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PŘIHLASTE SVOU OBEC
DO SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2017
Ministerstvo pro místní rozvoj společně s ostatními
vyhlašovateli pořádá 23. ročník soutěže Vesnice
roku. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit
širokou veřejnost na význam venkova. Soutěže
se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru
s maximálně 7 500 obyvateli, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se
rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo
program rozvoje svého územního obvodu. Do
soutěže se obec hlásí vždy jako celek, a to včetně
všech svých místních částí.
Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících
oblastech: koncepční dokumenty, společenský
život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče
o krajinu, připravované záměry a informační
technologie v obci.
Obce musí podat řádně vyplněnou elektronickou přihlášku včetně povinných příloh a uhradit
povinný registrační poplatek (2 Kč za každého
občana přihlašované obce). Vytištěnou elektronickou přihlášku do soutěže včetně příslušné dokumentace a doklad o úhradě registračního poplatku
zašlou obce do 28. dubna 2017 na Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR (adresa: Staroměstské nám.
č. 6, 110 15, Praha 1) k rukám tajemnice soutěže
Ing. Miroslavy Tiché.
Podmínky účasti v soutěži i přihláška jsou k dispozici na samostatných webových stránkách této
soutěže: www.vesniceroku.cz. V květnu a červnu
budou všechny přihlášené obce hodnoceny v rámci
krajských kol a v letních měsících proběhnou
krajská slavnostní vyhlášení. Vyhlášení výsledků
celostátního kola se uskuteční 16. září 2017 v Luhačovicích na Mezinárodním festivalu dětských
folklorních souborů Písní a tancem.

V loňském roce se Vesnicí Vysočiny stala obec
Lípa. Krajského kola této soutěže se zúčastnilo celkem 19 obcí. Celostátní vítěz vybraný z krajských
vítězů může od Ministerstva pro místní rozvoj ČR
čerpat dotaci z Programu obnovy venkova do výše
jednoho milionu korun. V pořadí druhá oceněná
obec smí požádat až o 950 tisíc Kč, třetí obec
o 900 tisíc Kč a další krajští vítězové o 600 tisíc Kč
stejně jako ostatní obce, oceněné modrou, zelenou,
oranžovou nebo bílou stuhou. Vítěz krajského kola
na Vysočině navíc získává od Kraje Vysočina titul
Vesnice Vysočiny roku 2017, který s sebou nese
i finanční benefit v podobě stotisícového daru.
Rovněž na ostatní obce oceněné v rámci krajského
kola soutěže kraj pamatuje s finanční odměnou.
U obcí oceněných stuhou je to dar ve výši padesát
tisíc, u obcí oceněných diplomem pak 25 tisíc. Obce
oceněné čestným uznáním budou pak zvýhodněny
pro rok 2018 v čerpání dotace z Programu obnovy
venkova Vysočiny, kde automaticky dosáhnou na
maximální částku dotace umožněnou programem.
Jak připravit prezentaci obce? Co vše je v soutěži
hodnoceno? Na tyto a mnohé další otázky odpoví
zástupci vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže na motivačním semináři, který se uskuteční
u finalistů loňského ročníku.
30. března: Obec Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj
31. března: Obec Rudník, Královéhradecký kraj
6. dubna: Obec Sebranice, Pardubický kraj
7. dubna: Obec Kozojídky, Jihomoravský kraj
13. dubna: Obec Kašava, Zlínský kraj
Motivační semináře pořádají vyhlašovatelé soutěže
ve spolupráci s jednotlivými obcemi. V případě
zájmu pošlete e-mailem potvrzení účasti tajemnici
soutěže Miroslavě Tiché (Miroslava.Ticha@mmr.cz).
Pokud se semináře nemůžete zúčastnit, informace
o soutěži můžete získat na níže uvedeném kontaktu.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

INVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI
PROGRAMU DOTACE PRO JEDNOTKY
SDH OBCÍ NA ROK 2018
Žádosti podávají obce podle
níže uvedených pravidel
(zásad) do 31. května 2017.
Bližší informace k investičním
dotacím JSDH obcí (včetně

Zásad a podmínek pro poskytování účelové dotace obcím)
pro rok 2018 jsou umístěny na
webových stránkách Ministerstva vnitra – Generálního ředi-

telství Hasičského záchranného
sboru ČR (http://www.hzscr.
cz) GŘ HZS ČR v menu Jednotky požární ochrany/Dotace
a granty/Investiční dotace pro
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JSDH obcí a na internetových
stránkách HZS Kraje Vysočina
(http://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx).
Ministerstvo vnitra – Generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - vyhlašuje účelové investiční dotace obcím
v rámci programu Dotace pro
jednotky SDH obcí pro rok 2018.
Uvedená investiční dotace má
následující podprogramy:
Podprogram 1 – Pořízení
nebo rekonstrukce cisternové
automobilové stříkačky (dále
jen „CAS“) – pro jednotky
zařazené v plošném pokrytí
Kraje Vysočina v kategorii
JPO II a JPO III a dále dle
stanovených podmínek.
Podprogram 2 – Pořízení
nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) – pro
jednotky zařazené v plošném pokrytí Kraje Vysočina
v kategorii JPO II, JPO III
a JPO V a dále dle stanovených podmínek.
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Podprogram 3 – Stavba požární
zbrojnice – pro jednotky zařazené v plošném pokrytí Kraje
Vysočina v kategorii JPO II,
JPO III a JPO V a dále dle
stanovených podmínek.
Sběr žádostí pro poskytování
investičních dotací na rok 2018
byl zahájen 15. března 2017
v 00.01 hod. a bude probíhat
pouze elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace
registračního informačního
systému programového financování (dále jen „RISPF“):
https://isprofin.mfcr.cz/rispf.
Činnost portálu bude ukončena
31. května 2017 v 23.59 hod.
Pro práci se systémem RISPF
MV-GŘ HZS ČR zveřejnilo ke
stažení na internetových stránkách (viz výše) podrobný návod.
Žádosti, které budou prostřednictvím systému RISPF vygenerovány (.pdf), je nutno dále
notifikovat a zaslat prostřed-

nictvím datové schránky do
31. května 2017 na Hasičský
záchranný sbor Kraje Vysočina (ID: ntdaa7v). Kontaktní
osoby HZS Kraje Vysočina
jsou: mjr. Ing. Vladimír Pecka,
e-mail: vladimir.pecka@hasici-vysocina.cz, tel.: 950 270 140;
a nprap. Jan Horský, e-mail:
jan.horsky@hasici-vysocina.cz,
tel.: 950 270 141.
Informace doplněné HZS
Kraje Vysočina ve spolupráci
s Krajem Vysočina:
Obec v Kraji Vysočina, která
získá uvedenou dotaci (tedy má ji
schválenou od státu) na dopravní
automobil, případně na požární
zbrojnici, může žádat i dotaci
od Kraje Vysočina ve výši 2/3
státní dotace (například 450 tisíc
Kč od státu – dotace od kraje
300 tisíc Kč) – viz schválené
usnesení č. 0008/01/2016/ZK
zastupitelstva Kraje Vysočina
z února 2016. Obec, která bude
mít schválenou dotaci na pořízení

nové CAS (podprogram 1), může
také žádat Kraj Vysočina o dotaci
do výše 500 tisíc Kč. V případě
krajské dotace je za Krajský
úřad Kraje Vysočina kontaktní
osobou Ing. Bc. Pavel Dvořák,
tel.: 564 602 122, e-mail: dvorak.
pavel@kr-vysocina.cz (oddělení
krizového řízení a bezpečnosti).
HZS Kraje Vysočina na základě
počtu získaných žádostí rozhodne
(dle zásad), jaká část finanční
dotace půjde na dopravní automobily, případně na požární
zbrojnice. Celková alokovaná
částka státní dotace pro Kraj
Vysočina je 30,9 milionu Kč (pro
podprogram 2 a podprogram 3).
 Pavel Dvořák,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 122,
e-mail: dvorak.pavel@kr-vysocina.cz
 Libor Hanuška,
HZS Kraje Vysočina,
tel.: 950 270 155, e-mail:
libor.hanuska@hasici-vysocina.cz

GR A N TOV É PRO GR A M Y FON DU V YSO Č I N Y
V Y H L Á ŠEN É V BŘ EZ N U
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 28. března vyhlásilo pět nových grantových programů v rámci Fondu Vysočiny
pro rok 2017. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí
a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci jsou programy realizovány:
Rozvoj vesnice 2017 – 3 000 000 Kč – program na podporu
projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Kraje Vysočina
(odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543;
hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 2. 5. – 19. 05. 2017
Inovační vouchery 2017 – 2 000 000 Kč – program na podporu
spolupráce podnikatelů v Kraji Vysočina s výzkumnými institucemi za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti
(odbor regionálního rozvoje, Ing. Ivona Hájková,
tel.: 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 01. 5. – 21. 5. 2017
Investujme v sociálních službách 2017 – 3 000 000 Kč – program
na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace
v zařízeních poskytujících sociální služby
(odbor sociálních věcí, Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833,
tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 1. 5. – 19. 5. 2017

Klenotnice Vysočiny 2017 – 1 000 000 Kč – program na podporu
kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Bc. Ivana
Schallnerová, tel.: 564 602 409, schallnerova.i@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 1. 6. – 30. 06. 2017
Regionální kultura 2017 – 1 800 000 Kč – program na podporu
kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava
Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 2. 5. – 10. 05. 2017
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.
cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz.
 Dušan Vichr,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz
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Rozšíření služeb ústavních lékáren o státních svátcích
Kraj Vysočina společně s krajskými nemocnicemi v Havlíčkově
Brodě, Novém Městě na Moravě, Jihlavě, Pelhřimově a Třebíči zajistí
v každém okrese na Velikonoční pondělí 17. dubna 2017 otevření
lékárenské pohotovostní služby.
Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624
Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59

9 – 20 hodin
9 – 20 hodin

Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610

10 – 20 hodin

Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710

12 – 20 hodin

Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 133/2

8 – 20 hodin

Lékárenská pohotovostní služba bude veřejnosti k dispozici i v ostatní vybrané
státní svátky 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince a 1. ledna.

SEMINÁŘ NESTALO SE, ALE MOHLO BY SE TO STÁT
Pracovnice projektu Systémov ý roz voj a podpor a
n á s t r oj ů s o c i á l n ě - p r áv n í
ochrany dětí, do kterého je Kraj
Vysočina zapojen, ve spolupráci s Iniciativou HateFree
Culture uspořádaly dne 24.
břez na v Jihlavě seminář,
určený pro odbornou veřejnost

z obla st i so ciál ně -pr áv n í
ochrany dětí. Setkání, kterého
se zúčastnilo 40 odborníků,
vedla lektorka Jana Leitnerová. Aktéry seznámila s tím,
co je HOAX, jak vzniká a proč
je tvořen. Dalším tématem
byla práce v online prostředí
a dez i n for mace, ja k se jí

vyvarovat a jak chránit děti
a mládež.
V d nešní době je důležité
sledovat oblast online prostředí,
která je pro mládež a děti tak
lákavá. Všichni, kdo pracují
s rodinami a dět mi, by se
měli zajímat, co všechno tuto
skupinu ohrožuje a co na ni

„číhá“ možná i nečekaně ve
virtuálním světě.
 Petra Neuerová,
Krajská kancelář projektu Kraje
Vysočina, Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR,
tel.: 777 433 125,
e-mail: petra.neuerova@mpsv.cz

POLICISTÉ UPOZORŇUJÍ
NA MOŽNÉ NEBEZPEČÍ ONLINE NÁKUPŮ
Policisté na Vysočině evidovali v roce 2016 přes 400 případů,
kdy byli lidé podvedeni při nakupování prostřednictvím různých
internetových portálů. V drtivé většině se jednalo o zákazníky,
kteří objednané zboží prodejci předem zaplatili, ale následně ho
neobdrželi.
V dnešní době mnoho lidí neprovádí nákupy jen v kamenných
prodejnách, ale stále více z nás využívá nabídek internetového
nakupování z pohodlí domova. V tomto případě lze bez pochyby
najít i výhody. Zboží si můžeme vybírat, jak dlouho chceme. Poté
stačí jedno kliknutí myši a máme ho v košíku. Výrobky i jejich
ceny si mezi sebou můžeme nezávisle porovnávat a nemusíme
osobně navštěvovat jednotlivé obchody. To vše vede k úspoře času
a mnohdy i finančních prostředků. Námi vybrané a objednané
zboží je nám poté zasláno na adresu, kterou si sami určíme. Musíme
však zvážit i možná rizika, jež jsou spojena s nakupováním na
internetu. Pokud za vybrané zboží zaplatíme prodávajícímu předem, vystavujeme se určitému riziku. V některých případech se
totiž nemusíme dočkat zboží, které jsme si objednali, a už vůbec
ne peněz, jež jsme za něj zaplatili. Rovněž se nenechme zlákat
nápadně výhodnými podmínkami nákupu a velmi nízkou cenou
výrobků v porovnání s běžnou cenou v obchodech.

Jak bezpečně nakupovat na internetu?
nakupujte u prodejců, které znáte; pokud je neznáte,
předem si o nich zjistěte potřebné informace
před nákupem si řádně přečtěte smluvní a obchodní
podmínky
seznamte se s reklamačním řádem
od prodejce získejte i informace o podmínkách a nákladech při dodání zboží
vyhledejte si telefonní číslo, e-mail a adresu prodejce
uchovejte si záznam o internetových transakcích včetně
webových stránek prodejce (objednávka, potvrzení
objednávky, e-mailová komunikace s prodávajícím apod.)
platbu předem provádějte pouze a jen tehdy, pokud
máte jistotu, že se jedná skutečně o důvěryhodného
obchodníka
 David Linhart,
vrchní inspektor, oddělení tisku a prevence,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
tel.: 974 261 208, e-mail: david.linhart@pcr.cz
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ZLATÝ ERB LETOS ZDOBÍ WEBOVÉ STRÁNKY
MĚSTA JIHLAVY A MĚSTYSE OKŘÍŠKY
V sedmi kategoriích soutěže
Zlatý erb Kraje Vysočina si
začát kem břez na rozdělili
ocenění obce, města, veřejné
organizace i dobrovolní hasiči. Stejně jako v minulosti
mezi elektronickými zdroji
informací figurovaly webové

stránky města Jihlavy, městyse
Okříšky a v případě nejlepší
elektronické služby ocenění
patří webu veřejných/otevřených informací Nového Města
na Moravě. „Díky nadšencům,
kteří správě webových stránek
věnují svůj volný čas, se mění

Nejlepší webové stránky měst
(postupová kategorie)
1. Jihlava, www.jihlava.cz
2. Hrotovice, www.hrotovice.cz
3. Velké Meziříčí, www.velkemezirici.cz
Nejlepší webová stránka obce/městyse
(postupová kategorie)
1. Okříšky, www.okrisky.cz
2. Šlapanov, www.slapanov.cz
3. Zbilidy, www.zbilidy.cz
Smart city a nejlepší elektronická služba
(postupová kategorie)
Nové Město na Moravě: Otevřeno.nmnm,
http://otevreno.nmnm.cz
Nejlepší web školského zařízení
1. Střední průmyslová škola Třebíč, www.spst.cz
2. Základní škola a mateřská škola Bohdalov, www.zsbohdalov.cz
3. Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, p. o.,
www.3zsvm.cz
Ceny vítězům krajského kola
soutěže Zlatý erb o nejlepší
webové stránky a elektronické
služby měst a obcí i veřejných
organizací předal na slavnostním ceremoniálu hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
„Práce s informacemi a jejich

zveřejňování na webov ých
stránkách má sice svá pravidla,
ale vždy se najde prostor pro
osobitou prezentaci a originální
podání. Při správném poměru
obou hledisek je šance v soutěži
uspět a dát o sobě a své práci
vědět,“ vyzval nepřímo k účasti

k lepšímu jejich podoba, jejich
informační potenciál stále nezná hranice a faktem zůstává,
že vyšší účast přihlášených
dělá tuto soutěž na krajské
úrovni stále atraktivnější,“ říká
hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.

Soutěž letos oslovila informační specialisty a nadšence
v Kraji Vysočina s rozšířenou
kategorií, zapojující mezi hodnocené také kulturní a sociální
organizace. Navíc výsledky
v záhlaví soutěže zdobí nové
logo.

Nejlepší web zdravotnického/sociálního zařízení
1. Oblastní charita Havlíčkův Brod, http://hb.charita.cz
2. Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková
organizace, www.domovvelkemezirici.cz
3. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace,
www.onhb.cz
Nejlepší web kulturního zařízení
1. Informační centrum a Klub kultury Města Velká Bíteš,
www.bitessko.com
2. Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou,
www.mks-namest.cz
3. Městské kulturní a informační středisko v Humpolci,
www.infohumpolec.cz
Nejlepší web dobrovolného hasičského sboru
1. Sbor dobrovolných hasičů Krásněves,
http://sdhkrasneves.webnode.cz
2. Sbor dobrovolných hasičů Vyskytná,
www.hasici.vyskytna.cz
3. Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2
– Zámek, www.sdhzdar2.cz
v dalším ročníku soutěže Jiří
Běhounek.
Děkujeme členům poroty za
úsilí, které hodnocení věnovali,
dále děkujeme sponzorům hodnotných věcných cen.
Hodnocení všech soutěžících
jsou dispozici na http://www.

zlatyerb.cz/vysledky-krajskeho-kola-kraje-vysocina/d-1355.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

ZNOVUVYHLÁŠENÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE
VELKÁ A MALÁ OLŠINA
Rada Kraje Vysočina na svém prvním březnovém zasedání
schválila nové nařízení o znovuvyhlášení přírodní rezervace
Velká a Malá olšina na Havlíčkobrodsku. „Poprvé byla přírodní
rezervace Velká a Malá olšina vyhlášena v roce 1982, dnes už ale
více než třicet let stará vyhláška neodpovídá současnému právnímu stavu a vytyčené území nezahrnuje všechny přírodní fenomény, které jsou předmětem ochrany tohoto zvláště chráněného
území,“ vysvětlil důvod znovuvyhlášení krajský radní pro oblast
životního prostředí a zemědělství Martin Hyský s tím, že nově
se území rozkládá na necelých čtyřech hektarech katastrálního
území Dobrnice.

Přírodní rezervace chrání komplex přírodě blízkých jasanovo-olšových lužních lesů s výskytem velmi bohaté populace bledule
jarní, která přírodní rezervaci zbarví do bíla v nejbližších dnech.
Dlouhodobým cílem ochrany území je zamezení nebo zmírnění
nepříznivých vlivů působících na samovolné vývojové procesy
v přírodě blízkých lesních porostech, které jsou předmětem ochrany.
V dlouhodobém výhledu se uvažuje o ponechání porostů samovolnému vývoji.
 Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 501, e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz
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KRAJSKÉ SILNICE JSOU OPĚT PŘIPRAVENY
NA OPRAVY ZA STÁTNÍ PENÍZE
Kraj Vysočina je v roce 2017
připraven z prostředků Státního
fondu dopravní infrastruktury
opravit desítky úseků krajských
silnic. Dobrá zpráva přišla
minulý týden po jednání vlády,
která rozhodla, že krajům na
opravy silnic II. a III. tříd přispěje 2,5 miliardy ze SFDI a půl
miliardy z vládní rozpočtové
rezervy. Pro Kraj Vysočina by
mohlo být odhadem vyčleněno
269 milionů korun.
S ohledem na praxi z minulých
let je už nyní připravena zhruba
dvacítka akcí na silnicích II.

a III. tříd, které mohou být realizovány z prostředků poskytnutých SFDI a jsou v kompetenci krajských silničářů.
„Pokud mám být konkrétní,
zmíním například opravu silnice
II/112 od hranice kraje – Horní
Cerekev. V tomto případě bude
stavba rozdělena na čtyři úseky
od hranic Středočeského kraje
až do Pelhřimova, a to celkem za
cca 34 milionů korun,“ říká Jan
Hyliš, radní Kraje Vysočina pro
oblast dopravy a silničního hospodářství. Z uvolněných státních
peněz by mohla být opravena

dále například II/388 křižovatka
s I/19 Bystřice směr Bystřice
nad Pernštejnem – křižovatka
II/387 Vír, mimo průtah obce
Vír, za cca 31 milionů korun
nebo silnice III/13016 křižovatka II/130 – Rejčkov – Dolní
Město za cca 34 milionů korun.
Opravy silnic II. a III. tříd na
území Kraje Vysočina
2015 – opraveny silnice za
cca 1,3 mld. Kč, z toho za 412
mil. Kč, z prostředků SFDI
2016 – opraveny silnice za
cca 1,2 mld. Kč, z toho za

280 mil. Kč z prostředků
SFDI
2017 – odhad oprav silnic
za cca 1,17 mld. Kč, z toho
odhadem 269 mil. Kč z prostředků SFDI
Dalším zásadním zdrojem pro
modernizace krajských silnic jsou
fondy EU. Z nich by Kraj Vysočina
letos rád vyčerpal minimálně 400
milionů korun.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

ROK 2017 JE ROKEM ZEMĚDĚLSTVÍ
A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI VYSOČINA
Kraj Vysočina letošní rok vyhlásil rokem zemědělství a odborného
vzdělávání. „Chceme navázat na minulý rok, který byl Rokem
řemesel a v jehož rámci proběhla celá řada užitečných aktivit,“
vysvětluje rozhodnutí radní pro oblast školství, mládeže a sportu
Jana Fialová.
Cílem Roku zemědělství je podpořit udržitelnost zemědělské
výroby a posílit jeho konkurenceschopnost, kdy klíčovým faktorem je kvalifikovaná pracovní síla. Také v oblasti odborného
vzdělávání se objevují nové výzvy a příležitosti. S nimi souvisí
podpora motivace absolventek a absolventů základních škol ke
studiu středních odborných škol. Hlavním cílem Roku zemědělství
a odborného vzdělávání v Kraji Vysočina je prezentace a podpora
zájmu o odborné vzdělávání včetně zemědělských oborů, které se
vyučují na odborných školách v kraji. Cílem je motivovat žákyně
a žáky základních škol ke studiu a přesvědčit je, že odborné
školy nabízejí kvalitní vzdělávání a poskytují kvalitní start do
pracovního života.
Mezi nejvýznamnější aktivity s přesahem do aktivit
základních škol bude patřit:
1. Aktualizace brožury Řemesla na Vysočině, loňská brožura
pro žákyně a žáky je ke stažení je na www.kr-vysocina.cz/
remesla-na-vysocine/d-4072538.
2. Stavebnice Merkur: ve 4.–8. třídách základních škol se využívá
od roku 2013, a to včetně metodiky pro práci s ní. V letošním
roce se uskuteční už IV. ročník soutěže. Školní týmy se již nyní
začínají připravovat na stavění kolového traktoru poháněného
motorem.
3. Třetím rokem každý prvňáček v Kraji Vysočina obdrží stavebnici s názvem ROTO z Vysočiny, doplněnou pracovními listy.
Vyučující získají metodiku, jak s touto stavebnicí v 1.–3. třídách základních škol pracovat. Letošní druhý ročník soutěže

s názvem Stavíme ze stavebnice ROTO je tematicky zaměřen
na Rok zemědělství a děti budou stavět na téma Moje farma.
4. Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ:
projekt, do kterého je zapojeno téměř 31 pilotních základních
škol a opět středních škol; k podpoře jsou využívány stavebnice
Teifoc – základní set a metodiky pro práci s ní. Na letošní podzim připravuje Kraj Vysočina soutěž a už nyní je připravené
zadání pro žáky 8. ročníků.
Kromě výše uvedených projektů připravuje kraj i další aktivity,
zaměřené primárně na střední školy, které budou mít určitě ohlas
i u mladších žákyň a žáků. Projekt Postav si svoje auto, kdy sedm
středních škol s technickými obory vzdělávání, více než sto žáků
a dvacet pedagogických pracovníků postavilo ze stavebnice
sportovního vozu české výroby sedm krásných barevných sporťáků, určitě v loňském roce splnil cíl. Od počátku bylo záměrem
vzbudit zájem mladé generace o technické obory. Letos bude
projekt pokračovat: stavět se budou další auta a k zapojeným
školám přibydou další dvě školská zařízení. Auta se tak budou
opět prezentovat na celé řadě aktivit. „V souvislosti s Rokem
zemědělství vznikl nový navazující projekt Postav si svůj traktor.
Sedm škol opraví vyřazené traktory a v projektu jednáme o další
spolupráci kraje s výrobcem nových traktorů. Pokračovat budou
aktivity v oblasti gastronomie a uvažujeme i o dalších rozvojových aktivitách na podporu odborného vzdělávání,“ informovala
krajská radní Jana Fialová.
Aktuální informace bude kraj zveřejňovat formou tiskových zpráv
na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz nebo na
školském portálu kraje.
 Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu,
tel.: 564 602 977, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

číslo 4/2017

strana 6

ZPRAVODAJ

NEJLEPŠÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
MAJÍ PŘIBYSLAV A POLNÁ
Města Přibyslav a Polná jsou
zřizovateli nejaktivnějších turistických informačních center
v Kraji Vysočina. V soutěži
vyhlášené destinační agenturou
Vysočina Tourism byly zohledněny nejen kvality informační
služby 26 regionálních „íček“,
ale i jejich aktuální spolupráce
s krajskou agenturou.
„Práce lidí na turistických informačních centrech je důležitou
vstupní branou k objevování Vysočiny. Ocenění v obou vyhlášených

kategoriích je jen malou odměnou
za jejich nekonečnou práci a také
za zřizovatelské aktivity měst,“
říká náměstkyně hejtmana pro
oblast kultury, památkové péče,
cestovního ruchu a mezinárodních
vztahů Jana Fischerová.

Výsled ky soutěže t uristických informačních center byly
v letošním roce vyhlášeny historicky potřetí. V obou kategoriích – měst do 5 000 obyvatel
a nad 5 000 obyvatel – bylo mezi
nejúspěšnější města rozděleno

Výsledky soutěže turistických informačních center 2016
Kategorie do 5 000 obyvatel Kategorie nad 5 000 obyvatel
1. Přibyslav
1. Polná
2. Počátky
2. Třebíč
3. Kamenice nad Lipou
3. Chotěboř

na odměnách celkem 30 tisíc
korun.
Vedení Kraje Vysočina gratuluje úspěšným městům a děkuje
kolektivům všech informačních
center na území Kraj Vysočina
za pomoc se šířením informací
o atraktivitách našeho regionu.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

MOBILNÍ HOSPICE SE SDRUŽÍ
DO JEDNÉ ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE
Do sídla Kraje Vysočina v Jihlavě se začátkem března sjeli zástupci 15
organizací, které po celé republice zajišťují služby domácích hospiců.
Na společném, už devátém fóru se jednoznačně shodli, že podniknou
potřebné kroky k založení samostatné organizace – právnické osoby
Fóra domácích hospiců, aby dokázali lépe prosazovat své zájmy a zlepšovat podmínky péče mobilních hospiců. „Považuji za příznačné, že
celostátní setkání se koná v kraji, který vybudoval pomoc nevyléčitelně nemocným na podpoře plné územní dostupnosti mobilní péče,“
uvítal hosty v kongresovém sále krajského úřadu náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.
„Mobilní hospic musí být základem péče o spoluobčany v posledním
stadiu života. Jen tímto způsobem lze naplnit přání většiny z nás
prožívat poslední okamžiky doma v kruhu blízkých. Všechny další
způsoby poskytování hospicové péče jsou alternativou tam, kde
doprovázení doma není možné, anebo jistotou, že máme další řešení,
pokud při doprovázení doma přijdou nezvládnutelné komplikace,“
doplnil Pavel Franěk.
Nová organizace, která má v nejbližších týdnech vzniknout, bude
zastřešovat poskytovatele takzvané mobilní specializované paliativní
péče, a tedy zdravotnická zařízení, jež pracují v multidisciplinárním
týmu garantovaném lékařem specialistou v oboru Paliativní medicína a umožňují alespoň osmdesáti procentům svých pacientů dožít
v domácím prostředí. „Dnes jsme odhlasovali, že založíme samostatnou právnickou osobu, zároveň jsme schválili stanovy a de facto
položili základy celého administrativního procesu,“ informoval
moderátor fóra a ředitel pražské organizace Cesta domů Marek Uhlíř.
Budoucí vedení zakládaného fóra bude od samotných mobilních
hospiců dostávat zpětnou vazbu. Pracovníci v terénu i zástupci vedení
mobilních hospiců navrhnou priority, kterými by se měla nová zastřešující organizace zabývat. „Na co budeme určitě navazovat, jsou už
odhlasovaná usnesení předchozích fór mobilních hospiců. Jak vzešlo
z praxe, to nejdůležitější je prosazovat úhradový mechanismus pro
tento typ péče, jejž zatím pojišťovna nenasmlouvává, nicméně ho ověřuje v pilotním programu, a to ještě jen VZP. Budeme tedy chtít vtáhnout do problematiky i ostatní zdravotní pojišťovny s cílem prosadit
tento model do úhradové vyhlášky,“ svěřil se se záměry Marek Uhlíř.

Fórum mobilních hospiců bude mít patnáct zakládajících členů z řad
poskytovatelů mobilních hospiců v ČR a čtyři přidružené členy – lůžkové hospice nebo jiné organizace, které provozují odlišnou formu
paliativní péče. „Za stálého člena může být naší organizací přijato
každé zdravotnické zařízení, jež poskytuje tento typ zdravotní péče
a splní kritéria daná stanovami; budeme za tuto aktivitu jenom rádi,“
informoval Marek Uhlíř. V případě Kraje Vysočina se zapojí Sdílení,
o. p. s., z Telče, Domácí hospic Vysočina, o. p. s., z Nového Města na
Moravě a Oblastní charita Pelhřimov.
Kraj Vysočina podporuje poskytování hospicové péče systémově od
roku 2010. Celkové náklady jednotlivých poskytovatelů na zajištění
hospicové péče v Kraji Vysočina se ročně pohybují kolem 28–30
milionů korun. Kraj na služby hospicové a domácí hospicové péče
uvolní v roce 2017 celkem 10 milionů korun.
Poskytovatelé domácí hospicové péče na území Kraje Vysočina
1) Domácí hospic Vysočina Nové Město na Moravě, Středisko hospicové péče Jihlava, pracoviště Velké Meziříčí – pokrývá území
Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, celý okres Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Třebíč,
Telč, Humpolec, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou
2) Oblastní charita Havlíčkův Brod – území Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Humpolec
3) Oblastní charita Pelhřimov – území Pelhřimov, Pacov
4) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava – území Jihlava,
Telč, Nová Říše
5) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč – území Třebíč,
Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou
6) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou – území
Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí
7) Sdílení, o. p. s., Telč – území Telč a 20 km od Telče
Zdroj: odbor sociálních věcí, Krajský úřad Kraje Vysočina

 Jiří Bína, odbor sociálních věcí,
tel.: 564 602 817, e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz
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V HROTOVICÍCH OCENILI ČTYŘI MLADÉ
ZACHRÁNCE TOPÍCÍ SE DÍVKY
Školáci 4. a 7. třídy Základní
školy Hrotovice Nela, Sabina,
Adam a Petr prokázali velkou
odvahu a duchapřítomnost, neboť
v závěru února zachránili život
patnáctileté dívce. V nedaleké
obci Slavětice si hráli v době, kdy
na led místního rybníka vstoupila
dívka, pod kterou se prolomil
tající led, a začala se topit. Děti
neváhaly, svou okamžitou reakcí
dívku zachránily, a proto jim
začátkem března krajská radní
Jana Fialová, zástupci obou obcí,
policie i Nadace ČEZ přijeli
poděkovat a předat drobné dárky.

„S Nelou jsme zůstaly na břehu
u přítoku rybníka a volaly jsme
na Magdu, ať se snaží rukama
odstrkovat od kusů ledu směrem
k nám. Mezitím kluci utíkali
přes hlavní silnici k nejbližšímu domu k Hájkům, kde
vzali ve stodole žebřík a utíkali
k rybníku společně s námi,“
prozradila nejstarší třináctiletá
Sabina, která je dobrovolnou
hasičkou a některé situace už
od dobráků znala a věděla,
jak se zachovat, i když sama
přiznala, že ve stresu ona i její
mladší kamarádi rozhodně byli,

ale nakonec zareagovali velmi
profesionálně a dokázali dívce
pomoci.
Za statečnost a záchranu lidského života je počátkem března
ocenila starostka Hrotovic Hana
Škodová, starosta Slavětic
René Moravec, Dana Čírtková
a Jaroslav Haza od Policie ČR
i krajská radní Jana Fialová.
„Ani někteří dospělí by nebyli
schopní zachovat chladnou
hlavu tak, jak jste to zvládli vy,“
nechala se slyšet Jana Fialová,
která Sabině, Petrovi, Adamovi
i Nele předala drobné dárky od

Kraje Vysočina v podobě flash
disku, knihy rekordů i výborné
lámané čokolády. Od policie
dostali reflexní batůžek, ledvinku i další ref lexní prvky,
Jana Štefánková z Nadace ČEZ
je potěšila rodinnou vstupenkou
do Aqua Palace v Praze a od
obce Slavětice mohou zase využít permanentku do Aquaparku
Laguna Třebíč.
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail:
brothankova.m@kr-vysocina.cz

SEZNAM MISTRŮ TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ
VÝROBY KRAJE VYSOČINA ROZŠÍŘÍ TVŮRKYNĚ
MALOVANÝCH KRASLIC A VÝROBCI ŠINDELE
A ŠTÍPANÝCH HOLUBIČEK
Tři nové Mistry tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina získá náš
region v letošním roce. Ke stávajícím oceněným titulem v roce 2016 –
pilnikáři Drahomíru Smejkalovi a koláři Aleši Uherkovi – se zřejmě
přidají výrobce dřevěných holubiček Jindřich Toman z Pelhřimova,
Hana Šmikmátorová, která nejen v Jihlavě maluje horácké kraslice,
a výrobce tradičního šindele Jindřich Holub z Pohledi u Světlé nad
Sázavou. Zastupitelstvo Kraje Vysočina v závěru března schválilo
udělení titulu těmto třem zručným kandidátům.
Seznam Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina vede
(a zároveň přijímá a hodnotí návrhy na udělení titulu) Muzeum
Vysočiny Třebíč, které je současně Regionálním pracovištěm
tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina. „V minulém roce jsme
udělovali tituly poprvé, letos s oceněními pokračujeme. Chceme
podpořit vznik nové tradice, jež propojí mladší i starší generaci
zabývající se rukodělnou výrobou, tradicemi i zvyky,“ připomněla
záměr ocenění náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů
Jana Fischerová s tím, že titul si mistři slavnostně převezmou
v Muzeu Vysočiny Třebíč v sobotu 22. dubna.
Výroba tradičních štípaných holubiček ze dřeva
Jindřich Toman z Pelhřimova
Celý život pracuje jako lesník a zajímá se o tradiční techniky práce
se dřevem. Vedle výroby holubiček, za kterou je nominován na
udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina, je to
především štípání šindele a výroba nebo rekonstrukce šindelových
střech. V Kraji Vysočina je patrně jediný, kdo holubičky vyrábí.

Malování horáckých kraslic
Hana Šmikmátorová z Jihlavy
Hana Šmikmátorová se jako členka folklorního souboru Vysočan
naučila malovat horácké kraslice v roce 1973 na kurzu lektora
a horáckého národopisného pracovníka a učitele Vratislava Bělíka.
Malování kraslic provází Hanu Šmikmátorovou celým životem.
V současné době je už v penzi, horácké kraslice ale tvoří stále
a své dovednosti se snaží předávat dalším generacím. Od roku
2010 se pyšní titulem Mistryně-mistr lidové umělecké tvorby
kraslic.
Výroba šindele
Jindřich Holub z Pohledi u Světlé nad Sázavou
V rodině Jindřicha Holuba se práce se dřevem udržovala po
generace, protože dříve patřila tato zručnost k základnímu
vybavení každého sedláka. Jindřich Holub, od roku 1992 starosta
obce Pohleď, se snaží jít ve šlépějích svých předků a zachovávat tradiční postupy při správě Michalova statku v obci na
Havlíčkobrodsku. Proto při opravě střechy statku nakonec začal
vyrábět šindele sám podle tradičních postupů ze dřeva pomocí
tradičních nástrojů bez jakýchkoli moderních úprav. Rád by
svojí prací ve skanzenu přispěl k poznání minulosti, přičemž se
zaměřuje především na život lidu před rokem 1850, a tedy před
průmyslovou revolucí.
 Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
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VYSOČINU UKLIDÍ BEZMÁLA
22 TISÍC DOBROVOLNÍKŮ
Do konce února se mohli dobrovolníci hlásit do tradiční každoroční akce Čistá Vysočina spojené s jarním úklidem přírody.
Nyní je registrace ukončena.
Celkem se do devátého ročníku
zaregistrovalo 21 803 účastníků z 500 organizací a skupin.
Nejvíce se hlásily jednotlivé
obce, kterých se napříč Vysočinou zapojí 163. Dále potom
vyrazí na úklid přírody také
žáci a studenti ze 126 středních,
základních, ale také mateřských
škol. Čisté okolní prostředí není
například lhostejné ani zástupcům šesti soukromých firem,

různým spolkům a jednotlivcům z celého kraje.
„Sběr odpadků probíhá především
v okolí silnic na Vysočině a na
veřejných prostranstvích v obcích
a městech. Svoz sebraného odpadu
u silnic I., II. a III. třídy mimo
obec zajistí zdarma Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny. Vloni se
dobrovolníkům podařilo sesbírat přes sto tun odpadu, za což
jim patří dík. Letos doufáme
v nižší číslo, což by znamenalo
zlepšení situace a pozitivní trend
do budoucna,“ prozradil Martin
Hyský, radní Kraje Vysočina pro
oblast životního prostředí a politik

projektu Zdravý Kraj Vysočina
a místní Agenda 21.
Čistá Vysočina je realizována
v rámci projektu Zdravý Kraj
Vysočina a MA21. Úklid bude
probíhat v termínu 10. dubna
– 23. dubna 2017 v rámci kampaně ke Dni Země (22. dubna).
Bližší informace jsou k dispozici na stránkách kraje: www.
kr-vysocina.cz/cista-vysocina-2017/d-4077332/p1=8673.
Kraj Vysočina poskytne registrovaným účastníkům zdarma
pytle na odpadky (průhledné
na plasty a černé na ostatní
komunální odpad) a ty bude

koncem března distribuovat
na jednotlivé pověřené obecní
úřady. Kde všude se mohou
během dubna lidé těšit na čistou
a uklizenou přírodu, je patrné
z mapy uveřejněné na krajských
webových stránkách.
 Oldřich Sklenář,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 562,
e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz
 Petr Holý,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 538,
e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz

TAKÉ LETOS BUDOU SILNICE V KRAJI VYSOČINA
LEMOVAT PACHOVÉ OHRADNÍKY
Kraj Vysočina a Nadační fond Generali podpoří i v letošním roce
částkou 200 tisíc korun údržbu a instalaci pachových ohradníků
u silnic Vysočiny. Peníze zajistí pachové ohradníky podél sto kilometrů silnic v kraji. „Rádi bychom počet zabezpečených kilometrů
silnic ještě rozšířili a z vlastních prostředků nechali pachové ohradníky nainstalovat i na další úseky. Plánujeme spolupráci s dopravním
inspektorátem v Jihlavě, který by mohl vytipovat místa, kde ke
střetu se zvěří dochází nejčastěji,“ informoval po zasedání Rady
Kraje Vysočina koncem února náměstek hejtmana Pavel Franěk.
Pachové ohradníky jsou v současné době jedním z nejefektivnějších
prostředků ke snižování počtu střetů vozidel se zvěří. Dřevěné kolíky
opatřené speciální pěnou, která vydává pro zvířata odpudivý zápach,
přimějí zvěř, aby před vozovkou zpozorněla. Někde jsou ohradníky
umístěné už řadu let, někde rok. Od začátku projektu v roce 2010
jich bylo v regionu osázeno více než sedm tisíc. „Zástupci okresních
mysliveckých spolků v roce 2009 zaznamenali 866 střetů vozidel se
zvěří, zatímco v roce 2015 na totožných místech, kde se postupně

instalovaly pachové ohradníky, evidovali už jen 364 střetů. Nejčastěji se stává obětí srážek srnčí a černá zvěř,“ doplnil radní Kraje
Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.
Myslivci zjara nejprve podél silnic umisťují v rozmezí asi osmi
metrů kůly; alternativně využívají stromy a keře, na které aplikují
pěnu s pachem a případně samotný pach, pokud je pěna v dostatečné
kvalitě a velikosti z předchozího roku. „Zhruba po měsíci musejí
pach v čerstvé pěně obnovit, přičemž reaplikaci pachu je nutné provést ještě dvakrát až třikrát,“ říká k instalaci pachových ohradníků
Jiří Bartoš z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Kraje Vysočina, který si také pochvaluje stále se lepšící spolupráci s myslivci i Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny,
neboť myslivecké spolky v jednotlivých okresech samy zajišťují
dalších desítky kilometrů silnic, kde pachové ohradníky instalují.
 Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz

LEKTOŘI PRVNÍ POMOCI SE VZDĚLÁVALI
V SÍDLE KRAJSKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ
Půl dne v sídle Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina v Jihlavě strávilo začátkem
března na 35 lektorů celokrajských projektů První pomoc
do škol a Prevence dětských
úrazů. Své zkušenosti jim předal a celým procesem poskytování péče záchranářů je provedl
lektor zdravotnické záchranné

služby, diplomovaný záchranář
Zdeněk Jedlička.
„Je nutné vědět, co v terénu
sami zajistíte, a kdy je naopak
nutné velmi rychle volat číslo
155,“ vysvětloval lektorům,
kterým dále v teoretické části
semináře přiblížil příznaky
a násled né post upy pr v n í
pomoci například u alergic-

kých reakcí, bolestí břicha nebo
u náhlých mozkových příhod.
Také jim představil počítačový
vzdělávací modul s názvem
Mimořádná událost a využití
software XVR k nácviku činností pro řešení hromadných
neštěstí.
„Dozvěděl jsem se pár nových
informací. Zaujala mě hlavně

prohlídka aut a jejich vybavení.
Bylo fajn prohlédnout si zázemí
záchranky a zjistit, jak to tady
denně funguje,“ nechal se slyšet
David Kondýsek, jenž studuje
první ročník Vyšší odborné
školy zdravotnické Žďár nad
Sázavou a do projektu První
pomoc do škol se zapojil už
v minulém školním roce.
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Po získaných znalostech se
totiž účastníci semináře vydali
na průzkum jihlavského sídla
záchranky, kde si prohlédli
vybavení aut, se kterými jezdí
lékaři a záchranáři, jak vypadá
sanitka zevnitř, a Zdeněk Jedlička jim vysvětlil, jak dispečink
přijímá informace a co následuje
poté, aby se záchranáři do dvaceti minut dostali k pacientovi.
Lektoři také ocenili ukázku
pokročilého výcvikového resuscitačního modelu dospělé osoby,
jenž využívá realistické scénáře,
vytvořené skutečnými záchranáři. Model je vybavený interaktivním softwarem, komuni-

kačním modulem a virtuálními
nástroji pro monitoring a léčbu
figuríny. Účastníci semináře si
vyzkoušeli změřit tep, zkontrolovat zorničky nebo za pomoci
fonendoskopu vyšetřit plíce
a srdce pacienta. „Zajímalo
mě, jak funguje zdravotnická
záchranná služba v Jihlavě,
protože mám zkušenosti se
záchrannou službou v Pardubicích. A nejen prohlídka vozidel
a výcvikového resuscitačního
modelu, ale také spousta dalších
věcí byla zajímavá,“ svěřila se
Alena Velechovská z Červeného
kříže ze Žďáru nad Sázavou,
která školí první pomoc pro děti

v 8. třídách základních škol.
Na závěr si účastníci prohlédli
moderní operační středisko
záchranné služby a mohli sledovat reálný příjem tísňových
volání a vysílání vozidel na
výjezd.
Účastníky semináře a zároveň lektory první pomoci jsou
především členové oblastních
spolků Českého čer veného
kříže, studenti vyšších zdravotnických škol v Kraji Vysočina
a jejich pedagogové, ale také
další zdravotníci, kteří mají
blízko k výuce první pomoci.
Ti všichni se dobrovolně podílejí
mimo jiné na realizaci projektu

První pomoc do škol, jež na
Vysočině funguje od školního
roku 2004/2005. Do projektu je
dlouhodobě zapojených téměř
sto procent základních a přes
osmdesát procent středních
škol, přičemž v letošním školním roce lektoři navštíví 149
základních a 48 středních škol
a učilišť a proškolí přes 8 800
žáků a studentů. Za třináct let
absolvovalo kurzy úctyhodných
více než sto tisíc mladých lidí.
 Tomáš Halačka,
odbor zdravotnictví,
tel.: 564 602 453,
e-mail: halacka.t@kr-vysocina.cz

DALŠÍ ROČNÍK SOUTĚŽÍ MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2017
PRO OBCE V KRAJI VYSOČINA
Kraj Vysočina ve spolupráci se kolektivními systémy EKO-KOM,
ASEKOL a ELEKTROWIN realizuje další roční soutěže obcí.
Jedná se o Hlavní soutěž systému Ekokom a doplňkové soutěže
systémů Asekol a Elektrowin, přičemž ve hře jsou finanční
odměny v celkové výši 690 000 Kč. Hodnotí se období IV. čtvrtletí 2016 a první tři čtvrtletí roku 2017, a tedy od 1. října 2016 do
30. září 2017. Upravená pravidla soutěže i výsledky z minulých
ročníků naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina na
portálu Odpady Vysočiny.
Do Hlavní soutěže budou automaticky zařazeny všechny obce
zapojené v systému EKO-KOM v Kraji Vysočina, u kterých nedošlo v hodnoceném období k porušení Smlouvy o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů. Pro hodnocení Hlavní soutěže
bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a. s. Obce
jsou rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií tak, aby se
vyloučilo ovlivnění výsledků z důvodů velikosti obce (kategorie

obcí do 500 obyvatel, kategorie obcí od 501 do 2 000 obyvatel,
kategorie obcí od 2 001 do 10 000 obyvatel a kategorie obcí s více
než 10 000 obyvateli). V doplňkové soutěži Asekol soutěží obce,
které jsou zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému ASEKOL, u doplňkové soutěže Elektrowin soutěží
obce zapojené do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
systému Elektrowin. Pro vyhodnocování budou použita data získaná ze čtvrtletního písemného výkazu o vytříděném, využitém
a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaného
jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s., Praha, a data
zaslaná z databáze společností Asekol a. s., a Elektrowin a. s.
Ceny si zástupci obcí převezmou na slavnostním zakončení soutěže
na začátku prosince 2017.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA OPĚT PODPOŘÍ MĚSTA
ZAPSANÁ NA SEZNAM UNESCO
Kraj Vysočina poskytne každému ze tří měst s památkami světového kulturního dědictví UNESCO se sídlem v regionu dotaci
300 tisíc korun. Na svém březnovém zasedání o tom rozhodlo
Zastupitelstvo Kraje Vysočina. „Města předem oznamují, na jaký
projekt chtějí dotaci využít. Peníze nemohou jít přímo na opravy
památek, ale musí směřovat na projekty týkající se jejich okolí,
propagace nebo marketingu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Kraje
Vysočina Vladimír Novotný.
Podle dostupných informací je Kraj Vysočina jediným regionem,
který památky UNESCO touto formou podporuje. Telč a Třebíč
peníze využijí na financování prezentace památek UNESCO, Žďár

nad Sázavou zaplatí opravu kamenné cestičky a světel u Zelené
hory včetně propagace.
Kraj Vysočina má na svém území největší počet památek světového kulturního dědictví UNESCO v České republice. Turisticky oblíbenými cíli na prestižním seznamu jsou historické
jádro Telče, bazilika svatého Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči
a poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve
Žďáře nad Sázavou.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Střet zájmů
V částce 5/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 25. 1. 2017 byl pod
č. 14 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2017 (část 9. 2. 2017).
Rozpočtová odpovědnost
V částce 8/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 2. 2017 byly publikovány pod č. 23 zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
a pod č. pod č. 24 zákon, kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy
rozpočtové odpovědnosti.
Zákony nabývají účinnosti dnem
1. 1. 2017 – avšak fakticky dnem
uplynutí generální legisvakanční
lhůty, a tedy 21. 2. 2017 – pozn.
autora (část 1. 1. 2018).
Monitorování a řízení
veřejných financí
V částce 8/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 2. 2017 byl pod
č. 25 publikován zákon o sběru
vybraných údajů pro účely
monitorování a řízení veřejných
financí.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017 (avšak fakticky dnem
uplynutí generální legisvakanční
lhůty, a tedy 21. 2. 2017 – pozn.
autora).
Vínečko bílé
V částce 8/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 2. 2017 byl pod
č. 26 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 321/2004 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění
pozdějších předpisů, a některé
další zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 4. 2017 (část 1. 3. 2017).
Dépéhá
V částce 11/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 2. 2017 byl pod

č. 33 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017 (avšak fakticky dnem
uplynutí generální legisvakanční
lhůty, a tedy 1. 3. 2017 – pozn.
autora).
Zločin a trest I
V částce 20/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 3. 2017 byl pod
č. 55 publikován zákon, kterým se
mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
18. 3. 2017.
Oběti trestných činů
V částce 20/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 3. 2017 byl pod
č. 56 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 45/2013 Sb.,
o obětech trestných činů a o
změně některých zákonů (zákon
o obětech trestných činů), ve
znění zákona č. 77/2015 Sb.,
a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 4. 2017.
Mezinárodní justiční
spolupráce
V částce 20/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 3. 2017 byl pod
č. 57 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 5. 2017.
Zločin a trest II
V částce 20/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 3. 2017 byl pod
č. 58 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999
Sb., o výkonu trestu odnětí

svobody a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2017.
Peníze z trestu
V částce 20/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 3. 2017 byl pod
č. 59 publikován zákon o použití
peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených
v trestním řízení a o změně
některých zákonů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Plemenitba
V částce 21/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 3. 2017 byl pod
č. 60 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o
změně některých souvisejících
zákonů (plemenářský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
18. 3. 2017.
Hnojiva
V částce 21/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 3. 2017 byl pod
č. 61 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 156/1998
Sb., o hnojivech, pomocných
půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém
zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 5. 2017.
Lesní dřeviny
V částce 21/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 3. 2017 byl pod
č. 62 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 149/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
lesnicky významných druhů
a umělých kříženců, určeného
k obnově lesa a k zalesňování,
a o změně některých souvisejí-

cích zákonů (zákon o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 5. 2017.
Pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla
V částce 21/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 3. 2017 byl pod
č. 63 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a o
změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 6. 2017.
Insolvence
V částce 21/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 3. 2017 byl pod
č. 64 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2017.
Protikuřácký zákon
V částce 21/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 3. 2017 byl
pod č. 65 publikován zákon
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
Zákon nabývá účinnosti dnem
31. 5. 2017.
Pilule
V částce 22/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 3. 2017 byl pod
č. 66 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 378/2007
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Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění
pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 4. 2017 (část uplynutím
6 měsíců ode dne zveřejnění
oznámení Komise v Úředním
věstníku EU, část prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění oznámení
Komise v Úředním věstníku EU,
část 1. 12. 2017).
Lékaři
V částce 22/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 3. 2017 byl pod
č. 67 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004
Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2017.
Registrace vozidel
V částce 3/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 20. 1. 2017 byla
pod č. 10 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška
č. 343/2014 Sb., o registraci
vozidel, ve znění vyhlášky
č. 399/2015 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
4. 2. 2017.
E-cigarety
V částce 12/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 2. 2017 byla
pod č. 37 publikována vyhláška
o elektronických cigaretách,
náhradních náplních do nich
a bylinných výrobcích určených
ke kouření.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 3. 2017.
Lesní dřeviny
V částce 22/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 3. 2017 byla pod
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č. 68 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004
Sb., kterou se provádí zákon
č. 149/2003 Sb., o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 5. 2017.
Zvířecí blaho
V částce 6/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 1. 2017 bylo
pod č. 17 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 3. 2017 (část 1. 4. 2017).
Ekozemědělství
V částce 6/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 1. 2017 bylo
pod č. 18 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 3. 2017.
Zalesňování
V částce 6/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 1. 2017 bylo
pod č. 19 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření zalesňování
zemědělské půdy a o změně
některých souvisejících nařízení
vlády, ve znění nařízení vlády
č. 61/2016 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 3. 2017.
Dotace na hvozdy
V částce 12/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 2. 2017 bylo
pod č. 36 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení

vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické
služby a ochrana lesů a o změně
některých souvisejících nařízení
vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 3. 2017 (část 1. 6. 2017).
Návykové látky
V částce 16/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 24. 2. 2017 bylo
pod č. 46 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění
nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 3. 2017 (část 1. 5. 2017).
Agroopatření
V částce 17/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 27. 2. 2017 bylo
pod č. 47 publikováno nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických
opatření a o změně nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 3. 2017.
Dobré zemědělství
V částce 17/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 27. 2. 2017 byla
publikována pod č. 48 nařízení
vlády o stanovení požadavků
podle aktů a standardů dobrého
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků
jejich porušení pro poskytování
některých zemědělských podpor a pod č. 49 nařízení vlády,
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kterým se mění některá nařízení
vlády v souvislosti s přijetím
nařízení vlády o stanovení
požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského
a environmentálního stavu pro
oblasti pravidel podmíněnosti
a důsledků jejich porušení pro
poskytování některých zemědělských podpor.
Nařízení vlády nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2017.
Národní kulturní památky
V částce 23/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 3. 2017 bylo
pod č. 69 publikováno nařízení
vlády o prohlášení některých
kulturních památek za národní
kulturní památky.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2017.
Maturita z matiky
V částce 24/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 3. 2017 bylo
pod č. 71 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je
matematika zkušebním předmětem společné části maturitní
zkoušky.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 21. 3. 2017.
Seznam zboží s regulovanými
cenami
V částce 3/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 20. 1. 2017 bylo pod
č. 11 publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 01/2017, kterým se mění seznam
zboží s regulovanými cenami.
Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 12/2016 ze
dne 29. listopadu 2016 a nabyl
účinnosti dne 1. ledna 2017.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu,
tel.: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Přihlaste se do 4. ročníku
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KDO MŮŽE SOUTĚŽIT:
Soutěž je určena pro žáky a žákyně základních
škol i nižších ročníků víceletých gymnázii se sídlem
v Kraji Vysočina. Tým je čtyřčlenný, složený
z žáků 6.–9. tříd (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), v týmu je alespoň jedna dívka
a alespoň jeden chlapec.
PŘIHLÁŠKY: do 16. 4. 2017
na www.kr-vysocina.cz/stavimezmerkuru
KONÁNÍ SOUTĚŽE:
31. 5. 2017 v Alternátoru v Třebíči
SOUTĚŽNÍ ÚKOL:
Každý přihlášený tým má za úkol postavit kolový
traktor ze stavebnice Merkur 8 a ukázat hodnotící komisi splnění jednotlivých úkolů. Například
jízda zručnosti a přemístění nákladu.
Více informací v propozicích soutěže
na www.kr-vysocina.cz

