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1. Úvodní informace
Dokument popisuje zahraniční spolupráci jak s partnerskými regiony Kraje Vysočina, tak dalšími
důležitými partnery Kraje Vysočina v zahraničí. Platná oficiální partnerská smlouva je
podepsána se třemi regiony v rámci Evropské unie, kterými jsou: Spolková země Dolní
Rakousko (na dobu neurčitou), Region Champagne-Ardenne (na dobu neurčitou), Nitranský
samosprávný kraj (na dobu neurčitou) a s jedním regionem mimo Evropskou unii, kterou je
Zakarpatská oblast Ukrajiny (na dobu určitou).
Zahraniční spolupráci je věnována vlastní prezentace na webových stránkách Kraje Vysočina:
http://www.kr-vysocina.cz/www/zahranici/
K dispozici jsou tyto informace:
 Aktuality z oblasti zahraničních vztahů formou tiskových zpráv;
 Základní informace o partnerských regionech;
 Základní dokumenty formálně upravující zahraniční spolupráci s partnerskými regiony;
 Důležité odkazy z oblasti zahraniční spolupráce a problematiky EU.
Obecně se odbor sekretariátu hejtmana snaží o zprostředkování partnerství na další úrovně
a motivaci subjektů s potenciálem praktické spolupráce, rovněž i na příspěvkové organizace
zřizované Krajem Vysočina. Oddělení vnějších vztahů má k dispozici obsáhlý seznam
zahraničních partnerství škol zřizovaných Krajem Vysočina, který z důvodu rozsahu není
součástí dokumentu a je důkazem aktivní mezinárodní spolupráce v oblasti školství. I z těchto
důvodů není možné mít přehled o všech aktivitách a úspěších partnerské spolupráce, která
probíhá již po své vlastní linii.
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Odbor sekretariátu hejtmana připravil na začátku roku 2011 putovní výstavu fotografií
partnerských regionů Kraje Vysočina, která je prezentovaná v krajem zřizovaných nemocnicích.
V Nemocnici Pelhřimov byla výstava instalována od 24. ledna do 28. dubna, v Nemocnici
Havlíčkův Brod od 28. dubna do 10. října a v Nemocnici Jihlava od 10. října pravděpodobně do
konce ledna 2012 – s plánem převézt následně výstavu do Nemocnice Nové Město na Moravě.
Výstava má pozitivní ohlas u klientů nemocnic a kladné reakce máme rovněž od nemocničního
personálu. Z důvodu pozitivního přijetí výstavy i stále aktuální potřebě hledat cesty, jak zajistit
všeobecně vyšší povědomí o existenci partnerských regionů Kraje Vysočina, je vytvořena
Putovní výstava partnerských regionů Kraje Vysočina II., která bude opět kolovat po krajských
nemocnicích.

2. Spolupráce s partnery v zahraničí
Odbor informatiky (OI), tak jako v předcházejících letech, se i v roce 2011 podílel na
mezinárodní spolupráci Kraje Vysočina zejména formou přípravy a realizace projektů
financovaných ze Strukturálních fondů EU. Konkrétně se jednalo o realizaci 5 projektů
v celkovém objemu přes 1 mil. Euro. Z důvodu vytížení projektových kapacit odboru informatiky
není v současnosti připravován nový záměr. Kromě těchto aktivit odbor aktivně vystupoval
v mezinárodní asociaci Eris@, zejména pak formou propagace strategických projektů
v zahraničí či pro nalezení přípravu aktivit OI v následujícím plánovacím období EU. V roce 2011
se dále rozvíjela úzká spolupráce s Tchaj-wanem. Odbor aktivně využívá služeb agentury
EPMA pro speciální projektové aktivity. Nejaktivnější komunikace probíhá s těmito regiony či
městy: Wales (Velká Británie), Tampere (Finsko), Athény (Řecko), Tchajpej (Tchaj-wan).
Mezinárodní aktivity odboru informatiky byly v roce 2011 zaměřeny zejména na realizaci
stávajících rozvojových projektů:
 eCitizen II (Interreg4C) – 10 mezinárodních partnerů, cílem je výměna zkušeností
v oblasti eGovernmentu se zaměřením na služby zapojující občany do řízení věcí
veřejných prostřednictvím ICT nástrojů.
 OSEPA (Interreg4C) – 13 mezinárodních partnerů, cílem je ověřit využití Open Source
SW ve veřejné správě.
 DE LAN (Interreg4C) – 10 mezinárodních partnerů, cílem je využít modely Libiny Labs a
Digital Business Ecosystems pro podporu regionálního rozvoje.
 PreCo (FP7) – 9 mezinárodních partnerů, téma projektu jsou veřejné zakázky ve
speciálních rozvojových aktivitách v oblasti eHealth.
 CEMDSI (FP7) – 11 mezinárodních partnerů, téma projektu je vzdělávání ve veřejné
správě a využití elearningových platforem.
Spolupráce s Čínskou republikou (Tchaj-wan), resp. Tchajpejskou hospodářskou a kulturní
kanceláří v Praze přinesla několik konkrétních výsledků:
 Úspěšné dokončení projektu elektronické registrace pacientů v ambulancích Nemocnice
Jihlava s názvem e-Ambulance ve spolupráci s Tchaj-wanskou státní agenturou Institute
for Information Industry, která se do projektu zapojila i vlastním vkladem. Služba
pacientům dobře slouží a v současné době probíhá zavádění systému v ostatních
krajských nemocnicích na Vysočině. V lednu 2012 bude služba spuštěna pro Nemocnici
Pelhřimov.
 Úspěšné dokončení projektu interaktivního elektronického průvodce Muzeem Vysočiny
Pelhřimov pod názvem Muzeum4U, který využívá zcela nové technologie NFC (Near
Field Communication), ve spolupráci s Tchaj-wanskou státní agenturou Institute for
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Information Industry, která se do projektu zapojila i vlastním vkladem. V roce 2012 je
plánované rozšíření do ostatních muzeí kraje.
Darování celkem 6 notebooků Tchaj-wanskou státní agenturou Institute for Information
Industry a Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří v Praze školám ve Žďáru nad
Sázavou.
Koordinace při zahájení vzájemné spolupráce mezi středními v České republice, Tchajwanu a v Burkina Faso. Za ČR je ve spolupráci zapojena Obchodní akademie Jihlava.
Výměna zkušeností a přenos znalostí mezi profesionály ve svém oboru, z čehož těží
rovněž vybraní zaměstnanci KrÚ.

Zpracoval: Václav Jáchim, OI, tel. 564 602 346.

Spolupráce s Finskem




Mezinárodní hokejová škola v Jihlavě: Od 17. – 24. července 2011 proběhl v Jihlavě
první ročník mezinárodní hokejové školy, které se zúčastnil tým z finského regionu
Hämenn Lääni. Hokejovou školu pořádala Dukla Jihlava s podporou Kraje Vysočina.
Spolu s finskými hokejisty přicestovali také trenéři, kteří se podíleli na tréninku mužstev.
Projekt „Efektivní řízení škol“: V červnu 2011 byl schválen společný česko-finský
projekt v programu Celoživotního učení Comenius Regio s názvem Efektivní řízení škol.
Tento dvouletý projekt připravený Krajem Vysočina a městem Tampere byl zahájen
v srpnu 2011 a je zaměřen na hledání nových přístupů k řízení škol. Do projektu je
zapojen Kraj Vysočina, město Tampere a střední školy z těchto regionů. První projektové
setkání partnerů se uskutečnilo ve dnech 7. – 10. listopadu 2011.

Díky již navázané spolupráci v několika konkrétních projektech se pracovníci krajského
úřadu snaží připravit podmínky pro případné uzavření dohody o spolupráci. Pro další posun
v této věci bude klíčová reakce potenciálního finského partnera, kterým je město Tampere.
Zpracovala: Martina Richtová Tomšů, OSH, tel. 564 602 367.

Spolupráce s Košickým samosprávným krajem (Slovensko)




Pracovní setkání hejtmana Kraje Vysočina a předsedy Košického samosprávného
kraje dne 22. 9. 2011 v Košicích – diskuse o možnosti spolupráce mezi oběma kraji,
výměna zkušeností v oblastech dopravy, školství, sociálních věcí, kultury a čerpání
finančních prostředků z fondů EU a ostatních fondů, dále možnost trojstranné spolupráce
Kraje Vysočina-Košický samosprávný kraj-Zakarpatská oblast Ukrajiny (Košický
samosprávný kraj má stejně jako Kraj Vysočina uzavřenou partnerskou smlouvu o
spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny) – možnost zapojení těchto tří regionů do
společných projektů.
Návštěva zástupců Košického samosprávného kraje ve dnech 24. až 26. 10. 2011
na Vysočině – cílem návštěvy byla výměna zkušeností v oblasti dopravy, návštěva
ředitelství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, prohlídka
areálu, historie a proces sloučení okresních správ a údržeb silnic v jednu krajskou
organizaci, popis systému řízení v četně jejich výhod a nevýhod, návštěva jednotlivých
cestmistrovství.
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Návštěva zástupců Košického samosprávného kraje ve dnech 23. až 24. 11. 2011
na Vysočině – cílem návštěvy byla diskuse o možnostech spolupráce v oblasti
regionálního rozvoje, plánování a implementace projektů.

V roce 2012 oba regiony plánují pokračovat ve výměně zkušeností, která je oboustranně
přínosná. Dále se diskutuje o možnosti zapojení Košického samosprávného kraje do
plánované podnikatelské mise podnikatelů z Vysočiny do Zakarpatské oblasti Ukrajiny - naši
podnikatelé by tak měli možnost navázat kontakty a seznámit se s partnery a podmínkami
podnikání jak na v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, tak v Košickém samosprávném kraji.
Zpracovala: Kateřina Nedvědová, OSH, tel. 564 602 152.

3. Spolupráce s partnerskými regiony Kraje Vysočina
A. Spolupráce Kraje Vysočina se zemí DOLNÍ RAKOUSKO
Prvním oficiálním dokumentem zachycujícím vzájemnou spolupráci Kraje Vysočina se
spolkovou zemí Dolní Rakousko je bilaterální dohoda podepsaná hejtmany obou krajů dne 5. 9.
2002 ve Znojmě. Na základě této dohody se oba partneři zavazují k vypracování a naplňování
Pracovního programu (PP). PP je zpracován zpravidla na období dvou let. Obdobnou bilaterální
smlouvu s Dolním Rakouskem uzavřel kraj Jihočeský (JčK) a Jihomoravský (JmK). Takto
nastavený rámec příhraniční spolupráce umožňuje těmto krajům podílet se na vytvoření jednoho
pracovního programu platného pro všechny zmíněné strany.
První Pracovní program na roky 2004 − 2006 byl slavnostně podepsán v Českých Budějovicích
13. října 2004. Současně platný Pracovní program na roky 2010 − 2013 byl podepsán hejtmany
všech zúčastněných krajů, za účasti velvyslankyně Rakouska Dr. Margot Klesitl-Löffler a
velvyslance České republiky ve Vídni RNDr. Jana Koukala dne 22. 10. 2009 v Brně.
Dle Dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina (dále jen dohoda) jsou
ředitel Zemského úřadu země Dolní Rakousko a ředitelé jednotlivých krajských úřadů v čele
koordinačního grémia.
Koordinační grémium má dle dohody jednou ročně kontrolovat realizaci dohody a PP. Setkání
koordinačního grémia za účelem zhodnocení spolupráce za uplynulé období proběhlo dne
13.10. 2011 v Kraji Vysočina v Herálci (předchozí jednání koordinačního grémia se uskutečnilo
dne 20.10. 2010 v Retzu/Dolní Rakousko).
Konkrétní výsledky spolupráce v rámci Pracovního programu
za období mezi posledními setkáními koordinačního grémia se setkalo jedenáct z celkového
počtu třinácti pracovních skupin. Tři pracovní jednání se uskutečnila v Kraji Vysočina. Některé
skupiny se sešly vícekrát než jednou.
Největší přínos a výsledky z (z pohledu Vysočiny) vykazují tyto pracovní skupiny:
9. Doprava; 12. Kultura; 8. Ochrana před katastrofami; 2. Zemědělství a lesnictví; 11.
Regionální politika
 Skupina „Doprava“ – spolupracuje na projektech podpořených z EÚS CZ-AT. Patří sem
následující projekty:
Severojižní propojení Kraje Vysočina – 3 - v červnu 2011 bylo zahájeno zadávací řízení,
poté byla podepsána smlouva se zpracovatelem projektové dokumentace. Modernizace
úseku komunikace II/408 u Jemnice – stavba byla dokončena v říjnu 2011, v současné
době probíhá vyúčtování projektu.
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Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká – Schaditz po komunikaci
II/152: v roce 2011 byla realizována první etapa rekonstrukce komunikace v úseku
Jaroměřice nad Rokytnou – Moravské Budějovice, druhá etapa v úseku Moravské
Budějovice – Dědice je plánována na rok 2012.
Pro příští rok bylo podpořeno také financování dvou nových projektů:
Dosažitelnost spojuje – financování autobusové linky Raabs an der Thaya – Telč, nyní
probíhá příprava smlouvy o poskytnutí dotace.
L 52 Modsiedl – Großau – modernizace úseku severojižního propojení v DR, úprava
komunikace by se měla uskutečnit v roce 2012, plánovaná délka propojení je 2,4 km. V
současné době probíhá příprava smlouvy o poskytnutí dotace.
Skupina „Kultura“ – v rámci projektu Porta Culturae financované z fondů EÚS
Rakousko – ČR 2007 – 2013 proběhl Festival muzejních nocí a Jazzové dny, Dny
otevřených ateliérů, malířské sympozium, autorská a scénická čtení v rámci Podzimního
knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, mezinárodní literární festival nebo výstava
betlémů se seminářem o betlémářství.
V lednu 2013 je plánována výstava malířů Kraje Vysočina, zaměřená na současné
umění, která by se měla uskutečnit ve výstavních prostorách Ausstellungsbrücke v St.
Pölten. V roce 2013 je plánována výstava „Zamlčená moderna“ v Dolním Rakousku. Tato
výstava mapuje období 1880 –1930 a představuje reflexi tvorby českých Němců a
židovských autorů, jejichž osudem bylo postupné vytěsňování nebo záměrné zamlčování
jejich existence v evropských dějinách.
Skupina „Ochrana před katastrofami“ se ve sledovaném období sešla čtyřikrát,
setkání se týkala například ochrany obyvatelstva, výměny zkušeností a příkladů dobré
praxe. Uskutečnilo se také cvičení na téma Ochrana obyvatelstva při havárii fiktivní
jaderné elektrárny v Gmündu a cvičení v Havlíčkově Brodě na téma Železniční nehoda
osobního a nákladního vlaku s následným požárem a větším počtem zraněných.
V příštím roce by měla začít realizace zamýšleného projektu s názvem „Zásah bez
hranic“. Jeho cílem je zefektivnit spolupráci českých a rakouských hasičů při společném
řešení mimořádných událostí v příhraničních oblastech, dále zlepšení v oblasti znalostí
jazyka (výuka německého jazyka pro české hasiče) a seznámení se s organizací
hasičských sborů v DR a v Kraji Vysočina.
Skupina „Zemědělství a lesnictví“
Ve srovnání s minulým obdobím začala dobře fungovat spolupráce v rámci skupiny č. 2.
Zemědělství a lesnictví, která se letos vůbec poprvé setkala na Vysočině (vloni
neproběhlo žádné setkání) a poté v Mistelbachu v Dolním Rakousku. Členové pracovní
skupiny Kraje Vysočina měli také možnost navštívit např. sympózium na téma mulčovací
a secí stroje ve městě Seitenstetten v Dolním Rakousku.
Dne 25. ledna 2012 se pod záštitou Ing. Josefa Matějka uskuteční seminář
k problematice půdoochranných technologií za účasti přednášejícího z Dolního
Rakouska.
Skupina „Regionální politika“ má mezi pracovními skupinami zvláštní postavení podporuje a koordinuje přípravu projektů, které jsou předkládány ke schvalování OP
EÚS Rakousko – ČR.

Společné projekty Kraje Vysočina s dolnorakouskými partnery v rámci OP
Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-13:



„SEN“ - Snižování energetické náročnosti
Projekt byl podpořen na konci roku 2010. Cílem projektu jsou: nízkonákladová a
beznákladová opatření vedoucí k dosažení a udržení úspor energie v SPŠ Třebíč.
Gender Fokus - Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtechV roce
2010 probíhala realizace projektu, do kterého se Kraj Vysočina zapojil jako partner
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s rozpočtem 85 tis. EUR. Cílem projektu je rozvoj, šíření a realizace inovativních idejí
v oblasti rovných příležitostí.
Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NÖ
Familienpass v Dolním Rakousku
Cílem projektu je zlepšit úroveň nabízených slev pro rodiny, rozšíření nabídky slev a
nárůst počtu poskytovatelů, zmenšit rozdíly mezi úrovní a počtem poskytovatelů v
jednotlivých regionech příhraničního regionu, podnítit v rodinách zájem o nejrůznější
formy kultury a sportovního vyžití. Dále - podporovat partnerství veřejného a soukromého
sektoru na přeshraniční, krajské i komunální úrovni, iniciovat možnost propojení RP s
ostatními regiony programového území
„IB-KE“ - Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
Projekt spojil Dolní Rakousko, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Mezi
aktivity patří rozvoj spolupráce mezi MŠ v pohraničí a výuka českého a německého
jazyka – hravou formou na MŠ, další vzdělávání pedagogů – celodenní semináře,
metodická příručka, setkávání zřizovatelů, starostů, členů veřejné správy, výměna
zkušeností s financováním, koncepcemi, výstavbou a údržbou mateřských škol. Za Kraj
Vysočina je partnerem projektu p.o. Vysočina Education
„EDU.REGION“ – projekt vytvoření školské sítě, projekt p.o. Vysočina Education, NÖ
Landesakademie a Pädagogische Hochschule. Cílem je maximální propojení obou zemí
v oblasti vzdělávání a trhu práce – propojit společný hospodářský prostor v Dolním
Rakousku – Česku, popularizace a zatraktivnění řemesel a technických oborů.
NewMarkets - Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a
Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko“
Vysočina Tourism, p.o., se podílel na realizaci aktivit v rámci projektu NEW MARKETS.
Cílem tohoto projektu bylo podpořit zájem rakouských turistů o Vysočinu.
MA-G 21 - Spolupráce mezi Místní agendou 21 v kraji Vysočina a programem
Gemeinde 21 v Dolním Rakousku
Cílem projektu „Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem
„Gemeinde21“ v Dolním Rakousku“ (dále také MA-G21) je předávání know-how,
zkušeností a doporučených postupů veřejné správy v realizaci místní Agendy 21,
zvýšení informovanosti a zapojení obyvatel do MA21 a udržitelného rozvoje v regionech
na obou stranách hranice. Partnery projektu je Vysočina a Zemská vláda Dolního
Rakouska.
Partnerství Rakousko – Česká republika ve Středoevropském regionu PRO 2013+
(Partner AT-CZ PRO 2013+)
Strategický projekt zemí Vídně, Dolního Rakouska, krajů JM a Vysočina byl schválen
v prosinci 2010. Stěžejními body projektu je příprava na další programové období 20142020 v přeshraniční spolupráci. Dojde ke zmapování přeshraničních vazeb, zjištění
potenciálů spolupráce a stanovení společných témat regionálního rozvoje přeshraničního
území na základě potřeb regionů.
Porta culturae
Projekt s cílem přiblížit přeshraničnímu publiku české a rakouské kulturní akce a vytvořit
trvalé vazby českých a rakouských kulturních institucí. Projekt byl schválen na
monitorovacím výboru dne 15. 12. 2010 Jedná se o jedinečný projekt za dobu existence
pracovní skupiny a to z důvodu zapojení krajů JČ, JM, DR a Vysočiny. Partnerem
projektu za Kraj Vysočina je Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.
KID CZ-A - Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic – 60 let EU
Kraj Vysočina vystupuje jako partner projektu a organizátor především aktivity Mladá
Univerzita Waldviertel 2011-2013. Těžištěm projektu je zprostředkovávat společnou
historii a identitu příhraničního regionu prostřednictvím různorodých akcí, jako jsou Dny
na hranici, Mladá univerzita, přednášky, semináře a workshopy směřující ke školám,
široké veřejnosti, ale také k odbornému publiku.
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Zdraví bez hranic
Projektu v oblasti zdravotnictví s cílem optimalizovat poskytování zdravotní péče
v nemocničních zařízeních našeho kraje a navázat velmi cenné odborné kontakty se
zahraničními pracovišti. Tento projekt bude realizován ve spolupráci s Dolním
Rakouskem a Jihomoravským krajem, za součinnosti kraje Jihočeského.
Dosažitelnost spojuje – mezinárodní autobusová linka Telč – Dačice – Slavonice –
Dobersberg – Karlstein a.d. Thaya – Raabs a.d. Thaya
Projekty na zlepšení dopravní obslužnosti a zkvalitnění nabídky cestovního ruchu
v přeshraničním regionu podél osy Kostelec-Slavonice-Waidhofen-Raabs an der Thaya.
RECOM CZ-AT – Regional Cooperation Management CZ-AT
Projekt zaměřený na kooperaci organizací na krajské úrovni, jež mají dlouhodobé
zkušenosti s přeshraniční spoluprací. Hlavním cílem projektu RECOM je zvýšení zájmu o
přeshraniční aktivity, podpora povědomí o spolupráci a zintenzivnění kooperace regionů
na obou stranách hranice. Pravidelnými aktivitami jsou semináře pro žadatele a společné
„Burzy partnerů“, průběžně probíhá poskytování individuálních konzultací všem
subjektům se zájmem o přeshraniční spolupráci.

Podrobnější informace související s uvedenými aktivitami:








Realizace projektu „Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouských hranic – 60
let EU“:
V letošním roce byl úspěšně schválen projekt, jehož hlavním cílem je zprostředkování
společné historie ČR a Rakouska na základě vědeckých výzkumů a obohacení
kulturního života a cestovního ruchu na obou stranách česko-rakouské hranice. V rámci
tohoto projektu se v letošním roce uskutečnil například již třetí ročník Mladé univerzity
Waldviertel, workshop pro pedagogy obsahující dvě přednáškami na téma „Nikdy zcela
neodešli – Jihlavští Němci“ a „Československo a Rakousko v průběhu studené války“ a
také přednáška pro veřejnost na téma „Nikdy zcela neodešli – Jihlavští Němci“ a
„Přejmenování krajiny po roce 1945“. Uskutečnil se také tzv. „Den na hranici“, při této
příležitosti se žáci ze Základní školy v Moravských Budějovicích setkali s žáky
z partnerské Základní školy v Kautzenu a byl pro ně připraven bohatý program.
Certifikace prvních „Přírodních zahrad“ a „Ukázkových přírodních zahrad“: v roce
2011 proběhla na Vysočině dvakrát certifikace a předávání plaket oceněným „Přírodním
zahradám“ a „Ukázkovým přírodním zahradám“ v Kraji Vysočina. Poprvé na zámku
v Myslibořicích, podruhé v obci Chrástov u Horní Cerekve. Certifikace proběhla v rámci
společného česko-rakouského projektu „Přírodní zahrady bez hranic aneb nový prostor
pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah“. Partnerem projektu na Vysočině je o.p.s.
Chaloupky.
Exkurze do spalovny komunálního odpadu Dürnrohr u Zwettendorfu – dne 10. 3.
2011 připravil OSH odbornou pracovní cestu do Dolního Rakouska. V rámci této cesty
proběhla návštěva spalovny komunálního odpadu Dürnrohr u Zwentendorfu, kterou
provozuje společnost EVN. Uskutečnilo se rovněž setkání člana Rady Kraje Vysočina
pro oblast životního prostředí se zemským radou pro životní prostředí na Úřadu spolkové
země NÖ v St. Pöltenu. Poznatky a informace z cesty se využívají v projektu spolupráce
kraje s obcemi na přípravě projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji
Vysočina.
Návštěva Zemské hasičské školy (Landes-Feuerwehrschule) v Tullnu: dne 21. 3.
2011 zorganizoval OSH návštěvu Zemské hasičské školy v Tullnu za přítomnosti ředitele
HZSkV, předsedy Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina a vedoucího oddělení
krizového řízení a bezpečnosti KrÚ KV. Návštěva byla spojena s prohlídkou výcvikového
trenažeru, na kterém se nacvičují zásahy hašení požárů v různých situacích. Návštěva
byla zorganizována zejména kvůli projednání možné spolupráce na uvažovaném
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projektu "Zásah bez hranic" a rovněž definice vhodných aktivit projektu a
nalezení vhodného projektového partnera z Rakouska.
Účast zástupců Dolního Rakouska na cvičení Železniční nehoda osobního
a nákladního vlaku: Zástupci Dolního Rakouska se letos dne 16. 5. 2011 zúčastnili
taktického cvičení v Havlíčkově Brodě na téma: Železniční nehoda osobního
a nákladního vlaku s následným požárem a velkým počtem zraněných. Hosté si mohli
prohlédnout simulaci ošetření nejrůznějších zranění, včetně vážných zranění i úmrtí, dále
kynologa se psem při vyhledávání zraněných v sutinách budovy, i manipulaci
s nebezpečným nákladem – řešila se likvidace cisterny přepravující hořlavou látku, která
hrozí nebezpečím vznícení a výbuchu.
Účast na konferenci Europaforum Wachau: zástupci Kraje Vysočina (členka ZK KV
a zástupce OSH) se dne 21. 5. 2011 v klášteře Göttweig aktivně zúčastnili v Dolním
Rakousku významné mezinárodní konference Europa-Forum Wachau 2011. Tématem
byla Regionální politika – Světová politika, Konkurenceschopné regiony
v globalizovaném světě. Příspěvky obsahovaly zmínky o současných problémech EU.
Hovořilo se také o budoucnosti kohezní politiky a o Dunajské strategii.
Účast hejtmana Kraje Vysočina na závěrečné konferenci k projektu Zdraví
Gesundheit v Laa an der Thaya: dne 25. 5. 2011 se uskutečnila závěrečná konference
k projektu Zdraví Gesundheit, který se zabýval přeshraniční integrovanou zdravotní péčí.
Na tento úspěšný projekt navazuje další projekt s názvem „Gesundheit ohne Grenzen –
Zdraví bez hranic“, kterého se zúčastní i Kraj Vysočina. Cílem projektu je analýza
lidských zdrojů ve zdravotnictví, možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic a inovativní
návrhy řešení pro oblast zdravotnictví v oblasti demografických proměn a stárnutí
obyvatelstva. Projekt by měl být realizován v časovém horizontu 01.01. 2012 – 31.03.
2014.
Účast hejtmana Kraje Vysočina na galavečeru na zámku Grafenegg: dne 17. 6. 2011
přijal hejtman Kraje Vysočina pozvání dolnorakouského zemského hejtmana Erwina
Prölla na koncert vážné hudby, který se uskutečnil pod širým nebem na zámku
Grafenegg v Dolním Rakousku.
Návštěva Dolnorakouské zemské výstavy 2011: 21. 7. 2011 se uskutečnila
informativní cesta pro hejtmana Kraje další zástupce Kraje Vysočina na Dolnorakouskou
zemskou výstavu 2011. Zástupci Kraje Vysočina se zúčastnili též slavnostního zahájení
této významné kulturní události, které proběhlo 15. 4. 2011. DRZV 2011 s názvem
Získat, objevit, zažít v zemi Římanů Carnuntum probíhala na celkem 3 místech v DR.
Exkurze ředitelů galerií a příspěvkových organizací Kraje Vysočina do St. Pöltenu:
dne 5. 10. 2011 se uskutečnila exkurze ředitelů galerií a příspěvkových organizací Kraje
Vysočina do kulturních zařízení v Dolním Rakousku. Účastníci si prohlédli výstavu
rakouských malířů na Ausstellungsbrücke v St. Pöltenu, proběhlo setkání s ředitelem
zámku Schallaburg spojené s prohlídkou výstavy Benátky a navštívili „Kulturmeile
Krems“, kde shlédli výstavu s názvem „Lucas Bosch Gelatin“ v Kunsthalle Krems. Dále
se seznámili s poskytovanou podporou a zázemím umělcům v DR a s provozováním tzv.
artotéky, která zapůjčuje originály uměleckých děl občanům DR.
Účast hejtmana Kraje Vysočina na diskusním večeru „Rozhovor se sousedy“: dne
6. 10. 2011 se hejtman a vybraní zástupci Kraje Vysočina zúčastnili diskusního večera
v Dolním Rakousku v Groß-Siegharts, který organizoval spolek Pro Niederösterreich, což
je veřejná platforma pro všechny občany DR, kteří se chtějí aktivně podílet na vývoji své
země. V diskusi byl zmíněn jak zájem Kraje Vysočina o účast na některém z příštích
ročníků konání Dolnorakouské zemské výstavy, tak ožehavé téma jaderné energetiky.
Účast hejtmana a radního Kraje Vysočina na sympóziu „Sociální obnova vesnic“
v St. Pöltenu – dne 10. listopadu 2011 se zúčastnil hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek a radní pro oblast sociálních věcí Petr Krčál jednodenního mezinárodního
sympózia v St. Pöltenu na téma „Sociální obnova venkova“, které se zabývalo problémy
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obcí spojené s demografickým vývojem (například odliv obyvatelstva z venkova,
snižování porodnosti a stárnutí populace). Z těchto změn vyplývá nutnost vybudování
sociální infrastruktury, lepší koordinace stávajících služeb a dalšího rozvoje venkova.
Pan hejtman vystoupil s příspěvkem s názvem „Sociální výzvy v Kraji Vysočina“.
Návštěva hejtmana správního okresu Waidhofen an der Thaya: 10. 11. 2011
navštívil Kraj Vysočina vůbec poprvé hejtman správního okresu Franz Kemetmüller a
setkal se s ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina. Cílem byla výměna informací o
principech fungování veřejné správy v zemi Dolní Rakousko a v jednotlivých územních
celcích a také fungování veřejné správy v Kraji Vysočina. Zástupci Kraje Vysočina byli
pozváni na reciproční návštěvu okresu Waidhofen a.d. Thaya, uskutečnit by se měla na
jaře roku 2012.
Účast žáků škol z Kraje Vysočina na Soutěži kadeřnic a kadeřníků v St. Pölten: Dne
7. 11. 2011 se uskutečnila Mezinárodní kadeřnická soutěž pod patronátem Rakouské
kadeřnické akademie v St. Pöltenu. Za Kraj Vysočina se zúčastnili zástupci SOŠ Jihlava,
SPŠ a SOU Pelhřimov a Hotelové školy Třebíč. Michaela Zrucká ze SPŠ a SOU
Pelhřimov dokonce zvítězila v kategorii Live Ball Fashion. Kraj Vysočina se podílel na
financování akce úhradou dopravy. V příštím roce bude organizátorem této soutěže
Střední škola obchodu a služeb Jihlava.
Spolupráce škol: V oblasti školství funguje na území Kraje Vysočina dobrá spolupráce
mezi následujícími školami:
o Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
spolupracuje s BHAK/BHAS Zwettl;
o SOŠ a SOU Třešť spolupracuje s Bildungszentrum Gartenbau, Langenlois
o VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou navázali spolupráci s Fachschule
Krems a Wiener Kunstschule, konkrétním výsledkem spolupráce je plastika na
téma Hranice umístěna v Raabsu;
o SŠ stavební Jihlava spolupracuje s HTBL Krems
o GOB a SOŠ Telč spolupracuje již od roku 1990 s Gymnáziem Waidhofen;
o ZŠ T.G. Masaryka Moravské Budějovice má jako partnerské školy Hauptschule
Kautzen a Hauptschule Pulkau.
ZŠ Moravské Budějovice připravuje ke schválení Fondu malých projektů pro rok
2012 společně s Hauptschule Pulkau nový projekt „Rozumíme si? Komunikace
beze slov“. Jednalo by se o pantomimická představení, která lze prezentovat na
školních oslavách u nás i v zahraničí, např. koncert školní kapely, aerobic, nebo
nacvičení stínohry.
o Střední škola obchodu a služeb Jihlava pořádá stáže pro žáky oborů kosmetička,
kadeřník s Landesberufsschule St. Pőlten a Landesberufsschule Laa/Thaya.
Konkrétním výsledkem spolupráce v letošním roce je účast zástupců SOŠ
Jihlava, SPŠ a SOU Pelhřimov a Hotelové školy Třebíč na mezinárodní Soutěži
kadeřnic a kadeřníků 7. listopadu 2011 v St. Pöltenu.

Zpracovala: Hana Špejtková, OSH, tel. 564 602 337.

B. Spolupráce Kraje Vysočina s regionem CHAMPAGNE-ARDENNE
Oficiální Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a francouzským regionem ChampagneArdenne byla uzavřena dne 21. 4. 2006 v Jihlavě. Podepsání smlouvy bylo vyústěním vztahů,
které se severofrancouzským regionem probíhaly již od roku 2003.
Orgánem zřizovaným za účelem spolupráce je tzv. Stálá konference, jejíž složení za Kraj
Vysočinu funguje ve formátu 1 politik (člen krajského zastupitelstva) a 2 úředníci (pracovníci
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krajského úřadu). Složení stálé konference za kraj Vysočinu vzala na vědomí Rada kraje svým
usnesením č. RK-25-2009-12. Složení stálé konference ve stejném formátu za region
Champagne-Ardenne bylo zasláno dopisem prezidenta Regionální rady Champagne-Ardenne
dne 29. září 2009. V pořadí druhé setkání Stálé konference proběhlo v Kraji Vysočina dne 15. 9.
2011 během návštěvy prezidenta regionu Champagne-Ardenne J. P. Bachyho na Vysočině.
Ve sledovaném období se praktická realizace partnerské smlouvy o spolupráci opírala zejména
o oblast školství, sportu, kultury, cestovního ruchu a společných projektů v rámci programů EU.
Příkladem úspěšné spolupráce v oblasti školství je společně financované vyslání francouzské
lektorky do Kraje Vysočina, které probíhá již od roku 2008 či úspěšně probíhající partnerství
několika středních škol na Vysočině se školami v Champagne-Ardenne. Z oblasti sportu stojí za
zmínku organizace hokejových kempů pro mladé francouzské hokejové hráče z ChampagneArdenne pořádaných krajem Vysočina.
Spolupráce v oblasti kultury probíhá zejména mezi Oblastní galerií Vysočiny (OGV) se sídlem
v Jihlavě a Krajským úřadem pro kulturu regionu Champagne-Ardenne (ORCCA), a to již od
roku 2009. Praktickým výsledkem této spolupráce jsou pravidelné výstavy současného
regionální umění v obou regionech.
K novým aktivitám ve vztazích mezi oběma regiony patří spolupráce v oblasti cestovního ruchu.
První setkání zástupců cestovního ruchu proběhlo v květnu 2011 a kromě výměny zkušeností
s propagací krajů je hlavním předmětem spolupráce předávání zkušeností ve věci strategie
cykloturistiky Kraje Vysočina.
Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2011:
 Spolupráce mezi Hotelovou školou Světlá ve Velkém Meziříčí a Víceoborovou
střední školou ve městě Bazeilles: Ve školním roce 2011/2012 nastoupily dvě
absolventky Hotelové školy Světlá na tříleté pomaturitní studium ve městě Bazeilles.
Celkově tak v Bazeilles působí 4 absolventky hotelové školy. Regionální rada
Champagne-Ardenne hradí studentkám roční stipendium ve výši 4 900 EURO. Projekt
výměnných stáží mezi školami v rámci programu Leonardo da Vinci byl ukončen ke konci
roku 2010.


Spolupráce Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) s Ecole International de
Management v Troyes: V rámci programu Erasmus probíhá spolupráce mezi VŠPJ
a Vysokou školou managementu ve městě Troyes. V letním semestru akademického
roku 2010/2011 vycestovalo do města Troyes pět studentů VŠPJ.



Spolupráce Střední školy stavební Jihlava s Centrem vzdělávání ve městě Troyes:
Na základě projektu v rámci programu Leonardo da Vinci, který byl schválen v srpnu
2010 probíhají od 2. pol. roku 2010 výměnné stáže studentů učňovských oborů. Projekt
je schválen na dva roky. Spolupráce se zaměřuje zejména na učňovské obory tesař
a truhlář.



Setkání hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, prezidenta regionu
Champagne-Ardenne
Jeana-Paula
Bachyho
a
předsedy
Nitranského
samosprávného kraje Milana Belici: Ve dnech 14. – 16. září 2011 se uskutečnilo
setkání nejvyšších představitelů třech partnerských regionů, aby společně projednali
budoucí směry vzájemné spolupráce. Celodenního programu se zúčastnil také
velvyslanec Francouzské republiky v ČR. V rámci programu hosté mimo jiné navštívili
jednu z firem na Vysočině a Střední umělecko-průmyslovou školu ve Světlé nad
Sázavou.
Lektor francouzského jazyka: Od 1. září 2011 působí na středních školách v Kraji
Vysočina nová lektorka francouzského jazyka, ta nahradila lektorku, která ukončila výuku
k 30. červnu 2011. Ve školním roce 2011/2012 vyučuje na Obchodní akademii a
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Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Gymnáziu Jihlava, Hotelové
škole Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí a na Obchodní akademii, Hotelové
škole v Havlíčkově Brodě a nově také na Gymnáziu Třebíč. Působení lektorky
francouzského jazyka je financováno z prostředků Kraje Vysočina a regionu
Champagne-Ardenne. Ve školním roce 2011/2012 je lektorkou paní Marine Saettel.
Výstava moderního umění: Ve dnech 15. září – 16. října 2011 proběhla v Oblastní
galerii Vysočiny Jihlava již druhá výstava moderního umění kraje Champagne-Ardenne
ze sbírek Artothèque Ephémère # 2. Výstava byla slavnostně zahájena hejtmanem Kraje
Vysočina a radním pro oblast kultury Kraje Vysočina.
Projekt „Škola a firma ruku v ruce“: V červnu 2011 byl schválen společný českofrancouzský projekt v programu Celoživotního učení Comenius Regio s názvem Škola a
firma ruku v ruce. Tento dvouletý projekt připravený Krajem Vysočina a regionem
Champagne-Ardenne byl zahájen v srpnu 2011 a je zaměřen na spolupráci firem a
středních škol, výměnu zkušeností v této oblasti a předávání dobré praxe. Do projektu
jsou zapojeny jak oba regiony, tak střední školy z obou regionů. Na projektu se podílí
také Okresní hospodářská komora Jihlava. První projektové setkání partnerů se
uskutečnilo ve dnech 28. listopadu – 1. prosince 2011.
Hokejové soustředění mladých hokejistů z Champagne-Ardenne: V týdnu od 12. –
18. srpna 2011 proběhl na Vysočině druhý ročník hokejového kempu pro francouzské
hráče juniorského a dorosteneckého věku a jejich trenéry. Kemp byl připraven týmem
profesionálních trenérů kraje Vysočina a odehrál se ve sportovním areálu v Pelhřimově.
Na Vysočinu přicestovalo 14 hráčů a dva jejich trenéři. Spolu s mladými hokejisty
přicestovala také skupina rodičů. Ti si během týdne prohlédli turistické zajímavosti Kraje
Vysočina.
Program „Jeden rok v Champagne-Ardenne“: Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajským
školním úřadem v Remeši a Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR připravili pro
rok 2011 další ročník programu ročního studia v Champagne-Ardenne pro studenty
středních škol z Vysočiny. Od 1. září 2011 tak studuje na gymnáziu Lycée Sévigné v
Charleville Mezières jedna studentka Gymnázia v Pelhřimově.
Stáž pracovnice Krajského úřadu Kraje Vysočina na Úřadu regionální rady
Champagne-Ardenne: V měsíci dubnu 2011 byla Tereza Zemanová, zaměstnankyně
KrÚ Kraje Vysočina, vyslána na neplacenou měsíční stáž na Úřadu regionální rady
Champagne-Ardenne. Region Champagne-Ardenne hradil stážistce ubytování. Stážistka
se seznámila s chodem oddělení pro zahraniční spolupráce regionu.
Soutěž ke dni Evropy: Ve dnech 18. dubna – 9. května 2011 proběhla mezinárodní
soutěž ke Dni Evropy organizovaná Informačním střediskem Europe Direct
v Champagne-Ardenne a Úřadem regionální rady Champagne-Ardenne. Internetové
vícejazyčné soutěže určené partnerským regionům regionu Champagne-Ardenne se
z Kraje Vysočina zúčastnilo přes 250 soutěžících. První místo v soutěži obsadila právě
soutěžící z Kraje Vysočina.
Spolupráce v oblasti cestovního ruchu: V roce 2011 proběhly dvě mise turistického
ruchu mezi Krajem Vysočina regionem Champagne-Ardenne, a to ve dnech 16. – 18.
května 2011 a 24. – 26. října 2011. Spolupráce probíhá zejména na bázi výměny
zkušeností při tvorbě strategie cykloturistiky a výměny zkušeností v oblasti propagace
obou regionů. Během turistické mise v Champagne-Ardenne proběhlo setkání zástupce
Bystřice nad Pernštejnem a zástupcem oblasti Le Lac du Der v Champagne Ardenne.
Oba spojuje velice důmyslné vodohospodářství v oblasti a titul Evropská excelentní
destinace (European Destination of Excelence, EDEN).
Spolupráce Spartaku Pelhřimov a Regionální hokejové ligy Champagne-Ardenne:
V únoru 2011 přicestoval do Pelhřimova tým z Châlons-en-Champagne, hlavního města
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regionu Champagne-Ardenne. aby se zde utkal s týmem Spartaku Pehlřimov. Reciproční
turnaj se konal v Champagne-Ardenne v květnu 2011 a pelhřimovští hráči si z něj přivezl
pohár za druhé místo.
Zpracovala: Martina Richtová Tomšů, OSH, tel. 564 602 367.

C. Spolupráce Kraje Vysočina s NITRANSKÝM SAMOSPRÁVNÝM KRAJEM
Smlouva o spolupráci mezi Nitranským samosprávným krajem a Vysočinou byla hejtmany obou
krajů podepsána dne 19. 4. 2006. Nitranský samosprávný kraj (NSK) má podepsánu obdobnou
smlouvu o spolupráci s regionem Champagne-Ardenne.
Orgán koordinující spolupráci je tzv. Stálá konference a její zřízení mezi oběma kraji navrhl dne
3.8. 2006 hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil. V srpnu 2009 se uskutečnila návštěva
politické reprezentace v čele s hejtmanem kraje Vysočina, MUDr. Jiřím Běhounkem. Účelem
návštěvy bylo představení nově zvolených vrcholných představitelů kraje, navázaní kontaktů pro
úspěšnou zahraniční spolupráci a projednání složení Stálé konference. V listopadu 2009
proběhly v Nitranském samosprávném kraji regionální volby, předsedou se opět stal pan Doc.
Ing. Milan Belica, PhD. Návrh zřízení Stálé konference zopakoval v průběhu setkání vrcholných
představitelů Nitranského samosprávného kraje, regionu Champagne-Ardenne a Kraje Vysočina
dne 15. září 2011 MUDr. Jiří Běhounek. Za Kraj Vysočina byli nominováni členové Stálé
konference, tento návrh zatím neprošel Radou Kraje, protože ohledně navrženého modelu
očekáváme reakci Nitranského samosprávného kraje.
Konkrétní výsledky spolupráce:






Účast odborných škol z Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca: Ve dnech 14. – 16.
dubna 2011 se v prostorách výstavního areálu v Nitře uskutečnil 19. ročník řemeslné a
prodejní výstavy Mladý tvorca. Kraj Vysočina reprezentovalo celkem 10 škol z Jihlavy,
Žďáru nad Sázavou, Třebíče a Velkého Meziříčí. Součástí prezentací škol bylo zapojení
do 10 soutěžních kategorií, podle zaměření studia a typu dané školy. Zručnost studentů
v letošním roce ocenil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, radní Kraje Vysočina pro
oblast školství Marie Kružíková a také zástupci odboru školství Kraje Vysočina pod
vedením Miroslava Pecha.
Nejlepším školám byla udělena dvě ocenění: Cena hejtmana Kraje Vysočina za
nejzajímavější výrobek – toto ocenění bylo určeno pro žáky všech zúčastněných škol a
Cena hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější výrobek – ocenění určené pouze pro
žáky škol z Kraje Vysočina.
Setkání hejtmana Kraje Vysočina, prezidenta regionu Champagne-Ardenne
a předsedy Nitranského samosprávného kraje: Ve dnech 14. – 16. září 2011
proběhlo setkání vrcholných představitelů Nitranského samosprávného kraje, regionu
Champagne Ardenne a Kraje Vysočina. V rámci návštěvy se uskutečnilo přijetí předsedy
Nitranského samosprávného kraje M. Belici společně s francouzským velvyslancem jeho
excelencí Pierrem Lévym primátorem města Jihlavy J. Vymazalem na Magistrátě města
Jihlavy, či návštěva školy a sklářské huti v Akademii ve Světlé nad Sázavou.
Účast Střední zdravotnické a vyšší odborné školy Havlíčkův Brod na soutěži
„ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁŘ 2011“: Tato soutěž pro studenty
středních škol má sportovní a vědomostní charakter v oblasti civilní ochrany, první
pomoci, ekonomiky, historie a geografie. Kritériem hodnocení je i fyzická zdatnost.
Kraji Vysočina se podařilo pro rok 2012 zajistit recipročně účast Střední zdravotnické
školy Nové Zámky na mezinárodní „Soutěži první pomoci“ v Kraji Vysočina, která se
uskuteční v termínu 20.- 21. 6. 2012 v obci Zálesí, v Mladých Bříštích u Humpolce.
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Účast na zemědělské a potravinářské výstavě Agrokomplex: Zástupci Kraje
Vysočina se dne 18. srpna 2011 zúčastnili již 38. ročníku výstavy Agrokomplex. Kraj
Vysočina zastupoval radní J. Matějek a vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství
P. Bureš. Vysočinu reprezentovala třebíčská stavební firma S.O.K., která předvedla
návštěvníkům zdařilou expozicí na téma: „Stavby pre Vaše moderné
pol´nohospodárstvo“.
Setkání pracovníků z oblasti turistického ruchu z Nitranského samosprávného
kraje, Kraje Vysočina a regionu Champagne Ardenne: Ve dnech 16. – 18. května
2011 se uskutečnilo setkání zástupců těchto partnerských regionů, které se zaměřilo
na oblast turistického a cestovního ruchu. Cílem tohoto třídenního setkání byla výměna
zkušeností v oblasti propagací regionu jako turistické destinace a hledání témat
možného společného projektu. Program byl zaměřený na cykloturistiku, strategii rozvoje
značky a zlepšení služeb poskytovaných v cestovním ruchu.
Účast na „Konferenci o výchově a vzdělávaní“: Dne 24. 11. 2011 se v Nitře pod
záštitou doc. Ing. Milana Belici, PhD., předsedy Nitrianského samosprávného kraje
uskutečnila mezinárodní konference o výchově a vzdělávání na téma „Využívanie
progresívnych metód a foriem práce vo vyučovaní, výchove a riadení stredných škôl“.
Na základě dosavadní dobré spolupráce byli na konferenci pozváni zástupci OŠMS.
Vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Mgr. Miroslav Pech přednesl na konferenci
příspěvek pod názvem „Efektivní řízení příspěvkových organizací v Kraji Vysočina“.
Přednáška na konferenci na téma „Rozvoj cykloturistiky v Nitrianskom
samosprávnom kraji“: Dne 7.12. 2011 se zúčastnil konference na výše uvedené téma
ředitel organizace Vysočina Tourism Ing. Tomáš Čihák v Mojmírovcích s příspěvkem na
téma „Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina“.
Účast Vysočina Tourism na výstavě cestovního ruchu „Regiony Slovenska 2011“:
Na základě pozvání slovenské strany představila ve dnech 18. – 21. 8. 2011 Kraj
Vysočina na mezinárodní výstavě cestovního ruchu Regiony Slovenska 2011 v Nitře
příspěvková organizace Vysočina Tourism a využila tuto jedinečnou příležitost, jak
prezentovat Kraj Vysočina v partnerském regionu na Slovensku.
Spolupráce škol: Spolupráce se školami z Nitranského samosprávného kraje se
zaměřuje především na výměnné stáže studentů. Tyto stáže organizují Střední škola
stavební Jihlava, Střední škola technická Jihlava, HŠ Světlá a OA ve Velkém Meziříčí,
VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice n. P., Střední škola obchodu a služeb
Jihlava,VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč.

Zpracovala: Hana Špejtková, OSH, tel. 564 602 337.

D. Spolupráce Kraje Vysočina se ZAKARPATSKOU OBLASTÍ UKRAJINY
Jednání ohledně navázání spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny zahájili
zástupci obou regionů od července roku 2007. Ve dnech 27. 2. až 29. 2. 2008 navštívila Kraj
Vysočina reprezentace Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této návštěvě byla slavnostně uzavřena
a podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma regiony (28. 2. 2008).
Účelem této smlouvy je rozvíjení vzájemných kontaktů a spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí
a krajem Vysočina formou jednorázových i dlouhodobých projektů a aktivit, a to zejména
v následujících oblastech: hospodářský rozvoj a růst; školství a odborné vzdělávání; vědeckotechnická spolupráce; ochrana a správa životního prostředí a kulturního a přírodního dědictví;
cestovní ruch, rozvoj venkova a měst; využívání strukturálních fondů a dalších rozvoj
podporujících finančních a jiných zdrojů; kulturní, společenský a sportovní život; spolupráce
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mezi úřady a institucemi; zemědělství; péče o lidské zdroje. Na financování společných projektů
se podílí oba partnerské regiony.
Orgán zřizovaný za účelem spolupráce je Stálá konference. Stálá konference určuje hlavní
směry spolupráce mezi oběma regiony a dává jí impulzy. Schvaluje konkrétní projekty na daný
kalendářní rok. Počet členů za českou stranu je 7 - zastoupeny jsou zde všechny politické kluby
zastupitelstva kraje, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina a externí spolupracovník. Zasedá
pod záštitou předsedy Zakarpatské oblasti Ukrajiny a hejtmana Kraje Vysočina, kteří jmenují její
členy.
Za českou stranu byli na volební období let 2008 – 2012 do Stálé konference jmenováni: Jiří
Běhounek (hejtman kraje Vysočina), Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina),
Vladimír Novotný (ČSSD), Pavel Šlechtický (KSČM), Ivo Rohovský (ODS), Václav Kodet (KDUČSL), Josef Nedvěd (externí spolupracovník).
Koordinátorkou činnosti Stálé konference je Kateřina Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře
hejtmana, tel. +420 564 602 152, mobil +420 724 650 156, e-mail nedvedova.k@kr-vysocina.cz.
Kraj Vysočina aktivně spolupracuje s českými krajanskými spolky v Zakarpatí (Klub T. G.
Masaryka v Užhorodě, Společnost Jana Ámose Komenského v Užhorodě) a diplomatickými
zastoupeními v České republice (Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, Generální konzulát Ukrajiny
v Brně) i Ukrajině (Velvyslanectví ČR v Kyjevě, Generální konzulát ČR ve Lvově).
Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2011:
PROJEKTY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE













Stužycja, Velko-Bereznjanský okres – základní škola – dokončení kompletní
rekonstrukce.
Činadijevo, Mukačevský okres - školské zařízení - rekonstrukce kuchyně, výměna
oken.
Babiči, Mukačevský okres - školské zařízení - elektrické vytápění budovy.
Velká Kopanja, Vynohradivský okres - školské zařízení - stavební úpravy interiéru.
Volovec, Volovecký okres - školské zařízení - rekonstrukce střechy.
Něvycké, Užhorodský okres - školské zařízení - elektrické vytápění, komplexní oprava
střechy.
Velký Byčkov, Rachivský okres - víceúčelové zařízení - stavební úpravy interiéru.
Dubové, Tjačivský okres - víceúčelové zařízení - stavební úpravy interiéru.
Vydání oficiální ukrajinsko - české učebnice - podpora výuky českého jazyka na
Užhorodské univerzitě.
Užhorodská univerzita - nákup velkokapacitního kopírovacího zařízení.
Chyža, Vyhohradivský okres – základní škola - nákup zařízení na podporu
modernizace výuky.
Společné sportovní utkání - fotbalisté-žáci v září 2011 v Užhorodě.

PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI


Odborné stáže pro sociální pracovníky z DD Vynohradiv (partnerské zařízení našeho
Domova pro seniory Proseč u Pošné).

PROJEKTY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
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Koločava, Mižhirský okres - výměna oken, dveří, stavební práce v místní nemocnici.

PROJEKTY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU




Pořízení turistické mapy – kartografické zpracování značených turistických tras v
Užanském národním parku – měřítko 1:50 000, formát 980x680 mm, mapa je
vyvrcholením celého projektu značení v Užanském národním parku, vydána byla ve
třech jazycích - česky, ukrajinsky a polsky, a to v nákladu 2 000 ks.
RegionTour Brno, Česká republika - prezentace Zakarpatské oblasti Ukrajiny na
největších veletrhu cestovního ruchu v České republice.

PROJEKTY V OBLASTI KULTURY


Výstava o Gustavu Mahlerovi ve Lvově – příprava a zapůjčení podkladů

PROJEKTY V HOSPODÁŘSKÉM SEKTORU




Účast zástupců Kraje Vysočina na mezinárodním obchodním fóru Bereg-Karpaty
v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Ten byl věnovaný zejména prezentaci investičních
příležitostí, financování rozvojových záměrů, investičního prostředí na Ukrajině a
možností přeshraniční spolupráce, projekt byl podpořen z přeshraničního operačního
programu ENPI za přispění Evropské unie.
Navázání spolupráce se Zakarpatskou agenturou pro investice, inovace a rozvoj, která je
obdobou regionálních rozvojových agentur v České republice.

SPOLUPRÁCE MEZI ORGANIZACEMI








Užhorodská univerzita a Vysoká škola polytechnická v Jihlavě.
Spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti, které zřizují Kraj
Vysočina a Zakarpatská oblast Ukrajiny - Domov pro seniory Proseč u Pošné + Domov
pro seniory ve Vynohradivu, dále Ústav pro mentálně postižené Těchobuz a Ústav pro
mentálně postižené ve Vilšanech.
Spolupráce mezi dětskými domovy – Dětský domov Jemnice + Dětský domov Mukačevo.
Výměna zkušeností mezi zástupci hasičských záchranných sborů obou regionů.
Spolupráce studentů a profesorského sboru Akademie uměleckých sklářů a
Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou.
Spolupráce studentů a pedagogického sboru Institutu slovanských studii v Rivné a
Gymnázia Ledeč nad Sázavou.

SPOLUPRÁCE MEZI MĚSTY



Připravuje se partnerství dalších významných měst obou regionů - Mukačevo +
Pelhřimov.
Hledáme v Kraji Vysočina partnerskou obec na základě žádosti obce Něvycké.

DALŠÍ PROJEKTY A FORMY SPOLUPRÁCE



Letní žurnalistická škola - účast ukrajinských studentů na odborných a praktických
seminářích zaměřených na žurnalistiku, které se každoročně konají v Kraji Vysočina.
Legionáři - spolupráce s Československou obcí legionářskou a údržba hřbitova padlých
českých občanů tzv. První Československé republiky v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
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Úsměv ukrajinským dětem – benefiční koncert, který zorganizovaly děti z dětského
domova v Jemnici na podporu dětem z dětského domova v Mukačevu.
Spolupráce s ambasádami – spolupráce a komunikace s Velvyslanectvím Ukrajiny v
Praze, Konzulátem Ukrajiny v Brně, Generálním konzulátem České republiky ve Lvově.

SPOLUPRÁCE S ČESKÝMI KRAJANSKÝMI SPOLKY


Podpora českých krajanských spolků – finanční podpora publikační činnosti českých
krajanských spolků v Užhorodě (Klub TGM a Společnost Jana Ámose Komenského),
pravidelné dodávání českých knih a novin, dále pak učebnic češtiny.

Financování společných projektů


Financování akcí probíhá prostřednictvím dobročinného fondu ViZa. Činnost fondu je
tedy ideologicky i finančně podporována ze strany obou partnerských krajů –
Zakarpatské oblasti Ukrajiny i Kraje Vysočina.



Cíle a činnost fondu, a další podrobnější informace jsou k dispozici v jazykové mutaci
české, ukrajinské a anglické na webových stránkách Kraje Vysočina nebo na webových
stránkách dobročinného fondu ViZa, tj. www.fondviza.cz.

Zpracovala: Kateřina Nedvědová, OSH, tel. 564 602 152.
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