INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB
Dobrovolného svazku obcí Horažďovicka
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Z KRAJE KRAJE

Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko a
centrum společných služeb (CSS).
Jedním z cílů Centra společných služeb (CSS)
je vytváření a udržení společné nebo společně
sdílené
administrativní
kapacity
obcí,
spočívající v poskytování potřebných a
požadovaných
služeb
a
zlepšení
informovanosti občanů o poskytovaných
veřejných službách.
Co jsme doposud společně zvládli?
Starostové obcí dobrovolného svazku
obcí se společně stále více setkávají a
společně formulují nejzásadnější potřeby
regionu.
Jaké jsou naše aktuální priority a aktivity v
CSS?
Aktuální prioritou je zvýšení povědomí o
činnosti dobrovolného svazku obcí (DSO) a
zejména Centra společných služeb (CSS).

Činnost CSS je určena nejenom pro obce, ale
zejména pro občany. Pro občany nabízíme
v současnosti celou řadu poradenských
služeb, aktuálně je největší zájem o konzultace
k poskytnutí dotace z programů „Nová zelená
úsporám“, „Kotlíkové dotace“, zajišťování
kontaktů pro revizi kotlů a spalinových cest.
Celou řadu služeb poskytujeme také
obcím, jedná se zejména o odborné
poradenství,
projektové
poradenství
–
konzultace s podáním žádostí o dotaci. Úroveň
a množství konzultací se neustále zvyšují.
Jaké společné projekty ve svazku obcí řeší
Centrum společných služeb aktuálně?
V současné
době
je
aktuálním
projektem dobrovolného svazku Horažďovicka
„Zajištění služeb pojízdné prodejny“ pro 10
obcí a jejich 20 místních částí v ORP
Horažďovicko a další 4 obce okolních ORP. Byl
vybrán poskytovatel služby, stanovení rozsahu

Kancelář: Mayerova 1067, 34101 Horažďovice Otevřeno: denně od 6:30 do 15:00
Kontakt: manažer CSS - Ing. Václav Vachuška, tel.: 602305209, horazdovicko@seznam.cz
specialista pro rozvoj mikroregionu: Marie Přibková, tel.: 606910913 mail:horazdovickocss@seznam.cz
www.dsohohorazdovicko.cz

služeb, jízdního řádu a zajištění kontinuální
propagace služby. Služba je v současné době
ve zkušebním provozu a jsme rádi, že službu
máme.
V listopadu 2016 jsme úspěšně podali
do Operačního programu Životní prostředí
projekt „Logistická síť pro svoz biologicky
rozložitelných odpadů v ORP Horažďovice“.
Cílem projektu je zajištění prostřednictvím
univerzálních velkoobjemových kontejnerů
maximální efektivity nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady včetně logistiky všem
účastníkům projektu – 14 obcí Horažďovicka.
Jedná se rozšíření již zavedeného efektivního
systému
odděleného
sběru
biologicky
rozložitelného komunálního odpadu na území
DSO Horažďovicko a jejich následné využití v
podobě tzv. domácího a komunitního
kompostování za účelem snížení jejich podílu
v směsném komunálním odpadu. Počet
kontejnerů a jejich poloha umístění zajistí
výbornou dostupnost speciálních nádob všem
obyvatelům obcí zapojených do projektu.
Zvolený
způsob
likvidace
biologicky
rozložitelných
odpadů
velkoobjemovými
kontejnery
vyžaduje
minimální
počet
druhovosti svozové techniky, tím je svoz
mnohem operativnější a jednodušší. Způsob
nakládání a logistika BRO je konzultována s
potenciálními odběrateli výstupu projektu tak,
aby byla jednoduše zaměnitelná a pro
účastníky projektu maximálně komfortní. Nově
v rámci předmětného projektu bude po obcích
rozmístěno
28
kusů
velkoobjemových

kontejnerů o objemu 11,5 m3 (celkem 322 m3)
a 26 kusů velkoobjemových kontejnerů o
objemu 6 m3 (156 m3) Veškerý vzniklý
kompost bude využíván odběrateli kompostu,
jež budou do projektu zapojeni. Hodnota
projektu je přibližně 4 mil. Kč.
Další projekt, který řešíme je „Separace
stavební suti v obcích ORP Horažďovice“.
Tento projekt bude řešen s projektem
„Vybudování
recyklačních
center
stavebních odpadů“. Těmito dvěma projekty
předpokládáme v rámci DSO významné
společné řešení stavebního odpadu v regionu,
aby se tyto složky neobjevovaly v komunálním
odpadu. Je zaměřen na snížení počtu černých
skládek stavebního odpadu a získání levného
materiálu pro využití na stavbách v obcích.
V současnosti máme vybraný pozemek na
vybudování
recyklačního
centra/deponie
stavebního odpadu.
Naším třetím společným projektem je
příprava vydání „Regionální učebnice“,
kterou se budeme snažit zvýšit povědomí o
vlastním regionu. Regionální učebnice bude
využívána na místních základních školách,
zvýší jejich atraktivitu. Rozsah regionální
učebnice bude odpovídat běžným učebnicím a
bude sloužit jako doplňková forma výuky
historie, zejména dějepisu na základních
školách. V současné době je ustanovena
redakční rada, plánují se obsahy jednotlivých
kapitol. Vydání regionální učebnice v nákladu
přibližně 2000 kusů se předpokládá do konce
roku 2017.

Kancelář: Mayerova 1067, 34101 Horažďovice Otevřeno: denně od 6:30 do 15:00
Kontakt: manažer CSS - Ing. Václav Vachuška, tel.: 602305209, horazdovicko@seznam.cz
specialista pro rozvoj mikroregionu: Marie Přibková, tel.: 606910913 mail:horazdovickocss@seznam.cz
www.dsohohorazdovicko.cz

V průběhu března dokončíme projekt
„Vybavení školních tříd odpadkovými koši
na tříděný odpad“, pro školy obcí
Horažďovice, Pačejov, Nalžovské Hory a
Hradešice. Cílem projektu je osvojení návyků
třídění odpadů mladé generace, která si tím
získá potřebu třídění odpadů a bude tuto
potřebu předávat okolí i následujícím
generacím.
Co jsme pro Vás ještě na tento rok
připravili?
Připravujeme další společné projekty
s širokým dopadem do regionu jako: „Zřízení
chybějících sociálních služeb“, které
připravujeme s Oblastní charitou Horažďovice,
„Dokončení Otavské cyklostezky“, „Osvětu
třídění odpadů ve školách“, „Atraktivní
region a Stezka kamene, vybudování stezky
s příběhem“, „Osvětu k činnosti malých
venkovských škol“. Chtěli bychom vybavit
každou obec ORP Horažďovice moderní
elektronickou úřední deskou jako informační
kanál pro zajištění moderní komunikace
občanů a úřadů.

Byl zveřejněn přehled všech kulturních
akcí na území DSO do konce roku 2016. Ten
byste měli najít na stránkách DSO.
Velkým tématem našeho regionu je
aktivita proti vybudování úložiště jaderného
odpadu v lokalitě Březový potok. Je potřebné
poděkovat představitelům dotčených obcí:
Maňovice, Chanovice, Pačejov, Velký Bor,
Olšany a Kvášňovice za velice aktivní přístup.
Aktivita má plnou oporu i v Dobrovolném
svazku obcí Horažďovicka, protože to je jedno
ze zásadních témat pro udržení života na
venkově zejména v našem regionu.
Na
internetových
stránkách
dobrovolného svazku obcí, které dostávají
novou podobu a FB profilu naleznete aktuální
přehled kulturních akcí do června tohoto roku a
další důležité informace.

Kancelář: Mayerova 1067, 34101 Horažďovice Otevřeno: denně od 6:30 do 15:00
Kontakt: manažer CSS - Ing. Václav Vachuška, tel.: 602305209, horazdovicko@seznam.cz
specialista pro rozvoj mikroregionu: Marie Přibková, tel.: 606910913 mail:horazdovickocss@seznam.cz
www.dsohohorazdovicko.cz

