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Co se děje v centru společných služeb
Centrum společných služeb pracuje pro obce
Mikroregion Kdyňsko zahrnuje 21 obcí, které po komunálních volbách znovu formulují
své názory a představy o spolupráci v rámci
dobrovolného svazku obcí v příštím období.
Samozřejmě, že v prvních měsících každý nový starosta, zejména ten neuvolněný, řeší bezprostředně problémy a úkoly ve vlastní obci.

Spolupráce s okolím je zatím na dalším místě.
Povolební změny a poločas plánovacího období Evropské unie jsou proto důvodem k aktualizaci strategie rozvoje mikroregionu Kdyňsko
do roku 2023. Právě tohoto úkolu se ujali pracovníci Centra společných služeb DSO Kdyňsko,
kteří při návštěvách obecních úřadů zjišťují, jaké

Školili se účetní i starostové

priority si nové vedení každé obce stanovilo a
zda jsou v souladu s uvedeným dokumentem. To
je v současnosti důležitý úkol zejména proto, že
každá z obcí je jiná, s jiným potenciálem, i různým stupněm ochoty ke vzájemné spolupráci,
zvlášť když z toho pro ni neplyne bezprostřední
prospěch. Cílem snažení je nalézt průsečíky některých obecních problémů a nacházet jejich
společná řešení, která napomohou rozvoji území mikroregionu.
Na centrum společných služeb se také obracejí pracovníci obecních úřadů s dotazy na
správnost postupů při činnostech souvisejících
s ochranou osobních údajů. Dalším zkonkrétněním evropského nařízení je zákon o zpracování
osobních údajů, který v těchto dnech projednává Senát. Po jeho schválení připravují pracovníci
CSS DSO Kdyňsko seminář k tomuto tématu.
Další plánovanou akcí je školení účetních v březnu letošního roku.
Vlastimil Hálek

Rodná čísla?

Centrum společných služeb DSO Kdyňsko
se v závěru roku zaměřilo především na
vzdělávání pracovníků obecních úřadů.
Ve spolupráci s ministerstvem financí proběhlo
v říjnu ve Kdyni školení na téma "Zákon o finanční kontrole", které bylo určeno nejen účetním, ale i starostům, zejména menších obcí.
Účastníci se dozvěděli, kdo může kontrolovat
obec a za jakých podmínek, co je principem
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při hospodaření s veřejnými prostředky. Veškeré příklady z praxe byly prezentovány na vzorové
směrnici.
Další seminář, tentokrát po účetní obcí, byl
orientován na novinky v účetnictví se zaměřením na postupy a pomůcky při sestavení roční
závěrky a na nejčastější chyby při přezkumu
účetnictví obcí za rok 2017.
Zejména pro starosty pak byl připraven dvou-
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denní seminář v Úborsku. Na programu byla
kromě informací o dotacích na rybníky, krajinnou a sídelní zeleň další aktuální témata.
Starosty zaujala praxe při uplatňování evropského nařízení o ochraně osobních údajů v
podmínkách obce, přístupnost webových stránek a elektronická komunikace v zadávacích řízeních pro všechny zadavatele a dodavatele,
mezi které patří i obce na Kdyňsku. Proto se
semináře snažíme dělat v dostupné vzdálenosti s minimálními náklady. Kromě toho pracovníci centra společných služeb plnili úkoly vyplývající z celostátního projektu Svazu měst a
obcí ČR. Mimo už zavedené metodické pomoci
obcím a školským zařízením na Kdyňsku to bylo i vlastní vzdělávání. Činost DSO Kdyňska propagujeme v živém zpravodajství v Českém
rozhlase Plzeň.
Sylva Heidlerová

Rodné číslo je jedinečný identifikátor fyzické osoby - osobní údaj, a i když nepatří
do zvláštní kategorie osobních údajů dle
čl. 9 obecného nařízení GDPR (dříve „citlivé osobní údaje“), je nutné mu věnovat
zvláštní pozornost a zvýšenou úroveň
ochrany.
V České republice jsou rodná čísla využívána zejména ve veřejné správě a nakládání s nimi upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech. Na základě tohoto
zákona jsou rodná čísla oprávněna využívat
ministerstva a jiné správní úřady, orgány pověřené výkonem státní správy, soudy a dle
zvláštního zákona například policie či banky.
Pokud zákon neukládá fyzické osobě povinnost se rodným číslem identifikovat, nelze to
po ní vyžadovat. Pokud lze alternativně využít
rodné číslo nebo datum narození, je volba na
nositeli, nikoliv na správci osobních údajů. Posledním právním titulem je souhlas nositelů
rodného čísla, který musí být svobodný, informovaný a udělený ke konkrétnímu účelu. Udělení souhlasu musí předcházet zřetelná informace, za jakým účelem bude správce rodné
číslo zpracovávat, a že poskytnutí je dobrovolné.
Centrum společných služeb Kdyňsko

Centrum společných služeb: od dubna 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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Slavná poválečná tradice
započala ve Kdyni

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh
zákona o zpracování osobních údajů (ST
138) a změny dalších zákonů (ST 139) ve
středu 5. prosince. O přípravě a schvalování
adaptačního zákona ke GDPR, kterým mohly
být zavedeny přípustné výjimky z pravidel
evropského nařízení GDPR. Nový zákon této
možnosti využil a snížil sankce např. pro malé obce. I když maximální výše sankce zůstala na 10 miliónech korun, pro malé obce,
které nevykonávají přenesenou působnost v
rozsahu obecního úřadu s rozšířenu působností, pro dobrovolné svazky těchto obcí, jejich školy a školky a příspěvkové organizace,
schválili poslanci výjimku. (red)

Křest historického praporu roku 1946 na náměstí ve Kdyni. Poté následovala vojenská přehlídka
a lidová veselice. Foto archív krajanského spolku.

Od roku 1883 se v Praze sdružují členové
chodského krajanského spolku, aby v našem hlavním městě šířili a udržovali národopisné tradice svého kraje. Osud je do
Prahy zavál zejména za prací. Stesk po domově v dobách sílícího národního obrození
koncem předminulého století přiměl i rodáky z jiných oblastí Čech a Moravy, aby zakládali spolky a udržovali své tradice daleko od domova.
Chodský spolek patřil od svého založení
k největším a nejvýznamnějším. Měl nejen
v Praze, ale v celém západočeském regionu
několik tisíc členů a vlastní osmdesátičlenný folklorní soubor s dudáckou muzikou.
Před 2. světovou válkou si nechal zhotovit
historický prapor, který však během války
nesměl být vysvěcen. K tomu došlo až v
červnu 1946 na náměstí ve Kdyni. Na tuto
velkolepou slavnost byl z Prahy dokonce
vypraven zvláštní vlak. Kmotrou praporu
pražských Chodů se stala Anna Bočková,
choť generála Bočka, tehdejšího náčelníka
generálního štábu. Vyvrcholením aktu byla
vojenská přehlídka, po které následovala lidová veselice. Tak započala poválečná éra
bohaté činnosti tohoto významného krajanského sdružení.
Dnes je Spolek rodáků a přátel Chodska a
Pošumaví – Psohlavci v Praze známý
především pořádáním slavných národních
plesů – Pošumavských věnečků. Po celé generace na ně přijíždějí z Chodska, Kdyňska
a celého Pošumaví převážně krojovaní návštěvníci a účinkující. Akce se zúčastňují také významné osobnosti společenského, politického a kulturního života regionu i hlav-

ního města. Výjimkou není ani nedávno
zvolený senátor Parlamentu ČR Ing. Vladislav Vilímec. Dva poslední jubilejní Věnečky
se konaly pod záštitou a za účasti předsedů
vlád ČR. Jsou pořádány nepřetržitě od roku
1936 a staly se tak nejstarší akcí svého
druhu v Praze. Zatímco dříve se jejich místem konání stávala převážně Lucerna nebo
Obecní dům, v posledním desetiletí vítají
plesové hosty rozzářené reprezentační sály Národního domu na Vinohradech. Lákadlem pro návštěvníky není jen folklor, kvalitní dechová i taneční hudba,
ale také hodnotná tombola, čítající přes
200 cen a dámská volenka, provoněná
chodskými koláči z Bořic. Z této vesnice
pochází také úřadující předseda Spolku rodáků a přátel Chodska a Pošumaví v Praze
Dr. Václav Kupilík, MIM (v poválečné historii je teprve třetím předsedou, po Doc. Dr.
T. Keclíkovi a spisovateli J. Žáčkovi).
Tradice pořádání chodských reprezentačních plesů – Pošumavských věnečků dospěje v sobotu 9. února 2019
do svého třiaosmdesátého pokračování.
Mezi účinkujícími nebude chybět postřekovský folklorní soubor, dívčí pěvecký sbor Canzonetta z Domažlic ani
klatovská dechová hudba Úhlavanka.
Akce se uskuteční za podpory Plzeňského kraje.
Během slavnostního zahájení bude čestnou stráží přinesen historický prapor krajanského spolku, neodlučně spojený se
Kdyní, kde se křtem stal slavnou chodskou
relikvií, jež přetrvala až do dnešních dnů.
Jan Pacner

GDPR a byty
Jak zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR při správě bytového fondu
obce?
Obce a města jsou obvykle vlastníky
rozsáhlého bytového fondu, provádějí
správu svých bytových domů a vystupují
tak v pozici pronajímatele. Mohou také
touto správou pověřit jinou fyzickou nebo
právnickou osobu, která pak na základě
smluvního vztahu vykonává za obec
správcovské činnosti.
Z hlediska ochrany osobních údajů bude obec vždy správcem osobních údajů
nájemců obecních bytů a musí plnit veškeré povinnosti, které ji jakožto správci
ukládá obecné nařízení GDPR. Nájemce
obecního bytu, je-li fyzickou osobou, je
subjektem údajů, který dle GDPR disponuje vůči obci právy souvisejícími s
ochranou jeho osobních údajů. Základním účelem zpracování osobních údajů je
jednání o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu. V případě, že se obec rozhodne svěřit správu bytového fondu včetně
rozhodování o způsobu zpracování údajů
pro výše uvedené účely jiné fyzické či
právnické osobě, bude pak tato osoba
společným správcem osobních údajů dle
článku 26 GDPR anebo ji obec pověří pouze výkonem některých činností na základě pokynů ke zpracování jakožto správce,
tedy například sběrem informací o spotřebě energií v domácnostech, a pak hovoříme o zpracovateli, jehož povinnosti jsou
vymezeny článkem 28 GDPR. V obou
těchto případech je nutné vztah mezi obcí
a správcovskou firmou podrobně smluvně upravit.
(red)
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Stále stejný a pokaždé jiný

Regiontour 2019

projednat spoustu aktivit nejen našeho ministerstva,“ uvedla veletrh Klára Dostálová,
Největší výstavní pavilon ve střední Evropě
ministryně pro místní rozvoj.
patřil cestování a aktivnímu trávení volného
Na našem krajanském stánku, a nejen tam,
času. Setkání se zajímavými osobnostmi, blízpanovala srdečná, přátelská a vstřícná nálaké i exotické destinace, ochutnávky gurmánda, pohostinnost. Hrály dudy, které strhly i
ských specialit a široký výběr turistických
sousední Maďary natolik, že se snažili zahaleproduktů – to vše přivedlo do pavilonu P na
kat po Chodsku. A naši jim za to zas po mabrněnském výstavišti více než 30 tisíc návďarsku poděkovali. Bylo vidět, že jde o letité
štěvníků - profesionálů v cestovním ruchu a
vazby, vystavovatelé, hosté i návštěvníci se tu
zástupců státní správy i samosprávy. Veletrhů
na sebe zkrátka těší, všichni se usmívají. K
cestovního ruchu GO a Regiontour 2019 se
upoutávce města Klatov pravidelně míří vizúčastnilo 800 vystatální dnes už 97letý
vujících firem z 20 zepán. V Klatovech prý
mí, prezentovaly se
má příbuzné a o město
všechny kraje České
se vytrvale zajímá. To
republiky a sedm z
prostě potěší! „V Brně
osmi krajů Slovenska.
jsme jedna parta. Už
Nosným prvkem lejen to, že se tady dáme
tošní expozice Plzeňdohromady, posiluje
ského kraje se stala
naši spolupráci během
příroda. Představil se
roku,“ spokojeně se
nejen největší český
usmíval Jaromír Polánárodní park NP Šušek, ředitel Jihočeské
mava, ale také méně
centrály cestovního
známé a turisticky doruchu.
sud opomíjené oblasti
„Ti, kteří porovnáva– Chráněná krajinná
jí Regiontour před dvaoblast Český les a
ceti lety a říkají, že jeChráněná
krajinná
ho sláva již pominula,
oblast Brdy. Nově se
nepochopili, jak se
objevily pulty s logy
změnila doba a čemu
destinací, například
veletrh dnes slouží. Jde
Železnorudsko nebo
o kvalitu návštěvníků,
Český les.
nikoliv o počty. Veletrh
Jelikož město Kdyně
regionálního cestovnísamostatnou prezenho ruchu spočívá v settaci letos odmítlo, uvíkání a navazování vatal Dobrovolný svazek Pod hlavičkou Českého lesa opět vyhledal stánek Kdyňska i přátelského Parsberku Ivo Grüner, kraj- zeb,“ vysvětloval mi záobcí Kdyňsko nabídku ský náměstek pro regionální rozvoj (zprava). Na snímku s autorkou článku Sylvou Heidlerovou a stupce župana (hejtsousedního Domažlic- starostou města Parsberg Josefem Bauerem.
mana) Trnavské župy,
ka, aby se v Brně obce
kterého cituji i proto,
Otázka, kterou si letos položila řada staro- že Slovensko nejen mě svou téměř stoproobjevily společně se Svazkem Domažlicko, a
sice jako destinační společnost Český les. Tu- stů i obecních zastupitelstev. Z mého pohledu centní účastí překvapilo. Není tedy divu, že
to možnost nově přijalo i bavorské město se však jedná o ukázkové naplnění rčení: na hned za dva dny řada měst z Plzeňského kraje
Parsberg, které se po osm let ke Kdyni připo- špatnou otázku špatná odpověď. V oblastech stěhovala své vystavovatelské pulty do Brajovalo.
kultury, cestovního ruchu, spolupráce a pro- tislavy. A moje osobní postřehy?
pagace nelze striktně l Senioři cestují stále více. Tato rostoucí cíani účetně porovnat: lová skupina je pro cestovní kanceláře velmi
má dáti – dal. Názory se zajímavá a mnohé se na ni zaměřují speciální
liší, ale faktem zůstává, nabídkou.
že osobní setkání s par- l V doprovodném programu mimořádně zatnery, kolegy, odborní- ujaly moderní technologie v cestovním ruchu.
Na přelomu roku proběhla v muzeu Příhraničí výstava obrazů –
ky, konkurencí, nemůže S obrovským zájmem se setkala veletržní
krajin a portrétů Jana Říhy. Expozice i podle návštěvní knihy přenic nahradit.
premiéra elektronické hotelové recepce a
kvapila a zapůsobila svojí náladou a vztahem k regionu. Pro velký
„Každoročně se zú- seminář o elektronické evidenci tržeb.
zájem o vystavená díla bylo Turistické informační centrum otečastňuji. Je to pro mě l Velké zastoupení slovenských žup. Loni
vřeno i druhý svátek vánoční 26. prosince. Výstavu navštívilo také
jedna z nejzásadnějších jsme oslavili společné výročí vzniku Českosněkolik tříd z Masarykovy základní školy ve Kdyni.
veletržních akcí, která lovenska a v Brně je vidět, že obě naše země k
Výstava, která potrvá od 11. února do 1. dubna 2019, přiblíží
zahajuje výstavní sezo- sobě mají pořád velmi blízko.
zlomové roky v historii Domažlicka a významné okamžiky minunu a kde se všichni potSylva Heidlerová
lého století, které ovlivnily i rozvoj našeho regionu.
káme. Můžeme tady
Naopak jiní zavedení účastníci v moravské
metropoli chybět nechtěli ani tentokrát. Jezdili každý rok a přijeli zas, například exstarostové Miroslav Mach nebo třeba František
Jílek. Účast nepodcenil ani Holýšov, dorazilo
celé vedení města, starosta Libor Schröpfer a
místostarostky Alena Burianová a Hana Valachovičová. Rovněž Dům dějin Holýšovska vyslal důstojné zastoupení, které spolu s Horšovskotýnskem a Klenčím dominovalo naší
destinaci.
„A vyplatí se nám vůbec ten Regiontour?“

Zveme na výstavy
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Kam a kdy na Kdyňsku
ÚNOR

l 23. 3. Kout na Šumavě, taneční zábava, za-

15. 2. Kdyně, romantický večer v kině s čátek ve 20 hodin v sokolovně
filmem a kavárnou, začátek v 19:30 hodin l 30. 3. Kdyně, loutkové divadlo pro děti
(MKS, kino)
(MKS, MKS)
l

l 16. 2. Kout na Šumavě, hasičský bál, začátek ve 20 hodin v sokolovně
l 16. 2. Starý Klíčov, hasičský bál, začátek ve

20 hodin v sále KD, pořádá SDH Starý Klíčov
l 16. 2. Koloveč, dětský maškarní karneval

v KD Koloveč, začátek ve 14 hodin

DuBEN
l 6. 4. Kout na Šumavě, 44. ročník Běhu
Koutem, od 9 hodin Na Střelnici
l 6. 4. Kout na Šumavě, Pyžamový bál, od 19
hodin v sokolovně

l 16. 2. Prapořiště, DS Kolofantí uvede mu-

l 12. 4. Kdyně, 2. koncert KPH

zikál „Zbývá příběh náš“, v sokolovně, pořádá
TJ Sokol, začátek v 19:30 hodin

na)

l 13. 4. Kdyně, Muzikál Kolofantí (sokolov-

l 17. 2. Kout na Šumavě, volejbalový zápas l 14. 4. Kdyně, Lenka Filipová (sokolovna,
Kout – Poběžovice v 17 hodin v sokolovně
MKS + Mamut agency)
l 23. 2. Brnířov, dětský maškarní karneval – l 20. 4. Kdyně, velikonoční divadlo pro děti
sál OÚ, od 16:00 hodin
a rodiče (KINO, MKS)
l 23. 2. hříchovice, dětský maškarní bál
l 20. 4. hluboká, velikonoční posezení
l 23. 2. Kdyně, ples města Kdyně

l 23. 4. Kdyně, Miroslav Donutil (sokolovna)

l 23. 2. Pocinovice, sokolský ples, KD Poci-

l 27. 4. Kdyně, slet čarodějnic, náměstí, PS
Safír

novice, začátek ve 20 hodin

l 23. 2. Chodská Lhota, dětský den, začátek
l 27. 4. Kout na Šumavě, pouťová zábava od
v 14 hodin
20 hodin v sokolovně
l 23. 2. Chodská Lhota, Pyžamový bál, začál 30. 4. Kdyně, zdobení Májky
tek v 20 hodin, hraje Míla Šobr
l 30. 4. Brnířov, stavění májky a opékání
prasátka – náves, od 17 hodin
BŘEZEN
l 2. 3. Kdyně, herní výstava deskových her l 30. 4. hluboká, slet čarodějnic, koupaliště,
(PS Safír, školní jídelna)
l 2. 3. Brnířov, masopustní průvod – náves,
od 14:00 hodin
l 2. 3. Chodská Lhota, masopustní průvod
obcí Chodská Lhota, začátek v 13 hodin. Sraz
masek v hostinci „Choda“ ve 12:30 hodin
l 9. 3. Chodská Lhota, zkratka Máme Dobré
Ženy, začátek v 15 hodin v sokolovně.
l 9. 3. Kout na Šumavě, „Osmé koutské ve-

přové hody“ od 10 hodin parket na Střelnici
l 9. 3. Koloveč, masopustní průvod, začátek
v 15 hodin
l 9. 3. Kout na Šumavě, volejbalový zápas
Kout – Pocinovice, v 18 hodin v sokolovně
l 9. 3. hluboká, MDŽ, kulturní sál, od 15 h
l 15. 3. Kdyně, 1. koncert KPH
l 16. 3. Kdyně, dětský karneval + BIKE BAL
l 23. 3. Kdyně, šachový turnaj (PS Safír,
MKS)

Zahrádkáři Chodská Lhota zvou na
pochod „Chodská Bůta“ třetí sobotu
v květnu: 18. května 2019.

www.kdynsko.cz

Kdyně informuje
o nové směrnici
Vedení města Kdyně v současné době
připravuje směrnici Rady města Kdyně,
která bude stanovovat pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města. Žadatelé budou vyplňovat podrobnější žádosti
s množstvím informací, které budou hodnoceny na základě stanovených hodnotících kritérií. Tento systém umožní objektivní vyhodnocení stávající životní i bytové situace žadatele a nastavení jasných
pravidel pro přidělování bytů. Směrnice
by měla být radou projednána a schválena do konce ledna. Žadatelé o byt, kteří
mají v současné době podanou žádost
o přidělení bytu, by se tak v průběhu února měli dostavit na Správní odbor Městského úřadu Kdyně a svoji žádost aktualizovat, resp. vyplnit ji v souladu s novými
pravidly. Po schválení bude dokument
včetně veškerých příloh dostupný rovněž
na webových stránkách města Kdyně.

Darujte recepty
našich babiček!
V TIC Kdyně je k dostání
neobvyklá kuchařka:

Chuť A vůNě
DOMOvA

Poděkování za dobrý skutek
V pátek, 18. ledna 2019 se starosta města Kdyně Oskar Hamrus setkal s paní Romanou Novákovou, která přijala jeho pozvání k osobnímu poděkování za dárcovství kostní dřeně neznámému nemocnému v roce 2018. Mladá obyvatelka města Kdyně sama pracuje ve zdravotnictví a pomoc druhým ji tak rozhodně není cizí. Paní Nováková při rozhovoru se starostou popisovala celý proces dárcovství kostní dřeně a veškerá úskalí, která s sebou tento dobrý skutek
nese, tedy včetně strachu
a bolesti. Její čin je ještě
cennější o skutečnost, že
má sama z jehel strach,
který pro pomoc cizímu
člověku dokázala překonat. Dárkyně od města
Kdyně v zastoupení
starosty jako výraz obdivu a poděkování obdržela
květinu a drobný dárek.
Ing. Věra Říhová

