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Předsednictvo
Bc. Karel Lukeš
předseda, starosta města Stříbra
tel. 374 801 101
e lukes@mustribro.cz

Kus odvedené práce
Vítám vás u jarního vydání Informačního zpravodaje, který je již
čtvrtým v pořadí. V předešlých číslech jsme vás seznámili s
připravovanými akcemi mikroregionu a především s prací Centra
společných služeb. Toto vydání jsme se rozhodli věnovat ohlédnutím
za loňskými vzdělávacími semináři, které jsme spolupořádali s
přátelským CSS v DSO Mariánskolázeňsko. Můžete se v článku
SMO ČR „CSS šetří čas, je ho tak víc na služby lidem“ dočíst o
novinkách z celorepublikového setkání, kde první část byla
věnována GDPR a druhá trochu víc praxi a workshopům na
zajímavá témata, vyhodnocení v článku je z mého
pohledu
inspirující a zajímavé. Vzpomínám, jak jsem byla zvědavá na
legislativní „novinku“ GDPR. V době setkání to novinkou ještě bylo.
Dnes je to už přísně skloňovaný termín, který v květnu letošního
roku nabude právní účinnosti a i s tímto nelehkým úkolem členským
obcím DSO pomáháme. Připravujeme řadu nových informačních
seminářů pro zástupce obcí nejbližší témata budou veřejné zakázky,
GDPR nebo další pokračování školení k veřejné správě.
Každé správné jarní číslo musí informovat o kulturních akcích
pořádaných ve svazku, tak tomu bude i nyní. Věřím, že si četbu
užijete a dozvíte se užitečné informace o svém regionu a navštívíte
některou z pořádaných akcí. Přeji vám příjemnou zábavu.
Lenka Albertová, manažer CSS

František Trhlík
1. místopředseda,
starosta obce Kostelec
tel. 374 695 274
e ou.kostelec@wo.cz
Václav Uhlíř
2. místopředseda,
starosta obce Erpužice
tel. 374 696 147
e obecerpuzice@centrum.cz
Miroslav Janča
člen, starosta obce Benešovice
tel. 374 693 161
e obec.benesovice@wo.cz
Mgr. Svatava Štěrbová
člen, starostka města Kladruby
tel. 374 616 710
e starosta@kladruby.cz

Centrum společných služeb
Lenka Albertová
Manažer CSS
tel. 777 479 684
e albertova@mustribro.cz
Libuše Zahradníčková, DiS.
Specialista pro rozvoj mikroregionu
tel. 774 499 397
e zahradnickova@mascz.cz

Centra společných služeb šetří čas, je ho tak víc
na služby lidem
V říjnu se pracovníci Center společných služeb
mimo jiné podrobněji věnovali obecnému nařízení
o
ochraně
osobních
údajů
(tzv.
GDPR).
Celorepublikového setkání CSS na Vysočině se
zúčastnilo víc než sto dvacet lidí z nejméně
šedesáti dobrovolných svazků obcí z celé České
republiky. Kromě GDPR probrali veřejné zakázky,
komunikaci, elektronizaci, digitalizaci a chytrá
řešení, kvalitu veřejné správy, strategii rozvoje
vzdělávací soustavy, přechod na oběhové hospodářství v kontextu s odpady a podporu
podnikání. Účastnici se shodli, že je třeba dávat víc prostoru místním lidem, zapojovat je do
rozhodování samospráv a dát jim vědět, že CSS šetří čas, takže je ho víc na služby
veřejnosti.
Dvoudenní akce měla dva hlavní cíle: 1) odborné školení na GDPR a sedm dalších výše uvedených
oblastí a 2) vzájemnou výměnu a sdílení zkušeností. Tak, aby se to, co funguje například na
Vysočině, mohlo efektivně zavést třeba v Ústeckém kraji. Jednoduše: aby se dobrá praxe předala
napříč územím. Aby se pracovníci Center společných služeb vzdělávali, vzájemně inspirovali a
získané nové znalosti a jinde ověřené postupy aplikovali v místě, kde působí. Právě společným
odbornějším zajištěním povinností, které musí veřejná správa zvládat, CSS spoří zapojeným obcím,
resp. jejich dobrovolným svazkům, peníze a čas. Mají ho tak víc na služby veřejnosti.
Podpora a motivace
V současné době Centra společných služeb nejvíc pomáhají s legislativou, snižováním
administrativní zátěže, dotacemi, rozvojovými projekty a zadáváním veřejných zakázek.
V budoucnosti by se - jak vyplynulo z diskuse - podpora mohla týkat například elektronizace,
digitalizace, společného účetnictví, společných nákupů apod. Je přitom důležité si uvědomit, že to,
co obce přijmou, v tom také žijí. Motivace místních lidí při rozhodování o věcech veřejných je tedy
ve srovnání s externími firmami či s lidmi z jiných regionů odlišná.

Workshop k odpadům

Vyhodnocení workshopů

Svaz měst a obcí České republiky, www.smocr.cz
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Poutavá školení s Janem Horníkem budou mít
pokračování
Při plánování odborných školení pro starosty obcí jsme ani netušili jak moc se spolupráce vydaří.
Naše DSO Stříbrský region a DSO Mariánskolázeňsko společně domluvilo školení s lektorem
Janem Horníkem nejprve 7.9. ve Stříbře a 9.11. v Mariánských Lázních, níže připojujeme krátké
tiskové zprávy s fotografiemi. To, že atmosféra byla velmi přátelská dosvědšuje i nabídka pana
Horníka, že třetí školení bude probíhat v Hostinném, kde žije a pracuje.

Školení na témata k činnosti orgánů obcí
V rámci činnosti CSS jsme dne 7.9.2017 v Městském muzeu ve Stříbře uspořádali společné školení
starostů členských obcí DSO Stříbrský region a DSO Mariánskolázeňsko. Vybranými tématy byly
Nejčastější nedostatky při výkonu veřejné správy a Vedení úřední desky. Lektorem byl JUDr. Jan
Horník, pracovník Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR a současně tajemník města
Hostinné. Z této kombinace povolání vyplývá, že zákonné povinnosti obcí zná jak z pohledu
kontrolora, tak i z praktické stránky. Ke každému tématu se rozvinula bohatá diskuze, ve které si
starostové vzájemně předávaly zkušenosti napříč mikroregiony. Ze strany starostů i jejich úředníků
bylo školení hodnoceno jako velmi zdařilé.
Lenka Albertová, manažer CSS
DSO Stříbrský region

V úvodu prvního setkání uvítal lektora Jana Horníka pan starosta města Stříbra a předseda DSO
Stříbrský region Karel Lukeš a předal mu dárkovou tašku s informačními materiály.
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(13. 11. 2017)

Školení na témata k činnosti orgánů obcí
V rámci činnosti CSS (Centra společných služeb), kterou
Mariánskolázeňsko realizuje, jsme dne 9. 11. 2017 v hotelu
Krakonoš v Mariánských Lázních uspořádali navazující
společné školení starostů členských obcí DSO Stříbrský
region a DSO Mariánskolázeňsko. První společné školení
starostů členských obcí DSO Stríbrský region a DSO
Mariánskolázeňsko jsme započali dne 7. 9. 2017 v Městském
muzeu ve Stříbře. Lektorem v Mariánských Lázních „pro
velký úspěch“ byl JUDr. Jan Horník, Ph.D., tajemník města
Hostinné a specialista pro rozvoj regionu v rámci projektu
CSS. Pan Horník seznámil přítomné starosty a referenty obcí
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, zejména v běžné praxi starosty obce, dále
informoval o revoluční novince v zákonu o střetu zájmů a
základech trestněprávní odpovědnosti starostů. Pan Horník
ochotně zodpověděl na všechny dotazy, které byly v rámci
diskuze položeny. Ze strany starostů i jejich úředníků bylo školení stejně jako ve Stříbře hodnoceno
jako velmi zdařilé a pan Horník přišel s nabídkou uskutečnit další společné školení, a to ve městě
Hostinné. Což starostky a starostové přijali s velkým zájmem. Budeme se těšit na další setkání.
Daniela Morávková, specialistka CSS
DSO Mariánskolázeňsko

Vzhůru do Hostinného
Třetí pokračování školení s Janem Horníkem
bude 10. a 11. května v Hostinném. Obě
přátelská DSO Stříbrský region a
Mariánskolázeňsko se svými členy vyrazí na
jistě velmi zajímavý a poutavý výlet plný
informací z chodu veřejné správy
okořeněný turistickými zajímavostmi DSO
Horní Labe.
Ze Stříbra pojede plná dodávka lidí a už
nyní se velmi těšíme. Toto je ta nejlepší
možná forma spolupráce tří CSS v projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce“.
Libuše Zahradníčková,
specialista pro rozvoj regionu
DSO Stříbrský region
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Kulturní kalendář členských obcí DSO Stříbrský region 2018

OBEC
Obec Benešovice

Město Kladruby

Kostelec

NÁZEV AKCE
Pouťová zábava
Místní pouť
Místní pouť
Taneční zábava - Vinobraní
Hasičský ples
Cestovatelský občasník - Kajlaš
Myslivecký ples
Včelařský ples
Koncert ZUŠ Stříbro
Taneč. zábava - ODYSEA
Hasičský ples
MASOPUST

MÍSTO
Benešovice
Benešovice
Lom u Stříbra
Benešovice
KD Kladruby
Muzeum
KD Kladruby
KD Kladruby
Muzeum
Sál KD v Kostelci
Sál KD v Kostelci
Náves Kostelec

Oslava MDŽ

Sál KD v Kostelci 3.3.

18:00 – 22:00

Taneč. zábava - EXTRABAND

Sál KD v Kostelci 10.3.

20:00 – 01:00

Vítání občánků

Sál KD v Kostelci 28.4.

14:00 – 15:00

XXII. ročník turnaje v malé
kopané na počest osvobození
ČR
Setkání rodáků – 700 let obce
Nedražice
27. Setkání Kostelců ČR

Hřiště TJ Sokol

8.5.

9:00 – 15:00

Nedražice

12.5.

Kostelec nad
Černými lesy
Náves Kostelec

16.5.

Za hasič.
zbrojnicí
Farský les
Cíl - Kostelec
Sál KD v Kostelci
Náves Kostelec

18.8.

20:00 – 01:00

15.9.
28.9.
15.12.
2.12.

16:00 – 18:00
11:00 – 18:00
9:00 – 15:00
16:00 – 17:00

Kostelecká pouť sv. Jana
Křtitele
Country večer
Pohádkový les
Kostelecká míle
Kostelecká sedma vánoční
Rozsvícení vánočního stromu

DATUM
02.06.2018
03.06.2018
30.06.2018
22.09.2018
13.1.2018
18.1.2018
19.1.2018
27.1.2018
30.1.2018
13.1.
27.1.
10.2.

HOD OD - DO
20.00 – 0.2.00
13.00 – 17.00
13.00 – 24.00
20.00 – 0.2.00
20:00
18:00
20:00
20:00
17:00
20:00 – 01:00
20:00 – 01:00
13:00 – 20:00

22. – 24.6.
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Kostelec

Adventní koncert

Město Stříbro

Lampiónový průvod, ohňostroj
Silvestrovský bál
Silvestrovský bál
Tříkrálový koncert
Svět klavíru –
Klavírní seminář
Pololetní koncert

Kostel sv. Jana
Křtitele
Náves Kostelec
Sál KD v Kostelci
Sál KD v Kostelci
Muzeum Stříbro
V jednání
V jednání

Plzeňské matiné
Jarní koncert
(dle průběhu soutěže ZUŠ)
Vernisáž – senát Praha

ZPČ muzeum
Muzeum Stříbro

Velikonoční koncert
(pro komorní soubory)
Absolventský koncert
Muzeum A.Dvořáka a klavírní
recitál
Klavírní seminář
XXV. přehlídka orchestrů
s vyhlášením výtvarné soutěže
Stříbrská lampa
ZUŠ OPEN
Happening „Všemi smysly“

Sálek ZUŠ

PECKA koncert III.
Štrúdlohraní
Městské slavnosti
Klavírní matiné
Závěrečný koncert
Muzejní večer
Noc kostelů
STŘÍBŘENÍ – multižánrový
festival
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
(EHD)

Senát Praha

2.12.

17:00 – 18:00

23.12.
31.12.
31.12.
6.1.
26.1.
2018
31.1.
2018
18.2.

17:00 – 18:00
20:00 – 03:00
20:00 – 03:00
16:00
9:0017:00
17:00

27.3.
3.-6.
dubna

13:00

11:00

17:00

Muzeum Stříbro 14.5.
Praha
Květen/červ
en

17:00

KD Stříbro

19.5.
2018

14:00

ZŠ, náměstí,
24.5.
Klášterní
zahrada
Muzeum Stříbro 1.6.

odpol

Masarykovo
9.6.
nám.
Muzeum Stříbro 9.6.
10.6.
Aula gymnázia
18.6.?
Stříbro
Muzeum
25.5.
kostel
25.5.
Centrum města 27.7-5.8.

10:00 - 23:00

Muzeum

8.9.
4 a 5.8.

Obec Svojšín

Zahradní slavnosti aneb Květy
baroka

Svojšín

Obec Trpísty

Svatomarkétská pouť
Advent-rozsvícení ván. stromu

Fotbalové hřiště 14-15.7.
Náves
1.12.2018

17:00

10:30
18:00

10:00 - 23:00
Od 9.00
Od.17-19 hod
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