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Co se děje v centru společných služeb

Na srpnové události před 51 léty
nesmíme zapomenout
Když vzpomínáme na srpnové události roku 1968,
automaticky se nám vybaví
invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy do naší země. Konec nadějí a také selhání představitelů našeho
státu. Respektive představitelů všemocné komunistické strany, kteří stáli v čele
našeho státu.
Jako malý chlapec jsem prožíval tyto dramatické události s
velkými obavami. Dodnes si
pamatuji, jak přišel otec a zvolal: „Jsme okupováni.“ Vedle
obav ale také převažovala v
celém státě atmosféra vzdoru
a vzteku. Lidé tehdy důvěřovali Dubčekovi i Svobodovi. Bohužel se ukázalo, že zájmy socialismu a sovětské hegemonie jsou jim nad touhou občanů po demokratizaci poměrů.
Do roka z onoho vzdoru fakticky nic nezůstalo. Srpen roku

tehdy o život. Mezi nimi v Brně i čtrnáctiletý chlapec Bohumil Siřínek. V době komunistického režimu si jeho rodina
nesměla ani připomínat jeho
památku. 49 bylo těžce zraněných a 24 postřelených, jak vyplývá z nejnovějších údajů
Ústavu pro studium totalitních režimů. Teprve po těchto
událostech byl přijat tzv. „pendrekový zákon“. Nikdo z čelných představitelů se tehdy
proti jeho přijetí nepostavil.
Často dnes slyšíme z úst představitelů komunistické strany
obhajobu počínání jejich předIng. Vladislav Vil mec chůdců. Je to neuvěřitelné nej1969 se stal ostudným výsled- en z pohledu období padesákem normalizačních poměrů. tých let, kdy docházelo k nejZatímco v srpnu 1968 to byla větším nezákonnostem vůči
cizí vojska, o rok později do- obyvatelstvu, ale právě i z pomácí ozbrojené síly, které za- hledu srpna 1969, tedy pouhésáhly na pokyn komunistů ho roku od okupace naší země
proti vlastním demonstrují- vojsky Varšavské smlouvy. Lecím. Pět mladých lidí přišlo tos si připomínáme padesát

Program EFEKT
PROGRAM EFEKT – PODPORA PŘÍPRAVY
ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ PRO MĚSTA
A OBCE
Již byla zveřejněna výzva na podání žádostí o
dotace ve výši až 2 mil. Kč na opatření ke snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení s
možností podat žádost od 1. září do 31. října
2019.
Pro rok 2020 je možné si požádat o dotaci až
500 tisíc Kč na zavedení energetického managementu, což platí pro kraje, města a městské části
s počtem obyvatel nad 5 tisíc obyvatel a nově i
pro dobrovolné svazky obcí.

www.kdynsko.cz
METODIKA K PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ
VEŘEJNÝMI FUNKCIONÁŘI PODLE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ
dovolujeme si upozornit na aktualizovanou Metodiku k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu
zájmů, kterou vydalo Ministerstvo spravedlnosti ČR.

let, které od té doby uplynulo.
Tehdy se již komunistická moc
postavila proti vlastním lidem.
Je to neomluvitelné a neměli
bychom na to zapomínat zvláště v době, kdy komunisté začínají opět zvyšovat svůj politický vliv, přestože je fakticky volí
čím dále méně lidí. V Klatovech
si každoročně připomínají
události srpna 1968. Na budově klatovské radnice je také
umístěna pamětní deska připomínající okupaci vojsk Varšavské smlouvy. Takových pamětních desek u nás v regionech mnoho není. Je to ale
mimořádně důležité. Historickou paměť nesmíme ani po
mnoha letech ztrácet. Srpen
1969 se už tolik nepřipomíná.
Pro rádoby obhájce minulého
režimu se přesto jedná o velmi
nepříjemné téma. Brutální postup mocenských jednotek
proti vlastním lidem nelze ničím obhájit. Zůstali po něm
nejen mrtví, ranění, ale i zničené generace mnohých lidí.
Ing. Vladislav Vilímec,
senátor

Právo na výmaz
Na podatelnu obecního úřadu se dostaví občan, který požaduje výmaz svých osobních údajů, které o něm obec zpracovává. Nahlédnutím do občanského průkazu obec
provede identifikaci žadatele, která je podmínkou k tomu, aby mohl být výmaz proveden.
Právo „být zapomenut“ však není u obce v mnoha případech realizovatelné, jelikož
obce jsou orgány veřejné moci.
Právo na výmaz tak není právem absolutním.
Tak například vedení agendy místních poplatků nebo agendy evidence obyvatel
má obec uloženou zákonem, pro nájmy obecních bytů je právním titulem plnění
smlouvy a informace publikované o žadateli na webu obce a v obecním zpravodaji o
činnostech, které vykonával v rámci dění v obci, jelikož byl v minulosti aktivně činný
v oblasti sportu a kultury, obec provádí na základě tzv. novinářské licence vyplývající
z občanského zákoníku a ani v jednom z těchto případů není možné osobní údaje občana – žadatele vymazat, jelikož jejich zpracování je zákonné. Obec dále zjistila, že
zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, věk a číslo popisné za účelem
zveřejňování gratulací k životnímu jubileu, a to na základě souhlasu tohoto občana.
U tohoto druhu zpracování mohl být výmaz proveden. (red)

Centrum společných služeb´, Chodské náměstí 75, Domažlice, tel. 602 168
171, e-mail kdynsko@seznam.cz
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Konference
o spolupráci
První ročník Konference Meziobecní spolupráce se uskuteční dne 26. 9. 2019 na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity
v Brně.

Nová publikace :
Národní dotační
zdroje
Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto
a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní
rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje Příležitosti a možnosti pro města a obce" a
formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.
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Majetek zničený pohromou
Kraje a obce budou moci od září žádat o dotaci na obnovu majetku po přívalových deštích
Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje začátkem září letošního roku vyhlásit výzvu na podávání žádostí o podporu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách,
konkrétně po letošních přívalových deštích. Pro žadatele bude připraveno 50 milionů korun.
„Rád bych předem informoval kraje a obce, že začátkem září budou moci podat žádost o
dotaci na obnovu majetku, který byl poškozen přívalovými dešti. Tyto dotace pomohou obci
vrátit se do běžného režimu a vypořádat se tak s problémy, se kterými se díky těmto nešťastným událostem musí vypořádat,“ uvedl náměstek pro řízení sekce evropských a národních
programů Zdeněk Semorád. Podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora a rozvoj regionů". Dotaci lze získat na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil
majetek zničený pohromou. Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného
osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Podprogram nelze využít na vybudování nových
protipovodňových opatření, na obnovu bytového fondu ve vlastnictví obce a ani k úhradě
prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin,
stavební sutě a zbytků zničených objektů.
Výzva bude vyhlášena pro dotační titul č. 2, tj. pro území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Žadatelem mohou být obce a kraje postižené živelní pohromou. Dotace bude poskytována až do výše 70 % v případě, že žadatelem je obec a až do výše 40% v
případě, že žadatelem je kraj, skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. MMR má pro tento účel připraveno 50 milionů korun.
Žádosti bude možné podávat začátkem září, přesný termín bude upřesněn. Na stránkách
Ministerstva pro místní rozvoj budou v průběhu srpna uveřejněny všechny informace, způsob podávání žádostí včetně textu podprogramu a hodnotících kritérií.

Centra společných služeb fungují
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 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 napomo-

hou 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.
Po jeho schválení připravili pracovníci
CSS DSO Kdyňsko seminář k tomuto tématu, který se konal v Úborsku a účastníci z
řad členů DSO jej považovali za velmi přínosný. Mimo to jsme zajistili několik proškolení v problematice GDPR a monitoring
této činnosti pro město Kdyně. Další plánovanou akcí byla školení účetních, která proběhla na jaře, další jsou plánována na podzim.
Součástí činnosti CSS je občanská poradna a pravidlené informování o novinkách v
oblasti dotací a obecní legislativy.
V závěru projektu i roku se zaměří CSS na
zjišťování názorů starostů na lokální ekonomiku. Pracovníci CSS navštíví osobně vedení obce a společně vyplní dotazník k tomuto tématu. (red)

GDPR - o mlčenlivosti.

Úřad pro ochranu osobních údajů
zveřejnil příručku ke GDPR, ve které
jsou přehledně vysvětleny základní pojmy a informace vztahující se k Obecnému nařízení. Příručka je aktualizována
k 24. dubnu 2019 a reaguje tak na vydání zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který k tomuto datu nabyl účinnosti. Příručku si
můžete přečíst na webových stránkách
ÚOOÚ.
Svaz měst a obcí požádal ministerstvo vnitra o vyjádření k problematice mlčenlivosti členů zastupitelstev a
zaměstnanců obce po zrušení obecné
povinnosti mlčenlivosti a dále k určení
správce a zpracovatele osobních údajů v
přenesené působnosti obcí a k vymazávání starých zápisů v registru smluv.
Zejména první otázka byla obcemi velmi diskutovaná. Celé znění článku a vyjádření MV ČR najdete na stránkách
Svazu.
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V Kolovči jak u indiánů
Oddíl volejbalu Slavoje Koloveč s pionýry, hasiči a městysem, uspořádali 1. června u základní školy DĚTSKÝ DEN s tématem „U indiánů“.
Pořadatelé měli příznačné kostýmy s indiánskými prvky. Probíhaly různé soutěže za odměny, byl tu skákací hrad a občerstvení. Malí hasiči předvedli své umění, podařilo se jim celkem
rychle uhasit maketu hořícího domu z pomalovaných krabic. Poté se nemohli dočkat tradiční
hasební pěny! Bez ní by to nebylo ono. Po pokrytí asfaltového hřiště hasiči ani nestačili odejít a děti v ní začali skákat, válet se, poskakovat
a také ji házet. Počasí se vydařilo, takže mokrým dětem snad ani nebyla zima.
JB, PD

Kolofantí na Křížovém
Ochotníci divadelního spolku Kolofantí během sezony vystoupili s muzikálem Zbývá
příběh náš celkem 10x v kulturním domě v Kolovči a 11x mimo Koloveč. A právě toto jedenácté bylo zvláštní tím, že se v romantickém prostředí rekonstruovaného kostela na
Křížovém vrchu nad Stodem konal pouze koncert všech písní muzikálu s živým doprovodem a doprovodným slovem k jednotlivým skladbám. Krásné počasí 1. června přivedlo do kostela v 15 hodin skoro 80 lidí, kteří museli překonat i terénní nerovnosti cestou do poměrně vysokého kopce. Upravené okolí kostela i posezení při občerstvení
mnoho z nich před i po koncertu rádo využilo.
Těchto 21 představení vidělo celkem 3257 diváků. Nejvíce v Domažlicích, a to 404.
Na závěr chci říci, že plánované představení 20. 7. na Bolfánku se organizační chybou
pořadatele, který se velice omlouval, neuskutečnilo. Mnoho lidí se na Kolofanty na Bolfánku těšilo. To všechny členy DS mrzelo.
J. Bartáková, foto: P. Dolejš
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Mše u sv. Markéty
Poutní mše svatá na vršku nad Libkovem, kde
se nachází rozhledna a kaple svaté Markéty, se
konala 21. července a sloužil ji klatovský kaplan
P. Bystrík Feranec. Kaple svaté Markéty se nachází na rozhraní okresů Domažlice a Klatovy a patří
do farnosti Dlažov. Mše svatá se zde koná vždy
jednou za rok po svátku svaté Markéty. A protože
bylo příznivé počasí, mohli někteří poutníci ještě
vystoupat na rozhlednu, ze které byl krásný výhled do všech světových stran.

Koncert učitelů

V úterý 18. června se v sokolovně ve Kdyni konal koncert učitelů tamní základní umělecké školy. Zazněly skladby klasické i moderní hudby.
Publikum potěšili učitelé hrou na klavír, flétnu,
klarinet, housle, akordeon, tubu a sólový zpěv.
Koncert zakončil ženský pěvecký sbor Cansonetta pod vedením O. Holoubkové a za klavírního
doprovodu paní ředitelky Milady Nejdlové.
Martina Matějková

Loučení se školáky
V Mateřské škole v Koutě na Šumavě se slavnostně rozloučili z budoucími školáčky. Děti
se moc těšily na klauna Huga, který je měl odpolednem provázet, ale pro poruchu auta se
klaun nedostavil. Bylo nutné vymyslet náhradní program. Zaměstnancům mateřské
školy a místním hasičům se vše podařilo. Děti
byly pasovány na školáky, dostaly dárky a hasiči jim předvedli zásah zdolávání kouřové
clony. Velkým zážitkem bylo „řádění“ v dětské
pěně a následným omýváním vodou z proudnic hasičů. Vlastnoručně opečené špekáčky
všem chutnaly. Ředitelka mateřské školy Hana Holubová děkuje místním hasičům za
vstřícnost a rychle zajištění náhradního programu pro děti.
Helena Klimentová

Na jezeře

Kdyňští turisté v krasu

Kdyňští turisté se vydali 3. červencový týden za poznáním krás Moravského krasu a okolí. Během čtyřdenního autobusového výletu navštívili nejen nejznámější a mezi turisty nejatraktivnější Punkevní
jeskyně s propastí Macocha, ale navštívili i několik hradů a zámků a prohlédli si několik moravských
významných míst a měst.
Miroslav FREI

Městys Všeruby byl hrdým garantem
cyklovýletu na Dračí jezero v německém
Furth im Wald. Akce se konala v sobotu 1.
června ve spolupráci s partnerským městysem Eschlkam.
Marie Homolková
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Kdyňsko v letních parnech

V neděli 23. června proběhlo na hřišti ve Všerubech přátelské fotbalové
utkání mezi TJ Sokol Všeruby a SpVgg. Eschlkam ,jako tomu bylo přesně
před 30 lety.
Marie Homolková

V neděli 28. července proběhla na Tanaberku tradiční Anenská pouť. Po
mši si poutníci mohli poslechnout koncert dechové hudby Horalky.
Marie Homolková

Červnový Pohádkový les připravovalo celkem 45 organizátorů z PS Safír
Kdyně a v pohádkovém počasí jej navštívilo neuvěřitelných 1300 návštěvníků.
Pavla Hrubá
Poslední červnový týden si školáci ze Základní školy v Pocinovicích užili na
turistickém pobytu v Nových Hutích na Šumavě. Navštívili mnoho zajímavých míst včetně šumavských slatí, sovích voliér a jiných krásných zákoutí.
Zavítali také na Kvildu do jeleních výběhů a probádali expozice v místním
infocentru. Během týdne se soutěžilo ve skupinách či jednotlivcích, např.
v oblíbené stopovačce či noční hře, ale i v úklidu pokojů.
ZŠ Pocinovice

Za teplotně nadprůměrného počasí se v neděli 2. června sešli na Sobenci
dobrovolní hasiči okrsku Pocinovice, aby si poměřili síly v požárním sportu, tj. ve štafetě na 4x60 metrů a požárním útoku. Na pozadí modravého
panoráma Šumavy nastoupila po jedné hodině odpolední družstva domácí, Libkova, Smržovic, Chodské Lhoty a Pocinovic – dvě posledně jmenované obce reprezentovaly kromě mužů také ženy.
Zdeněk Huspek

Kdyňský David Nejdl skvěle reprezentoval ČR na mistrovství světa v rybářské technice v překrásném městečku St. Niklaus ve Švýcarských Alpách. Ve svých 14ti letech se dokázal prosadit mezi juniory a obsadil tak
celkově krásné páté místo. Stal se tak 2. nejúspěšnějším závodníkem ČR.
Radka Nejdlová

