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1. Úvodní informace
Dokument popisuje zahraniční spolupráci jak s partnerskými regiony Kraje Vysočina, tak dalšími
důležitými partnery Kraje Vysočina v zahraničí se kterými nemá Kraj Vysočina oficiální smlouvu
(memorandum) o spolupráci, ale přesto je spolupráce velmi živá a má konkrétní výsledky přímo
v činnosti subjektů či občanů, kterých se dotýká.
Platná oficiální partnerská smlouva je podepsána se třemi regiony v Evropské unii a jsou jimi
Spolková země Dolní Rakousko (od roku 2002), Region Grand Est (dříve region Champagne
Ardenne, od roku 2006) a Nitranský samosprávný kraj (od roku 2006). Další tři partnerské
regiony se nacházejí mimo rámec EU a tvoří je Zakarpatská oblast Ukrajiny (od roku 2008),
Minská oblast Běloruska (od roku 2014) a čínská provincie Hubei (od roku 2014).
Zahraniční spolupráci je věnována vlastní prezentace na webových stránkách Kraje Vysočina:
http://www.kr-vysocina.cz/www/zahranici/
K dispozici jsou tyto informace:
- Aktuality z oblasti zahraničních vztahů formou tiskových zpráv (v roce 2018 bylo
informováno o zahraniční spolupráci na výše uvedeném webu 34 tiskovými zprávami)
- Základní informace o partnerských regionech;
- Základní dokumenty formálně upravující zahraniční spolupráci s partnerskými regiony;
- Důležité odkazy z oblasti zahraniční spolupráce a problematiky EU.
Oddělení vnějších vztahů se stále snaží navazovat nová partnerství primárně s evropskými
zeměmi. Cílem však není pouze navázání formálního partnerství a podpis partnerské smlouvy,
ale klíčový je především rozvoj konkrétních aktivit, které mají přímý dopad v Kraji Vysočina
(u jeho občanů, institucí, příspěvkových organizací a dalších subjektů).
Při navazování nových kontaktů a vyhledávání partnerství se čím dál více ukazuje, že
to nejdůležitější na spolupráci není oficiální partnerství dvou (či více) regionů na úrovni
samospráv, ale právě konkrétní věcná spolupráce na nižších úrovních, která by však bez
činnosti a podpory Kraje Vysočina (ač bez oficiálních memorand) nemohla fungovat.
Velmi pozitivním spojením oficiálních partnerských regionů a dalších partnerů je např. projekt
s názvem Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe, který byl zahájen na podzim
roku 2018. Kraj Vysočina je v tomto dvouletém projektu, jež byl podpořen z programu
Erasmus +, v roli koordinátora. Projekt se zaměřuje na badatelsky orientovanou přírodovědnou
výuku na středních školách. Kromě Kraje Vysočina jsou partnery Vysočina Education, Académie
de Reims spolu se 2 školami, Dolní Rakousko, finské město Tampere a jako asociovaný partner
francouzský region Grand Est. V rámci projektu jsou plánována 3 projektová setkání pro řešení
praktických záležitostí projektu a 4 mobility pro pedagogy a zástupce zřizovatele škol jako
podpora pro výměnu zkušeností a dobré praxe v oblasti badatelsky orientované výuky, vědy a
výzkumu na středních školách.
V listopadu 2018 proběhlo první projektové setkání, další je plánováno na červen 2019 a září
2020. Mobility, tj. krátkodobé vzdělávací výměny, trvající 5 dnů, započnou v lednu 2019 ve
Francii a pokračovat budou výměnami v květnu 2019 ve Finsku, v září 2019 v Dolním Rakousku
a na jaře 2020 v Kraji Vysočina.
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Oddělení vnějších vztahů aktivně zprostředkovává partnerství na další úrovně, snaží se
motivovat subjekty s potenciálem praktické spolupráce k navazování přímých vazeb a činností.
Chtěli bychom se proto v budoucnu ještě více věnovat právě rozvoji partnerství na konkrétních
nižších úrovních spolupráce např. v oblasti organizací zřizovaných krajem, ale i dalších subjektů
a institucí působících v Kraji Vysočina.
Stále je aktuální hledání cest, jak zajistit všeobecně vyšší povědomí o mezinárodní spolupráci
Kraje Vysočina. Jednou z dlouhodobých aktivit v oblasti propagace partnerských regionů
a všeobecně zahraniční spolupráce Kraje Vysočina jsou výstavy fotografií partnerských regionů,
které vystavujeme v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina – v nemocnicích a organizacích
sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina. Výstavy mají pozitivní ohlas u pacientů, klientů
i personálu.

2. Spolupráce s partnerskými regiony Kraje Vysočina
A. Spolupráce Kraje Vysočina se spolkovou zemí DOLNÍ RAKOUSKO
Prvním oficiálním dokumentem zachycujícím vzájemnou spolupráci Kraje Vysočina se
spolkovou zemí Dolní Rakousko je bilaterální dohoda podepsaná hejtmany obou krajů dne 5.
září 2002 ve Znojmě. Na základě této dohody se oba partneři zavazují k vypracování a
naplňování Pracovního programu (PP). Obdobnou bilaterální smlouvu s Dolním Rakouskem
(DR) uzavřel kraj Jihočeský (JČK) a Jihomoravský (JMK). Takto nastavený rámec příhraniční
spolupráce umožňuje zúčastněným krajům podílet se na vytvoření jednoho pracovního
programu platného pro všechny zmíněné strany. Pracovní program pro roky 2018 – 2021
podepsali v lednu 2018 v dolnorakouském St. Pölten zástupci všech tří českých krajů a Země
Dolní Rakousko. Ten vychází ze vzájemných dohod o spolupráci z roku 2002 a stanoví další
formu spolupráce všech zapojených regionů a témata i náplň činnosti jednotlivých odborných
pracovních skupin. Na programu pracovního setkání byl také podpis Dohody o přeshraniční
spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby na území všech čtyř regionů. Tedy mezi
Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina (ZZS KV) a její obdobou v Dolním Rakousku
– Notruf 144, ve spolupráci se ZZS KV, ZZS Jihomoravského a Jihočeského kraje. Dohoda
upravuje podmínky pro zásah zdravotnických posádek na území jiného kraje. Na Vysočině se
zásahy týkají především posádek v Jemnici, částečně v Moravských Budějovicích a v Telči.
Důležité je, že dohoda zahrnuje i možnost zásahu záchranářského vrtulníku z Jihlavy.
Slavnostnímu podpisu obou dokumentů předcházelo společné pracovní jednání představitelů
jednotlivých krajů. Došlo ke shodě na potřebě řešit dopravní návaznost celého území s důrazem
na propojení hlavních dopravních koridorů. Důležitá na české straně hranice je i podpora výuky
německého jazyka na základních a středních školách. Kraj Vysočina bude i nadále s Dolním
Rakouskem pokračovat ve společných projektech v oblasti dopravní infrastruktury, kultury,
regionálního rozvoje, vzdělávání, kultury, cestovního ruchu nebo životního prostředí, to vše s
možným využitím evropských fondů.
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Dle Dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a Krajem Vysočina (dále jen dohoda) jsou
ředitel Zemského úřadu země Dolní Rakousko a ředitelé jednotlivých krajských úřadů v čele
koordinačního grémia. Koordinační grémium má dle dohody jednou ročně kontrolovat realizaci
dohody a PP. Poslední setkání koordinačního grémia za účelem zhodnocení spolupráce za
uplynulé období se uskutečnilo 24. srpna 2018 v Kirchbergu am Wagram, v Dolním Rakousku.
Proběhlo zhodnocení činnosti všech 13-ti pracovních skupin v roce 2018 a výhled jejich činnosti
na příští rok.
V roce 2018 byl splněn jeden z bodů, k jejichž plnění se zavázal Kraj Vysočina v Pracovním
programu pro roky 2018–2021. Jedná se o zprovoznění česko-německých interních webových
stránek. Tento interní pracovní web má sloužit především pro potřebu jednotlivých koordinátorů
pracovních skupin a jako zdroj aktuálních informací a dokumentů pro vedení krajů a země Dolní
Rakousko.
Původně plánované rozšíření spolupráce na formát 6 + 2 a s tím související zvaní Horního
Rakouska a Vídně jako pozorovatelů se spíše neuskutečňuje. V tomto formátu probíhá
spolupráce pouze některých pracovních skupin, kde to považují za vhodné. Jedná se například
o skupinu č. 13 Vzdělávání, výchova, mládež, rodina, sport. Zde se zástupci Vídně a Horního
Rakouska účastní také jednání pracovní skupiny a v roce 2019 dojde k rozšíření počtu účastníků
mezinárodního turnaje čtyř regionů ve fotbale v roce 2019 také o spolkovou zemi Vídeň a Horní
Rakousko.

Konkrétní výsledky spolupráce v rámci Pracovního programu za rok 2018:
Ve sledovaném období od posledního zasedání Koordinačního grémia v Jindřichově Hradci
(Jihočeský kraj) od 8. listopadu 2017 do 28. listopadu 2018 (setkání s ředitelem Krajského úřadu
Kraje Vysočina – shrnutí spolupráce za rok 2018) se setkaly všechny pracovní skupiny s
výjimkou pracovní skupiny č. 3 Ochrana přírody a životního prostředí, odpadové hospodářství,
ochrana čistoty ovzduší (poslední setkání 30. 5. 2017, v Jihočeském kraji). K nejaktivnějším
skupinám patří pracovní skupiny č. 12 Kultura a č. 13. Vzdělávání, výchova, mládež, rodina,
sport, které se sešly ve sledovaném období dvakrát.

Výsledky spolupráce jednotlivých pracovních skupin:
1. Vodní hospodářství:
V rámci setkání došlo k prohloubení kontaktů, předání dalších teoretických a praktických
zkušeností v oblasti vodního hospodářství se zaměřením zejména na dopady dlouhodobého
sucha a nedostatku vody. Koordinátor skupiny upozorňuje, že Kraj Vysočina nemá se spolkovou
zemí Dolní Rakousko bohužel společnou hranici a nemá tedy ani žádnou působnost v řešení
hraničních vod, spolupráce skupiny se tedy bude realizovat i nadále především výměnou
zkušeností. Setkání pracovní skupiny se konalo 29. 11. 2018 v Dolním Rakousku, ve Wagramu
u Vídně.
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2. Zemědělství a lesnictví:
V rámci setkání skupiny v Jihomoravském kraji od 18. do 19. 10. 2018 proběhl dvoudenní
program. První den byla zahájena konference věnovaná tematice zemědělství, lesnictví a
environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO). Přednášky se týkaly mimo jiné:
sucha v zemědělské krajině, rizika a ohrožení zemědělského půdního fondu jak vodní, tak
větrnou erozí; znečištěním vod, čištěním odpadních vod a čistírenskými kaly; problematiky vodní
eroze v rámci zemědělského půdního fondu; EVVO, konkrétně lesní pedagogiky v České
republice. Odpolední část byla zaměřená prakticky, účastníci konference se mohli seznámit
s lesní pedagogikou v praxi. Druhý den se konala exkurze do Arboreta Křtiny (věnováno
lesnictví) a na kozí farmu Evy Sedlákové v Šošůvce (věnováno zemědělství). Účastníci exkurze
byli seznámeni s chovatelskými postupy chovu bílých koz, možnostmi ekologického zemědělství
a následným zpracováním kozího mléka a výrobou mléčných produktů a masných produktů.
V příštím roce jsou naplánována dvě setkání a to na jaře v Dolním Rakousku a na podzim v Kraji
Vysočina.
3. Ochrana přírody a životního prostředí:
Přínosem je výměna informací o postupech a činnostech v jednotlivých regionech. Jedná se o
intenzivní a věcnou výměnu zkušeností v jednotlivých oblastech působnosti (odpady, ovzduší,
ochrana přírody) členů pracovní skupiny a města Vidně a zástupců Horního Rakouska. V rámci
programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika probíhá projekt Crossborder Habitat
Network and Management - Connecting Nature AT-CZ (11 českých a rakouských
projektových partnerů z oboru ochrany přírody se zabývá zachováním a zlepšením migračních
koridorů pro velké savce mezi ČR a DR – konkrétně například kočka divoká se vyhýbá otevřené
zemědělské krajině, takže je při migraci odkázána jen na síť lesních koridorů. Termín příštího
setkání nebyl stanoven, předpoklad 1. pololetí roku 2018 nebyl realizován, skupina se nesešla.
Poslední společné jednání pracovní skupiny č. 3 proběhlo dne 30. 5. 2017 v Jihočeském kraji.
4. Hospodářství:
Při posledním setkání v Jihomoravském kraji v Kuřimi 6. 3. 2018 se setkaly společně skupiny č.
4 Hospodářství a č. 5 Věda a výzkum.
Tématy setkání bylo představení „regionálního inovačního ekosystému“ Jihomoravského kraje a
činností centra INTEMAC a charakteru poskytovaných služeb. Dále byla prezentována funkce a
činnost konkrétní výrobní buňky 4.0 Programu DIGIMAT a praktická ukázka obrábění výrobku a
zadání procesu výroby. Také byl představen plán digitální sítě Dolního Rakouska – uzly,
významná centra a servisní centra. Na setkání byl vznesen požadavek, aby příští setkání
skupiny "Hospodářství a digitalizace" a skupiny "Věda a výzkum" bylo opět společné. Příští
setkání se uskuteční v Kraji Vysočina v roce 2019.
5. Věda a výzkum:
Skupiny č. 4 Hospodářství a č. 5 Věda a výzkum se sešly v Jihomoravském kraji a absolvovaly
společný program, podrobnější informace viz. pracovní skupina č. 4 Hospodářství. Příští setkání
se bude konat v Kraji Vysočina v roce 2019.
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6. Turistický ruch:
Největším problémem uplynulých let byla skutečnost, že se tato pracovní skupina dlouhodobě
nescházela. V letošním roce se tak podařilo uspořádat v srpnu vůbec první setkání a spolupráci
na této úrovni nastartovat. Prostřednictvím zástupců destinačních společností jednotlivých stran
Dohody došlo k vzájemné výměně informací o právě probíhajících aktivitách, chystaných
marketingových tématech a nabídce spolupráce na projektech pro rok 2019. Diskutovány byly
aktuální problémy cestovního ruchu. Nyní probíhá realizace 3 společných projektů: „Památky
žijí“, „Zhodnocení
zelených prostor“ a „EuroVelo13“ s plánovaným ukončením v roce
2019. Spolupráce probíhá na úrovni destinačních společností a dalších partnerů bez přímého
zapojení pracovní skupiny Cestovní ruch. Příští setkání by se mělo uskutečnit v roce 2019
v Jihočeském kraji.
7. Zdravotnictví:
Koordinátorka pracovní skupiny informovala o tom, že setkání skupiny se uskutečnilo dne 22.
11. 2018 v Dolním Rakousku a to na téma „paliativní péče“.
8. Ochrana před katastrofami:
Setkání skupiny se konalo 24. října 2018 v Dolním Rakousku, v Gmündu. Hlavním tématem byl
vznik „blackoutu“, ke kterému dochází působením mrznoucího deště a námrazy na elektrické
vedení. Před tímto cvičením se uskutečnily dva semináře k problematice v Jihočeském kraji
(2016 – prezentace Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje) a v dolnorakouském Tullnu (2017 –
prezentace Jihočeského kraje).
9. Doprava:
Poslední setkání skupiny se uskutečnilo dne 10. 9. 2018 v St. Pölten v Dolním Rakousku.
Podařilo se zrealizovat projekt z FMP „Výměna zkušeností z oblasti silničního hospodářství
v příhraničním regionu“. V rámci rozpočtového období 2014 – 2020 se zatím neuvažuje o
realizaci dalších záměrů. Výjimkou může být Fond malých projektů, pokud nalezneme společné
nosné téma dříve, než dojde k vyčerpání alokace. V rámci „velkého“ programu Interreg V-A je
Kraj Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury diskriminován kvůli vzdálenosti
připravovaných záměrů od státní hranice. Z tohoto důvodu byl zamítnut projekt II/360 Třebíč –
Střítež, který splňoval veškeré formální náležitosti dotačního titulu a je součástí „Memoranda o
spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury“
z roku 2016. Příští setkání se uskuteční v Jihomoravském kraji, v Brně.
10. Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a měst:
Poslední setkání skupiny se uskutečnilo 26. 11. 2018 v St. Pölten v Dolním Rakousku.
Setkávání pracovní skupiny na úseku územního plánování má zejména informativní a
konzultační charakter. Projednávány jsou dokumentace zpracované na jednotlivých územích a
jejich možný vliv na sousední území.
11. Regionální politika EU, Evropská územní spolupráce, euroregiony:
Setkání pracovní skupiny se uskutečnilo 27. 11. 2018 v St. Pöltenu v Dolním Rakousku. Přínosy
spolupráce spočívají podle koordinátora především ve fungující komunikaci s implementačními
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orgány programu INTERREG V-A AT-CZ, revizi nových dokumentů, informování se o aktuálním
vývoji v programu INTERREG V-A AT-CZ, řešení aktuálních problémů. Dalším přínosem je
koordinace přípravy projektových záměrů v programu INTERREG V-A AT-CZ a aktivity partnerů
v rámci projektu Connecting Regions AT - CZ.
Společně s kraji Jihočeským, Jihomoravským, NÖ.Regional.GmbH z Dolního Rakouska,
Regionalmanagement OÖ, Zemí Horní Rakousko a městem Vídeň je Krajem Vysočina
realizován projekt s názvem Connecting Regions AT-CZ. Cílem projektu je podpořit aktivní,
trvalou a efektivní přeshraniční spolupráci mezi subjekty z obou stran hranice, která napomůže
naplňování společných strategií, jako např. Strategie 2020, Podunajská strategie, společné
přeshraniční strategie mezi Rakouskem a Českou republikou (Centrope, strategie Evropského
regionu Dunaj - Vltava) a strategie jednotlivých regionů. Jedním z nástrojů je poskytování služeb
regionálního kontaktního místa na Vysočině na Krajském úřadu Kraje Vysočina, kde jsou
osobně konzultovány projektové záměry s žadateli z programu INTERREG V-A AT-CZ. Dochází
tak k efektivnímu využívání finančních prostředků EU v česko-rakouské pohraniční oblasti. Pro
žadatele jsou organizovány semináře, konference, kulaté stoly, je zajišťováno tlumočení atd.
Projekt je realizován v letech 2016-2019 a nyní se společně s partnery a orgány programu
Interreg V-A AT-CZ řeší možnost prodloužení jeho realizace do konce programového období.
12. Kultura:
Skupina se sešla 20. 4. 2018 v Jihomoravském kraji v Archeoparku Pavlov a 24. 8. 2018
v Dolním Rakousku (Krems an der Donau).
Letošní rok byl oblasti spolupráce úspěšný. V rámci spolupráce kulturních organizací
zřizovaných Krajem Vysočina s kulturními subjekty spolkové země Dolní Rakousko se podařilo
úspěšně zrealizovat tři výstavní projekty, jeden se spolkovou zemí Vídeň.
- „Ahoj Nachbar! Satire und Karikaturen aus Tschechien“, výstava v Karikaturmuseum
Krems, spolupráce Karikaturmuseum Krems a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě,
termín výstavy: 2. 6. 2018 – 20. 1. 2019.
-„Umělci Vysočiny/Vier aus Vysočina“, výstava v Dolnorakouském dokumentačním centru
moderního umění v St. Pöltenu, spolupráce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
a Dolnorakouského dokumentačního centra moderního umění v St. Pöltenu, termín výstavy: 6.
9. až 7. 10. 2018.
-„Neighbourhood Report / Umělci Vysočiny“, výstava v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě,
spolupráce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Dolnorakouského dokumentačního centra
moderního umění v St. Pöltenu, termín výstavy: 8. 11. 2018 až 6. 1. 2019.
-„Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české krajinomalby a veduty přelomu
18. a 19. století“, výstava v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, spolupráce Galerie
výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Rakouské národní knihovny ve Vídni, termín výstavy 8.
9. až 21. 10. 2018.
Mimo tyto výstavní aktivity byla zahájena fyzická realizace dvou tříletých projektů financovaných
z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika:
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I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma (Kraj Vysočina, spolková země Dolní Rakousko,
Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj)
Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ (Kraj Vysočina, spolková země Dolní Rakousko, spolková
země Horní Rakousko, Jihočeský kraj).
V aktuálním pracovním programu je novým společným tématem program „Artists rezidence“,
který je nutno rozpracovat. Pilotního zpracování se ujímá spolková země Dolní Rakousko, první
„Artists rezidence“ jsou plánovány v lokalitě Kunstfabrik Gross Siegharts, kde se již vedle
výstavní činnosti v rámci sítě „Galerie Podyjí“ koná také národní program „Artists in Residence“
pro mladé umělce a umělkyně. První ročník „Artists rezidence“ krajů Dohody by měl probíhat
jako dvoutýdenní pobyt českých a rakouských umělkyň a umělců ve spojení s výstavou a
rozhovory vedoucí k cílené přeshraniční diskusi a vzájemné výměně informací a zkušeností.
Postupně v následujících letech by se k nabídce rezidencí měly postupně připojit další kraje
Dohody, tj. kraj Jihomoravský, Jihočeský a Kraj Vysočina. Příští setkání se uskuteční v první
polovině roku 2019.
13. Vzdělávání, výchova, mládež, rodina, sport:
Společné zasedání pracovní skupiny se uskutečnilo 6. 12. 2018 v Laa an der Thaya v DR.
Předchozí setkání bylo 3. 5. 2018 v Brně v JmK. Tato skupina se tedy v roce 2018 sešla
dvakrát. Pokračuje zavedená a úspěšná spolupráce dolnorakouských a českých učitelů při
organizaci a metodickém vedení okresních a krajských kol olympiád v německém jazyce.
Rakouští učitelé každoročně zasedají v porotách olympiád a úspěšní účastníci olympiády se
mohou bezplatně zúčastnit Evropského literárního setkání mládeže (eljub) v Dolním Rakousku.
Úspěšně pokračuje také spolupráce při pořádání fotbalového turnaje pro čtrnácti- a patnáctileté
žáky. V roce 2018 turnaj hostil Jihomoravský kraj, další ročník se bude konat v Dolním
Rakousku. Další setkání se uskuteční na jaře v Kraji Vysočina.
V roce 2018 proběhl jubilejní 10. ročník Junge Uni, Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina
pro české a rakouské děti ve věku 11 – 15 let. Tradičně proběhl i den v Jihlavě se zajímavým
programem. Novinkou bylo dvoudenní Fórum Mladé univerzity (3.- 4. 8. 2019), které bylo určeno
pro absolventy Mladé univerzity z minulých let. Součástí byly opět dopolední přednášky a
odpolední workshopy se zajímavým obsahem.

Projekt BIG ATCZ5 (Bildungskooperationen in der Grenzregion), který realizuje Vysočina
Education, příspěvková organizace Kraje Vysočina spojil 3 české a 4 dolnorakouské,
hornorakouské partnery a město Vídeň, kteří společně budou realizovat a podporovat
seznamování dětí v mateřských a základních školách s jazykem souseda, vzájemná partnerská
setkávání, letní vzdělávací pobyty dětí a rodičů, další vzdělávání pedagogů v aktuálních
oblastech, rozvoj polytechnické výchovy a mnoho dalšího. Partnerem projektu je Vysočina
Education, příspěvková organizace Kraje Vysočina
C4PE (Concepts for Professional Education in Border Regions) je projekt, jehož vedoucím
partnerem je Donau Uni v Kremsu a partnerem Vysočina Education, příspěvková organizace
Kraje Vysočina. Projekt je zaměřen na vzájemnou spolupráci rakouských a českých odborných
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škol, kariérové poradenství a propojení vzdělávání a trhu práce. Dále se zaměřuje také na
prohloubení spolupráce SŠ (dvojice škol např. OA Jihlava a BHAK-Zwettl, které se budou
podílet na např. na výměně žáků, částečně společné výuce) a ZŠ na obou stranách hranice,
především na kariérní poradenství a výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání s rakouskou
Pädagogische Hochschule.
Zpracovala: Mgr. Hana Dočekalová, odbor sekretariátu hejtmana, tel. 564 602 338
Společné projekty Kraje Vysočina s dolnorakouskými partnery v rámci Programu
spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika:

Connecting Regions AT-CZ (administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace projektu: 1. dubna 2016 – 31. prosince 2019.
Cílem projektu je podpořit aktivní, trvalou a efektivní přeshraniční spolupráci mezi subjekty z
obou stran hranice, která zajistí účinné naplňování společných strategií, jako např. Strategie
2020, Podunajské strategie, Centrope, Eurorogion Dunaj-Vltava a strategie jednotlivých regionů.
Dalším cílem je zajistit lepší informovanost o Programu. Partnery projektu jsou organizace na
krajské úrovni, které mají dlouhodobé zkušenosti s přeshraniční spoluprací. Průběžně probíhá
poskytování individuálních konzultací všem subjektům se zájmem o přeshraniční spolupráci,
koordinace poradenství s regionálními subjekty v dalších regionech OP AT-CZ a organizace
kulatých stolů při přípravě přeshraničních projektů.

Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina
(administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace projektu: 1. května 2016 – 31. prosince 2023.
V rámci projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“ bude v
Kraji Vysočina zajištěno financování odborného hodnocení kvality podaných přeshraničních
projektů do Programu spolupráce INTERREG V-A AT-CZ prostřednictvím odborných hodnotitelů
nominovaných za Kraj Vysočina pro konkrétní prioritní osu, resp. investiční prioritu. Stejné
projekty jsou realizovány i v dalších krajích zapojených do implementace programu (Jihočeský a
Jihomoravský kraj). Účelem projektu je zvýšení kvality projektových záměrů podpořených v
rámci Programu spolupráce INTERREG V-A, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti.

BIG – Bildungskooperationen in der Grenzregion
(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education)
Doba realizace: 1. března 2016 – 31. října 2019.
Hlavní výzvou pro tento projekt je znalost cizích jazyků a jiných kultur s cílem podpoření sociální
harmonizace a kulturní a psychologické integrace příhraničních regionů. Jde v něm o přiblížení
jazyku souseda. Projekt přispívá ke zvyšování kvality jazykově-vzdělávací práce zaměřené na
kompetence v celém příhraničním regionu (JMK, JČK, Vysočina, DR, HR, Vídeň). Na základě
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projektových aktivit budou například vytvořeny vícejazyčné příručky a učební materiály
vycházející z reálných životních situací a napomáhající k usnadnění vzájemné komunikace mezi
dětmi, žáky a dospělými. Lektorka pro výuku NJ na SŠ, rodilá mluvčí, působí na SŠ Vysočiny.

Kultura a příroda na zeleném pásu
(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Tourism)
Doba realizace: 1. října 2016 – 30. září 2019.
Cílem projektu je spolupráce projektových partnerů v oblasti společné systémové propagace
zpřístupněných přírodních a kulturních památek podél cyklostezky EuroVelo 13 za účelem
zvýšení prestiže a propagace přeshraničního území. Podél jednotlivých tras mají být díky
Storytellingu (vyprávění příběhů) přiblíženy dějiny evropské historie, politiky, přírody a kultury.
Poskytovatelé služeb v oboru turismus z obou zemí získají označení kvality a budou navzájem
propojeni.

Památky žijí (administrováno příspěvkovou organizací Vysočina Tourism)
Doba realizace: 1. října 2016 – 31. prosince 2019
Projekt Památky žijí si klade za cíl propagovat méně navštěvované hrady, zámky, kláštery a
města s hradbami v regionech Jižní Čechy, Vysočina, Waldviertel a Mühlviertel. Projekt bude
podporovat akce, které se na památkách konají, v rámci projektu bude vytvořena společná
mapa a publikace památek. Dále budou zorganizovány různé vzdělávací akce a také akce k
transferu know-how přes hranici.

MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje
MA21/Gemeinde 21 (administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. ledna 2017 – 31. prosince 2019
Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce sítě obcí, které jsou zapojené do realizace metody
MA21/Gemeinde 21 a využití nových nástrojů pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality
života jejich obyvatel. Projekt řeší témata v oblasti hospodářského oživení příhraničních oblastí a
zamezení jejich dalšího vylidňování – identita obyvatel s místem bydliště, podpora
zaměstnanosti žen a mužů, vracejících se do pracovního procesu po mateřské/rodičovské
dovolené, oživení center obcí k posílení hospodářského i komunitního rozvoje obce. Vytvoření
společné metodiky a vzájemný přeshraniční přenos příkladů dobré praxe přinese nové přístupy
a způsoby řešení v souladu s legislativou obcí na obou stranách hranice.

I-CULT - Internationale Kulturplattform / Mezinárodní kulturní platforma
(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Muzeum Vysočiny Třebíč)
Doba realizace: 1. října 2017 – 31. prosince 2020
Místní nabídku paměťových institucí bude prezentovat česko-rakouský zprostředkující program
Příběh hranice. Příběhy budou návštěvníky provázet po muzejní krajině česko-dolnorakouského
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příhraničí, zprostředkovávat jim kulturní dědictví prezentované v muzeích a propojovat jednotlivé
paměťové instituce. Aktivní spolupráce muzejních institucí je založena na společné odborné
muzejní práci, přípravě a realizaci projektu, společné a vzájemně propojené propagaci. Tématy
výstavních projektů jsou stavby, stavění a život ve středověku, Život a zvyky příhraničí, Sklářství.
Poslednímu zmíněnému se Vysočina bude primárně věnovat.

ConNat AT-CZ - Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature ATCZ (administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. října 2017 – 31. prosince 2020
Společná krajina mezi dolnorakouskými regiony a JČK, KV a JMK je vlivem zástavby,
komunikací a intenzivního užívání vystavena zvyšující se fragmentaci, přerušují se migrační
koridory volně žijících živočichů. Nadřazeným projektovým cílem je ve smyslu strategie EU v
oblasti zelené infrastruktury zajistit velkoplošné propojení stanovišť mezi Vápencovými alpami,
Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a Karpaty.

Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ (administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. června 2018 – 31. května 2021
Projekt vytváří lepší podmínky pro rozvoj a ochranu tradiční lidové kultury (tradice, zvyklosti,
tradiční řemesla, vědomosti) v příhraničí a její zatraktivnění pro prezentaci návštěvníkům i
obyvatelům příhraničních regionů. Aktivity projektu přispívají ke zvýšení potenciálu tradiční
lidové kultury, jsou nástrojem propagace regionů a nabízí návštěvníkům příhraničí poznání
společné historie a způsobu života lidí v příhraničí, které formovaly jeho svébytnost a
jedinečnost. Spolupráce partnerů umožňuje propojit dosud regionálně izolované aktivity v oblasti
tradiční lidové kultury a společně a koordinovaně je rozvíjet a prezentovat jak obyvatelům
příhraničních regionů, tak i jejich návštěvníkům.

C4PE – Concepts for Professional Education in Border Region
(administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education)
Doba realizace: 1. dubna 2018 – 30. června 2021
Projekt je zaměřený na zvýšení kvality odborné přípravy žáků středních škol vytvářením
společného rámce pro vzdělávání a kvalifikaci a zvýšení uvědomělého rozhodování žáků pro
budoucí profesní život v přeshraničním hospodářském prostoru. Dalším prvkem je zvýšení
kvality kooperace mezi školami v Rakousku a v ČR za účelem získávání přeshraničních
profesních kompetencí, a to například formou organizování „Tříd bez hranic“.

Zpracoval: Mgr. Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 562
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Podrobnější informace o spolupráci s partnery z Dolního Rakouska:

Setkání organizátorů Mladé univerzity Waldviertel - Vysočina s hejtmanem kraje
Dne 12. ledna 2018 proběhlo v Jihlavě setkání organizátorů, vedoucích a podporovatelů Mladé
univerzity Waldviertel - Vysočina s hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem.
Tématem setkání bylo zhodnocení loňského ročníku a příprava jubilejního 10. ročníku této
přeshraniční vzdělávací akce pro děti a mládež, který se konal na začátku srpna.
Dolní Rakousko zastupoval G. Pejrimovsky z oddělení financí dolnorakouského zemského
úřadu a K. Krejcova z odboru kultury dolnorakouského zemského úřadu, který akci již od jejího
počátku v roce 2009 v rámci Dolnorakouské zemské výstavy Raabs – Telč podporuje. Dále
Dolní Rakousko zastupoval R. Mayer, starosta obce Raabs an der Thaya a H. Happl,
organizátorka Mladé univerzity ze spolku Europabrücke Raabs. Zúčastnil se také Ing. Martin
Kolář, ředitel firmy Net4Gas, která Mladou univerzitu Waldviertel Vysočina dlouhodobě
podporuje.

Účast dvou žákyň oboru kadeřník na Mistrovství Dolního Rakouska v kadeřnických
dovednostech
Dne 9. 4. 2018 se žákyně oboru kadeřník J. Opatrná a N. Dobrkovská zúčastnily Mistrovství
Dolního Rakouska, které se koná již tradičně v St. Pölten. Umístily se na prvním a pátém místě
v kategorii Účes nevěsty.

Odborná exkurze pro studenty Střední zdravotnické školy v Jihlavě do Nemocnice
v Hornu
Dne 23. 5. 2018 absolvovali studenti Střední zdravotnické školy Jihlava exkurzi v Nemocnici
v Hornu. Po prohlídce nemocnice si studenti prohlédli urgentní příjem, sádrovnu, JIP, dialýzu a
novorozenecké oddělení. Na závěr exkurze navštívili klášter Altenberg.

Odborná stáž ve zdravotnických a sociálních zařízeních Dolního Rakouska
Ve dnech 26.–29. 5. 2018 se osm odborných učitelek zdravotnické školy v Jihlavě v rámci
dlouholeté spolupráce s Červeným křížem zúčastnilo poznávací a odborné stáže v Dolním
Rakousku.
Odborná část výjezdu byla zaměřena na zařízení, která se věnují populaci vyžadující zdravotní a
sociální péči a rakouský Červený kříž se na těchto aktivitách taktéž podílí. Účastníci si nejprve
prohlédli domov pro seniory v Melku. Je zde například i oddělení hospicové péče, včetně
mobilního paliativního týmu (lékař, psycholog, sociální pracovník a další). Na péči o seniory se
podílí také 50 dobrovolníků z řad aktivních seniorů. Dále v Melku viděly denní centrum, které je
určeno pro aktivní seniory. Jednou týdně nabízí možnost společně např. tvořit, či vařit.
Posledním bodem exkurze byl denní stacionář s charakterem chráněné dílny pro mentálně a
tělesně postižené včetně vozíčkářů.
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Odborná stáž umožnila přímý kontakt s managementem daných zařízení, ošetřovatelským
personálem a samotnými klienty.

Druhé místo Kraje Vysočina v Turnaji čtyř regionů
Už počtvrté se utkaly fotbalové týmy žáků ve věku 14 – 15 let ze čtyř regionů České republiky a
Rakouska o putovní pohár na Turnaji čtyř regionů. Akci pořádal tentokrát Jihomoravský kraj a ve
Znojmě přivítal ve dnech 7. – 8. 6. 2018 mladé fotbalisty z Kraje Vysočina, Dolního Rakouska,
Jihočeského kraje a Jihomoravského kraje. Nakonec zvítězilo družstvo Jihočechů před týmem
z Vysočiny. Na třetím místě se umístil kraj Jihomoravský a na čtvrtém místě tým z Dolního
Rakouska. Příští rok se bude turnaj pořádat v rakouském Lindabrunnu v termínu 12. – 13.
června 2019.

Účast rakouského Červeného kříže na Soutěži první pomoci v Mladých Bříštích
Ve dnech 20. a 21. června 2018 se uskutečnil již 24. ročník mezinárodní soutěže v poskytování
první pomoci, kterou každoročně organizuje OA, SZŠ a SOŠS Jihlava. Celkem se zúčastnilo 33
týmů z ČR, Rakouska, Slovenska, Německa. Soutěže se zúčastnil také sedmičlenný tým
rakouského Červeného kříže. Každá skupina má za úkol v modelových situacích správně a
rychle poskytnout první pomoc a kontaktovat zdravotnickou službu první pomoci. Letos si
soutěžící vyzkoušeli mimo jiné ošetření zraněného cyklisty nebo zraněného parašutisty.
Profesionální záchranáři jako porotci hodnotili úroveň poskytování první pomoci, rychlost a
adekvátnost reakci a také spolupráci a komunikaci v týmu. Akce proběhla za podpory Českoněmeckého fondu budoucnosti a Fondu přeshraniční spolupráce Dolního Rakouska a Kraje
Vysočina.

Slavnostní odhalení nové sochy zakladatele města Přemysla Otakara II. v rakouském
Marcheggu
Výročí 750 let od založení dolnorakouského městečka Marchegg bylo pro zdejší obyvatele i
rodáky důvodem městských oslav. Významné jubileum se stalo i příležitostí pro odhalení nové
sochy zakladatele města Přemysla Otakara II. Marchegg je totiž jediným městem v Rakousku,
které založil český král. O pořízení nové sochy se zasloužil český spolek Pomník zakladateli
města, který celý projekt inicioval, nechal sochu v Česku vyrobit a rakouskému městu ji daroval.
Na pořízení sochy přispěl i Kraj Vysočina. Společně s řadou významných hostů v čele
s zemskou hejtmankou Johannou Mikl-Leitner se odhalení nové místní pozoruhodnosti zúčastnil
i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Výstava „Ahoj Nachbar! Satire und Karikaturen aus Tschechien“ v Karikaturmuzeu Krems
Výstava, která mapuje českou karikaturu se koná v dolnorakouské Křemži. V termínu 30. června
2018 – 20. ledna 2019 probíhá v prostorách Karikaturmuseum Krems. Kurátorkou výstavy je
historička umění havlíčkobrodské galerie Daniela Růžičková a kurátorem za rakouskou stranu je
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umělecký ředitel Muzea karikatury Gottfried Gusenbauer. Dne 2. června 2018 se uskutečnila
slavnostní vernisáž této výstavy. Kraj Vysočina zastupovala náměstkyně hejtmana Jana
Fischerová a spolkovou zemi Dolní Rakousko paní Petra Bohuslav, zemská radní pro oblast
hospodářství, cestovní ruch a sport. Každý z autorů vystavuje výběr cca 4 – 8 prací, které
reprezentují jeho typický rukopis a specifický způsob práce s vtipem a pointou. Jde o
pokračování tradice humoru vycházejícího z humoru Poláčkova, Čapkova, Werichova,
Horníčkova.

Evropské literární setkání mládeže eljub E-Book Woche v Krems an der Donau
Ve dnech 30. 6. – 7. 7. 2018 se do dolnorakouského města Krems an der Donau sjelo 50
mladých lidí ze sedmi evropských zemí vč. České republiky, aby diskutovali na aktuální
společenská a evropská témata a napsali v němčině elektronickou knihu, tzv. e-book. Účast
české skupiny zašťiťuje Kraj Vysočina ve spolupráci s Jihomoravským a Jihočeským krajem.
Českou skupinu budou tvořit 4 studenti, kteří vzešli z výherců nebo účastníků krajských kol
olympiád v německém jazyce. Jako vedoucí skupiny pojede vybraný absolvent předchozích
ročníků evropských literárních setkání mládeže. Součástí programu jsou tematické workshopy a
debaty v pestrých mezinárodních skupinách, ale i přes literární zaměření představuje eljub EBook Woche všestranný pobyt, kde nechybí zábava, sport, společenské večery, výlety a mnoho
dalšího.

Soutěž první pomoci v dolnorakouském Pöggstallu
V pátek 13. 7. 2018 se zúčastnilo 6 žáků druhého ročníku oboru Zdravotnický asistent
v doprovodu 2 vyučujících a ředitele školy soutěže první pomoci v dolnorakouském městečku
Pöggstall. Žáci si vyzkoušeli týmovou práci v různých situacích - dopravní nehoda, úraz
elektrickým proudem, pád z výšky, poleptání očí a přesvědčili sebe i rozhodčí z rakouského
Červeného kříže, že záchrana lidského života a poskytnutí první pomoci je pro ně
samozřejmostí.

„Den soudobé hudby / rezidenční skladatel Miguel Kerstman“ v Telči
Francouzsko-česká hudební akademie v Telči uspořádala 16. července 2018 „Den soudobé
hudby“, který se koná v rámci spolupráce česko-rakouského projektu „Hudebník 21. st.“. Miguel
Kerstman je skladatel brazilského původu, a vede postgraduální výukový program hudebního
managementu (M.A.) na Dunajské univerzitě v Kremži. Dunajská univerzita je hlavním
partnerem, garantem i poradcem projektu je v Křemži (Donau-Universität Krems). Spolupráce
FČHA trvá od r. 2016. Cílem projektu je podpořit studium soudobé hudby a poskytnout
studentům všeobecný rozhled a zkušenosti nutné pro úspěšnou kariéru v hudebním světě.
Součástí je přednáška hudebního managementu, doplněná on-line programem e-learningu a
webinářů. Projekt funguje od r. 2016 a FČHA jej má v úmyslu do budoucna rozšiřovat.
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10. ročník Mladé univerzity Waldviertel-Vysočina 2018
Jubilejní 10. ročník velmi úspěšné aktivity v oblasti spolupráce Kraje Vysočina s Dolním
Rakouskem s názvem Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina 2018, připravilo oddělení
vnějších vztahů společně s rakouskými partnery v termínu od 4. do 10. srpna. Na české
a rakouské děti čekal dvojjazyčný program plný vědy, sportu, zábavy a přátelství bez hranic.
Témata, jimž se mladí studenti během týdne věnovali, sahala od vývoje robotů až po padělání
bankovek. Středeční program probíhal v Jihlavě, kde mladí studenti v sídle krajského úřadu
absolvovali tři přednášky z oblasti vědy a techniky, cestování a tvorby ilustrací a komiksů. Další
tematické workshopy pak probíhaly v Jihlavě např. v ZOO Jihlava, Kině Dukla či v Horáckém
Divadle Jihlava. Letošní ročník byl rozšířen také o dvoudenní setkání absolventů mladé
univerzity, pro které byly připraveny zajímavé přednášky a workshopy. Mladou univerzitu již
tradičně zakončil závěrečný slavnostní ceremoniál v Raabsu an der Thaya, kterého se zúčastnil
také hejtman Kraje Vysočina.

Jednání koordinačního grémia v dolnorakouském Kirchbergu am Wagram
Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec se 24. 8. 2018 společně se zástupci
oddělení vnějších vztahů zúčastnil jednání koordinačního grémia ředitelů formátu 3+1
přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem. Diskutovalo se i o budoucích tématech
spolupráce – např. i společných oslavách 30. výročí pádu železné opony, budoucnosti EU
regionální politiky (tzv. INTERREG V A Rakousko Česká republika) i o dalších oblastech
vzájemné spolupráce v rámci pracovního programu pro roky 2018−2021. Po pracovních
jednáních navštívili účastníci slavnostní koncert v areálu zámku Grafenegg.

Spolupráce krasobruslařských oddílů Dukla Jihlava a UETV St.Pölten 1872
Společný projekt s názvem „Skate across the region“ realizují krasobruslařský oddíl Dukla
Jihlava a UETV St.Pölten 1872 (Union Eislauf & Tennisverein St. Pölten 1872). V rámci tohoto
projektu se letos uskutečnila pro jejich členy dvě soustředění. V první polovině srpna trénovali
členové společně v Jihlavě a v druhé půlce v St. Pöltenu. Kromě intenzivního tréninku na ledě
se procvičoval také fitness, balet a umělecký výraz. Své zkušenosti a tréninkové techniky
zprostředkovali také hosté – z ČR to byla Kateřina Kamberská – trenérka českého národního
týmu a Evelyn Klaudt – bývalá mistryně Evropy a trenérka Eiskunstlauf-Mekka Oberstdorf
z Německa.

Výstava „Umělci Vysočiny/Vier aus Vysočina“ v St. Pöltenu
Ve dnech 6. září 2018 – 7. října 2018 proběhla v dolnorakouském Dokumentačním centru
moderního umění v St. Pölten výstava čtyř autorů z Vysočiny. Veřejnosti se představila díla
malíře, grafika a ilustrátora Emanuela Ranného, sochaře Radomíra Dvořáka, skláře Jana
Exnara a fotografa Cai Zhi Yi. Úvodní slovo slavnostního zahájení výstavy patřilo Leopoldu
Koglerovi, vedoucímu NÖ DOKu a prezidentu Zemského svazu dolnorakouských uměleckých
spolků. Výstavu pak otevřel za Úřad Dolnorakouské zemské vlády Hermann Dikowitsch, vedoucí
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Odboru Kultury, vědy a vzdělávání, oddělení umění a kultury, za Kraj Vysočina Jana Fischerová,
náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a
mezinárodních vztahů, René Lobner, poslanec Zemského sněmu země Dolní Rakousko
v zastoupení hejtmanky spolkové země Dolní Rakousko Johanny Mikl-Leitner a Matthias
Stadler, starosta města St. Pölten. Z vystavujících umělců se vernisáže zúčastnili Radomír
Dvořák a Cai Zhi Yi. Výstava navazuje na úspěšnou spolupráci Galerie výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě s Karikaturmuzeum Krems, která spočívala v realizaci společné výstavy
„Ahoj Nachbar! Satire und Karikaturen aus Tschechien“.

Výstava „Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české krajinomalby a veduty přelomu
18. a 19. století“
Výstava se konala v termínu 8. září 2018 − 21. října 2018 a proběhla ve spolupráci s Rakouskou
národní knihovnou v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Byla součástí programu
Národního zahájení Dnů evropského dědictví, které se konalo právě v Havlíčkově Brodě.
Výstavu tvořila originální díla J. A. Venuta uchovávaná v Rakouské národní knihovně (celkem
398 ks), doplněná o díla ze sbírek paměťových institucí v České republice. J. A. Venuto nebyl
školený malíř, přesto je jeho dílo využitelné v topografii a hlavně památkové péči, kde se v řadě
případů menších měst jedná o nejstarší známá vyobrazení. Návštěvníci zhlédli, jak v 18. a 19.
století vypadala města, městečka, hrady i zámky (např. Havlíčkův Brod, Polná, Pelhřimov, hrady
Lipnice a Kámen).

Výstava rakouských výtvarníků a výtvarníků z Vysočiny Neighborhood Report / Umělci
Vysočiny v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
Dne 8. 11. 2018 se v Jihlavě uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy, která představuje
současnou uměleckou tvorbu v Kraji Vysočina a v Dolním Rakousku. K významným hostům
patřili: hejtman Kraje Vysočina J. Běhounek, náměstkyně hejtmana J. Fischerová, radní země
Dolní Rakousko pro hospodářství, turismus a sport P. Bohuslav, L. Kogler, ředitel
dolnorakouského Dokumentárního centra, M. Grüneis, vedoucí oddělení kultury DR, K.
Krejčová, oddělení kultury – zahraniční kultura. Za rakouskou stranu vystavovali například R.
Jurtitsch, A. Mosbacher, L. Kogler, F. Schwarzinger, nebo G. Thuma. Tvorbu českých umělců
prezentovali malíř, grafik a ilustrátor Emanuel Ranný, sklář Jan Exnar, sochař Radomír Dvořák a
fotograf Cai Zhi Yi. Výstava trvá od 8. listopadu 2018 do 6. ledna 2019.

Projekt Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe
Jedná se o dvouletý projekt, podpořený z projektu Erasmus+, který směřuje na badatelsky
orientovanou přírodovědnou výuku na středních školách. Kromě Kraje Vysočina jsou partnery
Vysočina Education, Académie de Reims spolu se 2 školami, Dolní Rakousko, finské město
Tampere a jako asociovaný partner francouzský region Grand Est.
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V rámci projektu jsou plánována 3 projektová setkání pro řešení praktických záležitostí projektu
a 4 mobility pro pedagogy a zástupce zřizovatele škol jako podpora pro výměnu zkušeností a
dobré praxe v oblasti badatelsky orientované výuky, vědy a výzkumu na středních školách.
V listopadu 2018 proběhlo první projektové setkání, další je plánováno na červen 2019 a září
2020. Mobility, tj. krátkodobé vzdělávací výměny, trvající pět dnů, započnou v lednu 2019 ve
Francii a pokračovat budou výměnami v květnu 2019 ve Finsku, v září 2019 v Dolním Rakousku
a na jaře 2020 v Kraji Vysočina.
Spolupráce středních škol:
V oblasti školství funguje na území Kraje Vysočina velmi dobrá spolupráce např. mezi
následujícími školami
-

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč spolupracuje s Gymnáziem
Waidhofen an der Thaya a BHAK Horn

-

Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava spolupracuje s BHAK Zwettl,
s Landesberufsschule St. Pölten a Österreichisches Rotes Kreuz NÖ

-

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť spolupracuje s Bildungszentrum
Gartenbau Langenlois

-

Střední škola stavební Jihlava spolupracuje s HTBL Krems

-

Střední škola technická Jihlava spolupracuje s Landesberufsschule Neunkirchen

-

Pro příští rok je plánováno pokračování v aktivní spolupráci s diplomatickými
zastoupeními v České republice (Velvyslanectví Rakouska v Praze) i v Rakousku
(Velvyslanectví ČR ve Vídni – seznámení s novou českou velvyslankyní, která nastoupí
v lednu 2018 – zástupci velvyslanectví se pravidelně zúčastňují závěrečné slavnosti
Mladé univerzity).

-

Podpora a rozšiřování spolupráce partnerských škol, měst a obcí.

-

Spolupráce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava a při realizace společných projektů v rámci
EU programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Zpracovali: Ing. Jiří Wiche, odbor sekretariátu hejtmana a Mgr. Hana Dočekalová, odbor
sekretariátu hejtmana, tel. 564 602 338.

Číslo stránky

17

B. Spolupráce Kraje Vysočina s regionem GRAND EST
Spolupráce s francouzským regionem Grand Est navazuje na předchozí spolupráci s regionem
Champagne-Ardenne, která byla zahájena podpisem oficiální Smlouvy o spolupráci mezi Krajem
Vysočina a francouzským regionem Champagne-Ardenne dne 21. 4. 2006 v Jihlavě. Podepsání
smlouvy bylo vyústěním vztahů, které se severofrancouzským regionem probíhaly již od roku
2003. Region Grand Est, který vznikl sloučením Alsaska, Champagne-Ardenne a Lotrinska,
existuje od 1. ledna 2016.
V roce 2018 se podařilo navázat vztah mezi Krajem Vysočina a regionem Grand Est na úrovni
samosprávy, kdy hejtman Jiří Běhounek s náměstkyní Janou Fischerovu navštívili sídlo regionu
Grand Est ve Štrasburku a jednali zde s radní pověřenou mezinárodními vztahy, paní Claudine
Ganter. Probíhá další korespondence hejtmana Kraje Vysočina s prezidentem regionu Jeanem
Rottnerem a platí pozvání prezidenta regionu na Vysočinu na jaro 2019.
V roce 2018 probíhala spolupráce s regionem Grand Est a se subjekty, které v něm působí,
zejména v oblastech školství a kultury. V případě školství se jedná o různé obory včetně
řemesel či gastronomie.
Příkladem úspěšné spolupráce v oblasti školství, konkrétně se školským úřadem v Remeši, je
nadále program Rok v Champagne-Ardenne umožňující studium ve Francii středoškolákům
či partnerství několika středních škol na Vysočině se školami v Grand Est.
V oblasti gastronomie se podařilo navázat intenzivní kontakt se šéfkuchařem Philippem Millem,
který organizuje renomovanou celostátní a mezinárodní soutěž studentů gastronomických oborů
v přípravě slaných a sladkých pokrmů Trophée Mille. Philippe Mille se obrátil na Kraj Vysočina
se žádostí o partnerství při organizaci Trophée Mille v České republice. Přípravy akce jsou
směřovány na listopad 2019.
Kraj Vysočina dále uspěl se žádostí o dvouletý projekt strategické spolupráce podpořené
z programu Erasmus+ v oblasti badatelsky orientované výuky na středních školách. Projekt
spojuje Kraj Vysočina nejen s partnery z Grand Est, ale i Dolního Rakouska a finského
Tampere.
Spolupráce v oblasti kultury se nesla více v oblasti spolupráce s výtvarníkem Janem Vičarem,
který má ve Francii řadu kontaktů a byl v roce 2018 oceněn cenou za grafiku francouzské
Académie des beaux-arts, s nímž se připravuje rezidence francouzských umělců na léto 2019
v Telči. Rezidence umělců z Vysočiny ve Francii, které se konaly v letech 2015–2017, skončily
z důvodu ukončení centra CAMAC a jinde se je zatím nepodařilo obnovit.
V návaznosti na partnerství s regionem Grand Est probíhá i průběžný kontakt oddělení vnějších
vztahů krajského úřadu s Francouzským institutem v Praze či českým velvyslanectvím v Paříži.
Kraj propojuje různé frankofonní aktivity na Vysočině.
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Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2018:
Setkání s předsedkyní komise mezinárodních vztahů regionální rady Grand Est
Dne 14. června 2018 se hejtman Jiří Běhounek a náměstkyně hejtmana Jana Fischerová setkali
v sídle regionu Grand Est ve Štrasburku s Claudine Ganter, členkou regionální rady regionu
Grand Est, předsedkyní komise pro mezinárodní a přeshraniční vztahy. Jednání se vedlo
o politické podpoře partnerských aktivit mezi Krajem Vysočina a regionem Grand Est.

Program Rok v Champagne-Ardenne
Kraj Vysočina ve spolupráci se školským úřadem v Remeši (Académie de Reims), školským
úřadem Nancy–Mety a Francouzským institutem v Praze připravily pro školní rok 2018/2019
devátý ročník jednoletého studia pro studenty středních škol z Vysočiny v regionu Grand Est.
Školní rok 2017/2018 úspěšně absolvovali tři studenti, dva z nich z humpoleckého a jeden
z třebíčského gymnázia. Přijímacími školami byla lycea ve městech Châlons-en-Champagne,
Joinville a Romilly-sur-Seine. Od září 2018 studují na týchž gymnáziích další tři studenti, a to
z Pelhřimova, Humpolce (tento student pokračuje ve Francii druhým rokem) a Ledče nad
Sázavou. Jedna studentka Gymnázia Jihlava pak studuje ve městě Verdun. Všichni čtyři
studenti získali stipendium Kraje Vysočina pro studium na zahraničních středních školách
v partnerských regionech. Začala příprava dalšího ročníku programu, který se bude dále nazývat
Rok ve Francii (Kraj Vysočina–Grand Est).

Návštěva francouzského šéfkuchaře Philippa Milla v Kraji Vysočina a další spolupráce
s ním
Na pozvání hejtmana kraje navštívil ve dnech 4. a 5. dubna 2018 Kraj Vysočina pan Philippe
Mille, šéfkuchař hotelu Domaine Les Crayères v Remeši, držitel dvou michelinských hvězd.
Šéfkuchař Mille je organizátor mezinárodní soutěže učňů oboru kuchař a cukrář Trophée Mille,
které se týmy z Kraje Vysočina účastní od roku 2013. Navštívil OA, HŠ a SOŠS Jihlava, kde
spolu se studenty krajské Gastroakademie připravoval několik pokrmů, sešel se s jihlavským
šéfkuchařem Pavlem Marešem a zúčastnil se jako člen speciální poroty soutěže Kuchař
Vysočiny junior 2018 open v Havlíčkově Brodě. Philippe Mille se znovu setkal s hejtmanem Jiřím
Běhounkem v Bruselu v červnu 2018, kdy předložil plán hlubší spolupráce v uspořádání Trophée
Mille i v ČR. V průběhu podzimu 2018 byl vytvořen tým ze zástupců kraje, hotelových škol
a profesionálů v gastronomii, který připravuje Trophée Mille Česká republika pro rok 2019 spolu
s větší gastronomickou akcí pro veřejnost.

Účast škol z partnerských regionů na soutěži Kuchař Vysočiny junior 2018 open
Soutěže Kuchař Vysočiny junior 2018 open, která se konala dne 5. dubna 2018 na Obchodní
akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod se zúčastnily i týmy studentů z Francie a Slovenska,
konkrétně ze školy Lycée des métiers Gustave Eiffel v Remeši a také ze dvou škol z Nitry. Účast
Francouzů byla umožněna díky kontaktům s šéfkuchařem Philippem Millem i pedagogy
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gastronomických oborů ve Francii, které byly v minulosti navázány díky projektu Cooking
Together.

Příprava a začátek realizace projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across
Europe
Na podzim roku 2018 zahájil Kraj Vysočina v roli koordinátora dvouletý projekt podpořený
z programu Erasmus+ s názvem Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe, který
směřuje na badatelsky orientovanou přírodovědnou výuku na středních školách (projekt byl
připravován pod pracovním názvem Researching Together). Kromě Kraje Vysočina jsou partnery
Vysočina Education, Académie de Reims spolu s dvěma školami, Dolní Rakousko, finské město
Tampere a jako asociovaný partner francouzský region Grand Est. V rámci projektu jsou
plánována tři projektová setkání pro řešení praktických záležitostí projektu a čtyři mobility pro
pedagogy a zástupce zřizovatele škol jako podpora pro výměnu zkušeností a dobré praxe
v oblasti badatelsky orientované výuky, vědy a výzkumu na středních školách. V listopadu 2018
proběhlo první projektové setkání, další je plánováno na červen 2019 a září 2020. Mobility,
tj. krátkodobé vzdělávací výměny, trvající pět dnů, započnou v lednu 2019 ve Francii
a pokračovat budou výměnami v květnu 2019 ve Finsku, v září 2019 v Dolním Rakousku a na
jaře 2020 v Kraji Vysočina.

Lektor francouzského jazyka
Na středních školách v Kraji Vysočina nadále působí rodilý mluvčí jako lektor francouzského
jazyka. Od září 2016 je to Jean Griffon. Vyučuje na Gymnáziu Jihlava, Gymnáziu Třebíč,
Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, Gymnáziu Havlíčkův Brod, Gymnáziu Otokara
Březiny a Střední odborné škole Telč a na Gymnáziu dr. A. Hrdličky Humpolec. Lektor
spolupracuje s příspěvkovou organizací Vysočina Education, díky níž má možnost setkat se
s učiteli a studenty dalších středních škol v Kraji Vysočina. Působení lektora francouzského
jazyka je financováno od září 2017 pouze z prostředků Kraje Vysočina.

Zprostředkování mobilit francouzských učňů v programu Erasmus+
Kraj Vysočina zprostředkoval na základě zájmu z francouzské strany kontakty na OA, SZŠ
a SOŠS Jihlava pro spolupráci v rámci programu Erasmus+ spočívající ve výměnných pobytech
francouzských učňů v různých oborech v praktickém vyučování a na praxi v externích
provozech. Partner na francouzské straně je učiliště Alméa z města Châlons-en-Champagne.
Stáže v oborech kadeřník, kuchař a číšník proběhly v Jihlavě v říjnu 2018. Kraj Vysočina
s regionem Grand Est jednaly i o dalších možnostech výměn studentů středních odborných škol
na pracovní stáže (například ve zdravotnických oborech). Kraj Vysočina dále zprostředkoval
výměnu kontaktů mezi gymnázii.

Číslo stránky

20

Spolupráce mezi stavebními školami
Pokračuje partnerství mezi Střední školou stavební v Jihlavě a stavebním učilištěm v obci PontSainte-Marie na předměstí města Troyes. V rámci této spolupráce již řada žáků různých oborů
ze SŠ stavební Jihlava absolvovalo dvoutýdenní stáž ve Francii. V březnu 2018 přijeli do Jihlavy
opět francouzští učni oboru kovář, kteří zde absolvovali praxe ve firmách a učili se od mistrů
tohoto oboru. Výměny se realizují v rámci projektu z programu Erasmus+.

Výběr děl umělců z Vysočiny pro dočasný fond Artothèque éphémère
Práce grafika Miloše Slámy a malíře Petra Grubera byly zapůjčeny do čtvrtého vydání sbírky
nazvané Artothèque éphémère. Zápůjčka začala v roce 2015 a v roce 2018 skončila. Do tohoto
dočasného fondu výtvarných děl všech žánrů a technik byla tedy již podruhé zahrnuta i díla dvou
umělců z Vysočiny. Díla byla vystavována v různých institucích v regionu Grand Est.

Návštěva francouzského velvyslance v Kraji Vysočina
Dne 26. dubna 2018 navštívil na pozvání pana hejtmana Kraj Vysočina velvyslanec
Francouzské republiky v Praze Roland Galharague s doprovodem. Na programu bylo přijetí
hejtmanem Jiřím Běhounkem a členy rady kraje v sídle Kraje Vysočina, návštěva Gymnázia
Třebíč a setkání se studenty francouzštiny. Po obědě, který proběhl v Obchodní akademii
a Hotelové škole Třebíč, si pan velvyslanec v doprovodu náměstkyně hejtmana Jany Fischerové
prohlédl třebíčské památky, jednal se zástupci sdružení Energetické Třebíčsko a návštěvu
zakončil exkurzí v Jaderné elektrárně Dukovany. Studenti OA HŠ Třebíč byli posléze pozváni
panem velvyslancem, aby zajišťovali obsluhu při recepci ke státnímu svátku Francie v zahradě
francouzského velvyslanectví v Praze v červenci 2018.

Jednání na Francouzském institutu v Praze
Zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina se zúčastnili dne 9. listopadu 2018 schůzky
zástupkyně školského úřadu v Remeši (Académie de Reims) a regionu Grand Est s atašé pro
francouzský jazyk Francouzského institutu v Praze. Tématem bylo představení a podpora
spolupráce v programu středoškolského studia Rok ve Francii, rozhovor o nových možnostech
zajištění francouzského lektora – rodilého mluvčího v Kraji Vysočina a otázky vykonávání
certifikovaných jazykových zkoušek z francouzského jazyka na středních školách v Kraji
Vysočina.
Zpracoval: Jan Skála, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení
vnějších vztahů, tel. +420 564 602 367.
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C. Spolupráce Kraje Vysočina s NITRANSKÝM SAMOSPRÁVNÝM KRAJEM
Smlouva o spolupráci mezi Nitranským samosprávným krajem a Krajem Vysočina byla hejtmany
obou krajů podepsána dne 19. dubna 2006. Nitranský samosprávný kraj (NSK) podepsal
obdobnou smlouvu i s regionem Champagne-Ardenne (nyní Grand Est).
Orgánem zřizovaným za účelem spolupráce je tzv. Stálá konference, jejíž složení za Kraj
Vysočina funguje ve formátu 1 politik (člen krajského zastupitelstva) a 2 úředníci (pracovníci
krajského úřadu).
Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2018:

Na slovenském Gastrofestivalu Nitra vybojoval tým Vysočiny zlato a stříbro
Čtyřchodové jarní fit menu připravené a servírované reprezentačním družstvem Obchodní
akademie a Hotelové školy Třebíč zabodovalo na březnovém Gastrofestivalu v Nitře.
V konkurenci dalších tří zemí si vysočinské družstvo vybojovalo bezkonkurenční zlato za servis
– tedy obsluhu a stříbro za připravené jídlo. Sehraný tým kuchařů a číšnic se na Gastrofestivalu
v Nitře „oťukával“ už loni. V nezměněné sestavě Ondra Šibůrek, Jakub Dejmek, Veronika
Binderová a Karolína Bartejsová nastoupili i letos a s rokem zkušeností navíc soutěží prošli bez
většího zaváhání. Kuchaři trénovali jarní menu 150 hodin, ladili chutě a vybírali suroviny, aby
nakonec menu z Třebíče porazili jen francouzští kuchaři. Kraj Vysočina zastupovala také radní
pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Účast škol z partnerských regionů na soutěži Kuchař Vysočiny junior 2018 open
Oddělení vnějších vztahů se podílelo na organizaci cesty týmu slovenské školy na soutěž
Kuchař Vysočiny junior 2018 open, která se konala dne 5. dubna 2018 na Obchodní akademii a
Hotelové škole Havlíčkův Brod. Soutěže se zúčastnili studenti ze dvou škol ze slovenské Nitry –
SŠ gastronómie a cestovného ruchu Nitra a SOŠ potravinárska Nitra. Hlavním hostem soutěže
byl mezinárodně uznávaný francouzský kuchař Philippe Mille, držitel dvou hvězd Michelin.

Střední školy z Vysočiny se představily v Nitře v rámci veletrhu Mladý tvorca
V termínu 26.- 27. 04. 2018 se třináct krajských středních škol z Vysočiny opět zúčastnilo
prezentační výstavy středních odborných škol v partnerském Nitranském samosprávném kraji.
Mladý tvorca, je veletrh, který je považován za největší svého druhu na Slovensku a každoročně
se ho účastní tisíce mladých lidí, ale i firem a specializovaných agentur. Stejně jako v minulých
letech byly v rámci veletrhu, který probíhal na největším slovenském výstavišti Agrokomplex
v Nitře, předány dvě ceny hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka. Za výrobek AirQuality on
Budget, tedy za program měřící a vyhodnocující hodnoty CO2 ve vzduchu si cenu hejtmana
Kraje Vysočina odvezl z Nitry Adam Prchal, student 3. ročníku oboru informační technologie,
Gymnázia, Střední odborné školy a VOŠ Ledeč nad Sázavou. Za projekt Vzdálené ovládání

Číslo stránky

22

robotů byla cena hejtmana předána Janou Fialovou, radní Kraje Vysočina Jurajovi Frolovi
ze Střední odborné školy, Stará Turá. Pro velký ohlas v minulých letech zopakoval Kraj
Vysočina představení projektů Postav si své auto a Postav si svůj traktor – sportovní vůz nebo
repasovaný traktor ZETOR představily Střední škola průmyslová, technická a automobilní
Jihlava a Vyšší odborná škola Bystřice nad Pernštejnem.

Návštěva náměstkyně hejtmana J. Fischerové v Nitranském samosprávném kraji
V Divadle Andreje Bagara vystoupil 16. 5. 2018 soubor Horáckého divadla Jihlava s úspěšným
představením Zapomenuté světlo a více než 300 diváků ocenilo výkon jihlavských herců
potleskem ve stoje. Pravidelné hostování obou divadelních souborů je dobrým příkladem
úspěšné spolupráce obou krajů na poli kultury. Náměstkyně hejtmana pro oblast kultury,
památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Fischerová přijela Horácké divadlo
podpořit přímo do Nitry. Minimální jazyková bariéra, společná historie i geografická blízkost, to
jsou hlavní výhody partnerství se slovenským regionem, které aktivně funguje již od roku 2006.
Součástí oficiálního programu návštěvy byla také prohlídka zubří obory a Nitranské galerie,
která se specializuje zejména na soudobé umění a podporu mladých umělců. Závěr patřil
prohlídce Krajského osvětového střediska Nitra. Jejich posláním je podpora různých
neprofesionálních forem umění a fungují ve všech slovenských krajích.

Prezentace Kraje Vysočina na Světovém poháru horských kol
V Novém Městě na Moravě se ve dnech 25. až 27. května uskutečnil Světový pohár horských
kol 2018. Oddělení vnějších vztahů a propagační tým Kraje Vysočina na této akci aktivní formou
prezentovali Kraj Vysočina se zaměřením na cílovou skupinu této akce tj. široká veřejnost se
zájmem o cyklistiku a aktivní trávení volného času. Součástí propagace Kraje Vysočina byla i
prezentace příspěvkové organizace Vysočina Tourism a také partnerského regionu Nitranského
samosprávného kraje. Návštěvníci světového poháru se v krajském stanu dozvěděli celou řady
zajímavých typů na výlety po Vysočině, mohli si zasoutěžit v kvízu o znalostech Vysočiny a
odnést si informační materiály o kraji i další propagační předměty pro malé i velké fanoušky.
Kromě cca 20 tis. diváků přímo ve Vysočina Aréně, sledovali závody světového pohárů stovky
tisíc televizních diváků z celého světa.

Česko-Slovenská konference ke 100. let založení Československé republiky
V Třebíči se začátkem června 2018 uskutečnila konference určená pro pedagogy
z partnerského regionu Kraje Vysočina Nitranského samosprávného kraje. Diskutovalo se o
duálním vzdělávání, nedostatku žáků a studentů, podhodnoceném financování, zavádění
nových metod do vzdělávání nebo rozvíjení odborných dovedností a kompetencí. Konference se
konala začátkem června na Střední průmyslové škole v Třebíči a zúčastnila se jí osmdesátka
pedagogů středních škol. Česko-Slovenská konference byla svolána u příležitosti 100. Výročí
založení Československé republiky.
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Účast dvou Středních zdravotnických škol z NSK na Soutěži první pomoci v Mladých
Bříštích
Ve dnech 20. a 21. června 2018 se uskutečnil již 24. ročník mezinárodní soutěže v poskytování
první pomoci, kterou každoročně organizuje OA, SZŠ a SOŠS Jihlava. Celkem se zúčastnilo 33
týmů z ČR, Rakouska, Slovenska, Německa. Soutěže se za Nitranský samosprávný kraj
zúčastnily Střední zdravotnická škola Nové Zámky a Střední zdravotnická škola v Nitře. Každý
tým má za úkol v modelových situacích správně a rychle poskytnout první pomoc a kontaktovat
zdravotnickou službu první pomoci. V letošním ročníku si soutěžící zkusili např. ošetřit
zraněného cyklistu nebo zraněného parašutistu. Profesionální záchranáři jako porotci hodnotili
úroveň poskytování první pomoci, rychlost a adekvátnost reakci a také spolupráci a komunikaci
v týmu.

Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského se letos v srpnu již tradičně zúčastnili
čtyři studenti druhého ročníku žurnalistiky z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře
z partnerského Nitranského kraje. Letošním tématem byly mimo jiné dvě debaty s českými a
rakouskými historiky o roce 1918 a 1938, souvislostech a důsledcích pro současnost.

Návštěva slovenských partnerů na Mezinárodním festivalu Petra Dvorského 4. 8. 2018
v Jaroměřicích nad Rokytnou
Na pozvání hejtmana Kraje Vysočina se zúčastnili zástupci Úřadu Nitranského samosprávného
kraje – vedoucí kanceláře ředitele Úřadu NSK paní Helena Psotová a vedoucí odboru školství
pan Vladimír Gubiš zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského.
Dalších dvou koncertů včetně jubilejního 20. závěrečného koncertu se zúčastnil pan
podpředseda Marián Kéry.

Účast hejtmana Kraje Vysočina na zahájení výstavy Agrokomplex Nitra 2018
Hejtman Kraje Vysočina J. Běhounek a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství M.
Hyský se 16. 8. 2018 společně s předsedou Nitranského samosprávného kraje M. Belicou
zúčastnil zahájení tradiční mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy Agrokomplex Nitra
2018. Dalším bodem návštěvy byl doprovodný program, například návštěva Národního hřebčína
Topolčianky a Muzeum Zámku Topolčianky.

Návštěva podpředsedy Nitranského samosprávného kraje Mariána Kéryho na Vysočině
Ve dnech 16. – 19. srpna 2018 navštívil Kraj Vysočina podpředseda NSK Marián Kéry. Zúčastnil
se dvou koncertů včetně jubilejního 20. závěrečného koncertu Mezinárodního hudebního
festivalu Petera Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou. Program návštěvy začal oficiálním
přijetím v sídle Kraje Vysočina za účasti představitelů samosprávy kraje a dále za účasti radní
Jany Fialové následovala prohlídka areálu FC Vysočina Jihlava a představení Regionální
fotbalové akademie v Jihlavě. Program se následně přesunul do Třebíče, kde hosté navštívili
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Střední průmyslovou školu Třebíč a prohlédli si i památky UNESCO v Třebíči. Součástí
programu byla i prohlídka Muzea Vysočiny Třebíč.

Účast Hotelové akademie Nitra na oslavách 100 let od založení československé republiky
Na Masarykově náměstí v Jihlavě se 15. září 2018 uskutečnil celodenní program na téma oslav
100 let od založení československé republiky. Pro návštěvníky byl připraven hudební program a
také přehlídka prvorepublikové módy a tance. Dále byl pro návštěvníky připraven stan
s občerstvením, kde se prezentovaly české, slovenské a zakarpatské školy. Nitranský
samosprávný kraj reprezentovala Hotelová akademie Nitra. Celou akci ukončila světelná i
vizuální show upozorňující na nejpodstatnější okamžiky dějin naši republiky.

Přehled partnerství škol z Kraje Vysočina a škol v Nitranském kraji:
- Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí spolupracuje se Strednou
odbornou školou Šurany
- Střední průmyslová škola Třebíč spolupracuje se Strednou priemyselnou školou Levice
- Střední škola obchodu a služeb Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou
Jesenského 1, Nové zámky
- Střední škola stavební Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou –
Szakkozépiskola, Nové Zámky
- Střední škola technická Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou Šurany
- Střední škola technická Žďár nad Sázavou spolupracuje se Střední odbornou školou
technickou, Tlmače
- Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín spolupracuje se SUPŠ Levice
- Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad
Pernštejnem spolupracuje s Strednou odbornou školou Šahy
- Vysoká škola polytechnická spolupracuje v rámci programu Erasmus+ s Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitře
Cílem spolupráce je prohloubení dosavadních partnerství a jejich rozšíření na další oblasti a
subjekty. Nespornou výhodou partnerství s Nitranským samosprávným krajem je neexistence
jazykové bariéry, dlouhodobé kontakty a společná historie.

Zpracovali:
Ing. Jiří Wiche, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů
Mgr. Hana Dočekalová, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 338
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D. Spolupráce Kraje Vysočina se ZAKARPATSKOU OBLASTÍ UKRAJINY
Jednání ohledně navázání spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny zahájili
zástupci obou regionů od července roku 2007. Ve dnech 27. 2. až 29. 2. 2008 navštívila Kraj
Vysočina reprezentace Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této návštěvě byla slavnostně uzavřena
a podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma regiony (28. 2. 2008).
Spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny se během 5 let ukázala jako aktivní a
úspěšná a byla realizována celá řada užitečných projektů. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo Kraje
Vysočina na svém zasedání dne 13. 12. 2011 schválilo návrh Dodatku č. 2 Smlouvy
o spolupráci, ve kterém se původní článek č. III nahradil novým. Ten prodloužil dobu platnosti
Smlouvy, a to na dobu neurčitou. Ostatní ujednání Smlouvy o spolupráci by zůstaly beze změny.
Podpis Dodatku ke Smlouvě, který prodloužil spolupráci obou regionů na dobu neurčitou, se
uskutečnil dne 16. 3. 2012 v Mukačevu v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této příležitosti byly
podepsány i další dva velmi významné dokumenty: memorandum o spolupráci mezi Sdružením
přátel Zakarpatské oblasti, které založili a iniciovali senátoři v čele s panem Milošem Vystrčilem,
a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, dále pak smlouva o spolupráci mezi významnými městy
Pelhřimov (Kraj Vysočina) a Mukačevo (Zakarpatská oblasti Ukrajiny).
Účelem smlouvy mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny je rozvíjení vzájemných
kontaktů a spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí a Krajem Vysočina formou jednorázových
i dlouhodobých projektů a aktivit, a to zejména v následujících oblastech: hospodářský rozvoj a
růst; školství a odborné vzdělávání; vědecko-technická spolupráce; ochrana a správa životního
prostředí a kulturního a přírodního dědictví; cestovní ruch, rozvoj venkova a měst; využívání
strukturálních fondů a dalších rozvoj podporujících finančních a jiných zdrojů; kulturní,
společenský a sportovní život; spolupráce mezi úřady a institucemi; zemědělství; péče o lidské
zdroje. Na financování společných projektů se podílí oba partnerské regiony.
Orgán zřizovaný za účelem spolupráce je Stálá konference. Stálá konference určuje hlavní
směry spolupráce mezi oběma regiony a dává jí impulzy. Schvaluje konkrétní projekty na daný
kalendářní rok. Ve Stálé konferenci jsou zastoupeny všechny politické kluby zastupitelstva kraje,
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina a externí spolupracovník. Zasedá pod záštitou předsedy
Zakarpatské oblasti Ukrajiny a hejtmana Kraje Vysočina, kteří jmenují její členy. Zastoupeni jsou
zde hejtman Kraje Vysočina, všechny politické kluby zastupitelstva kraje, ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina a externí spolupracovník pan Josef Nedvěd.
Koordinátorkou činnosti Stálé konference je Kateřina Svobodová, vedoucí oddělení kanceláře
hejtmana, tel. +420 564 602 152, mobil +420 724 650 156, e-mail svobodova.k@kr-vysocina.cz.
Kraj Vysočina aktivně spolupracuje s českými krajanskými spolky v Zakarpatí a diplomatickými
zastoupeními v České republice (Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, Generální konzulát Ukrajiny
v Brně) i Ukrajině (Velvyslanectví ČR v Kyjevě, Generální konzulát ČR ve Lvově).
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Konkrétní projekty spolupráce za rok 2018:
Investiční projekty
- Mateřská školka v obci Latirka (Volovecký okres) – generální oprava budovy.
- Základní škola I.–III. stupně v obci Poljana (Svaljavský okres) – výměna oken a dveří na
budově školy.
- Předškolní vzdělávací komplex (mateřská školka) č. 1 město Chust (Chustský okres) –
rekonstrukce s dostavbou kuchyně.
- Základní škola I.-III. stupně č. 1 v obci Iza (Chustský okres) – výměna oken a dveří na
budově školy.
- Krajská dětská nemocnice ve městě Mukačevo, ul. I. Franka, 39 (Mukačevský okres) –
výměna oken na oddělení polikliniky.
- Užhorodská univerzita (Fakulta filologie, Katedra slavistiky a bohemistiky) – výměna
oken na budově Fakulty.
- Základní škola I.–III. stupně v obci Malý Berezný (Velikobereznjanský okres) - generální
oprava budovy (výměna střešní krytiny, zateplení fasády, oprava jídelny a kuchyně).
- Základní škola I.–III. stupně v obci Rokosovo (Chustský okres) – výměna oken na
budově školy.
- Mateřská školka č. 2 v obci Silce (Iršavský okres) – rekonstrukce budovy.
Užhorodská národní univerzita, Užhorod
- podpora práce lektorky českého jazyka paní Petry Zlámané - svoji práci na Užhorodské
univerzitě zahájila na podzim 2017, tedy pro akademický rok 2017/2018;
- jedná se o jediný lektorát českého jazyka na Ukrajině;
- probíhá spolupráce Užhorodské národní univerzity a Vysoké školy polytechnické Jihlava
– výměnné stáže studentů + organizace česko-ukrajinského workshopu;
- proběhla rekonstrukce kabinetu a učebny pro výuku českého jazyka a výměna oken na
budově fakulty (slavnostní předání bylo v září 2018 při cestě zastupitelů).
Hasiči
- V termínu 23. – 27. 4. 2018 se uskutečnila tzv. „generálská návštěva“ – generál HZS
Ukrajiny pan Čečotkin navštívil Českou republiku na základě oficiálního pozvání našeho
generála HZS Drahoslava Ryby. V rámci programu byl jeden den věnován Vysočině.
- Reciproční návštěva pana generála Ryby v Kyjevě se uskutečnila v listopadu 2018, a
bylo při ní podepsané důležité Memorandum o spolupráci mezi oběma organizacemi.
Zároveň byl přijat konkrétní plán aktivit a výměny zkušeností na rok 2019.
- V roce 2018 daroval Kraj Vysočina věcný dar zakarpatským hasičům ve formě
3 plovoucích vodních čerpadel, konkrétně se jedná o typ PH-POSEIDON 1000 přenosné plovoucí čerpadlo Honda GSV - zařízení je určeno hasičským jednotkám
k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpání vody
ze zatopených nebo zaplavených prostor a dalšímu použití např. v zemědělství,
na stavbách apod.
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Generální ředitelství HZS ČR darovalo zakarpatským hasičů dar ve formě 30 nových a
velmi kvalitních zásahových přileb.
30. 7. – 2. 8. 2018 se uskutečnila odborná stáž pro hasiče – cílem bylo načerpání
zkušeností a legislativy a praktické stránky pro vznik dobrovolných hasičů na Ukrajině
(= jedná se o jeden z konkrétních výsledků pracovní návštěvy pana generála Čečotkina
na Vysočině, která se uskutečnila v dubnu 2018).
Zakarpatští kolegové hasiči byli pozvaní na významnou celorepublikovou akci PYROCAR
2018 v Přibyslavi ve dnech 17. a 18. 8. 2018 http://www.pyrocar.cz/.
Zástupci HZS Kraje Vysočina a SDH Kraje Vysočina se zúčastnili pracovní cesty
zastupitelů do Zakarpatí a při té příležitosti předali jako dar svým ukrajinským kolegům
Prapor a dále 5 zdravotnických vaků (pro první pomoc a záchranu života) horským
záchranářům (jsou součástí HZS Ukrajiny).

Krajanské spolky
Podpora činnosti českých krajanských spolků – jako každoročně obdržely krajanské spolky
v Užhorodě finanční prostředky ve výši 20 tisíc Kč na podporu jejich publikační činnosti.
Účast na hejtmana na mezivládní komisi v Praze.
Hejtman Kraje Vysočina se stal na základě žádosti Vlády ČR členem mezivládní komise, která
určuje směry spolupráce mezi Českou a Ukrajinskou republikou. V roce 2018 se toto zasedání
uskutečnilo v Praze (v loňském roce v Kyjevě). Došlo k otevření a vylepšení česko-ukrajinských
vztahů, podepsání důležitého mezivládního dokumentu, kde je zároveň zakotvena podpora
meziregionální spolupráce.
Humanitární dar – nákladní automobily na údržbu silnic
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 19. 6. 2018 dalo souhlas s vyřazením
následujícího nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace:
- Nákladní automobil Tatra T-815 - r. v. 1998, pořizovací cena 2 812 391,- Kč, zůstatková
cena 0,- Kč; Posypová nástavba SYKO 6H na podvozku Tatra T-815 r. v. 2007,
pořizovací cena 589 050,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Nákladní automobil Š 706 MTSP 25 včetně posypové nástavby VSV6, r. v. 1985,
pořizovací cena 407 106,- Kč, zůstatková cena 0,-;
- Nákladní automobil Š 706 MTSP 25 včetně posypové nástavby VSV6, r. v. 1987,
pořizovací cena 415 053,- Kč, zůstatková cena 0,-;
- Nákladní automobil Š 706 MTSP 25 včetně posypové nástavby VSV6, r. v. 1990,
pořizovací cena 354 610,- Kč, zůstatková cena 0,-;
- Nákladní automobil Liaz 251.261, včetně sklopné nástavby, r. v. 1994, pořizovací cena
1 660 500,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Nákladní automobil Liaz 111.811 RZ r. v. 1983, pořizovací cena 517 000,- Kč, zůstatková
cena 0,- Kč; Kropicí nástavba na podvozku Liaz 111.811 – r. v. 1996, pořizovací cena
100 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
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Zastupitelstvo Kraje Vysočina dalo souhlas s převodem majetku za podmínek stanovených ve
smlouvě o bezúplatném převodu majetku mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny,
příspěvkovou organizací a Dobročinným fondem ViZa.
V termínu 16. – 19. 9. 2018 proběhla fyzická přeprava výše uvedených nákladních aut včetně
příslušenství do Michalovců (doprava Jihlava–Michalovce (Slovensko) byla zajišťována nákladní
vlakovou dopravou), předání kolegům z partnerského regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny,
odborné zaškolení kolegů, probíhalo vyřizování převozních, celních a dopravních náležitostí
k přepravě na Ukrajinu (mimo EU) – vyřizování těchto administrativních náležitostí byla časově
nejnáročnější část celého projektu.
Slavnostní předání starostům jednotlivých zakarpatských měst proběhlo při pracovní cestě
hejtmana Kraje Vysočina a členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
ve dnech 26. – 29. 9. 2018.
Humanitární dar Kraje Vysočina – 6 nákladních automobilů na údržbu silnic – byl rozdělen
do následujících šesti měst: Veliký Berezný, Perečin, Rachiv (partnerské město Třebíče), Tjačiv
(jednání o uzavření partnerské smlouvy s Chotěboří), Mižhirje (partnerské město Nového města
na Moravě), Chust (partnerské město Žďáru nad Sázavou). Výběr míst byl zvolen
podle následujícího klíče: prioritu dostala horská a výše položená místa, kde je větší problém se
sněhem, a také partnerské města našich vysočinských měst.
Cesta zastupitelů na Zakarpatí
V termínu 26. – 29. 9. 2018 se uskutečnila pracovní cesta do Zakarpatí. Tento termín se vázal
nejen ke vzniku 100 let výročí od vzniku ČSR, ale především ke slavnostnímu otevření
některých investičních projektů realizovaných na Zakarpatí v letech 2017 - 2018. Pracovní cesty
se zúčastnili členové Zastupitelstva Kraje Vysočina, zástupci partnerských měst (města, která
mají své partnery na Zakarpatí) a zástupci spolupracujících složek IZS (zástupci policie, hasičů
a záchranky). Programu se zúčastnil také velvyslanec České republiky na Ukrajině pan Radek
Matula, a generální konzul České republiky ve Lvově pan Pavel Pešek.
Letní žurnalistická škola
Letní žurnalistická škola - účast ukrajinských studentů – jedná se o každoročně se opakující
projekt, který má již velkou tradici a úspěšnost. V letošním roce se zúčastnilo šest ukrajinských
studentů (obor bohemistika, v rámci jazykové praxe).
Jazykový kemp v Pelhřimově
Pro studenty prvního ročníku bohemistiky, kteří zatím nejsou na tak vysoké úrovni znalostí,
ale praxe českého jazyka je pro ně povinná, byla připravena účast na každoročním kempu spolu
s českými studenty, který se konal v Pelhřimově v termínu 19. – 24. 8. 2018. Zúčastnilo se
5 studentů bohemistiky + 1 pedagog.
Sociální stáže
Sociální stáže pro pracovníky v sociální oblasti ze Zakarpatí - jedná se o každoročně se
opakující projekt, který má již velkou tradici a úspěšnost. V letošním roce se zúčastnilo
šest ukrajinských pracovníků a pracovnic.
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Pedagogické stáže
V termínu 5. – 8. 6. 2018 proběhla odborná stáž pro pedagogické pracovníky ze škol
ze Zakarpatí, kde se vyučuje český jazyk. Celkem se zúčastní 10 pedagogů českého jazyka.
Učebnice českého jazyka
Nákup učebnic českého jazyka do škol v Zakarpatí, kde se vyučuje český jazyk (podpora výuky
jazyka), včetně katedry bohemistiky Užhorodské univerzity.
Podpora spolupráce policie
- V termínu 22. – 25. 5. 2018 se uskutečnily přebory v policejní kynologii a výměna
zkušeností v oblasti kynologie a policejní práce. Z Ukrajiny se zúčastnili zástupci
Zakarpatské a Doněcké oblasti. Krajské ředitelství Policie ČR připravila pro ukrajinské
kolegy velmi podrobné a praktické metodická výuková videa a prezentace, která využijí
při výcviku psů v rámci celé Ukrajiny.
- Zástupci Krajského ředitelství Policie ČR se zúčastnili pracovní cesty zastupitelů
do Zakarpatí a při této příležitosti předali svým zakarpatským kolegům dar ve formě
zastavovacích pásů. Zastavovací pás je speciální prostředek určený pro bezpečnostní
sbory a ozbrojené složky, který slouží k proražení pneumatik vozidla za účelem jeho
zastavení, přičemž zajišťuje postupný unik vzduchu z pneumatik. Umožňuje velmi rychlé
přehrazení vozovky a rovněž rychlý úklid pásu z jízdní dráhy, aby byl umožněn průjezd
stíhacích vozidel.
- Krajské ředitelství Policie ČR pozvalo své kolegy z řad zakarpatské policie na Biatlon
v prosinci 2018, kde měli možnost shlédnout náročná bezpečnostní opatření a náročnou
organizaci veřejného pořádku při organizaci mezinárodně významné akce jako je
Světový pohár v Biatlonu.
Válečné hroby
Podpora obnovy a rekonstrukce válečných hrobů a památníků padlých (spolu s Ministerstvem
obrany ČR a Československou obcí legionářskou). Společné projekty v roce 2018 podpořilo i
Ministerstvo vnitra Slovenské republiky. Slavnostní odhalení se uskutečnilo za přítomnosti
tehdejší ministryně obrany ČR paní Karly Šlechtové a dalších významných hostů, včetně
válečných veteránů.
Návštěva delegace ze Zakarpatí
Oslavy 100 let výročí republiky, která proběhly v září 2018 na Vysočině, se zúčastnili také
zakarpatští kolegové v čele s panem hejtmanem Mychajlo Rivisem. Program 100 let výročí
republiky byl v gastronomické části obohacen také o stánek s občerstvením a regionálními
výrobky Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Světového poháru v Biatlonu, který proběhl v prosinci 2018, se zúčastnila 20 členná delegace ze
Zakarpatí v čele s panem hejtmanem Mychajlo Rivisem.
Partnerská města
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Funguje spolupráce dosavadních partnerských měst Jihlava-Užhorod, PelhřimovMukačevo, Třebíč-Rachiv, Žďár nad Sázavou-Chust.
20. – 23. 6. 2018 navštívili Kraj Vysočina a Nové Město na Moravě zástupci města
Mižhirje za účelem oficiálního podpisu smlouvy o spolupráci mezi oběma městy.
Partnerství měst Chotěboř-Tjačiv je těsně před podpisem smlouvy o spolupráci (realizuje
se 2019).
Partnerská pomoc Rachivu: V měsíci srpnu proběhla v městě Rachiv v Zakarpatí živelná
kalamita (bleskové povodně), která poničila část města. Město Třebíč svému
partnerskému městu Rachiv nabídlo pomoc - a přispělo prostřednictvím dobročinného
fondu ViZa na likvidaci škod po kalamitě finanční částkou ve výši 800 000 Kč.
Dar města Pelhřimov: Město Pelhřimov dalo dar svému partnerskému městu - respektive
škole v Mukačevu, kde se vyučuje český jazyk - ve formě počítačů, tiskáren, náhradních
kabelů a klávesnic.
Dar města Žďár nad Sázavou: město Žďár nad Sázavou dalo dar ve výši 100 000 Kč
svému partnerskému městu – na rozvoj školství a spolupráce v oblasti školství a
mládeže.
Partnerská pomoc Užhorodu: město Jihlava věnovalo prostřednictvím dobročinného
fondu ViZa finanční dar 500 000 Kč městu Užhorod na rekonstrukci Dětské nemocnice
v Užhorodě. Slavnostní otevření a předání projektu se uskutečnilo v září 2018 při cestě
zastupitelů.

Festival dechových hudeb
18. 5. 2018 se v Užhorodě na Užhorodském zámku a přilehlém areálu konal Mezinárodní
festival mládežnických dechových hudeb. Za Kraj Vysočina se zúčastnila ZUŠ Humpolec –
pedagogové a studenti (celkem 45 vystupujících), kteří měli připravené velmi pěkné vystoupení
a na tomto festivalu reprezentovat Kraj Vysočina a Českou republiku. Ubytování a program měli
české děti + pedagogové zajištěný v ZUŠ Činadijevo (okres Mukačevo), kteří vystupovali v roce
2017 na Festivalu dechových hudeb v Kalištích u Humpolce.
Dárky pro žáky prvních tříd ve školách s výukou českého jazyka
- Jménem Kraje Vysočina a dobročinného fondu ViZa byly předány dárky žákům prvních
tříd všech základních škol, kde se vyučuje český jazyk.
Projekty v hospodářském sektoru
- Je podepsána oficiální smlouva mezi Krajskou hospodářskou komorou a Hospodářskou
komorou Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
- Pracovní cesty zastupitelů do Zakarpatí se zúčastnil také pan Richard Horký, předseda
Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina.
- Připravujeme podnikatelskou misi na rok 2019.
Spolupráce lesníků
V termínu 4. – 7. 4. 2018 se uskutečnila návštěva delegace z oblasti lesního hospodářství v Kraji
Vysočina. Čeští a ukrajinští kolegové se vyměňovali zkušenosti v oblasti hospodaření lesů,
myslivosti, boji s kůrovcem apod.
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Spolupráce mezi organizacemi
Spolupráce mezi Užhorodskou univerzitou a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě.
Spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti.
Spolupráce mezi dětskými domovy.
Výměna zkušeností mezi zástupci hasičských záchranných sborů obou regionů.
Výměna zkušeností mezi zástupci policie obou regionů.
Spolupráce studentů a profesorského sboru Akademie uměleckých sklářů
a Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou.
Spolupráce studentů a pedagogického sboru Institutu slovanských studii v Rivné
a Gymnázia Ledeč nad Sázavou.
V roce 2018 byly uzavřeny dvě nové smlouvy o spolupráci mezi sociálními zařízeními obou
našich partnerských regionů, konkrétně se jedná o:
- Domov Jeřabina v Pelhřimově, domov pro osoby s mentálním a kombinovaným
zdravotním postižením (Kraj Vysočina) + Komunální zařízení Sociální rehabilitační
centrum pro osoby se zdravotním postižením v Tjačivu (Zakarpatská oblast Ukrajiny);
- Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (Kraj Vysočina) + Komunální
ústav Mukačevský psychoneurologický internát (Zakarpatská oblast Ukrajiny).
Podání nominace na cenu Gratias Agit
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlašuje každoročně cenu Gratias Agit – je to
ocenění udělované od roku 1997 ministrem zahraničních věcí České republiky za šíření dobrého
jména České republiky v zahraničí. Na základě nominace Kraje Vysočina byla v roce 2012 mimo
jiné oceněna i paní Natália Tumarec z Koločavy.
Za rok 2018 Kraj Vysočina podal nominaci pana Volodymyra Čubirka.
Spolupráce s ambasádami
Spolupráce a komunikace s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze, Konzulátem Ukrajiny v Brně,
Generálním konzulátem České republiky ve Lvově, Velvyslanectvím České republiky v Kyjevě.
Financování společných projektů
Financování akcí probíhá prostřednictvím dobročinného fondu ViZa. Činnost fondu je tedy
ideologicky i finančně podporována ze strany obou partnerských krajů – Zakarpatské oblasti
Ukrajiny i Kraje Vysočina.
Cíle a činnost fondu, a další podrobnější informace jsou k dispozici v jazykové mutaci české,
ukrajinské a anglické na webových stránkách Kraje Vysočina nebo na webových stránkách
dobročinného fondu ViZa, tj. www.fondviza.cz.
Zpracovala: Kateřina Svobodová, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení kanceláře hejtmana,
tel.: 564 602 152.
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E. Spolupráce Kraje Vysočina s MINSKOU OBLASTÍ
V dubnu 2014 navštívila Kraj Vysočina delegace z Minské oblasti Běloruska (o této skutečnosti
informoval hejtman Kraje Vysočina na zasedání ZK v červnu 2014). Na základě výsledků této
návštěvy, dále také na základě doporučení ze strany MZV ČR a Velvyslanectví ČR v Bělorusku,
se uskutečnila pracovní cesta zástupců Kraje Vysočina do Minské oblasti v termínu
22. až 25. 7. 2014.
Na základě pověření pana hejtmana se výše uvedené cesty účastnily tyto osoby:
- Miroslav Houška, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina,
- Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina,
- Kateřina Svobodová, vedoucí kanceláře hejtmana, koordinátorka spolupráce.
Cílem přípravné pracovní cesty bylo zejména:
- informativní setkání k možnostem hospodářské spolupráce (jednání se zástupci
hospodářské komory nebo obdobných institucí, návštěva podniků)
- získání informací o fungování veřejného sektoru v Bělorusku, především systému
školství a zdravotnictví v Bělorusku
- příprava podzimního setkání zástupců obou regionů na nejvyšší úrovni s předpokladem
formálního potvrzení navázání spolupráce (podpis memoranda o spolupráci) – v případě,
že bude k takovému kroku mandát od Zastupitelstva Kraje Vysočina),
- diskuse a příprava obsahu a textu memoranda o spolupráci.
Zápis z výše uvedené pracovní cesty byl pro informaci rozeslán formou e-mailu všem členům
Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 5/2014 dne 9. 9. 2014 rozhodlo uzavřít
Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina (Česká republika) a Minskou oblastí
(Bělorusko) – usnesení č. 0370/05/2014/ZK.
Obsahem Memoranda o spolupráce je:
- prohloubení dobrých vztahů, rozvoj dlouhodobých a vzájemně výhodných kontaktů mezi
oběma stranami.
- součinnost při navazování kontaktů mezi hospodářskými subjekty Minské oblasti
Běloruské republiky a Krajem Vysočina České republiky za účelem stimulace vzájemně
výhodné spolupráce, se zvláštním důrazem na otázky výrobní kooperace a zakládání
společných podniků.
- podpora hospodářským subjektům provádějícím hospodářskou spolupráci nejrůznější
formou, mimo jiné vývojem a realizací společných účelových programů a projektů,
rozvojem investiční spolupráce, konáním veletržních a výstavních akcí.
- výměna informací v otázkách podnikání, zahraničních investic a dalších otázkách
společného zájmu.
- podpora
příznivých podmínek pro uskutečňování obchodně hospodářské
a vědeckotechnické spolupráce hospodářských subjektů.
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Smluvní stany budou vytvářet a prohlubovat vztahy zejména v těchto oblastech:
- spolupráce v oblasti zdravotnictví (předávání a výměna zkušeností, možnost stáží
v zařízeních, seznámení s fungování zdravotnické záchranné služby),
- spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu (předávání a výměna zkušeností,
možnost stáží, tábory pro děti, sportovní turnaje apod.),
- výměna zkušeností v oblasti energetiky,
- spolupráce v oblasti kultury.
Dne 26. 9. 2014 bylo v Minsku podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina
(Česká republika) a Minskou oblastí (Bělorusko). K tomuto došlo při setkání nejvyšších
představitelů obou regionů: Semjon Borisovič Šapiro, předseda Minského oblastního výkonného
výboru, a Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. Podpisu Memoranda se osobně účastnili také
oba velvyslanci: Milan Ekert, velvyslanec České republiky v Bělorusku, a Vasilij Michajlovič
Markovič, velvyslanec Běloruska v České republice.
Kraj Vysočina byl při této pracovní cestě zastoupený panem hejtmanem Jiřím Běhounkem, členy
Zastupitelstva Kraje Vysočina Janem Slámečkou a Miroslavem Houškou, a ředitelem Krajského
úřadu Kraje Vysočina Zdeňkem Kadlecem.
S návštěvou Minské oblasti u příležitosti podpisu smlouvy o spolupráci byla také spojená
podnikatelská mise, seznámení s podmínkami obchodní spolupráce v Bělorusku, bilaterální
jednání a návštěva několika firem.
Partnerství s Minskou oblastí (Bělorusko) bude rozvíjeno především na hospodářském základě.
Jde o rychle se rozvíjející, perspektivní region a o zajímavý trh a zajímavé příležitosti pro naše
podniky. Spolupráce může mít značný přesah a politický význam. Na partnerství participují oba
státy prostřednictvím svých regionálních orgánů i prostřednictvím obou velvyslanectví, vývoj je
sledován a aktivita podporována Ministerstvem zahraničních věcí.
Aktivity v roce 2018:
Hejtman Jiří Běhounek navštívil partnerský region v Bělorusku.
V únoru 2018 navštívila delegace z Kraje Vysočina vedená hejtmanem Jiřím Běhounkem
do Minské oblasti Bělorusko. Hlavním účelem zahraniční cesty bylo zhodnocení dosavadní
spolupráce obou regionů a představení plánovaných aktivit pro letošní rok. Hejtman Jiří
Běhounek se v průběhu pracovní cesty setkal s novým předsedou partnerského regionu
Anatolijem Isačenkem, kterému zároveň adresoval pozvání na Vysočinu. Obě strany se mimo
dohodly na konkrétních projektech pro rok 2019. Součástí programu bylo také společné jednání
a diskuse zástupců hospodářských komor o konkrétní spolupráci a výměně kontaktů v této
oblasti. Při přípravě a během samotné pracovní cesty byla Kraji Vysočina poskytnuta maximální
součinnost a podpora ze strany obou diplomatických zastoupení, jak Velvyslanectví České
republiky v Bělorusku, tak i Velvyslanectví Běloruska v České republice. Oba velvyslanci Milan
Ekert a Valery Kurdyukov se programu také osobně účastnili.
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V termínu od 20. do 23. 6. 2017 proběhl již opakovaně úspěšný projekt odborných
zdravotnických stáží běloruských odborníků ve zdravotnických zařízeních zřizovaných
Krajem Vysočina, a také ve spolupráci s firmou MEDIN.
V rámci programu se běloruští lékaři zúčastnili také cvičení všech složek integrovaného
záchranného systému na téma „vysoce nakažlivá nemoc“. Cvičení se odehrávalo v Třebíči.
Zde měli možnost vidět fungování integrovaného záchranného systému v praxi.
V termínu 20. – 28. 7. 2018 se ve spolupráci s hokejovým klubem DUKLA Jihlava uskutečnily
odborné sportovní stáže pro trenéry Asociace hokejové federace Běloruské republiky.
Z běloruské strany se těchto stáží zúčastnilo 15 osob.
V termínu 19. – 26. 8. 2018 se uskutečnil třetí ročník hokejového kempu pro děti z Minské
oblasti Běloruské republiky v Kraji Vysočina. Tento projekt byl organizačně realizován
ve spolupráci s HC Lední medvědi – muži s. r. o., Pelhřimov.
Hokejový kemp byl pořádaný ve městě Pelhřimov, v areálu zimního stadionu, v programu měli
mladí hokejisté také utkání na stadionu v Jihlavě a prohlídku zajímavých míst Kraje Vysočina.
Podnikatelské fórum v Třebíči. Delegace téměř dvaceti hostů z partnerského regionu se
v termínu 30. 9. – 2. 10. 2018 a pod vedením místopředsedy Minské oblasti Nikolaie Rogashuka
v Třebíči zúčastnila připraveného podnikatelského fóra. Tématem setkání byl především rozvoj
hospodářské spolupráce Minské oblasti a Vysočiny a navázání osobních kontaktů mezi vedením
hospodářských komor i přímo jednotlivými podnikateli. Zastoupeny byly firmy zemědělského
sektoru, energetiky i stavebnictví. Nechyběla ani prezentace podpory technického vzdělávání,
zkušeností ve výchově hokejové mládeže a velký prostor byl věnován také oblasti zdravotnictví.
O speciální program tematicky zaměřený na integrovaných záchranný systém pro svého
běloruského kolegu připravil rovněž ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina
Jiří Němec. V závěru dvou jednacích dnů si hosté prohlédli třebíčské památky UNESCO.

Plány konkrétních projektů spolupráce Kraje Vysočina a Minské oblasti na rok 2019:
-

-

-

-

Pokračování v intenzivní podpoře hospodářské spolupráce, včetně pomoci se
zprostředkováním kontaktů a informací jako doposud, uspořádání další podnikatelské
mise, podpora činnosti česko-běloruské obchodní spolupráce.
Spolupráce v oblasti zdravotnictví – pokračovat v předávání a výměně zkušeností,
zorganizování konkrétních stáží běloruských lékařů ve zdravotnických zařízeních Kraje
Vysočina (ve spolupráci s firmou MEDIN).
Rozvinutí a intenzivní výměna zkušeností a spolupráce v oblasti integrovaného
záchranného systému, zejména v oblasti hasičů – návštěva ředitele HZS Kraje Vysočina
pana Jiřího němce v Bělorusku za účelem výměny zkušeností (květen 2019).
Spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu – návštěva radní Kraje Vysočina paní
Jany Fialové a některých ředitelů středních škol v Bělorusku za účelem výměny
zkušeností v oblasti technického vzdělávání (květen 2019).

Číslo stránky

35

-

-

Spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu – hokejový turnaj pro mladé hokejisty
z HC Lední Medvědi Pelhřimov v Bělorusku (leden 2019), týdenní hokejová škola pro
mladé běloruské hokejisty na Vysočině (srpen 2019).
Spolupráce v oblasti zemědělství - pozvání běloruských odborníků na významnou akci
„Bramborářské dny na Vysočině“ (říjen 2019).

Kraj Vysočina aktivně a intenzivně spolupracuje s diplomatickými zastoupeními v České
republice (Velvyslanectví Běloruska v Praze) i Bělorusku (Velvyslanectví ČR v Minsku).
V roce 2018 došlo k personální změně na pozici velvyslance České republiky v Bělorusku. Místo
pana Milana Ekerta je na této pozici nyní pan Tomáš Pernický.
Zpracovala: Kateřina Svobodová, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení kanceláře hejtmana,
tel.: 564 602 152.
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F. Spolupráce Kraje Vysočina s PROVINCIÍ HUBEI
Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina a čínskou provincií Hubei bylo podepsáno
31. října 2014. Prioritou ve spolupráci obou regionů je především podpora podnikání, oblast
zdravotnictví, energetiky a zemědělství.

Návštěva viceguvernerky partnerské provincie Hubei na Vysočině
Dne 3. července 2018 navštívila Kraj Vysočina viceguvernerka partnerské provincie Hubei
v Číně paní Wang Yanling. Při setkání s vedením Kraje Vysočina byla diskutována témata
možné spolupráce, především pak v oblasti kultury a cestovního ruchu, protože paní
viceguvernerka má ve své gesci právě oblast kultury. Program návštěvy dále pokračoval
prohlídkou Telče, setkáním s představiteli města a následným jednáním v Panském Dvoře Telč
o možnostech užší spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Stáž lékaře z Nemocnice Jihlava v Hubei Provincial Hospital of Traditional Chinese
Medecine
Lékař z Nemocnice Jihlava na začátku září 2018 odletěl do partnerského regionu Hubei v Číně
na tříměsíční stáž do Hubei Provincial Hospital of Traditional Chinese Medecine. Studijní cesta
byla uskutečněna na základě memoranda o spolupráci Kraje Vysočina s provincií Hubei, jehož
předmětem je mj. i výměna zkušeností a praxe v různých oborech. Právě zdravotnictví je obor,
který Kraj Vysočina s partnerským regionem na úrovni výměny zkušeností dlouhodobě rozvíjí.
Stáži lékaři z Vysočiny předcházela studijní cesta dvou lékařů z Hubei Provincial Hospital of
TCM na podzim roku 2017.
Zpracoval: Ondřej Rázl, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel.: 564
602 337
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3.

Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu zahájila svoji činnost v lednu roku 2008. V letech 2008–2009
zastoupení fungovalo ve formě stálé, tedy zástupce kraje pobýval v Bruselu trvale.
Důvodem pro založení kanceláře byla především snaha být u zdroje informací o finančních
a dalších možnostech, které Evropská unie nabízí, a dokázat je co nejefektivněji využít. Jedním
z důležitých úkolů bylo též zvýšit povědomí o Kraji Vysočina v EU a více se otevřít spolupráci s
mezinárodními partnery. V tomto směru sehrálo velmi pozitivní roli předsednictví ČR v Radě EU
v roce 2009, kdy se Vysočina měla možnost prezentovat na řadě úspěšných kulturních akcí a
pracovních setkání. Další předsednictví ČR se již připravuje pro rok 2022.
V listopadu 2009 došlo společně s personálními změnami také ke změně formy stálého
zastoupení na tzv. zastoupení nestálé. Změna formy zastoupení v Bruselu souvisela jak
s tehdejší ekonomickou situací, tak se snahou zefektivnit fungování kanceláře.
Současný model nestálého zastoupení funguje v praxi tak, že zástupce Kraje Vysočina tráví
většinu času v ČR a do Bruselu jezdí přibližně jednou za měsíc plnit zadané úkoly, vyřizovat
aktuální záležitosti, či se zúčastňovat naplánovaných akcí.
Od 1. března 2014 je zástupcem Kraje Vysočina v Bruselu Jan Skála, který současně pracuje na
úseku zahraničních vztahů odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina v Bruselu navázal řadu významných kontaktů s mnoha evropskými institucemi a
regiony. Na základě získaných kontaktů se Kraj Vysočina pravidelně účastní mezinárodních
projektů, výměn zkušeností či se připojuje k iniciativám pro zajištění krajských zájmů například
při vyjednávání rozpočtu EU. Pozice regionů v EU má důležitý význam a tvoří zásadní složku
procesu evropské integrace. Lze očekávat, že také pozice regionálních zastoupení v Bruselu
bude dále silná, v případě ČR zejména po roce 2020 čím dál důležitější. Přínosy regionálních
zastoupení jsou v síťování, zprostředkování informací a kontaktů a v propagaci krajů a
organizací na jejich území.
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se také zaměřuje na vytváření kontaktů mezi partnery
sídlícími v Kraji Vysočina. Zprostředkovává výměnu zkušeností, poskytuje servis regionálním i
komunálním politikům z Kraje Vysočina a pracovníkům krajského úřadu při jejich jednáních v
Bruselu, zajišťuje zázemí pro jednání. Nabízí technickou a administrativní pomoc dalším
regionálním subjektům z Kraje Vysočina.

V roce 2018 došlo po sedmi letech působení na adrese rue du Commerce 20-22 k přestěhování
kanceláře Kraje Vysočina do nových prostor v majetku Plzeňského kraje na adresu place de
Jamblinne de Meux 31, 1030 Brusel. Jedná se o příležitost posílení spolupráce i vzájemné
informovanosti se zastoupeními dalších českých krajů. Možnosti realizovat některé aktivity
v reprezentativních prostorech v této budově již Kraj Vysočina využíval dříve. Umístění je nadále
v blízkosti evropských institucí.
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Pokračovala i výměna informací se zastoupením partnerského regionu Dolní Rakousko
a korespondence mezi hejtmanem Jiřím Běhounkem a dolnorakouskou zemskou hejtmankou
Johannou Mikl-Leitner, v níž hejtman Kraje Vysočina podpořil aktivity Dolního Rakouska a
dalších evropských regionů ve smyslu zachování silné pozice politiky soudržnosti po roce 2020.
Kraj Vysočina se také v roce 2018 připojil svým podpisem k prohlášení Kohezní aliance, jež
vyhlásil Evropský výbor regionů v souvislosti s přípravou víceletého rozpočtu EU na roky 2021–
2027 a které formou deklarace podporuje zachování a další rozvíjení politiky soudržnosti
jako významného nástroje pro růst a konkurenceschopnosti obcí, měst a regionů a pro
vyrovnávání regionálních disparit.

Pracovní stáže pro studenty vysokých škol v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu nabízí pracovní stáže v kanceláři Kraje Vysočina
v Bruselu. Stáže jsou obvykle tříměsíční, s podporou grantů z evropského programu Erasmus+.
Plní důležitou podpůrnou roli v systému nestálého zastoupení. Stážisté dle pokynů zástupce
Kraje Vysočina v Bruselu pomáhají s přípravou akcí, na nichž se zastoupení podílí, a propagují
Kraj Vysočina, navštěvují semináře a konference, případně další jednání na důležitá témata,
vyhledávají informace a věnují se administrativní činnosti. Stážisté působí v kanceláři v Bruselu
trvale a zajišťují tak kontinuitu zastoupení. V roce 2018 se v Bruselu vystřídaly dvě stážistky,
obě studentky Metropolitní univerzity Praha. Proběhly pohovory za účelem výběru stážistů na
rok 2019.

Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava
V rozmezí od 5. do 11. března 2018 se konal šestý ročník Ozvěn Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Ji.hlava v Bruselu. Před oficiálním zahájením se konaly projekce
a semináře v bruselské filmové akademii RITCS. Oficiální zahájení proběhlo dne 8. března 2018
promítáním v Evropském parlamentu pod záštitou a za přítomnosti poslance Evropského
parlamentu Pavla Poce a chargé d´affaires a. i. velvyslanectví ČR v Belgii Tamary Katuščák.
Vystoupil zde i Jaroslav Zajíček, velvyslanec Stálého zastoupení ČR při EU. Ozvěny za Kraj
Vysočina zahájila náměstkyně hejtmana Jana Fischerová.. Program Ozvěn nabídl v sedmi
promítacích večerech deset filmů z programu posledního ročníku MFDF s důrazem na výrazné
tituly z hlavních soutěžních sekcí. Novinkou šestého ročníku byla kromě zapojení akademie
RITCS spolupráce s dvěma kiny v centru Bruselu. Ozvěny MFDF Ji.hlava v Bruselu organizuje
Kraj Vysočina ve spolupráci s pořadateli MFDF Ji.hlava, statutárním městem Jihlava a Českým
centrem v Bruselu.

Czech Street Party 2018
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se podílelo na přípravě a organizaci tradiční Czech Street
Party, která proběhla již pojedenácté dne 15. června 2018 v ulici Caroly v Bruselu a kde Kraj
Vysočina prezentoval regionální potraviny, propagační materiály a zval k návštěvě Vysočiny,
mj. i na biatlonový světový pohár v prosinci 2018. Jedná se o jednu z největších českých akcí
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v zahraničí. Vystoupení hudebních skupin a atmosféra akce přitahují početné publikum. Akci
letos spolupořádalo Stálé zastoupení ČR při EU, šest českých krajů, hlavní město Praha,
statutární město Brno, České centrum v Bruselu, CzechTourism a další partneři. Akce
se zúčastnili hejtman Jiří Běhounek a náměstkyně hejtmana Jana Fischerová, kteří svoji cestu
spojili s několika pracovními jednáními.
Evropský týden regionů a měst
V Bruselu se ve dnech 8. – 11. října 2018 konal 16. ročník Evropského týdne regionů a měst.
Akce má formát velké konference, zaštiťuje ji Evropský výbor regionů a Generální ředitelství
pro regionální a urbánní politiku Evropské komise. Podílí se na ní řada regionálních zastoupení
a účastní se jí na 6000 politiků, pracovníků evropských institucí, reprezentantů regionů a měst,
výzkumných a zdělávacích institucí i byznysu při seminářích, debatách a dalších příležitostech
pro sdílení zkušeností a kontaktů. Kraj Vysočina se na letošním ročníku představil na workshopu
na téma koheze a meziregionální spolupráce, který se konal v prostorách zastoupení SaskaAnhaltska, a kromě těchto dvou regionů se připojily Wales, francouzský Centre-Val de Loire,
španělská Valencia, polské Mazovsko a nizozemský Achterhoek. Workshopu se účastnil
náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal. Petr Holý z odboru regionálního rozvoje
prezentoval meziregionální spolupráci v rámci Evropského regionu Dunaj Vltava.

Zpracoval: Jan Skála, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 367.
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4. Spolupráce v rámci meziregionálních uskupení
Evropský region Dunaj Vltava
Usnesením č. 0343/04/2012/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o uzavření mezinárodní
spolupráce v rámci Evropského regionu Dunaj Vltava (Zastupitelstvo kraje rozhoduje o uzavření
mezinárodní spolupráce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava dle materiálu ZK-04-2012-78, př. 2).
ERDV byl slavnostně založen 30. 6. 2012.
V rámci rotujícího předsednictví 7 partnerských regionů předsedal v roce 2018 Evropskému
regionu Dunaj-Vltava Kraj Vysočina, který převzal předsednictví od Dolního Bavorska v lednu
2018.
Na základě politické shody všech partnerských regionů bylo tématem vysočinského
předsednictví téma „ERDV jako aktivní a soudržný region“. V rámci naplňování tohoto tématu se
aktivity zaměřovaly především na komunitně vedený místní rozvoj malých obcí, opomenuto
nebylo ani zaměření na širokou veřejnost.

V rámci realizace ročního tématu připravil Kraj Vysočina jako předsedající region ERDV ve
spolupráci s jednotlivými strukturami ERDV tato opatření:

-

Soutěž „Vesnice ERDV 2018“ (1. pol. 2018) – každý region nominoval obec do 3 tis.
obyvatel, která je dle jeho názoru příkladem dobré praxe v komunitním rozvoji – 7 obcí bylo
navzájem porovnáváno a vítěz soutěže získal ocenění „Vesnice ERDV roku 2018“ ve formě
skleněné plastiky – o každé ze 7 nominovaných obcí byl natočen cca 3 minutový
dvojjazyčný medailonek, který dále slouží pro její prezentaci. Každé obci bylo navíc uděleno
čestné uznání za oblast, ve které v porovnání s ostatními nejvíce vyniká. Kraj Vysočina
prezentovala obec Heřmanov, která byla oceněna za péči o zachování tradic. Celkovým
vítězem se stala dolnorakouská obec Langau.

-

Středoškolská studentská soutěž „Návrh uměleckého ocenění charakterizující
Evropský region Dunaj-Vltava“ (1. pol. 2018) – dvoukolová soutěž (regionální a
mezinárodní kolo), vítězové regionálních kol získali jako odměnu voucher na maximálně
dvoutýdenní odbornou stáž v jiném partnerském regionu v hodnotě 2 000 €, dle vítězného
návrhu bylo vyrobeno konkrétní ocenění, které bylo předáno vítězi „Vesnice ERDV 2018“.
Celkovou vítězkou soutěže se stala studentka druhého ročníku Uměleckoprůmyslové
akademie Světlá nad Sázavou, Adéla Čapkovou. Dalším vedlejším efektem této aktivity jsou
nově vznikající partnerství podobně zaměřených odborných škol v rámci ERDV.

-

Čistý Evropský region Dunaj-Vltava (celoročně) – jednotlivé regiony se v průběhu roku
připojovaly, případně i jinak podporovaly regionální akce na podporu a propagaci čistého
životního prostředí (Čistá Vysočina, Ukliďme Česko, Ramadama, Hui Pfui atd.)
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-

Evropský den sousedů (květen) - prezentace ERDV v rámci akcí na podporu sousedských
vztahů a to i přeshraničních, případně organizace vlastních akcí k tomuto tématu
v regionech.

-

Vzdělávací cesty starostů a angažovaných obyvatel po příkladech dobré praxe
v komunitním rozvoji malých obcí (září 2018) – obou podzimních cest (rakouskobavorské regiony, české regiony) se účastnilo přes 40 zástupců obcí z celého ERDV, cesty
byly velice pozitivně hodnoceny jak samotnými účastníky, tak prezentujícími se obcemi (11)
a dalšími organizacemi (3 firmy, 5 spolků). V rámci cesty po českých regionech se
prezentovaly příklady dobré praxe obce Křižánky a Vepříkov.

-

Evropský den jazyků (27. 9., celoročně) – pro ERDV již tradiční aktivity, kdy jednotlivé
regiony sami organizují akce, nebo se připojují k již probíhajícím akcím na podporu výuky
jazyka sousedů (čeština, němčina)

-

Evropský den seniorů (1. 10.) – prezentace aktivit ERDV nové cílové skupině, jejíž podíl
na celkovém obyvatelstvu ERDV neustále narůstá.

-

Výroční konference ERDV (říjen 2018) – tematické zaměření na komunitní rozvoj měst
a obcí na území ERDV, shrnutí dosavadních aktivit ERDV, představení nového
tematického směřování, vyhlášení výsledků obou soutěží – 8 desítek účastníků jak z řad
zástupců regionů, místních samospráv ale i angažovaných obyvatel ERDV.

ERDV rovněž průběžně sleduje možná témata dalšího rozvoje. V průběhu roku 2018 bylo
strukturami ERDV navrženo a politiky následně odsouhlaseno jako nové střednědobé téma pro
ERDV: „ERDV – region pro společnost 4.0“ s podtématy „Průmysl 4.0“, „Zdravotnictví“
a „Cestovní ruch“. Téma souvisí především s aktuálními globálními trendy digitalizace
a automatizace a jejich vlivem na vybrané společensko-vědní oblasti (výzkum, průmysl,
vzdělávání, zdravotnictví, cestovní ruch atd.). Konkrétní oblasti byly vybrány regiony s ohledem
na jejich kompetence a možností realizace projektů v dané oblasti.
Podrobné informace o předsednictví Kraje Vysočina v rámci ERDV v roce 2018 budou
předloženy orgánům kraje samostatným materiálem.

Institut regionů Evropy (IRE)
Kraj Vysočina je od roku 2013 členem Institutu evropských regionů. IRE (www.institut-ire.eu) je
neziskovou organizací, která se zabývá spoluprací mezi regiony, městy a korporacemi v Evropě
na aktuálně řešená témata. V současné době je členem 160 regionálních a lokálních subjektů z
21 zemí Evropy. V rámci členství má kraj možnost využívat např. zdarma tiskoviny IRE
(časopis), kde jsou uváděny příklady dobré praxe či aktuální výzvy v rámci EU, účastnit se
zdarma konference evropských regionů a měst, kde jsou každoročně řešena „nejdůležitější“
témata současnosti, v roce 2018 s podtitulem Atraktivní regiony a města pro budoucí generace.
IRE je platformou, kde je možné navázat kontakty a získat informace o možnostech spolupráce
mezi regiony a organizacemi. Členům je poskytován přímý přístup k rozhodnutím a politikám EU
institucí, jsou jim zprostředkovány výsledky mezioborové spolupráce ve výzkumu
a prezentována praxe z mezinárodních sympozií a odborných konferencí.
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European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) - neziskové sdružení
Evropských regionálních a lokálních aktérů zodpovědných za zdravotní péči
Dne 18. září 2012 Kraj Vysočina oficiálně vstoupil do neziskového sdružení EUREGHA.
Sdružení EUREGHA tvoří regiony a místní úřady, příp. místní a regionální zdravotnické
a nemocniční organizace, jejichž cílem je usilovat o vzájemnou spolupráci regionů v oblasti
zdravotní péče, upozorňovat instituce Evropské unie na specifické výzvy, kterým regiony čelí a v
neposlední řadě ovlivňovat tvorbu evropské politiky v této oblasti. Roční členský poplatek je ve
výši 5 000 eur. V současné době je členem 16 regionů: Dolní Rakousko, belgické Vlámsko,
Německojazyčné společenství v Belgii, Kraj Vysočina, francouzský region LanguedocRoussillon, italské regiony Benátsko, Emilia-Romagna a Toskánsko, nizozemské Limbursko,
polský region Podlaskie, španělské Katalánsko, švédské regiony Östergötland, Skåne a Västra
Götaland, britský Wales a organizace NHS24 Scotland.

Zpracovali: Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 546 a Jan Skála, odbor
sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 367.
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5. Spolupráce s dalšími partnery v zahraničí
Návštěva české velvyslankyně v Rakousku v Jihlavě
Dne 3. května 2018 navštívila na pozvání hejtmana Kraj Vysočina velvyslankyně České
republiky v Rakousku paní Ivana Červenková v doprovodu zástupců českého velvyslanectví ve
Vídni. Paní velvyslankyně navštívila Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední
odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, kde se
seznámila s provozem školy i s jejími přeshraničními projekty s rakouskými partnerskými
školami. Na pracovním obědě s vedením Kraje Vysočina se diskutovalo i o dalších oblastech
mezinárodní spolupráce, která dlouhodobě funguje např. v kultuře, vzdělávání, integrovaném
záchranném systému i ve zdravotnictví. Odpoledne hosté navštívili Zdravotnickou záchrannou
službu Kraje Vysočina. Na ZZS diskutovali o možnostech rozšíření přeshraničních zásahů
letecké záchranné služby na základě Dohody o spolupráci záchranných služeb Kraje Vysočina,
Jihočeského, Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska, která byla uzavřena v lednu 2018.

Návštěva čínské velvyslankyně v Kraji Vysočina
Ve středu 25. dubna 2018 proběhla oficiální návštěva čínské velvyslankyně paní Ma Keqing
v Kraji Vysočina. Návštěva začala v sídle Kraje Vysočina setkáním velvyslankyně s hejtmanem
kraje a dalšími členy rady kraje a vedením krajského úřadu. Následného pracovního oběda se
zúčastnili kromě představitelů Kraje Vysočina také zástupci nejvýznamnějších podnikatelských
subjektů na Vysočině s vazbou na čínský trh. Program návštěvy byl zakončen prohlídkou
společnosti Zall Jihlavan Airplanes, s.r.o., kde se paní velvyslankyně seznámila s provozem
společnosti a jednala s nejvyšším vedením společnosti.

Návštěva kanadské velvyslankyně v sídle Kraje Vysočina
Dne 25. října 2018 zavítala do sídla Kraje Vysočina velvyslankyně Kanady v Praze Barbara
Richardson s doprovodem a setkala se s hejtmanem a členy rady kraje. Paní velvyslankyně se
dále zúčastnila i s dalšími významnými hosty zasazení lípy republiky v parku v areálu VŠPJ,
jímž byly zakončeny krajské oslavy 100. výročí založení Československé republiky. Program její
návštěvy byl zakončen účastí na zahájení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
Ji.hlava.

Den španělské kuchyně v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina se podílel na přípravě návštěvy španělského velvyslance v Praze Pedra CalvaSotela Ibáñeze-Martína na Dni španělské kuchyně v Obchodní akademii a Hotelové škole
Havlíčkův Brod, jenž se konal 15. února 2018. Do projektu Asociace školních jídelen ČR, který
podpořilo španělské velvyslanectví a další partneři, se zapojila školní jídelna a s prezentací
španělských specialit i studenti gastronomických oborů školy.
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Spolupráce se spolkovou zemí Vídeň:
Vzpomínkové setkání ve Vídni při příležitosti 50. výročí Pražského jara 1968
Velvyslanectví České republiky ve Vídni a Rakousko-česká společnost dne 19. května 2018
společně připravily setkání k významnému jubileu. Pozvání do Vídně přijal i hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek. Slavnosti se zúčastnilo více než 300 hostů z řad politické reprezentace
obou zemí a z vídeňské diplomatické i krajanské komunity. K účastníkům patřili Bohumil Šimek,
hejtman Jihomoravského kraje, Angela Fichtinger, předsedkyně rakousko-české parlamentní
skupiny, Margot Klestil, bývalá první dáma a velvyslankyně v ČR, a Karl Peterlik, který působil
na rakouském Vyslanectví v Praze v roce 1968 a v roce 1989 jako velvyslanec. Vzpomínkové
shromáždění bylo spojeno s výstavou o roce 1968 v Československu, jakož i s výstavou o
dobových česko-rakouských vztazích. Shromáždění se zúčastnil také prezident Rakousko-české
společnosti a dlouholetý starosta Vídně Michael Häupl, pro něhož šlo i o příležitost rozloučit se v
úřadu, který opouští po 24 letech.

Univerzitní Telč a památky UNESCO z Vysočiny se představily ve Vídni
Ve středu 20. června 2018 proběhla v prostorách Českého centra ve Vídni tisková konference
pro rakouské novináře, na které společně vystoupili náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana
Fischerová, prorektorka Masarykovy univerzity Naděžda Rozehnalová, starosta Telče Roman
Fabeš, ředitel Univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec a ředitel krajské příspěvkové
organizace Vysočina Tourism Tomáš Čihák. V rámci tiskové konference byla prezentována
nabídka Kraje Vysočina a Telče v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na památky
UNESCO. Masarykova univerzita představila své vzdělávací kurzy pro rakouské seniory, které
má v plánu realizovat na Vysočině ve svém telčském univerzitním centru.
Zpracovali: Jan Skála, tel. 564 602 367, a Hana Dočekalová, odbor sekretariátu hejtmana,
oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 338

Spolupráce s Finskem
Mezinárodní sportovní škola 2018
Ve dnech 20. až 29. července 2018 se konal 4. ročník Mezinárodní sportovní školy (ISS), a to
tentokrát z organizačních důvodů odděleně. Hokejovou část sportovní školy hostila po roce opět
Jihlava, zatímco florbalisté absolvovali svůj program podle plánu ve finské Pirkkale. Sudé
ročníky ISS jsou pravidelně pořádány v regionu Tampere a liché na Vysočině, ale připravované
úpravy zimního stadionu v Jihlavě pro příští rok vedly organizátory k této vzájemné dohodě.
Mezinárodní sportovní školy 2018 se z Kraje Vysočina na základě výběru trenérů zúčastnilo
celkem 39 hráčů ročníku 2005 a mladších. Krajskou výpravu mladých sportovců zajišťovalo více
jak 20 členů z řad trenérů, realizačního týmu a zdravotní služby. Po sportovní stránce se
každoročně zvyšuje kvalita programu a zejména pro dvouletý cyklus florbalistů je výstup lehce
srovnatelný. Vzájemné propojení tréninkových trendů jednotlivých stran pomáhá mladým
hráčům lépe zvládat složité herní situace a zapojovat je do náročnějších herních systémů.

Číslo stránky

45

Komunikačním jazykem je angličtina, což naplňuje další cíl této mezinárodní spolupráce. Projekt
ISS se díky spolupráci se SENSE ARENA (unikátní český produkt, který se zaměřuje na
sportovní trénink a diagnostiku sportovců s využitím nejmodernější technologie virtuální reality)
stal ojedinělým tréninkovým kempem v republice a je připraven se otevřít i pro další sporty mající
zájem o toto jedinečné know-how.
Spolupráce mezi středními školami Kraje Vysočina a města Tampere
V návaznosti na předchozí projekty ve středoškolském vzdělávání mezi Krajem Vysočina a
městem Tampere probíhala i v roce 2018 spolupráce středních škol z obou regionů
podporovaná z programu Erasmus +, například výměny studentů mezi Střední školou stavební
Jihlava a školou Tredu v Kangasale.

Vzdělávací projekt vedený Krajem Vysočina
Na podzim roku 2018 zahájil Kraj Vysočina v roli koordinátora dvouletý projekt podpořený
z programu Erasmus + s názvem Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe, který
směřuje na badatelsky orientovanou přírodovědnou výuku na středních školách. Projektovým
partnerem je i město Tampere jako zřizovatel tamních středních škol. Další partneři jsou
Vysočina Education, Académie de Reims spolu se dvěma školami, Dolní Rakousko a jako
asociovaný partner francouzský region Grand Est.
Zpracoval: Jan Skála, OSH, tel. 564 602 367; Milan Kastner, OŠMS, tel. 564 602 971.

Spolupráce s Itálií
Návštěva italského velvyslance v Kraji Vysočina
Dne 4. května 2018 navštívil na pozvání pana hejtmana Kraj Vysočina velvyslanec Italské
republiky v Praze Aldo Amati, jehož doprovodili zástupci Italsko-české obchodní komory.
Po přijetí hejtmanem a členy rady kraje v sídle Kraje Vysočina navštívil pan velvyslanec Střední
uměleckoprůmyslovou školu Jihlava-Helenín. Na slavnostní oběd s panem velvyslancem a
panem hejtmanem přijali pozvání zástupci dvou malých firem z Vysočiny, které mají italské
vlastníky. Odpoledne bylo věnované návštěvě firmy Vývoj, oděvní družstvo v Třešti, a města
Telč, kde se pan velvyslanec setkal s představiteli města a prohlédl si telčské památky.
Závěrečným bodem programu byla návštěva firmy Brokis, s. r o., v Horních Dubenkách.

Autonomní region Friuli Venezia Giulia
Italský velvyslanec Aldo Amati při své návštěvě Kraje Vysočina v květnu 2018 podpořil snahu o
znovunavázání spolupráce s regionem Friuli Venezia Giulia, s nímž pojila Kraj Vysočina v letech
2006–2010 smlouva o spolupráci, která ale byla pro nízkou aktivitu ukončena. Další pokusy o
znovunavázání spolupráce, například při Světové výstavě EXPO v Miláně v roce 2015,
neuspěly. Pan velvyslanec v létě 2018 zprostředkoval kontakt na nové vedení regionu Friuli
Venezia Giulia.
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Návštěva prezidenta italského regionu Friuli Venezia Giulia
Ve dnech 21. – 22. listopadu 2018 navštívil Kraj Vysočina na pozvání hejtmana Jiřího Běhounka
pan Massimiliano Fedriga, prezident italského Autonomního regionu Friuli Venezia Giulia,
s doprovodem. Program sestával z večeře s panem hejtmanem, oficiálního přijetí v sídle kraje
pod vedením náměstkyně hejtmana Jany Fischerové a návštěvy Třebíče, kde hosté
v doprovodu radního Martina Hyského navštívili Střední průmyslovou školu Třebíč, Alternátor –
ekotechnické centrum, firmu Selva Shoes a baziliku sv. Prokopa. Oficiálního přijetí v sídle Kraje
Vysočina se zúčastnil také náměstek hejtmana Vladimír Novotný a oběda v Třebíči náměstek
hejtmana Pavel Pacal. Přítomni programu dne 22. listopadu byli i Pavel Zezula, honorární konzul
Itálie v Brně, a generální tajemník Italsko-české obchodní a průmyslové komory Matteo Mariani.
Prezident Massimiliano Fedriga uvedl, že svoji cestu vnímá jako zahájení nové fáze spolupráce
a vztahů, která bude na širší úrovni. Rád by navázal na společnou historii a rozvinul hlubší
a intenzivní spolupráci při zapojení sektorů klíčové oblasti, jako je zdravotnictví, vzdělávání
a výzkum, podnikání, cestovní ruch, kultura či sport.
Zpracoval: Jan Skála, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 367.;
Milan Kastner, odbor školství mládeže a sportu, tel. 564 602 971.
Aktivity odboru informatiky
Spolupráce s Čínskou lidovou republikou (Tchaj-wan), resp. Tchajpejskou hospodářskou
a kulturní kanceláří v Praze přinesla několik konkrétních výsledků:
Účast náměstka hejtmana Vladimíra Novotného na Taipei Smart Expo v březnu 2018
včetně prezentace projektů Kraje Vysočina na této významné konferenci.
Realizace druhé fáze chytrého systému LED osvětlení v Nemocnici Pelhřimov ve spolupráci
s Institutem pro informační průmysl. Projekt dokončen v prosinci 2018 a týkal se
implementace funkce automatického stmívání vnitřních LED světel dle předem daných
časových kalendářů.
Realizována studijní cesta pro 8 studentů a jednoho učitele na Tchaj-wan v prosinci 2018.
Studijní cesta je připravena k tématu elektromobility, eHealth a chytrých řešení pro budovy
a energetiku. účastnili se vybraní studenti středních průmyslových škol Jihlava, Pelhřimov,
Třebíč a Žďár nad Sázavou. Cesty se také zúčastnil vedoucí OŠMS a 2 zástupci
Nemocnice Pelhřimov. Cestu sponzorovali: Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář
v Praze, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Tatung CZ s.r.o, INBUI s.r.o.
-

Realizován pilotní projekt monitoringu mikroklimatu pomocí IoT čidel ve spolupráci s firmou
Tatung CZ v Muzeu Vysočiny Jihlava a Muzeu Vysočiny Třebíč. Výsledky projektu budou
zohledněny při přípravě možného centrálního řešení sběru dat z IoT čidel, která je
zamýšlena na rok 2019.

Zpracoval: Václav Jáchim, odbor informatiky, tel.: 564 602 346.

Číslo stránky

47

