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Aktuality
3. září 2018 se zaplní lavice prvních tříd základních škol v Katovicích, Strakonicích, Střelských
Hošticích a Volenicích novými žáčky. Vstup do školy je pro děti i jejich rodiče významným
dnem, kterým jim začínají každodenní povinnosti. Obce jako zřizovatelé škol se snaží, aby
dětem vytvořily pro výuku co nejlepší prostředí, a tak využívají prázdninové období
k opravám a rekonstrukcím. V Katovicích například proběhla komplexní rekonstrukce
sociálního zařízení, která zajistila zároveň bezbariérový přístup k sociálnímu zařízení
v nadzemním podlaží školy. Škola se tím otevírá i dětem s určitým omezením. Změna kvality
sociálního zařízení zpříjemní pobyt všem žákům školy.
Přejeme všem školákům úspěšný školní rok.
Jiří Janus, předseda svazku
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mohla pro obce zajistit Centra společných služeb
Valná hromada svazku a setkání starostů v rámci CSS
V čtvrtek 21. června 2018 se sešla Valná hromada svazku, v jejímž závěru se konalo setkání starostů v rámci CSS.
Valná
hromada
především
schvalovala
účet
zprávu
hospodaření
svazku. Poté se věnovala finanční situaci
Pověřence
pro ochranu
osobních
údajůzávěrečný
podle GDPR
by amohla
proo obce
zajistit Centra
svazku,
která
nastane
následkem
zrušení
DT
7
POV
Jihočeského
kraje.
Kraj
tak
zcela
přestává podporovat činnost svazků
společných služeb
obcí, přispívat nehodlá ani na jejich administrativu, která je rozhodně neúměrně složitá vzhledem k jejich možnostem
Jiří Janus,
předsedakdyž
svazku
a pravomocím. Dlouhá léta byly obce přesvědčovány k meziobecní
spolupráci,
se společná práce začala dařit, jsou
svazky odsouvány na vedlejší kolej. Pokud situaci neustojí, nastane problém i místním akčním skupinám, neboť svazky patřily
často
mezi zřizovatele
MAS
a dosud
tvořípodle
jejichGDPR
významnou
členskou
základnu
sektoru veřejné správy. Přínosem do kraje
Pověřence
pro ochranu
osobních
údajů
by mohla
pro obce
zajistitv Centra
byly i finanční prostředky, které do kraje přinášely svazky obcí z národních (MMR) i evropských zdrojů. Na vlastní činnost
společných služeb
svazku přispíval kraj v poslední době velmi málo, ale přece. Svazkům budou i tyto malé prostředky chybět. Vzniklou situaci
chce SOSP překonat zvýšením členských příspěvků, které na VH přítomní starostové schválili.
V rámci VH probíhalo Setkání starostů. Starostové byli informováni o činnosti CSS SOSP. Tuto činnost zhodnotili. Pozitivní
zprávou bylo schválení spolufinancování přeshraničního projektu SOSP 2018/2019 z programu Interreg - FMP. O zaměření
další činnosti CSS přítomní aktivně diskutovali, výsledky diskuse byly pak využity k přípravě plánu činnosti CSS na další
období roku 2018.

Svazek obcí realizuje přeshraniční projekt
"Českorakouské setkávání s duší dřeva" - tak se jmenuje projekt, který společně naplánoval Svazek obcí středního Pootaví
se svým rakouským partnerem, kterým je Bauernmӧbelmuseum Hirschbach. Žádost o finanční podporu projektu z Programu
Interreg V-A FMP Rakousko - Česká republika podal agentuře Silva Nortica svazek obcí v březnu 2018. Projekt v hodnocení
uspěl a smlouva o spolufinancování projektu byla podepsána 29. 6. 2018. Dotace na náklady projektu je 85 %. Uznatelné
náklady v projektu vznikají od 1. 6. 2018 a končí 30. 6. 2019.
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Česko-rakouské setkávání s duší dřeva

Srdečná atmosféra v Hirschbachu

Projekt uvedených partnerů se týká
zpracování dřeva pro umělecké
a užitkové účely. Projekt vychází
z toho, že dřevo je přírodní materiál, který má svoji duši,
která mu zůstane i po přeměně na užitkový předmět, zvláště
když ladí s geniem loci místa. Takovou duší dýchá dřevěný
selský nábytek i dřevěné sochy, které budou vytesány ze
dřeva v jednotlivých obcích a budou ztvárňovat symboliku
obcí.
Obsahem projektu jsou:
• Čtyři Dřevosochařské víkendy, realizované na
českém území v zapojených obcích svazku: KrtyHradec, Kladruby, Horní Poříčí a Střelské Hoštice;
• Dva semináře, jeden pořádaný v Hirschbachu na
téma Selský nábytek v česko-rakouském příhraničí,
druhý ve Střelských Hošticích na téma Dřevo, jeho
zpracování a význam v životě generací.
Realizované aktivity organizuje projektový tým, složený
z českých i rakouských členů. K průběžnému setkávání členů
projektového týmu bude docházet po dobu realizace na
českém i rakouském území podle potřeb projektu.
Při realizaci projektu budou zároveň probíhat vzájemné
návštěvy partnerů z obou stran hranice. Navázání přátelství
mezi účastníky projektu bude významnou přidanou
hodnotou, která pomůže rozšiřovat spolupráci mezi regiony
a odstraňovat komunikační bariéry.

Návštěvě parnera v Rakousku předcházelo ještě jedno
setkání projektového týmu, tentokrát přímo v Hirschbachu.
Hlavním programem návštěvy bylo uspořádání semináře
s názvem "Selský nábytek v česko-rakouském příhraničí".
Bylo proto potřeba připravit a doladit detaily akce.

Dva dřevosochařské víkendy
V rámci uvedeného projektu již proběhly dva
Dřevosochařské víkendy, a to v Krtech-Hradci a Kladrubech,
kde jsme mohli přivítat i rakouské partnery. Ti byli velice
překvapeni zručností našich umělců. Zajímali se i o region,
který navštívili. V Kladrubech návštěvu
z Horního Rakouska starosta Ing. Linhart
provedl obcí a seznámil ji s její historií,
pamětihodnostmi a zajímavostmi, hlavně
s Kladrubským drakem a poutní kaplí. Poté
se ještě dlouho diskutovalo. Tlumočení
bylo zajištěno, přesto se někteří účastníci
snažili sami mezi sebou
domluvit a ukázalo se, že
i Rakušané si již osvojili
některá
česká
slova.
Kladrubech také proběhlo
setkání členů projektového
týmu, kteří se zabývali
organizačními záležitostmi,
souvisejícími s plánovanou návštěvou Čechů v Hirschbachu.
Pozvánka do Horního Poříčí

III. Dřevosochařský víkend
bude probíhat ve dnech 21. - 23. 9. 2019 v Horním Poříčí
v prostorách kolem obecního úřadu.
Všichni jste srdečně zváni.

V neděli 26. 8. se brzy ráno vydali čeští účastníci na cestu
autobusem směrem na Hirschbach im Mühlkreis.
Hirschbach je obec v Rakousku ve spolkové zemi
Horní Rakousy v okrese Freistadt. Žije v něm 1194
obyvatel (podle sčítání z ledna 2018), z toho 0,5 %
česky mluvících. Obec leží v nadmořské výšce 640 m
v oblasti Mühlviertel , první zmínka o ní pochází z
12. století. Klimatické podmínky i nadmořská výška
svědčí horským bylinám a tak je Hirschbach známý jako centrum
pěstování a zpracování horských bylin v regionu Mühlviertel. Byliny
a výrobky z nich jsou v biokvalitě. Pro zájemce je zde 2,5 km dlouhá
naučná Bylinková stezka.

V Hirschbachu sídlí již 25 let
Muzeum selského nábytku,
které bylo především v centru
naší pozornosti, neboť je
partnerem
projektu,
kvůli
kterému jsme přijeli. Byli jsme
přivítáni
velmi
srdečně
ředitelem muzea Josefem Plӧchlem a náš celodenní bohatý
program začal. Obsáhlý
seminář,
který
se
v rámci projektu konal,
probíhal v obecním
sále. Tam bylo také
zajištěno
promítání
prezentací. Ty si pro nás připravili dva přednášející: za
rakouskou stranu Johann Pammer, za českou stranu Karel
Skalický.
Součástí semináře byla i návštěva muzea,
kde účastníci viděli řadu exponátů selského
nábytku, užívaného v Rakousku v minulých
stoletích. Průvodcem byl Johann Pammer.
V průběhu semináře pak přednášející
porovnávali vzhled i funkčnost nábytku na obou stranách
hranice, nacházeli shody i rozdíly. Co nás velice mile
překvapilo, byly české popisky v muzeu a české propagační
letáky, které nám pan ředitel rozdal. Čeští partneři se pak
prezentovali tanečním vystoupením skupiny Rozálie, které
celý průběh návštěvy velice oživilo. Vystoupení se místním
líbilo a často znělo pochvalné "bravo". V závěru vystoupení
došlo i k výuce tance a nakonec Češi i Rakušané společně
tančili v rytmu country.
Navodilo to velmi srdečnou
atmosféru, nikomu se ani
odjíždět nechtělo. Věřím, že
srdečnost svým rakouským
přátelům oplatíme při jejich
návštěvě u nás.
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Okénko seniora

Zajímavost z našich obcí
KATOVICE Rozkládají se v předhůří Šumavy v bývalém

Nejen dětem začínají školní povinnosti.
Ve všech konzultačních střediscích Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) na
území SOSP bude během října zahájen nový v akademický rok 2018/2019.
Studijní témata jsou vybrána podle zájmu studentů příslušného KS.
Konzulatční střediska zahajují výuku v zimním semestru následovně:
KS Katovice - středa 10. 10. 2018, od 9:00 hodin
Místo: Kolářova knihovna
Téma: České dějiny a jejich souvislosti II
- kontakt: Ing. Iveta Švelchová, +420601335540
KS Strakonice - úterý 2. 10. 2018
Místo: Palackého nám. 1090, zasedací místnost I. p.
Téma 1: Dějiny oděvní kultury III - od 9:00 hodin
Téma 2: České dějiny a jejich souvislosti II - od 10:30 hodin
- kontakt: Ing. Iveta Švelchová, +420601335540
KS Střelské Hoštice
Místo: Základní a mateřská škola - termín bude upřesněn
Téma: Je dosud v řešení s PEF ČZU v Praze, informace viz kontakt: Miluše
Hosnedlová, +420774825882
Možnost přihlášení ke studiu u kontaktních osob.
Přejeme seniorům úspěšné studium a hodně radosti ze vzájemného
setkávání.
Další informace: www.e-senior.cz

historicky významném Prácheňském kraji po obou březích
řeky Otavy. Vznikly jako rýžovnická osada v 9. - 10. stol.

Víte, že
Katovice jsou zmiňovány již v roce
1505 jako městečko?
Vladislav II (1471 – 1516) jim udělil
právo mýta, cla a právo tržní na dva
jarmarky ročně. Pravděpodobně
později získaly i právo pečetní. Kdo jim
udělil znak není známo.

Víte, že
až do roku 1967 byl v Katovicích udržován starý lidový zvyk – vánoční
troubení pastýřů o Štědrém večeru? Od obydlí k obydlí chodila skupina
mužů s dlouhými pastýřskými troubami a u každého okna zatroubila
všem známou vánoční pastýřskou melodii. V každém domě trubači
popřáli nejen pěkné prožití vánočních svátků, ale i mnoho zdraví a štěstí
v novém roce. Po 22. hodině pastýřské trouby umlkaly a pastýři se
odebírali ke svým rodinám ke štědrovečerní večeři. Pastýřské melodie
byly velice jímavé a štědrovečerní pastýřská obchůzka potěšila malé
i velké katovické občany. Je škoda, že Štědrovečerní obchůzka zanikla. Ale
zvuku pastýřských trub se katovičtí nevzdali. Zaznívají díky místním
muzikantům ve vánočním čase na koncertech a vánočních setkáních.

Víte, že

Víte, že

právě v Katovicích se narodil český scénárista, režisér a spisovatel Václav
Matějka?
Od dětství měl zájem o divadlo: pocházel z rodiny s velkou
ochotnickou tradicí a sám ochotničil. Po absolvování Vyšší
filmové školy v Čimelicích začal pracovat v barrandovském
studiu jako asistent
režie,
poté
jako
pomocný režisér, a v té
době pracoval i na
scénářích. Při této své aktivní činnosti
ještě studoval na FAMU.
Svůj první film Nahota natočil Matějka v
roce 1970, film byl oceněn na MFF
v Cannes. V atmosféře příběhu byla reakce na rok 1968 - na deziluzi, která
vznikla po okupaci. Nahota proto zůstala v trezoru, opožděnou premiéru měla
až v roce 1990. Následovaly další filmy: Návraty, Sólo pro starou dámu, Hodina
pravdy nebo Noc smaragdového měsíce. Václav Matějka je známý jako tvůrce
úspěšných retrokomedií Anděl s ďáblem v těle a Anděl svádí ďábla. Jeho filmy
prošly řady významných herců, například Petr Čepek, Jana Gýrová, Jiřina
Šejbalová, Božidara Turzonovová, Zdenka Studénková, Jiří Korn, Radoslav
Brzobohatý, Zlata Adamovská, Dagmar Havlová Veškrnová, Oldřich Kaiser,
Marek Vašut a mnoho dalších.
Je také autorem několika knih. V roce 2017 vyšla k jeho osmdesátinám kniha
Jak se hledá perla. Autor v ní vzpomíná na své rodné Katovice, a na dobu
svého dospívání v malém jihočeském městečku.
Manželkou Václava Matějky je herečka Jana Gýrová.
Foto: FDb,cz (filmová databáze)

z Katovic pochází také slavný kytarista producent, maranžér a skladatel
Zdeněk Charlie Blažek?
Blažek je v českém hudebním showbyznysu pojmem.
Spolupracuje jak s mladou muzikantskou generací, tak
se stálicemi českého popu včetně takových jmen, Jaké
jsou Helena Vondráčková, Martin Maxa, Karel Gott,
Petr Kolář. Je členem skupiny Golem a dalších
formací.
Dětství a dospívání prožil Zdeněk Blažek v Katovicích. Jeho hudební
kariéru předurčil otec, který hrál s orchestrem Karla Uhlíře. Proto začal
malý Zdeněk chodit do strakonické hudební školy na hodiny houslí. Cestu
žáka strakonické hudební školy až do orchestru Karla Gotta nikdo
neumetal. Je za ní více než čtyřicet let píle, tvrdé práce a pevné vůle.
Vystudoval plzeňskou státní konzervatoř. V letech 1989–94 byl členem
Tanečního orchestru ČS rozhlasu a Jazzového orchestru ČS rozhlasu.
V roce 1989 vystupoval v televizním pořadu Felixír s Felixem Slováčkem.
Dlouho hrál v doprovodné kapele Karla Gotta s klavirním géniem
Rudolfem Roklem. V roce 1993 se stal hudebním producentem, o devět
let později vstoupil do Ochranného svazu autorského. Jako studiový
kytarista, aranžér, producent či hudební režisér se podílel na více než 250
albech z oblasti popu, jazzu, muzikálu i vážné hudby. CD Martina Maxy
C´est La Vie v jeho produkci bylo oceněno Zlatou deskou. Má svoji
jazzrockovou kapelu Charlie Band, která od roku 2008, kdy začala
doprovázet Helenu Vondráčkovou a další zpěváky středního proudu,
rozšířila svou polohu o pop music.

Víte, že
Kněží horu u Katovic (Katovickou horu) nazval malíř Alois Moravec Fudžijamou jižních Čech?
Tento majestátní vrch se rozprostírá severozápadně od Katovic. Na jeho vrcholu jsou dosud patrné pozůstatky slovanského hradiště o rozloze 8 ha. Hradiště
bylo chráněno mohutnými valy, zaniklo v 10. století. Kněží hora svojí zádumčivostí znovu a znovu přitahovala a přitahuje své obdivovatele. Je z ní cítit
baladičnost a mýtus kraje. Váže se k ní řada pověstí. Nejznámější je o svatbě na Střele, téma zpracoval F. L. Čelakovský ve své básni Svatební den (Ohlas písní
českých). Při svých toulkách “zemí zamyšlenou” se zastavil pod Kněží horou spisovatel Ladislav Stehlík. Ten jí věnoval báseň Katovická hora, obrázek k ní
namaloval Alois Moravec. Kněží horu jako vysoce energetické místo popisuje Ing. Kozák v knize Tajemná místa na jihu Čech.
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CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB OBCÍ DSO SOSP
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 novou aktivitou
Svazu měst a obcí ČR (SMOCR). Svazek obcí středního Pootaví je do uvedeného projektu od počátku
zapojen. Zřídil pro potřeby uživatelů služeb CSS kancelář na dopravně dostupném místě.

Centrum společných služeb Svazku obcí středního Pootaví (CSS DSO SOSP) je v provozu od 1. 7. 2016. Kancelář sídlí ve Strakonicích,
Palackého nám. 1090 (budova Mze), 3. patro. Kontakt: sosp.st@seznam.cz informace: www.strednipootavi.cz

Z ČINNOSTI CSS
Projekty DSO:
CSS podalo na rok 2018 žádosti o podporu tří svazkových projektů z národních zdrojů. Uspěl však pouze jeden, a to na doplnění technického
zázemí svazku. Realizace projektu probíhá a po dokončení umožní udržování především obecní zeleně a vzhledu obcí (POV JčK, DT 7). Další
dva projekty podané na MMR nebyly úspěšné. Žádosti zopakujeme na rok 2019.
CSS dále připravilo jeden přeshraniční projekt, který podalo do programu Interreg, FMP Česká republika - Rakousko. Projekt se setkal
s úspěchem a je podepsaná smlouva o spolufinancování. Jeho realizace probíhá a bude trvat do konce června roku 2019. CSS má záměr
podat do konce roku 2018 návazný projekt zrcadlového charakteru se stejným zahraničním partnerem.

Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů:
CSS zajištuje pro obce svazku činnost pověřence pro ochranu osobních údajů. V závazném termínu byla provedena analýza ve všech
zapojených obcích a starostům byla předána příslušná dokumentace. Zjištěné skutečnosti jsou přenášeny do agendových listů a po jejich
komplexním dokončení budou probíhat kontroly náprav nedostatků, na které CSS upozornilo. V rámci GDPR zpracovávalo CSS pro obce
i potřebné vnitřní předpisy, například organizační řády, spisové a skartační řády, provozní řády výpočetní techniky. Též pomáhalo
s aktualizací a tvorbou vnitřních směrnic obcí.

Propagace obcí svazku:
Centrum připravilo další dva propagační materiály pro části obce Pracejovice: Pracejovice a Makarov. Oba byly využity při setkání rodáků
v těchto částech obcí. V elektronické formě jsou dostupné spolu s dalšími na stránkách zapojených obcí. Ve spolupráci s turistickou
destinací Prácheňsko jsou tyto materiály nabízeny veřejnosti s cílem podpory venkovské turistiky v oblasti SOSP.

Podpora rozvoje občanské společnosti na venkově:
Pro občanskou společnost centrum nabízí bezplatné poradenství při zřizování neziskových organizací, jejich činnosti v členských obcích
svazku a možností dotačních podpor. Sleduje tím zároveň vytvoření základny pro usnadnění komunitního plánování s občany v oblasti
rozvoje území mikroregionu. Veřejnost se snaží zapojit do organizace svazkových projektů, plánuje i zapojení dětí i mládeže formou
poznávání mikroregionu.

Zvyšování odbornosti:
Pracovníci CSS se účastnili všech dalších nabízených školení v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“. Mimo to využívají dostupných publikací vydávaných SMO ČR.

Plánované aktivity:
Příprava strategických dokumentů obcí, poradenská činnost, činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, aktivní zapojení do práce
destinační společnosti DS Prácheňsko, z.s., příprava nových svazkových projektů a nim příslušných VZMR.

