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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 
MIKROREGIONU NOVOMĚSTSKO 

Milé čtenářky, 
milí čtenáři, 
Již 4. číslo informačního zpravodaje Vám 
přináší informace o hlavní činnosti Centra 
společných služeb, o proběhlých a 
připravovaných aktivitách a realizovaných 
projektech, dále o plánovaných akcích a 
službách a zařízeních, které se nacházejí na 
území DSO. 
V zimním období bude prioritou vedení 
svazku obcí zajistit úpravu lyžařských 
turistických tratí stejně jako v předešlých 
letech. Proto všichni doufáme v příznivé 
sněhové podmínky, které nám umožní tuto 
službu provozovat na nejvyšší úrovni. 
Dále doufám, že i v letošním roce bude nadále 
fungovat spolupráce mezi obcemi DSO jako 
doposud. 
 

Miloš Brabec, předseda 

 
I. etapa projektu Cyklostezka ul. Nečasova, 
NMNM - Nová Ves je připravená 
Uvedený projekt je připravován především s cílem vytěsnit a svést 
cyklodopravu z obcí Nová Ves u Nového Města na Moravě a Petrovice ze 
silnic II. a III. třídy a dále zamezit přejezd cyklistů přes silnici I. třídy na 
centrálním kruhovém objezdu s 5 výjezdy. Součástí řešení je proto i 
bezpečné převedení Mlynářské stezky z kruhového objezdu na tento v 
budoucnosti nově zrekonstruovaný úsek. 
V rámci projektu byla zpracována I. etapa projektové dokumentace pro realizaci akce 
Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě - Nová Ves u Nového Města na Moravě v 
celkové délce 3,5 km. V rámci I. etapy byla řešena stěžejní páteřní část společná pro všechny 
navazující úseky, tj. jak pro obec Petrovice a Žďár nad Sázavou, tak pro obec Nová Ves u 
Nového Města na Moravě, která je v délce 0,7 km a zajišťuje provedení obchvatu pro 
cyklodopravu z rizikových míst do bezmotorové zóny. Byl navržen cca 3m asfaltový koridor 
vedoucí klidovou zónou vedle vodního toku Bobrůvka. Dále byla řešena doprovodná 
infrastruktura zahrnující zpevnění cesty, odvodnění, vytvoření podloží a následné položení 
asfaltových povrchů včetně začlenění propustku a lávky. 
 
V současné době jsou v realizaci další 3 projekty cyklostezek na zpracování projektové 
dokumentace pro stavební a územní řízení. Jedná se o cyklostezku Jiříkovice – lokalita 
Vališovy rybníky, cyklostezku Radňovice – Nové Město na Moravě a cyklostezku – ul. 
Petrovická, Nové Město na Moravě – Nová Ves u Nového Města na Moravě, II. etapa, s 
termínem plnění do 31. 7. 2018. 

  

Zimní lyžařská sezona 2017/2018 
V letošní sezóně zajištují strojovou úpravu lyžařských turistických tras na Novoměstsku tři 
společnosti. Jedná se o Sportovní klub z.s. Nové Město na Moravě, ASKINO s.r.o. a TJ Pohledec. 
Celkem je upravováno cca 100 km tras, které protínají území Nového Města na Moravě, 
Radňovic, Jiříkovic, Vlachovic, Skleného, Tři Studní, Fryšavy pod Žákovou horou, Kadova, 
Samotína, Blatin, Krátké, Milov, Podlesí, Sněžného, Kuklíku, Odrance, Věcova, Jimramovských 
Pavlovic, Míchova, Roženeckých Pasek, Jimramova, Studnic, Pohledce, Rokytna, Zubří a 
Maršovic.  
Značení tras se v letošním roce dočkalo několika drobných oprav, zejména sloupky, cedule a 
rozcestníky. Současně se vyřešily některé problematické úseky, zejména ty lesní, díky čemuž 
se zlepšila průjezdnost rolby.  Každoroční příprava lyžařské sezóny závisí na tom, zda nám 
vlastníci pozemků a zemědělští podnikatelé umožní vstup na pozemky za účelem přípravy a 
úpravy lyžařských běžeckých tras. 
Finančně se na zajištění péče o lyžařské tratě podílí obce Mikroregionu Novoměstsko a 
společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Na údržbu turistických lyžařských tratí byla zřízena 
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Lyžařské turistické tratě│ foto: Michal Hájek 

také veřejná sbírka, viz odkaz na portál „Lyžařské Novoměstsko“: 
https://lyzovani.nmnm.cz/verejna-sbirka-na-udrzbu-trati/. Na tomto portále je umístěn vzor 
darovací smlouvy a smlouvy o reklamní činnosti, kterou může využít jak veřejnost, tak 
zejména provozovatelé ubytování a služeb na Novoměstsku. 
Aktuální informace a o stavu najetých lyžařských tratí vč. informací o pohybu rolby budou 
moci občané sledovat na webu lyzovani.nmnm.cz nebo je mohou získat v Informačním centru 
v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 114. 

Děkujeme všem, kdo přispěli finanční částkou na úpravu lyžařských běžeckých 
tratí na sbírkový účet. Vážíme si rovněž veškerých příznivých ohlasů a 
děkujeme za podporu. 

   

Starostové volají po změně zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
zákona č. 14/2017 Sb. 
K 1. 9. 2017 je účinná novela zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Podle samospráv 
tuzemská novela zákona o střetu zájmů neopodstatně a nepřiměřeně zasahuje do soukromí 
zastupitelů obcí, měst a krajů. Každý hejtman, radní, starosta apod. podle ní musí vložit  do 
centrálního registru své majetkové přiznání, registr je přitom otevřený všem. Data ve 
formuláři přiznání se však týkají nejen samotných zastupitelů, ale také jejich blízkých 
(zejména manželů). Současná situace vede k tomu, že mnoho lidí zvažuje odchod z vedení 
krajů, měst a obcí. Nelíbí se jim, že ač jsou také jen lidmi, mají o nich všichni všechno vědět. 
Situace je o to paradoxnější, že Česká republika má od května 2018 povinnost daleko přísněji 
než dosud chránit osobní data. Ukládá jí to Evropská unie v obecném nařízení o ochraně 
osobních údajů, tzv. GDPR 
Proto Svaz měst a obcí ČR se Sdružením místních samospráv ČR a Spolkem pro obnovu 
venkova ČR požadují důkladnou kontrolu a zhodnocení dopadů zákona o střetu zájmů 
a omezení přístupu do registru pouze na kontrolní orgány. Mikroregion Novoměstsko se 
jménem všech obcí DSO připojil k Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí 
k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 iniciovanému 
Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které bylo adresováno 
členům Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. V něm obce a 
dobrovolné svazky obcí požadují vyjmutí neuvolněných členů zastupitelstva obce z kategorie 
veřejných funkcionářů – politiků (§ 2 odst. 1 písm. q) zákona o střetu zájmů) a změnu režimu 
v nahlížení na oznámení podávaná veřejnými funkcionáři – politiky, a to ze současného 
nahlížení bez předchozí žádosti (§ 13 odst. 3 věta druhá zákona o střetu zájmů) – na nahlížení 
na základě žádosti (§ 13 odst. 3 věta třetí zákona o střetu zájmů) stejně tak, jako je tomu 
v současné době u veřejných funkcionářů – nepolitiků. 
 

Obce a ochrana osobních údajů podle 
Evropy 
GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 
nabude účinnosti 25. května 2018. Jde o evropský právní předpis, který se dotkne celé 
veřejné správy. 
Vznikl proto, aby osobní údaje byly chráněny ve stejném standardu ve všech členských zemích 
a aby se mohly osobní údaje bezpečně předávat do jiných členských zemí. GDPR, které se týká 
všech orgánů veřejné moci, mimo jiné zavede pozici tzv. pověřence a změní všechny vnitřní 
předpisy. 
GDPR se dotkne všech orgánů veřejné moci i jejich příspěvkových organizací, prostě všech, 
kteří za určitým účelem osobní údaje spravují a zpracovávají. Pověřence na ochranu osobních 
údajů tak kromě obcí, budou muset zřídit i všechny mateřské, základní i střední školy a také 
nemocnice. U velkých měst se dá čekat, že budou mít pověřence vlastního, či více takových 
pracovníků, malé obce je zřejmě budou sdílet. Náklady na zavedení GDPR Svaz měst obcí ČR 
odhaduje na cca 600 milionů korun, ty provozní pak až na jednu miliardu korun ročně.  
V souvislosti s GDPR budou muset všechny obce mimo jiné provést audit osobních údajů. Tedy 
vyhodnotit, jaké osobní údaje zpracovávají na základě zákona a jaké ne. Právě v tomto případě 

 CSS SLOUŽÍ JAKO SPOLEČNĚ 
SDÍLENÁ ADMINISTRATIVNÍ 
KAPACITA OBCÍ NAPŘÍKLAD 
PRO: 
 přípravu obecně závazných vyhlášek, 

 přípravu právních dokumentů, 

 přípravu vzorů nájemních nebo kupních 
smluv,  

 zajištění odborných konzultací k 
aktuálním novinkám v legislativě,  

 přípravu pravidelných hlášení pro 
orgány státní správy,  

 zajištění právních služeb pro obce,  

 zajištění vzdělání v požadovaných 
oblastech veřejné správy,  

 přípravu, řízení a administraci projektů 
obcí,  

 přípravu, řízení a administraci projektů 
mikroregionu,  

 monitoring dotačních titulů,  

 projektové poradenství obcí,  

 přípravu a pravidelné aktualizace 
webových stránek DSO,  

 propagaci a zvyšování informovanosti o 
činnosti CSS,  

 odborné konzultace k veřejným 
zakázkám,  

 zpracování vzorových dokumentů k 
veřejným zakázkám,  

 spolupráci při zadání veřejné zakázky 
včetně účasti v komisi pro výběr zakázky,  

 organizaci společných nákupů energií 
nebo jiných komodit,  

 prosazování společných zájmů např. při 
vyjednávání s dodavateli služeb obcí 
(odpady, elektřina, plyn, telekomunikace 
apod.),  

 spolupráci při zajištění zpracování 
strategie rozvoje obce,  

 odborné poradenství a spolupráci při 
sestavování rozpočtu obce,  

 poradenství v oblasti přenesené 
působnosti obcí.  
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bude možné využít služeb Centra společných služeb. V únoru a březnu 2018 se zaměstnanci 
CSS zúčastní školení na toto téma a o následně budou všem obcím předávat důležité 
informace. 

Centrum společných služeb poskytlo 
členským obcím v období září 2017 – únor 
2018 celkem 326 aktivit 
Obce Mikroregionu Novoměstsko již hojně využívají služeb Centra společných služeb. Zejména 
neuvolněné starostky a neuvolnění starostové se na Centrum obracejí v oblasti odborného a 
projektového poradenství, přípravě a realizace projektů a veřejných zakázek. 
 
Jednalo se o zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace z Fondu Vysočiny, 
závěrečné zprávy – vyúčtování dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na pořízení dopravního 
automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a zprávy k závěrečnému vyhodnocení akce 
MV – dotace na pořízení DA.  
Již 12 obcí a městských částí má nový dopravní automobil pro JSDH – Daňkovice, Javorek, 
Krásné, Kuklík, Křídla, Olešná, Petrovice, Slavkovice, Studnice, Tři Studně, Vlachovice a Zubří. 
Pro rok 2018 má schválenou dotaci obec Nová Ves u Nového Města na Moravě.  
Dne 27. 1. 2018 se v Novém Města na Moravě konala Valná hromada okrsku Nové Město na 
Moravě. Při té příležitosti se zde sjeli všichni starostové obcí a zástupci SDH s novými 
dopravními automobily.  
 

 
Sjezd nových dopravních automobilů novoměstského okrsku│ foto: Helena Zelená Křížová 

ŠKOLENÍ PRO ZÁSTUPCE OBCÍ 
10. dubna 2018 se uskuteční školení pro 
obce na nový Občanský zákoník v praxi z 
pohledu obcí.  
Školení je připravováno ve spolupráci s CSS 
Novoměstsko, CSS Bystřicko a paní JUDr. 
Janou Havlíkovou. Školení je určeno pro 
zástupce obcí a bude hrazeno z rozpočtu 
Mikroregionu Novoměstsko. 

 

NABÍDKA CSS PRO OBČANY 
Centrum společných služeb je primárně 
určeno pro zástupce obcí, zejména 
neuvolněné starosty, ale služeb Centra mohou 
využívat také občané mikroregionu, např. 
v těchto oblastech: 
 příprava informačního zpravodaje pro 

občany vč. seznamu veřejných služeb, 

 dotační management (např. zpracování 
kotlíkové dotace, konzultace), 

 poradenství ohledně veřejných služeb a 
zdroj kontaktů, 

 přenos informací mezi obecními úřady a 
občanem mimo úřední hodiny obcí, 

 příjem podnětů k dalšímu rozvoji 
regionu a obcí a podnětů k pořádání 
veřejných akcí či projektů. 

 

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ CSS 
Společný nákup energií pro obce DSO – stav 
iniciace 
 
Posílení vodních zdrojů v obci Daňkovice a 
Javorek – stav iniciace 
 
Monitoring cyklistické a pěší dopravy – stav 
iniciace 
 
Nový občanský zákoník v praxi z pohledu obcí 
2018 (školení pro zástupce obcí) – stav 
příprava 
 
PD Cyklostezka Jiříkovice - lokalita Vališovy 
rybníky – stav realizace 
 
PD Cyklostezka Radňovice - Nové Město na 
Moravě – stav realizace 
 
Cyklostezka - ul. Petrovická, Nové Město na 
Moravě, II. etapa, zpracování PD pro stavební 
a územní řízení – stav realizace 
 
Společný nákup kontejnerů pro obce DSO 
2017 – stav realizace 
 
Dotace pro jednotky SDH obcí – stav ukončen 
 
Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na 
Moravě - Nová Ves, I. etapa, zpracování PD 
pro stavební a územní řízení – stav ukončen 
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Sjezd nových dopravních automobilů novoměstského okrsku│ foto: Helena Zelená Křížová 
 

Mezi další aktivity Centra společných služeb patřila distribuce volebních materiálů k volbám 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volbě Prezidenta ČR, zpracování veřejných zakázek 
malého rozsahu, zpracování žádostí o dotaci a ZVA či řešení problému špatného pokrytí 
mobilním signálem území DSO. V tomto případě nás na základě výzvy kontaktovala společnost 
O2 Czech republic a.s. Aby Vám mohla pomoci, je potřeba, abyste co nejpřesněji evidovali 
následující údaje v případě konkrétního problému s mobilní sítí: číslo volajícího (pokud 
jde o číslo O2), číslo volaného, místo uskutečnění hovoru, datum a přesný čas a popis 
problému (popis typu problému - např. hovor nespojen, hovor spadl, datová služby je 
nedostupná). Tyto informace předávejte ideálně do 48 hodin na emailovou adresu na 
kristyna.horova@o2.cz s předmětem „Novomestsko – Vysocina – GSM problem“ + v kopii na 
pavlinec.p@krvysocina.cz.  
 

Mikroregion Novoměstsko bojuje za lepší 
postavení neuvolněných starostů a místostarostů 
CSS iniciovalo změnu legislativy v oblasti postavení neuvolněných starostů a místostarostů. Na 
základě osobního setkání s předsedou Senátu Parlamentu ČR Milanem Štěchem a senátorem 
RNDr. Milošem Vystrčilem při setkání starostů Kraje Vysočina v Polné dne 9. 10. 2017 zaslalo 
CSS do Senátu Parlamentu ČR dopis ohledně odvodů sociálního pojištění z odměn 
neuvolněných starostů a místostarostů. Senátoři se touto problematikou zabývají a začíná 
vznikat návrh zákona, který by tuto problematiku upravoval. V rámci projednání záležitosti 
byli zástupci CSS pozváni panem RNDr. Milošem Vystrčilem do Senátu Parlamentu ČR. Jednání 
se uskutečnilo 21. 11. 2017 za účasti RNDr. Miloše Vystrčila a Ing. Zbyňka Linharta, dále za 
SMO ČR Mgr. Marka Chadimy, za SMS ČR Mgr. Jana Sedláčka, za SPOV ČR Ing. Václava Bešty, za 
Mikroregion Novoměstsko Miloše Brabce a Mgr. Slavomíra Pipy, který je zároveň členem SPOV 
ČR.  
Závěry ze setkání:  
1) návrh změny zákona bude navrhovat zavedení odvodů na sociální a zdravotní 
pojištění i pro neuvolněné starosty a místostarosty, 
2) návrh změny bude předložen jako návrh senátorského návrhu změny zákona 
předloženého senátory napříč senátorskými kluby, 
3) návrh bude připraven ve spolupráci s MV ČR, SMO ČR, SMS ČR, SPOV ČR, příp. dalšími 
dotčenými subjekty. 
Úvaha senátorů je tyto změny prosadit s účinností k 1. 1. 2019. 
 

Výstavba malé kompostárny pro využití 
biologicky rozložitelných odpadů 
v Daňkovicích – stav ukončen 
 
Společný nákup kontejnerů pro obce DSO 
2016 – stav ukončen 
 
Nový občanský zákoník v praxi z pohledu obcí 
2017 – stav ukončen 
 
Strojová úprava lyžařských běžeckých tras na 
Novoměstsku 2016/2017 – stav ukončen 

 

ÚŘEDNÍ HODINY CSS 
Pondělí 8.00 – 17.00 hod. 
Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod 
Žákovou horou 
Kancelář: Vratislavovo nám. 12, 592 31 Nové 
Město na Moravě  
E-mail: novomestsko@tiscali.cz 
Tel. kancelář: 601 570 528 

 

AKTIVITY A SLUŽBY 
V MIKROREGIONU V ZIMNÍM 
OBDOBÍ 

Vysočina Arena Nové Město 
na Moravě 
Aktuální rozpis hodin pro 
veřejnost je vyznačen 
v kalendáři na adrese 
http://www.vysocina-
arena.cz/cz/kalendar-
akci-a-provozni-
doba.html  

 

SKI SNOW PARK Harusův 
kopec Nové Město na Moravě 
Provozní doba: 
Pondělí – pátek 
9.00 – 21.00 hod. 
Sobota – neděle a 
prázdniny 8.00 – 
21.00 hod. 

 
SKI Areál Jimramov 
Provozní doba: 
Pondělí, úterý, čtvrtek  9.00 - 18.00 hod. 
Středa, pátek  9.00 - 20.00 hod. 
Sobota 8.00 - 20.00 hod. 
Neděle 8.00 - 18.00 hod. 
 
 
 
 

mailto:kristyna.horova@o2.cz
mailto:pavlinec.p@krvysocina.cz
http://www.vysocina-arena.cz/cz/kalendar-akci-a-provozni-doba.html
http://www.vysocina-arena.cz/cz/kalendar-akci-a-provozni-doba.html
http://www.vysocina-arena.cz/cz/kalendar-akci-a-provozni-doba.html
http://www.vysocina-arena.cz/cz/kalendar-akci-a-provozni-doba.html
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Členská schůze Mikroregionu Novoměstsko| 
foto: Mgr. Slavomír Pipa 

Členská schůze Mikroregionu 
Novoměstsko dne 6. 12. 2017 
6. 12. 2017 se uskutečnilo 4. oficiální setkání 
představitelů obcí Mikroregionu Novoměstsko 
v rámci projektu Centra společných služeb. Na 
setkání bylo přítomno 25 zástupců obcí z 30 obcí 
DSO. Na setkání byl mimo jiné schválen rozpočet 
mikroregionu na rok 2018 a střednědobý výhled 
rozpočtu na období 2018 – 2020. Celý zápis 
z jednání členské schůze je volně ke stažení na 
webových stránkách www.novomestsko.cz.  
 

Starostky a starostové obcí DSO vyjádřili 
spokojenost s činností Centra společných 
služeb 
Do konce roku 2018 měli starostky a starostové obcí možnost se vyjádřit prostřednictvím 
dotazníku k projektu Centra společných služeb. Dotazník inicioval Svaz měst a obcí ČR. 
Odpovědi na otázky budou sloužit k přípravě návrhů legislativních změn, které by obcím 
usnadnily výkon veřejné správy a současně přinesly občanům spádových obcí kvalitnější 
poskytování veřejných služeb. Návrhy legislativních změn budou zároveň důležitou 
argumentací k přesunu potřebných finančních prostředků na DSO. Tím dojde k naplnění cíle 
pro dlouhodobě udržitelné postavení DSO v systému veřejné správy včetně požadovaného 
systémového financování DSO. 
Z 21 odpovědí považuje 86 % zástupců obcí testovaný model 
Center společných služeb za efektivní způsob, jak zvyšovat 
kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy. Blíže se budeme 
výsledkům dotazníku věnovat na členské schůzi mikroregionu 
(květen/červen 2018). 
Děkujeme všem starostkám a starostům obcí, kteří věnovali čas k vyplnění tohoto dotazníku. 
 

Občané na Novoměstsku třídí nejlépe 
7. prosince 2017 V Panském dvoře v Telči převzali zástupci vítězných obcí ocenění a finanční 
dary za umístění v soutěži obcí s názvem „My třídíme nejlépe“, realizovanou z projektů 
spolupráce Kraje Vysočina s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, společnostmi 
ASEKOL, a ELEKTROWIN a s provozovateli kolektivních systémů zpětného odběru 
vysloužilých elektrozařízení. 
Zásadním kritériem pro hodnocení v hlavní soutěži bylo množství vytříděných odpadů na 
jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena 
byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je provedeno 
na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného 
vykazování za období od 1. října 2016 do 30. září 2017. 
V kategorii do 500 obyvatel obsadila 1. místo obec Tři Studně (181,93 bodů), 3. místo obec 
Bobrůvka (180,61 bodů) a 9. místo obec Kuklík (124,75 bodů). 
V kategorii 501 – 2 000 obyvatel osadil 1. místo městys Bobrová (103,41 bodů), 2. místo 
městys Sněžné (88,89 bodů) a 3. místo obec Věcov (83,86 bodů). 
V kategorii obce nad 10 000 obyvatel obsadilo 3. místo město Nové Město na Moravě 
(62,75 bodů). 
 

 

 
Městské lázně Nové Město na 
Moravě 
Provozní doba: 
Pondělí 08:00 – 21:00 (Sauna od 14:00 
smíšená)  
Úterý 06:00 – 21:00 (Sauna od 10:00 muži 
od 18:30 smíšená)  
Středa 08:00 – 21:00 (Sauna od 14:00 
smíšená)  
Čtvrtek 06:00 – 21:00 (Sauna od 10:00 
ženy od 18:30 smíšená)  
Pátek 10:00 – 21:00 (Sauna od 14:00 
smíšená)  
Sobota, neděle 10:00 – 21:00 (Sauna od 
10:00 smíšená)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.novomestsko.cz/
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Vyhlášení soutěže „My třídíme nejlépe“ _kategorie obce do 500 
obyvatel│ foto: Eva Navrátilová 
 

Vyhlášení soutěže „My třídíme nejlépe “_kategorie obce 501 – 2 000 obyvatel│ 
foto: Eva Navrátilová 

 

Vyhlášení soutěže „My třídíme nejlépe “_kategorie obce nad 10 000 obyvatel│ 
 foto: Eva Navrátilová 

 

 

 
I v roce 2018 budou obce DSO rozšiřovat systémy a sběr tříděného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu. V únoru 2018 byla podána 
žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na nákup kontejnerů, odpadových nádob a štěpkovače pro 10 obcí DSO (Borovnice, 
Fryšava pod Žákovou horou, Křídla, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Město na Moravě, Radešín, Radešínská Svratka, Radňovice, 
Řečice a Zubří. Celkové náklady projektu činí cca 1 700 554,- Kč a výše dotace je 85 %.  Žádost včetně všech povinných příloh zpracovalo 
Centrum společných služeb. V případě schválení dotace bude také zajišťovat výběrové řízení. 
 

Čistá Vysočina  
Úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině ve 
dnech 9. – 22. dubna 2018 
Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhlašuje X. ročník úklidu 
prostranství u silnic našeho kraje. Termín přihlašování na akci a nahlášení sbíraného prostoru je 1. 
1. – 28. 2. 2018. Pytle na odpad budou poskytovány zdarma na kontaktních místech, o kterých 
budete včas informováni. Svoz odpadků u silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajišťuje Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny. V případě sběru odpadků v obci si nejdříve domluvte sběr 
a svoz s obecním úřadem.  
Vítáme pomoc každého: škol, pracovníků firem, neziskových organizací, obcí i jednotlivců! 
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Kalendář akcí 

Březen 

Dětský karneval v Daňkovicích 
Datum: 10. 3. 2018 
Místo konání: Kulturní dům Daňkovice 
Pořadatel: MŠ Daňkovice 

Dětský maškarní karneval v Odranci 
Datum: 18. 3. 2018 
Místo konání: Kulturní dům Odranec 
Pořadatel: ŽŠ a MŠ Věcov 

Duben 

18. ročník koštu vína v lihovaru v Jimramovských Pavlovicích 
Datum: 1. 4. 2018 
Místo konání: Jimramovské Pavlovice - lihovar 
Pořadatel: Obec Věcov 

Květen 

Svatodušní výlet ve Věcově 
Datum: 20. 5. 2018 
Místo konání: obec Věcov 
Pořadatel: Obec Věcov 

Červen 

 Daňkovický kotár – amatérské cyklistické závody do kopce 
 Datum: 2. 6. 2018 
 Místo konání: cca v polovině trasy silnice Daňkovice - Krásné 
 Pořadatel: Obec Daňkovice a COTON Daňkovice 

Setkání rodáků obce Kuklík 
Setkání rodáků a přátel obce s bohatým programem pro děti i dospělé a živou hudbou, akce bude spojená s otvíráním nově 
zrekonstruované a rozšířené budovy obecního úřadu a požární zbrojnice. 
Datum: 23. 6. 2018 
Místo konání: místní výletiště 
Pořadatel: Obec Kuklík 

Setkání rodáků obce Bobrůvka 
Datum: 23. 6. 2018 
Místo konání: Obec Bobrůvka 
Pořadatel: Obec Bobrůvka 

Červenec 

Oslavy obce – 65. výročí založení SDH Tři Studně 
Datum: 5. 7. 2018 
Místo konání: obec Tři Studně 
Pořadatel: Obec Tři Studně a SDH Tři Studně 

Taneční zábava se skupinou Kyvadlo 
Datum: 7. 7. 2018 
Místo konání: místní výletiště 
Pořadatel: SDH Kuklík 

 

 

Projekt Centra společných služeb 

č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

Operační program Zaměstnanost 

 KONTAKT 

Miloš Brabec, předseda DSO Novoměstsko 

E-mail: novomestsko@tiscali.cz 

Web: www.novomestsko.cz 

Mobil: 722 965 177 

Tel. kancelář: 601 570 528 

mailto:novomestsko@tiscali.cz
http://www.novomestsko.cz/

