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Co se děje v centru společných služeb

Pracujeme pro školy
Základní a mateřské školy Kdyňska
se opět zapojily do
pokračování projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání II (MAP II),
který byl zahájen
1. 4. 2018 a potrvá 4 roky. Největší zastoupení má
Základní Masarykova škola ve Kdyni – ředitel Mgr. et Bc. Pavel Kopta je členem Řídícího výboru i pracovní skupiny pro rovné
příležitosti, učitelky Mgr. Hana Bušková, Mgr. Michaela Patková a Mgr. Šárka Zlámalová se
zapojily do pracovních skupin pro rozvoj matematických a čtenářských gramotností. Členky
Řídícího výboru jsou i ředitelka Základní školy v Koutě na Šumavě, Mgr. Milada Mazancová,
a vychovatelka Jitka Jaklová, paní Mazancová dochází navíc do pracovní skupiny pro rovné

Turistická sezóna 2018
l Dne 21. června se ve výstavním sále v pro-

storách infocentra uskutečnila vernisáž k výstavě obrazů karlovarského malíře Václava
Dostála. Vernisáž proběhla tradičně od 17 hodin a setkala se s kladnými ohlasy ze strany
návštěvníků, kteří se přišli podívat.
Pokud jste výstavu ještě nenavštívili a je Vám
blízký styl hyperrealismu nebo máte rádi
umění, neváhejte a přijďte se podívat. Čas
máte do konce letních prázdnin (30. srpna).
l V červenci (11. července – 14. července)
zavítal do parku u Muzea příhraničí Kinematograf bratří Čadíků. Ve čtvrtek se promítal
druhý díl oblíbené pohádky Anděl Páně, následující den byla k vidění komedie Špunti na
vodě, v pátek následoval animovaný film Hur-

vínek a Kouzelné muzeum a v sobotu program završila komedie Bezva ženská na krku.
Akce měla charitativní charakter – výtěžek
z dobrovolného vstupného byl věnován Kontu Bariéra.
l V průběhu září bude v souvislosti s výročím vzniku Československa zahájena výstava
k tomuto tématu. O jejím přesném datu Vás
budeme informovat na facebookových a webových stránkách.
l Patříte-li mezi sběratele turistických vizitek, máme pro Vás příjemnou zprávu, jelikož
se naše stávající nabídka (Kdyně, kostel sv.
Václava na Brůdku, Muzeum příhraničí, Nová
Ves u Kdyně) rozrostla o turistickou vizitku
synagogy.

příležitost. Pozadu nezůstala ani MŠ Koloveč
– ředitelka Helena Moudrá je členkou pracovní skupiny pro financování, stejně tak Řídícího výboru, učitelka Lucie Khasová členkou pracovní skupiny pro polytechnické
vzdělávání.
Do Řídícího výboru se zapojily i některé obce.
Z Městského úřadu Kdyně se účastní místostarosta Ing. Vladislav Vilímec a tajemnice
Mgr. Dagmar Bauerová, z obce Spáňov
starosta Josef Kupilík.
(eh)

GDPR v praxi
Osobní údaje si musí chránit každý sám
Obecné nařízení evropského parlamentu
a rady o ochraně osobních údajů platí od
25. května a jeho aplikaci do praxe věnovaly v uplynulých týdnech pozornost i všechny obce a školy na Kdyňsku.
Centrum společných služeb nabídlo
všem členským obcím a jejich základní i
mateřské školy zpracování základních analýz a službu pověřence. Smlouvu na tyto
činnosti uzavřelo s CSS 19 členských obcí.
Přestože se převážně jedná o malé obce,
kde nehrozí rozsáhlý únik informací o
osobních údajích, každý obecní úřad i mateřská a základní škola odpovědně přistoupily k přijetí takových opatření, která minimalizují pravděpodobnost úniku osobních
údajů.
Kancelář CSS k této problematice pravidelně rozesílá nové informace, aktualizované metodiky i šablony.
Mlčenlivost musí zachovávat ale také
všichni zastupitelé, kteří mají přístup k informacím s osobními údaji. Naštěstí prvotní obava z omezení pořizování a zveřejňování fotografií ze života obce v místním
zpravodaji nebo na webu se ukázala jako lichá. Přesto má samozřejmě každý občan
právo požádat o smazání.
V souvislosti se zaváděním GDPR do praxe se objevují požadavky externích firem,
zejména účetních a IT, na zvýšení paušálních plateb. Z pohledu GDPR pro to však
není opodstatněný důvod, protože zásady
ochrany osobních údajů platí již několik let
a evropské nařízení pouze zpřesňuje způsob jejich ochrany.
Vlastimil Hálek

www.kdynsko.cz

Centrum společných služeb: od května do září od 9 do 17 hod., o víkendech
a svátcích od 9 do 12 hod. Infocentrum@kdyne.cz, tel. : 379 413 555
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Upozornění
vlastníkům lesů
Městský úřad Domažlice, odbor životního
prostředí, upozorňuje jednotlivé vlastníky
lesních majetků na nutnost zvýšené kontroly
zejména starších lesních porostů z důvodů
možného napadení kůrovci. V případě zjištění napadení kůrovci či chřadnutí lesních porostů na lesních pozemcích doporučujeme
kontaktovat svého odborného lesního hospodáře pro odbornou pomoc a následně provést včasné zpracování a zejména asanaci
napadené dřevní hmoty. O poskytnutí odborné pomoci či informaci je možné požádat i na
Městském úřadě Domažlice, odbor životního
prostředí.
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Meziobecní spolupráce
1. Přinášíme jasné argumenty i konkrétní příklady, proč se meziobecní spolupráce vyplatí.
Zhlédnout to můžete ve videu Svazu měst a obcí České republiky zde:
www.youtube.com/watch
2. Je zpřístupněna online právní poradnu Svazu měst a obcí www.poradnaproobce.cz
Prvních 5 dotazů je zdarma, další je možné pokládat za paušální roční poplatek 1980 Kč +
DPH. Všechny členské obce DSO Kdyňsko obdržely email s vlastními přihlašovacími údaji.
3. V rámci projektu Centra společných služeb jsou pořádány velmi zajímavé semináře a školení. Poslední se týkaly například zákona o střetu zájmů nebo průběhu jednání zastupitelstva
obce a pořizování zápisu z jednání
4. V rámci projektu Centra společných služeb lze využít odborníky na webové stránky nebo
IT nástroje, jsou nabízeny bezplatné konzultace s externími odborníky i v umění komunikace
uvnitř DSO, s novináři, přes web, sociální sítě a další

Chystané dotační výzvy IROP pro školy
Upozorňujeme, že se připravuje vyhlášení výzev z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) týkajících se školství!
1. číslo 86: INFRASTRUKTURA VEDOUCÍ K PŘECHODU DO ŠKOL HLAVNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROUDU A K SAMOSTATNÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA
Mezi podporované aktivity bude například patřit:
Vybudování či úprava tréninkových pracovišť školy
Vybudování či úprava tréninkové bytové jednotky školy
Zajištění bezbariérovosti školy či školského poradenského zařízení
Stavby a stavební úpravy za účelem modernizace či rozšíření prostor školského poradenského zařízení
Pořízení automobilu pro zajištění terénních služeb pro zajištění speciálně pedagogické péče
pro děti a žáky imobilní a vzdělávající se dle individuálního vzdělávacího plánu v domácích
podmínkách. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 30. srpna 2018

Centra společných služeb fungují
Centra společných služeb pro dobrovolné svazky obcí - to je název projektu, jehož nositelem je
Svaz měst a obcí České republiky. Cílem je zvýšit
spolupráci mezi českými obcemi, zdokonalit veřejnou správu a zlepšit služby občanům. Jak tuto
spolupráci využívá Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko jsme se zeptali zastupitelky města Sylvy Heidlerové. V čem vlastně projekt spočívá?
V profesionální kanceláři sdružení obcí, přičemž
Svaz měst a obcí hradí mzdové náklady. Kupříkladu
Centrum společných služeb Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko připravilo několik společných projektů a
úspěšně na ně získalo dotace. Jde o oblast vzdělávání
pracovníků obecní samosprávy, propagaci území nebo
společenské a přeshraniční aktivity. Velkému docenění meziobecní spolupráce se ale dostalo především s
příchodem evropského nařízení o ochraně dat, GDPR.
Jakou úlohu při ochraně osobních dat Centra
společných služeb hrají?
Jeho zaměstnanci buď pomáhali nebo i sami hodnotili stávající úroveň ochrany osobních údajů, které
obecní úřady využívají při své správní činnosti. Týká
se to nejrůznějších poplatků, povolení a evidencí, které obce ze zákona musí vést. Od května pak na sebe
centrum vzalo funkci povinného pověřence. To se sta-

lo například na Kdyňsku. Centrum dodává obcím
vzory smluv a upozorňuje na případná pochybení a
pomáhá se zpracováním další povinné dokumentace.
Jsou centra společných služeb užitečná také
pro občany? V jakém směru?
Na Kdyňsku kupříkladu vznikla v prostorách Turistického informačního centra občanská poradna, je
to taková první pomoc, když si někdo s něčím neví rady. Stabilními službami, které se tam poskytuje je
zpracování vzorů obecních smluv, informace o dopravních spojích a službách na Kdyňsku nebo aktualizace webu. Pro občany je zásadní na příklad vydávání zpravodaje - dvouměsíčníku Kdyňsko; - vychází
už téměř 15 let a je zdarma roznášen v 21 obcích. Jeho elektronická podoba je publikována na webových
stránkách Kdyňska.
Můžete vyjmenovat i jiné svazky obcí v Plzeňském kraji, které takto fungují?
V Plzeňském kraji se do projektu Center společných služeb kromě Kdyňska zapojily a dva roky už fungují také například a Horažďovicku, Stříbrsku, Nepomucku nebo Mariánskolázeňsku. Dosavadní pozitivní ohlasy potvrzují úspěšnost projektu
a jsou argumentem pro jeho pokračování. (red)

Komunální samospráva naši
pomoc vítá
Výsledky dotazníkového šetření mezi
obcemi na přenos kompetencí na DSO
Na konci roku 2017 SMO ČR realizoval
dotazníkové šetření mezi starosty členských obcí zapojených do projektu Centra
společných služeb. Starostů a starostek
jsme se ptali, zda-li by si dokázali představit přenos některých svých samosprávných a přenesených kompetencí na úroveň
dobrovolného svazku obcí. Na připravené
otázky odpovědělo celých 1 117 starostů a
starostek, tedy 67 % všech zapojených obcí.
Touto závratnou mírou návratnosti se
dotazník řadí mezi historicky nejúspěšnější dotazníky mezi zástupci obcí vůbec a odráží obrovský zájem starostů a starostek o
problematiku meziobecní spolupráce.
Všem zúčastněným starostům, starostkám
a zaměstnancům CSS tímto děkujeme za
pomoc s vyplňováním dotazníků.
(red)
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Svatojakubský den–Bueno Camino!
1. července 2018 zahájily partnerské obce
Všeruby, Eschlkam a Kdyně tradiční Česko-bavorské týdny, jejichž první ročník se uskutečnil
již v roce 1995. V té době však šlo jen o Českobavorský týden, který se postupem času změnil
v Česko-bavorské týdny, jelikož se do programu
díky obrovskému zájmu o vzájemnou spolupráci zapojovalo stále více společenských akcí.
Minulý rok byl spuštěn pilotní projekt pod názvem Česko – německé svatojakubské dny, ze
kterého se partnerské obce rozhodly udělat tradici a v započaté aktivitě pokračovat formou
jednodenních akcí. V letošním roce se putovalo
z Eschlkamu do Všerub, v příštím roce se pak
bude pokračovat ze Všerub do Kdyně a v roce
následujícím ze Kdyně do Klatov.
Hlavním úkolem svatojakubského dne je zajistit svatojakubské cestě odpovídající propagaci a přivést na tuto historicky cennou poutní
cestu nové zájemce a dostat jí tak do povědomí
široké veřejnosti. V minulém roce byly u příležitosti třídenního putování odhaleny hned tři nové Svatojakubské kameny. Jedním z odhalených
kamenů se stal i Svatojakubský kámen před kostelem svatého Archanděla Michaela ve Všerubech, kterému požehnal plzeňský biskup Mons.
Tomáš Holub. Tento kámen se těší velkému záj-

mu ať již místních, turistů, tak i poutníků. Od doby, co byl umístěn, si k němu našlo cestu hned
několik významných návštěv jako např. návštěva studentů až z daleké Číny, Peru, Mexika, Španělska a Německa, kteří ho v loňském roce navštívili v rámci projektu „Svatojakubská cestaEvropská identita a globální význam“.
V letošním roce si připravili studenti z chamského gymnázia Roberta Schumana po trase ve-

Z Loučimi na Šumavu
Zájezdu na Šumavu, který uspořádal SDH Smržovice, se zúčastnili nejen hasiči z Chodské Lhoty,
Smržovic, Dobříkova, Loučimi, Libkova a Pocinovic. První zastávka byla hráz Nýrské vodní nádrže. Taky si všichni na dobových fotografiích prohlédli stav Úhlavského údolí před napuštěním
přehrady v roce 1969. Potom projeli Hamry a pokračovali na železniční hraniční přechod Železná Ruda-Alžbětín. Od vedoucího zájezdu a erudovaného průvodce a znalce Šumavy Václava Mráze (čp. 27) vyslechli nejen historii staniční budovy, ale také něco o provozu na kolejích před revolucí v roce 1989 i v současné době. Odtud zamířil autobus do královského města Kašperské Hory,
cestou se osazenstvo dozvědělo zajímavosti o zaniklých sídlech v okolí, neboť jak oblast Českého
lesa, tak i tuto část Šumavy poznamenala pohnutá historie dvacátého století.
Z Huspek

doucí z Eschlkamu do Všerub hned tři tematické
zastávky. Poutníci dorazili do Všerub krátce po
13 hodině a po 14 hodině byla ve všerubském
kostele zahájena slavnostní mše svatá. Obrovskou radost nám udělal Mons. Tomáš Holub,
který přijal i přes velkou pracovní vytíženost naše pozvání a sloužil slavnostní mši svatou, koncelebrovali mu mrákovský farář Przemyslaw Ciupak a eschlkamský farář Engelbert Ries. Po mši
svaté následoval doprovodný program. K poslechu a tanci zahrála kapela Petrovická sedmička,
společně s pěveckým sborem Canzonetta, který
se postaral i o hudební doprovod během slavnostní mše. V úvodu doprovodného programu
obdržel Mons. Tomáš Holub z rukou starosty
městyse Všeruby, pana Václava Bernarda, na zakázku vyrobenou, do kamene gravírovanou podobiznu všerubského kostela sv. Michaela Archanděla. Nešlo ale pouze o hmotný dar. Dar
rozměrově možná malý v sobě nesl o to větší
symboliku. „V současné době probíhají úkony
spojené s převodem vlastnických práv ke kostelu sv. Michaela Archanděla na obec. Chceme se
tak vrátit k tradici a přenechat správu majetku
obci“, potvrdil plzeňský biskup, který mimo jiné
vyzdvihl velmi dobrou spolupráci mezi obcí, farností a biskupstvím.
Tak tedy Bueno Camino a příští rok na shledanou!
Monika Bernardová ml.

Společné foto celého zájezdu.

Aktuálně ze školky
Ve Sbírce zákonů dne 16. srpna 2018 byla zveřejněna novela školského zákona, kterou dochází ke zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti
do mateřských škol a posunutí přechodného
ustanovení, které stanoví, do kdy se ještě používají dosavadní pravidla.
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Kdyňsko pod sluncem

V neděli 15. července uspořádal TJ Sokol Loučim, tak jako každý rok, cyklovýlet. Tentokrát do tvrze v Dešenicích, kde mají Muzeum šumavského
pivovarnictví.
Z. Huspek
V neděli 10. 06. 2018 byli na Obecním úřadě v Pocinovicích slavnostně přivítáni noví občánci. Od posledního vítání občánků v květnu 2016 se narodilo 12 dětí. Přivítáno bylo 8 dětí, kdy nejmladšímu děťátku bylo 16 dní.
Marie Homolková

Den dětí v Pocinovicích se konal na koupališti za pomoci základní a mateřské školy, hasičů a Obecního úřadu. Všichni se mohli vyřádit na stanovištích
se sportovními úkoly, zajezdit si na raftu i na koni, nenechat se chytit do lasa a vrcholem celého odpoledne byla pěna, ve které se děti pěkně vydováděly. Krásné počasí dovolilo skotačit i ve vodě.
Rynešová

Největší zážitek dětského dne v Kolovči byla opět pěna, kterou hasiči pokryli celé asfaltové hřiště a děti do ní padaly, házely ji po sobě a různě skotačily.
Foto Jan Dolejš.

Chodskolhotští zahrádkáři ve spolupráci s volejbalisty uspořádali Pohádkovou procházku pro místní i přespolní děti. Přes 60 ratolestí prošlo přes
13 stanovišť, na kterých musely plnit různé úkoly a poznávat tradiční pohádkové postavy jako Karkulku, Krakonoše, Rumcajse s Mankou nebo
hloupého Honzu a spoustu dalších. Cíl byl tradičně v lomečku, kde na
všechny čekala velká odměna.

Císařské slavnosti na nádvoří Muzea příhraničí ve Kdyni.
Foto Vlastimil Hálek

