Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás v následujících pár řádcích informovala o činnosti Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, který včetně Petrovic od 1. ledna 2020 sdružuje již
celkem 14 obcí.
Navýšení počtu členských obcí a přesídlení kanceláře
Od letošního roku se mezi naše členské obce zařadily další dvě, a to obce Lubník a Žichlínek.
Z celkového počtu 14 obcí je tedy nyní 12 obcí z Lanškrounska a 2 ze Žamberecka. Všechny
obce v tuto chvíli obsluhují celkem 4 naši zaměstnanci. V roce 2015 jsme otevírali svou první
kancelář v prostorách městyse Dolní Čermná, konkrétně v budově jeho úřadu. Od července
roku 2019 jsme však s ohledem na rozšíření počtu zaměstnanců přesídlili do Lanškrouna. Zde,
v budově ZŠ Dobrovského, máme nyní k dispozici samostatné, rozlehlé a velmi pěkné prostory.
Otevřely se nám tak nové možnosti pro naši práci, která samozřejmě mimo jiné zahrnuje i
důležité vzájemné setkávání či organizaci společných jednání.
Pojetí meziobecní spolupráce v našem svazku
Jak asi již všichni víte, obce, které mají zájem mezi sebou spolupracovat, se dobrovolně sdružují
do svazků obcí, které se z pohledu celorepublikového ve valné většině případů zaměřují
především na realizaci společných projektů. Náš svazek se od tohoto pojetí meziobecní
spolupráce, jak jste možná již sami zaregistrovali, poměrně hodně liší. Kromě realizace
projektů, které jsou společné pro všechny či většinu obcí, klademe důraz především na
poskytování odborného poradenství v oblasti platné legislativy, a to zejména starostům,
místostarostům, zastupitelům, ale také i účetním a dalším pracovníkům Vašich obecních úřadů.
Naši zaměstnanci pro Vaše obce dále zpracovávají žádosti o dotace, administrují výběrová
řízení, píší strategické dokumenty, pořádají vzdělávací i kulturní akce a mnoho dalšího. Zkrátka
se snaží ve všech směrech pomoci tam, kde mohou a kde to má podle našeho názoru význam.
Mnoho našich služeb ovšem neposkytujeme jenom Vašim obcím, ale také i Vašim školám,
spolkům, drobným podnikatelům nebo i Vám – jednotlivým občanům.
Spolupráce obcí v době nouzového stavu
Dnes, v době nouzového stavu, který byl vládou vyhlášen v první polovině března pro celé
území České republiky, nabývá meziobecní spolupráce našeho typu ještě více na významu.
Řízení obce v tomto období je pro každého starostu něčím novým, neosahaným, složitějším.
Každý starosta musí umět v této době včas a vhodně zareagovat na opatření vlády, ministerstev
či kraje, která se mnohdy mění ze dne na den. V rámci krizového řízení spolupracuje i
s příslušnou obcí s rozšířenou působností (ORP). Abychom přispěli ke zdárnému zvládnutí této
složité situace i my na svazku, vyhověli jsme žádosti o spolupráci ze strany starosty města
Lanškroun Mgr. Radima Vetchého, na jejímž základě nyní pomáháme městu koordinovat
komunikaci v oblasti krizového řízení se všemi obcemi Lanškrounska. Díky naší vnitřní
komunikační platformě, kterou jsme založili pro naše potřeby, tak mají nyní možnost již
všechny obce Lanškrounska získávat včasně a on-line veškeré důležité informace z oblasti
krizového řízení města Lanškroun, Pardubického kraje či ministerstev a vlády ČR. Sledujeme
tiskové konference a zpracováváme z nich výtahy, připravujeme obcím podklady pro
informování občanů, ale i školám pro informování rodičů. Ve spolupráci s Městským úřadem
v Lanškrouně informujeme obce o distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce pro ambulantní
lékaře či obce a mnoho dalšího. Prostřednictvím našeho facebookového profilu s názvem
„Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ poskytujeme aktuální informace i Vám občanům.

Kromě této činnosti i v době nouzového stavu samozřejmě pokračujeme i nadále v pracích pro
Vaše obce či školy. I přestože v tuto chvíli pracujeme převážně ze svých domovů, průběžně
vyhlašujeme výběrová řízení, podáváme žádosti o dotace a administrujeme individuální
projekty obcí a škol či společné svazkové projekty.
Vaše obce pro Vás dělají i nyní maximum
Vážení občané, plně si uvědomujeme, že pro Vás nejsou pravidla chování v době nouzového
stavu nikterak příjemná. Vězte však, že Vaši starostové, místostarostové, zastupitelé, ale i
všichni zaměstnanci Vaší obce pro Vás dělají maximum a situaci se Vám snaží co nejvíce
ulehčit. V jejich nelehké práci jim mnohdy pomáhají například dobrovolní hasiči, ale také i
dobrovolníci z Vašich řad. Díky všem těmto lidem, tedy i díky Vám, se jistě podaří tuto
svízelnou situaci společně zvládnout. Dovolte mi proto na závěr vyslovit prosbu, abyste v této
nelehké době dodržovali pravidla nouzového stavu a omezení volného pohybu osob a všechny
další pokyny a prosby starostek a starostů Vašich obcí, které mají za cíl jen jedno jediné –
ochránit zdraví nás všech.
Těším se na setkání s Vámi na některé z příštích akcí, které pro Vás, jakmile to bude
v budoucnu možné, opět připravíme.

Přeji Vám hezké dny a pevné zdraví!

Mgr. Lenka Bártlová, manažerka svazku

