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Jedna ze stuh v soutěži Vesnice roku opět putuje
k obci mikroregionu

Jedna z nejmenších obcí našeho mikroregionu se svými
150 obyvateli nás nepřestává udivovat. Před dvěma lety
se starosta Martin Kodys rozhodl poprvé zapojit do
soutěže Vesnice roku a i přes velikost obce a téměř
žádné zkušenosti s touto soutěží se podařilo obci
vybojovat modrou stuhu za společenský život – „Je to
odměna pro všechny občany, hasiče, chalupáře a
podnikatele v obci za roky práce na údržbě, budování
naší obce a pořádání společenských akcí.“ prohlásil
tehdy starosta.

Podzim 2019

V roce 2018 se obec soutěže nezúčastnila, z důvodu
pořádání velkého množství akcí a rostoucí
administrativní agendy, nehledě na to, že v termínu
pořádání státního kola se starosta a další zástupci obce
účastnili slavnostního převzetí dekretu o udělení
obecního symbolu, znaku a vlajky v poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR. Avšak v roce letošním se
v Třeštici opět rozhodli do soutěže o titul vesnice roku
opět přihlásit a opět úspěšně, kdy v krajském kole
získala obec oranžovou stuhu za spolupráci obce se
zemědělskými subjekty, jejímž garantem je Ministerstvo
zemědělství České republiky a postoupili tak do
celostátního kola, které v současné době probíhá a bude
ukončeno 6. 9. 2019.
A díky čemu v Třeštici oranžovou stuhu získali, čím se liší
od ostatních 15 obcí, které se v kraji Vysočina do
soutěže přihlásily? Je to především spolupráce se
Zemědělským družstvem Roštýn Hodice, kterému
zajištuje obec údržbu komunikací a polních cest, kolem
kterých ZD na oplátku udržuje zeleň. Dále ZD nabízí obci
k užívání prostory kuchyně, možnost čerpání PHM do
obecní techniky, rozvoz obědů občanům a prodej ryb
z vlastních chovů, pomoc při úklidu obce apod. ZD je
současně největším zaměstnavatelem místních občanů.

Dále v obci funguje spolupráce s p. Hofhanzlem, který je
majitelem Třeštického mlýna, který na oplátku za
údržbu cest obci nabízí svůj penzion k posezení a
občerstvení. Další devizou obce je aktivní myslivecký
spolek, který se krom udržování rovnováhy v lesích
zapojuje každoročně do akce Čistá Vysočina a v loňském
roce instaloval pachové ohradníky podél komunikací a
snížil tak počet střetů vozidel se zvěří.
O dalších aktivitách obce se můžete dočíst např. na
webových stránkách www.trestice.cz

Realizace projektu „Rozšíření třídění
v Mikroregionu Třešťsko a DSO Nová Lípa“
Ve spolupráci se sousedním
mikroregionem podal MITR
prostřednictvím
Centra
společných
služeb
ve
spolupráci
s Energetickou
agenturou Vysočiny žádost o
dotaci na projekt na pořízení
kontejnerů na tříděný odpad
do obcí. Žádost úspěšně prošla kontrolou a hodnocením a
dne 10. 10. 2018 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Následovalo výběrové řízení, ze kterého vzešel
vítězný dodavatel, a to firma JRK Česká Republika s.r.o.
V rámci projektu bylo pořízeno
348 ks kontejnerů, které byly
kompletně doručeny do obcí
dne 29. 4. 2019. Celkové
náklady projektu jsou po
ukončení výběrových řízení
1 828 tis. Kč a 25. 6. 2019 byla

na účet mikroregionu zaslána dotace z Operačního
programu Životní prostředí ve výši 1554 tis. (85%), ze které
byly uhrazeny veškeré faktury a projekt tak finančně
uzavřen.

Žádost o dotaci na projekt „Regionem Renesance
proti proudu času“ byla schválena

Činnost Centra společných služeb
Mikroregion Třešťsko je jedním z 83 zapojených DSO do
projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce", zkráceně také "Centra společných
služeb" (CSS). V rámci těchto zapojených DSO je v projektu
celkem 1662 obcí, které využívají služeb CSS.

Mikroregion Třešťsko je jedním ze 7 projektových partnerů
v projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Regionem
Renesance proti proudu času“, a to dokonce partnerem
vedoucím, který měl na starosti podání projektové žádosti
a nyní i zajištění realizace projektu, protože projektová
žádost připravovaná od roku 2016 byla dne 26. 3. 2019
schválena na 7. zasedání monitorovacího výboru programu
Interreg
V-A
Rakousko
–
Česká
republika
v hornorakouském Freistadtu spolu s dalšími 6 projekty za
téměř 4, 3 mil. €.

Za dobu 3 let trvání projektu naše CSS uskutečnilo přes
1800 aktivit pro obce a občany našeho mikroregionu.
Velkou měrou jsou využívány služby z oblasti hospodaření
s obecním majetkem. Naše CSS nabízí pomoc v oblasti
právních vztahů k nemovitostem a pomáhá obcím
s vyřizováním převodů nemovitého majetku od A do Z.
Obcím dále pomáháme mj. s monitoringem dotačních
titulů a se zpracováním žádostí o dotace, případně
s problematikou zadávání veřejných zakázek.

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění kulturního
a přírodního dědictví ve společném přeshraničním regionu,
a to díky vytvoření "interaktivní" cyklotrasy "Proti proudu
času Regionem Renesance" (RR) - trasa nebude využívat
klasické značení, ale bude dostupná skrze mobilní aplikaci,
interaktivní mapy a tištěné materiály.
Tato trasa nabízí mnoho zážitků (vyhlídky, kulturní
a přírodní památky apod.). Některé menší památky na
trase jsou však již zapomenuty, či pro ně není vytvořena
relevantní a dostatečná propagace. Veškeré památky na
této trase a v jejím okolí bychom chtěli zdokumentovat
stejně jako historii celého území Regionu Renesance
a následně tuto historii propagovat moderní formou
pomocí mobilní aplikace, interaktivních prvků, 3D výstav
apod.
Celkové náklady projektu jsou předpokládány na více než
1,5 mil. € (cca 38 mil. Kč) a jeho délka je 42 měsíců od
června 2019 do listopadu 2022.

Projekt měl být dne 30. 6. 2019 ukončen a činnost centra
nadále (min 1 rok) fungovat v rámci povinné udržitelnosti
projektových výstupů. Namísto toho však bylo všem DSO
zapojeným do projektu nabídnuto prodloužení do konce
roku 2019, které jsme s radostí přijali, i přes mírné snížení
úvazků a rozšíření pracovní agendy. CSS tedy můžete
nadále využívat a to minimálně do ledna roku 2022.
Nabídka veškerých služeb je zveřejněna na webových
stránkách Mikroregionu Třešťsko.

seznam veřejných služeb v mikroregionu:
https://www.trestsko.cz/verejne-sluzby

Kalendář akcí v září 2019

TŘEŠTICE

TŘEŠŤ

22. 9. DRAKIÁDA
Na Sahaře od 15.00 hod. Pořádá SDH Třeštice.

7. 9. EHD: Dny evropského dědictví
Den otevřených dveří památek. Pořádá Město Třešť.

HODICE

7. 9. 1349: TŘEŠŤ, ZAPSÁNO BRKEM…
Otevřeme okno času a nahlédneme do minulosti
významných událostí. Soutěž o hodnotné ceny. Koncert
skupiny Ginevra, světelná show skupiny Magnis. Náměstí
TGM od 15 hod. Pořádá Město Třešť a DS Karla Čapka
Třešť.
7. 9. TŘEŠŤSKÉ DESKOHRANÍ
Celodenní hraní s deskovými hrami. V budově kina nad
knihovnou od 10.00 hod. Vstupné dobrovolné. Pořádá Klub
deskových her Třešť.
7. 9. NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU
Benefiční jízda s Josefem Zimovčákem se zastávkou v
11.00–11.15 hod. v Třešti. Pořádá Na kole dětem
Vysočinou.

7. 9. VÝLET S MOTOKLUBEM
Prohlídka Macochy, hradu Bouzov a restaurace za Liborem
Nehybou. Pořádá Motoklub Hodice.
14. 9. TENISOVÝ TURNAJ
Tradiční turnaj čtyřher. Začátek v 8.30 hod. Přihlášky u
Martina Bakaje. Pořádá TJ Hodice.
14. 9. VELKÉ MALOVÁNÍ NA SILNICI V HODICÍCH
6. ročník malovaní na silnici na návsi. Každý účastník na
začátku akce v 15.00 hod. obdrží krabičku kříd na kreslení a
malou sladkost a může malovat. Při deštivém počasí bude
akce přeložena na jiný termín. Pořádá OS HRAD + OÚ

PANENSKÁ ROZSÍČKA

10. 9. ARNOŠT VAŠÍČEK
Beseda se záhadologem. Knihovna od 17.00 hod. Pořádá
Městská knihovna Třešť.
14. – 15. 9. TŘEŠŤSKÝ JEDNOROŽEC
Oblastní výstava králíků, drůbeže a holubů s ukázkou
okrasného ptactva, So 8.00-18.00 hod., Ne 8.00-13.00
hod., pořádá Český svaz chovatelů Třešť.
19. 9. KONCERT LABYRINT
Bývalá židovská synagoga od 19.00 hod. Vstupné
dobrovolné. Pořádá Labyrint.
21. 9. TŘEŠŤSKÉ DESKOHRANÍ
Odpoledne s deskovými hrami. V budově kina nad
knihovnou od 14.00 hod. Vstupné dobrovolné. Pořádá Klub
deskových her Třešť.
21. 9. JEDNOROŽNÉ ROŽNĚNÍ
Grilování na hlavní silnici, soutěže, hudba, divadlo.
Náměstí T. G. Masaryka od 10.00 hod. Pořádá Město Třešť.
30. 9.–4. 10. TÝDEN KNIHOVEN
Čtenářská amnestie na dlužné poplatky, nově přihlášení
čtenáři mají půjčovné zdarma. Prodej vyřazených knih.
Pořádá Městská knihovna Třešť.

Pozvánky na kulturní a sportovní dění v mikroregionu
zveřejňujeme ve facebookové skupině s názvem Akce a
dění v Třešti a okolí.

www.trestsko.cz
www.facebook.com/trestsko

