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ŠKOLNÍ ROK

2015 / 2016

Začátek školního roku
úterý 1. září 2015
Konec prvního pololetí
čtvrtek 28. ledna 2016
Začátek druhého pololetí
pondělí 1. února 2016
Konec druhého pololetí
čtvrtek 30. června 2016
Podzimní prázdniny
čtvrtek 29. října a pátek
30. října 2015
Vánoční prázdniny
středa 23. prosince 2015
až neděle 3. ledna 2016
Jednodenní pololetní
prázdniny
pátek 29. ledna 2016
Jarní prázdniny pro Kraj
Vysočina
pondělí 8. února až neděle
14. února 2016
Velikonoční prázdniny
čtvrtek 24. března a pátek
25. března 2016
Hlavní prázdniny
pátek 1. července až středa
31. srpna 2016
Vyučování ve školním
roce 2016/2017 začne
ve čtvrtek 1. září 2016.

Prvňáčci z celé Vysočiny
dostali kufřík
pro bezpečnou cestu
do školy a do přírody

Všichni letošní prvňáčci na
Vysočině dostali od K raje
Vysočina 1. září startovací
kufřík s výbavou pro bezpečné
cesty do školy i do přírody.
„Stejně jako v předchozích
letech v něm na šl i m i mo
jiné také základní v ýbav u
b e z p e č no s t n ích p om ů c e k
včet ně cyk loléká r n ičk y
a r e fl e x n í v e s t y. Ve d l e
v ý u kov ých pexes k uf ř í k y
nabídly i řadu originálních
tiskovin a pracovních listů
například pro environmentální
nebo výtvar nou výchovu,“
infor movala k rajská rad ní
pro oblast školství, mládeže
a sportu Jana Fialová.
Do prvních tříd na Vysočině
v le t o š n í m š kol n í m r o c e
nastoupilo více než pět
tisíc žáků. Praktický kuf řík
obsahuje také zdravé dobroty
a čaj, který byl vyroben rodiči
dětí v Jemnici, ale i pozvánky
a volné vstupenky za zábavou
a sportem nejen na Vysočině.
Při letošní debatě o obsahu
k uf ř í k ů byly reflek továny
především náv rhy učitelů,

kteří spíše než obvyklé školní
pomůck y upřed nost ňovali
r ů zné bez pečnost ní pr vk y
u rčené pro nejmenší děti.
„Cesta do školy je pro malé
školáky plná nových dojmů
a často zapomínají na základní
pravidla bezpečnosti silničního
provozu. Pokud rodiče využijí
v praxi alespoň část z námi
nabízených bezpečnostních
pr vků, jistě se to příznivě
odrazí na viditelnosti jejich
dětí,“ uvedl náměstek hejtmana
K raje Vysočina pro oblast
dopravy Libor Joukl.
Projekt Bezpečně do školy i do
přírody doprovází vysočinské
prvňáčky do škol už čtvrtým
rokem. K raj Vysočina byl
prvním regionem, který projekt
kufříků odstartoval. Za jeho
reali zací stojí nejen K r aj
Vysočina, ale i další firmy nejen
z regionu: Yashica, NET4GAS,
ČEZ, a. s., Sberbank a další.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Setkání starostů s Radou Kraje Vysočina
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek si
dovoluje všechny starosty měst, městysů a obcí,
zastupitele, poslance a senátory Kraje Vysočina
pozvat na pracovní setkání, které se bude
konat v pondělí 12. října 2015 od 14.00 hodin
v Kulturním sále Areálu hradu a zámku v Polné.

- Informace jednotlivých resortních členů
rady kraje ve vztahu k městům, městysům
a obcím (členové Rady Kraje Vysočina)
- Informace poslanců a senátorů
- Diskuse, různé
16.00–18.00 hod.: Neformální diskuse

Program:
13.00–14.00 hod.: Registrace účastníků
14.00–16.00 hod.:
- Zahájení, uvítání – hejtman Kraje Vysočina,
starosta města Polná

Účast prosím potvrďte
Kateřině Svobodové, odbor sekretariátu
hejtmana, Krajský úřad Kraje Vysočina,
tel.: 564 602 152, 724 650 156,
e-mail: svobodova.k@kr-vysocina.cz
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Kraj Vysočina

rozšíří síť silnic se zimní údržbou
Rada Kraje Vysočina schválila rozšíření sítě silnic, na kterých
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny provádí zimní údržbu.
„Nařízení se sice týká komunikací třetích tříd, na nichž je nízký
provoz, ale jsou to zároveň důležité a v podstatě i jediné spojnice
dotčených obcí,“ vysvětlil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast dopravy Libor Joukl.
Vlastník komunikace, kterým je Kraj Vysočina, tak bude od
letošní zimy povinen podle Plánu zimní údržby zajišťovat sjízdnost
odstraňováním sněhu a náledí nově ve třech úsecích: Petrovice
u Uhelné Příbrami – Košťany (III/34512), Josefodol – Služátky – křiž.
III/34712 (III/3479) a Bělá u Jedlé – hranice Středočeského kraje

(III/3396). V prvních dvou případech jde o komunikace, které jsou
jedinou udržovanou příjezdovou cestou do obce. Třetí komunikace
navazuje na udržovanou silnici ve Středočeském kraji.
V celém Kraji Vysočina je přes 280 kilometrů neudržovaných
komunikací. Jde o silnice s nízkým dopravním významem, na kterých
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny nezajišťuje zimní údržbu.
 Ondřej Rázl,
odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 564 602 308,
e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz

Na sociální služby dorazí dalších 40 milionů korun
V lád a v yhověla žádost i
AsociacE krajů ČR a uvolní na
financování sociálních služeb
v roce 2015 dalších 720 milionů.
„Z této částky připadne téměř
40 milionů kor u n na K raj
Vysočina. Veškeré peníze navíc
budou použity na dofinancování
poskytovatelů sociálních služeb
v regionu,“ informoval radní
kraje pro sociální oblast Petr
K rčál. O rozděle n í pe něz
budou orgány kraje rozhodovat
v zářijových termínech.
Kvůli demografickým změnám
rostou náklady na provozování
sociálních služeb. Jedná se nejen

o vzrůstající potřeby klientů,
r e s p ek t ive rost oucí p o č et
potřebných, ale také o zákonnou
povinnost poskytovatelů navýšit
mzdy zaměstnanců sociálních
zařízení pro rok 2015. Na tento
fakt kraje dlouhodobě upozorňují.
„Pokud by vláda neschválila
posílení dotací na sociální služby
v krajích například organizacím,
které se starají o handicapované
či seniory, chyběly by peníze
na provoz,“ upozornil radní
Petr Krčál a dodává: „Peníze
jdou neziskovým organizacím,
a hlavně pobytovým zařízením,
a dále také například na osobní

asistenci, sociální rehabilitaci
nebo na činnost poraden.“
Kraj Vysočina v současné době
zřizuje celkem 21 příspěvkových
organizací v oblasti sociálních
služeb a významnou měrou jim
také přispívá na provoz. „Největší
poptávka je po službách domova
se z vlášt ním režimem pro
seniory s demencí, protože péče
o takového seniora je v domácím
prostředí obtížně zvládnutelná.
Postupně tak probíhá přeměna
některých lůžek v domovech pro
seniory na lůžka se zvláštním
režimem,“ řekl Petr Krčál.
Podporu určenou na sociální

služby rozdělují kraje letos
popr vé. Tato povin nost na
ně pře šla novelou zá kona
č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, která byla schválena na
konci roku 2014. Pro letošní rok
dosud Kraj Vysočina obdržel od
Ministerstva práce a sociálních
věcí částku téměř 362 milionu
korun, kterou rozdělil v dotačním
řízení poskytovatelům sociálních
služeb v regionu.
 Marek Homolka,
odbor sociálních věcí,
telefon: 564 602 813,
e-mail: homolka.m@kr-vysocina.cz

Příspěvky na podporu myslivosti
opět rozdělují kraje
Od letošního roku opět rozhodují o dotacích na podporu myslivosti kraje.
Ministerstvo zemědělství se po jediném roce vrátilo k osvědčené
praxi a administraci dotací vrátilo zpět krajským úřadům. „Dotace
mají pomoci zlepšit životního prostředí zvěře, podporu ohrožených
druhů zvěře, oborní chovy zvěře se vzácnými druhy a poddruhy,
dále jsou určeny na využití loveckých dravců v ochraně rostlin,
preventivní veterinárně léčebné akce a na zdolávání nákaz v chovech
zvěře nebo chov loveckých psů a loveckých dravců,“ uvedl radní
Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk
Chlád. V případě Vysočiny je vyřizováno zhruba 150 žádostí
požadující částku vyšší než 1,5 milionu korun.
„O dotaci žádají uživatelé honiteb průběžně poté, co je předmět
příspěvku realizován. Lze však očekávat, že nejvíce žádostí přijde
na konci září, neboť do tohoto termínu musí být podána žádost na
činnosti realizované v předchozích dvanácti kalendářních měsících,“
informoval Zdeněk Chlád. Podle jeho informací jsou podporována
například i odchytová zařízení na prasata divoká nebo například nové
betonové nory na lov lišek. Cílem této podpory je napomoci redukci

stavů vybraných druhů zvěře, které jsou z mnoha důvodů, jež nejsou
myslivci schopni dostatečně ovlivnit, na vysokých početních stavech.
Ministerstvo zemědělství v posledních letech rozděluje mezi
uživatele honiteb cca 12 milionů korun ročně. V rámci Kraje
Vysočina se v roce 2012 vyřídilo 113 žádostí a celková částka byla
1 440 000 korun. V roce 2013 přišlo 144 žádostí s požadavkem na
1 573 000 korun. V roce 2014 dotace kraj neadministroval. Pro
letošní rok se očekává podobný zájem o podporu myslivosti jako
v letech předchozích.
Myslivost v České republice byla právě pro svoji jedinečnost
Ministerstvem kultury České republiky zapsána na Seznam
nehmotného kulturního dědictví České republiky. Pro svůj význam
zasluhuje myslivost právem ochranu a podporu ze strany státu.
Proto je také podporována poskytováním příspěvků na vybrané
myslivecké činnosti.
 Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství,
telefon: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz
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Co také způsobuje zateplení objektů
především zateplení objektu
Stalo se roku 2011 v jednom Budova (místo, ulice, číslo, PSČ):
3
Zjištěná hodnota OAR
Zvýšení rizika rakoviny plic o
a výměna otvorových výplní
d o m ě v Ne r u d ově u l ic i Kategorie OAR (Bq/m )
(oken,
dveří) za plastové.
v Třebíči, že po provedených
0 - 100
 15 %
200 Bq/m3
Poučení:
Zateplujte rozumně,
s t a ve b n í c h ú p r a v á c h s i
101 - 200
15 – 30 %
například
s řízenou ventilací,
majitelka domu nechala změřit
201 - 400
30 – 60 %
a
nechte
si
změřit OAR.
objemovou aktivitu radonu
401 - 800
60 – 120 %
Směrná
Pro
informaci
přikládám
(dále jen „OAR“). A protože se
801 – 1 000
120 – 150 %
hodnota
radonový
štítek
budovy,
měřením zjistilo, že v přízemí
podle
1 001 – 2 000
150 – 300 %
k
t
e
r
ý
je
s
ouč
á
s
t í ČSN
v kuchyni je objemová aktivita
vyhlášky č.
2 001 – 4 000
300 – 600 %
307/2002 Sb.
73 0 6 01 (n av rhová n í
radonu 1 246 Bq/m3 a v přízemí
 4 000
 600 %
v ložnici je 2 561 Bq/m3, a tedy
protiradonových opatření)
zvýšení rizika vzniku rakoviny OAR v budově splňuje/nesplňuje směrnou hodnotu podle vyhlášky č. 307/2002 Sb.
a slouží k přehlednému
ve znění vyhlášky 499/2005 Sb., o radiační ochraně
plic (viz Radonový štítek
porovnání OAR zjištěné
budovy) je cca o 150–300 %, Radonový štítek budovy
v pobytových prostorách
požádala krajský úřad o dotaci na realizaci znění (atomový zákon), na kterou lze státní budovy se směrnou hodnotou a zároveň
protiradonových opatření. Neboť směrná dotaci poskytnout.
se zvýšením rizika vzniku rakoviny plic
hodnota, při které je třeba řešení, v tomto Z databáze SÚJB totiž zjistil, že v tomto v konkrétním objektu.
případě činí 400 Bq/m3 (u novostaveb 200 objektu proběhla v letech 2009–2010 Na štítku ve sloupci Zjištěná hodnota
Bq/m3). Krajský úřad v souladu s legislativou dvě měření – dvouměsíční a roční – OAR se uvede průměrná hodnota zjištěná
p ož á d al o dop or učující st a nov isko a jejich výsledky v rozsahu 123–227 Bq/ měřením radonu v objektu.
k poskytnutí dotace Státní úřad pro jadernou m3 opakovaně prokázaly, že tyto místnosti
bezpečnost (dále jen „SÚJB“). Stanovisko v přízemí, a tedy i objekt, byly zcela  Jaroslav Šmejkal,
však kupodivu přišlo zamítavé, a to z toho v pořádku a že změna k horšímu nastala odbor životního prostředí a zemědělství,
důvodu, že se nejedná o starou radiační zátěž až po stavebních úpravách domu. A telefon: 564 602 520,
ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., v platném o jaké stavební úpravy se jednalo? Bylo to e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

Příprava rozpočtu kraje na rok 2016
Rozpočtový proces kraje se řídí zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Orgány Kraje Vysočina a pracovníci Krajského úřadu
Kraje Vysočina již zahájili aktivity pro přípravu rozpočtu na rok
2016. Harmonogram přípravy rozpočtu a zásady pro jeho tvorbu
byly schváleny v radě kraje dne 28. 7. 2015.
B ě h e m m ě síc e s r p n a js ou s h r o m a ž ďová ny p o d k l a d y
a požadavky od jednotlivých správců kapitol. Ekonomický
odbor provádí k valif i kovaný od had př íjmů k raje, a to
zejména daňov ých. Př i tom predikce daňov ých př íjmů
vychází z časových řad za minulé roky, z předpokládaného
makroekonomického vývoje a z očekávaných legislativních
změn, z nichž nejpodstatnější je v současné době v poslanecké
sněmovně projednávaná změna zákona o rozpočtovém určení
daní, která by měla na rozdíl od roku 2015 do rozpočtu kraje
přinést větší objem sdílených daní.

V měsíci září probíhá podrobné projednávání podkladů pro
rozpočet se správci kapitol a radními příslušnými pro danou oblast.
Konečným výstupem bude Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na
rok 2016, který bude po projednání v příslušných orgánech kraje
předložen v prosinci 2015 zastupitelům kraje ke schválení.
Kraj Vysočina přistupuje k sestavování rozpočtu s maximální
odpovědností a důsledností. Návrh rozpočtu obsahuje i určitou
rezervu na nepředpokládané okolnosti na straně příjmů i výdajů.
Je dodržována zásada opatrnosti a vyrovnaného rozpočtu, a to
znamená, že je zájmem kraje, aby celkové saldo zdrojů a výdajů
(bez projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů) bylo
vyrovnané.
 Anna Krištofová, odbor ekonomický
telefon: 564 602 232
e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina podporuje studium v zahraničí
Kraj Vysočina, který dlouhodobě podporuje studium na středních
školách ve svých partnerských regionech, letos poprvé nabízí
stipendia také vysokoškolákům. „Zájemci o studium v zahraničí si
sami mohou vybrat univerzitu v některém ze sedmi partnerských
nebo spolupracujících regionů kraje. Konkrétně jde o Francii,
Rakousko, Čínu, Finsko, Slovensko, Ukrajinu a Bělorusko,“ říká
krajská radní pro oblast školství Jana Fialová.
Uchazeči o studium v zahraničí projdou výběrovým řízením, na
jehož základě Kraj Vysočina rozhodne o výši stipendia. „Finančně
budeme podporovat náklady na cestovné, ubytování a školné,“
upřesňuje krajská radní. V případě studia v čínském partnerském

regionu Hubei mohou zájemci využít i finanční podpory čínské
strany. Vybrat si mohou ze tří vysokých škol: Hubei University, China
Three Gorges University a Yangtze University, přičemž u poslední
jmenované bylo třeba veškeré dokumenty vyřídit do 10. srpna 2015.
Přehled spolupracujících vysokých škol, kompletní informace
o studiu v zahraničí i podmínky pro výběrové řízení najdete na
www.kr-vysocina.cz/studium-v-partnerskych-regionech/ds-303141/
p1=76711.
 Eva Vaňková, odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 564 602 337, e-mail: vankova.e@kr-vysocina.cz
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Kraj Vysočina

získal prestižní ocenění
Kraj Vysočina získal na světové konferenci Esri cenu Special
Achievement in GIS, která je udělována inovativním aplikacím
geoinformačních technologií z celého světa. Ocenění převzal za
úspěšnou implementaci ArcGIS jako základní GIS platformy pro
krajskou samosprávu. Mezi nejviditelnější projekty patří Geoportál
DMVS, kraj ale zapojuje GIS i do mnoha dalších projektů, například
v oblasti lesnictví, telekomunikací nebo turistiky.

Případovou studii o Geoportálu DMVS Kraje Vysočina najdete na
www.arcdata.cz/digitalAssets/341606_DMVS_Vysocina_web.pdf.
Více na geoportal.kr-vysocina.cz.
 Petr Pavlinec, odbor informatiky,
telefon: 564 602 114, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz

Pět ocenění za péči o válečné hroby
Za příkladnou péči o válečné
hroby v Kraji Vysočina byly
v letošním roce oceněny město
Humpolec a obec Krahulov
a t a ké kon k rét n í zást upci
t řech obecních úřadů obcí
s r oz ší ř e n o u p ů s o b n o s t í .
Tr a d ič n í pa mět n í pla ket y
p ř e d a la o c e ně ný m L e n k a
Zvánovcoová Lemingorová
z odboru pro válečné veterány
Ministerst va obrany ČR
na slav nost n í m v yh lá šen í
krajského kola Vesnice roku
2015 v Martínkově. V Kraji
Vysočina je evidováno přes

1 800 válečných hrobů a pietních
míst, které připomínají přes
18 000 obětí.
Plaketu za péči o válečné hroby
získalo v Kraji Vysočina, včetně
letošních oceněných, již několik
desítek obcí, tentokrát však
Krajský úřad Kraje Vysočina
na ocenění navrhl i vybrané
pracovníky městských úřadů,
kterým je agenda péče o válečné
hroby zákonem svěřena. Pamětní
plaketu tak vedle zástupců
samospráv převzaly i Zuzana
Vostrejšová z Městského úřadu
Žďár nad Sázavou, Iva Vacatová

z Městského úřadu Humpolec
a Věra Háková z Městského
úřadu Pelhřimov.
Válečnými hroby jsou podle
z á ko n a č. 12 2 / 2 0 0 4 S b.,
o válečných hrobech a pietních
místech, nejen místa, kde jsou
pohřbeny ostatky osob, které
zahynuly v důsledku aktivní
účasti ve vojenské operaci
nebo v důsledku válečného
zajetí, anebo ostatky osob, jež  
zahynuly v důsledku účasti
v odboji nebo vojenské operaci
v době války, ale také pietní
místa (pamětní desky, pomníky

nebo jiné památníky), která
takovéto osoby připomínají.
Válečné hroby i pietní místa
jsou evidovány v Centrální
evidenci válečných h robů,
kterou vede Ministerstvo obrany
ČR a jež je veřejně přístupná na
webových stránkách http://
www.valecnehroby.army.cz.
 Daniel Trtík,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 444,
e-mail: trtik.d@kr-vysocina.cz

Novým krajským zastupitelem

je Ladislav Bárta

Jaroslav Maxmilián Kašparů, který byl v krajských volbách v roce 2012
zvolen členem Zastupitelstva Kraje Vysočina za TOP 09, na vlastní
žádost rezignoval. Stalo se tak 23. června 2015. Jeho mandát následně
automaticky přešel na náhradníka z kandidátní listiny téže politické
strany – Ladislava Bártu, zastupitele Žďáru nad Sázavou. „Ten bude
představen členům zastupitelstva na jednání 8. září 2015, kdy také složí
slavnostní slib,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

V aktuálním volebním období se jedná o první rezignaci člena
Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo Kraje Vysočina má
45 členů a je nejvyšším orgánem kraje.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Kraj vysočina

podporuje vznik olympijského centra
Rada Kraje Vysočina vyslovila
podporu projektu vybudování
Národního olympijského centra
v Novém Městě na Moravě.
„Několik mezinárodních akcí
ukázalo, že Vysočina Arena
a přilehlý areál patří k těm
nejlepším v republice a má
potenciál přilákat do našeho
kraje desítky tisíc domácích
i zahraničních návštěvníků.

Cílem vedení Kraje Vysočina je
přesvědčit především ministryni
školství, mládeže a sportu a také
zástupce Českého olympijského
v ýbor u, že spor tovní areál
v Novém Městě na Moravě
má parametry olympijského
centra a obrovskou podporu
krajské samosprávy,“ vysvětluje
hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek. Budoucnost a nový

status sportoviště bude hlavním
tématem návštěvy Kateřiny
Valachové v říjnu letošního roku
na Vysočině.
K raj Vysočina je připraven
v Novém Městě na Moravě
podpořit vybudování
národního olympijského centra
včet ně mož nost i v ýst avby
rychlobruslařské haly. „Rada
K raje Vysočina dopor učila

krajskému zastupitelstvu schválit
v případě získání státní dotace
na výstavbu centra poskytnutí
dotace do výše čtyřnásobku
podpor y Nového Města na
Moravě,“ doplnil Jiří Běhounek.
 Ondřej Rázl,
odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 564 602 308,
e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz
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Důsledek počasí

snížená vitalita lesních porostů
Subtropické počasí srpnových dnů se negativně promítlo na
kondici lesních porostů. Už v průběhu posledních horkých dní
jsme mohli pozorovat žloutnoucí a opadávající listy lip, bříz,
javorů, ale i dalších listnáčů. I tyto hluboko kořenící stromy
trpěly nedostatkem vláhy, která scházela rovněž v hlubších
horizontech půdy. V situaci o to tíživější je smrk s kořeny
rozprostřenými na povrchu půdy. Stres, kterému byl vystaven, se
nyní viditelným způsobem ukazuje. Snížení vitality se projevuje
žloutnutím a opadáváním jehličí, takto oslabené stromy, společně
se zmiňovaným průběhem počasí nabízí ideální podmínky pro
gradaci kůrovců.
„Vlastníci lesa by měli ve vlastním zájmu kontrolovat stav
porostů. Periodicky procházet zejména smrkové lesy a vyhledávat
usychající stromy. Po konzultaci s odborným lesním hospodářem
provádět zásahy a opatření směřující k eliminaci šíření kůrovců,“
doporučuje Zdeněk Chlád, radní pro oblast lesního, vodního

hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.
Průvodními jevy signalizujícími přítomnost lýkožrouta jsou
výrony smoly na kmeni, opadávající jehličí pod stromy, drtinky
patrné zejména na kůře spodní části kmene a kořenových
nábězích, postupné opadávání kůry. Jednotlivé kůrovcové stromy
a kůrovcová ohniska lze očekávat zejména na okrajích lesa
a porostních stěnách, výsušných stanovištích, jižních svazích
a místech, kde došlo vlivem sucha k poklesu jinak vysoké hladiny
spodní vody.
„Dešťové srážky posledních chladnějších dní situaci sice zlepšily,
ale deficit vláhy je pro lesní porosty nadále extrémní. Ke zlepšení
situace by přispělo chladnější počasí s vydatnými srážkami, které
by pronikly hlouběji do půdy,“ komentuje situaci Zdeněk Chlád.
 Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství,
telefon: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Profil zadavatele
V částce 70/2015 Sbírky zákonů vydané dne 10. 7. 2015 byla
pod č. 171 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona
o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2015.

Základní služby
V částce 74/2015 Sbírky zákonů vydané dne 24. 7. 2015 bylo pod
č. 178 publikováno nařízení vlády o stanovení minimálního počtu
provozoven pro poskytování základních služeb.
Nařízení vlády stanovuje minimální počet provozoven pro
poskytování základních služeb, a to ve výši 3 200 Kč.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Zakázané práce
V částce 74/2015 Sbírky zákonů vydané dne 24. 7. 2015 byla pod
č. 180 publikována vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou
zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které
kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po
porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství
zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na
povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.

Slintavka a kulhavka
V částce 79/2015 Sbírky zákonů vydané dne 5. 8. 2015
byla pod č. 192 publikována v yhláška, kterou se mění
vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky
a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky
č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky
č. 356/2004 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.

Obory vzdělání
V částce 81/2015 Sbírky zákonů vydané dne 14. 8. 2015 bylo pod
č. 197 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády doplňuje obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 31. 8. 2015.

Nová pracovní místa a rekvalifikace
V částce 71/2015 Sbírky zákonů vydané dne 15. 7. 2015 bylo pod
č. 173 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních
míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců
v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Politika územního rozvoje
V částce 79/2015 Sbírky zákonů vydané dne 5. 8. 2015 byla pod č. 191
publikována vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb.,
kterou se stanovuje rozsah stanovisek k politice územního rozvoje
a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně
zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických
zařízení.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Národní kulturní památky
V částce 75/2015 Sbírky zákonů vydané dne 27. 7. 2015 bylo pod
č. 182 publikováno nařízení vlády o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní památky.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Ústavní a ochranná výchova
V částce 81/2015 Sbírky zákonů vydané dne 14. 8. 2015 byla pod
č. 198 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006
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Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy
a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.
Zalesňovací dotace
V částce 76/2015 Sbírky zákonů vydané dne 29. 7. 2015 bylo pod
č. 185 publikováno nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých
souvisejících nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2015.

Vnitrozemská plavidla
V částce 75/2015 Sbírky zákonů vydané dne 27. 7. 2015 byla pod
č. 184 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015
Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995
Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních
cestách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
Nové národní kulturní památky
V částce 75/2015 Sbírky zákonů
vydané dne 27. 7. 2015 bylo pod
č. 182 publikováno nařízení
vlády o prohlášení některých
kulturních památek za národní
kulturní památky.
Nařízení vlády si klade za
cíl doplnit stávající soubor
národních kulturních památek
t a k , aby se post upně st al
reprezent ativ ním vzorkem
nejvýznamnějších kulturních
památek v celém ši rokém
spektru kulturního dědictví
České republiky. V současné
době tvoří soubor národních
kulturních památek celkem
297 položek zast upujících
různé kategorie. Nejpočetnější
skupinu tvoří hrady a zámky
a církev ní stavby, dále se
postupně prohlašují i méně

zastoupené objekty lidové architektury a technické památky.
Prohlašování nejv ýz namnějších kulturních památek,
které dokumentují nejr ůznější oblasti lidské činnosti,
za národní kulturní památky
je zákonem stanovený postup
pro povýšení těchto věcí do
vyšší hodnotové kategorie.
Dopl ňováním soubor u
národních kultur ních
památek se t a k získává
ucelený přehled o významu
našeho kulturního dědictví
nejen v České re publice,
ale i v evropských souvislostech.
Ministerstvo kultury vybralo
devět mimořádně významných
movitých kulturních památek
předevší m ze sk upi ny děl

uměleckých či technických
dosud zastoupených
minoritně. Kromě posuzování
m i mořád ných u měleck ých
a historických hodnot byl při
výběru kladen důraz i na to,
aby tyto kultur ní památky
byly v obecném povědomí
chápány sk utečně jako
národ n í k ult u r n í památ k y
a současně to byly i věci,
které významným způsobem
přispěly k evropským
d ě ji n á m , p o p ř íp a d ě m ěly
vztah k osobnostem světového
významu.
Dosud proh lá še ný soubor
movitých národních kulturních
památek tak bude obohacen
o p ř e d m ě t y, k t e r é s v ý m i
hodnotami naplňují v plné

míře požadavky památkového
zákona. Jedná se jmenovitě
o Žlutický kancionál,
Vyšebrodský cyklus, Madonu
z Veveří, Staroboleslavské
pal la d iu m , Olt á ř n í k ř íd la
z Roud n í k , Ast ronom ické
hodiny P. Seigeho, Šlikovskou
šperkovnici a soubor dvou
renesančních sextantů Josta
Bürgiho a Erasma Habermela.
Nař ízení vlády nabý vá
účinnosti dnem 1. 1. 2016.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina přispěje obcím

na modernizaci hasičské techniky
Rada Kraje Vysočina schválila upravené zásady pro poskytování dotací
obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí v celém regionu. Ty musí ještě projednat na
své zářijové schůzi Zastupitelstvo Kraje Vysočina. „Tato nová dotace se
setkala s velkým zájmem, byli jsme schopni uspokojit jen asi polovinu
žadatelů. Ti, kteří neuspěli, mají možnost požádat v rámci další výzvy,
v jejímž rámci bude z rozpočtu Kraje Vysočina možno čerpat dva
miliony korun,“ informuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Loni žádalo o dotaci celkem 18 zájemců, 10 z nich bylo uspokojeno.
Kraj Vysočina mezi Sbory dobrovolných hasičů rozdělil 2 045 570
korun. „Peníze jednotlivé sbory použili na renovaci techniky, například
na opravu čerpadla cisternové automobilové stříkačky, u které došlo
i k výměně nádrže nebo byla dotace použita na celkovou opravu
hasicích vozů,“ doplňuje Jiří Běhounek.

V současných pravidlech byly zohledněny nové podmínky poskytování
dotací v souvislosti s novelou zákona 250/20000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Kraj Vysočina pravidelně dále přispívá na zabezpečení akceschopnosti
jednotek SDH. Přerozděluje dotace od Ministerstva vnitra ČR
k zabezpečení plošného pokrytí území celého kraje jednotkami
požární ochrany. Hradí náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů
vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí
se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární
techniky.
 Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 564 602 122,
e-mail: dvorak.pavel@kr-vysocina.cz
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Projekt Badatelská centra pro přírodní vědy

v srpnu končí

Přírodní vědy, ale také technika a matematika jsou obory,
ve kterých v poslední době ubývá studentů a sílí jejich nezájem
o studium. Hledají se cesty, jak posílit motivaci studentů. Jednou
z cest je více přiblížit výuku reálnému životu a nahradit příliš
teoretické a izolované pojetí výuky větším propojením předmětů
a vyžitím moderních metod a kvalitnějšího přístrojového vybavení
ve výuce. Jednou z těchto metod je badatelsky orientovaná výuka,
která je zaměřena na aktivní a relativně samostatné poznávaní
skutečností žákyní/žákem, kterou se sami učí objevovat.
Tato myšlenka stála u zrodu projektu s názvem Badatelská centra
pro přírodní vědy, který je svým charakterem investiční a je
zaměřený primárně na modernizaci učeben – badatelen a také
pořízení moderního přístrojového vybavení.
Vzhledem k vysoké finanční náročnosti se v současné době
Kraj Vysočina zaměřuje na podporu pěti největších gymnázií
v bývalých okresních městech, a tedy na gymnázia v Jihlavě,
Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou.
„Společně s řediteli a ředitelkou škol koncipujeme učebny tak, aby
je používali nejen studenti těchto pěti gymnázií, ale aby k moderní
laboratorní technice měli přístup i žáci a žákyně ze základních
a středních škol z přirozené spádové oblasti“, komentuje záměr

Kamil Ubr, vedoucí krajského odboru školství. Tyto učebny jsou
v současné době finálně vybavovány nejrůznějším zařízením,
jako jsou vysokorychlostní kamery a termokamery, spektrometry
a kvalitní mikroskopy.  V badatelnách budou i sady pro analýzu
vzorků a nově pořízená projekční technika, včetně nezbytného
školního a laboratorního nábytku.
Vznikají tak moderní prostory se špičkovým vybavením, které
budou sloužit nejen žákyním a žákům gymnázií, ale výhledově
také dalším cílovým skupinám. „Po vybudování učeben a jejich
vybavení vstoupíme do další fáze. Chceme pomoci učitelům
detailně se seznámit s přístroji a vytvořit metodiky pro jejich
využití ve výuce“, doplňuje další kroky Jana Hadravová, projektová
manažerka projektu z odboru školství.
Projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu ve výši
téměř 40 mil. korun. Jak dodala radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, Ing. Jana Fialová, poděkování za realizaci projektu
patří Kraji Vysočina, všem ředitelkám a ředitelům ze zapojených
gymnázií, ale také dalším odborníkům z řad učitelek a učitelů, kteří
se zapojili do realizace projektu a kteří především budou zařízení
a vybavení ve výuce využívat.
 Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 977, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

Speciální web pro EXPO
Pro plánovanou prezentaci na
světové výstavě EXPO 2015
v italském Miláně připravil
K r aj Vy s o č i n a s p e c i á l n í
t e m a t ic ké w w w s t r á n k y.
Jedná se o účelový materiál
poskládaný z pečlivě vybraných
fotografií rozdělených do pěti
preferovaných kruhů. Jsou jimi
hospodářství, sport, kultura,
příroda a osobnosti. „Výběr
v určeném rozsahu nemohl

post i h nout veškeré
zajímavosti kraje, ale
n áv š t ě v n íc i s t r á n e k
mají možnost se díky
jed noduché navigaci
prokliknout i na domovský
web Kraje Vysočina. Na něm
u ž si i ndividu ál ně mohou
d o h l e d a t v í c e i n fo r m a c í
o regionu,“ vysvětluje Martin
Hyský (ČSSD), radní pro oblast
regionálního rozvoje s tím, že

příprava stránek trvala
zhruba měsíc a půl a
pracoval na ní tým pěti
lidí.
Nové stránky zapadají
do originálně pojaté koncepce
expozice Vysočiny, která využívá
nejmodernější komunikační
technologie – takzvané QR
kó dy. Jde o g r a fick ý kó d
respektive čtvercový obrázek,
který při jednoduchém načtení

do chytrého telefonu okamžitě
přepne uživatele na stránky
Vysočiny na EXPO. Nástrojem
pro snímání kódů je takzvaná
QR čtečka, která je součástí
výbavy telefonu nebo je možné
si ji zdarma stáhnout.
 Jitka Svatošová,
oddělení tiskové
telefon 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Přejeme Vám krásný

nový školní rok!
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ZPRAVODAJ

DEN
S KRAJEM
VYSOČINA

Sobota 12. září 2015 od 13.00 do 21.00 hodin
Areál letního kina Heulos v Jihlavě

NA DVOU SCÉNÁCH VYSTOUPÍ VÍCE NEŽ 300 ÚČINKUJÍCÍCH ZE ŠESTI ZEMÍ
Celodenní program pro všechny generace
Kulturní vystoupení a gastronomické speciality z partnerských regionů Kraje Vysočina
(Francie, Rakousko, Ukrajina, Bělorusko, Slovensko)
Pořádá Kraj Vysočina ve spolupráci se statutárním městem Jihlava

Program na velké scéně:

Program na malé scéně:

ZATRESTBAND A PETR PÍŠA

AUTOPOHÁDKY V PODÁNÍ
HORÁCKÉHO DIVADLA

Dechová hudba Vysočinka
Folklorní soubory
Hotch Potch
Ukázky sportů taekwondo, aerobic,
freestyle fotbal, synchronizované bruslení
Ohňová show

Zumba, rokenrol, breakdance,
country a irské tance
Hudební vystoupení základních uměleckých
škol a domů dětí a mládeže

... a mnoho dalšího

... a mnoho dalšího

SOUTĚŽ: STANICE RECYKLACE
Přinesete-li na akci vysloužilý drobný elektrospotřebič, můžete vyhrát nový.
Doprovodný program: Jedinečné obří skákací centrum - Barevný den s EKOKOMem (třídění odpadů
zábavnou formou), laserová střelnice armády ČR, slavný jihlavský kreslíř PETR KOPL bude v průběhu dne
podepisovat knihy a kreslit obrázky, ukázky výcviku vojenských psů, výuka taekwonda, juda a JOJO triků,
envirofun, promotým Kraje Vysočina a animační programy s Milanem Řezníčkem.

/vysocinakraj

Kompletní program na www.kr-vysocina.cz.
Děkujeme partnerům:

VSTUP ZDARMA!

