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Vážení čtenáři,
jaro už pomalu klepe na dveře a vám se opět dostává
do rukou v pořadí již šesté vydání Informačního zpravodaje Centra společných sužeb při Dobrovolném
svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.

V tomto čísle bychom vám rádi přiblížili naši činnost
v uplynulých měsících a zároveň zmínili projekty, které
v rámci našeho CSS plánujeme v nejbližším období realizovat.

PROBÍHAJÍCÍ A UKONČENÉ PROJEKTY
V září 2018 byla již tradičně zpracována a podána žádost o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na restaurování drobných sakrálních staveb. Předpokládaný rozpočet projektu činí cca 660 tis.
Kč a počítá s drobnými opravami celkem sedmi památek/staveb v majetku obcí: Verměřovice, Dolní
Čermná, Cotkytle, Výprachtice, Horní Heřmanice a Ostrov.

Ilustrační foto

Projekt česko – polské spolupráce „Žijeme aktivně vedle sebe v Euroregionu Glacensis
Jak jsme vás již informovali v minulém vydání Informačního zpravodaje, od května minulého roku odstartoval
projekt česko – polské spolupráce s názvem „Žijeme
aktivně vedle sebe v Euroregionu Glacensis“
(reg. č. proj.: CZ.114.120/0.0/0.0/16_008/0001346)

Po aktivitách „Výměnný pobyt dětí“ a „Poznávání mikroregionu pohledem cyklisty“ byla 15. září 2018
v AZAS Dolní Čermná realizována poslední aktivita s názvem „Jarmark řemesel a koníčků“, kde se představilo
na 24 vystavovatelů a řemeslníků z celého našeho regionu. Místo na svou prezentaci měl na jarmarku také
náš svazek společně s polským partnerem Gminou
Dzierzoniów.

K vidění zde byla tvorba uměleckého kováře, malířky či
drátenice. Předváděna byla výroba keramiky, svíček,
mýdel, vánočních ozdob i šperků a ke shlédnutí také
sbírka automobilových modelů či vzácných exponátů
brouků a motýlů z tuzemska i z exotických zemí. Vystavovány byly výrobky z patchworku, vyšívané obrazy,
pletené šaty či šály, sváteční věnce, ale i soustružené
dřevěné výrobky či krásné dřevěné betlémy. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si paličkování, plstění vlny,
pletení na hrábích a mnoho, mnoho dalšího. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o projekt česko-polské přeshraniční spolupráce, představili se zde také vystavovatelé
z Polska.

Program byl prokládán tanečními vystoupeními tanečního folklorního souboru Jitřenka i úchvatných dam
z uskupení s názvem DOLCEBABY. O bohaté občerstvení a zábavné pásmo pro děti se postarali dolnočermenští hasiči. Český červený kříž během celého odpoledne prováděl ukázky ošetření drobných, ale i závažných poranění a návštěvníci si měli možnost vyzkoušet
poskytnutí první pomoci formou umělého dýchání na
figuríně. Sladkou třešničkou na dortu byly dolnočermenské koláče a trubičky, upečené místními dámami,
které byly již během dopoledne pro svou výbornou
chuť zcela vyprodány. Pomyslnou tečkou programu
bylo večerní vystoupení kapely Quiz.

Naše díky patří všem, kteří se na přípravě a realizaci
této zdařilé akce podíleli a také všem návštěvníkům.
Festival sklenic, pořádaný naším polským partnerem
dne 22. září 2018 v Biblioteka Publiczna Gminy Dzieżoniów v obci Mościsko, byl zrcadlovou aktivitou námi
pořádaného Jarmarku řemesel a koníčků, kterého se
účastnilo na 20 zástupců české strany.

V dopoledních hodinách účastníci festivalu představili
své recepty na zavařeniny a následně v sestavených
česko-polských týmech společně tvořili zavařeniny. Komise hodnotící jednotlivé výtvory zkonstatovala, že vítězi se staly všechny týmy a za svůj um byli všichni
účastníci odměněni medailí.

Odpolední program Festivalu sklenic odstartoval představením jednotlivých obcí gminy a našeho svazku. Náš
mikroregion reprezentovali se svými zavařeninami
zejména zástupci obce Horní Třešňovec a Cotkytle. Výborné džemy vyrobené paní Petrou Duškovou z Horního Třešňovce zaznamenaly obrovský úspěch a my
můžeme být pyšní, že touto poslední společnou aktivitou projekt úspěšně skončil.

Operační program Zaměstnanost
Jak jsme avizovali již v minulém vydání Informačního
zpravodaje, probíhá realizace projektu „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy
v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko.
Setkáním zastupitelů členských obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko odstartovalo v listopadu 2018
jednu z aktivit tohoto projektu s názvem „Vzdělávání
v oblasti výkonu činností v samostatné působnosti“.

Foto: Ludmila Ešpandrová

Ve středu 28. listopadu 2018 pořádal Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko historicky
první celodenní společné setkání zastupitelů svých
členských obcí, a to zejména s ohledem na proběhlé
komunální volby na podzim letošního roku.
Na sále Kulturního domu v Horním Třešňovci se sešlo
více jak 100 zastupitelů (z celkového maximálního počtu 118), aby si jednak prohloubili své znalosti v oblasti
zákona o obcích prostřednictvím přednášky Mgr. Jany
Zwyrtek Hamplové, specialistky na veřejnou správu a
samosprávu, ale také, a to především, aby se seznámili
se svazkem, konkrétně s důvody jeho založení, orgány,
zaměstnanci, zdroji financování a s jeho činností jak ve
vztahu k členským obcím, tak i ve vztahu k externím
subjektům. V průběhu dopoledne se tak zastupitelům
dostalo velkého množství informací k jejich právům a
povinnostem, vyslechli si spoustu zajímavých příkladů
z advokátní praxe Mgr. Zwyrtek Hamplové. V odpoledních hodinách pak zaměstnanci svazku představili zastupitelům svou činnost v oblasti odborného poradenství a přednáškové činnosti, projektového a dotačního

poradenství, veřejných zakázek, zrealizovaných společných projektů svazku či členských obcí ve spolupráci s
naší kanceláří. Na závěr celého dne proběhlo i krátké
školení pro starosty, místostarosty a členy rady k podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů prostřednictvím Centrálního registru oznámení.

Foto: Ludmila Ešpandrová

První společné setkání zastupitelů členských obcí našeho svazku je za námi. Bylo ukončeno po celých 7 hodinách v 16.00. Věříme, že všichni zastupitelé odcházeli
do svých domovů plní dojmů a se spoustou nových informací a že i přes poměrně velkou náročnost celého
dne se dalších obdobných akcí našeho svazku zase rádi
zúčastní.

Foto: Ludmila Ešpandrová

Rádi bychom touto cestou ještě jednou všem poděkovali za jejich účast. Jsme opravdu rádi, že se tak vysoké
procento zastupitelů členských obcí zajímá o meziobecní spolupráci a činnost našeho svazku. Je to skutečně dobrá vizitka fungující spolupráce v rámci našeho
mikroregionu.
Další naše poděkování patří obci Horní Třešňovec, v jejíž prostorách se setkání konalo. Děkujeme panu starostovi a zaměstnancům obce za výbornou spolupráci
při organizaci této akce, paní Duškové děkujeme za výborné koláče.

Revize opět proběhla na jedničku, děti předvedly své
pěvecké, recitační, ale i taneční umění a s čerty, andělem a Mikulášem si zazpívaly, zarecitovaly, ale také zatančily.

Lenka Bártlová, manažerka svazku

Ohlédnutí za zimou
Rok se s rokem sešel a naše motorizovaná jednotka ve
složení čertů, Mikuláše a anděla se opět vydala s taštičkami plnými překvapení za dětmi z mateřských a základních škol většiny našich členských obcí.

Mikuláš s andělem se jednoznačně shodli v názoru, že
všechny děti jsou velmi šikovné a hodné, což potvrdilo
také závěrečné hlášení čerta na vyšší místa, samotnému Luciferovi.
Děkujeme vedení MAS Lanškrounsko, z. s. a jejich zaměstnancům za finanční i materiální podporu a zároveň za posílení našeho čertovského týmu a věříme, že
také v letošním roce nám zachovají svou přízeň.

Pranostika na duben
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční IV. reprezentační ples, který se bude konat v pátek 29. března 2019
od 20:00 hod. v sále Kulturního domu ve Verměřovicích. Programem bude, již tradičně, provázet moderátor Ondra Pokorný, k poslechu a tanci zahraje skupina
SONG. O skvělý doprovodný program se postará akrobaticko-taneční uskupení VERTIGO z Bratislavy. Ani
tentokrát nebude chybět soutěž o zajímavé ceny.

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: www.skola.cotkytle.cz
IČ:
75 016 966

HORNÍ ČERMNÁ
Základní škola, Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
Horní Čermná 128, 56156
IČ:
70990221

Kontakty:
E-mail:

Mgr. Eva Trojková
zshorcer@centrum.cz reditel@zshornicermna.cz sborovna@zshornicermna.cz
Ředitelna:
465 393 432
Sborovna:
465 393 093
Účetní:
465 393 094
Družina:
465 393 095
Mobil:
774 408 640 (vodafone)
Web:
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
Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec,

okres Ústí nad Orlicí
Horní Třešňovec 4
Lanškroun 563 01
Jméno ředitelky:
Identifikační údaje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Web:

Web:

Mgr. Iva Vernerová
IČ: 70988731, IZO: 650050029
465 321 582
736 629 767
zsms@hornitresnovec.cz
www.hornitresnovec.cz

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/
Školní jídelna Dolní Čermná
Dolní Čermná 40, 561 53
IČ:
701 545 03
Telefon:
465 393 185
E-mail:
sj@dolnicermna.cz
Web: http://www.dolni-cermna.cz/jidelna/

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:
zs.ostrovuno@seznam.cz

http://www.zsostrov.estranky.cz/

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

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. Romana Prokopová
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
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