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Centrum společných služeb

Byli jsme v Brně aneb Regiontour 2018
Zástupci DSO Kdyňsko se opět vydali ru dominoval a zohlednil námět celoná- s mottem: 100 let republiky. Expozice se
do jihomoravské metropole, která rodní kampaně CzechTourism – baroko, pyšnila národními barvami, byla červekaždoročně vítá milovníky turistiky, ces- letos naši krajané vyrazili na Moravu nomodrobílá. Pivní pípy však nezmizely
tování, dobrého jídla, piva,
ani náhodou. Zlatavý národní
vína a všech možných zážitmok točily hned 3 pivovary.
ků, napříč Českou republiV rámci Plzeňského kraje se
kou. Od 18. do 21. ledna na
představilo dvanáct vystavobrněnském výstavišti otevatelů: Plzeňský kraj, město
vřel své brány veletrh regioPlzeň, město Klatovy, město
nálního cestovního ruchu
Rokycany, město Železná RuRegiontour 2018. Naši prada, město Tachov, město Necovníci se zajímali předepomuk, město Kdyně s přátelvším o vlastní možnosti
ským městem Parsberg, Svav rozvoji území, v cestovním
zek obcí Domažlicko, mikroruchu a efektivitě veřejné
region Dolní Střela a němečtí
správy, které využijí v Centru
i rakouští partneři. Po celou
společných služeb.
dobu veletrhu zněla v našem
Co se týče vizuální podoby
prostoru staročeská hudba a
expozice Plzeňského kraje,
lidové písně. Pulty našich
šlo stejně jako v minulých
měst stály vedle sebe tak, aby
ročnících o nosné téma. Už Regiontour je příležitostí pro neformální politické rozhovory. Zleva Ivo Grü- si je každý návštěvník mohl
loni – poprvé po delší době – ner, krajský něměstek, Miroslav Mach, starosta Domažlic, Josef Bauer, představit jako zajímavou
upustil náš stánek od obrovi- starosta Parsberku a Vladislav Vilímec, předseda svazku Kdyňsko a místo- a přitažlivou lokalitu.
(vh)
tého sudu piva, který prosto- starosta Kdyně.
Sylva Heidlerová

Chystáme se na „osmičkový“ rok
Vánoční čas je za námi a 9. ledna skončila i tematická výstava „Kouzlo zimního času“, která zaznamenala velký úspěch a pozitivní reakce a jsme velice rádi, že jsme se
trefili do vkusu návštěvníků. Samozřejmě,
hlavní zásluhu mají obě dvě vystavovatelky, jimž exponáty patřily. Nadšené byly nej-

en děti, které si vždy na výstavě sborově
zapěly vánoční koledy, ale i „pamětníci“,
kteří poznávali tu lyže, tu nějaký dárek, a
měli radost, že opět vidí něco, co kdysi měli
a naše výstava jim to připomenula.
Po zimním kouzlu vystřídal obě dámy
malíř, tentokrát interiérů a na letošní rok
tak jsou výstavní prostory nově vymalované a jistě se tak umocní dojem
z chystaných akcí. Jmenujme ty nejbližší:
8. 2. - 15. 3. výstava fotografií Vratislava Baštáře
27. 2. přednáška a beseda
k životu a dílu spisovatele
Jakuba „Jacka“ Flora. S osudy Jakuba Flora a jeho knih
nás seznámí Hana Hoffmannová. Sejdeme se
v 16:30 a zváni jsou všichni milovníci literatury, přírody i lidských osudů.

Vánoční výstavu si prohlédly i děti z Mateřské školky Prapořiště.

Lidé se často ptají, zda
kdyňské Turistické informační centrum stále
zajišťuje sběr bot do

opravy. Ano, tato služba funguje a všichni,
kdož potřebují své boty vyspravit, mohou
je přinést kdykoliv od pondělí do pátku.
Letošní osmičkový rok připomíná nejen
sté výročí vzniku Československa, ale i 80.
výročí neblahých událostí roku 1938 a 70.
výročí vzniku moderního státu Izraele.
Z toho důvodu se budeme snažit věnovat
pozornost i kdyňské synagoze. MKS Modrá
hvězda chystá zajímavé akce právě s židovskou tématikou a o každé z nich budou občané včas informováni.
Jak zní Horní Falc? Tak je nazvána netradiční výstava, kterou od poloviny března můžete vidět a slyšet v prostorách Muzea příhraničí ve Kdyni. Studenti Univerzity v Regensburgu a Odborné akademie v Chamu znázorňují devět charakteristických témat prostřednictvím zvukových koláží: jazyk, hranice,
stravování, práce, volný čas, bydlení a rodina,
zvyky, hudba a příroda. Deset zvukových boxů
představí ojedinělou formou život našich bavorských sousedů. Vernisáž bude 15. března
v 17 hod. Výstava je prvním pokusem, jak přiblížit sousední region nejen obrazem, ale i zajímavými zvukovými efekty.
(vh)

Centrum společných služeb: od října do dubna od 9.00 do 16.00 hodin, o víkendech
a svátcích je zavřeno. Infocentrum@kdyne.cz, tel. : 379 413 555
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Ochrana osobních dat – Novinky
z kanceláře
GDPR
Víte, jak jsou chráněny vaše osobní údaje? Kdo a jak s nimi nakládá a zda to dělá správně?
Až se správa osobních údajů od letošního května změní, protože nabude účinnosti evropské
nařízení, které danou oblast upravuje, tzv. GDPR?
GDPR se dotkne všech orgánů veřejné moci i jejich příspěvkových organizací, prostě
všech, kteří za určitým účelem osobní údaje spravují a zpracovávají. Pověřence na ochranu
osobních údajů tak kromě obcí, budou muset zřídit všechny mateřské, základní a střední
školy i nemocnice. U velkých měst se dá čekat, že budou mít pověřence vlastní, malé obce je
zřejmě budou sdílet. Náklady na zavedení GDPR Svaz měst obcí ČR odhaduje na cca 600 milionů korun, ty provozní pak až na jednu miliardu korun ročně.
V souvislosti s GDPR budou muset všechny obce mimo jiné provést audit osobních údajů.
Tedy vyhodnotit, jaké osobní údaje zpracovávají na základě zákona a jaké ne. Obcím se nabízí různé varianty řešení, avšak pokaždé je to zásah do jejího rozpočtu.
Pracovníci Center společných služeb pomohou dobrovolným svazkům obcí s revizí spojenou s analýzou existujícího prostředí v oblasti osobních údajů. A budou se snažit obce postupně provádět jednotlivými úkoly v oblasti GDPR krok za krokem. DSO Kdyňsko prostřednictvím svého centra momentálně vyhodnocuje nabídky a ceny externích společností, které
se na ochranu dat na na základě evropského nařízení chtějí specializovat. Skládá se ze dvou
částí: zpracování jednorázových vstupních analýz pro jednotlivé obecní úřady a z měsíční
služby pověřence, který je jakousi dozorující osobou. Odpovědnost za porušení nařízení
však vždy připadne obci.
Zde by mohla být počáteční role kdyňského Centra společných služeb, které nyní připravuje vzory formulářů a šablony dle metodiky.
Sylva Heidlerová

Pozici hlavního manažera CSS zastává od
1. února 2018 Ing. Vladimíra Havlíková.
Kancelář Centra společných služeb aktuálně rozeslala členským obcím:
- informace k evidenci skutečných majitelů ve veřejných zakázkách.
- návrh vzorového řádu pohřebiště v souladu s novelou zákona o pohřebnictví účinnou od 1. září 2017
- metodický pokyn "Ochrana osobních
údajů při výkonu spisové služby, zejména v
informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců" a metodiku "Přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů".
- přehlednou cenovou poptávku zpracovatelů vstupních analýz a nabídku na služby
pověřence v rámci GDPR
Zástupci členských obcí se sešli 8. února
2018 na mimořádně svolané schůzce, kde
získali aktuální informace k nařízení GDPR
a jeho zavedení ve veřejné správě.
(sh)

Kdyňsko branou do Všerubského průsmyku
Přestože se na území DSO Kdyňsko, kde ve 22
obcích žije 14 tisíc obyvatel, nacházejí zajímavé
přírodní a kulturní památky, nepatří k vyhledávaným turistickým cílům domácích ani zahraničních návštěvníků. Důvodem není jen malá nabídka služeb cestovního ruchu, ale i nesystematická propagace. I když
řada členských obcí má své
propagační materiály a webové stránky, jedná se vždy o
víceméně lokální záležitost bez
jakýchkoli vazeb na širší území.
Projekt společné propagace území Kdyňska má za cíl zvýšit zájem turistů o Kdyňsko a Všerubský průsmyk jako bránu k bavorským sousedům. Jedná se samozřejmě jen o první
krok. Ty další musí udělat také ti, kteří své služby
za úplatu poskytují.
Původní představa, že každá členská obec bude
mít svoji propagační skládačku vzala za své, když
někteří starostové tvrdili, že mají dostatek vlastní
kvalitní propagace a dokonce několik z nich na
výzvu vůbec nereagovalo. Paradoxně to napomohlo k širší škále nabídky zajímavostí na Kdyňsku, jak vyplývá z názvu jednotlivých prospektů,
např. Slavní rodáci, Studánky a prameny, Válečné
pomníky, Poutní místa, Kulturní Kdyňsko apod.
Tištěné materiály byly doplněny desítkou virtuálních prohlídek turistických cílů v okolí Kdyně,
které můžete zhlédnout na www.Kdynsko.cz.
S propagací regionu úzce souvisí i co nejpřesnější
navigace k jednotlivým zajímavostem, aby je co

možná nejsnáze nalezl i neznalý návštěvník, který
je na Kdyňsku vůbec poprvé.
Jedním z mnoha příkladů jsou i nejrůznější naučné stezky a trasy, které informují o zajímavých
skutečnostech. Dosud neexistuje ucelený přehled všech tras, a
když už nějakou najdete a
chtete si ji pohodlně projít,
skončíte často u první tabule
a nevíte kam dál, i když držíte v ruce mapu nebo chytrý
telefon.
Proto se pracovníci
Centra společných služeb
DSO Kdyňsko společně s infocentrem
rozhodli začít s postupnou přesnou lokalizací většiny naučných tras v okolí. V rámci přípravy využili i některé zkušenosti bavorských partnerů a
zejména ocenili jejich koordinovaný postup při
propagaci nejen jedné obce ale i území několika
okresů pod stejnou marketinkovou značkou. Během projektu nebyly zmapovány jen stávajíci stezky, ale navrženy i nové, jako v případě Černíkova,
kde vzniká okružní trasa z centra obce přes zříceniny hradů Pušperk a Ruchomperk, a zaniklou vesnici Stará Ves na Malém Kouřimu. Všechny trasy
budou vyznačeny, včetně GPS souřadnic, v interaktivní mapě na webových stránkách Kdyňska.
Přes Všerubský průsmyk mají po více než 70
letech potomci odsunutých německých obyvatel
vazbu na místo rodiště svých předků. Jedním
z nich je starosta Josef Bauer z města Parsberg ne-

ce
a
g
a
p
Pro
ka
s
ň
y
d
K
ku
l
e
c
o
jak

daleko Regensburku, jehož otec se narodil v Novém Spálenci nedaleko Všerub.
Z jeho iniciativy byly navázány kontakty mezi
městem Kdyně a obcí Beratzhausen, jejichž cílem
je vznik nového partnerství. Kdyni v Beratzhausenu představili úspěšným koncertem bratři Vladislav a Miroslav Vilímcovi. Své obrazy v Muzeu příhraničí vystavovali umělci z Beratzhausenu. Výstava byla doplněna díly kdyňských výtvarníků
Václava Siky a Milady Hynkové. První adventní
neděli se Kdyně a Kdyňsko představily na tradičních vánočních trzích v partnerských bavorských
městech. Při této příležitosti byla dohodnuta společná prezentace Kdyňska a bavorských měst na
mezinárodní výstavě cestovního ruchu Regiontour 2018 v Brně.
Vlastimil Hálek

www.kdynsko.cz
Turistické informací centrum Kdyně
Centrum společných služeb
Nádražní 314, 345 06 Kdyně
Tel. 379 413 555
email: kdynsko@seznam.cz

