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Albrechtice
447 obyvatel

Dolní Čermná
1320 obyvatel

Ostrov
679 obyvatel

Bystřec
1159 obyvatel

Horní Čermná
997 obyvatel

Petrovice
252 obyvatel

Cotkytle
393 obyvatel

Horní Heřmanice
493 obyvatel

Verměřovice
743 obyvatel

Čenkovice
189 obyvatel

Horní Třešňovec
630 obyvatel

Výprachtice
979 obyvatel

Horní Čermná 
Foto: Pavel Moravec



Úvodní slovo předsedy

Informace o činnosti svazku a centra společných služeb
Vážení občané,
dovolte mi navázat na 
úvodní slovo pana před-
sedy a informovat vás 
o činnosti Dobrovolného 
svazku obcí Mikroregion 
Severo-Lanškrounsko. Náš 
svazek aktuálně sdružuje 
12 členských obcí s téměř 
8,5 tisíci obyvateli. Svazek 
byl založen na počátku 
roku 2013 a jeho primár-
ním účelem bylo skutečně 
efektivní využití tzv. me-

ziobecní spolupráce. Dnes – tedy na počátku roku 
2017 – lze říci, že jeho funkce na poli meziobecní spo-
lupráce nejen našich členských obcí značně posílila. 
Důvodem je hned několik skutečností. Jednak v před-
chozím roce došlo k rozšíření členské základny svazku 
(z původních 8 na současných 12 členských obcí), což 
umožnilo zejména širší záběr ve sdílení vzájemných 

zkušeností zapojených obcí, ale i navýšení rozpočtu 
svazku formou členských příspěvků. 
Finanční otázka fungování našeho svazku však není 
spojena pouze s členskými příspěvky obcí. Svazek se 
aktivně snaží získávat finanční prostředky na svůj 
chod samozřejmě i z jiných zdrojů. Jedním z nich je od 
1. 7. 2016 projekt Svazu měst a obcí České republiky 
s názvem „Centra společných služeb“, do kterého se 
svazek aktivně zapojil a díky kterému získal na dobu 
tří let dotační prostředky na mzdy dvou zaměstnanců. 
Měl tedy možnost rozšířit jejich počet a poskytovat tak 
větší spektrum služeb obcím, které jsou jeho členy. 
Od léta loňského roku tedy svazek již zaměstnává na 
plný úvazek celkem 3 zaměstnance. Ti jsou samozřej-
mě denně k dispozici zejména starostům členských 
obcí svazku, zástupcům jimi zřizovaných základních 
a mateřských škol, ale i vám - občanům členských obcí. 
Z oblastí, ve kterých naše centrum pomáhá starostům, 
lze v prvé řadě uvést odborné poradenství. Rozsah 
odborného poradenství se týká až 2/3 všech aktivit 
centra a jde především o poradenství v oblasti platné 

Vážení spoluobčané,
v rukou držíte druhé číslo 
občasníku Dobrovolného 
svazku obcí Mikroregion 
Severo-Lanškrounsko. Od 
posledního čísla se v na-
šem dobrovolném svazku 
mnohé změnilo. Nejzásad-
nější změnou bylo zařazení 
našeho svazku do projektu 
Svazu měst a obcí „Centra 
společných služeb“. Díky to-
muto projektu jsme získali 
mzdové prostředky na dva 

pracovníky svazku po dobu následujících tří let. Tato 
změna se velice pozitivně promítla do množství aktivit, 
který svazek vykonává pro členské obce. Zároveň byla 
zahájena hospodářská činnost, která podpoří příjmy 
svazku. Pokud se jedná o sdělení konkrétních informací 
o činnosti svazku, to ponechám na manažerce Mgr. Len-
ce Bártlové, která vám je přiblíží na dalších stránkách. 
Já bych se velice rád krátce zamyslel nad samotnou funkcí 
starosty. Osobně jsem se setkal s názory některých ob-
čanů, že na jednotlivých obcích sedí mnoho úředníků, 
tak proč navíc ještě svazek, tedy další úředníci. Musím 
zodpovědně říci, že uvedená tvrzení vycházejí z nezna-
losti problematiky. Už jenom při zběžném prolistování 
povinností obcí, respektive starostů, které v minulosti 
zpracovalo a zveřejnilo na svých stránkách Minis-
terstvo vnitra, nelze jinak, než zkonstatovat, že není 
v silách jednoho starosty s jedním či dvěma úředníky 
na úřadu plnění těchto úkolů fundovaně zajistit. Náplní 
práce každého starosty navíc nejsou pouze již zmíněné 

povinnosti, které vyplývají z platné legislativy. Starosta 
je v podstatě vrcholným manažerem, který obec řídí 
z pohledu jejího všestranného rozvoje a za svou činnost 
nese také plnou zodpovědnost. Věřte, že v dnešní době, 
kdy neustále dochází k legislativním změnám, na které 
musí starosta v podstatě obratem reagovat a aplikovat 
na chod obce, je s výše zmíněným personálním obsaze-
ním úřadu prakticky nemožné toto zvládnout.
Je zřejmé, že nikdo prozatím nevymyslel nic lepšího 
než je zastupitelská demokracie. Tedy možnost, že 
funkci starosty bude vykonávat člověk, který získá nej-
větší podporu, bez ohledu na svoje vzdělání, znalosti 
a zkušenosti. Proto je však dle mého názoru nezbytné, 
aby měl starosta pro výkon své funkce kolem sebe 
dostatek fundovaných a vzdělaných lidí, kteří mu po-
skytnou patřičné odborné zázemí. Domnívat se, že na 
malé obci vznikne profesionální aparát, je nesmyslné, 
neboť je zřejmé, že by takové obci pak již nezbývaly 
finanční prostředky na svůj rozvoj. Osobně jsem proto 
přesvědčen, že činnost svazku dokáže problémy obcí 
řešit velice efektivně, a proto jej plně podporuji. Je 
zřejmé, že po získaných zkušenostech s provozem 
svazku k tomuto závěru dospěli i starostové členských 
obcí, neboť společný aparát jim již nyní šetří spoustu 
času a finančních prostředků. 
Na závěr mi ještě dovolte pozvat Vás na druhý Re-
prezentační ples našeho svazku, který se uskuteční 
v pátek 31. března 2017 od 20.00 hod. na sále Kultur-
ního domu ve Verměřovicích. Budu moc rád, pokud se 
rozhodnete ples podpořit svou účastí. 

Na setkání s Vámi se těší 
Petr Helekal, předseda svazku
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legislativy. Určitě je třeba rovněž zmínit i projektové 
poradenství pro obce, a to zejména v oblastech budo-
vání technické a dopravní infrastruktury, občanské 
vybavenosti, ale i v oblasti životního prostředí. Dále 
se naše centrum zabývá společnými projekty svazku, 
např. v nedávné době jsme zpracovali projekt na pod-
poru zaměstnanosti v regionu, který by měl být  spo-
lufinancován z OP Zaměstnanost a jehož rozpočet čítá 
téměř 6 milionů korun. Kromě dalších aktivit, jako 
je například i zpracovávání zadávacích dokumentací 
a administrace výběrových řízení, vyhlašovaných 
obcemi, je ale také třeba zmínit i aktivity na podporu 
společenského života v mikroregionu. Například na 
konci loňského roku jsme v mateřských a základních 
školách členských obcí svazku měli poměrně velký 
úspěch s mikulášskou nadílkou. Kromě toho v letoš-
ním roce pořádáme další ročník svazkového plesu. 
Vy jako občané členských obcí svazku se na naše 
centrum můžete obracet v podstatě s jakýmkoliv 
problémem. Jsme připraveni vám pomoci, ať již 
odbornou radou či odkázáním tam, kde k poskytnu-
tí pomoci budou kompetentní. Na naše centrum se 
obracíte průběžně. Dotazy jsou směřovány především 
na činnost členských obcí, činnost svazku, ale také 
např. i na zákonné povinnosti, které jste povinni sami 
plnit. Kupříkladu na konci loňského roku jsme odpo-
vídali na dotazy, týkající se povinných revizí kotlů na 
tuhá paliva.
Jak jsem však již výše uvedla, svazek se aktivně snaží 
získávat i jiné finanční zdroje na svůj chod. Důvo-
dem je mj. i skutečnost, že zmíněný projekt „Centra 
společných služeb“ bude ze strany Svazu měst a obcí 
finančně podporován pouze do poloviny roku 2019. 
Po skončení projektu tak budeme nuceni řešit otáz-
ku, zda stávající počet zaměstnanců a tedy i stávající 
rozsah poskytovaných služeb udržet či se vrátit k pů-
vodnímu modelu jednoho zaměstnance. Odpovědí na 
tuto otázku bylo na podzim loňského roku zahájení 
hospodářské činnosti svazku. Ta je směřována k po-
skytování služeb za úplatu především drobným podni-
katelům, živnostníkům, neziskovým organizacím, ale 
i v případě složitějších dotačních titulů z národních 
a evropských zdrojů i členským obcím svazku a jejich 
organizacím. Naším cílem je tak především získání 
finanční nezávislosti na dotacích či jiných příspěvcích 
na provoz naší kanceláře.
V následujících řádcích bychom vás proto chtěli po-
drobně informovat o projektech, které náš svazek ak-
tuálně připravuje či již realizuje, příp. v nedávné době 
zrealizoval. Jde o projekty jak samotného svazku, tak 
i o projekty členských obcí, se kterými náš svazek 
členským obcím pomáhá. Věříme, že naše činnost 
bude nejen pro naše členské obce, ale i pro vás – jejich 
občany přínosem.

Lenka Bártlová, manažerka svazku

UKONČENÉ PROJEKTY
Kulturní dědictví Severo-Lanškrounska 2016
V listopadu roku 2016 svazek ukončil projekt s názvem  
„Kulturní dědictví Severo-Lanškrounska 2016“, v rám-
ci kterého byly opraveny drobné památky na území 
obcí Dolní Čermná – v místní části Jakubovice, Horní 
Heřmanice, Horní Třešňovec, Verměřovice a Výprach-
tice s celkovým rozpočtem 427 550 Kč.
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Kříž na hřbitově v Horním 
Třešňovci

Kříž u kostela sv. Antonína 
Paduánského v Jakubovicích

Kříž na hřbitově 
ve Verměřovicích

Kříž v Dolních Heřmanicích Kříž před kostelem 
ve Verměřovicích

Kříž na Malé Straně 
ve Výprachticích

Projekty svazku



Pasporty komunikací 
a dopravního značení.
V rámci tohoto projektu byly 
zhotoveny firmou HPN pro-
jekt, s. r. o. z Obrataně pasporty 
místních komunikací, což je 
zákonnou povinností každé obce, 
a pasporty dopravního značení. Veškerá data jsou záro-
veň zavedena v mapových portálech jednotlivých obcí. 
První část projetu byla realizována do konce roku 
2016 s účastí pěti obcí: Bystřec, Cotkytle, Horní Čerm-
ná, Horní Heřmanice a Verměřovice.
Druhá část projektu bude realizována do 31. března 
roku 2017 s účastí obcí: Horní Třešňovec, Petrovice 
a Výprachtice. Pasporty místních komunikací mají 
přínos zejména při podání žádostí o dotaci na opravu 
komunikací, kde je zpravidla doložení výpisu její ne-
dílnou součástí. Zároveň vypovídají o aktuálním stavu 
a délce jednotlivé místní komunikace.

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Projekt obnovy a rozvoje 
sběrné sítě
Principem projektu je odkup ná-
dob pro tříděný sběr papíru, plas-
tů a skla, jež jsou ve vlastnictví 
obcí společností EKO-KOM, a. s. 
a následná časově neomezená, 
bezplatná výpůjčka celé sběrné sítě obcím tak, aby 
obce tyto nádoby mohly i nadále využívat. Projekt, do 
něhož je zapojena většina členských obcí svazku, se 
nachází ve fázi realizace.

Projekt sjednocení a obsluha 
profilu zadavatele všech 
členských obcí svazku.
S účinností od 1. ledna 2017 obsluhujeme pro všechny 
členské obce tzv. profil zadavatele, pomocí kterého 
obce v souladu se zákonem vyhlašují a zveřejňují 
své veřejné zakázky včetně potřebné dokumentace 
i uzavřených smluv. Služby spojené s obsluhou profilu 
zadavatele jsou členským obcím poskytovány zdarma.

Obnova kulturního bohatství 
Mikroregionu 
Severo-Lanškrounsko 2017
Cílem projektu je oprava až osmi 
drobných kulturních památek 
v roce 2017 na území členských 
obcí, kde budou vybrány konkrétní památky k restauro-
vání. Celkový rozpočet projektu činí částku 650 tis. Kč.

Projekt z Operačního 
programu Zaměstnanost 
v rámci výzvy č. 68
Cílem projektu je zvýšit zaměst-
nanost podpořených osob, zejmé-
na starších, nízkokvalifikovaných 
a zdravotně handicapovaných s následnou možností 
zaměstnání uchazečů v rámci daného regionu. Naše 
DSO za podpory starostů členských obcí zpracovalo 
a podalo žádost do této výzvy. Rozpočet projektu činí 
téměř 6 milionů korun. 

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
Veřejné osvětlení v obcích
Projekt nacházející se ve fázi pří-
pravy, je zaměřen na zpracování 
pasportů veřejného osvětlení a na 
rekonstrukci veřejného osvětlení 
v obcích, které se do projektu 
zapojí.

V období od září 2016 do ledna 2017 svazek 
zpracoval a podal žádosti o poskytnutí dotace 
1) z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje pro:
•	obec Horní Čermná – „Revita-

lizace zeleně v centru obce Hor-
ní Čermná“, předpokládané ná-
klady projektu činí 438 tis. Kč 

•	obec Petrovice – „Výměna 
střešní krytiny u objektu kul-
turního domu“, předpokládané 
náklady projektu činí 251 tis. Kč 

•	obec Výprachtice – „Oprava 
mostku na MK přes Moravskou 
Sázavu v km 49,94 ve Výprach-
ticích“, předpokládané náklady 
projektu činí 721 tis. Kč

•	obec Dolní Čermná – „Pochod pohádkovým lesem“, 
předpokládané náklady projektu činí 40 tis. Kč.

Projekty obcí
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2) na Ministerstvo pro místní rozvoj pro:
• obec Výprachtice – „Zahrada 

plná zábavy“ – vybudování 
naučné zahrady u objektu ma-
teřské školy, předpokládané ná-
klady projektu činí 403 tis. Kč 

• obec Horní Heřmanice – „Oprava MK v místní části 
Chudoba v Horních Heřmanicích“, předpokládané 
náklady projektu činí 2 722 tis. Kč

• obec Horní Čermná – „Oprava MK u koupaliště 
v Horní Čermné“, předpokládané náklady projektu 
činí 774 tis. Kč

• městys Dolní Čermná – „Obnova návrší kostela 
sv. Jiří v Dolní Čermné, etapa 2: Oprava zpevně-
ných ploch“, předpokládané náklady projektu činí 
3 788 tis. Kč

• obec Cotkytle – „Oprava MK 
v místní části Mezilesí v Cot-
kytli“, předpokládané náklady 
projektu činí 695 tis. Kč

• obec Cotkytle – „Demolice objektu RD v Cotkytli, čp. 
200“, předpokládané náklady projektu činí 1 mil. Kč

3) na Ministerstvo školství, mládeže  
 a tělovýchovy pro:
• obec Ostrov - „Rekonstrukce povrchu multifunkční-

ho sportoviště v obci Ostrov“, předpokládané nákla-
dy projektu činí 1 247 tis. Kč

• Sbor dobrovolných hasičů Koburk – neinvestiční 
dotace na vybavení pro mládež SDH Koburk, před-
pokládané náklady projektu činí 81 tis. Kč

4) na Státní fond dopravní infrastruktury pro: 
• obec Horní Čermná - „Horní Čermná - Výstavba 

chodníku od obecního úřadu k základní škole“. 
Předpokládané náklady projektu činí 3 454 tis. Kč.

Mikulášská nadílka 
Rok se překlopil do svého konce a zaměstnanci našeho 
CSS se ve spolupráci se starosty obcí Dolní Čermná, 

Petrovice a Bystřec v tento tajemný čas proměnili 
v moudrého Mikuláše, dva hašteřivé čerty, vlídného 
anděla a rozjeli se s nadílkou pastelek, náčrtníků, ovo-
ce a trochou laskomin ukrytou v papírových taštičkách 
za dětmi do mateřských a základních škol. 

Jako první navštívili nadpozemské bytosti v dopro-
vodu s Mikulášem děti ze Základní a mateřské školy 
v Horních Heřmanicích, mateřskou školu v Horní 
Čermné a školní jídelnu v Dolní Čermné, a to se 
značným časovým předstihem, již 2. prosince 2016. 
V následujících termínech 5. a 6. prosince se moderní 
motorizovaná jednotka ve stejném složení Mikuláše, 
dvou čertů a anděla přesunula za dětmi ze základní 
a mateřské školy do Cotkytle, Horního Třešňovce,  
Bystřece a Verměřovic. 

S velkou radostí musíme za náš pekelný a nadpozem-
ský tým konstatovat, že děti v mateřských i základních 
školách jsou velmi šikovné. Mnohdy nás překvapily 
svými výtvarnými dárečky, pěveckým vystoupením 
a básničkami. 
Společně jsme si s dětmi zatančili a zazpívali. Děkuje-
me tímto starostkám, starostům a pedagogům za milé 
přijetí a zapojení se spolu s námi a dětmi do programu. 

NAŠE SLUŽBY
V rámci své činnosti poskytujeme celou řadu pora-
denských služeb týkajících se dotační problematiky. 
Zcela zdarma a nezávazně posoudíme vaše projektové 
záměry z hlediska jejich vhodnosti pro podání žádos-
ti do konkrétního dotačního programu. Pomůžeme 
také s nastavením aktivit a modelu financování akce. 
V případě zájmu zpracujeme žádost o dotaci včetně 
veškerých příloh, zorganizujeme výběrové řízení na 
dodavatele či zajistíme administraci a vyúčtování 
přiznané dotace. Pomoc poskytujeme nejen našim 
členským obcím, ale také podnikatelům, neziskovým 
a příspěvkovými organizacím apod., a to i mimo úze-
mí mikroregionu. 
Zvažujete-li přípravu žádosti o dotaci či nevíte-li 
si rady s dotací přiznanou, neváhejte nás kontak-
tovat. Na Vaše dotazy jsou připraveni odpovědět  
Tomáš Vacenovský – tel.: 733 714 701, 
e-mail: vacenovsky@dsomsl.cz 
a Zdeňka Dušková – tel.: 733 714 702,  
e-mail: duskova@dsomsl.cz. 

NALEZNETE NÁS
Sídlo DSO Mikroregion Severo – Lanškrounsko a kan-
celář CSS se nachází 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 NA FACEBOOKU.
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