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Podoubravský víceboj 2017
Organizace letošního 10. ročníku Podoubravského víceboje se ujala obec Sobíňov. Pořadatelé měli
připravenou suchou i mokrou variantu. Naštěstí se počasí umoudřilo, a tak se vše mohlo konat venku.
Slavnostní nástup účastníků proběhl na letním parketu. Zde bylo přichystáno i bohaté občerstvení, ke
kterému přispěly i sobíňovské hospodyňky poctivým domácím cukrovím.
Po slavnostním nástupu sedmnácti obcí započalo soutěžní klání. Sobiňovští si připravili pro účastníky
mnohdy kuriózní disciplíny, které na ně nastražili na trati vedoucí intravilánem obce. Týmy tak měly
možnost poznat i méně známá místa Sobíňova. Mezi soutěžní disciplíny patřilo šroubování šroubů do
správných matek, jízda s trakařem a trhání jitrnic a jelítek, překreslení trasy podle obrazu v zrcadle,
provlékání se obručí, slalom s fotbalovým míčem, montování laviček, požární útok s ruční stříkačkou,
plavba na raftu a lovení rybiček a štípání polen. Za splněné disciplíny obdržela družstva indície, které se
vázaly k Liběcké obchodní stezce. Pokud soutěžící i toto uhodli, obdrželi další body do celkového součtu.
Celkové vítězství patřilo týmu z obce Slavětín. Na druhém místě skončil Bezděkov, třetí byl tým Čečkovic.
Střelba z luku byla disciplína určená pouze starostům. Nejlepším střelcem se stal starosta Malče Karel
Musílek.
Něco na závěr pro obce, které ještě víceboj nepořádaly… Díky Podoubravskému víceboji mají
v Sobíňově 17 smontovaných
nových laviček a naštípáno 51
polen.
Při
sestavování
soutěžních disciplín by i
napříště obce mohly využít
tuto přátelskou výpomoc.
Za krásné odpoledne
v Sobíňově pořadatelům
děkujeme.

XXII. ročník turnaje v malé kopané Victoria Cup
Prvního července se v Jeřišně konal již XXII. ročník turnaje v malé kopané
Victoria Cup „O Pohár Svazku obcí Podoubraví“. Letos se ho zúčastnilo 13
týmů převážně z našeho podoubravského regionu. Za dobrého počasí a
skvělé nálady, o kterou se samozřejmě postarali převážně fanoušci
jednotlivých týmů, se v Jeřišně sešli regionální fotbalové legendy i úplní
nováčci. Na pravidla hry dohlíželi zkušení rozhodčí Českomoravského
fotbalového svazu. V letošním ročníku byly nejlepší tyto týmy:
Na čtvrtém místě se umístil Cíca Team Chotěboř, na třetím místě Kokosy
na trávě Rozsochatec, stříbro si z Jeřišna odvezli fotbalisté Sokola Víska a
na stupni nejvyšším stanul tým Svaz českých bohémů ze Ždírce nad
Doubravou. Do Ždírce putoval jak Pohár Svazku obcí Podoubraví, tak i
Pohár putovní.
Za Podoubraví se turnaje zúčastnila a ceny předala starostka Jeřišna a
členka představenstva svazku Dagmar Vaňková.

Chotěboř hostila mezinárodní fotbalový turnaj
„Díky fotbalu cup 2017“, hráčů ročníku 2008
První zářijový víkend byl v Chotěboři ve znamení velkého mezinárodního fotbalového turnaje malých
devítiletých fotbalistů. Turnaje se zúčastnilo 29 týmů z celé ČR a přijely také zahraniční týmy
z Německa, Rakouska, Polska a Slovenska. Fotbal hrálo na 350 dětí a turnaj navštívilo přes tisíc diváků.
Prestižního turnaje se zúčastnily i týmy z Vysočiny, kterou reprezentoval FC Vysočina Jihlava, SK FŠ
Třebíč, FC Žďas Žďár nad Sázavou a
domácí FC Chotěboř. „Díky zajímavému
obsazení proběhlo porovnání našich týmů
s těmi zahraničními. Vítězství vybojoval
polský Slask Wroclav, který z třinácti
odehraných
zápasů
prohrál
pouze
s Hradcem Králové 3:2. Diváci mohli vidět
řadu krásných fotbalových momentů.
Organizace této mezinárodní akce proběhla
díky celému organizačnímu týmu DÍKY
FOTBALU, který se postaral o veškeré
fungování včetně ubytování, nad očekávání.
I přes nepřízeň počasí se nám podařilo
dobře připravit fotbalové hřiště i celý areál.
S hlavním organizátorem celé akce, Ondřejem Tichým, šéftrenérem mládeže pro Pardubický kraj, jsme
se dohodli, že v příštím roce navážeme na letošní úspěch a uspořádáme druhý ročník“, řekl předseda
FC Chotěboř pan Milan Málek.
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Léto ve Vísce
Víska u Chotěboře žije nejen během letošního roku bohatým společenským životem. V červnu obec
organizovala jubilejní 10. ročník setkání Vísek z České republiky a Viesok ze Slovenska. Vesnička
s necelými 200 obyvateli při této příležitosti úspěšně hostila více než 600 návštěvníků, pro které připravila
bohatý celodenní program. Do organizace náročného dne se musela zapojit většina obyvatel obce, kteří
pak často neměli čas se zastavit a užít si jednotlivá vystoupení či soutěže. Protože zastupitelé chtěli svým
spoluobčanům za úspěšné zvládnutí česko
– slovenského setkání poděkovat, zajistili
pro ně na sobotu 20. srpna Letní dovádění
s Vysočinou, na kterém se tentokrát Vísečtí
pouze bavili.
Odpoledne plné zábavy a soutěží pro Vísku
a její návštěvníky připravil Kraj Vysočina ve
spolupráci

s Hitrádiem

Vysočina.

Velké

poděkování za to, že letní kratochvíle
zavítala tentokrát do Vísky, patří krajské radní pro oblast školství, mládeže a sportu Janě Fialové a Pavlu
Fraňkovi, náměstkovi hejtmana pro oblast sociálních věcí. Oba přijeli obyvatele obce také pozdravit. A
vyjádření díků náleží také skvělému realizačnímu týmu.
A jak konkrétně si mohli návštěvníci akce „zadovádět“? Organizátoři nabídli příležitosti pro všechny
věkové kategorie. Pro děti připravili atrakce typu nafukovacího hradu či malování na obličej. Pro všechny
věkové kategorie pak přivezli živou hudbu, soutěže nebo vystoupení speciálního hosta Železného
Zekona. Dědečkové a babičky dovádějících dětí mohli využít třeba i bezplatné zdravotní poradenství či
možnost zaregistrovat si Senior
pas Kraje Vysočina. A protože
Víska ví, že „Kde se dobře vaří,
tam se dobře daří“, nechyběly ani
šťavnaté
s lahodným

grilované

steaky

pivním

mokem.

V nabídce byla i káva a palačinky
z Kavárničky

Pohodička,

které

připravovali klienti Domova bez
zámku z Náměště nad Oslavou.
A tak se Víska ve výborné rodinné
atmosféře opět skvěle bavila, jak
je ostatně její dobrou tradicí.
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Grantový program Venkovské prodejny našima očima
Na sklonku loňského roku se Svazek obcí Podoubraví aktivně podílel na vyjednávání dotační podpory
provozu venkovských prodejen s Krajem Vysočina. Kraj se rozhodl pro vypsání grantového programu
Venkovské prodejny 2017. Než však zastupitelstvo kraje schválilo výzvu pro poskytování finančních
prostředků z tohoto programu, zaslali jsme na kraj žádost o změnu pravidel programu. Některá
specifická hodnotící kritéria se nám zdála být diskriminační, např. hodnocení podílu obyvatel ve věku
65+ nebo poskytování dalších služeb prodejnou (poskytování finančních služeb, služby v rámci projektu
Pošta Partner, výdejní místa zásilek, výdej plynu apod.). Nakonec zastupitelé upravili rozmezí a počet
bodů u hodnocení podílu obyvatel ve věku 65+.
V červnu byl grantový program vypsán. Šest členských obcí se obrátilo na Svazek s prosbou o
zpracování žádosti. Již při zpracování těchto žádostí jsme si mohli udělat obrázek o tom, jak jednotlivé
obce při hodnocení dopadnou.
V září byl dotační titul vyhodnocen. Potvrdilo se nám nesprávné nastavení hodnotících podmínek.
Nejvíce bodů ztratily obce kvůli své velikosti, čím více obyvatel, tím méně bodů. Další body obce ztratily
za neposkytování dalších služeb v prodejně a k malému počtu bodů nakonec přispěl i malý počet
obyvatel ve věku 65+. Ze šesti námi zpracovaných žádostí obdrží dotaci pouze 4 obce.
Nejvíce nás zklamalo, že díky nastavenému hodnocení nedosáhla na dotaci obec, která prodejnu
provozuje sama a platí veškeré provozní a mzdové náklady.
V příštím roce bude Svazek obcí Podoubraví opět vyvíjet iniciativu tak, aby podporu získaly obce, které
zajišťují pro své obyvatele dostupnost základních služeb bez ohledu na jejich velikost nebo počet dalších
poskytovaných služeb v prodejně.

Postavení DSO v systému veřejné správy
V rámci realizace projektu CSS dojde k dalšímu posunu v oblasti postavení DSO v systému veřejné
správy a jejich systémového financování.
Zásadním strategickým cílem realizace projektu CSS je hlubší rozpracování udržitelného postavení
DSO a jejich začlenění do systému výkonu veřejné správy v území. S tím souvisí definování
potřebného legislativního prostředí, resp. návrhy na změny legislativy pro dlouhodobě udržitelné a
systémové financování DSO. Proto má projekt CSS prověřit možnost dobrovolného přenosu a výkonu
některých kompetencí při výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti na DSO, stejně
tak jako obcemi požadovaného poskytování veřejných služeb pro příslušná spádová území.
Projektový tým CSS připravil dotazníky za účelem získání zpětné vazby, která bude sloužit k přípravě
návrhů legislativních změn, které by obcím usnadnily výkon veřejné správy a současně přinesly
občanům spádových obcí kvalitnější poskytování veřejných služeb. Návrhy legislativních změn budou
zároveň důležitou argumentací k přesunu potřebných finančních prostředků na DSO. Tím dojde
k naplnění cíle pro dlouhodobě udržitelné postavení DSO v systému veřejné správy včetně
požadovaného systémového financování DSO.
Souhrnný návrh požadovaných legislativních změn bude předložen k diskuzi, posouzení a
připomínkování „Celorepublikové komunikační platformě DSO“. Platforma zároveň posoudí možné
oblasti společného poskytování veřejných služeb. Platformě budou také předloženy první varianty
propočtů na finanční zajištění společného výkonu veřejné správy včetně zajišťování zvolených
veřejných služeb. V průběhu prvního pololetí r. 2018 bude výsledný komplexní návrh legislativních
změn včetně trvale udržitelného financování DSO na pořadu jednání valných hromad jednotlivých DSO
zapojených do projektu CSS.
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Kontakty

Z činnosti CSS
Na základě doporučení pracovníků z Odboru sportu MŠMT byly

Svazek obcí Podoubraví

doplněny informace do Plánů rozvoje sportu obcí. V letních měsících

Centrum společných služeb

byly v CSS zpracovány tyto žádosti o dotace: Nová drobná lesní

Trčků z Lípy 69

technika (KV) pro obce Jeřišno, Lány, Bezděkov, Sloupno;

583 01 Chotěboř

Rekonstrukce školního hřiště (MMR) pro obec Krucemburk, k tomuto

tel: 569 641 173

projektu byla současně připravena žádost i do programu "Oranžové

Po - Pá: 8:00 - 15:00

hřiště"

info@podoubravi.cz

kurtů" (MŠMT) pro Bezděkov, Pořízení dopravního automobilu pro

www.podoubravi.cz
Předseda
Václav Venhauer
tel: 602 659 834

Nadace

ČEZ;

Rekonstrukce

čtyř

víceúčelových

obec Maleč (MAS). K dalším připravovaným výzvám MAS jsme
zahájili přípravu s potencionálními žadateli.
V souvislosti s novou klíčovou aktivitou veřejné zakázky jsme
zpracovali zadávací dokumentaci na veřejné zakázky malého
rozsahu pro obec Lány a Maleč.

starosta@libicend.cz
Manager CSS a
specialista na veřejné
zakázky
Ing. Dita Benáková
tel: 569 641 173
Specialisté
pro rozvoj regionu
a na veřejné zakázky

Místní akční skupiny vyhlašují první výzvy
v programovém období 2014 – 2020
Na základě schválených strategií komunitně vedeného místního
rozvoje pro programové období 2014 – 2020 vyhlašují jednotlivé
místní akční skupiny (MAS) svoje první výzvy. V rámci Svazku obcí

Helena Hrubá

Podoubraví působí tři místní akční skupiny – MAS Podhůří

Gabriela Čapková

Železných hor o.p.s., MAS Havlíčkův kraj o.p.s. a MAS Královská
stezka o.p.s.. První výzvy jsou již vyhlášeny, v CSS máme za sebou
přípravu první žádosti o dotaci do 1. výzvy „MAS Podhůří Železných
hor – IROP – Posilování složek IZS a hasičů“.
Vyhlášení výzev můžete sledovat na stránkách jednotlivých MAS,
v CSS jsme připraveny Vám poskytnout pomoc při přípravě a
zpracování žádostí o dotace včetně všech povinných příloh.

Krásné babí léto Vám přeje
kolektiv CSS
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