Informační zpravodaj č. 6

Prosinec 2017

Slavnostní vyhlášní soutěže Žena regionu 2017
Ve čtvrtek 14. 9. 2017 proběhlo v Horáckém divadle v Jihlavě vyhlášení soutěţe "Ţena regionu
2017" pro Kraj Vysočina. Soutěţ se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a
Asociace krajů České republiky.
Do této soutěţe byla nominována i
starostka
obce
Jeřišno
Dagmar
Vaňková, která svým ziskem hlasů od
veřejnosti obsadila 3. místo. „Je to pro
mě veliká čest a mám velikou radost, ţe
to, co dělám pro druhé, snad má
nějakou cenu a ţe je tu někdo, kdo to
vidí a ocení“, to byly pocity paní
Vaňkové bezprostředně po vyhlášení.
Ceny předali radní Kraje Vysočina Ing.
Jana Fischerová, CSc. a Mgr. Pavel
Franěk.
Za
organizátory
pak
zakladatelka
soutěţe
Denisa
Kalivodová.
Na závěr následovalo divadelní představení "Sex noci svatojánské", coţ byla skvělá tečka za
slavnostním večerem. Bronzovou medaili pak paní Vaňková oslavila s kolegy, kteří ji
nominovali, s přáteli a rodinou.

Exkurze starostů našeho Svazku v Mikulově na Moravě
Starostky a starostové Svazku obcí
Podoubraví vyrazili na exkurzi do
Mikulova na Moravě, aby se seznámili
s tím, jak v praxi funguje systém doorto-door (sběr ode dveří ke dveřím),
jehoţ uplatnění můţe významně sníţit
mnoţství
komunálních
odpadů
produkovaných na území obcí. Exkurze
proběhla ve městě Ţidlochovice a
v obci Březí, kde tento systém jiţ
nějakou dobu funguje.
„Systém door-to-door spočívá v tom, ţe
občané mají nádoby na třídění přímo u
svých domů. Třídění odpadu tak
probíhá přímo v domácnostech. Také
jsme měli moţnost vyslechnout zkušenosti přímo od lidí, kteří v těchto obcích byli při zavádění systému
door-to-door od samého začátku. V Mikulově jsme se poté zúčastnili odborného sympozia s názvem
ODPADY 2024, kde jsme se dozvěděli novinky v technologiích evidence svozu a moţnosti financování
projektů odpadového hospodářství v roce 2018“, uvedla Dita Benáková, tajemnice Svazku.
„Pokud to půjde, chtěli bychom řešit problematiku
odpadového hospodářství společně za všechny
členské obce našeho Svazku. Určitá jednání v této
oblasti uţ proběhla se zástupci Sdruţení obcí
mikroregionu Hlinecka a další plánujeme samozřejmě
také se zástupci města Chotěboř, které je pro nás
zajímavé, protoţe má vlastní skládku komunálních
odpadů“, dodala Dita Benáková.
Zástupci firmy ASHPA, organizátoři sympozia, pozvali
na závěr účastníky na malou ochutnávku vín do
místního sklípku v Mikulově na Moravě.
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Ždírec nad Doubravou získal ocenění
OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU PRÁCI STAROSTY
Poslední zářijový den ocenil Senát Parlamentu ČR
dlouholetou práci starostek a starostů z celé České
republiky. Setkání ve Valdštejnském paláci se
zúčastnili zástupci měst a obcí, kteří v jejich čele
působí nepřetrţitě dvacet a více let. Toto setkání
bylo vůbec první příleţitostí, při níţ byli oceněni
dlouholetí zástupci měst a obcí. Pamětní list
"VĚRNĚ SLOUŢÍM OBCI" si z Prahy odvezl také
starosta Ţdírce nad Doubravou pan Jan Martinec.
K tomuto ocenění panu starostovi gratulujeme a
přejeme hodně sil do další práce.

DOBROVOLNÍ HASIČI ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU PŘEVZALI OCENĚNÍ ZA
ZÁSAHOVOU I PREVENTIVNÍ ČINNOST
V sobotu 25. 11. 2017 bylo ve dvoraně Rektorátu Vysokého učení technického v Brně v rámci VII. ročníku
ankety Dobrovolní hasiči roku oceněno 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů a dále pět Kolektivů
mladých hasičů za činnost k 45. výročí hry Plamen.
Dobrovolní hasiči ze Ţdírce nad Doubravou obsadili první příčku za region Jih Moravy v kategorii sboru
dobrovolných hasičů - hasičský sbor. Získali tak skleněnou zásahovou helmu, která je symbolem ankety
a prestiţním oceněním. Na podporu své další činnosti získali finanční a věcné dary. Záznam
slavnostního galavečera moderovala dvojice
Tereza Kostková a Marek Eben.
V rámci ankety Dobrovolní hasiči roku je
kaţdý rok oceněno 50 jednotek a sborů
dobrovolných hasičů, které porota nominuje
do finále ze všech přihlášených jednotek a
sborů z celé České republiky. Vyhlášení
ankety a udělené ocenění je důstojným
poděkováním nejen dobrovolným hasičům,
ale i jejich rodinám.
Hlavním posláním ankety Dobrovolní
hasiči roku je zvýšit veřejné povědomí o
hodnotě dobrovolných hasičů a ocenit je
za skutečné zásahy nebo mimořádné
aktivity v oblasti prevence.
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Valná hromada spojená se 4. setkáním starostů Svazku
obcí Podoubraví
Valná hromada a 4. setkání starostů Svazku obcí Podoubraví se konala 12.12. 2017 od 15:30 hodin
v kulturním domě v Jeřišně. Paní starostka Dagmar Vaňková společně s předsedou Svazku Václavem
Venhaurem kaţdého starostu osobně přivítali v krásně připraveném prostředí, kde na všechny dýchla ta
pravá vánoční atmosféra. Toto všechno udělalo z pracovního jednání milé posezení. Na Valnou
hromadu přijal pozvání starosta Chotěboře Ing. Tomáš Škaryd, tajemník MěÚ Chotěboř Ing. Milan
Linhart a zástupkyně Svazu měst a obcí ČR Ing. Iva Červinková.
Na zasedání se schválil rozpočet pro rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2020.
Pan starosta Škaryd seznámil starosty s nejdůleţitějšími informacemi ze zasedání Zastupitelstva Kraje
Vysočina. Pan Linhart shrnul nejdůleţitější legislativní změny, které na obce dopadnou v roce 2018.
Paní Červinková informovala o postupu SMO ČR k problematice zákona o střetu zájmů a
k problematice GDPR. Právě téma GDPR a odpadové hospodářství byla dvě hlavní témata,
diskutovaná na Valné hromadě. Starostové byli seznámeni formou prezentace s celoroční činností
kanceláře CSS a s náplní, která centrum bude zaměstnávat v příštím roce.
Příjemným zakončením Valné hromady byla návštěva galerie malíře Josefa Mathiase Minaříka
v Heřmani, na kterou nás mistr pozval prostřednictvím paní starostky Dagmar Vaňkové. Několik
starostů tuto moţnost uvítalo a z návštěvy si odnesli nejen umělecký záţitek, ale i dárek od mistra,
knihu o ţivotě i díle J. M. Minaříka, malíře Ţelezných hor, s vlastnoručním věnováním.

Galerie Josefa Mathiase Minaříka v Heřmani
Rodák z nedalekého Ronova nad Doubravou se usadil v Heřmani, místní části Jeřišna , a proměnil zdejší
chátrající faru v prvotřídní obrazárnu a soukromou výstavu nazvanou „Galerie mého ţivota“.
V galerii na vás dýchne poetika venkovského prostředí a vy se rázem začnete zajímat o autora obrazů,
kterým je akademický malíř Josef Mathias Minařík. Patří k významným českým krajinářům, pro které je
rodná krajina, okolí Ronova nad Doubravou a Heřmaně, trvalým inspiračním zdrojem.
Po Antonínu Chittussim a Jindřichu Pruchovi, další výtvarník, který svou tvorbu zasvětil kraji v okolí řeky
Doubravy.
Osobní setkání s panem Minaříkem předčilo i umělecký záţitek z jeho nádherných obrazů. V jeho galerii
nebyly k vidění pouze vlastní obrazy, ale i obrazy slavných mistrů nebo blízkých přátel a kolegů pana
Minaříka. Pocit tepla a klidu v nás vyvolal nejen praskající krb a nádherná vůně, ale hlavně osobnost pana
malíře. Je to člověk s mnoha ţivotními zkušenostmi, cestovatelskými záţitky, nadhledem, trpělivostí a
neuvěřitelnou pohostinností laskavostí a ochotou. Poutavě vypráví nejen o své tvorbě, ale i o přátelích a
zahraničních cestách, ze kterých je moţné vidět v galerii i několik suvenýrů.
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Kontakty
Svazek obcí Podoubraví
Centrum společných sluţeb
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř
tel: 569 641 173
Po - Pá: 8:00 - 15:00
info@podoubravi.cz
www.podoubravi.cz
Předseda
Václav Venhauer
tel: 602 659 834
starosta@libicend.cz
Manager CSS a
specialista na veřejné
zakázky
Ing. Dita Benáková
tel: 569 641 173

Z činnosti CSS
Na podzim jsme starostům našeho Svazku pomáhali s novou
povinností, kterou přinesla novela zákona o střetu zájmů. Na
základě informací získaných na školení jsme starostům a
veřejným funkcionářům dokázali pomoci se splněním
povinností vyplývajících z této novely.
Celý Svazek obcí Podoubraví se připojil k iniciativě
mikroregionu Severo-Lanškrounsko. Ta spočívala ve
vyjádření nesouhlasu se stávajícím zněním zákona č.
14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících
zákonů. Touto novelou došlo k zásadní změně, která můţe
vést, a v některých případech jiţ v tuto chvíli dokonce vede,
ke značnému omezení fungování místních samospráv.
Dne 16. 11. 2017 proběhlo ve Ţdírci nad Doubravou školení
pro účetní a hospodářky obcí, které se nám podařilo
zorganizovat ve spolupráci s pracovníky MěÚ Ţdírec nad
Doubravou.
Byly připraveny tyto ţádosti o dotace: Polyfunkční komunitní
centrum v Chotěboři do IROP, Nové hřiště v Libici nad
Doubravou do programu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2018 a dokončili jsme administraci projektu Posílení
vodního zdroje pro obec Slavětín.

Specialisté
pro rozvoj regionu
a na veřejné zakázky
Helena Hrubá
Gabriela Čapková
tel: 569 641 173
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