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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
CENTRA SPOLEČNÝCH
SLUŽEB

Dobrovolného svazku obcí Horažďovicka
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. Centrum společných
služeb pracuje aktivně pro obce Dobrovolného
svazku obcí Horažďovicka od listopadu 2015.

Aktuální prioritami Centra společných
služeb je poskytování efektivních sdílených
služeb členským obcím a občanům. Velkou
péči věnuje CSS Dobrovolného svazku
Horažďovicka aktivní spolupráci s ostatními,
zejména sousedními dobrovolnými svazky
obcí. Tuto činnost je potřebné neustále
rozvíjíme.
Jaké společné projekty ve svazku obcí řeší
Centrum společných služeb aktuálně?

Jaké jsou výhody Centra společných služeb
dobrovolného svazku obcí Horažďovicka?
Obce se společně snaží prostřednictvím
Centra
společných
služeb
o
řešení
nejzásadnějších potřeb našeho regionu. Jedná
se o projekty například z oblasti dopravy,
odpadového
hospodářství,
zajištění
potravinové obslužnosti, které přesahují
finanční a personální možnosti jednotlivých
obcí.
Naše priority.

V současné době organizujeme ve
spolupráci s pracovištěm DDM Horažďovice
PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn,
projekt „Třídím pro Horažďovicko“. Tento
vzdělávací program je určen pro žáky 1. stupně
všech ZŠ Horažďovicka a zaměřen na
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enviromentální vzdělávání. Věříme, i podle
bezprostřední odezvy žáků a pedagogů, že
investice do vzdělávání našich dětí má hluboký
význam. Projekt pomalu končí, zúčastní se ho
celkem 450 žáků.
V letošním roce plánujeme ještě
podobný vzdělávací program, mnohem
odbornější pro žáky 2. stupně základních škol.
Tento program bude zaměřen na zpracování
odpadních plastů a výrobu nových výrobků.
Významným
projektem
Centra
společných služeb bylo zřízení veřejné 3D
tiskárny pro veřejnost Horažďovicka. Moderní
3D tiskárna je umístěna v kanceláři
Dobrovolného svazku obcí Horažďovicka a je
určena pro kohokoliv, kdo bude mít zájem tuto
špičkovou technologií využít s vlastním
programem. I pro méně zdatné máme
připravené externí programátory, kteří umí
s tiskem pomoci.
Tato 3D tiskárna se stane součástí
vzdělávacího programy pro základní školy a
má za cíl zpřístupnit dětem našeho regionu
moderní technologie a zároveň atraktivním
způsobem ukázat na možnosti zpracování
odpadních plastů.
Dokončuje se také 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

Dalším aktuálně řešeným projektem
našeho dobrovolného svazku obcí je
„Zajištění služeb pojízdné prodejny“ pro 10
obcí a jejich 20 místních částí v ORP
Horažďovicko a další 4 obce okolních ORP.
S podporou starostů našeho svazku obcí jsme
podali žádost o dotaci na pořízení moderního
automobilu pro pojízdnou prodejnu tak,
abychom mohli v našem regionu zabezpečit i
potravinovou obslužnost. Pojízdná prodejna
má v našem regionu tradici už více jak dvě
desetiletí a s trendem likvidací venkovských
prodejen bude její význam zejména pro starší
obyvatele stoupat.
„Sběrný dvůr“. V posledním období
výrazně vzrostla poptávka většiny členů
dobrovolného svazku obcí na využívání
sběrného dvora v Horažďovicích. 16 obcí ze 17
Dobrovolného svazku se dohodlo na rozšíření
kapacity sběrného dvora. V současné době
probíhá projednávání podmínek rozšíření
kapacity s městem Horažďovice.
Naším dalším 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. I v tomto projektu jsme
pokročili a budeme zadávat zpracování
odsouhlasených kapitol učebnice.
Za poslední období jsme postoupili i v
projektu „„Stezka pro pěší a cyklisty
Horažďovice – Velké Hydčice - Dokončení
Otavské
cyklostezky“.
Prostřednictvím
Centra společných služeb, jako koordinátora
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projektu došlo k projednání prvního návrhu
studie, kterou zpracovala vybraná projekční
kancelář
zainteresovanými
obcemi.
V současné době probíhá projednávání
problematických
úseků
v jednotlivých
katastrech obcí.
Co se pokusíme ještě v letošním roce
stihnout?
Realizujeme s podporou Plzeňského
kraje projekt „Obnova sakrálních památek na
území Dobrovolného svazku Horažďovicko“. V
současné době máme opraveno 9 kamenných
památek z 26.
Podařilo se nám díky usilovné práci
některých našich starostů v regionu na podzim
loňského roku zajistit opravu vybrané

komunikací: Velký Bor – Holkovice, Boubín –
Veřechov, Svéradice – Lnářský Málkov.
Naši velkou výzvou je pořízení
elektronických úředních desek a spojení obcí
regionu a jeho relevantních informací.
Naší povinností je zajistit důstojné místo
nejenom nám, ale i našim potomkům. Proto
musíme vytrvale bojovat proti vybudování
úložiště jaderného odpadu v lokalitě Březový
potok.

Sledujte naše internetové stránky a
profil na FB.

Z projektů našeho regionu

Úspěšný projekt realizace ČOV v obci Malý Bor
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Projekt dobrovolného svazku obcí Horažďovicko na vzdělávání žáků ZŠ „Třídím pro Horažďovicko“
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