INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB
Dobrovolného svazku obcí Horažďovicka

Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko
Náš Dobrovolný svazek obcí (DSO) vznikl
29.10.2013. Cílem svazku je vytvoření platformy
zejména pro zajišťování potřeb, ochrany a
prosazování společných zájmů členských obcí
svazku v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví,
kultury, požární ochrany, veřejného pořádku,
ochrany životního prostředí, nakládání s odpady,
cestovního ruchu, občanské vybavenosti, technické
infrastruktury a dopravy,

č.1 30.9.2016

oficiálně 1.11.2015. Takže v úterý jsme oslavili
pomyslný rok naší práce.
Kde nás najdete?
Poštovní adresa: DSO Horažďovicko – Centrum
společných služeb, Mírové náměstí 1, 34101
Horažďovice
Kancelář: Mayerova 1067, 34101 Horažďovice
Otevřeno: denně od 6:30 do 15:00

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.

Kontakt: manažer CSS - Ing. Václav Vachuška, tel.:
602305209, Ondřejka Harvalíková, tel.: 606910913,
e-mail: horazdovicko@seznam.cz, veškeré aktuální
informace
najdete
na:
https://www.facebook.com/Dobrovoln%C3%BD
-svazek-obc%C3%ADHora%C5%BE%C4%8Fovicko916650338426868/?fref=ts

Kdy CSS vzniklo?

Členská základna:

Činnost Centra společných služeb byla zveřejněna
na FCB stránkách DSO 27.9.2015 a práci zahájilo

DSO tvoří aktuálně 17 obcí v ORP Horažďovice
s 11196 obyvateli.

Co je centrum společných služeb?

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

MAPA ČLENSKÝCH OBCÍ DSO HORAŽĎOVICKO

Co jsme doposud společně zvládli?
V roce 2015 se nám podařilo realizovat společný
projekt na pořízení 1498 ks domácích kompostérů
pro 14 obcí DSO Horažďovicko v objemu
5333559,- Kč. Tento projekt ukázal členským
obcím jaká je síla svazku, jak je možné efektivně

vynakládat úsilí na koncepční projekty regionu při
minimálních nákladech. Odezvy po první sezóně
používání domácích kompostérů jsou velmi
pozitivní, u obcí, které se účastnili projektu, došlo
ke snížení množství biologicky rozložitelného
odpadu (BRO) ve společných speciálních
nádobách a ke snížení nákladů spojených

s likvidací BRO. Tento projekt jsme realizovali
ještě vlastními silami bez účasti v Projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce“ (Projekt), který
nám pomáhá spolufinancovat odborný personál
v CSS.
Jaké jsou naše aktuální priority v CSS?
Vyškolení
v
rámci
Projektu
vlastního
kvalifikovaného a stabilního personálu se znalostí
regionálních potřeb DSO pro zajištění plnění jeho
cílů.
Druhou aktuální prioritou je zvýšení povědomí o
činnosti DSO a zejména CSS. Činnost CSS je
určena nejenom pro obce, ale zejména pro občany.
DSO je již za poslední tři roky činnosti vnímáno
velmi pozitivně o Centru společných služeb je mezi
občany malé povědomí, které je zapotřebí zlepšit.
Jaké významné projekty jsme v DSO v
letošním roce zahájili?
V letošním roce se jedná zejména o projekty
z oblasti odpadového hospodářství. První z nich je
„Logistická síť pro svoz odpadů v ORP
Horažďovice“ - cílem projektu je studie/analýza
logistiky svozu odpadů při různých objemech
různých druhů odpadů v ORP Horažďovicko s
cílem snížení celkových nákladů spojených s
likvidací odpadů a pořízení speciálních nádob na
BRO a stavební suť. V současné době máme
zpracovanou komplexní analýzu produkovaných
odpadů na území DSO Horažďovicko a
provádíme analýzu druhů a množství kontejnerů
pro jednotlivé obce na BRO a stavební suť,
zpracováváme podklady pro projektovou
dokumentaci pro podání žádosti o dotaci k tomuto
projektu.
Druhý projekt „Separace stavební suti v obcích
ORP Horažďovice“ - je zaměřen na snížení

počtu černých skládek stavební suti a získání
levného materiálu pro využití na stavbách v obcích.
Tento projekt bude zřejmě – podle podmínek
MŽP částečně řešen pořízením kontejnerů na
stavební suť v projektu „Logistika odpadů v DSO
Horažďovicko“, ale pro jeho finalizaci bude
potřebné zřízení několika „separačních center“,
které obcím umožní skládkování vlastních
vytříděných stavebních odpadů a jejich následné
vlastní materiálové využití.
Těmito dvěma projekty předpokládáme v rámci
DSO významné společné řešení odpadů BRO a
stavební suti formou zajištění dostatečného
množství speciálních odpadních nádob kontejnerů, aby se tyto složky neobjevovaly
v komunálním odpadu a na černých skládkách.
Třetím projektem je vydání „Regionální
učebnice“ Cílem tohoto projektu je budování a
posílení místní příslušnosti a zvýšení povědomí o
vlastním regionu. Regionální učebnice bude
využívána na místních základních vesnických
školách a zvýší jejich atraktivitu. Rozsah regionální
učebnice bude odpovídat běžným učebnicím a
bude sloužit jako doplňková forma výuky historie,
zejména dějepisu na základních školách.
Co jsme pro Vás ještě na tento rok připravili?
V příloze tohoto informačního zpravodaje
naleznete přehled všech veřejných služeb
poskytovaných občanům na území DSO. Přehled
budeme pravidelně aktualizovat na stránkách
DSO.
Byl zveřejněn přehled všech kulturních akcí na
území DSO do konce roku 2016. Ten byste měli
najít na stránkách DSO a úřední desce obce.

Anketa starostů k aktuální činnosti DSO a práci CSS

Jaký byl pro obec Chanovice přínos projektu "Separace bioodpadů v DSO Horažďovice", který jsme
realizovali v roce 2015?




Spokojenost občanů, kteří využili nabídku kompostérů
Úspora nákladů obce za likvidaci bioodpadů
Rozložitelné přírodní materiály zůstávají v místě

Petr Klásek, starosta obce Chanovice

V roce 2016 jsme v DSO Horažďovicko zahájili několik významných společných projektů, které
připravuje a koordinuje Centrum společných služeb. (Logistika odpadů v DSO Horažďovicko,
Regionální učebnice, Separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice). Jaký mají pro vaši obec
uvedené společné projekty význam?


Už kníže Svatopluk před mnoha set lety věděl, že v jednotě je síla, a proto je potřeba, aby my,
jako jeho potomci, jsme uměli této výhody využít. Určitě se vybírají problémy, které nás
všechny tíží a zároveň spojují. A jejich společné řešení je pro nás výhodou. DSO má možnost
získat dotace, na které obce nedosáhnou, a když k tomu přidáme ještě synergické efekty, které
zákonitě vznikají, tak je to to pravé. Takže - díky a jen tak dál.

Ing. Jan Vavřička, starosta obce Pačejov


Představuji si, že regionální učebnice přiblíží, jak historická fakta v souvislosti s naší
lokalitou, tak i bohatost a vzácnost přírody v našem okolí. Chceme, aby si děti uvědomili, jaké
je vlastně prostředí, ve kterém žijí, a aby k němu cítili lásku a také určitou zodpovědnost.
Každý z nás se trápí tím, co s odpady, jak snížit poplatky za jejich likvidaci. Velké rezervy a
zároveň potenciál vidíme právě v separaci stavební suti a návazné logistice svozu, což vlastně
představuje největší položku třeba také i v nákladech na likvidaci BRO. Právě spolupráce v
těchto bodech může obcím přinést velkou pomoc, jak finanční, tak i v zamezování vzniku
černých skládek právě suti, se kterými se všichni průběžně potýkáme.

Ing. Michael Forman, starosta města Horažďovice
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Veřejné služby obcí DSO Horažďovicko
BŘEŽANY
Název zařízení
Knihovna

obec
Břežany

ulice, č. p.

telefon pevná telefon mobil

Břežany 23 -OÚ

web

mail

728 214 802

otevírací doba

kontaktní osoba

So 17:00-18:00

Mgr. Marie
Metličková

předmět činnosti

poznámka

otevírací doba

kontaktní osoba

předmět činnosti

poznámka

Hana Hrabáková

půjčování knih

kontaktní osoba

předmět činnosti

HEJNÁ
Název zařízení
Knihovna

obec
Hejná

ulice, č. p.

telefon pevná telefon mobil

Hejná - OÚ

724 262 968

Název zařízení

obec

ulice, č. p.

telefon pevná telefon mobil

web

mail

http://www.hejna.cz

Horažďovice školství
Základní škola

Horažďovice

Komenského 211

Základní škola

Horažďovice

Blatenská 540

376 512 700

602 505 951

376 512 514

731 247 694

376 512 342

731 175 033

376 512 580

720 366 796

web

mail

otevírací doba

http://www.zskomenskeho.horazdovice.cz

zskomenskeho@horazdovice.cz

Mgr. Marcela
Šmrhová

http://www.zsblatenska.horazdovice.cz/

zsblatenska@horazdovice.cz

Mgr. Jaroslava
Šimková

vzdělávání

http://www.napalouckums.cz/

msloretska@horazdovice.cz

Po - Pá 6:30-16:45

Bc. Jitka Černá

vzdělávání

http://www.mskrestanska-horazdovice.cz/

mskrestanska@horazdovice.cz

Po Pá 6:30 - 16:45

Mgr. Alena Průchová

vzdělávání

http://www.zus.horazdovice.cz/

zushd@seznam.cz

Mgr. Martin Petrus

vzdělávání

http://www.ddm-hd.cz/

zamek.ddm@gmail.com

Mgr. Tomáš Pollak

vzdělávání

http://sskola.horazdovice.cz/

roubalova@sskola.horazdovice.cz

Ing. Vladimír Greger

vzdělávání

kontaktní osoba

předmět činnosti

L. Mužíková

kulturní činnost

vzdělávání

poznámka
součásti - ZŠ,
ŠD, ŠJ
součásti - ZŠ,
ZŠ speciální,
ŠD, ŠK, ŠJ
součásti - MŠ,
ŠJ
součásti - MŠ,
ŠJ

Mateřská škola

Horažďovice

Loretská 935

Křesťanská mateřská škola

Horažďovice

Jiřího z Poděbrad 724

Základní umělecká škola

Horažďovice

Blatenská 310

Dům dětí a mládeže

Horažďovice

Zámek 11

Střední škola

Horažďovice

Blatenská 313

Název zařízení
Kulturní dům
Kino

obec
Horažďovice
Horažďovice

ulice, č. p.

web

mail

Strakonická 17

376 511 890

732 930 360

www.kulturnistrediskohd.cz

kulturni.stredisko.hd@quick.cz

Strakonická 17

376 511 890

732 930 360

www.kulturnistrediskohd.cz

kulturni.stredisko.hd@quick.cz

L. Mužíková

kulturní činnost

Městské muzeum

Horažďovice

Mír. nám. 11

www.muzeumhd.cz

muzeum@muzeumhd.cz

Mgr. I. Košatková

muzeum, galerie, outk.
scéna

Velký sál a
atrium

Městská knihovna

Horažďovice

Mír. nám. 11

www.knihovna.horazdovice.cz

knihovna@horazdovice.cz

L. Šimonová

knihovna a kulturní činnost

sál

Veřechov

Veřechov 42

www.muhorazdovice.cz/muhd/dotace_rop.asp

sport, kultura a vzdělávání

Horaž'ď. Lhota 12

www.muhorazdovice.cz/muhd/user/Neprehlednet
e/PKProjekty/RekonstrukceArealuHDLhota.pdf

knihovna a zájmová činnost

376 512 585

739 514 100

606 880 502
376 541 111

Zámek,
Přírodovědná
stanice,
PROUD Envicentrum
Podbranský
mlýn
součásti - SŠ,
ŠJ, DM

Horažďovice ostatní

Multifunkční zařízení

telefon pevná telefon mobil

371 430 633
376 547 591

otevírací doba

Místní knihovna

Horažďovická
Lhota
Komušín

Místní knihovna

Boubín

Boubín 43

knihovna

Obecní budova

Třebomyslice

Třebomyslice 1

zájmová činnost

Obecní budova
Mateřské centrum Dráčkov
AQUAPARK HORAŽĎOVICE
Město Horažďovice
Infocentrum
ČESKÁ POŠTA Horažďovice

Svaté Pole
Horažďovice
Horažďovice

Svaté Pole 2

Sportovní 1052

Horažďovice

Mírové náměstí 15

Horažďovice

Mírové náměstí 3

Obecní areál

Komušín 69

knihovna a zájmová činnost

kultura a zájmová činnost

Žižkova 737

605 960 370
371 430 610
376 511 999
376 326 612

K. Staňková

mateřské centrum

bazen@horazdovice.cz

Ing. Hlavatý

sport

www.sumavanet.cz/ihorazdovice

ic@horazdovice.cz

V. Šlechtová

informační centrum

www.ceskaposta.cz

info@cpost.cz

www.drackov.webnode.cz

drackovhd@seznam.cz

www.bazen.horazdovice.cz

Po a Pá 9-12.00

služby občanům

poznámka

Veřejné služby obcí DSO Horažďovicko
HRADEŠICE
Název zařízení

obec

ulice, č. p.

Mateřská škola Hradešice

Hradešice

Hradešice 81

Název zařízení
Základní škola a mateřská

obec
Chanovice

ulice, č. p.
Chanovice 1

KD Chanovice

Chanovice

Chanovice 51

Česká pošta

Chanovice

Chanovice 36

Název zařízení
Místní lidová knihovna

obec
Malý Bor

ulice, č. p.

Název zařízení

obec
Nalžovské
Hory

telefon pevná telefon mobil

web

mail

otevírací doba

376 396 261

kontaktní osoba

předmět činnosti

poznámka

předmět činnosti

poznámka
49.4052328N,
13.7151692E

řed. M.
Handschuhová

http://materska-skola-hradesice.cz

CHANOVICE
telefon pevná telefon mobil

376 514 345

777 704 697
723 798 289
376 514 344

Malý Bor OÚ

telefon
pevná
376 512 676

web

mail

http://www.skolachanovice.cz/

zschanovice@email.cz

https://www.facebook.com/ChanoviceKD/

MALÝ BOR
web

kontaktní osoba
Eva Smolíková ředitelka

Denně od 14:00;
(středa zavřeno)

Lucie Korytářová;
Iveta Bechynská

pondělí, úterý,
čtvrtek, pátek 13:00 16:00, středa: 08:00 11:00

https://www.ceskaposta.cz/

telefon
mobil

otevírací doba

mail

otevírací doba

Hospodská , pořádání
kulturních akcí - taneční
zábavy, přednášky,
maškarní atd.

49.4032861N,
13.7164247E
49.4056269N,
13.7168097E

kontaktní osoba

předmět činnosti

poznámka

půjčování knih

NALŽOVSKÉ HORY
Šafránkova ZŠ a MŠ

Knihovna

ulice, č. p.
ZŠ

telefon pevná telefon mobil

web

mail

otevírací doba

kontaktní osoba

předmět činnosti
vzdělávání

376 396 476
MŠ

376 396 668

vzdělávání

školní jídelna

376 396 667

vzdělávání

Nalžovské
Hory

poznámka

půjčování knih

376 396 401

PAČEJOV
Název zařízení
Obecní knihovna
ZŠ Pačejov

obec
Pačejov
Pačejov

MŠ Pačejov
Česká pošta

Pačejov
Pačejov

Název zařízení

obec
Velké
Hydčice

ulice, č. p.

kontaktní osoba

předmět činnosti

Pačejov 199-OÚ

376 595 231

http://www.pacejov.knihovna.cz

knihovnapacejov@seznam.cz

Alena Štěpáníková

půjčování knih

www.zspacejov.cz

info@zspacejov.cz

řed. Josef Hromádka

vzdělávání

www.skolka-pacejov.webnode.cz

skolka.pacejov@seznam.cz

řed. Věra Chlanová

telefon pevná telefon mobil

Pačejov 51

376 595 254

školní jídelna

376 595 604

Pačejov Nádraží 93

376 595 190

Pačejov Nádraží 199

376 595 431

web

mail

otevírací doba

poznámka

vzdělávání
vzdělávání
služby občanům

info@cpost.cz

VELKÉ HYDČICE
Kulturní dům

ulice, č. p.

telefon pevná telefon mobil

web

mail

otevírací doba

Velké Hydčice
376 513 793

kontaktní osoba

předmět činnosti

Zdeněk Vlček

pohostinství, kult. akce

kontaktní osoba

předmět činnosti

Radka Kočí

půjčování knih

Václav Zábranský

pohostinství, kult. akce

poznámka

736 770 824

VELKÝ BOR
Název zařízení
Obecní knihovna
Kulturní dům
Česká pošta

obec

ulice, č. p.

Velký Bor
Velký Bor
Velký Bor

Velký Bor 71 - OÚ

telefon pevná telefon mobil

605 102 657

Velký Bor 45
Velký Bor 103

724 232 262
376514267

web

mail

http://www.velkybor.knihovna.cz/

knihovna.velkybor@seznam.cz

otevírací doba

poznámka

