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Soutěž Vesnice roku 2020 zrušena
Vyhlašovatelé soutěže, kterými jsou Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství
ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst
a obcí ČR, po projednání se spoluvyhlašovateli
soutěže, a tedy s Asociací krajů ČR, Kanceláří
prezidenta republiky, Ministerstvem kultury, Ministerstvem životního prostředí, Sdružením místních
samospráv ČR, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svazem knihovníků a informačních pracovníků spolu s předsedajícími krajských
hodnotitelských komisí, rozhodli ke dni 1. dubna
2020 o zrušení aktuálně vyhlášeného ročníku
soutěže Vesnice roku 2020. Důvodem je výskyt

a šíření koronaviru (označovaného jako SARS-CoV-2) na území České republiky, ale i mimo
toto území.
Rozhodnutím o zrušení soutěže byly zrušeny také
veškeré akce s letošním ročníkem související,
a to včetně motivačních seminářů. Přihlášky do
soutěže a uhrazené registrační poplatky budou
obcím vráceny.
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 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543,
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Lidé v Kraji Vysočina loni
odevzdali k recyklaci téměř
138 tun baterií.
Meziročně si polepšili a jsou
nejlepší v republice
Každý obyvatel kraje vytřídil
v průměru 271 gramů baterií.
Toto číslo zařadilo Vysočinu
ve srovnání s ostatními kraji na
první místo v celé republice.
Podle statistik neziskové společnosti ECOBAT, která v Česku
zajišťuje zpětný odběr baterií, je
to o 21 % více než v předchozím
roce. Za pozornost stojí i množství baterií vybraných ve školách
zapojených do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
Školáci, studenti a pedagogové
v nich vytřídili 14,7 tun baterií
a na celkových výsledcích kraje
se podíleli z 11 %. V celé České
republice bylo v loňském roce
k recyklaci odevzdáno celkem
1 696 tun baterií, což představuje
46 % baterií dodaných na trh.

Má to smysl!
Z 1 000 kg baterií získáme
650 kg surovin

Z jedné tuny baterií lze znovu
získat až 167 kg oceli, 210 kg
zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Využitelnost takto získaných kovů je
velmi široká od výroby turbín,

kovových konstrukcí, akumulátorů, elektrických vodičů a chladičů, střešních okapů, popelnic,
autobaterií, nástrojové oceli,
dobíjecích i běžných baterií,
sklokeramických varných desek
až po příbory, CD/DVD disky,
mince, kosmetiku nebo šperky.
Čím více se tedy použitých baterií se dostane do recyklačního
procesu, tím méně přírodních

zdrojů je nutno vytěžit. Zdraví
nebezpečné materiály, které
mnohé baterie obsahují, se
podaří prostřednictvím recyklace zachytit.
 Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí
a zemědělství
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Sběr přenosných baterií po krajích 2019
Meziroční
Kg na
Celkem kg
nárůst / pokles obyvatele
276 984
Hl.m. Praha
-4 %
0,212
95 099
Jihočeský
-1 %
0,148
309 752
Jihomoravský
6%
0,261
21 210
Karlovarský
-31 %
0,072
71
368
Královéhradecký
-6 %
0,130
49 465
Liberecký
1%
0,112
84 120
Moravskoslezský
-4 %
0,070
79 313
Olomoucký
0%
0,125
50 768
Pardubický
0%
0,098
75 634
Plzeňský
-6 %
0,129
223 981
Středočeský
-2 %
0,164
106 774
Ústecký
38 %
0,130
137 839
Vysočina
21 %
0,271
113 244
Zlínský
19 %
0,194
Celkem
1 695 551
3%
0,159
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Cestovní ruch se propadl
o 85 až 95 procent oproti roku 2019
Restriktivní opatření vyplývající ze světové pandemie koronaviru přinesla propad návštěvnosti a spotřeby v cestovním
ruchu na Vysočině o 85 až 95 procent oproti roku 2019. Podpora
domácího cestovního ruchu bude zcela zásadním opatřením, jak
situaci po uvolnění opatření zlepšit.
Jaké jsou dopady restriktivních opatření vyplývajících ze světové pandemie koronaviru na cestovní ruch na Vysočině? A jaký
bude následující vývoj v roce 2020? Seznamte se s modelovými
variantami ve studii, kterou zpracovala společnost Economic
Impact.
První varianta analýzy nabízí situaci výchozí dle roku 2019, a tedy
bez jakýchkoliv omezení kvůli koronaviru. Slouží jako výchozí
základ pro úvahy nad modelovými dopady pandemie COVID19. Druhá modelová varianta předpokládá postupné uvolňování

restriktivních opatření do konce května, třetí do konce srpna
a poslední až do konce roku 2020. Přitom aktuálně platnými hlavními restriktivními opatřeními, jež ovlivňují cestovní ruch, jsou
uzavření restaurací a dalších stravovacích zařízení, zákaz volného
pohybu osob na celém území ČR, úplné uzavření hranic a zákaz
vycestovat do zahraničí a zákaz prodeje ubytovacích služeb.
Všechny tři varianty, v nichž jsou zohledněna restriktivní opatření,
předpokládají zásadní propad návštěvnosti a spotřeby oproti variantě výchozí, a to o 85 až 95 procent. Po uvolnění realizovaných
restriktivních opatření by mělo následovat postupné zlepšování
situace. Předpoklady tedy rozhodně nejsou optimistické. Zásadním
opatřením bude podpora domácího cestovního ruchu.
 Vysočina Tourism, p. o.,
www.vysocinatourism.cz
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Tým COVID linky Kraje Vysočina

Pokud váš zdravotní stav vykazuje příznaky onemocnění koronavirem (zvýšená teplota nad 38 °C,
kašel, případně zimnice a dechové potíže) a tyto vás neohrožují na životě, napište prosím e-mail se
svým jménem, příjmením, adresou, rodným číslem a telefonním číslem na adresu: koronavirus@khsjih.
cz. Pracovníci Krajské hygienické stanice se sídlem v Jihlavě vás budou kontaktovat. Pokud nemůžete
využít e-mailové spojení, volejte COVID linku Kraje Vysočina 564 602 602 a operátoři vám s registrací vašeho neakutního případu pomohou.

Dále můžete využít informační linku Ministerstva zdravotnictví České republiky 1212.

Tým operátorů na této lince nejsou zdravotníci, nemohou s vámi konzultovat zdravotní stav, ale disponují informacemi, které vám pomohou zorientovat se v aktuální situaci.
Kapacita naší linky je omezená, proto prosíme o strpení, pokud se ihned nedovoláte, případně můžete
využít následující komunikační kanály:
• Máte-li zdravotní problém, obraťte se prosím na lékaře prostřednictvím formuláře
www.ulekare.cz/vysocina, kde vám do šesti hodin odpoví erudovaný lékař. Tuto konzultaci za vás
platí Kraj Vysočina.
• Máte-li dotaz nezdravotního charakteru, můžete se na nás obrátit na e-mailu koronavirus@kr-vysocina.cz.

Telefonní číslo 564 602 602 mohou občané využívat sedm dní v týdnu v době
od 8.00 do 22.00 hod.
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