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Valná hromada MITR a 2. setkání starostů v rámci 

projektu Center společných služeb 

Ve středu 14. 12. 2016 se na Qranchi v Bezděkově 
uskutečnila valná hromada Mikroregionu Třešťsko 
spojená s 2. setkáním starostů v rámci projektu Center 
společných služeb. 
Na programu byly volby do vedení DSO, kdy bylo 
zvoleno staronové vedení: předsedkyní byla zvolena Ing. 
Eva Požárová (místostarostka Třeště), místopředsedy 
byli zvoleni Ing. Josef Bakaj (starosta Hodic) a Ing. 
Jaroslav Matula (starosta Kostelce) a v radě DSO 
zůstávají i Ing. Jiří Doležal (starosta Batelova) a Mgr. 
Ivan Šulc (místostarosta Stonařova). 
Na setkání byl mj. odsouhlasen rozpočet na rok 2017, 
zástupci obcí byli seznámeni s probíhajícími či 
plánovanými projekty, pracovníci Centra společných 
služeb informovali přítomné o činnosti centra a o 
uskutečněných aktivitách. 
Na programu bylo rovněž hlasování o přijetí nového 
člena, na základě kterého se od  
1. 1. 2017 další členskou obcí Mikroregionu Třešťsko 
stala Obec Suchá.  
 
 

 

 

 
 

Zapojení Mikroregionu Třešťsko  
do projektu CSS 

 

 
 
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. 
Naše CSS pomáhá obcím především se strategickými 
dokumenty, monitoringem dotačních titulů, s 
vypracováváním žádostí o dotace, veřejnými zakázkami 
či vyhotovuje smluvní dokumentaci k majetkoprávnímu 
vypořádání (smlouvy směnné, kupní, darovací apod.). 
Nabídku veškerých služeb najdete na webových 
stránkách Mikroregionu Třešťsko.  
 

www.trestsko.cz 

www.facebook.com/trestsko 
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Seminář „Turistické značení 
místních zajímavostí“ 

 
Na konci loňského roku se v hotelu Harmony v Třešti 
uskutečnil ve spolupráci spolků Mikroregion Třešťsko, 
Venkov z.s. a Region Karlštejnsko seminář na téma 
Turistické značení místních zajímavostí. 
Seminář byl určen starostům, pracovníkům 
informačních center a všem, kteří se zajímají o rozvoj 
místní turistiky a přínosy z cestovního ruchu, jako jsou 
turisté, podnikatelé v turistice apod.  
Kromě několika prezentací absolvovali účastníci i 
procházku Třeští a vyzkoušeli připravovanou mobilní 
aplikaci s praktickou ukázkou místního značení 
zajímavostí, v tomto konkrétním případě rozmístění 
jednotlivých rodinných betlémů. 
 
 

 

 

 

 

Pozvánky na kulturní a sportovní dění v mikroregionu 

zveřejňujeme na webových stránkách 

www.trestsko.cz/pozvanky nebo ve facebookové 

skupině s názvem Akce a dění v Třešti a okolí. 

 

 
 

Elektromobilitu pro Vysočinu 
 

 
 
 
V pondělí 16.1.2017 odpoledne bylo v okolí kulturního 
domu v Hodicích rušno. Mikroregion Třešťsko tady ve 
spolupráci s Krajem Vysočina a vznikající Aliancí pro 
elektromobilitu uspořádal seminář na téma 
alternativních pohonů osobních a užitkových vozidel.  
Parkoviště před kulturním domem bylo do posledního 
místa obsazeno elektromobily, které si mohli účastníci 
semináře v rámci zkušebních jízd vyzkoušet. 
Záštitu nad seminářem poskytl Ing. Jan Hyliš, radní Kraje 
Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství, 
který i seminář zahájil. Poté následovaly jednotlivé bloky 
přednášek, zkušební jízdy a diskuze. Setkání bylo určeno 
především pro zástupce obcí, pro které je v současné 
době připravena dotace určená k zakoupení 
elektromobilů, ale do Hodic přijeli i účastníci z řad 
novinářů a fanoušků alternativních pohonů. 
Pořadatelé byli mile překvapeni účastí. Přestože bylo 
nahlášeno něco málo přes 20 účastníků, nakonec se 
zaplnil celý taneční parket zmíněného kulturního domu.  
 

     


