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ÚVOD
Vítáme Vás u druhého vydání Zpravodaje Svazku obcí Milevska, který je vydáván
v rámci projektu Centra společných služeb (CSS). V minulém čísle jsme Vás seznámili
s náplní CSS, činnostmi, které by pro Vás mělo zajišťovat, a připojili jsme i seznam
veřejných služeb poskytovaných občanům v našem regionu. Tento přehled je umístěn
na internetových stránkách Svazku obcí Milevska a je průběžně aktualizován.

Okrouhlá
Osek
Přeborov
Přeštěnice
Sepekov
Stehlovice

V tomto vydání bychom Vás chtěli informovat o aktuálních činnostech a službách,
které naše CSS poskytuje členským obcím, jejich zástupcům a v neposlední řadě i
občanům, kteří našich služeb také využívají.

Veselíčko

Aktivity CSS

Zběšičky

Projekt „Centra společných služeb“ funguje už téměř rok - v červenci loňského roku byl
oficiálně zahájen provoz CSS při Svazku obcí Milevska. V tomto období se
zaměstnanci CSS snažili průběžně navazovat spolupráci s jednotlivými obcemi Svazku.
Kontaktovali jejich představitele a domlouvali se s nimi na konkrétních činnostech,
které by pro ně zajišťovali.

Vlksice
Zbelítov
Zhoř

Pozvánka na vzdělávací
akci:
„Jak se vede kronika – II“

Mezi hlavní činnosti, které CSS pro členské obce zajištuje patří především:
- monitoring dotačních titulů,
- zpracování žádostí o dotace,
- příprava a administrace společných projektů,
- odborné poradenství,
- příprava obecně závazných vyhlášek,
- poskytování vzorů obecně závazných vyhlášek,
- společné nákupy,
- tvorba vnitřních směrnic,
- propagace členských obcí.

-

Obce Mikroregionu Milevsko opět vybaveny mobiliářem
Svazek obcí Milevsko zrealizoval v roce 2016 v rámci Programu obnovy
venkova další společný projekt. Jeho cílem bylo vybavení osmi obcí svazku
mobiliářem, jak tomu bylo i v roce minulém. Celkem bylo pořízeno 32 laviček,
16 odpadkových košů a 32 květináčů, které byly rozmístěny na veřejných
prostranstvích obcí Bernartice, Borovany, Branice, Křižanov, Okrouhlá,
Stehlovice, Veselíčko a Zběšičky.
Mobiliář by měl sloužit jak místním obyvatelům k odpočinku, tak i turistům, kteří
obec navštíví či jí jen projíždějí.
Projekt byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje, 60% celkových
nákladů financoval Jihočeský kraj z Programu obnovy venkova, 30% si
financovaly zainteresované obce ze svých rozpočtů.
Na rok 2017 byl podán projekt na dovybavení zbývajících obcí svazku
mobiliářem.

Připravujeme školení:
Archivnictví a spisová služba

Novinky z oblasti účetnictví

Pravidelná setkávání v rámci projektu
V rámci projektu absolvovali pracovníci CSS již dvě
setkání. První setkání se konalo na podzim
v Novohradských horách a druhé v zimě na zámku
ve Štěkni. Setkání se účastnili nejen pracovníci CSS a
zástupci projektového týmu z Prahy, ale i někteří
představitelé svazků či obcí.
Během těchto setkání dochází ke vzájemné výměně
zkušeností mezi jednotlivými svazky, ke komunikaci
mezi pracovníky CSS a projektovým týmem. Manažeři
a specialisté CSS hovoří o své dosavadní práci v CSS
a plánech do budoucna a inspirují tak ostatní
k dalším aktivitám.

Projekty Svazku obcí Milevska v roce 2017


Vybavení obcí mobiliářem, nákup výpočetní techniky a zajištění vzdělávacích akcí v rámci mikroregionu Milevsko
v roce 2017



Malovaný venkov



Centrum společných služeb



Zaměstnávání OZP ve spolupráci s úřadem práce



Lékařská pohotovostní služba



Propagace členských obcí

Titulek popisující obrázek nebo grafiku

Vánoce 2004 ● Ročník 1, číslo 1 ● Jméno vaší rodiny ● 242 555 019

Kontaktní údaje:

Pár tipů na zajímavé akce v okolí

Adresa:
Svazek obcí Milevska
Husovo náměstí 391
399 01 Milevsko
Bc. Michaela Hrnečková
tel.: 602 528 913
e-mail:
Michaela.Hrneckova@seznam.cz

Výstava Hravé peklo v Bernarticích:
V listopadu 2016 došlo ke slavnostnímu
otevření výstavy v Bernarticích, která nese
název Hravé peklo. Výstavu připravil Aleš
Kroupa, vedoucí mladých hasičů z
Bernartic. Součástí výstavy jsou tři odvětví
pekla – reálné, pohádkové a brutál.
Návštěvníci uvidí čerty hodné i zlé, repliku
ďáblovi bible, čerty z českých pohádek a
další pekelné věci. Na léto se připravuje
rozšíření expozice.
Výstava se nachází v Husově kapli,
Táborská 208, Bernartice

Šárka Máchová, DiS.
tel.: 725 552 287

Otevírací doba: sobota, neděle od 14:00
do 17:00 hodin

e-mail:

Vstupné: 50,- Kč na osobu

svazek.milevsko@seznam.cz

Telefonní kontakt: 605 875 371

www.sdruzeni-milevsko.cz

Muzeum milevských maškar:
V únoru 2017 proběhlo za účasti široké veřejnosti otevření muzea milevských maškar. Muzeum
je zaměřeno na místní tradici maškar, která v Milevsku sahá až do roku 1862. Návštěvníci
muzea se mohou těšit na expozici věnovanou historii milevských maškar. V kinosále muzea lze
shlédnout ukázky historických maškarních průvodů městem. Poslední část muzea je věnována
tvořivé dílně pro nejmenší návštěvníky, kde si každý může zakoupit a namalovat svou masku.
Veliké oblíbenosti se těší i nainstalovaný fotokoutek.
Muzeum se nachází na náměstí E. Beneše 6, Milevsko
Otevírací doba(květen-září): úterý až sobota od 9:00 do 12:00 hod,
a od 13:00 – 17:00 hod, neděle od 13:00 do 17:00 hod
.
Vstupné: 40,-Kč na osobu, snížené vstupné 20,- Kč
Telefonní kontakt: 383 809 016
Muzeum Božetice:
Od dubna 2016 mohou místní, chataři i turisté navštívit muzeum mlynářství, pekařství a
zemědělství v Božeticích. První zmínka o mlýnu pochází z první poloviny 16. století. V roce 1988
původní mlýn odkoupil Zdeněk Stejskal. V roce 2014 byly zahájeny práce na projektu
,,Vybudování muzea mlynářství – Božetice´´. V muzeu návštěvníci uvidí zemědělské nářadí a
stroje, pekárnu. Část expozice je věnována dobovému bydlení zaměstnanců mlýna. Za vidění
jistě stojí i unikátní Francisova vodní turbína z roku 1928.
Muzeum se nachází v Božeticích 24
Otevírací doba: duben až říjen denně od 9:00 do 16:00 hod.
Vstupné: dospělí 100,- Kč, děti do 6 let zdarma, děti od 6 – 15 let 60,- Kč, senioři 80,-Kč.
Telefonní kontakt: 777 197 336

Internetové zdroje:

http://www.hravepeklo.cz/
http://www.turistika.cz/mista/muzeum-mlynarstvi-pekarstvi-a-zemedelstvi-bozetice
https://www.jiznicechy.cz/aktuality/167-milevsko-otevira-unikatni-muzeum-maskar

Vypracovaly:

Šárka Máchová, DiS.
Bc. Michaela Hrnečková

Milevsko dne 28. 2. 2017

