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Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina
S pomocí tohoto projektu probíhá od června 2009 vzdělávání úředníků krajského
úřadu a zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných
krajským úřadem v oblasti
eGovernmentu.
Druhá polovina roku 2009 byla
spjata s nástupem datových
schránek a následným zpracováním datových zpráv v elektronicky vedené spisové službě.
Vzhledem k tomu, že odesílaný
elektronický dokument je vždy
v prostředí krajského úřadu elektronicky podepisován pomocí
kvaliﬁkovaného certiﬁkátu, byla
pozornost věnována i použití
elektronického podpisu.
Pro příspěvkové organizace kraje, které mají ze zákona zřízenou datovou schránku, byla

připravena „hostovaná“ elektronická spisová služba, jež umožňuje nejen zpracování datových
zpráv z datové schránky, ale
i komplexní vedení následné
agendy spisové služby.
Komunikace přes datovou
schránku se i přes počáteční
technické problémy stala výhodnou i rychlou alternativou
listovních zásilek. Z tohoto důvodu dochází i u zbývajících
příspěvkových organizací kraje
Vysočina k aktivaci datových
schránek a jejich implementaci
do elektronické spisové služby.
V rámci projektu je realizováno nezbytné proškolení nových uživatelů.
V současném období mohou
zájemci využít nabídku kurzů
Microsoft Word a Excel, kte-

ré jsou upravovány dle potřeb
a jsou zaměřeny na začátečníky
i pokročilé uživatele.
V budoucnosti by měla být opět
věnována pozornost i novým
funkcionalitám CzechPointu,
který je používán i pro vnitřní potřebu úřadu, zejména při
konverzi dokumentů a pro výpisy z rejstříku trestů.
Vzdělávání realizuje odbor informatiky a oddělení hospodářské správy.
Tento projekt je ﬁnancován
z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Karel Žák, odbor informatiky
telefon: 564 602 309, e-mail:
zak.k@kr-vysocina.cz


OBSAH
(výběr)

Pozvánka na seminář Lokální
hlásné a varovné systémy
v ochraně před povodněmi
str. 2
Startuje systém krajských
motivačních stipendií
str. 2
Přehlídky středních škol
str. 3
Snížení příspěvku na výkon
státní správy
str. 3
Knihovnou roku 2010 je
Obecní knihovna v Petrůvkách na Třebíčsku
str. 3
Cestující poznají, které spoje
kraj dotuje. Autobusy budou
zanedlouho označené.
str. 5
Seminář a cvičení k problematice nouzového zásobování
vodou
str. 6
Počet pracujících cizinců
na Vysočině klesl
str. 6

Dotace na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích
v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd
V roce 2010 odbor dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina
poskytuje dotace na údržbu
veřejné zeleně 92 žadatelům
v celkovém ﬁnančním objemu
670 108 Kč. Dotace se žadate-

li vyplácí na základě závěrečné
zprávy obsahující vyúčtování
nákladů na realizaci akce. Závěrečnou zprávu včetně vyúčtování nákladů musel žadatel
poslat na Krajský úřad kraje
Vysočina, odbor dopravy a sil-

ničního hospodářství, nejpozději do poloviny října.
 Pavel Bartoš, odbor dopravy

a silničního hospodářství
telefon: 564 602 237, e-mail:
bartos.p@kr-vysocina.cz

Vysočina a její příspěvkové organizace ušetří příští rok
za elektřinu a plyn 41 milionů korun
Příští rok kraj Vysočina, respektive jeho 365 odběrných
míst, v rámci příspěvkových
organizací ušetří za nákup
elektrické energie 10,7 milionů korun. Od Nového roku
bude Vysočina nově centrálně nakupovat také zemní
plyn. Zde kraj dosáhl úspory
30,5 milionů Kč. „Dobré výsledky se daly díky sdružení
nákupů očekávat, naznačovaly to již nabídnuté ceny
po otevření obálek. Samotná

aukce cenu ještě srazila. Rozhodně je to cesta, jak v době
napnutých rozpočtů ušetřit
provozní náklady. A pro Vysočinu je to již cesta osvědčená,“ uvedl Vladimír Novotný,
náměstek hejtmana kraje Vysočina pro oblast ﬁnancí.
Nejnižší nabídka na silovou
elektřinu spadla během aukce na 47 842 141 Kč. Cena se
během více než dvouhodinové
aukce změnila celkem 238krát,
nabídku předkládalo šest licen-

Co je ﬁnanční gramotnost?
str. 7

covaných obchodníků. „Pokud
by skutečně došlo k avizovanému zvýšení cen energie o 10– 17
procent, za kterým stojí nesmyslně vysoká dotace takzvané
ekologické energie například
z fotovoltaických nebo větrných elektráren, pak bude
jakákoli deﬁnovaná úspora vítána,“ uvedl Vladimír Novotný.
Celková hodnota zakázky v cenách roku 2010 je 59 774 629 Kč.
Nabídky po aukci na rok 2011
celkem 49 001 524 Kč.
(pokračování na další straně)

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57
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posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
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Celková úspora silové energie
pro rok 2011 činí 10 773 105 Kč.
Cena po aukci silové energie
klesla o 18,02 %.
Dodávky zemního plynu přijdou Krajský úřad kraje Vysočina a jeho příspěvkové
organizace (229 odběrných
míst) v roce 2011 na celkem
73 milionů Kč, v letošním roce
je na tento nákup vyčleněno
103,6 milionů Kč. Elektronické aukce na dodávku zemního
plynu se účastnilo pět licencovaných obchodníků.
Celková hodnota zakázky
v cenách roku 2010 činí
103 728 956 Kč.
Nabídky po aukci na rok 2011
celkem 90 969 137 Kč.
Celková úspora zemního
plynu pro rok 2011 činí
30 551 248 Kč.

Cena po aukci zemního plynu
klesla o 29,45 %.
Dvoukolové elektronické výběrové řízení (pro každou komoditu) pro kraj organizovala
společnost eCENTRE. Obchodníci s elektřinou a zemním
plynem nejprve podali v obálkách nabídkové ceny a nejnižší pak byly vstupní cenou pro
druhé kolo, které se konalo
prostřednictvím e-aukcí. Pokud obchodník splnil kvaliﬁkační předpoklady, měl v aukci
možnost svoji cenu ještě snížit. Společnost eCENTRE se
specializuje právě na komplexní servis služeb u elektronických výběrových řízení.
Konkrétní nástroj se jmenuje Systém sdružených nákupů
CENTRES. „Díky elektronickým nástrojům a zkušenostem

šetří eCENTRE svým zákazníkům ve státním i soukromém
sektoru v průměru 20, v některých případech ale také 45 %
provozních nákladů. Je také
pravda, že systém CENTRES
pomáhá nastavit transparentní procesy a omezuje korupční
prostor,“ řekl generální ředitel
společnosti eCENTRE Vítězslav Grygar.
Vysočina začala jako první
z krajů ČR využívat nástroj
elektronické aukce pro nákup
energií v pilotních programech
v roce 2008, vůbec první zkušenost má však už z roku 2003.
Loňská aukce, kdy poprvé Vysočina sdružila veškeré nákupy elektrické energie, přinesla
kraji úsporu 41% oproti původním cenám (132 krajských organizací včetně pracovišť

krajského úřadu, které disponují 372 elektroměry, ušetří více než 12 milionů korun).
Dalším příkladem správné volby e-aukce je loni soutěžený
pilotní nákup zemního plynu
pro osm krajských zdravotnických zařízení, který v aktuálním roce představuje úsporu
téměř 20 milionů korun. Vysočině se dlouhodobě osvědčuje prostřednictvím centrální
zakázky elektronicky soutěžit
také spotřební materiál a léky
pro krajské nemocnice i sociální zařízení nebo nákup některé
elektroniky.
 Jitka Svatošová, tisková
mluvčí
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Pozvánka na seminář Lokální hlásné a varovné systémy
v ochraně před povodněmi

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje,
Olomouckého kraje a kraje Vysočina pořádá seminář na téma
Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před povodněmi,
oblast podpory 1.3 Omezování
rizika povodní, který se koná
v pondělí 18. 10. 2010 od 9.30
do 16 hodin v kongresovém
sále budovy krajského úřadu.
Seminář je určen pro zástup-

ce obcí, členy povodňových orgánů, žadatele nebo příjemce
dotací z oblasti podpory 1.3.1
Operačního programu Životní
prostředí, zpracovatele projektů a provozovatele stávajících
lokálních výstražných systémů
a pro všechny další zájemce
o danou problematiku. Z důvodu zajištění kapacity sálů,
materiálů a občerstvení na semináři žádáme zájemce o účast
na semináři o předběžnou regis-

traci do 10. 10. 2010 na e-mail:
registrace.seminare@centrum.
cz. Prosíme o zaslání těchto informací: jméno účastníka, instituce/ﬁrmy, e-mail. Počet
účastníků je limitován velikostí sálu. Neregistrovaní účastníci proto nemusí být vpuštěni
do sálu v případě plné kapacity. Informace o semináři včetně prezentovaných materiálů
a informace k oblasti podpory 1.3.1 (mimo podpory pří-

rodě blízkých opatření) jsou
uveřejněny a průběžně aktualizovány na stránkách Povodňového informačního systému
www.povis.cz.

 Iva Olšanová, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz

Startuje systém krajských motivačních stipendií
Učni v prvních ročnících 18 vytipovaných učebních oborů
mohou získat až 4 500 Kč za pololetí, pokud splní podmínky pro poskytování krajských motivačních stipendií. „Nejde nám jenom o to, abychom zviditelnili dlouhodobě žádané
obory a doplnili aktivity ﬁrem v době ekonomické recese. Stipendia mají mladé lidi motivovat k osobnímu rozvoji, plnění
povinností a řemeslnému mistrovství. V rukou učitelů a mistrů to může být nástroj kvality,“ popisuje smysl krajské podpory Marie Kružíková, radní pro školství.
Motivační stipendia jsou stavěna dvouúrovňově. Pokud žák dochází do školy, nemá vážnější kázeňské prohřešky a nepropadá,
může dosáhnout na základní stipendium (podle oboru 400 nebo
700 Kč měsíčně). Pokud navíc dosahuje velmi dobrých výsledků
ve výuce a je výborný v praktickém výcviku, získá prospěchové stipendium (1 000 Kč za pololetí). Žádost o stipendium, potvrzenou školou, předkládá zájemce na krajský úřad nejpozději do
29. října. Formulář žádosti i podmínky pro poskytnutí stipendia

mají příslušné střední školy a jsou také zveřejněny na školském
portálu krajského webu (www.kr-vysocina.cz).
Pavel Toman, ředitel Střední školy stavební Jihlava, se snaží žákům i rodičům podání žádosti usnadnit: „Intenzivně s tímto novým nástrojem pracujeme, pečlivě jsme o všech podmínkách
informovali rodiče i žáky. Z naší databáze jsme do žádosti vyplnili a vytiskli maximum údajů, které v ní máme (jméno, datum
narození, obor, kód oboru apod.). V současné chvíli jsme připravené formuláře rozdali žákům jenom k doplnění bankovního
spojení a doplnění podpisu rodičů a žáka samotného. Jakmile to
budeme mít, odevzdáme to hromadně na odbor školství.“
Podmínky a podporované obory schvalovala rada kraje již v loňském roce a jsou platné pro současné prvňáky po celou dobu jejich tříletého studia. V průběhu října bude rada kraje projednávat
nastavení podpory pro příští první ročníky.
 Kamil Ubr, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 946, e-mail:ubr.k@kr-vysocina.cz
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Přehlídky středních škol
V říjnu a listopadu proběhnou v kraji Vysočina přehlídky středních škol, které jsou každoročně nejen pro žáky 9. tříd a jejich rodiče jedním z důležitých zdrojů informací při výběru střední školy.
Okres
Havlíčkův Brod

Den a čas
2. 11. 2010 8.00–17.00

Místo konání a pořadatel
Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod
Kontakt: p. Honzová tel.: 569 421 088, 607 241 427

Jihlava

12. 11. 2010 8.00–18.00

DKO, s. r. o. Jihlava, Tolstého 2, 586 01 Jihlava
Kontakt: Mgr. Procházková tel.: 567 571 681

Pelhřimov

9. 11. 2010 9.00–16.30

Třebíč

20. 10. 2010 9.00–17.00
21. 10. 2010 8.00–17.00

Kulturní dům Máj, třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov
Pořadatel: Úřad práce, Pražská 127, 393 32 Pelhřimov
Kontakt: p. Hejda tel.: 565 323 614
a Kulturní zařízení města Pelhřimova
Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734
Pořadatel: Okresní hospodářská komora a Úřad práce Třebíč
Kontakt: Ing. Martina Mašíčková (OHK) tel. 568 821 061

Žďár nad Sázavou

11. 11. 2010 8.00–17.00

Dům kultury, Dolní 183, 591 01 Žďár nad Sázavou
Kontakt: p. Sedláková tel. 566 502 250

Aktuální přehled je k dispozici na webových stránkách kraje Vysočina (školský portál) – www.kr-vysocina.cz/-/d-4022772/p1=9077.
 Petr

Adam, odbor školství, mládeže a sportu, telefon: 564 602 943, e-mail: adam.p@kr-vysocina.cz

Snížení příspěvku na výkon státní správy
Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce se vypočítává postupem (vzorcem), který je popsán v jedné z příloh
návrhu zákona o státním rozpočtu a tato výše bude po projednání návrhu zákona o státního rozpočtu na rok 2011 vypočtena Ministerstvem ﬁnancí ČR. V případě obcí kraje Vysočina je na rok
2011 navržen příspěvek na výkon státní správy 447 110 tis. Kč, což
je o 97 820 tis. Kč méně než v roce 2010 (tehdy činil 544 930 tis.

Kč) a o 4 589 tis. Kč více než v roce 2009 (2009: 442 521 tis. Kč).
Příspěvek na žáka je navrhován ve výši 1 401 Kč.
Po schválení zákona o státním rozpočtu bude Krajským úřadem
kraje Vysočina výše souhrnného ﬁnančního vztahu oznámena písemně každé obci.
 Anna Krištofová, odbor ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz

Dotační program MPSV pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2011
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, odbor sociálních služeb a sociálního začleňování,
vyhlásilo pro rok 2011 dotační řízení k poskytnutí dotace ze

státního rozpočtu na rok 2011
pro právnické a fyzické osoby,
které poskytují sociální služby. Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 101

a § 104 zákona č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, a na zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů.
 Veškeré informace naleznete
na www.mpsv.cz/cs/9368.

Knihovnou roku 2010 je Obecní knihovna v Petrůvkách na Třebíčsku
Titulem Knihovna roku 2010
v kategorii Základní knihovna se může pyšnit Obecní
knihovna v Petrůvkách jihovýchodně od Třebíče. Ocenění
Knihovna roku je udělováno ministrem kultury České
republiky již od roku 2003
za dlouhodobé zásluhy pro
rozvoj knihovnictví v obcích
nebo za mimořádný přínos
k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Smyslem tohoto titulu je
ocenit nejen práci knihoven

a knihovníků, ale i obcí, které usilují o rozvoj knihovnictví a čtenářství.
Obecní knihovna v Petrůvkách
je již třetí knihovnou z Vysočiny, které se podařilo během
posledních osmi ročníků získat nejvyšší ocenění. „Tento titul si knihovna zasloužila díky
své mimořádné aktivitě v obci,
která má pouze něco málo přes
80 obyvatel. Obecní knihovna
v Petrůvkách se utkala jako jediný zástupce z Vysočiny v boji
celkem se 13 dalšími nomino-

vanými knihovnami z celé České republiky,“ uvedla Markéta
Mátlová z krajského oddělení
kultury.
Obecní knihovna v Petrůvkách
je hybatelem jak kulturního,
tak i společenského života celé
obce, výborně spolupracuje
s místními spolky a pořádá celou řadu kulturních akcí nejen
pro děti, ale i dospělé, a udržuje tak soudržnost celé obce.
Většina obyvatel Petrůvek patří mezi registrované členy
knihovny a knihovna jim po-

skytuje řadu kvalitních knihovnických služeb včetně inspirací
pro rozvoj dalších.
Kraj Vysočina má na svém území přes 500 místních knihoven, z nichž řada patří mezi
další adepty na titul Knihovna roku v následujících letech.
V minulých letech byly oceněny aktivity knihoven v Borech
a Havlíčkově Borové.
 Markéta Mátlová, oddělení
kultury
telefon: 564 602 382, e-mail:
matlova.m@kr-vysocina.cz
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Výsledky Fóra Zdravého kraje Vysočina
Kraj Vysočina v rámci realizace projektu Zdravý kraj Vysočina
uspořádal veřejné fórum nad palčivými otázkami v našem regionu.
Na veřejném projednání, které proběhlo 18. 3. 2010, byly odbornou veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje kraje Vysočina. Celkem bylo sestaveno
18 problémů. Následovala společná otevřená diskuse všech zúčastněných, jejímž výstupem byl konsensus nad deseti hlavními
problémy kraje Vysočina. Vyřešení těchto problémů vidí účastníci jako základní předpoklad pro kvalitu života v našem kraji. Na
fóru se sešlo 147 účastníků z řad veřejnosti a odborníků.
Problémy formulované v rámci veřejného projednání byly ověřeny v následné anketě, která byla ukončena v polovině června.
Anketa byla určena všem, kteří se k dané problematice chtěli vyjádřit. Díky tomu bylo přiděleno celkem 1 100 hlasů.
Výsledky ankety potvrdily výběr sedmi problémů uvedených
v „desateru“ vzešlém z veřejného projednání. Kraj tak získal takzvané „ověřené problémy“ – a tedy problémy , které se dostaly
mezi prvních deset jak na fóru, tak v anketě.
Problémy, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednaní, tak respondenti v rámci otevřené ankety, jsou následující (problémy jsou řazeny dle významnosti):
1. Nízká podpora kvalitního a zdravého života na venkově
2. Neefektivita a zneužívání sociální záchytné sítě
3. Nízká vážnost a důležitost vzdělávání
4. Stárnutí populace
5. Sociální vyloučení (nezaměstnanost, závislosti, zadluženost,
riziková mládež)
6. Přetěžování silniční sítě nákladní dopravou
7. Nedostatek ﬁnančních prostředků na obnovu a zachování kulturních památek, tradic, aktivit sdružení a dobrovolníků

Rada kraje na svém jednání dne 7. 9. 2010 doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina, a uložila odboru regionálního rozvoje ve spolupráci
s odbory krajského úřadu, které mají oborové oblasti ve své gesci, pracovat na návrzích řešení problémů. S výsledky fóra bylo
seznámeno Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 21. 9. 2010. Druhé
Fórum kraje Vysočina se bude konat nejpozději v průběhu roku
2012.
Fórum organizuje kraj Vysočina v rámci realizace místní Agendy
21 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a regionů ČR a dle
metodiky Národní sítě Zdravých měst a regionů ČR takzvaných
10P – a tedy společné hledání problémů v našem regionu. Vysočina je prvním z krajů v ČR, který dle této metodiky postupoval,
ale fóra jsou podle metodického postupu Národní sítě zdravých
měst ČR již tradičně pořádána v řadě měst ČR.
Místní Agenda 21 je mezinárodní program zaměřený na naplňování zásad udržitelného rozvoje. Zahrnuje jak zlepšování strategického řízení úřadů, tak systematické a dlouhodobé zapojování
veřejnosti do rozhodovacích procesů. Komunikace úřadů s veřejností je nezbytná nejen pro zpětnou vazbu při tvorbě strategických dokumentů, ale poukazuje i na otevřenost veřejné správy
vůči občanům. Konkrétní obec se tak zdaleka nemusí omezit jen
na „povinná“ veřejná projednávání konkrétních rozvojových projektů, ale naopak je žádoucí k palčivým tématům pořádat kulaté
stoly, veřejná fóra, pravidelné ankety či dotazníkové průzkumy
jako účinné metody získání zpětné vazby od občanů.
 Marta

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

Tento projekt je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

Vysočina provede turisty po naučných stezkách
i místech spojených s ﬁlmem
Letos mohli své prázdninové
výlety návštěvníci Vysočiny
plánovat podle nové brožury Naučné stezky v kraji Vysočina. Originálně vázaná
osmdesátistránková brožura
v praktickém formátu nabízí 43 popisů naučných stezek
kraje Vysočina. „Autoři shromáždili informace o stezkách, které jsou bezpečné,
přístupné a udržované. Jedná o publikaci, jež jako první
v našem regionu přináší ucelený přehled o naučných stez-

kách,“ prozradil radní kraje
Vysočina pro oblast cestovního ruchu Tomáš Škaryd.
Brožura kromě podrobného
mapového zakreslení stezky
nabízí i detailní informace
o zajímavostech, mnoho barevných fotograﬁí a stručnou
textovou anotaci.
Více než padesát míst spojených s ﬁlmem nebo s osobnostmi ze světa ﬁlmu je zachyceno
v mapě, kterou pro návštěvníky kraje připravila příspěvková
organizace Vysočina Tourism.

Vznikla tak netradiční nabídka
zahrnující města, obce a památky, jež propojuje téma ﬁlmu.
Mapa s názvem Putování za
ﬁlmem byla poprvé představena 11. září 2010 v Telči na akci
Česko, to letí!. „Místa, kde probíhala natáčení nebo která jsou
spojena se jmény herců, hereček a režisérů, jsme vyhledávali přímo ve ﬁlmech, knihách
souvisejících se světem ﬁlmu
a také prostřednictvím výzev
v rozhlase,“ uvedla Jitka Mattyašovská, spolurealizátorka

projektu. Nová mapa bude
k dispozici od října na tuzemských výstavách a veletrzích.
Oba propagační materiály jsou
součástí projektu na zkvalitnění marketingu turistické
nabídky na Vysočině, podporovaného z ROP Jihovýchod.
 Jitka Mattyašovská, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
telefon: 606 775 428, e-mail:
jitka.mattyasovska@vysocinatourism.cz
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Živnostníkem roku 2010 je podruhé Dušan Tripal
Titul ﬁrma roku kraje Vysočina patří jihlavskému Neosolaru
V pátém ročníku podnikatelských soutěží se v Jihlavě Firmou roku stala ﬁrma Neosolar z Jihlavy a Živnostníkem roku
Dušan Tripal z Třeštice u Telče. U Neosolaru porota ocenila vlastní výzkumnou a vývojovou činnost i rozsah nabídky,
u Dušana Tripala schopnost prosadit se a jedinečné řešení získávání zdrojů z odpadu jiných ﬁrem. Firma Neosolar i živnostník Dušan Tripal postupují do celorepublikového ﬁnále,
kde budou reprezentovat kraj Vysočina.
V konkurenci 121 přihlášených živnostníků uspěl zpracovatel papíru Dušan Tripal. Ten začal podnikat v roce 2000. Porotu zaujal
provozováním náročné recyklace papíru a schopností přemýšlet
o možnostech, jak získávat suroviny z odpadu jiných ﬁrem. Svým
přístupem k oboru si vybojoval podruhé v historii soutěže i titul
Vodafone Byznys rebel kraje Vysočina 2010.
Výsledky kategorie Živnostník roku 2010 kraje Vysočina:
1. Dušan Tripal, zpracování papíru
2. Blanka Mudrová, výroba kožené galanterie a doplňků
3. Bedřich Hloh, knihařství
Letos se do soutěže ﬁrem přihlásilo 236 společností, z nichž titul
Firma roku kraje Vysočina 2010 získala Neosolar. Firma byla založena v roce 2002 s cílem dodávat technologie zaměřené na eko-

logické zdroje energie. Porotu zaujal rozsah nabídky ﬁrmy, ale
také schopnost provádět vlastní vývojovou výzkumnou činnost
a jejich trvale udržitelný rozvoj. Cenu převzal za společnost jednatel Jiří Zeman, optimista plný elánu a plánů do budoucna.
Výsledky kategorie Firma roku 2010:
1. Neosolar, spol. s r. o., výroba solárních panelů a fotovoltaik
2. KAMILA CHOCOLATES, s. r. o., výroba čokoládových pralinek
3. ADÉLKA a. s., pekařství a cukrářství
„Vysoký počet přihlášených ﬁrem i živnostníků svědčí o tom, že
se s recesí úspěšně vyrovnávají. Je originální hodnotit podnikatelský příběh společně se společenskou odpovědností živnosti
a dopad fungování společnosti na život v obci,“ uvedl při vyhlášení krajských výsledků náměstek hejtmana pro oblast ﬁnancí
Vladimír Novotný.
Letos se poprvé uděluje i titul Vodafone Odpovědná ﬁrma roku
kraje Vysočina, který získala společnost Adélka.
Zpracováno z podkladových materiálů soutěže.
 Jitka

Svatošová, tisková mluvčí
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Cestující poznají, které spoje kraj dotuje
Autobusy budou zanedlouho označené

Už v lednu 2011 budou mít cestující na Vysočině jasno v tom,
které autobusové spoje kraj dotuje. Dopravní prostředky, na
které kraj připlácí z veřejných zdrojů, budou označené samolepkami.
„Hlavním smyslem nové formy propagace je informovat občany
o faktu, že je to právě kraj Vysočina, který objednává a spoluﬁnancuje základní dopravní obslužnost v kraji Vysočina,“ uvedl
Ladislav Seidl z krajského úřadu. Na veřejnou linkovou osobní
(autobusovou) dopravu přispěje v roce 2010 kraj Vysočina 21 dopravcům 280,652 milionů Kč. Do základní dopravní obslužnosti je zařazeno 355 linek, což představuje 4 173 spojů. „Cena celé
propagační akce, která má životnost zhruba pět let, nedosáhne

průměrné hodnoty čtvrtstránkového inzerátu v běžném regionálním tisku,“ uvedl Ladislav Seidl.
Samolepky s informací pro nastupujícího cestujícího budou umístěny zboku na pravé straně vozidla. „Každý občan má právo na
informaci o podílu kraje na ﬁnancování základní dopravní obslužnosti. Předpokládáme, že značené dopravní prostředky budou také veřejností více sledovány,“ uvedl Libor Joukl, náměstek
hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství. Samolepkami budou označeny stovky vozidel.
 Ladislav

Seidl, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 338, e-mail: seidl.l@kr-vysocina.cz

Změna sídla příspěvkové organizace Vysočina Tourism
Vysočina Tourism, příspěvková organizace, sídlí od svého
vzniku na adrese Žižkova 16,
Jihlava.
Od 1. 10. 2010 dochází ke změně tohoto sídla a nové sídlo bude
mít tato příspěvková organizace na adrese Věžní 26, Jihlava. Ostatní kontakty (telefony,
e-maily) zůstávají nezměněny.
Vysočina Tourism, příspěvková organizace, nabízí veřejnosti

katalogy s turistickou nabídkou na Vysočině – tipy na pěší
a cyklo výlety, informace o historických památkách i přírodních zajímavostech, mapy apod.
Pokud budete mít zájem o jakýkoliv materiál či informace,
jsou vám zaměstnanci k dispozici každý pracovní den vždy
od 8.00 hod. do 15.30 hod.
V současné době Vysočina
Tourism, příspěvková organi-

zace připravuje katalog Prázdniny na venkově a nabízí všem
provozovatelům venkovských
ubytovacích zařízení na Vysočině bezplatné zařazení do tohoto katalogu.
V případě zájmu o další informace kontaktujte Romanu
Nejedlou na e-mailové adrese: romana.nejedla@vysocinatourism.cz nebo na telefonu:
606 775 430.

Veškeré relevantní informace
o činnosti příspěvkové organizace i kontakty na jednotlivé
zaměstnance naleznete na adrese www.vysocinatourism.cz.
Zdeňka Kasalová, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 353, e-mail:
kasalova.z @kr-vysocina.cz
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Seminář a cvičení k problematice nouzového zásobování vodou
V měsíci září proběhl na
Krajském úřadě kraje Vysočina seminář spojený s praktickým cvičením, který řešil
problematiku nouzového zásobování pitnou vodou pro
obyvatelstvo v případě vzniku mimořádné události nebo
krizové situace. Cvičení uspořádalo Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s krajem
Vysočina a Vodárenskou akciovou společností, a. s., divize
Jihlava. Zástupci Ministerstva
zemědělství seznámili účastníky semináře s legislativním
prostředím organizace nouzového zásobování vodou v ČR;
technické parametry mobilní
úpravny vody VIWA 5 a její vy-

užití popsali pracovníci výrobce společnosti TESLA Holding,
a. s. Organizaci Služby nouzového zásobování vodou v kraji
přiblížili pracovníci odboru sekretariátu hejtmana z oddělení
krizového řízení a bezpečnosti.
Součástí cvičení byla i jednodenní odborná příprava zaměstnanců pěti významných
vodárenských společností v kraji, kteří takto získali certiﬁkát
opravňující k obsluze mobilní úpravny vody. Tyto mobilní úpravny vody jsou uloženy
ve skladech Správy státních
hmotných rezerv, respektive
příslušných ochraňovatelských
organizací, a jsou připraveny
k řešení a překonání krizových

situací spojených s nedostatkem
pitné vody pro obyvatelstvo.
Mobilní úpravna vody s označením VIWA 5 STANDARD
je automatická mobilní úpravna, která je projektována jako
univerzální zdroj pitné vody. Použitá technologie umožňuje bezpečnou úpravu rozdílných typů
spodní i povrchové vody. Zařízení dokonale odstraňuje nerozpustné látky a těžké kovy
a podstatně omezuje obsah organických látek. Představuje integrovaný systém, instalovaný ve
standardizovaném kontejneru.
S výkonem 5 000 litrů za hodinu
je VIWA 5 STANDARD schopna zajistit zásobování obyvatelstva pitnou vodou v krizových

situacích pro přibližně pětitisícové město na den. Tato úpravna vody může být ještě doplněna
dalšími technologiemi. Jedná se
především o linku VIWA PACK
750 na plnění polyetylenových
lahví pitnou vodou a vyfukovací
linkou VIWA BLOW na výrobu
PET lahví z polotovarů.
Seminář, odborná příprava
i ukázka praktického provozu
mobilní úpravny vody přispěly
ke zvýšení připravenosti kraje
na řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Počet pracujících cizinců na Vysočině klesl
Na trhu práce v kraji Vysočina působí a zaměstnanost ovlivňují
také pracovníci ze zahraničí. Jejich počet se dá považovat za jakýsi indikátor situace na trhu práce a také naznačuje hospodářskou
úroveň území.
Pohled na následující graf tyto teze potvrzuje. Výrazný nárůst počtu cizinců v kraji lze sledovat od roku 2004. Nejvyšší množství
cizinců v našem kraji pracovalo v letech 2007 a 2008, kdy vrcho-

lil ekonomický rozvoj kraje. Světová ﬁnanční krize se již ke konci
roku 2008 projevila v poklesu růstu pracujících cizinců, výrazný
propad byl pak zaznamenán v následující roce. V období růstu se
nejvíce zvětšoval počet cizinců s pracovním povolením, zároveň
byl u této skupiny zaznamenán největší propad v období krize.
Nejstabilnější skupinou zůstávají cizinci s živnostenským oprávněním.

Cizinci na trhu práce v kraji Vysočina v letech 2000 – 2009
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Počet pracujících cizinců v jednotlivých částech Vysočiny také
naznačuje rozložení ekonomických aktivit mezi okresy kraje. Jak
ukazuje tabulka, nejvíce cizinců v roce 2009 pracovalo na Jihlav-

2009

sku. Nejmenší počet cizinců bývá pravidelně zjištěn v okrese Třebíč, který se dlouhodobě vykazuje nejhorší situací na trhu práce
na Vysočina.

Cizinci na trhu práce v okresech kraje Vysočina k 31.12. 2009
Pracovní
povolení
Havlí čkův Brod
Jihlava
Pelh řimov
T řebíč
Žďár nad Sázavou
Vysočina

Občané EU*

Živnostenská
oprávnění

272
552
39
27
180
1 070

353
532
441
422
394
2 142

celkem
603
524
534
97
405
2 163

z toho SR
542
414
439
79
341
1 815

Ostatní
cizinci
80
226
96
69
42
513

Cizinci
celkem
1 308
1 834
1 110
615
1 021
5 888

* občané zemí EU, Islandu, Lichtenš tejnska, Norska a Švýcarska
Zdroj dat (graf i tabulka): Mezinárodní pracovní migrace v
Č R, Bulletin č. 24, VÚPSV 2010
 Miloš

Molák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail:molak.m@kr-vysocina.cz

Harmonogram k předávání výkazů za období 9/2010 do Centrálního
systému účetních informací státu a k předávání účetních dat
za období 9/2010 na kraj Vysočina
Metodickým pokynem ke zpracování účetnictví za leden až září 2010 byly stanoveny pro obce a dobrovolné svazky obcí termíny předložení státních účetních výkazů do CSÚIS. Pokyn bude vyvěšen na webových stránkách kraje Vysočina > Krajský úřad > Dokumenty
ekonomického odboru > Sumarizace účetních dat.

Termíny předání účetních a ﬁnančních výkazů do Centrálního systému účetních informací
státu za období 9/2010 pro obce, DSO a PO:
Výkaz FIN 2 – 12 M:
Výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz příloha:

do 8. 10. 2010
do 14. 10. 2010

Termíny předání dat na automat UCR Krajského úřadu kraje Vysočina za období 9/2010:
Upravený rozpočet:
Data účetnictví období 9/2010:

od 20. 9. 2010
od 1. 10. 2010

do 30. 9. 2010
do 8. 10. 2010

Případné opravy rozvahových účtů po domluvě s detašovaným pracovištěm do 11. 10. 2010.
 Eva

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

Co je ﬁnanční gramotnost?
Vedle informační a jazykové
gramotnosti se stále více v poslední době hovoří o ﬁnanční
gramotnosti. Kdo je to vlastně
ﬁnančně gramotný občan? Deﬁnice nám napoví, že se orientuje v problematice peněz a cen
a je schopen odpovědně spravovat svůj osobní či rodinný

rozpočet včetně správy ﬁnančních aktiv a ﬁnančních závazků
s ohledem na měnící se životní
situace. Většina z nás se domnívá, že do této kategorie občana
patří a že případné předlužení
potká jenom určitou část obyvatelstva, zvláště ze sociálně
slabších vrstev.

Když však nahlédneme do
Zprávy o ﬁnanční stabilitě ČR,
kterou zpracovala ČNB, zjistíme, že za posledních 12 let zaznamenala nárůst zadluženosti
českých domácností o 30%.
Z výzkumu Ministerstva ﬁnancí (MF) ČR vyplývá, že jenom
45 % populace deklaruje schop-

nost orientace v nabídce konkrétních ﬁnančních produktů
a 81 % přiznává, že ve škole nezískali znalosti nutné pro orientaci v oblasti ﬁnancí.
Důvodů, proč se zadlužení, které
může být i vysloveně pozitivní,
například hypotéka na pořízení bytu, apod., mění na předlu(pokračování na další straně)

číslo 10/2010

strana 8

ZPRAVODAJ

žení, je více. I slušný a vzdělaný
člověk s přiměřenými dluhy se
může nešťastnou shodou okolností stát předluženým, zvláště
pak pokud nemá základy ﬁnanční gramotnosti. Touto shodou
může být například náhlá nečekaná ztráta zaměstnání.
Co občané státu asi právem vyčítají, je nedostatečná legislativa
a nedostatečná právní ochrana
občanů před různými podvodnými půjčkami zejména nebankovního sektoru. Naštěstí se již
i situace v legislativě díky MF

ČR a Ministerstvem spravedlnosti ČR začíná měnit k lepšímu.
Tím, že ve druhé polovině roku
2008 udeřila i na Českou republiku ﬁnanční krize, byly akcelerovány problémy s předlužením
a předluženými a nyní již nejen
odborná veřejnost ví, že ﬁnanční gramotnost pro dospělé je nezbytnou součástí základního
vzdělání všech věkových kategorií obyvatelstva a že ﬁnanční
gramotnost je první a základní
prevencí předlužení, a tedy i sociálního vyloučení.

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
ČR svými aktivitami za podpory MF ČR připravuje změny, které by měly neutěšenou
situaci v oblasti předlužení občanů začít řešit. Vznikají metodické příručky pro pedagogy,
probíhá informační kampaň,
připravují se vzdělávací projekty, které mohou být ﬁnancované z evropských fondů,
zvláště z operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a připravované „EU

peníze školám“ mohou školám
výrazně pomoci.
Také krajská organizace Vysočina Education připravuje za
podpory kraje Vysočina ve spolupráci s dalšími organizacemi
projekty na podporu ﬁnančního
vzdělávání v základních, středních školách a dětských domovech v našem kraji.
Roman Křivánek, Vysočina Education
telefon: 567 306 617, e-mail:
krivanek@vys-edu.cz



Dny domácího cestovního ruchu hostila Telč
V letošním roce probíhá kampaň s názvem Dovolená v Česku – to
letí na podporu domácího cestov-ního ruchu. Její součástí byla
také akce Dny domácího cestovního ruchu. Cílem bylo představení a prezentace turistických možností z různých oblastí (poznávací, zážitková, aktivní dovolená, dovolená pro rodiny s dětmi atd.)
nejširší veřejnosti. Dny domácího cestovního ruchu s různým tematickým zaměřením proběhly ve čtyřech městech České republiky. Jedním z těchto měst byla Telč (11. 9. 2010). V Liberci byla
nosným tématem aktivní dovolená, v Rožnově pod Radhoštěm to
byla dovolená pro rodiny s dětmi, v Poděbradech lázeňská dovolená a v Telči byly na programu gastronomické zážitky.

vořice Lhotka, Pekařství Marek Telč, Pivovar Jihlava, Měšťanský
pivovar Havlíčkův Brod, Pivovar Kozlíček Horní Dubenky, Kamila – výroba čokolády Vyskytná u Jihlavy, Švejk Restaurat Telč atd.
Z dalších prezentujících subjektů to bylo například Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov, Město Telč a Vysočina Tourism, která
do Telče přivezla kromě brožur představujících kulturně historické
dědictví, tipy pro aktivní dovolenou také brožuru Průvodce dobrými restauracemi, jejímž cílem je zprostředkování co nejlepších
zážitků z naší regionální gastronomie. V brožuře jsou restaurace
s nabídkou lidových jídel, jídel měšťanských, jídel ovlivněných
tradicemi sousedních národů, jídla moderní uvařená z tradičních
surovin nebo jídla národní, jako je například svíčková, pečeně se
zelím a knedlíkem atp. Patří sem i „domácí“ vynikající nealkoholické i alkoholické nápoje. Tohoto průvodce realizoval ECEAT.
Kromě prezentací byl pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program. Na podiu vystoutpili Naďa Konvalinková, Naďa
Urbánková, Martin Zouar, Milan Drobný, Marek Ztracený, Jakub
Smolík, Karel Kahovec, Dixiland Jazz Band Telč a skupina Rangers.
Generálním partner akce: Česká centrála cestovního ruchu
– CzechTourism. Organizátor akce: agentura Limet media, s. r. o.
Na příští rok se v Telči připravuje obdobná akce (16.–18. 6. 2011),
avšak ve větším měřítku, zaměřená na podporu domácího cestovního ruchu. Propojí se v ní ﬁlmový festival Arts&ﬁlm 2011
a Česká republika – to letí!

Telč hostila tuto akci na ploše téměř celého náměstí Zachariáše
z Hradce a čtyřem tisícovkám návštěvníků se zde představila řada
gastronomických lahůdek, a to nejen z Vysočiny. Svoji produkci
zde prezentovala například Biofarma Sasov Jihlava, Biofarma Ja-

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


Podzimní konference Zdravých škol na Vysočině
Podzimní konference Zdravých
škol na Vysočině se bude konat
21. října 2010 od 9.00 hod. v sídle kraje Vysočina, Žižkova ul. 57,
Jihlava. Sraz účastníků je v zasedací místnosti B 3.15 kongresového centra od 8.45 hod.
Konference je určena zejména zástupcům základních a mateřských škol, kteří mají program ve své kompetenci, ale také dalším

zájemcům o tuto problematiku. Přítomní zájemci o zavedení programu Zdravé školy budou mít možnost seznámit se s konkrétními
činnostmi, které tyto školy dělají pro své žáky. Setkání je organizováno v rámci projektu Zdravý kraj Vysočina. Více informací
na www.kr-vysocina.cz > Zdravý kraj.
 Marta

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

