Setkání starostů projektu Obce sobě na Trutnovsku
Svazek obcí Východní Krkonoše (SOVK), který je v rámci správního obvodu obce s rozšířenou
působností Trutnov nositelem projektu Svazu města a obcí ČR, hostil 26. června v Rekreačním areálu
Dolce první oficiální setkání starostů tohoto ORP.
Ve svazku je nyní členem celkem devět měst a obcí a jeho předsedou je místostarosta Trutnova
Tomáš Hendrych. „Svazek byl v našem regionu založený v roce 2004 a od té doby bez problémů
fungujeme a funguje tady i přirozená spolupráce mezi všemi obcemi. Projekt, se kterým přišel Svaz
měst a obcí a pro který jsme se jako svazek nakonec stali nositelem, tu spolupráci jen prohloubí,“
chválí si téma projektu. „A navíc je určený nejen pro devět obcí našeho svazku, ale i pro dvacet dva
dalších, které s námi mají mnoho společného, i když jsou v jiném svazku nebo fungují na jiných
principech.“ Zbylých dvacet dva obcí, které jsou do projektu zapojené, jsou především členy Svazku
obcí Jestřebí hory, Společenství obcí Podkrkonoší nebo i obcemi, které zatím do žádného DSO
nepatří.
Na prvním oficiálním setkání k projektu Obce sobě se sešly více než dvě třetiny všech zapojených
obcí. Starostové si společně vyslechli především výstupy analytické části projektu, na kterých se
pracovalo od začátku letošního roku. „Jednalo se místy o takřka mravenčí práci, protože získání
některých dat bylo složité, například některá data se standardně sbírají za jednotlivé obce, některá za
ORP, některá jsme měli za jednotlivé MAS a tak se muselo složitě dopočítávat,“ stěžuje si na časovou
náročnost koordinátorka projektu Lada Nevečeřalová. „Nicméně i přes tyto problémy se podařilo
data v sociální oblasti, školství a odpadovém hospodářství získat. Aktuálně nás čekají práce nad
aglomeračním a volitelným tématem,“ dodává.
V rámci ORP Trutnov se nad čtvrtým volitelným tématem se starosty diskutovalo a byly uvažovány
dvě varianty – zvolit buď cestovní ruch, který je pro tuto oblast regionu víceméně přirozený nebo
systém tzv. sdílených služeb, tedy např. právní, daňové nebo dotační poradenství, poradenství v
oblasti veřejných zakázek nebo např. IT služby pro všechny zapojené obce. Vzhledem k tomu, že ORP
Trutnov musí ale v rámci projektu zpracovat tzv. aglomerační téma (které je povinné pro území ORP,
kde je obec s více než 25 000 obyvateli), byla nakonec pro zpracování v rámci území aglomerace
vybrána komunikační strategie v oblasti cestovního ruchu. Po konzultaci a odsouhlasení se Svazem
měst a obcí bylo nakonec území aglomerace vymezeno na obce SOVK a čtyři další – Lampertice,
Bernartice, Královec a Zlatou Olešnici – jedná se o turisticky nejvýznamnější oblast v rámci celého
ORP.
„Věříme, že výběr obou témat, ať už sdílené služby nebo komunikační strategie, přinese celému
území užitek. Komunikační strategie mezi jednotlivými subjekty v aglomeraci pomůže rozvoji
turistického ruchu a sdílené služby by byly konkrétním a hlavně praktickým výstupem projektu,“
odůvodňuje potřebnost témat Lada Nevečeřalová. „To, že tu obě témata starostové schválili, nám
snad otevře dveře k dalším konzultacím na obcích a podpoře projektu napříč celým regionem,“
dodává.
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