
Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

do rukou se Vám dostává čtvrté vydání Informačního 
zpravodaje Svazku obcí Novoborska. Vydávání zpravodaje 
probíhá v rámci projektu „Posilování administrativní ka-
pacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také 
Centra společných služeb (CSS). Hlavním cílem projektu je 
prostřednictvím vytvořeného CSS dosáhnout zkvalitnění 
a zefektivnění výkonu veřejné správy. Centra společných 
služeb by měla ze své podstaty ulehčovat starostům jejich 
práci a snažit se eliminovat administrativní zátěž plynoucí 
z častých legislativních změn. To, že jsme se jako Svazek 
obcí Novoborska do tohoto projektu od července 2016 zapo-
jili, vnímáme všichni velmi pozitivně. Starostové členských 
obcí společně s CSS navrhují a realizují projekty přispívají-
cí k rozvoji zájmového území.  Služby kanceláře CSS jsou 
více zaměřeny na odborné poradenství různého charakteru 
– dotační možnosti, veřejné zakázky či zákonné povinnosti 
obcí. V poslední době je velkým legislativním „strašákem“ 
GDPR neboli nové nařízení pro ochranu osobních údajů. 
I tím se aktivně zabýváme a snažíme se pomoci zejména 
malým obcím. Přejeme Vám příjemné čtení zpravodaje! 

Ing. Jan Sviták
Předseda Svazku obcí Novoborska

KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBČANY)
Středa 10:00 - 15:00 hodin
Kancelář Svazku obcí Novoborska
Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor
www.novoborsko.cz
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PROJEKTY2
Personální zajištění projektu na financování sociálních služeb  

v kanceláři Svazku obcí Novoborska
Ke stávajícím zaměstnancům Centra společných služeb, jejichž úkolem je kromě zajištění běžného chodu 

svazku i realizace projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, přibyla 
na konci roku 2017 nová posila do týmu, a to Ing. Daniela Vondrová, která řeší projekt „Sociální služby bez 
bariér“. O co v projektu jde, se můžete dočíst v příspěvku níže.

Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstna-
nost a hlavním cílem je koordinace procesu plánování so-
ciálních služeb na Novoborsku a zajištění jejich financování. 
Mezi hlavní výstupy patří zpracování Strategie financová-
ní sociálních služeb na Novoborsku a v návaznosti na tuto 
činnost tvorba a vyhodnocení akčních plánů pro léta 2018–
2019. Kromě toho budou připraveny podklady pro zpracová-
ní strategického dokumentu rozvoje sociálních služeb na No-
voborsku v letech 2021–2025. Koordinátor výše uvedeného 
projektu bude v rámci vykonávaných činností spolupracovat 
s Libereckám krajem, členskými obcemi svazku a se subjekty 
zabývajícími se sociální činností a které jsou jednou z hlav-
ních cílových skupin tohoto projektu. 

V rámci větší osvěty sociálních služeb působících v regio-
nu se připravuje celá řada akcí. Jejich cílem je zviditelnění na-
bídky poskytovatelů služeb široké veřejnosti. Jednou z akcí, 
na které se začalo pracovat, je tvorba nové sekce webových 

stránek Novoborska, která bude vyčleněna pro sociální ob-
last. Samostatná sekce pro sociální služby by měla centra-
lizovat důležité informace pro občany. Budou zde zveřejně-
ny v prvé řadě dokumenty Komunitního plánování, Katalog 
poskytovatelů sociálních služeb působící v regionu, ale také 
kontakty na klíčové pracovníky a zápisy z jednání pracovních 
skupin Komunitního plánování, které se zabývají aktuálními 
problémy a hledají jejich řešení. 

Dále zde budeme zveřejňovat informace o plánovaných 
akcích, týkající se sociálních služeb. V neposlední řadě by-
chom chtěli v této sekci prezentovat občanům Novoborska 
jednotlivé poskytovatele sociálních služeb formou příbě-
hů. Tímto by měli občané možnost seznámit se s danou 
službou zábavnější formou. Věříme, že nová sekce webo-
vých stránek Novoborska přinese občanům užitečné infor-
mace a pomůže jim lépe se zorientovat v oblasti sociální 
podpory.

Sociální služby na Novoborsku bez bariér
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PROJEKTY 3

Díky finančním prostředkům Evropské unie byly obyva-
telům devíti obcí na Novoborsku rozdány kompostéry pro 
vlastní užívání na soukromých zahradách a u rodinných 
domů. Současně některé obce obdržely do svého užívá-
ní štěpkovače a drtiče větví. Celou akci zaštítil Svazek obcí 
Novoborska, který požádal o dotaci Ministerstvo životního 
prostředí a prostřednictvím Operačního programu životní 

prostředí získal na nákup kompostérů, štěpkovačů a drtičů 
v celkové hodnotě 8 902 817 dotaci ve výši 7 567 394, 45 
Kč. Věříme, že kompostéry budou plnit svůj účel, přispějí ke 
snížení produkce odpadu v území a vzniklý bioodpad bude 
sloužit jako kvalitní zemina pro pěstování vlastních produk-
tů nebo jako základ do květináčů pro květiny, které budou 
zkrášlovat okolí rodinných domů v obcích na Novoborsku.

Zdroj: http://www.odpadovecentrum.cz

Na Novoborsku bylo rozdáno 
přes 3500 kompostérů!

http://www.odpadovecentrum.cz
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Po realizaci projektu, kdy byly pro obyvatele obcí 
Novoborska pořízeny kompostéry, pro obce štěp-
kovače a drtiče větví, připravuje Svazek obcí No-
voborska další projekt s cílem přispět ke snižování 
produkce odpadů. Do projektu se zapojilo 11 obcí 
– Okrouhlá, Svojkov, Prysk, Mařenice, Chotovice, 
Krompach, Svor, Radvanec, Sloup v Čechách, Ska-
lice, Kamenický Šenov. Pokud bude žádost Svazku 
obcí Novoborska úspěšná, získají obce dle svých 
požadavků velkoobjemové kontejnery na biood-
pad, separační nádoby na třídění odpadu (papír, 
plasty, kov, tetrapack) a štěpkovače větví. Součástí 
projektového záměru jsou i úpravy veřejných pro-
stranství pro umístění kontejnerů nebo separačních 
nádob vč. případného oplocení a zídek. Celkové 
náklady projektu jsou v žádosti odhadovány na cca 
9 000 000 Kč a Svazek obcí Novoborska má šanci 
získat dotaci ve výši 85%. 

http://www.obal-centrum.cz

Starostové obcí mají zájem 
o nové veřejné osvětlení

Jsou záležitosti, které je pravidelně v obci potře-
ba zkvalitňovat a starat se o jejich stav. Jednou z ta-
kových je veřejné osvětlení.  Na území Novoborska 
není snad obec, která by byla se stavem veřejného 
osvětlení spokojena. Proto někteří starostové ucho-
pili ruku podanou Svazkem obcí Novoborska a při-
pojili se k připravované žádosti o dotaci na vybudo-
vání, obnovu nebo údržbu veřejného osvětlení (VO) 
v obci.  S možností získání finanční podpory přichází 

Liberecký kraj v rámci Programu rozvoje venkova, 
jehož prostřednictvím jsou podporovány malé obce 
do 2000 obyvatel na území Libereckého kraje. V pří-
padě, že bude žádost podpořena, mohou se občané 
obcí Sloup v Čechách, Svor, Okrouhlá, Svojkov, Nový 
Oldřichov, Skalice, Radvanec, Prysk a Slunečná, těšit 
na nová LED svítidla, nové sloupy veřejného osvětle-
ní nebo opravy současného stavu VO. Celková dota-
ce může dosáhnout částky až 1 000 000 Kč. 

Velkoobjemové kontejnery a nové separační 
nádoby by mohly přispět k dalšímu snižování 

produkce odpadů v obcích.
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V průběhu realizace projektu „Sociální služby na Novo-
borsku bez bariér“ došlo k navázání spolupráce se subjekty 
poskytujícími sociální péči a služby v oblasti Novoborska. 
Z četných schůzek a diskuzí vychází podněty k další činnosti 
a ke zkvalitňování nabídky. Jsou diskutovány různé problé-
my a hledá se společně jejich řešení. Jednou z oblastí, kterou 
je třeba podpořit, je propagace a zviditelnění nabídky soci-
álních služeb. S cílem zlepšit sociální prostředí přichází na 
pomoc Místní agenda 21 (MA 21). Prostřednictvím prostřed-
ků z Grantového fondu Libereckého kraje je možné zajistit 
dostatečnou propagaci sociálních služeb a přiblížit nabídku 
obyvatelům obcí Novoborska. Svazek obcí podal žádost 

o grant, z něhož může být financována výroba a tisk brožury, 
která bude zahrnovat informace o nejvýznamnějších posky-
tovatelích sociálních služeb včetně kontaktů. Ty budou k dis-
pozici na obecních úřadech, v čekárnách u ordinací lékařů 
a u samotných poskytovatelů. Na podzim se díky kontaktní 
kampani mohou obyvatelé seznámit přímo s nabídkou a po-
ložit dotazy dobrovolníkům, kteří budou brožury v jednot-
livých obcích rozdávat. Viditelný bude i stánek, který bude 
v rámci realizace pořízen stejně jako video smyčka, která 
bude mít za cíl nejen seznámit obyvatele s nabídkou služeb, 
ale také zpříjemnit čas čekání na lékařské ošetření tam, kde 
je v čekárně k dispozici televize.

Sociální služby se mohou díky MA 21 více přiblížit 
obyvatelům v obcích na Novoborsku.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ODBORNÉ PORADENSTVÍ6

Stručný popis postupu při implementaci GDPR 

 1.  Určit pracovníka (lépe více pracovníků), který bude 
řešit implementaci GDPR do praxe úřadu; 

 2. Audit dat a stanovení účelu jejich zpracování; 
 3. Analýza procesů; 
 4. Analýza rizik; 
 5.  Analýza bezpečnosti informací a zabezpečení osob-

ních údajů; 
 6. Právní dopady na chod úřadu; 
 7.  Smlouvy – nové smlouvy; již uzavřené smlouvy; 

úprava smluv se zpracovateli osobních údajů; 
 8.  Dohoda společných správců při zpracování osob-

ních údajů; 
 9. Předávání dat do 3 zemí; 
10.  Zajištění procesů k naplnění požadavků GDPR: Zázna-

my o činnostech zpracování; Práva subjektu na infor-
mace; Mazání údajů; Právo na výmaz; Právo vznést 
námitku; Právo na omezení zpracování os. údajů; Prá-
vo na opravu; Právo na přenositelnost údajů; 

11. Vlivy požadavků na provozované IT systémy; 
12. Vytvoření plánu naplnění požadavků GDPR; 
13.  Doplnění a vytvoření pravidel a dokumentace včet-

ně jejich další vedení; 
14.  Popis a definice postupu při narušení zabezpečení 

os. údajů; 
15.  Jmenování a spolupráce s pověřencem pro ochra-

nu os. údajů; 
16.  Pravidelná revize, monitorování včetně vzdělávání 

a školení obsluhy. 

Zpracování osobních údajů
Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními úda-

ji, který je prováděn pomocí nebo bez pomoci automatizo-
vaných postupů spočívající v: 

„shromažďování dat, zaznamenávání dat, uspo-
řádání dat, strukturování dat, uložení dat, přizpů-
sobení nebo pozměnění dat, vyhledávání dat, 
nahlédnutí na data, použití dat, zpřístupnění dat 
přenosem, šíření dat nebo jakékoliv zpřístupnění, 
seřazení nebo zkombinování dat, omezení dat, vý-
maz nebo zničení dat“. 

Zpracování osobních údajů podle obecného nařízení 
dopadá jak na zpracování osobních údajů ve společnosti 
správce nebo zpracovatele, tak i na zpracování osobních 
údajů v cloudu nebo v cloudových službách. 

Správce – fyzická nebo právnická osoba, která sama 
nebo spolu s jinými určuje účel a způsoby zpracování 
osobních údajů, případně ten, kdo je určen jako správce 
zákonem. Mezi povinnosti správce patří: 

Zajistit, že zpracování osobních údajů bude odpo-
vídat nařízení a zavést vhodná organizační a tech-
nická opatření; 

Musí být schopen doložit svoje opatření; 

Zajistit pouze takové zpracovatele, kteří jsou 
schopni splnit zpracování dle nařízení.  

Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů – DPO (data protection officer): 
Kdo musí povinně zřídit funkci DPO: 

Orgány veřejné moci (obce, školy); 

Kdo provádí rozsáhlé systematické monitorování 
fyzických osob; 

Kdo zpracovává zvláštní kategorii osobních údajů, 
např. banky, nemocnice. 

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů: spoluprá-
ce s dozorovým úřadem; monitorování souladu s GDPR; 
dohled nad činností ochrany dat; školení pracovníků ve 
zpracování dat, poradenství; provádění interních auditů.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
GDPR
GDPR je označení pro nařízení Evropského par-

lamentu a Rady EU č. 2016/679, obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů.  Na nařízení právně na-
vazuje národní právní úprava, kterou v České re-
publice představuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů. 

Nařízení zpřesňuje ochranu osobních údajů a po-
siluje právo fyzické osoby na kontrolu zpracování 
osobních údajů. GDPR se týká všech osobních úda-
jů. Takové údaje mohou být zachycené v listinné 
podobě, ale i v elektronické podobě, zejména v růz-
ných informačních systémech. Pro obce je rovněž 
typická jejich role zřizovatele dalších právnických 
osob, např. školských právnických osob, nezisko-
vých organizací. 

Mezi obecné osobní údaje patří jakákoliv infor-
mace, která vede přímo či nepřímo k identifikaci.

Podrobnější informace k problematice GDPR najdete na webových stránkách 
Svazu měst a obcí ČR: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/gdpr/default.aspx 

nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/gdpr/ 

http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/gdpr/default.aspx
http://www.mvcr.cz/gdpr/
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CESTUJEME NOVOBORSKEM 7
Zajímá Vás, jak vypadají obce Novoborska z výšky? Svazek obcí Novoborska nechal zpracovat jedinečnou prezentaci 

obcí pořízenou leteckými záběry (tzv. dronem). Jednotlivá místa jsou mezi sebou propojená a obsahují doprovodnou 
textovou informaci o dané lokalitě. Prezentaci si můžete prohlédnout na webových stránkách Svazku obcí Novoborska: 

www.virtualne-obcemicr.cz/novoborsko

OBEC OKROUHLÁ
 Podhorská ves je vzdálena 2 km SZ od Nového Boru, na 

okraji zalesněných svahů. Katastrem obce procházejí dvě 
chráněné krajinné oblasti – České středohoří a Lužické hory. 
Obec vznikla v údolí Skalického potoka za takzvané druhé ko-
lonizace, počátkem 16. století. K významným stavbám v obci 
se řadí Meltzerova dílna a vzorkovna vitráží. Bohužel chátrá, i 
přesto že jde o kulturní památku. Další památkou v obci je ba-
rokní kaple Panny Marie Sněžné, kterou na místě starší dře-
věné kaple dal roku 1733 postavit místní obchodník se sklem. 
V letech 2012–2013 byl v centru obce vystaven geologický 
park, který mapuje geologické složení zdejšího kraje.

Členské obce se představují!
V minulých číslech zpravodaje jste měli možnost přečíst si 

o obcích za našeho svazku. Nyní Vám představujeme další 4 
z našich 18 obcí.

OBEC POLEVSKO
Severozápadně od Nového Boru se na úpatí Lužických 

hor, vsunutá v údolí mezi Polevským (626 m) a Medvědím 
vrchem (663 m), rozkládá stará sklářská obec Polevsko. Vr-
chů kolem Polevska je více, nejdominantnější z nich je ne-
daleký kopec Klíč s výškou 760 m. V letech 1716–1718 byl 
v obci postaven stavitelem italského původu Petrem Pav-
lem (Paulem) Columbanim z Litoměřic v Polevsku barokní 
kostel Nejsvětější Trojice. Peníze na stavbu poskytla sklář-
ská rodina Kittelových. U kostela vznikl v 18. století i hřbitov. 
Zachovaly se zde cenné staré náhrobky i neogotická hrobka. 
Obec je proslulá svým rekreačním charakterem a zázemím 
pro zimní sporty (běžecké okruhy a lyžařský areál s vlekem).

OBEC RADVANEC
Radvanec je protáhlá ves, ležící na horním toku Dobranov-

ského potoka asi 1,5 km severně od Sloupu a 3,5 km jihozá-
padně od Cvikova. Nejzajímavější dominantou obce je kaple 
svatého Antonína, jejíž stavba byla dokončena v roce 1818, 
ale také řada reliéfů, které jsou vytesány ve skalních pískov-
cových útvarech přímo v obci, ale také v okolních lesích. Na 
katastru Radvance jsou turistům zpřístupněné Havraní skály.

file:///E:/novoborsko/www.novy-bor.cz 
file:///E:/novoborsko/www.novy-bor.cz 
file:///E:/novoborsko/www.novy-bor.cz 
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OBEC PRYSK

Nalézá se v Libereckém kraji a rozkládá v úzkém údolí Pryského 
potoka sevřeného strmými svahy okolních vrchů. Protáhlá obec se 
skládá ze tří částí – východnějšího Horního Prysku, západnějšího 
Dolního Prysku a nejzápadnější Vesničky. Prysk patří do CHKO Lu-
žické hory a svým umístěním se řadí k nejkrásnějším obcím na se-
veru Čech. Významnou památkou v obci je kostel sv. Petra a Pavla. 
Prysk je vyhlášen bohatým kulturním a společenským životem. Pře-
krásná příroda Lužických hor a blízkého Česko-saského Švýcarska 
nabízí ideální podmínky pro vyznavače aktivního odpočinku. Obec 
se několikrát úspěšně umístila v soutěži Vesnice roku, v roce 2016 
dokonce získala titul Vesnice roku Libereckého kraje a v celostátním 
kole skončila na 2. místě!

Obec Prysk www.prysk.cz

file:///E:/novoborsko/www.obecnovyoldrichov.cz 
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Duben
Obec Prysk
30. 4. 2018
ČARODĚJNÉ ČARODEJNICE 
http://www.prysk.cz/

TIC Nový Bor
5. 3. - 31. 8. 2018
VÝSTAVA 
Historické fotografie Nového Boru
https://www.novy-bor.cz 

Město Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
30. 3. – 30. 5. 2018
VÝSTAVA „PŘÍBEH Z 20. LET“
www.muzeumskla.cz 

Město Česká Lípa
2.3. – 20.5.2018
Centrum textilního tisku
VÝSTAVA – DŘEVOMALBY
http://lipy.cz 

Město Nový Bor
7. 4. 2018
WORKSHOP  
PÍSKOVÁNÍ SKLA
https://www.smetankanovybor.cz 

Město Cvikov
7. 4. 2018
ROCKOVÝ VEČER
www.cvikov.cz 

Obec Nový Oldřichov, CVAK
19. 4. 2018
ODPOLEDNE S HARMONIKÁŘEM
www.centrumcvak.cz 

Obec Nový Oldřichov, CVAK
20. 4. 2018
VÝROBA LAPAČE SNŮ
www.centrumcvak.cz 

Město Česká Lípa
23.1. – 19.6. 2018
LÍPA MUSICA
Komorní koncertní cyklus
www.lipamusica.cz 

Květen
Obec Prysk
1. 5.2018
POCHOD HLUBOKOU TOTALITOU 
PRVOMÁJOVÝ PRŮVOD
http://www.prysk.cz

Obec Nový Oldřichov, CVAK
4. 5. 2018
KURZ PALIČKOVÁNÍ
www.centrumcvak.cz 

Město Nový Bor
8. 5. 2018
POHÁDKOVÝ LES
https://www.smetankanovybor.cz 

Obec Prysk
12. 5. 2018
OTEVŘENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
OTEVŘENÍ PLOVÁRNY U KIOSKU
http://www.prysk.cz

Město Kamenický Šenov
19. 5. 2018
ZA KVETOUCÍ MĚSÍČNICÍ
http://www.mesicnice.estranky.cz

Město Česká Lípa
2.3. – 20.5.2018
Centrum textilního tisku
VÝSTAVA – DŘEVOMALBY
http://lipy.cz 
Obec Prysk
21. 5. 2018
KONCERT V KOSTELE SV. PETRA 
A PAVLA
OČISTEC PĚVECKÉ DUO KCHUN
http://www.prysk.cz

Město Cvikov
26. 5. 2018
CVIKOVSKÝ ZELEŇÁK FEST
Pivovarský hudební festival
www.pivovarcvikov.cz 

TIC Nový Bor
5. 3. - 31. 8. 2018
VÝSTAVA 
Historické fotografie Nového Boru
https://www.novy-bor.cz 

Město Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
30. 3. – 30. 5. 2018
VÝSTAVA „PŘÍBEH Z 20. LET“
www.muzeumskla.cz 

http://www.prysk.cz/
https://www.novy-bor.cz
http://www.muzeumskla.cz
http://lipy.cz
https://www.smetankanovybor.cz
http://www.cvikov.cz
http://www.centrumcvak.cz
http://www.centrumcvak.cz
http://www.lipamusica.cz
http://www.prysk.cz/
http://www.centrumcvak.cz
https://www.smetankanovybor.cz
http://www.prysk.cz/
http://www.mesicnice.estranky.cz/
http://lipy.cz
http://www.prysk.cz/
http://www.pivovarcvikov.cz
https://www.novy-bor.cz
http://www.muzeumskla.cz
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Červen
TIC Nový Bor
5. 3. - 31. 8. 2018
VÝSTAVA 
Historické fotografie Nového Boru
https://www.novy-bor.cz 

Obec Prysk
2. 6. 2018
DĚTSKÝ DEN
STŘEDOVĚKÝ RYTÍŘSKÝ TURNAJ
http://www.prysk.cz

Obec Prysk
16. 6. 2018
PREŠKAVSKÝ OSTROSTŘELEC   
http://www.prysk.cz

Obec Prysk
23.6. 2018 
OTEVŘENÍ RYBNÍČKU 
U KORUNY  
http://www.prysk.cz

Obec Prysk
30. 6. 2018
FOFR CUP  
http://www.prysk.cz

Červenec
TIC Nový Bor
5. 3. - 31. 8. 2018
VÝSTAVA 
Historické fotografie Nového Boru
https://www.novy-bor.cz 

Město Cvikov
6. – 7. 7. 2018
PLECHOVKA FEST
https://www.plechovkafest.cz 

Obec Prysk
7. 7. 2018 
DIVADELNÍ VÍKEND
otevření preškavského skalního diva-
dla 
http://www.prysk.cz

Obec Sloup v Čechách
Červenec – srpen 2018
KULTURNÍ LÉTO – LESNÍ DIVADLO 
http://www.obecsloupvcechach.cz 

Obec Prysk
14. 7. 2018 
ČKSD CUP
http://www.prysk.cz

Srpen

TIC Nový Bor
5. 3. - 31. 8. 2018
VÝSTAVA 
Historické fotografie Nového Boru
https://www.novy-bor.cz 

Obec Prysk
25. 8. 2018
LÉTO S PRYSKEM
http://www.prysk.cz
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