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SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2017:

O VÍTĚZI A DALŠÍCH OCENĚNÝCH JE V KRAJI VYSOČINA ROZHODNUTO
Letošní titul Vesnice Kraje Vysočina získala
obec Heřmanov na Žďársku. Rozhodla o tom
desetičlenná odborná komise zastřešující krajské
kolo soutěže Vesnice roku. Obec při své obsáhlé
prezentaci prokázala jasnou koncepci svého rozvoje, zejména kvalitní práci s mládeží, příkladnou
péči o zeleň a životní prostředí a vysoký stupeň
občanské soudržnosti včetně propagace svých
rodáků. Obec také dobře spolupracuje s místním
zemědělským subjektem. Občané obce rovněž udržují lidové tradice prostřednictvím mnoha spolků
i jednotlivců ze svých řad. Obec vzorně pečuje o své
občany s cílem udržení vysokého standardu občanské vybavenosti a vzájemné soudržnosti obce.
Do letošního ročníku soutěže o nejlepší obec Kraje
Vysočina se přihlásilo 14 obcí. Jejich hodnocení
probíhalo od pondělí 29. května, kdy komise zahájila svou činnost v obci Bory. Poslední posuzovanou obcí byl pak Sobíňov, a to ve středu 31. května.
Při své práci urazila komise po kraji bezmála 500
km. Pro komisi musely mít soutěžící obce připraveny zejména své koncepční dokumenty, komisi
také zajímal společenský život v obci, aktivity
jejích občanů, úroveň podnikání, péče o stavební
fond a obraz vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče
o krajinu, připravované záměry a informační
technologie v obci.
Slavnostní předání všech ocenění za přítomnosti
hejtmana Kraje Vysočina proběhne v Heřmanově
ve čtvrtek 3. srpna. Mezi nejúspěšnější obce Kraj
Vysočina rozdělí na oceněních celkem 425 000
korun. Cílem soutěže je především snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji
jejich domova, ukázat rozmanitost a pestrost
uskutečňování programů obnovy vesnic a dále
upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017:
Zlatá stuha – krajský vítěz
Obec: Heřmanov, okres: Žďár nad Sázavou
Modrá stuha – za společenský život
Obec: Třeštice, okres: Jihlava
Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec: Dolní Město, okres: Havlíčkův Brod
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní
prostředí
Obec: Sobíňov, okres: Havlíčkův Brod
Cena naděje pro živý venkov – za místní
spolkový život a občanskou společnost
v obcích
Obec: Kaliště, okres: Pelhřimov
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova
Městys: Okříšky, okres: Třebíč
Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Městys: Okříšky, okres: Třebíč
Diplom za propojení generací
Obec: Věžnice, okres: Havlíčkův Brod
Diplom za příkladnou péči o kulturní
památky v obci
Obec: Šebkovice, okres: Třebíč
Diplom za obnovení lidových tradic
Obec: Jiřice, okres: Pelhřimov
Diplom za uchování povědomí o historii
obce
Obec: Vepříkov, okres: Havlíčkův Brod
 Luděk Hrůza,
odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 602 543,
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

INTERREG V–A RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA
JE OTEVŘEN PRO ŽADATELE
Dne 14. června 2017 byla oficiálně otevřena výzva pro Fond malých projektů v rámci Programu
spolupráce INTERREG V–A Rakousko – Česká republika. Fond
malých projektů je nástrojem
pro podporu projektů s menším
finančním objemem, které jsou
lokálního významu a vykazují
přeshraniční dopad. Jeho hlavním
cílem je rozvíjet a podporovat

spolupráci mezi obcemi, komunitami, zájmovými spolky
a institucemi na obou stranách
hranice. Lhůta pro předkládání
prvních projektových žádostí je
stanovena do 18. 9. 2017. Projekty předložené do tohoto data budou projednávány a schvalovány
na Regionálním monitorovacím
výboru 30. 10. 2017. Jako správce fondu na Vysočině působí

Sdružení obcí Vysočiny. Bližší
informace včetně kontaktů naleznete na stránkách administrátora
www.obcevysociny.cz > Fond
malých projektů.
 Oldřich Sklenář
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 562
e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz
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ČISTÁ VYSOČINA
V letošním roce se v rámci akce Čistá Vysočina podařilo odlehčit přírodě o 82 tun odpadků. „Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny od více než dvou tisíc kilometrů silnic I., II. a III. třídy odvezla 50,8 tun odpadků. Podle
informací zaslaných pověřenými obcemi se dalších více než 27 tun svezlo z přihlášených silnic v majetku obcí,“
uvedl Martin Hyský, politik projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Akci Čistá Vysočina realizuje Kraj Vysočina
právě v rámci tohoto projektu.
Dobrovolní sběrači také
usedli do svých loděk a společně vyčistili 105 kilometrů
břehů a toku řek Sázavy
a Oslavy. Zde nashromáždili dalších 3,5 tun různého smetí, o kterém si zřejmě někteří
mysleli, že ho voda „odnese“. Celkem tedy letošní dobrovolníci
přírodě na Vysočině odlehčili o 82 tun odpadků. Vloni se podařilo
posbírat 104 tun a v roce 2015 to bylo 98 tun.
„Devátý ročník této tradiční akce, kterou pořádá Kraj Vysočina, letos přilákal stejný počet účastníků jako v loňském roce,
a tedy přes 22 200 lidí. Poprvé po devíti letech je souhrnná suma
sesbíraného odpadu nižší, což dokládá, jak doufáme, pozitivní
trend do příštích ročníků. Už během přihlašování jsme měli od
některých účastníků reakce, že situace se okolo silnic zlepšuje
a že nacházejí méně odpadků kolem silnic, které chodí každoročně uklízet. Přejme si, aby tomu tak bylo i nadále. Všem

dobrovolníkům, kteří i přes nepříznivé a chladné počasí vyrazili
do terénu, patří ještě jednou velké poděkování,“ doplnil krajský
radní Martin Hyský.
I proto Kraj Vysočina jako hlavní aktivitu projektu financovaného
z prostředků Státního fondu životního prostředí vybral kampaň,
jež se snaží poukázat na to, aby se odpadky do příkopů kolem
silnic nevyhazovaly. Kampaň vrcholí v letních měsících, kdy je
na billboardech kolem hlavních silnic apelováno na ohleduplnost
k přírodě. Autobusy projíždějící všemi okresy kraje mají na zadních
oknech plakát vyzývající k nevyhazování odpadu. Videospoty
zaměřené na řidiče kamionů i rodiny s dětmi budou k dispozici
na webových stránkách kraje. Na základních školách probíhají
workshopy vedoucí děti k ochraně životního prostředí a předcházení a třídění odpadu.
 Petr Holý, odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 602 538, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA VYHLÁSIL DESÁTÝ ROČNÍK
ODBORNÉ SOUTĚŽE BEZPEČNÁ NEMOCNICE
Kraj Vysočina vyhlásil další
ročník celostátní soutěž Bezpečná nemocnice. „Je cílena
na poskytovatele zdravotních
služeb akutní, následné i dlouhodobé péče, kteří mají sídlo na
území naší republiky. Do soutěže jsou přijímány jak projekty
již realizované, tak i projektové
záměry,“ říká hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek. Vyhlašovatelé soutěže rozhodli, že
zastřešujícím tématem letošního
ročníku pro soutěžní projekty
i pro konferenci Dny bezpečí
bude téma Bezpečí ve zdravotnictví – nekonečný příběh?
Letošním ročníkem se vyhlašovatel chce zaměřit na otázku,
kam se za deset let posunula

bezpečnost ve zdravotnictví,
a proto je desátý ročník soutěže zaměřen na kritéria bezpečnosti z hlediska pacientů
a zdravotnických pracovníků;
další pohled může směřovat na
výzvy v oblasti práva, lidských
zdrojů nebo třeba v oblasti bezpečí prostředí. Tímto tématem
chceme poskytovatele motivovat k předkládání konkrétních
projektů zaměřených například
na řešení hygienických oblastí,
dekubitů, MRSA, specifika klinických nebo ošetřovatelských
procesů, kvalitu a bezbariérovost prostředí.
Kraj Vysočina jako vyhlašovatel
celostátní soutěže Bezpečná nemocnice tak pokračuje v tradici

vyhlášení hlavního tématu soutěže, které zohledňuje aktuální
prioritu v oblasti bezpečí při
poskytování zdravotních služeb.
Termín podávání přihlášek do
soutěže je 1. 7. – 31. 10. 2017.
Kritéria soutěže budou uveřejněna v tisku, na webových
st rán kách K raje Vysoči na
a webových stránkách Spojené
akreditační komise České republiky. Zaslané projekty budou
předloženy hodnoticí komisi,
která určí jejich pořadí na základě bodového ohodnocení
jednotlivých kritérií.
Vítězné projekty budou odměněny cenou hejtmana Kraje
Vysočina.
Společnost Johnson & Johnson,

s. r. o., ocení projekty s nejvyšším hodnocením poroty na
prvních šesti místech mimořádnou finanční cenou, a to ve
výši 60 tisíc korun pro umístěného na 1. místě, 30 tisíc korun
pro umístěného na 2. místě,
25 tisíc korun pro umístěného
na 3. místě, 15 tisíc korun pro
umístěného na 4. místě a 10 tisíc
korun pro umístěného na 5. a 6.
místě. Finanční cena je určena
na odborné vzdělávání vítězných projektových týmů.
 David Talpa,
odbor zdravotnictví,
telefon: 564 602 461,
e-mail: talpa.d@kr-vysocina.cz

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE V KRAJI VYSOČINA
Kraj Vysočina má hotový první ucelený materiál týkající se organizace paliativní péče v regionu. Podle Vladimíra Novotného,
náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví, jde
o materiál, který nemá takto komplexně zpracovaný žádný jiný
region. Čtyřicetistránkový materiál popisuje priority Kraje Vysočina

při zajištění péče o pacienty v pokročilých fázích onemocnění, a to
včetně zajištění kvalitní péče v závěru života. Důraz bude i nadále
kladen na péči o umírající v domácím prostředí prostřednictvím
domácí i mobilní paliativní péče. Na tu kromě zdravotní pojišťovny
a klientů přispívá i Kraj Vysočina, a to částkou deset milionů ročně.
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Předložená Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina je platná
do roku 2020 a uvádí plánované aktivity, které budou realizovány
prostřednictvím konkrétních projektů podléhajících samostatnému schválení v orgánech kraje, a to včetně finančního krytí. Po
deseti letech intenzivní práce na rozvoji systému paliativní péče
lze velice zjednodušeně konstatovat, že prioritou Kraje Vysočina
je péče o umírající v domácím prostředí s maximální podporou
a využitím služeb mobilní hospicové a ambulantní péče nabízené
24 hodin denně. Kraj se chce do budoucna zaměřit na proškolování
lékařů tak, aby se rozšířily týmy schopné poskytovat náročnou
a specializovanou péči. Na tento preferovaný stupeň navazuje
poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, a především
v nemocnicích zřizovaných krajem. „V současné době disponuje
každá z pěti krajských nemocnic lůžky vyčleněnými právě pro tyto
účely. Nejvíce je jich aktuálně k dispozici v Nemocnici Jihlava, a to
až patnáct. Podle informací, které máme k dispozici, je současná
kapacita dostačující. Díky zajištěné nepřetržité ošetřovatelské péči
jsou důležitou platformou k poskytování geriatrické paliativní péče
i domovy pro seniory,“ říká Vladimír Novotný.
Vhodným doplněním současného systému, jenž je prioritou Kraje
Vysočina, je kamenný hospic. Je chápán jako alternativa důstojné
péče o pacienty v závěrečné fázi života. Stejně jako v ostatních
případech je péče poskytována nejen nemocnému, ale také jeho
blízkým.
„Cílem materiálu je nastavení vhodných podmínek pro práci erudovaných pracovníků v kontextu celospolečenského vývoje, rozvíjení

domácí formy péče za pomoci mobilních specializovaných týmů,
ambulancí a konziliárních týmů ve zřizovaných nemocnicích,
doplněné o odpovídající lůžkovou formu včetně lůžkového hospice,
dosažení rovnoměrně rozložené, dostupné, kvalitní a efektivní paliativní péče a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty i personál
a také posílení zázemí pro poskytování paliativní péče a vytvoření
podmínek pro širokou informační podporu s jednotnou databází
propojující potřeby a nabídky v rámci zdravotních a sociálních
služeb,“ popsal závěry strategie Pavel Franěk, náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.
Zájem o služby domácí hospicové péče na území regionu podle
statistik vedených Krajem Vysočina stoupá. Zatímco v roce 2015
o specializovanou pomoc s domácí péčí v posledních dnech života
svých blízkých požádalo tři sta klientů, o rok později zájem stoupl
zhruba o deset procent.
Kraj Vysočina podporuje poskytování hospicové péče systémově od
roku 2010. Celkové náklady jednotlivých poskytovatelů na zajištění
hospicové péče v Kraji Vysočina se ročně pohybují kolem 28–30
milionů korun. Kraj na služby hospicové a domácí hospicové péče
uvolní v roce 2017 celkem deset milionů korun.
 Jiří Bína, odbor sociálních věcí,
telefon: 564 602 817, e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz
 Soňa Měrtlová, odbor zdravotnictví,
telefon: 564 602 450, e-mail: mertlova.s@kr-vysocina.cz

KLÍČ K PAMÁTKÁM UŽ ZÍSKÁTE
I NA HRADĚ KÁMEN
Od konce minulého týdne je
Hrad Kámen připojen do projektu Klíč k památkám. „Kraj
Vysočina jako vlastník objektu
jed noz načně vít á všech ny
možnosti, jak zlepšit komfort
pro návštěvníky a ulehčit jim
přístup k informacím, navíc
s možností zasoutěžit si o pěkné
ceny,“ uvedla náměstkyně pro
oblast kultury, památkové péče,
cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová
s tím, že od zapojení do věrnostního programu se očekává
zvýšení návštěvnosti tohoto
krajského hradu.
V současnosti je do programu
pro věrné návštěvníky zapojeno
na sto třicet hradů, zámků, klášterů a dalších zajímavých míst,
a to bez ohledu na jejich vlastnictví, které může být například státní, krajské i soukromé.
Záměrem projektu Ministerstva
kultury, Národního památkového ústavu, Asociace majitelů

hradů a zámků a dalších partnerů je poskytnout návštěvníkům všechny užitečné a obsáhlé
informace o památkách včetně
fotogalerie a popisu daného
místa i s uvedením dostupných
prohlídkových okruhů a dále
o konaných akcích, zajímavostech a tipech na výlety. Nechybí
ani informace o možnosti bezbariérového přístupu. Nespornou
ekonomickou výhodou je nárok
na šestý vstup zdarma, a to při
získání pěti klíčů v průběhu po
sobě jdoucích dvanácti měsíců.
A v případě štěstí při účasti
ve slosovací soutěži je možné
vyhrát věcné i zážitkové ceny.
Klíč k památkám lze sbírat
dvěma způsoby. Formou papírového pasu, který na požádání
obdržíte na pokladně ve všech
objektech, jež jsou do projektu
zapojeny, a následně po jeho
aktivaci při zakoupení vstupenky do něj získáte razítko.
Nebo formou moderní aplikace,

již si uživatelé chytrých telefonů mohou stáhnout do svého
mobilního telefonu, a tak budou
mít mobilní pas s unikátním
QR kódem na svých cestách
stále při sobě. Po uživatelské
stránce je aplikace velmi přehledná a snadno se v ní orientuje. Její výhodou je i možnost
sledování stavu svého věrnostního konta.
„Program Klíč k památkám oslovuje všechny milovníky hradů
a zámků, kteří rádi cestují napříč
Českou republikou. A díky jeho
jazykovým mutacím je užitečný

i pro zahraniční turisty. Proto
budeme rádi, pokud se v příští
sezoně do něho zapojí i hrad
Roštejn, jenž by v té době měl
mít otevřenou novou část expozice,“ doplnila Jana Fischerová.
Bližší informace k věrnostnímu programu najdete přímo
na webových stránkách www.
klickpamatkam.cz.
 Jana Komínová,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
telefon: 564 602 249,
e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz
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ROK 2017 JE ROKEM ZEMĚDĚLSTVÍ
A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI VYSOČINA
Kraj Vysočina letošní rok vyhlásil za Rok zemědělství a odborného vzdělávání. „Chceme tak
navázat na minulý rok, který byl
Rokem řemesel a v jehož rámci
proběhla celá řada užitečných
aktivit,“ doplňuje Jana Fialová,
krajská radní pro oblast školství,
mládeže a sportu.
Hlavním cílem Roku zemědělství
a odborného vzdělávání v Kraji
Vysočina je prezentace a podpora
zájmu o odborné vzdělávání
včetně zemědělských oborů,

které se vyučují na odborných
školách v kraji. Cílem je motivovat žákyně a žáky základních
škol k jejich studiu a přesvědčit
je, že odborné školy nabízejí
kvalitní vzdělávání a poskytují
dobrý start do pracovního života.
Třetím rokem každý prvňáček
v Kraji Vysočina obdrží stavebnici s názvem ROTO z Vysočiny, doplněnou pracovními
listy. Vyučující získají metodiku,
jak s touto stavebnicí v 1.–3. třídách základních škol pracovat.

V souvislosti s Rokem zemědělst v í vz n i k l na školá ch
v kraji projekt Postav si svůj
t ra k tor. Sed m škol opraví
vyřazené traktory a spolupráce
s výrobcem nových traktorů
vyústila v konkrétní výsledek.
Jsou jím čtyři nové traktory
Zetor Proxima ve formě stavebnice, se kterými budou pracovat vybrané střední odborné
školy.
Pok r a č ovat budou a k t ivity v oblasti gastronomie

a uvažujeme i o dalších rozvojových aktivitách na podporu
odborného vzdělávání.
Aktuální informace kraj zveřejňuje formou tiskových zpráv na
krajských webových stránkách
www.kr-vysocina.cz nebo na
školském portálu kraje.
 Jana Hadravová,
odbor školství, mládeže
a sportu,
tel.: 564 602 977,
e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

STŘEDOŠKOLÁCI NA VYSOČINĚ
SI SAMI POSTAVÍ ČTYŘI NOVÉ ZETORY
Tradiční výrobce traktorů, společnost ZETOR, bude od nového
školního roku hlavním partnerem Kraje Vysočina v rámci projektu
Postav si svůj traktor. Studenti čtyř vybraných krajských zemědělských škol pod dohledem mistrů odborného výcviku postaví
z dodaných komponentů a podle skutečných konstrukčních plánů
traktor. „Po obrovském úspěchu projektu Postav si své auto, kdy
si týmy devíti technických škol postavily vlastní sportovní vozy,
teď zvedneme laťku o něco výš. Půjde o mimořádně náročný projekt, který ve výsledku překvapí originálním designem traktorů
ZETOR PROXIMA ve verzi cabrio, a tedy s odkrytou střechou,“
uvedla Jana Fialová, radní Kraje Vysočina. Kraj Vysočina a společnost ZETOR spolupráci na výchově opravářů zemědělských
strojů a mechaniků stvrdily podpisem memoranda o spolupráci
na Technickém fóru ve Valči.
Projekt Postav si svůj traktor má pomoci regulovat klesající zájem
studentů o zemědělské obory na středních školách prostřednictvím
osvědčených aktivit, pomoci s jejich větší popularizací a nabídnout
školám další aktivitu, jež studenty baví, zvyšuje prestiž oboru
a upoutává pozornost odborné i laické veřejnosti. „Společnost
ZETOR TRACTORS, a. s., i naši autorizovaní prodejci se dlouhodobě potýkají s náborem kvalifikovaného personálu. Projekt
Postav si svůj traktor míří na první a vysloveně klíčovou skupinu
budoucích techniků, jimiž středoškolští studenti jsou. V rámci akce
se budou moci seznámit s reálnými traktory a detailně při jejich
stavbě poznat, jak fungují,“ objasňuje motivaci společnosti Jana
Ragasová, ředitelka lidských zdrojů a všeobecné správy v ZETOR
TRACTORS. Pro ZETOR je spolupráce s Krajem Vysočina na projektu tohoto typu novinkou. „Je to pro nás také výtečná příležitost
představit mladým lidem, kdo a co všechno za značkou ZETOR
stojí, dostat ji více do povědomí veřejnosti a případně i přilákat
budoucí pracovníky. Z tohoto důvodu spolupracujeme na projektu
s místním prodejcem, firmou Moreau Agri Vysočina,“ doplnila
Jana Ragasová.
Čtyři nové traktory pořídí Kraj Vysočina od společnosti ZETOR
za 1,8 milionu korun. Půjde o „stavebnice“ dílů a návodné

konstrukční plány sériově vyráběného traktoru, který patří
k nejžádanějším modelům v nabídce společnosti ZETOR.
„Zatímco při sestavení traktoru budeme muset garantovat firmou stanovené postupy, o finální podobě – například o barvách
karoserie a doplňků – bychom rádi nechali rozhodnout studenty.
Tenhle postup se nám osvědčil už při předchozím projektu, kdy
jsme repasovali starší typy Zetorů, a tak se připravili na novou
výzvu,“ říká ředitel České zemědělské akademie v Humpolci
Otakar Březina.
Dalším z osvědčených motivačních nástrojů, jež mají přilákat
a udržet žáky na technických, odborných i zemědělských oborech, jsou motivační stipendia. „Po obrovském úspěchu projektu
Postav si své auto, kdy si týmy devíti technických škol postavily
vlastní sportovní vozy, teď zvedneme laťku o něco výše. Půjde
o mimořádně náročný projekt, který ve výsledku překvapí originálním designem v provedení cabrio,“ uvedla Jana Fialová. Kraj
Vysočina připravuje v rámci projektu Postav si svůj traktor řadu
doprovodných aktivit. Týmy konstruktérů budou svou práci na
traktorech prezentovat na sociálních sítích, hotové modely by
mohly na podzim příštího roku posloužit jako prostředky v soutěži
jízdy zručnosti a v každém případě se na celý rok stanou maskoty
technických zemědělských oborů na Vysočině.
Do projektu Postav si svůj traktor se zapojí:
Česká zemědělská akademie v Humpolci
Střední průmyslová škola Třebíč
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
Střední odborná škola Nové Město na Moravě
 Jana Hadravová,
odbor školství, mládeže a sportu,
tel.: 564 602 977, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina
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STAVBA VYSOČINY 2016:

CENU HEJTMANA KRAJE VYSOČINA ZÍSKALA REKONSTRUKCE
HASIČSKÉ ZBROJNICE V OKŘÍŠKÁCH, ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY MAJÍ
NOVÉ DÍLNY HAVLÍČKOBRODSKÉ STAVEBKY I NEMOCNIČNÍ PAVILON
Patnáctý ročník odborné soutěže Stavba Vysočiny přinesl
Kraji Vysočina čestné uznání za přístavbu objektu pro praktickou výchovu Střední průmyslové školy akademika Stanislava
Bechyně v Havlíčkově Brodě a za velice zdařilou a citlivou
rekonstrukci Pavilonu 13 Nemocnice Havlíčkův Brod. Cenu
hejtmana Kraje Vysočina získala stavba Hasičské zbrojnice
v Okříškách. Stavbou roku byla vyhlášena Pyramida – objekt
pro meditaci a relaxaci v Bohdalově.
Kraj Vysočina patří k pravidelným přihlašovatelům staveb.
V letošním roce měl v soutěži celkem čtyři nové investice. Dvě
z nich odborná porota ocenila čestným uznáním.
Novostavby občanské
vybavenosti
Vítěz: Pyramida – objekt pro
meditaci a relaxaci, Bohdalov
(na fotografii)
Čestné uznání: Zázemí a šatny
fotbalového stadionu ve Velkém
Meziříčí a SPŠS Havlíčkův
Brod – přístavba objektu pro
praktickou výchovu
Dopravní stavby
Vítěz: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou
Průmyslové
a vodohospodářské stavby
Vítěz: Snížení znečištění ve
vodních tocích ze stokové sítě
města Jihlavy

Rekonstrukce staveb
občanské vybavenosti
Vítěz: Muzeum nové generace,
Žďár nad Sázavou
Čestné uznání: Nemocnice
Havlíčkův Brod – Rekonstrukce
pavilonu 13
Cena hejtmana Kraje
Vysočina
Hasičská zbrojnice Okříšky

Více ke stavbám Kraje Vysočina:
SPŠS Havlíčkův Brod – přístavba
objektu pro praktickou výchovu
Stavba Kraje Vysočina pomohla
škole vyřešit absenci prostor pro
praktickou výuku. Škola tak
mohla rozšířit svou oborovou
nabídku. Původní budovu školy
se podařilo architektonicky citlivě skloubit s novým objektem,
jenž se nesnaží násilně přizpůsobit stávající budově. Sama realizace zakázky byla výjimečná
tím, že se na stavbě podíleli studenti školy. Stavba přišla Kraj
Vysočina na 16,4 milionu korun.

Brod ze čtyřicátých let minulého století za cca 90 milionů
korun umožnila nové a plnohodnotné využití objektu, který
už technicky ani stavebně neodpovídal potřebám moderního
zdravotnického zařízení. Z krajských peněz tak na konci minulého roku podařilo otevřít pracoviště a zázemí pro 50 lůžek
plicního oddělení a oddělení
následné péče a rehabilitace
(LDH), a to včetně odborných
ambulancí kožního oddělení,
endokrinologie nebo ambulance
bolesti.

Nemocnice Havlíčkův Brod –
Rekonstrukce pavilonu 13
Citlivá oprava a dostavba pavilonu 13 Nemocnice Havlíčkův

 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 328,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Cena ČKAIT
Pěší trasy podél barokního
mostu ve Žďáře nad Sázavou
Cena veřejnosti
Pyramida – objekt pro meditaci
a relaxaci, Bohdalov

ŠLECHTOVÁ: NOVÁ I MODERNIZOVANÁ HŘIŠTĚ
A TĚLOCVIČNY. MMR JE PODPOŘÍ STO MILIONY
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí
o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Obce budou moci
finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy.
Připraveno je sto milionů korun.
„Tato výzva je určena obcím do tří tisíc obyvatel, jež jsou zřizovateli
základních škol. Investice do generace dětí a mládeže je jedním
z nezbytných předpokladů pro další rozvoj kvalitního života na
venkově. Během návštěv našich regionů jsem se dozvěděla o velké
potřebě financí právě pro tyto účely,“ uvedla ministryně pro místní
rozvoj Karla Šlechtová.
Žádosti o dotace je možné podávat do podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy
sportovní infrastruktury, a to v termínu od 19. června do 18. srpna
(12.00 hod.). Rozhodující pro přijetí žádosti je razítko podatelny
ministerstva s datem doručení.

Školním hřištěm či tělocvičnou je brána stavba (zařízení), jež je
využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě,
že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné
zařízení v majetku obce, je možné dotaci na stavbu využít. Tyto
stavby mohou být využívány také pro další sportovní a společenské aktivity. Dotace není udělována na vybavení těchto zařízení.
Maximální výše dotace je až 5 mil. Kč, dolní limit na jednu akci
činí 500 tis Kč. Dotace je poskytována do výše 70 % skutečně
vynaložených uznatelných nákladů akce.
Více informací: www.mmr.cz > Regionální politika a cestovní
ruch > Podpora regionu > Programy a dotace > Podpora obnovy
a rozvoje venkova v roce 2017.
 Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 546, e-mail: frysova.i@kr-vysocina
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POLICISTÉ DOPORUČUJÍ CYKLISTŮM:
POUŽÍVEJTE CYKLISTICKOU PŘILBU
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů bývá poranění hlavy
Dopravní policisté Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina připravují na nadcházející letní období celou řadu
dopravně bezpečnostních
akcí, v jejichž rámci se zaměří
také na kontroly cyklistů,
a to zejména s ohledem na
dodržování všech ustanovení zákona o provozu na
pozemních komunikacích. Do
některých akcí se zapojí rovněž policisté z oddělení tisku
a prevence, kteří budou cyklistům poskytovat rady týkající
se zásad bezpečné jízdy na

jízdním kole a povinné výbavy
jízdního kola.
Od začátku letošního roku do
31. května policisté řešili na silnicích Kraje Vysočina celkem
35 dopravních nehod s účastí
cyklistů. Při těchto nehodách se
dva cyklisté těžce zranili a 28
dalších utrpělo lehká zranění.
Bez zranění vyvázlo z nehody
pouze pět cyklistů. Cyklisté letos
zavinili celkem 21 dopravních
nehod. Ve třech případech při
šetření nehody policisté zjistili,
že cyklista, který havaroval, je
v podnapilém stavu.

Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2017
(od 1. ledna do 31. května)
Celkem Usmrceno

Těžce
zraněno

Lehce
zraněno

Alkohol

ÚO Pelhřimov

2

0

0

2

0

ÚO Havlíčkův Brod

10

0

2

7

2

ÚO Jihlava

4

0

1

4

0

ÚO Třebíč

6

0

0

5

0

ÚO Žďár nad Sázavou

13

0

0

10

2

DO Velký Beranov

0

0

0

0

0

Celkem

35

0

2

28

4

V současném teplém počasí
vyjíždí na jízdním kole nebo
motokole stále vyšší počet cyklistů. Často ale cyklisté zapomínají na svoji bezpečnost a vyjíždějí na silnice bez řádného vybavení, zejména bez osvětlení jízdního kola. Jsou pak rizikem nejen
sami pro sebe, ale především pro
ostatní řidiče, kteří cyklistu na
silnici spatří na poslední chvíli,
kdy už bývá často velice obtížně
dokázat na vzniklou situaci adekvátně zareagovat.
Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. V případě dopravní nehody dochází
v naprosté většině případů ke
zranění cyklisty. Ten totiž na
rozdíl od řidiče osobního nebo
nákladního vozidla není chráněn
karoserií vozidla ani žádným
jiným bezpečnostním prvkem.

Jediné, čím cyklista může přispět ke své bezpečnosti, je jeho
opatrnost, důsledné dodržování
pravidel silničního provozu
a vhodné oblečení.
Podle zákona je cyklista, který
je mladší osmnácti let, povinen
použít za jízdy ochrannou přilbu.
Přilba je to jediné, co v případě
pádu na komunikaci nebo při
střetu s jiným vozidlem chrání
cyklistovi hlavu a v mnoha
případech již přilba zachránila
jejímu uživateli život. Je vhodné
používat přilbu i tehdy, pokud je
cyklistovi více než osmnáct let.
Riziko dopravní nehody lze
také snížit správným vybavením a dobrým technickým
stavem jízdního kola. Cyklisté
si musí uvědomit, že musí být
v silničním provozu dobře vidět.
Policisté proto v rámci výkonu

služby kontrolují povinnou
výbavu jízdních kol. Funkční
brzdy na jízdním kole musí
být samozřejmostí. Policisté
se často setkávají s jízdními
koly, která nejsou vybavena
odrazkami a v případě snížené
viditelnosti ani předepsaným
osvětlením. Tito cyklisté zbytečně hazardují se svým zdravím. Při dopravních kontrolách
nebo při šetření dopravních
nehod se policisté také setkávají s cyklisty, již jsou pod
vlivem alkoholu. Ti si zřejmě
neuvědomují, že cyklista je
řidič nemotorového vozidla,
který nesmí řídit pod vlivem
alkoholu. Cyklistovi může být
za tento přestupek uložena ve
správním řízení pokuta až do
výše 50 000 korun.
Při dodržování zásad bezpečné jízdy na jízdním kole
se výrazně snižuje nebezpečí
úrazů, jež hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům
silničního provozu. Proto by
cyklisté měli dodržovat základní
pravidla bezpečné jízdy:
Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo
sebe, abyste před možným
nebezpečím mohli včas zpomalit nebo zastavit.
Nikdy nejezděte dva vedle
sebe ani dva na jednom kole.
Nevozte předměty, které by
mohly vás nebo další osoby
zranit.
Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů.
Své úmysly dávejte najevo
včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči
i chodci správně pochopili.
Při každé změně směru
jízdy dejte včas a zřetelně
znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte
ohlédnout.

Na přechodu pro chodce,
zejména pokud odbočujete vpravo nebo vlevo,
dejte přednost přecházejícím
chodcům.
Tam, kde je hustý provoz,
veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku. Respektujte pokyny policistů,
světelné signály i dopravní
značky. Buďte ohleduplní
k ostatním účastníkům silničního provozu.
Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou
a nepřekážejte ostatním
řidičům. Při jízdě si vždy
chraňte hlavu cyklistickou
přilbou.
Za snížené viditelnosti
nezapomeňte včas rozsvítit
světla.
Oblékejte si barevné,
reflexní oblečení odrážející
světlo.
Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na
svůj aktuální zdravotní stav.
Přihlédněte také k hustotě
provozu a momentálním
podmínkám na silnici.
Před každou jízdou na kole
(i během jízdy) platí zákaz
požívání alkoholických
nápojů stejně jako při řízení
motorových vozidel.
Pravidelně ošetřujte své
jízdní kolo a dbejte zejména
na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku
všechny součásti, které
umožňují bezpečnou jízdu.
Reflexní doplňky v každém
případě zvyšují bezpečnost
cyklistů na silnicích.
 Mjr. JUDr. Dana Čírtková
Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
tisková mluvčí
tel.: 974 261 207
mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Veřejné zakázky
V částce 52/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 22. 5. 2017 byl pod
č. 147 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona rozšiřuje výjimku z povinného vylučování
ze zadávacího řízení účastníků,
kteří jsou akciovou společností
nebo mají právní formu obdobnou akciové společnosti a nemají
vydané výlučně zaknihované
akcie tak, aby se vztahovala
i na akciové společnosti, jejichž
akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu
jsou ve vlastnictví státu.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Platy ve veřejných službách
V částce 60/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 6. 2017 bylo pod
č. 168 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017.
Pozemní komunikace
V částce 52/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 22. 5. 2017 byl pod
č. 151 publikován zákon, kterým

se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
6. 6. 2017.
Veřejné zdravotní pojištění
V částce 52/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 22. 5. 2017 byl pod
č. 145 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018 (část 6. 6. 2017, část
18. 11. 2017).
Registrace vozidel
V částce 54/2017 Sbírky zákonů vydané dne 29. 5. 2017
byla pod č. 158 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 6. 2017.
Výzkum
V částce 52/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 22. 5. 2017 byl pod
č. 146 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, ex-

perimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
6. 6. 2017.
Nemocenské pojištění
V částce 52/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 22. 5. 2017 byl pod
č. 148 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve
znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 2. 2018.
Obaly
V částce 52/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 22. 5. 2017 byl pod
č. 149 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 477/2001 Sb.,
o obalech a o změně některých
zákonů (zákon o obalech), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2017 (část 1. 1. 2018).
Pohonné hmoty
V částce 52/2017 Sbírky zákonů vydané dne 22. 5. 2017
byly pod č. 152 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách a čerpacích stanicích
pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů
(zákon o pohonných hmotách),
ve znění pozdějších předpisů,

Letní škola seniorů
Kraje Vysočina 2017
Cyklus přednášek
napříč celou Vysočinou

Havlíčkův Brod, Přibyslav, Velká Bíteš, Velké
Meziříčí, Pelhřimov, Třešť, Třebíč, Jaroměřice
nad Rokytnou, Ledeč nad Sázavou, Pacov

a další související zákony,
a pod č. 153 vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 133/2010 Sb.,
o požadavcích na pohonné
hmoty, o způsobu sledování
a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných
h mot), ve z něn í v yh lášk y
č. 278/2011 Sb.
Zákon nabývá účinnosti dnem
6. 6. 2017 (část 18. 11. 2017, část
1. 1. 2018), vyhláška nabývá
účinnosti dnem 6. 6. 2017.
Historická a sportovní vozidla
V částce 57/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 2. 6. 2017 byla
pod č. 163 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 355/2006 Sb., o stanovení
způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických
a sportovních vozidel a způsobu
a podmínek testování silničního
vozidla, které je registrováno
v registru silničních vozidel, ve
znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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ZPRAVODAJ

2017
9. 7. Ždírec nad D. - HB
16. 7. Koněšín - TR
23. 7. Nové Veselí - ZR
30. 7. Polná - JI

6. 8. Dolní Cerekev - JI
13. 8. Olešná - PE
20. 8. Víska - HB
27. 8. Martinice - ZR

Program: V červenci od 15.00 hodin a v srpnu od 14.00 hodin / vstup zdarma.
Co vás čeká a nemine:
- odpoledne plné soutěží s Milanem Řezníčkem
- grilované maso a chlazené nápoje
- káva a palačinka z Kavárny Pohodička
- malování na obličej a další atrakce nejen pro děti
- volba Miss Letní dovádění
- živá hudba
- speciální host Železný Zekon
- zdravotní poradenství pro seniory
- dárky a sladkosti nejen pro děti
Zažijete rodinné odpoledne plné překvapení a dobré
zábavy s promotýmem Kraje Vysočina.
Zdarma registrace Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina,
se kterými můžete čerpat slevy a výhody po celé ČR.

