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Dotace na opravy a repase mobilní požární
techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů
Od letošního května si mohou obce Kraje
Vysočina podávat žádosti o novou dotaci na
opravy a repase mobilní požární techniky.
Umožňují to nové Zásady Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím
na opravy a repase mobilní požární techniky
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
v Kraji Vysočina, které zastupitelstvo kraje
schválilo na svém květnovém zasedání. Žádosti
mohou obce podávat v souladu s výzvou, jež
byla schválena společně se zásadami.
V předchozích letech zaznamenal Kraj Vysočina
zvýšený nárůst žádostí obcí o finanční pomoc při
opravách požární techniky jejich jednotek sborů
dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“). Žádosti
se týkaly především větších oprav cisternových
automobilových stříkaček. Náklady na opravy
tohoto druhu se pohybují okolo 500 000 Kč na jeden
automobil. Pro obce je výdaj na opravy požární
techniky výrazným zásahem do jejich hospodaření,
a ne vždy si jej mohou dovolit. Důsledkem toho není
požární technika obnovována v takové rozsahu, jaký
by byl žádoucí. Dochází k zastarávání techniky, což
může mít následně vliv na akceschopnost jednotky
SDH. Jednotky SDH obcí zařazené do plánu plošného
pokrytí jsou součástí integrovaného záchranného
systému a je nanejvýš důležité, aby jimi prováděné
zásahy byly na profesionální úrovni. Spolehlivá
technika je tedy základním předpokladem. Proto se
Kraj Vysočina rozhodl poskytnout finanční podporu
obcím na opravy a repase požární techniky, a to
zejména té, která je výbavou jednotky SDH zařazené
do plánu plošného pokrytí.
Kraj poskytne dotaci na opravy většího rozsahu
a repase cisternových automobilových stříkaček
jednotek SDH, jež jsou zařazeny do plánu plošného
pokrytí. Patří sem zejména jednotky předurčené

k zásahům společně s profesionálními jednotkami
HZS. Obce z této dotace mohou financovat například
celkovou opravu nebo jen výměnu nádrže, opravu
čerpadla apod.
Jednotlivá podpora je naplánována ve dvouletých
cyklech. V květnu letošního roku byla vyhlášena
výzva, nyní následuje sběr žádostí, které je nutno
podat nejpozději do 30. listopadu 2014. Po tomto
datu již nebudou žádosti přijímány. Následně budou
žádosti vyhodnoceny a předloženy k projednání
na prvním zasedání zastupitelstva kraje v roce
2015. Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje
bude s úspěšným žadatelem uzavřena smlouva
o poskytnutí dotace.
Dotace bude žadatelům poskytnuta zpětně po
ukončení realizace akce na základě závěrečného
v y účtování př idělené dotace. Dokončení
projektu a předložení závěrečného vyúčtování
(tj. Závěrečná zpráva o vyúčtování dotace, kopie
faktury a výpis z bankovního účtu apod.) musí
obec realizovat do 31. října 2015.
Dotace na jeden projekt činí 50 % celkových
nákladů, avšak maximálně 250 000 a minimálně
150 000 Kč.
Bližší podrobnosti k dotačnímu programu jsou
ve Výzvě k předkládání žádostí a Zásadách
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací obcím na opravy a repase mobilní požární
techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
v Kraji Vysočina. Zásady, výzva včetně formulářů
pro podání žádosti a závěrečné vyúčtování jsou
dostupné na webových stránkách Vysočina na
portále Dotace Kraje Vysočina: http://extranet.
kr-vysocina.cz/edotace/. Rovněž je možné obrátit
se na kontaktní osobu Pavla Dvořáka, odbor
sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 122, e-mail:
dvorak.pavel@kr-vysocina.cz.
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Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina

vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053

pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních místních vztahujících
se k událostem druhé světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina

redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání
24. června 2014 schválilo Zásady Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na opravu
a údržbu válečných hrobů a pietních místních
vztahujících se k událostem druhé světové války
u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji
Vysočina. Dotace jsou určeny na materiál, práce

a služby spojené s opravou a údržbou válečných
hrobů i pietních míst a jejich bezprostředního
a souvisejícího okolí.
Každý vlastník si může podat pouze jednu žádost,
v jejímž rámci může požádat o dotaci na opravu
a údržbu i více objektů ve svém vlastnictví. Výše
příspěvku ze strany Kraje Vysočina na jednoho

korektura: Daniela Pilařová
(biodaniela@seznam.cz)
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
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žadatele činí maximálně 15 000 Kč. Dotace lze poskytnout na
válečné hroby a pietní místa vztahující se k událostem druhé
světové války, které jsou evidovány dle zákona o válečných hrobech
a pietních místech, a nelze poskytnout dotaci na válečné hroby
a pietní místa, které jsou evidovány jako kulturní památky.
Výši své finanční spoluúčasti si určí každý vlastník sám, přičemž ta
bude v případě přečerpání celkové částky určené Krajem Vysočina
kritériem pro poskytnutí dotace.

Žádosti o dotaci na opravy a údržbu válečných hrobů a pietních
míst budou přijímány do 10. září 2014, doba realizace je stanovena
do 30. dubna 2015. Více informací poskytne Jaroslava Panáčková,
tel. 724 650 147, panackova.j@kr-vysocina.cz.
 Jaroslava Panáčková
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 296, e-mail: panackova.j@kr-vysocina.cz

Grantové programy
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne
24. června 2014 vyhlásilo
nov ý g rantov ý prog ram
v rámci Fondu Vysočiny.
Níže je uveden název grantového programu, jeho objem,
zaměření, uzávěrka podávání
žádostí a kontakt na odbor

krajského úřadu, v jehož gesci
bude program realizován:
Investujme v sociálních službách 2014 – 2 000 000 Kč
– program na podporu nutného investičního vybavení
či jeho modernizace v zařízeních NNO, poskytujících

sociální služby (odbor sociálních věcí, Olga Tvarůžková,
tel.: 564 602 833, e-mail:
tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 25. 7. 2014
Výzvy k předkládání projektů
a veškeré informace (včetně
formuláře žádosti) k aktuálním

či již dříve vyhlášeným grantovým programům najdete na
internetových stránkách Kraje
Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na
www.fondvysociny.cz.

Výstavy
V průběhu měsíců července, srpna a září proběhnou v Kraji Vysočina výstavy, které byly podpořeny v rámci výzvy zemědělské
akce – navštivte je s námi!
Chovatelské výstavy Českého svazu chovatelů v okrese Žďár
nad Sázavou:
19.–20. 7. 2014 Zvole
26.–27. 7. 2014 XIV. Podpeperská výstava Velká Losenice
16.–17. 8. 2014 Horácká výstava Nové Město na Moravě
5.–7. 9. 2014
Velká Bíteš
12.–14. 9. 2014 Bystřice nad Pernštejnem
27.–28. 9. 2014 Křižanov
Chovatelské výstavy Českého svazu chovatelů v okrese Havlíčkův Brod:
23.–24. 8. 2014 Česká Bělá
6.–7. 9. 2014
Leština
13.–14. 9. 2014 Chotěboř
Chovatelské výstavy Českého svazu chovatelů v okrese Jihlava:
26.–27. 7. 2014 Velký Beranov
26.–27. 7. 2014 Telč
16.–17. 8. 2014 Puklice
30.–31. 8. 2014 Brtnice
13.–14. 9. 2014 Třešť
Chovatelské výstavy Českého svazu chovatelů v okrese Pelhřimov
16.–17. 8. 2014 Žirovnice
23.–24. 8. 2014 Humpolec
13.–14. 9. 2014 Pelhřimov
Chovatelské výstavy Českého svazu chovatelů v okrese Třebíč:
9.–10. 8. 2014
Domamil
16.–17. 8. 2014 Budišov

20.–21. 9. 2014 Moravské Budějovice
27.–28. 9. 2014 Dukovany
Další výstavy a akce:
12.–14. 7. 2014 Zahrada Vysočiny 2014 – Žirovnice
24. 8. 2014
Výstava výkonných a tažných koní – Humpolec
30. 8. 2014
Novoměstské slavnosti medu – Nové Město
na Moravě
5. 9. 2014
Zachování produkčního zemědělství
a navazujících činností v Kraji Vysočina
– Sedlejov
6. 9. 2014
Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje
Vysočina – Jihlava
6. 9. 2014
Den medu v Cidlině 2. ročník
6. 9. 2014
Pelhřimovské dožínky 2014 – 9. agrární
a potravinářský den
7. 9. 2014
XXIII. CHOVATELSKÝ DEN – Třebíč
11. 9. 2014
Globální přístup ke šlechtění kombinovaného
skotu s důrazem na trvale udržitelný rozvoj
– Radešínská Svratka
13.–14. 9. 2014 Všestranné zkoušky ohařů O putovní pohár
hejtmana Kraje Vysočina
Ve dnech 28. 8. 2014 – 2. 9. 2014 bude v Českých Budějovicích probíhat již 41. ročník výstavy Země živitelka – přijďte
do pavilonu T navštívit stánek Kraje Vysočina, kde proběhne
prezentace potravin z regionu.

 Jitka Merunková, odbor životního prostředí a zemědělství, telefon: 564 602 365, e-mail: merunkova.j@kr-vysocina.cz

číslo 7/2014

strana 3

ZPRAVODAJ

Soutěž fotoekokomiksů začíná!
Soutěž fotoekokomiksů je realizována v rámci soutěže obcí My
třídíme nejlépe 2014 z projektu spolupráce kraje se společností
EKO-KOM, a. s.
Vytvořte jednoduchý fotokomiks na téma předcházení vzniku
odpadů, správného třídění odpadů, propagace třídění odpadů
nebo odsouzení těch, kteří jsou ke třídění lhostejní. Soutěž
probíhá od června do září a soutěžící mohou od Kraje Vysočina
získat finanční dary ve výši 5 – 30 000 Kč.
„Jde o moderní způsob vyjádření k problematice třídění
a předcházení vzniku odpadu a jeho propagaci. Modernost spočívá
ve využití aktuálně populárního komiksového formátu. Tento způsob
modernosti ale pro svou jednoduchost nikterak nebrání v zapojení
starší generace! V soutěži může obec reprezentovat jednotlivec, škola
nebo některý ze spolků, institucí či úřadů,“ přibližuje pravidla nové
soutěže krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk
Chlád.

Kdekoliv u kontejnerového hnízda, u skládky, v rodině, ve škole, na
úřadě nebo na jakémkoli jiném místě nafoťte tří až šestiobrázkový
fotopříběh, zamyšlení, moralitku, vtip či cokoli podobného na jedno
nebo více z výše uvedených témat. Na internetových stránkách Kraje
Vysočina www.kr-vysocina.cz/fotoekokomiks soutěžící vyplní
jednoduchý formulář, do kterého vloží jako přílohu svůj FOTOEKOKOMIKS. Odesláním do níže uvedeného formuláře všichni
aktivní účastníci soutěže souhlasí s případným zveřejněním jejich
práce. Hodnocena bude nápaditost, vtip, poutavost provedení, síla
sdělení, použitelnost fotopříběhu v reálné propagaci třídění odpadů
či jejich předcházení. Počet zaslaných příspěvků z jedné adresy není
omezen. Úplná pravidla a info k soutěži naleznete na www.dobryden.
cz/novinky/my-tridime-nejlepe/foto-ekokomiks-kreativni-soutez/.
 Eva Navrátilová
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 522
e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Má to smysl, třiďte odpad – známe nejlepší obce po polovině soutěže
V projektu kraje se společností EKO-KOM, a. s., ověřuje
efektivitu sběru využitelných
odpadů jubilejní desátý ročník
Počet obyvatel
Průběžné 1. místo
Průběžné 2. místo
Průběžné 3. místo

s ou t ě ž e ob c í My t ř íd í m e
nejlépe. Vítězům kraj daruje
na rozvoj odpadového hospodářství celkem 600 000 Kč.

Do 500 obyv.
Lány
Kuklík
Horní Paseka

„Projekt kraje se společností
EKO -KOM je od z a čát k u
zaměřen na technickou podporu
třídění a na environmentální
osvětu. V rámci spolupráce
vytváříme podmínky k rozvoji
tříděného sběr u na obcích,
podporujeme zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné

V hlavní soutěži budou oceněna
v kategorii do 500 obyvatel
1.–10. místo; v kategorii 501 –
2 000 obyvatel 1.–5. místo a ve

501 - 2 000 obyv.
Dobronín
Kostelec u Jihlavy
Trnava

sítě i aktivní účast obyvatel na
třídění odpadů. Přispíváme tak
k optimalizaci Integrovaného
systému nakládání s odpady
v K raji Vysočina v oblasti
maximalizace třídění komunálních odpadů,“ informuje
o hlavních cílech společného
projektu k rajský radní pro

2 001 - 10 000 obyv.
Ždírec n. Doubravou
Brtnice
Pacov

oblast život ního prost ředí
a zemědělství Zdeněk Chlád.
Soutěž obcí končí 30. září 2014,
průběžné pořadí jednotlivých
obcí a kritéria soutěží naleznete na w ww.dobr yden.cz/
novinky/my-tridime-nejlepe/
vysledky/2014-2/.

zbývajících kategoriích 1. místa.
Průběžné výsledky po polovině
hlavní soutěže dle velikostních
kategorií obcí:
Nad 10 000 obyvatel
Nové Město na M.
Havlíčkův Brod
Žďár nad Sázavou
 Eva Navrátilová
odbor život n í ho prost ředí
a zemědělství
telefon: 564 602 522
e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Natura 2000 a stav její implementace v kraji
Smyslem vytvoření soustavy Natura 2000 je ochrana vybraných
nejohroženějších druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť,
což má pomoci zachovat biologickou rozmanitost v rámci celé
Evropské unie. Lokality s přírodními unikáty jsou tak chráněny
nejen národní legislativou, ale i tou evropskou. Vytvoření této
soustavy, skládající se z takzvaných evropsky významných lokalit
(dále jen „EVL“) a takzvaných ptačích lokalit (dále jen „PO“), je
jedním z nejvýznamnějších závazků České republiky v oblasti
životního prostředí a úkolem každého kraje je v rámci jeho územní
působnosti tyto lokality implementovat, a tedy převzít tento
závazek a zajistit – zrealizovat ochranu EVL a PO buď formou
vyhlášení zvláště chráněného území včetně ochranného pásma,

nebo zajištěním ochrany pomocí takzvané smluvní ochrany, anebo
ponecháním v takzvané základní ochraně.
„Kraj Vysočina se pyšní celou řadou unikátních či ohrožených
druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť. Konkrétně
zde máme celkem 75 evropsky významných lokalit, z nichž 17
je v péči správ chráněných krajinných oblastí a 58 v péči Kraje
Vysočina. Ptačí oblasti na území Kraje Vysočina nemáme,“ uvedl
radní Kraje Vysočina Zdeněk Chlád na zasedání rady kraje.
„K zabezpečení finančních prostředků na implementaci lokalit
soustavy Natura 2000 předložil Kraj Vysočina do Operačního
programu Životní prostředí (dále jen „OP ŽP“) postupně v letech
2008–2011 celkem šest žádostí o poskytnutí dotace (OP ŽP

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

poskytuje pro kraje 100%
dotaci na
uznatelné
výdaje vrozvoj
souvislostivzduch
pečení
geodetického zaměření lokalit a zajištění řádného označení
Evropský
fond
pro regionální
a přírodu
s implementací, takže 5–15 % tvoří finance ze státního rozpočtu od tabulemi dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu v platném znění, a souvisejících prováděcích vyhlášek, a panely
životního prostředí ČR a 85–95 % tvoří finance z Evropského fondu publicity a propagace akce, kde si mohou návštěvníci přečíst
pro regionální
rozvoj).
Čtyři Evropské
z těchto projektů
zajímavé informace
o samotném
vlajka
(symbol)
unie za cca 7,8 milionů prohlášení
zdůrazňující
přínos území, v něm se nacházejících
Kč jsou již realizačně ukončeny (v nich bylo řešeno celkem 42 intervence
přírodních unikátech,
to
Společenství vše doplněné zajímavými doprovodnými
EVL), u dvou projektů realizace (za cca 3,1 milionu Kč) právě fotografiemi, mapkami atp.
odkaz na příslušný fond
probíhá (jedná se o dalších 14 EVL),“ informoval dále Zdeněk O dalším postupu v implementaci soustavy Natura 2000 stejně tak
(Evropský
fond
pro regionální
rozvoj
/
Chlád. Finančními prostředky
tak budou
v rámci
jednotlivých jako o dalších zajímavostech z přírody našeho kraje vás budeme
Fond soudržnosti)
projektů pokryty náklady související
se zajištěním průzkumů informovat v některém z příštích vydání.
přírodních prvků na EVL, dále pak na práce spojené s návrhem
vedení hranic zvláště chráněného území, se zjištěním vlastnických  Martina Ferklová
či nájemních vztahů dotčených pozemků a projednáním záměru odbor životního prostředí a zemědělství
na vyhlášení zvláště chráněného území s vlastníky a nájemci, dále telefon: 564 602 516
na
zhotovení plánu
péče o toto území a jeho projednání. Dalšími e-mail: ferklova.m@kr-vysocina.cz
Horizontální
poloha
pracemi, které s implementací Natury 2000 souvisejí, jsou zabez-

OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

O vítězi a dalších oceněných v rámci soutěže Vesnice roku 2014
je v Kraji Vysočina rozhodnuto
Letošní titul Vesnice Vysočiny účasti na rozvoji jejich domova, Cena naděje pro živý venkov za
získala obec Ořechov na ukázat rozmanitost a pestrost místní spolkový život a občanŽďársku. Rozhodla o tom uskutečňování programů obnovy skou společnost v obcích: Obec
vesnic
dále upozornit
širokou
devítičlenná
odborná
porota
Gracký manuál
povinné
publicity
proaOperační
program
ŽivotníHeřmanov,
prostředí  okres: Žďár nad
Sázavou
zastřešující regionální kolo veřejnost na význam venkova.
Zlatá cihla v Programu obnovy
soutěže Vesnice roku. Obec
o svých kvalitách přesvědčuje Výsledky soutěže Vesnice roku venkova za příkladné stavby na
venkově, realizované v duchu
konkrétními aktivitami směřu- 2014:
jícími ke zlepšení kvality života Zlatá stuha (krajský vítěz): Programu obnovy venkova:
v obci: prezentace obce v rámci Obec Ořechov, okres: Žďár nad Kategorie A (obnova či rekonstrukce památkově chráněných
soutěže Vesnice roku měla stále Sázavou
Modrá stuha za společenský objektů a památek místního
vzestupnou tendenci.
Do letošního ročníku soutěže život: Obec Martínkov, okres: významu): Obec Heřmanov,
okres: Žďár nad Sázavou
o nejlepší obec Vysočiny se Třebíč
přihlásilo dvacet obcí. Slav- Bílá stuha za činnost mládeže: K a t e g o r i e B ( o b n o v a č i
nostní předání všech ocenění Obec Radostín nad Oslavou, rekonstrukce staveb venkovské
zástavby): Obec Blízkov, okres:
za přítomnosti hejtmana Kraje okres: Žďár nad Sázavou
Vysočina proběhne v Ořechově Oranžová stuha za spolupráci Žďár nad Sázavou
v úterý 15. srpna. Mezi nejú- obce a zemědělského subjektu: Kategorie C (nové venkovské
spěšnější obce Kraj Vysočina Obec Lípa, okres: Havlíčkův Brod stavby): Obec Nové Syrovice,
rozdělí na oceněních celkem půl Zelená stuha za péči o zeleň okres: Třebíč
milionu korun. Cílem soutěže a životní prostředí: Obec Diplom za vzorné vedení
je především snaha povzbudit Jakubov u Moravských Budě- obecní knihovny: Obec Jiřice,
okres: Pelhřimov
obyvatele venkova k aktivní jovic, okres: Třebíč

Diplom za vzorné vedení
obecní kroniky: Obec Bohuňov,
okres: Žďár nad Sázavou
Diplom za systematický rozvoj
obce: Obec Vepříkov, okres:
Havlíčkův Brod
Diplom za plnohodnotnou
péči o místní části: Městys
Libice nad Doubravou, okres:
Havlíčkův Brod
Čestné uznání za společenský
život: Obec Sobíňov, okres:
Havlíčků Brod
Čestné uznání za péči
o kulturní odkaz předků: Obec
Kralice nad Oslavou, okres:
Třebíč
 Luděk Hrůza
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz
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Výsledky ankety Skutek roku 2013
Již pátým rokem mohla veřejnost nominovat aktivity, které v roce
2013 přispěly k rozvoji regionu. O počinech fyzických osob hlasovala
na jaře tohoto roku veřejnost a vítězné projekty právnických osob
vybrala odborná porota.
Anketu SKUTEK ROKU vyhlásilo 1. ledna 2014 Zastupitelstvo
Kraje Vysočina a dne 2. června 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení
vítězů na zámku v Telči. Členové Rady Kraje Vysočina ocenili v pěti
kategoriích čtrnáct skutků jednotlivců a devět projektů právnických
osob, které na podzim tohoto roku postoupí do přeshraničního kola
společně s oceněnými projekty z Dolního Rakouska.
Akce byla zrealizována v rámci projektu Angažovanci – Zvýšení
kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů
do rozvoje regionu, financovaného z Operačního programu Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013.

Výsledky ankety Skutek roku 2013 – právnické osoby (projekty
postupující do přeshraničního kola):

Výsledky ankety Skutek roku 2013 – fyzické osoby:

Oblast sídel, staveb a bydlení (obec do 1 000 obyvatel)
Obec Dolní Vilémovice
Rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích

Sociálně-zdravotní oblast
1. Alena Hutařová – ples pro Kamínek
2. Jiří Charvát – vedení klubu handicapovaných sportovců
3. Martin Kubát – všestranná dobrovolnická činnost
Oblast kultura a umění
1. Martina Olivová – Divadlo Beze jména
2. Ivana Řídká a Hana Štěpničková – kulturní akce spojené
s charitou
3. Jana Návratová – péče a rozvoj lidových tradic na Telčsku
Oblast životní prostředí
1. Václav Hlaváč – péče o zraněné dravce a jejich ochrana
2. Daniel Stejskal – ochrana přírody a vedení kroužku MOPíků
Oblast volný čas dětí a mládeže
1. Tomáš Marek – vedení školy skateboardingu
2. Michal Nejedlý – organizace krajského kola přehlídky
Sedmikvítek
3. Karel Paštyka – pořádání akcí pro děti
Oblast poradenství, osvěta a vzdělávání
1. Jitka Němcová – celoživotní činnost v hudební výuce
2. Zdeněk Mikoláš – propagace otužování
3. Rudolf Neubauer – průvodcovská činnost

Sociálně-zdravotní oblast (obec nad 1 000 obyvatel)
Úsměváčci – PDRP (postižené děti, rodiče a přátelé)
Práce s handicapovanými dětmi.
Ekonomická oblast (obec do 1 000 obyvatel)
Nadace ČEZ
Podpora projektů v regionu.
Ekonomická oblast (obec nad 1 000 obyvatel)
Město Třebíč
Uspořádání Biojarmarku

Oblast sídel, staveb a bydlení (obec nad 1 000 obyvatel)
Statutární město Jihlava
Celková rekonstrukce Základní umělecké školy Jihlava
Oblast životního prostředí (obec do 1 000 obyvatel)
Spolek TILIA
Zorganizování Lipského prázdninového klubu pro děti
Oblast životního prostředí (obec do 1 000 obyvatel)
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura
Aktivita Malování barvami půdy a vernisáž obrázků.
Oblast vzdělávání (obec do 1 000 obyvatel)
Montessori Pelhřimov, o. s.
Založení Mateřské školy Montessori v Dubovicích u Pelhřimova
Oblast vzdělávání (obec nad 1 000 obyvatel)
Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
příspěvková organizace
Realizace projektu Moderní venkovské málotřídní školy
 Petr Holý, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz

Novinky ve sbírce
Ochrana ovzduší
V částce 37/2014 Sbírky zákonů vydané dne 21. 5. 2014 byl pod
č. 87 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší.

Novela zákona doplňuje možnost výměny emisních stropů mezi
provozovateli a odstraňuje další nedostatky současné podoby
zákona vyplývající ze zkušeností s jeho aplikací.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2014.
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Energetický zákon
V částce 37/2014 Sbírky zákonů vydané dne 21. 5. 2014 byl pod
č. 90 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona upřesňuje postupy a osoby, které účtují a hradí cenu
na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny․
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení (část 1. 7. 2014).
Cizinci
V částce 43/2014 Sbírky zákonů vydané dne 9. 6. 2014 byl pod
č. 101 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
Novela zákona zavádí takzvanou zaměstnaneckou kartu, která
cizincům usnadní správní řízení, když v sobě integruje jak
pobytové oprávnění, tak i povolení k práci. Zaměstnaneckou
kartou je povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince
k přechodnému pobytu na území delšímu než tři měsíce a k výkonu
zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká
karta vydána, nebo na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas
Ministerstva vnitra.
Zákon nabývá účinnosti dnem 24. 6. 2014.

Poradenské služby a vzdělávání žáků se speciálními potřebami
V částce 44/2014 Sbírky zákonů vydané dne 9. 6. 2014 byla
pod č. 103 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011
Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014.
Evropsky významné lokality
V částce 40/2014 Sbírky zákonů vydané dne 29. 5. 2014 bylo
pod č. 93 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit
zařazených do evropského seznamu.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 13. 6. 2014.
Koupaliště, sauny a pískoviště
V částce 41/2014 Sbírky zákonů vydané dne 4. 6. 2014 byla pod
č. 97 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011
Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny
a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. 6. 2014 (část 31. 12. 2016).
 Miroslav Magrot
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
Učitelé bez odborné kvalifikace
Vláda na svém jednání dne
21. května 2014 schválila
návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, jehož
cílem je předejít problémům
se zabezpečením vzdělávání
z důvodu hrozícího nedostatku
učitelů.
Náv rh u mož n í v ykonávat
přímou pedagogickou činnost
bez odborné kvalifikace i po
1. lednu 2015:
• rodilým mluvčím cizích
jazyků s maturitní zkouškou
či vysokoškolským vzděláním
• učitelům některých předmětů
pracujícím na úvazek nepřesahující jednu polovinu stanovené týdenní pracovní doby
(např. všeobecněvzdělávací
předměty vyučované výkonnými a výtvarnými umělci)

• ped agog ick ý m pr acovníkům, kteří k 1. lednu
2015 dosáhli 55 let věku
a dlouhodobým výkonem
přímé pedagogické činnosti
na příslušném druhu školy
nebo školského zařízení
nejméně po dobu dvaceti let
prokázali schopnost výkonu
požadované činnosti

školského zařízení umožněno
zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytnou dobu a v
nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem, který
nesplňuje předpoklad odborné
kvalifikace, pokud prokazatelně
nemůže tyto činnosti zajistit
pedagogickým pracovníkem
s odbornou kvalifikací.

Vláda tak souhlasila se zavedením výjimek pro některé
nekvalifikované učitele, kteří by
jinak museli školství k 1. lednu
2015 opustit. Všichni ostatní
by měli do konce roku alespoň
zahájit studium pro získání
pedagogické kvalifikace, jinak
by měli skončit.

Ke 27. únoru 2014 pracovalo
pod le úd ajů M i n ist e r st va
školství, mládeže a tělovýchovy
v resortu školství z celkového
počtu 145 838 učitelů 11 090
učitelů bez odborné kvalifikace,
kteří nezahájili studium, jímž
by odbornou kvalifikaci získali.
Celkově v resortu pracuje téměř
146 000 učitelů. Situace se
však výrazně liší podle regionů,
nejvíce učitelů bez potřebného

Navíc bude právnické osobě
vykonávající činnost školy nebo

vzdělání působí v Karlovarském
a Ústeckém kraji. V celé republice je pak 616 škol, kde je více
než 50 procent nekvalifikovaných pedagogů.
V době tisku tohoto vydání
Zpravodaje Kraje Vysočina
byl vládní návrh zákona předložen Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky,
rozeslán poslancům jako poslanecký tisk č. 206 a po projednání
v prvním čtení dne 11. června
2014 byl přikázán k projednání
výborům sněmovny.
 Miroslav Magrot
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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V chovu hospodářských zvířat v ČR má Vysočina významné místo
Zemědělství je na území Kraje Vysočina zaměřeno více než v jiných
krajích na chov hospodářských zvířat. Přírodní podmínky jsou
vhodné především na pěstování plodin sloužících k výkrmu prasat
a skotu. Na Vysočině je rovněž dostatek travních ploch vhodných
na pastviny. Na chov hospodářských zvířat v kraji navazuje také

dostatečná výrobní kapacita na zpracování masa a mléčných
výrobků v podobě masokombinátů a mlékáren. Na celkové produkci
hovězího masa v ČR se kraj podílí z 19,3 % a vepřového masa
z 10,3%, což jej řadí mezi nejproduktivnější kraje ČR. V produkci
mléka je Vysočina na prvním místě s 17,7% podílem.

Stav hospodářských zvířat v krajích České republiky k 1. 4. 2014
Území

počet

Středočeský + Praha
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Kraj Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Česká republika

Skot
Prasata
Drůbež
podíl na ČR
Počet
podíl na ČR
počet
podíl na ČR
149 265
10,9
318 378
19,7
4 757 525
22,2
213 128
15,5
145 265
9,0
1 964 757
9,2
164 768
12,0
113 449
7,0
2 489 931
11,6
41 937
3,1
0
0,0
251 857
1,2
38 760
2,8
86 933
5,4
813 362
3,8
45 942
3,3
21 108
1,3
60 496
0,3
101 209
7,4
85 541
5,3
2 454 356
11,4
115 066
8,4
149 475
9,2
2 251 176
10,5
213 491
15,5
247 853
15,3
497 856
2,3
60 240
4,4
167 423
10,4
3 390 692
15,8
92 132
6,7
96 821
6,0
470 809
2,2
60 328
4,4
112 339
6,9
776 343
3,6
77 294
5,6
56 360
3,5
1 284 655
6,0
1 373 560
100,0
1 617 061
100,0
21 463 815
100,0

Pramen: Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. 2014. ČSÚ Praha, 2014.
Sčítání hospodářských zvířat je jednou za rok prováděno Českým
statistickým úřadem. Výsledky sčítání k 1. dubnu 2014 jsou
uvedeny v tabulce. Hovězího dobytka bylo na Vysočině zjištěno
celkem 213 000 kusů (podíl na ČR 15,5 %). Kraji patří první místo
spolu s krajem Jihočeským. Naopak nejméně skotu bylo sečteno
v Ústeckém a Karlovarském kraji. Na Vysočině poprvé od roku 2007
došlo k meziročnímu nárůstu v chovech prasat (576 kusů). Vysočina
se s počtem 247 9000 prasat dostala na druhé místo za Středočeský
kraj (318 000). Nejnižší stav byl opět zjištěn v Karlovarském kraji.
Ve stavech drůbeže patří Vysočina mezi podprůměrné kraje.

S počtem 498 000 kusů se na ČR podílí pouze 2,3 %. Vysoký stav
drůbeže bývá každý rok vykazován ve Středočeském kraji, kde
podíl na celé ČR činí 22,2 %. Více informací o stavu zemědělství
na Vysočině je možné vyčíst z Profilu kraje, který je umístěn na
webových stránkách kraje.
 Miloš Molák
odbor regionálního rozvoje
telefon.: 564 602 542
e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz

Olympijští vítězové a mistři světa si při Zlatém utkání
připomenou památku Ivana Hlinky
Památku legendárního Ivana
Hlinky (1950–2004), od jehož
smrti uplyne letos v srpnu deset
let, připomene Zlaté utkání. V
sobotu 30. srpna 2014 se v něm
na zimním stadionu v Jihlavě
ut kají oly mpijšt í vítězové
z Nagana s mistry světa z období
Zlatého hattricku 1999–2001.
Tým olympijských vítězů povede
Slavomír Lener, tým mistrů světa
Josef Augusta. Pořadateli akce
jsou Český svaz ledního hokeje,
Dukla Jihlava a Club XANADU.
„ S my š l e n ko u u s p o ř á d a t

tuto exhibici za mnou přišel
Josef Augusta,“ uvedl jeden
z organizátor ů Bed ř ich
Ščerban. „Už předtím o tom
mluvil s Robertem Reichlem
a shodli se, že by bylo hezké
připomenout památku Ivana
Hlinky společným setkáním
a exhibičním zápasem. A protože
máme v Jihlavě s pořádáním
podobných zápasů zkušenosti,
požádal mě, zda bych se toho
neujal. Považuji tuto exhibici za
tak výjimečnou a významnou, že
jsem ani na okamžik neváhal.“

„Přemýšlel jsem o tom už delší
dobu, navíc jsem zjistil, že
stejně uvažují i Sláva Lener
s R o b e r t e m R e i c h e l e m ,“
doplnil Josef Augusta, trenér
trojnásobných mistrů světa.
„Čtyřleté období, během nějž
jsme získali olympijské zlato
a tři tituly mistrů světa, už těžko
překonáme. Bude dobré si ho
– stejně jako památku Ivana
Hlinky – připomenout.“
„ Je dobře, že se sejdeme,“
pot v rz uje tehdejší kapitán
reprezentace Robert Reichel.

„Bavili jsme se o tom v Praze
při srazu k výročí Nagana
a bylo nám jasné, že bude složité
zápas uspořádat, dát všechny
dohromady. Každý žijeme jinde,
někteří za mořem. Možná se
takto na ledě sejdeme vůbec
naposledy.“
Součástí Zlatého utkání, které se
uskuteční 30. srpna 2014 od 17.30
hod. v Jihlavě, bude i doprovodný
prog ra m s autog ra m iádou
v parku u zimního stadionu.
Více informací na
www.hcdukla.cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČINOU NA KOLE 2014
Máte rádi pohyb a jezdíte rádi na kole?
Chcete poznat krásy Vysočiny? Líbí se
vám soutěže? Pak právě pro vás připravuje
příspěvková organizace Vysočina Tourism
již sedmý ročník vícedenního putování na
kolech.
Objevovat krásy Vysočiny můžete společně s námi
již po sedmé ve dnech 4.–11. července 2014 v rámci
vícedenního putování na kolech s názvem Křížem
krážem Vysočinou na kole 2014, které účastníky
provede Vysočinou a představí její krásy jak přírodní,
tak i historické.

4. 7. 2014
5. 7. 2014
6. 7. 2014
7. 7. 2014
8. 7. 2014
9. 7. 2014
10. 7. 2014
11. 7. 2014

dé
Jihlava – Štoky – Větrný Jeníkov – Mla

Bříště – Humpolec

– Věž – Okrouhlice –
Humpolec – Lipnice nad Sázavou
Havlíčkův Brod
Cibotín – Chotěboř –
Havlíčkův Brod – Česká Bělá –
Brod
Nejepín – Hor ní Krupá – Havlíčkův
v – Nížkov – Velká
Havlíčkův Brod – Šlapanov – Přibysla
Losenice – Žďár nad Sázavou
– Polnička – Žďár nad
Žďár nad Sázavou – Staré Ransko
na Moravě
Sázavou – Veselíčko – Nové Město
– Sněžné – Jimramov
Nové Město na Moravě – Tři Studně
– Zubří – Nové Město na Moravě
Ostrov nad Oslavou –
Nové Město na Moravě – Řečice –
Velké Meziříčí – Třebíč
ytnou – Ohrazenice –
Třebíč – Klučov – Jaroměřice na Rok
Hrotovice – Dalešice

 DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA:
www.vysocinounakole.cz nebo na www.facebook.com/vysocinounakole.
Přijďte, jeďte s námi, bavte se, poznávejte!

54 km
51 km
54 km
54 km
57 km
67 km
63 km
54 km

