
   

 

XI. ročník Podoubravského víceboje proběhl ve Slavětíně 

Krásný den strávili v sobotu 8. 9. 2018 zástupci členských obcí Svazku obcí 

Podoubraví ve Slavětíně, kde se konal již XI. ročník tohoto tradičního klání. 

Zasoutěžit si a pobavit se dorazili zástupci z 15 obcí. Disciplíny byly typicky 

vesnické, ale i sportovní a vědomostní.  Mezi soutěžní disciplíny patřilo skládání 

puzzle, střílení ze vzduchovky na terč, koulení balíku slámy a na jedné soutěžní 

zastávce dokonce vodili koně. Poslední „starostovská“ disciplína byla otevírání 

zámků po slepu.  

Celkové vítězství patřilo týmu z obce Jitkov. Na druhém místě skončil Sobíňov, 

třetí byl tým Čečkovic. 

Díky rozložení jednotlivých disciplín po území celé vesnice jsme měli možnost 

více poznat tuto malou, ale moc krásnou a malebnou vesničku na Vysočině. Ti, 

kteří tam ještě nebyli, konečně viděli zblízka sochu jelena, vládce zdejších lesů, který se stal asi nejznámějším 

symbolem Slavětína. Živá hudba přispěla k výborné atmosféře, která zde panovala celé odpoledne.  

Bylo patrné, že do organizace slavětínští zapojili snad celou 

vesnici, ale vyplatilo se to, protože jsme si všichni odvezli krásné 

zážitky. 

Děkujeme Slavětínským za organizaci krásného odpoledne a 

budeme se těšit na příští rok. O organizaci XII. ročníku se 

bojovalo mezi Novou Vsí a Malčí. Starostovská disciplína 

nakonec rozhodla o tom, že příští rok pojedeme do Malče. 

Budeme se těšit!!!! 
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Rekonstukce ZŠ a MŠ v Libici nad Doubravou 

V sobotu 1. září 2018 proběhlo slavnostní otevření Základní školy a Mateřské školy v Libici nad Doubravou. 

Škola se dočkala kompletní přestavby a modernizace.  

  

Za přítomnosti občanů Libice nad Doubravou a blízkého 

okolí, přestřihli slavnostní pásku bývalá i současná ředitelka 

Mgr. Hana Jouklová, Mgr. Jana Mrvová, zástupkyně Kraje 

Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana 

Fialová, starosta městyse Libice nad Doubravou Václav 

Venhauer, starosta města Hlinsko Miroslav Krčil a zástupce 

dodavatelské firmy PKS Stavby, a.s. Ing. Jan Kroupa.  

Rekonstrukce včetně vybavení stála více jak 36 miliónů. 

Cesta od projektu k realizaci stavby, získání stavebního 

povolení, finančních prostředků až vlastní realizaci nebyla 

jednoduchá a nepovedla by se bez dotace Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve výši 30 000 000Kč. Zastupitelé městyse Libice nad 

Doubravou, projektant stavby pan Vladimír Žák, manželé Čapkovi ze společnosti IPI, s.r.o., Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, firma PKS stavby, a.s., technický dozor paní Ing. Hana Paulová a pan 

Václav Kočí, jen omezený výčet těch, kteří stojí za 16 měsíčním dílem, na jehož konci je škola pro děti z 

Libice nad Doubravou a okolí. 

Cyklo závod OKOLO LIBICE 2018 
 

V sobotu 25. srpna se uskutečnil v Libici nad Doubravou cyklistický závod OKOLO LIBICE 2018. Závod je 
určen pro nadšené cyklisty všeho věku. Trasa závodu je 30 km, pro děti je délka závodu přizpůsobena 
jejich věku. Na start letošního 15. ročníku se postavilo 326 jezdců všech věkových kategorií. V hlavním 
závodě startovalo 214 a v dětských 112 závodníků.  
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Veni, vidi, vici pro FC SAJMYHO 

Poslední červnová sobota je v Jeřišně 

vyhrazena tradičnímu turnaji v malé kopané 

pod názvem Viktoria cup - O pohár obcí 

Podoubraví.  

Do letošního 23. ročníku se přihlásilo 15 

družstev. Zúčastněná mužstva byla 

rozlosována do tří základních skupin po pěti 

a systémem každý s každým se určilo pořadí 

pro vyřazovací část turnaje. Do čtvrtfinále 

postupovaly dva nejlepší celky ze skupin, 

které doplnily dva nejúspěšnější z třetích 

míst. Zápasový pavouk přivedl do finále pardubický celek FC SAJMYHO, který zvítězil nad překvapením 

soutěže - Jäger týmem Davida Vaňka tvořený mladými hráči z Chotěbořska. Na celkový triumf dosáhl 

nováček, který se při své premiérové účasti v Jeřišně věrně držel latinského hesla přeloženého do češtiny: 

„Přijel, viděl, zvítězil!“. 

Oficiální razítko na konec obstaral slavnostní ceremoniál, při němž byly předány ceny prvním čtyřem týmům 

a vyhodnoceni jednotlivci. Brankářem turnaje se stal Jakub Simon z vítězného celku, hráčem David Motl 

z celkově třetího mužstva Eintracht - Pijeme furt! Čtvrté místo získali hráči FC Škvárák z Třemošnice. 

V úplném závěru poděkoval za pořadatele F. Kučera všem mužstvům za účast a fair play hru, rozhodčím P. 

Kolbabovi, M. Dobrému a M. Sobotkovi za vedení zápasů a všem, kteří se podíleli na organizaci.  

Poděkování patří i Svazku obcí Podoubraví, které věnovalo poháry pro nejlepší mužstva a paní starostce 

obce Dagrmar Vaňkové, která je jménem Svazku předala. 

„Žena regionu 2018“ pro Kraj Vysočina 
 

V úterý 25. září 2018 se uskutečnilo v novém Kulturním domě v Okříškách vyhlášení 

soutěže „Žena regionu 2018“. Do této soutěže byla nominována i starostka obce 

Jeřišno Dagmar Vaňková, která se dostala mezi desítku žen, které dosahují výsledků 

nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě v Kraji Vysočina. 

Nejvíce hlasů získala a Ženou regionu pro Vysočinu se stala Marie Kinsky ze Žďáru 

nad Sázavou, zakladatelka choreografického rozvoje SE.S.TA a realizátorka mnoha 

společensko-kulturních aktivit.  

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů 

České republiky od roku 2009. Jejím cílem je ocenit úsilí těchto žen a zviditelnit jejich 

práci a výsledky.  
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Uhelná Příbram oslavila 666 let od založení obce 
V sobotu 15. 9. se v Uhelné Příbrami slavilo 666 let od 

založení obce. Součástí oslav bylo vysvěcení nového 

praporu, které se odehrálo v důstojné atmosféře místního 

kostela sv. Michaela.  

Po slavnostní mši si lidé mohli prohlédnout školu, prostory 

obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Návštěvníci školy se se 

zájmem zastavovali u nástěnky, kde byly jmenné seznamy 

pedagogů s uvedenými roky, ve kterých tu působili. Ve 

dveřích ředitelny se vystřídaly zástupy lidí, kteří se chtěli 

pozdravit se současnou paní ředitelkou Mgr. Danou 

Smutnou. 

Návštěvníky velmi zaujala výstava školních 

i obecních kronik, do kterých mohli 

nahlédnout v zasedací místnosti obecního 

úřadu. Součástí bylo i promítaní 

současných i historických fotografií z dění 

v obci. 

Hlavní dějiště oslav probíhalo v krásném 

prostředí místního rybníka Altejch. Během 

slavnostního odpoledne se tu sešlo téměř 

700 rodáků včetně současných obyvatel. Bylo zajištěno bohaté občerstvení, živá hudba a doprovodný 

program, který obohatily svým vystoupení děti z místní základní a mateřské školy, mažoretky, sokolky a 

komorní orchestr Slávy Vorlové z Náchoda.  

K vidění zde byla kompletní obecní technika, ke které kromě zemědělských a lesních strojů patří i cisternová 

automobilová stříkačka. Zejména děti si prohlédly techniku i zevnitř. Kromě té tu byl i skákací hrad, který si 

náležitě užily. 

 

Dotační podpora venkovských prodejen 
 

Kraj Vysočina pomůže 94 obcím s udržením a fungováním prodejen. Rozdělí mezi ně 3,8 miliónu korun v 
rámci grantového programu Venkovské prodejny 2018, který je financován z Fondu Vysočiny. Cílem 
alokování finančních prostředků v tomto programu je spolufinancování příspěvku obce na provoz místní 
prodejny potravin a smíšeného zboží. Grantový program byl vypsán v dubnu a vyhodnocen v září letošního 
roku. 
 
Na CSS se obrátilo šest členských obcí s prosbou o zpracování žádosti. Kraj Vysočina podpoří do konce 

roku prodejny v obcích Jeřišno, Jitkov, Klokočov, Podmoklany, Slavíkov a Vepříkov.  
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Valná hromada SVOP  

se uskuteční dne 3. října 2018 od 15:00 hodin  

ve velké zasedací místnosti MěÚ v Chotěboři.  

Na Valnou hromadu přijali pozvání zástupci Krajské správy a 
údržby silnic Vysočiny. Předmětem debaty bude plán zimní 

údržby silnic v území ORP Chotěboř.  

Svazek obcí Podoubraví           

na Facebooku 

Staňte se našimi fanoušky! 

Přispějte i Vy svým námětem a 

napište nám.  

  

 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Slavnostní předání ceny Vesnice Kraje Vysočina roku 2018 
 

V pátek 3. srpna 2018 se ve Vepříkově uskutečnilo 
slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice Kraje Vysočina 
roku 2018. Z rukou hejtmana Jiřího Běhounka převzal 
starosta Vepříkova Petr Bárta Zlatou stuhu s letopočtem 
2018.  
Ocenění bylo v rámci slavnostního ceremoniálu ve 
Vepříkově předáno i dalším úspěšným obcím. 
Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského 
subjektu obdržela obec Havlíčkova Borová. Diplom za 
rozvíjení lidových tradic obec Oudoleň a Diplom za 
příkladný rozvoj meziobecní a mezinárodní spolupráce 
obec Víska u Chotěboře.  
  
Spolu s Vepříkovem se do závěrečného kola dostalo dalších dvanáct obcí, vítězů krajských kol, z celkem 
228 přihlášených. Vyhlášení se konalo v polovině září v Luhačovicích. Přestože Vepříkovští neobsadili 
žádné z prvních třech míst, je účast v celostátním kole velkým úspěchem.  

Oslavy 100 let republiky 
 
Obce v celé České republice slaví sto let  od vzniku samostatného 
československého státu. V mnoha našich obcích proběhnou kulturní 
akce k tomuto výročí s pestrým doprovodným programem. 
  
Města, obce, školy, spolky i řada jednotlivců z Kraje Vysočina vysadí na 
oslavu 100. výročí vzniku republiky lípu – náš národní strom.  Připojte se 
i vy! Stačí se zaregistrovat na www.lipyvysociny.cz a poté v období od 
19. do 28. října vysadit lípu.  
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Z činnosti CSS 
 

Dne 18. 9. 2018 proběhlo v Chotěboři ve velké zasedací 

místnosti MěÚ školení k novým modulům spisové služby Helios 

eObec (Digitální skartační řízení a Eidas, Denní snímky) pro 

zástupce obcí. Školení vedl konzultant Helios Fenix a Helios 

eObec pan Ing. Miroslav Malaga.  

 

Propagace Svazku obcí Podoubraví 

V průběhu srpna jsme nechali vyrobit 
dva vytahovací bannery (tzv. roll-
upy), které propagují Svazek obcí 
Podoubraví. Roll-up je vyroben z 

hliníkového profilu a díky této 
konstrukci je snadný pro přepravu na 
místo.  

Roll-upy si budou moci zástupci obcí 
prohlédnout na Valné hromadě. 
Členským obcím nabízíme možnost 
zapůjčení těchto rollupů pro vlastní 
akce. 
 

Byly připraveny tyto žádosti o dotace k projektům:   

Komunitní centrum Vepříkov (žadatel Vepříkov)  
IROP, Výzva č. 5: MAS Královská stezka – Komunitní centra 
 
Stavební úpravy objektu vedoucí k úspoře konečné 
spotřeby energie 
OP PIK, Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost – program Úspory energie 
 
Chodník na Chotěboř (žadatel Nová Ves u Chotěboře) 
IROP, Výzva č. 6: MAS Podhůří Železných hor – Zvyšování 
bezpečnosti dopravy II. 
 

Byly připraveny veřejné zakázky pro Novou Ves u Chotěboře. 

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 


