Informační zpravodaj CSS č. 3/2017

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou v pořadí již třetí vydání
Informačního zpravodaje Centra společných služeb při
Dobrovolném svazku obcí Mikroregionu SeveroLanškrounsko. Dětem se blíží začátek nového školního roku,
většina z nás má již po dovolené a pomalu se vracíme do
původního pracovního i osobního režimu. Rádi bychom Vám
níže přiblížili některé projekty, na kterých jsme se podíleli a
zároveň zmínili projekty, které plánujeme v rámci činnosti

našeho CSS v nejbližším období realizovat. Mezi projekty
členských obcí realizované v tomto čase za pomoci našeho
centra patří např.: rekonstrukce přírodovědné laboratoře
Základní školy ve Výprachticích vč. vybudování
bezbariérového přístupu, pořízení nového vybavení
počítačové učebny pro ZŠ v Dolní Čermné vč. vybudování
bezbariérového přístupu, rekonstrukce pietního místa –
pomníku obětem 1. a 2. světové války a výstavba chodníku

od obecního úřadu k ZŠ v obci Horní Čermná, výměna
střešní krytiny u objektu kulturního domu v Petrovicích,
vybudování nové zahrady u objektu MŠ ve Výprachticích,
Pochod pohádkovým lesem v Dolní Čermné a demolice
objektu RD v Cotkytli. Zároveň plynule probíhá odborné
poradenství pro naše členské obce. Přejeme Vám příjemné
čtení a těšíme se na další spolupráci vedoucí k rozvoji
našeho mikroregionu.



Obec Cotkytle - litinový kříž s postavou Ježíše
Krista. Celkové náklady na rekonstrukci památky
činí 105 800,- Kč, přičemž 74 060,- Kč bude pokryto
z dotace.



Obec Čenkovice - pomník padlým na hřbitově.
Celkové náklady na rekonstrukci památky činí
23 000,- Kč, přičemž 16 100,- Kč bude pokryto
z dotace.



Obec Horní Heřmanice – křížek z pískovce. Celkové
náklady na rekonstrukci památky činí 79 350,- Kč,
přičemž 55 545,- Kč bude pokryto z dotace.



Obec Horní Třešňovec - litinový kříž s postavou
Ježíše Krista. Celkové náklady na rekonstrukci
památky činí 60 950,- Kč, přičemž 42 665,- Kč bude
pokryto z dotace.

UKONČENÉ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

Obnova kulturního bohatství Mikroregionu SeveroLanškrounsko 2017
V letošním roce se podařilo svazku opět získat dotaci
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, Programu
obnovy venkova na restaurování drobných sakrálních
staveb. Obdržená dotace ve výši 450 tisíc Kč činí 70 %
celkových nákladů a na dofinancování se budou podílet
jednotlivé členské obce na jejichž území restaurované
památky stojí. Do konce roku se tak dočkáme obnovy těchto
uvedených staveb:



Obec Albrechtice - pískovcový podstavec
s litinovým křížem. Celkové náklady na rekonstrukci
památky činí 81 000,- Kč, přičemž 56 700,- Kč bude
pokryto z dotace.



Obec Ostrov – pískovcová památka „u Machalů“,
kříž před kostelem. Celkové náklady na rekonstrukci
obou památek činí 150 100,- Kč, přičemž 105 070,Kč bude pokryto z dotace.

Nová sportoviště v našich obcích
Koncem měsíce června jsme se společně s dětmi ze
základních škol tří členských obcí (Horní Čermné, Bystřece a
Ostrova) podíleli na přípravě podkladů do žádostí o dotaci
na obnovu a budování sportovní infrastruktury, vyhlášené
v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Žáci dali průchod své
fantazii, kreativitě a vznikly tak originální modely nových,
rekonstruovaných sportovišť očima dětí. Všichni pevně
věříme, že podané žádosti uspějí a nové sportoviště tak
budou ku prospěchu všem aktivním sportovcům.


Obec Petrovice - pískovcový sokl s litinovým
křížem, sloupová kaplička. Celkové náklady na
rekonstrukci obou památek činí 117 300,- Kč,
přičemž 82 110,- Kč bude pokryto z dotace.

Projekt česko-polské přeshraniční spolupráce
Aktuálně pracuje naše CSS na přípravě žádosti do projektu
z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v gesci
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Záměrem
je prohloubení vzájemné spolupráce našeho svazku s
Gminou Dzieržoniów. Projekt umožní společný rozvoj
s využitím místního potenciálu regionálních, kulturních a
sportovních aktivit.

Ilustrační foto: děti ze Základní školy Ostrov

Ilustrační foto: děti ze Základní školy v Horní Čermné

Ilustrační foto: práce dětí ze Základní školy v Horní Čermné

Realizovaná výběrová/zadávací řízení
V rámci hospodářské činnosti se podílíme také na
zpracovávání žádostí o dotace z národních a evropských
dotačních programů. Zdarma zároveň poskytujeme
administrování výběrových/zadávacích řízení na veřejné
zakázky. V letošním roce jsme realizovali níže uvedené
veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
- Demolice objektu RD v Cotkytli, čp. 200
- Oprava MK v místní části Mezilesí v Cotkytli
- Obnova návrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné,
etapa 2: Oprava zpevněných ploch
- Horní Čermná-Výstavba chodníku od Obecního
úřadu k Základní škole
- Pořízení traktoru pro obec Horní Třešňovec
- Zahrada plná zábavy u budovy ZŠ ve Výprachticích
- Oprava mostku na MK přes Moravskou Sázavu v km
49,942 ve Výprachticích

Příklad dobré praxe
V červenci přijali zástupci našeho svazku pozvání DSO
Broumovsko. Tématem setkání byla prezentace,
představení naší činnosti a fungování meziobecní
spolupráce. Svazek obcí Broumovsko se rozprostírá na
území celého ORP Broumov v Královéhradeckém kraji a tvoří
jej všech 14 obcí tohoto ORP. Setkání se starosty i
zaměstnanci svazku se neslo v přátelském duchu a následná
neformální diskuse na téma meziobecní spolupráce byla
konstruktivní. Věříme, že vzájemné předávání zkušeností
napomůže k rozvoji myšlenky celého projektu.

Návštěva hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina
Netolického, PhD.
V pátek 14. 7. 2017 přivítali zástupci našeho DSO společně
se starosty členských obcí hejtmana Pardubického kraje
JUDr. Martina Netolického, PhD. Na společném setkání byla
otevřena témata týkající se meziobecní spolupráce a
fungování našeho DSO v rámci spolupráce s našimi
členskými obcemi, a to zejména v oblastech poskytování
právních služeb a poradenství včetně přípravy podkladů pro
starosty, zpracovávání žádostí o dotace, ale také práce na
vlastních projektech.

kterého malé obce mohou jen těžko samy zvládat všechny
zákonné povinnosti. Dvanáct členských obcí tak nyní
spolupracuje při řešení úkolů v oblasti odpadového
hospodářství, životního prostředí nebo třeba dopravní
obslužnosti. „Důležitá je spádovost obcí, a především zájem
spolupracovat,“ uvedla manažerka svazku Lenka Bártlová.
Ta také řekla, že nutná je finanční spoluúčast obcí,
pravidelná informovanost a naprostá transparentnost ve
fungování svazku.

Více viz. tisková zpráva vydaná Pardubickým krajem dne
14. 7. 2017
Spolupráce mezi obcemi má smysl. Mikroregion SeveroLanškrounsko je toho příkladem
Dolní Čermná – Zadávání veřejných zakázek nebo třeba
nakládání s bioodpady. Jsou věci, které řeší všechny obce,
nehledě na to, jak jsou velké nebo kde leží. Pokud však na
těchto věcech pracuje několik obcí společně, dají se tím
ušetřit finanční prostředky i čas. A to je jedním z cílů
Dobrovolného svazku obcí (DSO) Mikroregion SeveroLanškrounsko, s jehož aktivitami se do Dolní Čermné přijel
dnes seznámit hejtman Martin Netolický.
V Mikroregionu, který založilo v roce 2012 osm obcí, je jich
dnes registrováno dvanáct se zhruba 8,5 tisíci obyvateli.
Jeho cílem je efektivní spolupráce mezi členskými obcemi.
„Rozumím tomu, že v řadě věcí selhává to, co bychom měli
požadovat po větších sídelních celcích, jako jsou obce
s rozšířenou působností, s pověřeným obecním úřadem či
města. Ty sice mají vlastní úřední aparát, ale často je natolik
zaměstnává vlastní samospráva, že nejsou schopny pomoc
malým obcím, ať už v právních či ekonomických
otázkách nebo ve věcech státní správy,“ řekl na jednání se
starosty členských obcí Mikroregionu Martin Netolický.
„Výstupem řady jiných mikroregionů není žádná aktivita
směrem k vlastním členům. DSO Mikroregion SeveroLanškrounsko je však v tomto případě vzorem, protože jeho
členové si pomáhají ve věcech, které jsou zásadní,“ sdělil
hejtman a dodal, že aktivity, které Mikroregion dělá, nejsou
možná tak velké, ale o to jsou důležitější pro místní
komunitu.
„V meziobecní spolupráci, jako jsou například společné
nákupy či postupy, jsem viděl obrovský potenciál. Zeptali
jsme se tedy starostů, jaké jsou jejich problémy, a začali je
řešit,“ řekl předseda DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko
a starosta městyse Dolní Čermná Petr Helekal, podle

Na setkání se přítomní dotkli také tématu Místních akčních
skupin (MAS), které jsou pro starosty obcí důležité při
získávání finanční podpory z různých zdrojů. „Do budoucna
plánujeme v rámci Programu obnovy venkova vyčlenit
částku 400 tisíc korun pro každou z MASek v našem kraji.
Finance by měly být využity na aktivity, které nelze v tomto
programovém období hradit z jiných zdrojů přes národní
Program rozvoje venkova. Jedná se například o úpravy
veřejných prostranství, propagační tiskoviny a celou řadu
dalších, na které se v minulosti mohlo čerpat ze všech
regionálních operačních programů,“ uvedl již dříve hejtman
Martin Netolický. „Jsem rád, že jsem viděl příkladnou
ukázku toho, jak lze vést dobrovolný svazek obcí a poznal, že
činnost svazků a MASek se nepřekrývá, a tedy si ani
nekonkuruje,“ uzavřel Martin Netolický

Kancelář CSS se nachází v sídle svazku-v I. patře budovy
Úřadu městyse Dolní Čermná, v jejím levém křídle.
Adresa sídla DSO i kanceláře CSS: Dolní Čermná 76, 561 53
Kontakt:
e-mail: dsomsl@dsomsl.cz
tel.: 733 714 700-702
Webové stránky:
www.dsomsl.cz
Jsme i na facebooku:

ALBRECHTICE
Mateřská škola Albrechtice
Albrechtice 131, 563 01 Lanškroun
Tel:
465 324 463
Mobil:
731 155 291
E-mail:
msalbrechtice@ow.cz
IČ:
70993513
Web:
http://albrechtacci.7x.cz/

BYSTŘEC
Základní škola a mateřská škola Bystřec
Bystřec 87, 561 54 Bystřec
Web:
www.zsamsbystrec.estranky.cz
E-mail:
zs@bystrec.cz
IČ:
75015617
Telefon ZŠ:
465 642 634
Telefon MŠ:
465 642 644
Telefon ŠJ:
465 641 551
Ředitelka školy:
Mgr. Eva Maňková
Vedoucí učitelka MŠ: Jana Vašíčková
Vedoucí školní jídelny: Hana Krátká

COTKYTLE
Základní škola a Mateřská škola Cotkytle,
okres Ústí nad Orlicí
Cotkytle 104, 561 32 Cotkytle
Telefon:
465 382 128, 730 143 307 – základní škola
465 382 123, 792 302 498 – mateřská škola
776 005 335 – školní družina
604 374 039 – školní jídelna
732 366 828 – účetní školy
E-mail: zs.cotkytle@seznam.cz
mscotkytle@seznam.cz
jídelna.cotkytle@seznam.cz
ucetnizs.cotkytle@seznam.cz
Web:
IČ:

www.skola.cotkytle.cz
75 016 966

HORNÍ ČERMNÁ
Základní škola, Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
Horní Čermná 128, 56156

IČ:
Kontakty:
E-mail:

Ředitelna:
Sborovna:
Účetní:
Družina:
Mobil:
Web:

70990221
zshorcer@centrum.cz
reditel@zshornicermna.cz
sborovna@zshornicermna.cz
465 393 432
465 393 093
465 393 094
465 393 095
774 408 640 (vodafone)
http://www.zshornicermna.cz/

Mateřská škola, Horní Čermná, okres Ústí n. Orlicí
Sídlo organizace: Horní Čermná č.p. 95
561 56 Horní Čermná
IČ:
70990204
Ředitelka:
Radka Carbolová
Telefon:
465 393 417
E-mail:
hc.ms@tiscali.cz
Učitelky:
Marie Hajzlerová, Markéta Vávrová
Provoz MŠ:
po - pá od 6.30 - 16.00 hod.
Web:
http://hornicermna.cz/p/materska-skola
Školní jídelna, Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
Horní Čermná 95
561 56 Horní Čermná
IČ: 70990212
Kontaktní osoba: Hana Hejlová
Telefon: 465 393 538

HORNÍ HEŘMANICE
Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres
Ústí nad Orlicí
Horní Heřmanice 13, 561 33
IČ: 750 167 45
IZO: 650 047 702
E-mail:
zshornihermanice@seznam.cz
WWW:
www.skola.hornihermanice.cz
Telefon:
465 391 202
Ředitelka:
Mgr. Markéta Kaňková
Vedoucí učitelka MŠ: Marcela Cacková, DiS
Součásti školy zařazené do sítě:
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

HORNÍ TŘEŠŇOVEC

PETROVICE

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec,
okres Ústí nad Orlicí
Horní Třešňovec 4
Lanškroun 563 01
Jméno ředitelky:
Mgr. Jiřina Kosová
Identifikační údaje:
IČ: 70988731, IZO: 650050029
Telefon:
465 321 582
Mobil:
736 629 767
E-mail:
jirina.kosova@hornitresnovec.cz
Web:
www.hornitresnovec.cz

Mateřská školka Petrovice
Petrovice 64
563 01 Lanškroun
Tel:
465 393 375
Mobil:
739 077 947
Email:
mskola.petrovice@gmail.com

DOLNÍ ČERMNÁ
Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
Dolní Čermná 4
561 53 Dolní Čermná
Tel.:
465 393 231
E-mail:
ms.dolni-cermna@tiscali.cz
E-mail:
ms@dolni-cermna.cz
WWW: http://www.dolni-cermna.cz/materska-skola/
IČ:
70996849
Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná
Dolní Čermná 4, 561 53
IČ:
70996806
Telefon:
465 393 280
E-mail:
zs@dolni-cermna.cz
Web:
http://www.zsdolnicermna.cz/

OSTROV
Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Lanškrouna
Ostrov 76
561 22 Ostrov
Telefon:
465 323 626 (základní škola)
724 356 104 (základní škola)
465 323 928 (mateřská škola a školní
jídelna)
E- mail:
Web:

zs.ostrovuno@seznam.cz
http://www.zsostrov.estranky.cz/

VERMĚŘOVICE
Základní škola a Mateřská škola Verměřovice 115, 561 52
Základní škola 465 642 679
Mateřská škola 465 641 476
Školní jídelna 465 641 476
E-mail:
zsvermerovice@seznam.cz
web:
www.zsvermerovice.cz

VÝPRACHTICE
Mateřská škola Výprachtice
Výprachtice 390
Výprachtice
561 34
Telefon:
465 391 228
Mobil:
731 725 790
Email:
ms.vyprachtice@quick.cz
Web:
http://skolka.obec-vyprachtice.cz/
Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice
Výprachtice 390, PSČ 561 34
IČ:
70991715
Ředitelka školy:
Mgr. Hana Chládková
Zástupce ředitele:
Mgr. Jiří Formánek
Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Skalová
E-mail:
zs.vypr@email.cz
Tel.:
465 391 101 (ŠJ, I. stupeň)
465 391 204 (sborovna II. stupně)
467 771 372 (ředitelna)
Mobilní telefon:
733 310 946
Web:

http://www.zsvyprachtice.cz
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