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dokumentu OSN Agenda 21 přijatého na summitu OSN v Rio de Janeiru v roce 1992. Pro
města a obce, které již metodu MA 21 ve své činnosti využívají, platí jednoduchá definice:
„Dělat správné věci správně“. Místní agenda 21 je progresivní metodou, která je od roku
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Chcete se s námi zapojit do MA 21 ?
Základní informace k místní Agendě 21 (MA 21)
Zásadní roli v MA 21 hraje veřejná správa. Nemůže ji však realizovat sama. Jedná se o participativní proces na principu
partnerství. Vyžaduje proto spolupráci s různými složkami místní společnosti – neziskovými organizacemi a spolky,
podnikateli, provozovateli služeb, školskými zařízeními, zdravotnickými a sociálními institucemi a řadou dalších subjektů,
včetně široké neorganizované veřejnosti. Bez nich a jejich zapojení – stejně jako bez veřejné správy – žádná místní
Agenda 21 existovat nemůže. MA 21 umožňuje, aby se region rozvíjel v rovnováze všech klíčových dimenzí, tedy aby se
dařilo sladit hospodářský rozvoj se sociálními požadavky a s respektem k limitům, daným životním prostředím. Dokument
z Ria říká, že velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit, proto je
potřebná pro jejich naplňovaní realizace místních Agend 21. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a
environmentální infrastrukturu a formují místní politiku. Protože jsou úrovní správy nejblíže k lidem, reagují na podněty
veřejnosti, sehrávají důležitou roli ve výchově společnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje obce i regionu.
V souladu s místní Agendou 21 se naše města, obce a regiony budují

s úctou k odkazu předků,
s ohledem na potřeby současníků,
s odpovědností za budoucnost potomků
Svazek obcí středního Pootaví se registrací v MA 21 zařadí do kategorie „Zájemci“. V této kategorii budou obce spolu
s veřejností informovány, co práce v MA 21 vyžaduje, o novinkách, o příkladech dobré praxe a podobně. Jde o jakýsi
startovací bod, kde se lze s MA 21 seznámit a následně rozhodnout, zda právě pro náš region je to to pravé, co nám pomůže
zvyšovat kvalitu života na území mikroregionu. Pokud ano, můžeme se posouvat postupně do dalších kategorií – D, C, B, A.
Na této cestě již budeme principy MA 21 uplatňovat a spolu s občany region rozvíjet.
Těšíme se, že navštívíte úvodní semináře, které bude svazek obcí pořádat po letních prázdninách. O termínech budou
informovat obecní úřady. Zájemcům poskytne individuální informace kancelář svazku obcí na adrese: sosp.st@seznam.cz
Ing. Mgr. Jiřina Karasová, manažerka svazku
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Zlatá stezka
Jihočeská centrála cestovního ruchu realizuje projekt Zlatá
stezka - síť turistických cest na "Zelené střeše Evropy",
podpořený Programem přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020.
Vedoucím partnerem je Tourismusverband Ostbayern e.V. a
dalším projektovým partnerem je Plzeňský kraj. Projekt se
zaměřuje na propagaci přírodního dědictví v bavorských
regionech Horní Falcko a Dolní Bavorsko a na území
Jihočeského a Plzeňského kraje, během realizace projektu
bude stávající německá stezka pro pěší turisty „Zlatá stezka“
rozšířena o českou trasu a několika příčnými spojeními
napojena na německé trasy. Trasy budou proznačeny a
osazeny informačními panely, bude iniciována marketingová
kampaň, která kromě propagace v elektronických
a tištěných médiích bude zahrnovat také pořádání akcí pro
širokou veřejnost. Vznikne společná souhrnná mapa a také
tzv. etapový průvodce, ve kterém budou detailněji uvedeny
např. výškové profily, údaje o kilometrech o místních
památkách a podobně, vše v českém a německém jazyce.

JCCR uspořádala v pondělí 26. 6. 2017 setkání partnerů na
trase a seznámila přítomné s projektem. Připomínkovali
jsme navržené trasy a chtěli bychom do realizace projektu
zapojit úsek Kašperské Hory - Sušice - Horažďovice Strakonice, který historicky součástí staré obchodní cesty
byl, v projektu však zmíněn není. Věříme, že projekt
významně podpoří rozvoj cestovního ruchu a nechceme
připustit, aby naše území bylo opět opomenuto. Podle
dostupných pramenů se jedná o spojení Kašperskohorské
větve (červeně značené) s Vintířovou stezkou a jejich
společné pokračování na Sušici a poté kolem Otavy směrem
na Strakonice, kde bývala solnice.
Stezka bude pěší, opticky rozdělená do jednodenních úseků,
bude proto motivací k ubytování a stravování v regionu,
kudy bude procházet. Svazek SOSP (Jihočeský kraj) spolu s
DSO Prácheňsko (Plzeňský kraj) budou o úpravě tras jednat.

Zdroj: Mapa zemských stezek v království českém

SPOV - výstava Vesnice roku
Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje uspořádal
v Radomyšli o víkendu 22. - 23. 6. 2017 výstavu Vesnice roku
v Programu obnovy venkova. Součástí bylo setkání
představitelů obcí, které byly oceněny v soutěži Vesnice roku od
roku 1995 do současnosti.

Prezentaci úspěchu v soutěži i své současnosti měla na této
výstavě z našeho svazku obcí obec Novosedly, která byla
historicky vůbec 1. Vesnicí roku Jihočeského kraje v roce
1995.
Obec Novosedly představil
na
setkání
s veřejností
místostarosta obce pan
Ing. Bohumil Hradecký.
Akce
měla
mimořádně
vysokou návštěvnost a byla
určitě povzbuzením pro
obce, aby se do dalšího
ročníku soutěže (2018) více
hlásily.
Důvodem k nižší účasti obcí
v soutěži je podle jejich
představitelů administrativní zahlcenost při vykonávání
samosprávy. Chybí tak čas, který je potřeba věnovat
přípravě prezentace obce v soutěži.
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POZVÁNKA DO ZVOTOK
Zastupitelstvo obce Zvotoky vás srdečně zve na Setkání
rodáků a přátel obce Zvotoky, které se uskuteční
v sobotu, 29. července 2017.
Sraz účastníků: v 11:30 hod. u kapličky
Zahájení: ve 12:00 hodin
Program:
 položení věnce u Pomníku padlých
 slavnostní přivítání účastníků
 představení obecních symbolů
 vysvěcení praporu a znaku obce
 slavnostní průvod ke "škole"
Doprovodný program:
 výstava fotografií obce
 vystoupení heligonkářů
 vystoupení tanečnic z Kraselova
 taneční zábava

POZVÁNKA DO VOLENIC
Zastupitelstvo obce Volenice vás srdečně zve na
1. setkání rodáků obce Volenice, které se koná u
příležitosti 790 let od první písemné zmínky o obci
v sobotu 15. července 2017 od 12:00 hod.
PROGRAM:
10:00 – Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla za zemřelé
i živé rodáky
12:00 - sraz účastníků na návsi
14:00 – zahájení slavnosti
 společný oběd
 společné foto
 slovo významných hostů
 předání daru nejstaršímu přítomnému rodákovi
 zasazení pamětního stromu
 zápis do Pamětní knihy rodáků
 beseda s regionálním historikem Karlem
Skalickým, ředitelem muzea ve Volyni
 vystoupení Babského sboru Poříčí
 vystoupení dětí ze ZŠ Volenice
 volná zábava, diskuse, vystoupení rodáků
20:00 – Taneční zábava
Během dne bude zajištěna:
 prohlídka kostela
 prohlídka Obecní školy
 prohlídka Měšťanské školy
 prohlídka výstavy s historií Volenic
 projížďky koňským povozem po obci





projížďky koňským povozem po obci

Zajímavosti z našich obcí
Víte, že
nejstarší písemná zmínka o obci Horní Poříčí je starší než
700 let? A že ves Poříčí byla spolu s Práchní darem Jana
Lucemburského Bavoru III. ze Strakonic? Obě části obce
(Horní a Dolní Poříčí) byly založeny jako rýžovnické osady
na břehu zlatonosné Otavy. Lidé se zde živili rýžováním
zlata, ale také sběrem perel z perlorodek říčních a lovem
lososů. Později nacházeli práci při stavbě a plavení vorů, to
znamená k přepravě dřeva z šumavských lesů až do Prahy.
První písemná zmínka, týkající se voroplavby, je z roku
1316. Přes obec vedla také stará obchodní cesta,
v 19. století byla postavena nová „císařská“ silnice.
Víte, že
v Kubské skále (na hranici poříčského a střelskohoštického
katastru) se podle pověsti ukrývá české vojsko, které
přijde na pomoc, až bude v Čechách nejhůře?
Víte, že

v obci bývala trampská osada, známá po celých jižních
Čechách, která byla založena v roce 1929 v údolí zvaném
„Údolí větrů“?
Víte, že
obec Horní Poříčí byla oblíbeným místem inspirace malíře
a grafika Aloise Moravce (5.1.1899 - 6.3.1987)?

Moravec studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze
1913-1916 a na grafické speciálce Maxe Švabinského na
Akademii výtvarných umění v Praze 1916-1920 .
Učil pak na Odborné škole typografické a dalších středních
školách v Plzni a Praze. Byl členem Umělecké besedy,
SČUG Hollar, Jihočeských výtvarníků a Západočeských
výtvarníků v Plzni, s nimiž vystavoval. Věnoval se malbě,
volné a užité grafice, kresbě, ilustraci, knižním obálkám a
tvorbě exlibris. Jeho trvalou inspirací byla krajina a lidé
jižních Čech. Je zastoupen ve sbírkách NG v Praze, AJG
v Hluboké nad Vltavou, Západočeské galerie v Plzni a jinde.
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Babský sbor v Horním Poříčí
Víte, že
v obci působí od roku 1999 pěvecký Babský sbor? Sbor se
podílí na organizaci akcí jako je Konopická, Babský bál,
Staročeské máje, Zpívání u kapličky…..
Soubor zpívá prácheňské písně, písničky z jihu Čech, písně
zadumané i rozverné. Zpívá též krásné jihočeské koledy,
prácheňské vánoční písně.

Vystupuje na řadě slavností v obcích SOSP, ale i mimo
území svazku. Svými vystoupeními soubor rozdává radost
a dobrou náladu nejen na strakonických oslavách,
vánočních trzích a vernisážích, na venkovských slavnostech,
ale především při pravidelných návštěvách domovů pro
seniory, v charitativních zařízeních, nemocnicích po celém
jihu i západě Čech.

OBECNÍ SYMBOLY – ZNAK, VLAJKA
Podoba obecních znaků a symbolů se odvíjí od historie obce,
promlouvají do ní také její místní tradice. Obecní vlajka
zásadním způsobem odlišuje a podtrhuje význam obce, jak
v regionu, tak na celostátní úrovni. Znak a vlajka sjednocují a
vytváří patriotské pouto a sounáležitost občanů
ke společenství a území, kde žijí. Letos světí své nové obecní
symboly obce Volenice a Zvotoky. Pro obě obce a jejich
občany to bude významný den. Gratulujeme.

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB
NOVINKA: Centrum společných služeb Svazku obcí
středního Pootaví (CSS DSO SOSP) bude poskytovat od
1. 7. 2017 zdarma poradenství členským obcím, zapojeným
v CSS DSO SOSP k veřejným zakázkám malého rozsahu.

VÝZNAMNÉ STÁTNÍ SVÁTKY
5. ČERVENCE
DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE
Každý rok v tento den si po celé republice
připomínáme příchod Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu a význam jejich misie.
Na Velkou Moravu roku 863 dorazili tito
misionáři na popud byzantského císaře.
Připravili nové písmo, jež nazvali hlaholice
a veškeré liturgické knihy přeložili do staroslověnštiny. Tím
na Velké Moravě položili základy vlastní církve, neboť začali
šířit náboženství ve srozumitelném jazyce pro všechny.
V historii církve představuje kázání ve srozumitelném jazyce
jednu z velice významných událostí našich dějin.
6. ČERVENCE
DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA
Mistra Jana Husa můžeme nazvat českým
náboženským myslitelem, kazatelem a
reformátorem. Patří mezi nejvýznamnější
postavy české a evropské historie. Narodil
se asi v roce 1371 v Husinci u Prachatic
a zemřel 6. 7 .1415 v Kostnici. Učení Jana
Husa dalo vzniknout jednak husitskému hnutí, snaze
o obrodu tehdejší katolické církve a také je spojováno se
vznikem německé reformace v čele s Martinem Lutherem.
Jeho jméno je synonymem boje za pravdu. Pro své názory,
které odmítl odvolat, zemřel v plamenech v německé
Kostnici roku 1415.
Husovi je připisováno autorství traktátu O českém
pravopise, zavádějícího do pravopisu diakritická znaménka.
Hledej pravdy, slyš pravdu
uč se pravdě, miluj pravdu,
prav pravdu, drž pravdu,
braň pravdy až do smrti“.
M. Jan Hus
Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných
služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je
aktivitou Svazu měst a obcí ČR (SMOCR), podpořenou z ESIF.

