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Valná hromada MITR a 3. setkání starostů v rámci 

projektu Center společných služeb 

V úterý 16. 5. 2017 se v Kulturním domě v Třešti 
uskutečnila další valná hromada Mikroregionu Třešťsko 
spojená se 3. setkáním starostů v rámci projektu Center 
společných služeb. 
 

 
 

Na programu bylo zhodnocení fungování projektu CSS 
po deseti měsících. Starostové v diskuzi sdělili své 
zkušenosti s CSS a zhodnotili jeho přínosy.  
 
 

 
 

Důležitým bodem setkání bylo rovněž odsouhlasení 
zapojení se do nové aktivity projektu, kterou je 
odpovědné zadávání veřejných zakázek. Před konáním 
setkání byl zjištěn předběžný zájem obcí o zapojení se 
do této aktivity. Zájem se potvrdil nejen v anketě, ale i 
odhlasováním podpisu dodatku smlouvy se SMOČR, 
kterým se MITR zapojil do nové klíčové aktivity a tím CSS 
rozšířilo služby pro své obce. 
Setkání se zúčastnil i Ing. Bc. Robert Zeman ze SMOČR, 
který stručně přiblížil fungování projektu za dobu trvání 
10 měsíců v rámci celé republiky. 

 
Slavnostní podpis Partnerské dohody 

Ve středu 19. 4. 2017 byla na Městském úřadě 
v Dačicích podepsána Partnerská dohoda mezi 
vedoucím partnerem a projektovými partnery Interreg 
V-A Rakousko – Česká republika, kterými jsou: 
Mikroregion Třešťsko, Mikroregion Telčsko, Mikroregion 
Dačicko, Jemnický mikroregion, Středisko společných 
činností AV ČR, ZukunftsraumThayaland a Kleinregion 
ASTEG. 

 
 
 
 



 

                                        

 

www.trestsko.cz 

www.facebook.com/trestsko 

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 a občanům 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.  
 

 

Úspěšný projekt „Předcházení vzniku bioodpadu 
prostřednictvím domovního kompostování 

v Mikroregionu Třešťsko“ 
 

Mikroregion Třešťsko úspěšně získal z Operačního 
programu životního prostředí dotaci na pořízení 
kompostérů do domácností na území mikroregionu. 
V srpnu 2017 byla vybrána dodavatelská firma, která 
kompostéry dodá na začátku jara 2018. O přesném 
termínu předávání kompostérů do domácností budou 
jednotliví žadatelé předem informováni. 

 

Soutěž Vesnice roku 2017 
 

Obec Třeštice získala v krajském kole soutěže Vesnice 
roku 2017 ocenění Modrá stuha za společenský život. 
Gratulujeme! 

 
 

 
 

Kalendář akcí v září 2017 
 
TŘEŠŤ 
 
2. 9. SCHUMPETER OPEN AIR THEATRE  
Divadelní vystoupení Třešťského průměru. Zahrada 
Schumpeterova domu od 20.00 hod. Vstupné 80 Kč. 
Občerstvení zajištěno. Pořádá Město Třešť.  
 
3. 9.  ODPOLEDNE S DECHOVKOU 
Hraje Bohemia BRASS Jiřího Cáby, zahrada Schumpeterova 
domu od 16.00 hod. Pořádá Město Třešť. 
 
6. 9.  LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ KRAJE VYSOČINA 2017 
Stop smutku a start smíchu aneb jóga smíchu ve spojení s 
léčebnou metodou STOP-START vás pobaví a naučí, jak se 
bleskově zbavit trápení. Přednáší Miroslav Hadaš. Kulturní 
dům od 14.00 hod. Vstupné pro seniory zdarma. Pořádá 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí. 
 
9. 9.   PROHLÍDKOVÉ DNY PROTIATOMOVÉHO KRYTU  
           S-7 
Prohlídky krytu (nachází se V Kaštanech), které proběhnou v 
čase 8.00 – 15.00 hod., budou doplněny ukázkami funkční 
vojenské techniky a zbraní na povrchu a besedou s 
promítáním o stavbě krytu, významu a využití CO v minulosti 
a v současnosti, které připravujeme ve spolupráci s Muzejním 
spolkem Třešť. Na prohlídku je třeba se předem objednat 
prostřednictvím formuláře na www.muzeumtesla.cz, 
případně osobně či telefonicky v TIC Třešť. Vstupné 100 Kč za 
osobu bez slev, vstupenky budou prodávány přímo na místě. 
Pořádá Muzeum Tesla ve spolupráci se Zařízením služeb pro 
Ministerstvo vnitra a Městem Třešť. 



 

                                        

 

9. 9. EHD – DEN OTEVŘENÝCH PAMÁTEK  
Den otevřených dveří v těchto památkách a objektech:  
Dům J. A. Schumpetera (expozice betlémů, Muzeum Vysočiny 
Jihlava, pob. Třešť), zámek, bývalá židovská synagoga, kostel 
sv. Martina, kostel sv. Kateřiny, Svět modelů, Historický 
radioklub československý – Muzeum Tesla, památník 
židovským obětem, vězeňský dvůr, židovský hřbitov, hřbitovní 
kaple. Více informací na plakátech.  
 
9. 9.   PŘEDNÁŠKA ACHAB 
 
9. 9.  NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU 
Benefiční jízda s Josefem Zimovčákem, zastavení od 11.00 do 
11.15 hod. na náměstí T. G. M. Pořádá Na kole dětem 
vysočinou. 
 
9. 9. SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU 
Memoriál Františka Hrona od 13.30 hod. v Čenkově. 
Občerstvení zajištěno. Pořádá SDH Čenkov. 
 
23. 9.  JEDNOROŽNÉ ROŽNĚNÍ 
Sousedské, pohádka Čert a Káča, vystoupení baviče Milana 
Pitkina, program pro děti s Mírou Kaplanem, soutěže, hry, 
dovádění, rodeo, tvořivé dílny, skákací hrad, malování na 
silnici, farmářský a řemeslný trh. K tanci a poslechu hraje 
Preston. Od 10.00 do 17.00 hod. Pořádá Město Třešť.  
 
30. 9. TŘEŠŤSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ 
Soutěž pro členy HZS, SDH, JSDHo, JSDHp a JPO v hasičském 

víceboji (TFA) od 9.00 do 16.00 na náměstí TGM. Pořádá SDH 

Třešť. 

 

1. 10. KVĚTUŠKA A JEŽIBABA 

Sokolský dům ve 14.00 hod. Pořádá DS Jana Lišky při TJ Sokol 

Třešť. 

 

VÝSTAVY: 
 
2. 6.– 29. 9.  VEČER JE DIVADLO 
Výstava z dějin divadelních spolků a ochotnického divadla v 
Třešti, která vznikla ve spolupráci s třešťskými divadelníky, 
kulturním domem a Muzejním spolkem. Otevřeno denně 
kromě pondělí. Pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka 
Třešť. 
  
9. 6. – 9. 9.  ŽIDOVSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ  
Výstava provádí dlouhou historií židovského vzdělávání od 
biblických dob až po současnost, seznamuje s různými 
formami židovských škol, hlavními obdobími židovské 
vzdělanosti a jejími nejvýznamnějšími představiteli. Bývalá 
židovská synagoga denně s průvodcem z infocentra. Pořádá 
Město Třešť. 

HODICE 

9. 9.  VELKÉ MALOVÁNÍ NA SILNICI V HODICÍCH  

Již po 4. bude na silnici na pěší zóně na návsi v Hodicích 

probíhat velké malování na asfalt. Každý účastník na začátku 

akce v 15 hodin obdrží krabičku kříd na kreslení a malou 

sladkost a může malovat. Při deštivém počasí bude akce 

přeložena na jiný termín. Pořádá OS HRAD + OÚ 

 

16. 9. TENISOVÝ TURNAJ  

Tradiční turnaj čtyřher. Začátek v 8.30 hod. Pořádá TJ Hodice. 

 

29. - 30. 9. VEPŘOVÉ HODY  

Dvoudenní zabijačková žranice pod stanem za doprovodu 

kapel mnoha žánrů na návsi v Hodicích. Pátek od 18.00 hod 

do 23.59 hod. Sobota od 9.30 do 1.00 hod. Pořádá Motoklub 

Hodice AČR. 

RŮŽENÁ 

 

9. 9.  2. NETRADIČNÍ OBECNÍ PLES 

Kulturní dům Růžená od 20.00 hod. 

 

TŘEŠTICE 

 

24.9. SRAZ TRAKTORŮ ZETOR V TŘEŠTICI 2017 

V 9.00 hod. sraz traktorů Zetor na návsi, výměna zkušeností, 

13.30 hod. slavnostní vyjížďka traktorů, soutěž o nejhezčí 

traktor, 14.00 hod. přehlídka traktorů na návsi, 15.00 hod. 

ocenění nejstaršího a nejmladšího traktoru, 17.00 hod. návrat 

traktorů do stodol, garáží a přístřešků. Více na stránkách obce 

www.trestice.cz 

 

 

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. 


