INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ KDYŇSKO
Vážení občané,
opětovně Vás vítáme u dalšího informačního zpravodaje Dobrovolného svazku obcí
Kdyňsko vydávaného Centrem společných služeb (CSS) v rámci projektu Svazu měst a
obcí „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.
Jak jsme Vás informovali v předchozím čísle informačního zpravodaje Centrum
společných služeb manažersky připravilo, administrativně zaštítilo a z větší části již i
úspěšně realizovalo některé společné projekty DSO Kdyňsko. Jednalo se zejména o
projekty přeshraniční spolupráce, zacílené na zvýšení turistické atraktivity našeho regionu
– společná cyklistická vyjížďka „Na kole z Čech do Bavor“, propagace Svatojakubské
cesty v rámci Česko-německých svatojakubských dnů a poutní slavnost s názvem „300 let
na Tanaberku“. Jelikož se ve většině případů jednalo o projekty realizované za finančního
přispění Evropských fondů, čeká nyní Centrum společných služeb zpracování
závěrečného vyúčtování a zdokladování veškerých aktivit. Nadále se CSS podílí na
dalších projektech, jako je kupříkladu vydávání turistických průvodců Kdyňskem,
Mapování naučných tras a stezek a jejich zanesení do interaktivní mapy a další.

Nejen starostům a zástupcům členských obcí DSO Kdyňsko, organizacím, spolkům,
ale i Vám, občanům Kdyňska poskytuje Centrum společných služeb asistenci a nabízí
pomocnou ruku. Naše občansko-právní poradna je pro občany otevřena denně, v době od
9:00 do 16:00 hod. v prostorách Turistického informačního centra ve Kdyni. Z důvodu
vytíženosti pracovníků CSS a jejich pohybu v terénu doporučujeme sjednání konkrétního
termínu schůzky na kontaktním telefonu CSS, e-mailem nebo osobně v Turistickém
informačním centru.

Činnost Centra společných služeb je již nyní velice pestrá, od přípravy a realizace
projektů, tvorbu místního akčního plánu, administrativní pomoc obcím, legislativní a
odborné poradenství, propagaci regionu v ČR i zahraničí, pořádání vzdělávacích akcí až
po občansko-právní poradenství a nejrůznější služby poskytované občanům mikroregionu.
Věříme, že se spektrum služeb poskytovaných zástupcům členských obcí i široké
veřejnosti bude nadále dle vašich požadavků vyvíjet a rozšiřovat v návaznosti na aktuální
potřeby k plné spokojenosti všech dotčených subjektů.
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