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Obec Vepříkov – Vesnice roku 2018 v Kraji Vysočina
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Kraji Vysočina je obec Vepříkov. Obec obdrží Zlatou
stuhu a bude Kraj Vysočina reprezentovat v celostátním kole této soutěže. Do krajského kola se přihlásilo
celkem 24 obcí z celého regionu.
Vepříkov má na svém kontě z minulosti dvě modré stuhy za společenský život a další čtyři ocenění za rozvoj a
péči o venkovské dědictví.
Obec navštívila hodnotitelská komise krajského kola ve čtvrtek 7. 6. 2018. Porotu přesvědčil všeobecný rozvoj
obce a bohatý spolkový a kulturní život. Obec prokázala jasnou koncepci svého rozvoje, zejména kvalitní práci
s mládeží. Za vítězství v krajském kole získá od Ministerstva pro místní rozvoj jeden milion korun a Kraj
Vysočina přidá i další finanční bonus.
Cena bude vítězné obci Vepříkov předána 3. srpna 2018 přímo ve Vepříkově.
Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí,
jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj
domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského
života v obci. Soutěž vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a
Ministerstvo zemědělství ČR.
Celostátní kolo soutěže se uskuteční první zářijový týden.
Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen 15. září 2018 v Luhačovicích.
Do celostátního kola přejeme Vepříkovským hodně štěstí.

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2018
Letošním pořadatelem 11. ročníku Podoubravského víceboje bude obec Slavětín
v sobotu 8. září 2018 od 13.00 hodin.
Pro zúčastněné bude připraven bohatý sportovně kulturní program.
Na toto tradiční klání srdečně zveme jménem pořadatelské obce všechny zástupce
členských obcí.
Přijďte utužit přátelské vztahy!

Setkání rodáků a přátel obce Maleč
Dne 23. a 24. června 2018 se uskutečnilo v obci Maleč Setkání rodáků a přátel obce. Tento sraz rodáků se
uskutečnil spolu s oslavami výročí 740 let od první zmínky o obci. Pro návštěvníky byl připraven kulturní a
společenský program, dobré občerstvení a pěkné upomínkové předměty, Všichni měli možnost prohlédnout
si obecní kroniky, fotografie a shlédnout promítání historických filmů v sále místní hospody.
Dvoudenní program byl zahájen svěcením křížků v osadách a vysázením lip na návsi. Následovalo
slavnostní zahájení a průvod na hřiště za doprovodu mažoretek a slavnostní předání hasičského dopravního
automobilu spojeného s prohlídkou hasičárny. Po celé odpoledne hrála dechová kapela Jižani. Sobotní večer
byl zakončen taneční zábavou za hudebního doprovodu pana Vaňháta.
Nedělní program zahájila evangelická bohoslužba v kostele a prohlídka Základní a Mateřské školy Maleč.
Následovalo hasičské dopoledne s ukázkami hasičské techniky, odpoledne pak exhibice mistrů světa
v nohejbale a dětský den s rádiem Vysočina. Proběhly ukázky cvičení aerobiku, ASPV a sokolské sletové
skladby. Oficiálním zakončením setkání bylo fotbalové utkání, kde se představila stará garda Dukly Praha.

Ždírecký Triangl 2018
Ve dnech 16. – 17. června 2018 se ve Ždírci nad Doubravou konalo 24 hodinové
setkání nadšenců na bicyklech všech druhů nebo koloběžkách. Tento závod pořádá
spolek místních cyklistických nadšenců KPC Ždírec nad Doubravou. Není nutno
jezdit celých 24 hodin, je povoleno kdykoliv si odpočinout, pospat, pojíst či popít.
Důležité je být na startu a na konci setkání v cíli. Trasa má 2 okruhy, denní, v délce
34 km a noční okruh v obci, známý „Triangl“. Cílem je ujet co nejvíce kilometrů.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v neděli na hasičském cvičišti. Každý
jezdec obdržel pamětní diplom a medaili, vítěz putovní kopii poháru „Stříbrný
Triangl“ z roku 1931. Vítězem 13. ročníku se stal Stanislav Růžička z Křižanova.
Na kole strávil 23 hodin a 44 minut a ujel 708 km.
Letošního ročníku se zúčastnilo 162 cyklistů, 1 koloběžkař, 2 lehokolaři a účastníci
na jednom dvoukole. Celkem všichni najezdili úctyhodných 43 104 km.
Foto: web KPC Ždírec nad Doubravou
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Sto let chotěbořského fotbalu
Oficiálním zakončením Dnů města
Chotěboř bylo bohaté fotbalové
odpoledne, které se uskutečnilo
v neděli 24. června 2018 na letním
stadionu. Příznivce neodradilo ani
chladné
počasí.
Stoleté
výročí
založení klubu přijel podpořit slavný
fotbalový klub SK Slavia Praha, který
zde odehrál přátelské utkání s FC
Chotěboř. Kromě přátelského utkání
došlo na ocenění bývalých hráčů
klubu FC Chotěboř, předzápasy,
mládežnické exhibice a připraven byl
bohatý doprovodný program.
Pro nejmenší diváky si fotbalisté připravili různé soutěže.
Fotbalové dovednosti předvedli i dobrovolníci z řad
diváků. Pro ty byly připraveny atraktivní ceny. Nechyběla
ani tradiční soutěž pro pivaře. Pro fanoušky bylo
připraveno pohoštění, klobásy z udírny, pivo, nechybělo
grilované selátko.
Kouč Slávie poslal do základní sestavy čtveřici nových
hráčů. Alexandr Baluta načal duel svým prvním gólem
za Slavii. Dvakrát se trefil Jan Bořil, góly dali i Tomáš
Souček, Stanislav Tecl, Miroslav Stoch, Jan Kuchta,
Petar Musa a Michal Frydrych. Za domácí zaznamenal
čestný úspěch František Janda. Exhibiční zápas
v Chotěboři skončil jasnou výhrou SK Slavie 9:1. Domácí fotbalisté odehráli s klubem Slavie bojovné utkání.
Po utkání se hráči Slávie se všemi, kteří chtěli, vyfotili, podepsali se jim nebo prohodili pár slov.
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VII. ročník závodu dračích lodí na rybníku Řeka
Na rybníku Řeka proběhl již VII. ročník
závodu dračích lodí O trofej rytíře Mikuláše
Střely a jeho schovanky Doubravky. Závod,
který je určen výhradně pro začátečníky a
amatérské posádky, každoročně pořádá
Perun Hluboká ve spolupráci s městysem
Krucemburk.
Závodníky čekal závod na 200 metrů na
nově vytyčené trati a dobrovolná trať pro
odvážné dragony na ,,pekelných" 888 m.
Kategorie
pro
letošní
ročník
byly
dvě, smíšená posádka, tzv. mix, kde v
posádce musely startovat minimálně 4
ženy na pádle a kategorie ženy. Soutěžilo
28 smíšených posádek a osm čistě ženských týmů. Nejprve byly na programu rozjížďky, později to byly
finálové jízdy. Některé posádky vsadily na nápadité a slušivé úbory. Polední přestávku vyplnil dětský závod.
Se soutěžní tratí si nakonec mezi smíšenými posádkami nejlépe poradil tým DL Ponorka Pardubice. Druzí
skončili Draci v akci a třetí dojel Fitko Team ze Ždírce nad Doubravou. V kategorii žen zvítězily již po páté
Jedovaté rumělky z Chotěboře před Horalkami z Červeného Kostelce a na třetím místě skončily chrudimské
Drapiny.
Na páteční a sobotní večer byla připravena Dragon party. Celý program završil večerní ohňostroj.
Na Řece závodily i děti. Pro školní posádky se v pondělí 18. června 2018 uskutečnil 2. ročník závodu
dračích lodí DRACUP 2018. V přírodním areálu dračích sportů se sešlo 11 týmů, které závodily na trati 200
metrů s pevným startem. Vyhrála posádka z Havlíčkova Brodu - Děti divokých vod. Všichni soutěžící si
odnesli medaile a pěkné ceny.

Den otevřených dveří Svazku obcí Podoubraví
Den otevřených dveří Svazku obcí Podoubraví proběhl 14. června 2018 spolu s dnem otevřených dveří MěÚ
Chotěboř. Více jak 600 žáků a studentů z místních škol se
seznámilo s prací zaměstnanců Centra společných služeb,
které zde již dva roky působí ve prospěch členských obcí
Svazku obcí Podoubraví.
Pro příchozí jsme měli připraveny kvízy, puzzle, hádanky a
hry s tématikou mikroregionu Podoubraví a rozdávali jsme
propagační materiály Svazku i členských obcí. Za
poskytnutí propagačních materiálů patří velké dík zejména
Chotěboři, Libici nad Doubravou a Jeřišnu.
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Právě vyšly nové publikace z Chotěbořské edice
Cesta Liběcká
Publikace je přetiskem původního vydání unikátní a dodnes
žádané knihy z roku 1923. Popisuje průběh a proměny
obchodní stezky, která ve středověku vedla z Čáslavska přes
Chotěbořsko na Žďársko.
Vázaná černobílá publikace, formát A5, 192 stran, 109 Kč
100 let fotbalu v Chotěboři – brožovaná plnobarevná
publikace s fotografiemi, formát A5, 72 stran, cena 59 Kč
90 let školy ve Smetanově ulici v Chotěboři - brožovaná
plnobarevná publikace s fotografiemi, formát A5, 168 stran,
cena 109 Kč

Svazek obcí Podoubraví
na Facebooku
Nyní
můžete
využívat
pro
získávání informací naše oficiální
facebookové stránky. Průběžně
pro Vás připravujeme zajímavé
informace, novinky, fotky a další
zajímavosti. Staňte se našimi
fanoušky! Přispějte i Vy svým
námětem a napište nám.
Těšíme se na Vaši
návštěvu!
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Kontakty
Svazek obcí Podoubraví
Centrum společných služeb
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
Ing. Dita Benáková
tel: 569 641 173
Specialisté na veřejné zakázky
Ing. Dita Benáková
Gabriela Čapková
tel: 569 641 173
Specialisté pro rozvoj regionu
Gabriela Čapková
Soňa Zvolánková, DiS.
tel: 569 641 173
Pověřenec pro ochranu
osobních údajů
Mgr. Martina Hospodková
tel: 777 042 421
gdpr@podoubravi.cz

Z činnosti CSS
Dne 14. 5. 2018 proběhlo v Chotěboři ve velké zasedací
místnosti MěÚ školení ke spisové službě Helios eObec pro
zástupce obcí. Školení vedl konzultant Helios Fenix a Helios
eObec pan Ing. Miroslav Malaga.
Byly připraveny tyto žádosti o dotace k projektům:
Dotace na pořízení elektrocentrály (žadatelé Jeřišno, Jitkov,
Libice nad Doubravou, Slavíkov, Uhelná Příbram)
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární
ochrany obcí v roce 2018
Infrastruktura ICT 2018 (žadatel Maleč)
grantový program FV
Venkovské prodejny 2018 (žadatelé Jeřišno, Jitkov, Klokočov,
Podmoklany, Slavíkov, Vepříkov)
grantový program FV - zajištění provozu prodejny v obcích
Pořízení nebo rekonstrukce CAS (žadatel Maleč)
Pořízení nového DA (žadatelé Jitkov, Chotěboř, Rušinov,
Slavíkov)
MV ČR - dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2019
Výzva č. 16/2017: Přírodní zahrady (žadatel Libice n. D.)
SFŽP - Národní program ŽP
Elektromobil pro pečovatelskou službu ve Ždírci n. D.
(žadatel Ždírec nad Doubravou)
IROP, Výzva č. 4: MAS Havlíčkův kraj – Podpora sociálních
služeb
Kohoutov přechod pro chodce na sil. I/34 (žadatel Ždírec nad
Doubravou)
IROP, Výzva č. 3: MAS Havlíčkův kraj – Zlepšení infrastruktury a
bezpečnosti udržitelných forem dopravy
Stezka podél komunikace II/345, ulice Chotěbořská (žadatel
Ždírec nad Doubravou)
IROP, Výzva č. 3: MAS Havlíčkův kraj – Zlepšení infrastruktury a
bezpečnosti udržitelných forem dopravy
Byly připraveny veřejné zakázky pro Jeřišno, Vilémov, Lány,
Libici nad Doubravou a Novou Ves u Chotěboře.
Přejeme Vám příjemně strávené léto!
Kolektiv Centra společných služeb
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