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Spolupráce kraje s obcemi na přípravě Integrovaného
systému nakládání s odpady v kraji Vysočina
Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina (dále jen
„POH KV“) je základním koncepčním materiálem v oblasti odpadového hospodářství.
Z vyhodnocení POH KV je
zřejmé, že dlouhodobě nejsou
plněny závazné cíle zejména
v oblasti nakládání s komunálními odpady. Jedná se o tyto
cíle: zvýšit množství materiálového využívání komunálních
odpadů, omezit odstraňování
odpadů skládkováním, snížit
množství skládkování kompostovatelných i spalitelných
odpadů a snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných
komunálních odpadů uložených na skládky.
Kraj Vysočina nabízí koordinační roli a otevřenou spolupráci se zodpovědnými subjekty
v oblasti nakládání s komunálními odpady (původci komunálních odpadů), kterými jsou
města a obce, k řešení úkolů, jež jsou původcům uloženy v POH KV a které se zatím
nedaří plnit, a zejména k plnění úkolů, jež přesahují rámec
dosavadních systémů nakládání s komunálními odpady prostřednictvím přípravy projektu
s názvem Integrovaný systém
nakládání s odpady v kraji Vysočina (dále jen „ISNOV“).
V první fázi spolupráce na přípravě projektu ISNOV kraj
jednal s 15 městy – obcemi
s rozšířenou působností (dále
jen „ORP“). Dne 1. června
2010 byla podepsána smlouva o spolupráci, o jejímž uza-

vření rozhodlo zastupitelstvo
kraje usnesením č. 0556/07/
2009/ZK.
Smlouva je otevřená a v další fázi k ní může přistoupit
jakákoli z dalších obcí kraje, pokud bude mít zájem aktivně se podílet na přípravě
projektu ISNOV a ovlivnění
způsobu nakládání s odpady
v kraji a ve své obci.
Smluvní strany se dohodly
na složení ﬁnančního vkladu
ve výši 10 Kč za každého obyvatele. Kraj Vysočina se zavázal poskytnout vklad ve výši až
2,4 mil. Kč, obce s rozšířenou
působností složí vklad ve výši podle počtu obyvatel města. Pro další přistupující obce
vklad obce není podmínkou.
Za ﬁnanční prostředky v objemu cca 4,7 mil. Kč budou zpracovány technickoekonomické
analýzy zaměřené zejména na
stanovení rozsahu a funkcí integrovaného systému včetně
způsobu začlenění nebo spolupráce se stávajícími zařízeními
a systémy (na základě analýzy
stávajícího systému odpadového hospodářství v kraji včetně
materiálových toků a ekonomického zhodnocení); stanovení potřeby nových zařízení
a systémů (včetně řešení umístění, technologie, materiálových toků – vstupů a výstupů,
logistiky a řešení svozových
oblastí včetně cenové politiky, výstupy energie a jejího
využití, možnosti ﬁnancování
a provozování, vlivy na životní
prostředí); příprava implemen-

tace doporučení pro realizaci
aktivit a výstupů projektu vzešlých z analýz dle předchozího
bodu. Proběhne také environmentální osvěta a práce s veřejností (informační kampaň).
Účelem této smlouvy je úspěšná příprava projektu ISNOV,
jenž bude zaměřen na předcházení vzniku komunálních odpadů, omezování jejich množství
a nebezpečných vlastností,
vytváření integrované a přiměřené sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady
a na zvýšení využívání komunálních odpadů s upřednostněním materiálového využití
včetně řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
a přímého energetického využívání směsných komunálních
odpadů.
V případě zájmu vaší obce
o přistoupení ke smlouvě vyplňte přílohu smlouvy o spolupráci a zašlete na Krajský úřad
kraje Vysočina, odbor životního prostředí.
Pro otevřenou komunikaci široké veřejnosti k tomuto projektu
byl jako součást webu kraje Vysočina zřízen samostatný webový portál, na kterém najdete
smlouvu o spolupráci, historii
příprav, podklady, studie, aktuality a další informace.
Více informací vám poskytne:
■ Eva Navrátilová, odbor ži-

votního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Nové prostředky ve Fondu Vysočiny na podporu podnikání
Zastupitelstvo kraje na svém
červnovém zasedání zvýšilo
alokaci Fondu Vysočiny (dále
jen „FV“) pro rok 2010 o 7 mil.
Kč. Úprava alokace fondu byla
provedena v souvislosti s přípravou vyhlášení dalšího kola

grantového program Rozvoj
podnikatelů. Tento grantový
program je zaměřen na pomoc
malým podnikům do 50 zaměstnanců ve formě příspěvku
na pořízení technologií a výrobních zařízení, případně na

rozšíření podnikatelských prostor. První kolo bylo vyhlášeno v objemu 10 mil. Kč, celkem
bylo přijato 165 žádostí s požadavkem na 19,7 mil. Kč a na
podporu navrženo 85 drobných
(pokračování na další straně)

OBSAH
(výběr)

Upozornění na změny vyplývající z velké novely vodního
zákona
str. 2
Soutěž Obec přátelská celé
rodině podporuje v letošním
roce zejména mezigenerační
soudržnost a solidaritu
str. 2
Možnost získání dotací
na protiradonová ozdravná
opatření pro obce i domácnosti
str. 3
Mladí zdravotníci pod křídly
ČČK soutěžili v Pelhřimově
str. 4
Pořádáte ve vaší obci zajímavou akci? Dejte o ní vědět
ostatním!
str. 5
Vesnicí roku 2010 na Vysočině se stala obec Vír
str. 6
Jak hodnotí obce poskytovanou metodickou a odbornou
pomoc
str. 6
Skutek roku

str. 7

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Jitka Svatošová
telefon: 564 602 328
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@e-mail.cz)
tisk a distribuce:
YASHICA s.r.o.
Mikuláškova 1, Třebíč
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru
NEPRODEJNÉ

číslo7/2010

strana 2

ZPRAVODAJ

podnikatelů. Jde tedy v letošním roce o grantový program
s nejvyšším převisem a počtem
žadatelů. Rovněž je třeba zmínit pozitivní vliv programu na
zvýšení konkurenceschopnosti
a posílení stability těchto ﬁrem
a na udržení zaměstnanosti,

což jsou výsledky reﬂektované pozitivně zejména v době
ekonomické krize. Aby mohl
být tento GP znovu vyhlášen, bylo třeba provést úpravu
alokace FV pro rok 2010, a to
navýšením prostředků o částku ve výši 7 mil. Kč. Po na-

výšení dosáhne alokace FV
pro rok 2010 objemu 43,4 mil.
Kč. Aktuálně již došlo k vyhlášení 11 grantových programů ve výši 36,4 mil. Kč. Deset
z těchto programů již bylo vyhodnoceno. Přehled úspěšných i neúspěšných žadatelů

u těchto programů lze nalézt
na stránkách Fondu Vysočiny
> Vyhodnocené programy.
■ Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Odbor vodního a lesního hospodářství

Upozornění na změny vyplývající z velké novely vodního zákona
Dne 1. srpna 2010 nabývá účinnosti zákon č. 150/2010 Sb.,
kterým se mění zákon č. 254/
2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „velká novela
vodního zákona“).
Velká novela vodního zákona
mimo jiné novým způsobem
řeší například nakládání s vodami, ke kterému je třeba, či
není třeba povolení; povolování
vodních děl; péči o vodní zdroje a vodní toky; omezení práv
k nemovitostem při vodních to-

cích; ochranu před povodněmi;
povrchové a podzemní vody;
havárie; zavádí institut opatření obecné povahy a přenesenou
působnost ve vodním hospodářství.
V souvislosti s velkou novelou
vodního zákona bychom chtěli zejména upozornit obecní
úřady na změnu ve výkonu
přenesené působnosti v oblasti vodního hospodářství.
Od 1. srpna 2010 obecní úřady již pouze upravují, omezují, popřípadě zakazují obecné
nakládání s povrchovými vo-

dami podle § 6 odst. 4 vodního zákona rozhodnutím nebo
opatřením obecné povahy ve
veřejném zájmu.
Uvedenou velkou novelou vodního zákona byla zrušena působnost pověřených obecních
úřadů jako vodoprávních úřadů podle § 105 odst. 2 vodního
zákona. Jedná se zejména o povolování odběrů podzemních
nebo povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů a jejich domácností i povolování
souvisejících vodních děl, zejména studní. Tuto působnost

budou nově od uvedeného
data vykonávat obecní úřady obcí s rozšířenou působností (na území kraje Vysočina
se jedná o 15 městských úřadů;
odborů životního prostředí).
Je třeba ovšem upozornit, že
pověřené obecní úřady dokončí zahájená a pravomocně
neskončená řízení.
■ Iva Olšanová, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz

Soutěž Obec přátelská celé rodině podporuje v letošním roce
zejména mezigenerační soudržnost a solidaritu
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlásily v letošním
roce již třetí ročník soutěže – letos pod názvem Obec přátelská
rodině roku 2010. Jejím cílem je
podpora realizace prorodinných
opatření a aktivit v českých obcích napomáhající k vytváření
prorodinné atmosféry v české
společnosti, a to především na
místní úrovni. Spolupracujícími
organizacemi je Síť mateřských
center v ČR a Asociace center
pro rodinu. Soutěž je vyhlašována vždy k 15. květnu (tedy ke
Dni rodin) Ministerstvem práce
a sociálních věcí a Stálou komisí pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen
„PSP ČR“) ve spolupráci s Asociací center pro rodinu (dále jen

„ACER“) a Sítí mateřských center (dále jen „síť MC“).
Soutěže se mohou účastnit
všechny obce ČR a soutěžit
v šesti velikostních kategoriích dle počtu obyvatel. Soutěžní formuláře odevzdané obcemi
do 31. 7. daného roku jsou vyhodnoceny hodnoticím týmem
pro soutěž Obec přátelská rodině (dále jen „hodnoticí tým“)
sestávajícím ze zástupců oddělení rodinné politiky MPSV,
Stálé komise pro rodinu PSP
ČR, ACER, sítě MC a VÚPSV.
Dotační komise Ministerstva
práce a sociálních věcí pro poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v oblasti
podpory rodiny (dále jen „dotační komise“) vybere na základě návrhů hodnoticího týmu
několik nejlepších obcí v kaž-

dé ze šesti velikostních kategorií. Tyto obce jsou poté
navštíveny hodnoticím týmem
za účelem prověření faktického fungování prorodinných aktivit. Dotační komise následně
na základě referencí hodnoticího týmu předloží ministrovi
práce a sociálních věcí v každé
ze šesti kategorií návrh celostátního vítěze a návrh na obsazení
druhého a třetího místa. Obce,
které obsadily tato první, druhá
a třetí místa v každé ze šesti velikostních kategorií, získají pro
následující rok nárok na poskytnutí neinvestiční dotace MPSV
ze státního rozpočtu na podporu
prorodinných aktivit na místní
úrovni, která jim bude udělena
na základě předložení dotační
žádosti až do výše dle tabulky
ze strany 3.

Může se jednat například o realizaci příměstských prázdninových
táborů,
projekty
zaměřené na spolupráci mateřských škol a zařízení pro seniory, oslavy Dne dětí, Dne rodin,
realizaci vzdělávacích kurzů
a kroužků pro děti, rodiče
a prarodiče, prorodinné vzdělávací akce v knihovně apod. Pro
uplatnění této dotace v případě
ocenění je však nutné, aby obec
pokračovala v realizaci všech
prorodinných aktivit a opatření i v následujícím roce. Nelze
tedy zavést určitou prorodinnou
aktivitu jen na období soutěže
za účelem zvítězit a po získání
ocenění její realizaci ukončit.
V roce 2010 bude tým hodnotící
přihlášené obce klást větší důraz na mezigenerační charakter
aktivit a jejich udržitelnost do
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budoucna. Týká se to zejména
zapojení seniorů do dění v obci.
Dále bude hodnocena spolupráce obcí s neziskovými organizacemi, které vyvíjejí prorodinnou
činnost. Odborná porota bude
přihlížet rovněž k prostředí
bezpečnému pro rodiny v dané
obci, ke kvalitě a rozsahu zařízení a služeb, ke koncepčnímu
a personálnímu zajištění rodinné politiky na místní úrovni apod. Jak rovněž vyplývá
z formuláře přihlášky, existence či neexistence prorodinných
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zařízení (mateřská škola, škola,
jesle, mateřské centrum apod.)
nejsou pro členy hodnoticího
týmu zásadním kritériem.
Do soutěže bude zařazena obec,
která vyplní a do 31. 7. 2010
odešle předepsaný vyplněný
formulář přihlášky, již najdete
na webových stránkách www.
obecpratelskarodine.cz > O soutěži > Přihláška. Na stejném
místě jsou k dispozici také materiály, které se týkají prorodinné problematiky. Kontaktní
osobou je Mgr. Lydie Keprová,

Velikostní kategorie
do 500 obyvatel
501 – 2 000 obyvatel
2 001 – 5 000 obyvatel
5 001 – 10 000 obyvatel
10 001 – 50 000 obyvatel
50 001 a více obyvatel

tel. 221 922 829, e-mail: lydie.
keprova@mpsv.cz. Kontaktní
adresa je: Ministerstvo práce
a sociálních věcí, odbor rodiny
a dávkových systémů, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.
Kraj Vysočina si je vědom významu rodiny, jež představuje v dnešním nestabilním světě
důležitý zdroj ochrany při nepříznivé situaci a naplňuje emocionální i vztahové potřeby
každého jedince. Obce jsou významným aktérem rodinné po-

1. místo
2. místo
3. místo
170 000 Kč
100 000 Kč
60 000 Kč
350 000 Kč
200 000 Kč
120 000 Kč
500 000 Kč
320 000 Kč
180 000 Kč
670 000 Kč
400 000 Kč
250 000 Kč
850 000 Kč
500 000 Kč
330 000 Kč
1 000 000 Kč
600 000 Kč
400 000 Kč
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litiky. Souhrnem provázaných
aktivit a opatření na místní
úrovni mohou podpořit rodiny
při zajišťování jejich funkcí ve
všech vývojových fázích rodiny. Tato podpora může spočívat nejen ve ﬁnanční podpoře,
ale zejména v podpoře služeb
pro rodinu, zajištění dostupnosti bydlení a realizaci vzdělávacích i osvětových aktivit.
Kraj Vysočina oceňuje, že výše
zmíněná soutěž klade v letošním roce důraz na mezigenerační solidaritu, která posiluje
soudržnost rodiny a mravní vývoj mladých lidí.
■ Ivana Matoušková, odbor

sociálních věcí
telefon 564 602 823, e-mail:
matouskova.i@kr-vysocina.cz

Možnost získání dotací na protiradonová ozdravná opatření pro
obce i domácnosti
Na základě obdržených informací od Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost v Praze
předává Krajský úřad kraje Vysočina informaci, že v příštím
roce dojde ke snížení objemu
státních dotací na protiradonová ozdravná opatření. Z tohoto důvodu se všem vlastníkům
bytových objektů, MŠ, ZŠ,
ale i provozovatelům veřejných vodovodů, u kterých byla
zjištěna zvýšená objemová aktivita radonu (u bytových objektů

v průměru ze všech obytných
místností jednoho bytu vyšším
než 1 000 Bq/m3 u vodovodů,
majících statut veřejného vodovodu, vyšší než 300 Bq/l), doporučuje, aby se ještě v tomto
roce intenzivně zajímali o získání státní dotace na protiradonová ozdravná opatření. Jedná
se stále ještě o nevratnou dotaci, při nevyčerpání v tomto
roce automaticky převeditelnou do dalšího roku. Bližší informace podá Jaroslav Šmejkal,

Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor životního prostředí, tel.:
564 602 520, e-mail: smejkal.
j@kr-vysocina.cz.
I v letošním roce probíhá bezplatný monitoring radonu pomocí stopových detektorů
v bytových objektech, MŠ a ZŠ,
kde dosud proveden nebyl, ke
kterému se lze přihlásit na výše
uvedeném kontaktu. Do spolupráce na čerpání dotací pro domácnosti se mohou připojit také
obce, a to formou vytvoření

jmenovitého adresného seznamu zájemců s uvedením roku
vydání prvního stavebního povolení na měřený objekt. Tento
seznam je třeba zaslat na adresu
krajského koordinátora Jaroslava Šmejkala. Monitoring bude
zabezpečen korespondenčním
způsobem.
■ Jaroslav Šmejkal, odbor ži-

votního prostředí
telefon 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 22. 6. 2010 vyhlásilo nový grantový program z Fondu Vysočiny zaměřený na posílení stability a zvýšení konkurenceschopnosti malých
podnikatelů. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Rozvoj podnikatelů 2010 – II. – 7 000 000 Kč – program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou
příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor (odbor regionálního
rozvoje, Olga Wiesnerová, tel.: 564 602 534, wiesnerova.o@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 13. 8. 2010
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.
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V příštím školním roce čekají studenty přijímací zkoušky
na některé střední školy

V novém školním roce nastoupí do 1. ročníků středních škol
na Vysočině o přibližně 300–500 žáků méně než vloni. V důsledku demograﬁckého vývoje bude pokles trvat až do roku
2017, kdy se dá předpokládat zvýšení. Proto kraj Vysočina nechá zpracovat studii, která má odpovědět na otázky dopadů
demograﬁckého vývoje do středních škol zřizovaných krajem.
Kraj tuto situaci předvídal a již několik let ji zohledňuje při
posuzování oborových změn ve školách i v pravidlech pro přijímací řízení na střední školy.
„V pravidlech pro přijímací řízení v roce 2011 se vracíme k doporučení školám konat přijímací zkoušky na studijní obory. Jedním
z důvodů je přispět k vyšší spravedlnosti při přijímání na příslušnou
střední školu. Vedle tradiční klasiﬁkace ze základních škol, která je
na různých základních školách nejednotná a neporovnatelná, doporučujeme jako dalšího kritéria využívat výsledky přijímací zkoušky,“ uvedla krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková.
Stejně jako v minulých letech zůstává v pravidlech zachován princip nenavyšování počtu tříd prvních ročníků ve studijních oborech
gymnázií a SOŠ. Zaﬁxován zůstává rovněž maximální počet žáků
v některých učebních oborech – kuchař, číšník, cukrář, kadeřnice,

mechanik opravář motorových vozidel nebo kosmetička. Naopak
žádné omezování příležitostí pro další vzdělávání se netýká studia
při zaměstnání. Jak potvrzují předběžné výsledky letošního přijímacího řízení, bude narůstat počet oborů, které školy nebudou
moci z důvodu nízkého počtu zájemců otevírat. Na tuto skutečnost budou již při lednovém vyhlašování upozorňovat potencionální uchazeče.
Kraj Vysočina, který zřizuje většinu středních škol v kraji (47),
si od této zatím minimalistické verze regulace slibuje udržování
určité rovnováhy mezi učebními a studijními obory v zájmu zajištění kvalitních služeb obyvatelstvu i kvaliﬁkovaných řemeslníků
pro průmysl a stavebnictví a hodlá rovněž přispět k posílení odpovědnosti mladých lidí při výběru jejich budoucí profese s ohledem
na uplatnitelnost na pracovním trhu.
Další opatření v budoucím řízení nabídky středního školství
na Vysočině je možno očekávat na podzim letošního roku, kdy budou známé výsledky zmíněné studie.
■ Kamil Ubr, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 946, e-mail: ubr.k@kr-vysocina.cz

Mladí zdravotníci pod křídly ČČK soutěžili v Pelhřimově

Potřeba znalostí laické první
pomoci a schopnost a ochota ji
poskytovat jsou trvale aktuálním problémem. Znalost první
pomoci má být součástí vzdělání každého člověka. Každému občanovi také povinnost
poskytnout první pomoc ukládá zákon, který říká: „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti
nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak učinit může
bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok.“ Je
však jasné, že pouhou možností
zákonné sankce se úroveň znalostí první pomoci nezvýší.
Úroveň znalostí laické zdravotnické první pomoci se za
posledních přibližně dvacet
roků z různých důvodů značně snížila. Ochota pomoci se
stává vzácným zbožím a první pomoc poskytne málokdo.
Dosvědčují to informace od
záchranářů, zdravotníků, ale
i názor veřejnosti. Potvrdila to
i anketa (únor 2009) provedená
redakcí internetového portálu
novinky.cz. Na otázku Dokážete správně poskytnout první pomoc? odpovědělo záporně
67,8 % z téměř dvaceti tisíc dotazovaných.

O nápravu tohoto neideálního
stavu se snaží a veliký kus záslužné práce ke zlepšení situace
odvádí skupiny a spolky Českého Červeného kříže, které dlouhodobě a systematicky vyučují
zejména mládež.
Školy, ale i další subjekty, které
mají zájem o zajištění nebo rozšíření a zkvalitnění této výuky, se mohou obrátit na oblastní
spolky Českého červeného kříže. Ty provádějí školení první
pomoci prostřednictvím svých
odborně vyškolených lektorů.
Školení jsou určena pro všechny věkové kategorie – od dětí
v mateřských školách až po dospělé. Zájemci o školení se mohou obrátit přímo na vedení
jednotlivých oblastních spolků.
Kontakty na ně jsou běžně dostupné na internetových stránkách, v telefonních seznamech
nebo je můžete získat na odboru zdravotnictví krajského
úřadu u Tomáše Halačky (tel.
564 602 453).
Jednou z forem motivace mladých lidí k získání znalostí laické zdravotnické pomoci
jsou pravidelné soutěže. V Pelhřimově se letošního 8. června konalo krajské kolo soutěže
Hlídek mladých zdravotníků
z Vysočiny. Záštitu nad soutě-

ží převzal hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a kraj ji
podpořil dotací 20 000 Kč. Význam soutěže podtrhla i účast
hostů: pozdravit a podpořit
soutěžící přišli i starosta města Pelhřimov Leopold Bambula
a vedoucí odboru zdravotnictví
Krajského úřadu kraje Vysočina Lukáš Kettner.
Pořadatelství se s bravurou
zhostil Oblastní spolek Českého červeného kříže Pelhřimov
v čele s ředitelkou Zuzanou
Dubovou a mnoha obětavými
pomocníky. Ve dvou kategoriích soutěžilo vždy pět družstev

o pěti členech (vítězové okresních kol). V kategorii mladších
žáků (1. stupeň ZŠ) nakonec
zvítězilo družstvo ZŠ Stonařov před ZŠ Rynárec a ZŠ Týnská z Třebíče. U starších žáků
(2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia) byli nejlepší mladí zdravotníci ze ZŠ Košetice před ZŠ
Nuselská z Havlíčkova Brodu
a Gymnáziem ze Žďáru nad
Sázavou.
■ Tomáš Halačka, odbor zdra-

votnictví
telefon: 564 602 453, e-mail:
halacka.t@kr-vysocina.cz
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Pořádáte ve vaší obci zajímavou akci? Dejte o ní vědět ostatním!

Koná se ve vaší obci zajímavá akce a chcete, aby se o ní dozvědělo co nejvíce návštěvníků? Pak zadejte tuto akci na web www.
region-vysocina.cz. Nedílnou součástí turistického portálu kraje
Vysočina je rozsáhlý kalendář akcí, které se na Vysočině konají.
Návštěvníci regionu i místní obyvatelé zde najdou kromě informací o turistických atraktivitách a nabídky ubytování také mnoho zajímavých a užitečných informací o kulturním, společenském
a sportovním dění v regionu a možnostech využití volného času.
Pro měsíc červen 2010 například tato databáze obsahovala 369
jednodenních a 116 vícedenních akcí.
Databázi akcí vytvářejí a aktualizují organizátoři kulturních
a sportovních aktivit vlastními silami nebo prostřednictvím míst-

ně příslušných turistických informačních center. Zájemci o zveřejnění kulturních, společenských, vzdělávacích nebo sportovních
akcí se mohou jednoduše registrovat přímo na zmíněné adrese
www.region-vysocina.cz > Akce. Touto registrací získávají přístup do databáze, mohou zdarma zadávat údaje do databáze a následně provádět aktualizace. Při registraci je také možno požádat
o zasílání celkového přehledu, který je rozesílán jedenkrát měsíčně. Případné další informace získáte na e-mailové adrese:
info@vysocinatourism.cz.

■ Jitka Mattyašovská, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
telefon: 606 775 428, e-mail: jitka.mattyasovska@vysocinatourism.cz

Odbor ekonomický

Harmonogram k předávání výkazů za období 3/2010 a 6/2010
do Centrálního systému účetních informací státu a k předávání
účetních dat za období 6/2010 na kraj Vysočina
Dopisem bude zaslán na obce a svazky Metodický pokyn ke zpracování účetních a ﬁnančních výkazů za období leden až červen
2010 a termíny předložení státních účetních výkazů do CSÚIS.
Pokyn bude také vyvěšen na webových stránkách kraje Vysočina
> Krajský úřad > Dokumenty ekonomického odboru > Sumarizace účetních dat.
Termíny předání účetních dat na automat UCR Krajského
úřadu za období 6/2010:
Upravený rozpočet:
od 21. 6. 201 do 2. 7. 2010
Data účetnictví období 6/2010:
od 1. 7. 2010 do 13. 7. 2010
Termíny předání účetních a ﬁnančních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu za období 3/2010 pro
obce, DSO a PO:
Výkaz FIN 2 – 12 M:
do 9. 7. 2010

Výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz příloha:
do 9. 7. 2010
Termíny předání účetních a ﬁnančních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu za období 6/2010 pro
obce, DSO a PO:
Výkaz FIN 2 – 12 M:
do 15. 7. 2010
Výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz příloha: do 15. 7. 2010
V případě, že do stanovených termínů nebude provedena registrace účetní jednotky v CSÚIS, dodrží obce a DSO v každém případě termíny stanovené pro předání účetních dat na
automat krajského úřadu.
■ Eva Šuláková, odbor ekonomický

telefon: 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz

Krajské školy a školská zařízení dostanou nové propagační
materiály
Do konce letošního školního roku chce kraj Vysočina všem svým
příspěvkovým organizacím v oblasti školství doručit či předat
nové informační materiály vhodné pro prezentační účely. Krajské
školy tak budou mít k dispozici stejné materiály jako jejich zřizovatel – kraj Vysočina.
Za účelem reprezentace, posílení informačního potenciálu školských zařízení a také pro budování partnerských vztahů se zahraničními školami je již nyní připraven pro všech 89 subjektů
set, který obsahuje tiskoviny kraje Vysočina v českém, anglickém
a německém jazyce, DVD s ﬁlmem a vizitkou kraje Vysočina.
Součástí zmíněného setu je také oﬁciální vlajka kraje Vysočina,
která je určena k vyvěšení při oﬁciálních příležitostech a státních
i jiných svátcích. V případě zájmu a potřeby jsou na odboru sekre-

tariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina k dispozici tiskové materiály o kraji Vysočina také ve francouzském a italském
jazyce. Jejich poskytnutí je možné.
Tiskové materiály o kraji Vysočina v českém jazyce a dalších jazykových mutacích stejně jako i DVD s propagačním ﬁlmem pořídil kraj Vysočina v rámci projektu Vítejte na Vysočině. Na tento
projekt získala Vysočina prostředky z ROP Jihovýchod.
■ Ladislav Seidl, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 338, e-mail: seidl.l@kr-vysocina.cz
■ Petr Adam, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 943, e-mail: adam.p@kr-vysocina.cz
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Vesnicí roku 2010 na Vysočině se stala obec Vír

Vesnicí roku Vysočiny 2010, a tedy vítězem
krajského kola soutěže obcí, pořádané Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí,
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem zemědělství ČR, se stala obec Vír. Na břehu řeky Svratky
na rozloze 531 ha žije 724 obyvatel. Obec leží zhruba 5 km od Bystřice nad Pernštejnem. Vír zvítězil v konkurenci 35 malých sídel a bude
kraj reprezentovat v celostátním ﬁnále. Celorepublikově letos soutěží
rekordních 361 obcí.
Krajská komise navštívila přihlášené obce v druhé polovině května. Komise posuzovala zejména koncepční dokumenty obce, společenský život, aktivity občanů, podmínky pro podnikání, spolupráci
se zemědělskými subjekty, péči o veřejná prostranství, zeleň, krajinu a připravované rozvojové projekty obce. Nejvýznamnější ocenění
obdržely tyto obce:
Obec Vír
Obec Modlíkov
Obec Křižánky
Obec Bory
Obec Police

nou péči o historické památky a obec Blažkov diplom za rozvíjení
hasičských tradic. Druhým rokem udělované ocenění Cenu naděje
pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou vybavenost
v obcích) udělila komise obci Jiratice. Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze strukturálních fondů bylo uděleno obci Vilémovice
za rekonstrukci obecní budovy na objekt s polyfunkčním využitím.
Dalších pět obcí komise ocenila čestným uznáním.
Ke všem uděleným stuhám patří také ﬁnanční ohodnocení rozvojových snah obcí – v rámci prostředků vyčleněných v příštím roce ze
státního rozpočtu v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj
může vítězná obec získat na své rozvojové aktivity částku až 1 mil.
Kč (v případě celostátního vítězství pak až 2 mil. Kč), ostatní stuhami oceněné obce pak částku 600 tis. Kč. Obce oceněné stuhami
a diplomy obdrží rovněž věcné a ﬁnanční dary i od kraje Vysočina
v úhrnné výši bezmála 0,5 mil. Kč.
Slavnostní vyhlášení proběhne ve vítězné
Vítěz krajského kola, Vesnice Vysočiny roku 2010
obci dne 30. července.
Modrá stuha za společenský život
Titulem Vesnice Vysočiny se dosud pyšní
obce Studenec, Mladoňovice, Jakubov u MoBílá stuha za činnost mládeže
ravských Budějovic, Vilémov, Častrov, DuZelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
kovany, Radostín, Libice nad Doubravou,
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Pikárec a od loňského roku i Hluboké.

Dalšími oceněnými obcemi byla obec Římov, která získala diplom
za vzorné vedení kroniky, obec Vysoké Studnice diplom za vzorné vedení obecní knihovny, obec Častohostice diplom za příklad-

■ Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje

telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Jak hodnotí obce poskytovanou metodickou
a odbornou pomoc
Jedním z úkolů a povinností krajského úřadu je poskytovat metodickou a odbornou pomoc obcím. Krajský úřad kraje Vysočina
považuje tento úkol vůči obcím za důležitý a má zájem plnit jej
ke spokojenosti obcí. Z toho důvodu si za jeden ze svých strategických cílů vytyčil cíl – úroveň metodické pomoci poskytované
obcím II. a III. stupně bude mít v celkovém průměru meziročně
stejnou nebo pozitivní tendenci.
Od roku 2006 proto krajský úřad zjišťuje formou dotazníku spokojenost obcí ve čtyřech základních kritériích. Těmi jsou: úplnost, kvalita (obsah), četnost (včasnost) a forma poskytované
metodické a odborné pomoci. Z níže uvedených celkových vý5
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Hodnocení Krajského úřadu kraje Vysočina obcemi za poskytovanou metodickou a odbornou činnost (známkování na škále
1–5; 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)

sledků lze vyčíst, že obce II. a III. stupně ohodnotily celkovou
úroveň poskytované metodické a odborné pomoci ze strany krajského úřadu za rok 2009 průměrnou známkou 1,74. Oproti předchozímu roku došlo k mírnému zlepšení – průměr za rok 2008
byl 1,75.
Hodnocení metodické a odborné pomoci je zaměřeno nejen na
krajský úřad jako celek, ale také na jednotlivé konkrétní oblasti
činnosti. Pro účely hodnocení je vymezeno 18 oblastí. Oblasti kopírují působnost jednotlivých odborů krajského úřadu. To umožňuje zcela adresnou práci s výsledky hodnocení.
U většiny oblastí (11) došlo meziročně ke zlepšení úrovně poskytované metodické a odborné pomoci. Všechny oblasti dosáhly
lepšího hodnocení než známkou 2,5. Zároveň jsme zaznamenali
nárůst návratnosti dotazníků. Zatímco za rok 2008 byla návratnost 40 %, za rok 2009 již byla 55,3 %.
Kromě číselného známkování mohou kolegové z obcí v dotazníku vyjadřovat své připomínky a předkládat pro jednotlivé oblasti
konkrétní náměty. Na jejich základě se budou hledat příležitosti
ke zlepšování metodické a odborné pomoci.
Příslušní vedoucí odborů krajského úřadu dostali kompletní výsledky hodnocení k dispozici. Závěry byly představeny a diskutovány také s tajemníky obecních úřadů na pravidelné poradě.
Závěrem dovolte poděkovat kolegyním a kolegům z jednotlivých
úřadů obcí II. a III. stupně za poskytnutí cenné zpětné vazby. Věříme, že získané poznatky přispějí přinejmenším k udržení stávající, pozitivně hodnocené úrovně metodické a odborné pomoci,
kterou poskytuje krajský úřad směrem k obcím.
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Oblast
Celkové hodnocení (tajemník)
Doprava a silniční hospodářství
Evidence obyvatel a ostatní správní činnosti (samostatně od roku 2009)
Finance a ekonomika
Informatika
Interní audit
Kontrola
Krizové řízení
Kultura, památková péče
Lesní, vodní hospodářství, zemědělství
Regionální rozvoj
Sociální věci (samostatně od roku 2008)
Školství
Územní plánování, stavební řád
Vzdělávání (od roku 2007)
Zdravotnictví (samostatně od roku 2008)
Živnostenský úřad (samostatně od roku 2009)
Životní prostředí
Celkový průměr za KrÚ

Hodnocení
1,72
1,99
1,80
2,42
1,41
1,69
2,10
1,56
1,44
1,70
1,68
1,24
2,00
1,63
1,60
1,75
1,68
1,60
1,74

Návratnost dotazníků (%)
92,3
73,1
73,1
73,1
53,8
80,0
46,2
30,8
34,6
38,5
65,4
69,2
42,3
73,1
46,2
23,1
42,3
57,7
55,3

Hodnocení oblastí poskytované metodické a odborné pomoci za rok 2009 (známkování na škále 1–5; 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)
■ Miroslav Březina, ředitel Sekce pro službu veřejnosti, telefon: 564 602 344, e-mail: brezina.m@kr-vysocina.cz
■ Lenka Dvořáková, oddělení interního auditu, telefon: 564 602 112, e-mail: dvorakova.l@kr-vysocina.cz

Skutek roku
Letos poprvé v historii kraje Vysočina vyhlásil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a další členové Rady kraje Vysočina výsledky soutěže Skutek roku. Tato nová aktivita má vyjádřit uznání
aktivní dobrovolné činnosti jednotlivců i organizací. Kraj vyhlásil celkem devět soutěžních kategorií: oblast sociální, zdravotně postižených a volného času dětí a mládeže, kultury a umění,
zdraví, poradenství, osvěty a vzdělávání, aktivity spojené s agendou 21 a společenskou odpovědností ﬁrem. 1. června 2010 převzalo na Zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou ocenění Skutek
roku 2009 celkem 27 osob a organizací. Pro nejlépe hodnocené
v každé z kategorií byla připravena cena Křesadlo, vyrobená kovářem Janem Heroldem z Havlíčkova Brodu. Ta symbolizuje, jak
aktivity oceněných zažehávají jiskry dobra, které se rozhoří a budou inspirovat další k podobným skutkům.

„Chtěli bychom, aby se tato akce stala pravidelným a tradičním setkáním, které připomene všechny mimořádné výkony předešlého roku
v našem kraji, jež byly uskutečněny nezištně a s cílem zkvalitnit život
jeho obyvatel. Pro mne jako radního kraje, který má na starosti projekt
Zdravý kraj Vysočina, je zvyšující se kvalita života tím nejdůležitějším kritériem, podle nějž úspěch své práce můžeme hodnotit,“ uvedl
Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.
Mezi oceňovanými oblastmi je jedna speciální kategorie, která je
věnována ocenění osoby, jež svojí osobní angažovaností přispěla k šíření udržitelného rozvoje na Vysočině a propagaci místní
Agendy 21 (dále jen „MA 21“) jako metody práce s veřejností. Zajímavá je tedy ta skutečnost, že sama soutěž, která zapojení obyvatel umožňuje, obsahuje jednu kategorii, jež oceňuje ty, kteří se
zapojování obyvatel do veřejného dění věnují.

Výsledky soutěže SKUTEK ROKU 2009
Sociální oblast

1. Jan Bukovský (Benetice) – organizace aktivit pro seniory
2. Jiří Fuxa (Jihlava) – aktivní podíl na zlepšení práce okresní organizace SPCCH Jihlava
3. Zdeňka Jonášová (Vyskytná, okr. Pelhřimov) – pomoc pacientům vyššího věku léčeným v nemocnici Pelhřimov
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Zdravotně postižení

1. Dagmar Zápotočná (Jihlava) – iniciace a organizační zabezpečení letního integračního tábora
pro děti postižené, zdravé i nadané
2. Klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Velké Meziříčí – velké množství aktivit pro rodiny s dětmi s postižením
3. Alena Vopálenská (Horní Cerekev) – aktivní zapojení do dobrovolnického projektu Žijeme tu
s vámi, žijte i vy s námi! zaměřeného na lidi s mentálním či kombinovaným postižením
Kultura a umění
1. Antonín Antl (Zvěrkovice) – režisérská a další kulturní činnost v oblasti divadla
2. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. – iniciace a organizace Koncertu Dobré vůle pro
Natálku
3. K4, o. s. (Moravské Budějovice) – pořádání festivalu Proti proudu za účelem podpoření organizací zabývajících se sociálně znevýhodněnými lidmi
Životní prostředí
1. Karel Holub (Jihlava) – mapování a čištění studánek
2.–3. Centrum pro podporu občanů (Praha) – záchrana alejí podél silnic na Vysočině
2.–3. Technické služby města Pelhřimova – vybudování ploch pro umístění kontejnerů na komunální odpad mimo stavební a nebezpečné odpady v Pelhřimově
Volný čas dětí a mládeže
1. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. – otevření a vedení Komuniktního klubu Mulačágo
2. Jaroslava Bambasová (Starý Pelhřimov) – aktivní práce s dětmi v oblasti vedení sboru, keramických dílen a organizace letních táborů
3. Kateřina Součková (Žďár nad Sázavou) – práce s dětmi v rámci pionýrského oddílu, příprava mezinárodního tábora a zapojení do České rady Pionýra
Oblast zdraví
1. Jiří Bartušek, Marek Děchtěrenko, Ondřej Hromádka, Petr Míchal, Petr Pometlo, Pavel Voda,
Jan Kučera, Jakub Engliš (studenti Střední průmyslové školy Jihlava) – zařazení do registru dárců
kostní dřeně, jehož impulsem bylo onemocnění spolužáka akutní leukémií
2. Vladislav Macháček (Pelhřimov) – organizace výletů pro členy Klubu českých turistů v Pelhřimově
3. Petr Blažek (Pelhřimov) – péče o duchovní potřeby pacientů v nemocnici
Poradenství, osvěta, vzdělá- 1. Eva Kočí Valová (Velké Meziříčí) – výtvarná a výstavní činnost a zprostředkování možností zavání
čleňování mládeže do života regionu
2. Miloslava Holá (Pelhřimov) – lektorství v programu celoživotního vzdělávání a vytváření metodických materiálů
3. Alena Slavingerová (Dolní Cerekev) – organizace celostátního semináře k problémům zadlužování
Propagace a realizace MA21 1. Marta Kosová (Sázava) – organizace osvětové kampaně Den Země
2. Iveta Ondráčková (Třebíč) – podpora rozvoje MA 21 v Třebíči
3. Tomáš Blažek (Nové Město na Moravě) – pomoc při realizaci MA 21
Společenská odpovědnost ﬁ- 1. Miroslava Šprinclová (Telč) – motivace zákazníků k ekologickému chování
rem
2. Pavel Nepovím (Havlíčkův Brod) – udržení zaměstnanců i přes hospodářskou krizi a podpora
veřejných projektů
3. Aleš Vala (Třebíč) – systematická podpora občanského sdružení

Tento projekt je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.
„V prvním ročníku ankety veřejnost rozhodovala ve veřejném hlasování o 112 nominovaných skutcích. Celkem přišlo organizátorům 4231 hlasů. Pokud bych měl zmínit absolutního vítěze, pak
musím vyzdvihnout režiséra Antonína Antla ze Zvěrkovic, kterého svým hlasem podpořilo 213 hlasujících,“ uvedl něco málo ze
statistik ankety hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Jedná se o aktivitu projektu Vysočina 21, jejž realizuje kraj Vysočina za podpory Revolvingového fondu Ministerstva životního
prostředí ČR.
■ Marta Vencovská, odbor regionálního rozvoje

telefon: 564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz

