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Radonový program pokračuje
Radonový program ČR a jeho aplikace
v podmínkách Kraje Vysočina za pomoci státní
dotace, jak je patrno z níže uvedeného materiálu,
který schválila Rada Kraje Vysočina, nadále
pokračuje.
Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové
dotace
na
realizaci
protiradonových
ozdravných opatření v bytech a veřejných
vodovodech v rámci Radonového programu
ČR na území Kraje Vysočina za ukončené
I. pololetí roku 2012:
Ukazatel
Protiradonová ozdravná opatření v bytech
Získaná státní dotace
z toho na akce: Tasov 205 (TR)
Velké Meziříčí, K Buči 975/7 (ZR)
Dokončené a uhrazené akce
z toho: Velké Meziříčí, Nad Pilou 587 (ZR)
Velké Meziříčí, Vrchovecká 197 (ZR)
Třebíč, Dr. Ant. Hobzy 18/11
Protiradonová opatření veřejných vodovodů
Vyplacená státní dotace
z toho na akce: Koňkovice (HB)
Oudoleň (HB)
Získaná státní dotace celkem
Vyplacená státní dotace celkem
z toho: přes rozpočet kraje
mimo rozpočet kraje (tzv. průtokem)
Každému žadateli o dotaci na protiradonová
ozdravná opatření v bytech a rodinných
domech je ze strany Krajského úřadu Kraje
Vysočina, odboru životního prostředí, věnována
potřebná pomoc od žádosti o dotaci přes
dodavatelské zabezpečení až po uvolnění dotace
od Ministerstva financí na účet žadatele. To
se též týká provozovatelů veřejných vodovodů
převážně obcí, u kterých veřejné vodovody

obsahují takové množství radionuklidů, že bez
ozdravných opatření je nelze používat a obce
by pouze z vlastních zdrojů tyto akce realizovat
nemohly.
Riziko zdravotní újmy z nadměrné radiační
zátěže z radonu, jak je možno ověřit
na www.radonovyprogram.cz, je natolik závažné,
že je nezbytné mu věnovat zvýšenou pozornost,
jak je tomu ostatně i ve světě.
Připomínáme stále platnou a aktuální možnost
objednávky bezplatného monitoringu radonu
St. dotace (v Kč)
300 000,00
150 000,00
150 000,00
450 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
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4 397 131,00
2 323 651,00
2 073 480,00
300 000,00
4 847 131,00
450 000,00
4 397 131,00
u předškolních a školských zařízení u Státního
ústavu radiační ochrany, v. v. i., Piletická
57, 500 03 Hradec Králové, kontakt i přes
e-mailovou adresu dana.hladikova@suro.cz.
Jedná se o důležitou preventivní ochranu zdraví
dětí a mládeže, která obce nic nestojí.
 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 567 602 520, e-mail: smejkal.j@krvysocina.cz

Platnost jízdních řádů veřejné osobní dopravy pro období 2012/2013
Ve smyslu vyhlášky MDS č. 388/2000 Sb.,
o jízdních řádech veřejné linkové osobní
dopravy, Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor
dopravy a silničního hospodářství, který je podle
ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě, dopravním úřadem,
oznamuje informaci o platnosti jízdních řádů
a termínech jejich změn pro období 2012/2013.
Jízdní řády veřejné vnitrostátní linkové osobní
dopravy pro období 2012/2013 platí od neděle
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9. prosince 2012 do soboty 14. prosince 2013.
Během platnosti jízdního řádu lze provádět
změny v těchto termínech: neděle 3. března
2013, neděle 9. června 2013 a neděle 1. září 2013.
 Zdeněk Navrkal, odbor dopravy a silničního
hospodářství
telefon: 564 602 287, e-mail: navrkal.z@krvysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Jitka Svatošová
telefon: 564 602 328
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@email.cz)
tisk a distribuce:
YASHICA, s. r. o.
Mikuláškova 1, Třebíč
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru.
NEPRODEJNÉ
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Migrace v Kraji Vysočina v období 2000–2011
Počet obyvatel v kraji ovlivňuje vedle přirozené obměny také
stěhování neboli migrace. Český statistický úřad sleduje migraci
na obecní úrovni, z ní lze následně získat data za vyšší územní celky.
Kraj jako celek v prvních letech své existence obyvatelstvo
migrací ztrácel. S výjimkou roku 2003 z kraje více lidí stěhováním

ubývalo až do roku 2004. Poté následovalo období čtyř let, kdy se
do kraje více lidí přistěhovalo – nejvíce (1 539) v roce 2007. Závěr
sledovaného období, a tedy od roku 2009, byl opět ve znamení
migrační ztráty.

Obr. 1: Vývoj migračního salda Kraje Vysočina v letech 2000–2011

Zdroj dat: Demografická ročenka krajů České republiky 2000 –2011. ČSÚ Praha, 2012

Obr. 2: Hrubá míra migračního salda ve správních obvodech
ORP Kraje Vysočina v letech 2000–2011 (roční průměry)

Zdroj dat: Demografická ročenka správních obvodů ORP 2000 –2011. ČSÚ Praha, 2012.

V obrázku č. 2 je znázorněna míra stěhování na úrovni
správních obvodů obcí s rozšířenou působností přepočtená
na počet obyvatel. Z grafu jednoznačně vyplývá, že mezi
migračně ztrátové regiony se řadí oblasti především
ve východní části kraje. Tyto správní oblasti dlouhodobě patří

mezi ekonomicky méně vyspělé, a potýkají se tak s problémem
nezaměstnanosti.
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz.
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Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Horácké divadlo Jihlava zahájilo 73. sezonu
Horácké divadlo Jihlava
zahájilo
počátkem
září
svoji 73. sezonu. Všichni,
kteří sledují dění kolem
divadel, vědí, že sestavení
dramaturgického plánu není
v dnešní době vůbec jednoduché, a nebylo
tedy snadné i přes bohaté zkušenosti
a maximální úsilí ani pro Horácké divadlo
Jihlava. Umělecké vedení divadla v čele
s ředitelem Josefem Filou však věří, že se
jim i přesto podařilo připravit zajímavý
program, jenž stejně jako v loňském roce
zaujme široké spektrum návštěvníků.

překlad: Luděk Kárl
režie: Michal Lang j. h.
premiéra: 27. října 2012

Dramaturgický plán Horáckého divadla
Jihlava na sezonu 2012–2013:
Velká scéna
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
hudba: Pavel Vondruška
režie: Pavel Palouš
premiéra: 8. září 2012

Dale Wasserman – Mitch Leigh:
Muž z La Manchy
muzikál, překlad Pavel Šrut
režie: Pavel Palouš
premiéra: 23. března 2013

Ken Kesey – Dale Wasserman:
Přelet nad kukaččím hnízdem

Alan Ayckbourn: Jo, Vánoce
překlad: Tomáš Pospíšil
režie: Petr Palouš j. h.
premiéra: 8. prosince 2012
Friedrich Schiller:
Marie Stuartovna
překlad: Hanuš Karlach
režie: Kateřina Dušková j. h.
premiéra: 2. února 2013

Michael Frayn: Bez roucha
překlad: Jaroslav Kořán
režie: Šimon Dominik j. h.
premiéra: 11. května 2013

Malá scéna (mimo předplatné)
Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky
dramatizace Pavel Palouš
režie: Pavel Palouš
premiéra: 1. prosince 2012
Horácké divadlo Jihlava je od roku 2003
příspěvkovou organizací Kraje Vysočina
a
jedinou
profesionální
divadelní
scénou Kraje Vysočina. V uplynulé
sezoně odehrálo celkem 213 představení
za přítomnosti 53 148 diváků, z toho
188 představení na Velké scéně a 25
na Malé scéně. Kromě toho uskutečnilo
čtyři zájezdy. Abonentního předplatného
využilo 4 739 stálých diváků ve dvaceti
předplatitelských skupinách.
Podrobnější informace o Horáckém
divadle Jihlava, doprovodných aktivitách,
výstavách či předplatném jsou k dispozici
na www.hdj.cz.
 Lenka Novotná, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 382, e-mail: novotna.l@ krvysocina.cz

Odbor životního prostředí
Soutěž obcí My třídíme nejlépe startuje v roce 2013 s novými pravidly
Aktivní účast v systému odděleného sběru
využitelných složek komunálního odpadu
všech obcí zapojených do systému Ekokom,
Asekol a Elektrowin zhodnotí další ročník
soutěže obcí. Obce zůstávají pro účely
hlavní a vedlejší soutěže rozděleny do čtyř
velikostních kategorií a podkladem pro
hodnocení budou data ze čtvrtletních
výkazů zasílaných společnosti EKO-KOM,
a. s., za období (4Q 2012–3Q 2013).
Pro ročník 2013 jsme upravili stávající
kritéria hlavní soutěže a doplnili nová
motivační kritéria, která zároveň vychází
z nastavených bonusů společnosti
Ekokom.
Kritéria hlavní soutěže obcí pro rok
2013 (4Q 2012–3Q 2013):
1. Celková výtěžnost sběru papíru,
plastů, nápojových kartonů, bílého
a barevného skla na jednoho občana (v kg
na 1 obyvatele/čtvrtletí, 1 kg = 10 bodů)
– nově pouze z nádobového způsobu sběru
(kontejnery a pytle)

2. Poměr mezi množstvím vytříděných
využitelných složek odpadu (bez kovů)
z nádobového i nenádobového sběru
a množstvím směsného komunálního
odpadu (1 % = 1 bod, maximálně 70 bodů)
za každé čtvrtletí
3. Efektivita sběrné sítě ve 3 komoditách
plast+papír+sklo. (Efektivita využití sběrné
sítě je dána poměrem mezi množstvím
vytříděných odpadů a obslouženým
objemem sběrových nádob, tj. ukazuje
na míru naplněnosti a využití nádob).
a) u papíru – koeficient v rozmezí
40 až 90 kg/m3 za čtvrtletí = 10 bodů
b) u plastů – koeficient v rozmezí
17 až 40 kg/m3 za čtvrtletí = 10 bodů
c) u skla – koeficient v rozmezí
115 až 360 kg/m3 za čtvrtletí = 10 bodů
4. Sběr a vykazování kovů – 10 bodů
za splnění/čtvrtletí
5. Dostupnost veřejné sběrné sítě – 10 bodů
za splnění obou ukazatelů/čtvrtletí
(Minimální instalovaný objem průměrného
sběrného místa se stanovuje jako podíl

součtu instalovaného objemu všech sběrných
nádob na papír, plast a sklo směsné a počtu
obyvatel v obci /dle statistiky ČSÚ/).
a) Pro kategorie do 2 tis. obyvatel
Maximální počet obyvatel na jedno
průměrné sběrné hnízdo: 160
Minimální instalovaný objem průměrného
sběrného hnízda: 25 litrů
b) Pro kategorie nad 2 tis. obyvatel
Maximální počet obyvatel na jedno
průměrné sběrné hnízdo: 190 obyv.
Minimální instalovaný objem průměrného
sběrného hnízda: 18 litrů
Všem obcím přejeme v jednotlivých dílčích
soutěžích hodně úspěchů a děkujeme
za přínos k ochraně životního prostředí
prostřednictvím
třídění
komunálních
odpadů. Třiďte odpad! Má to smysl.
 Eva Navrátilová, odbor životního
prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

číslo 10/2012

ZPRAVODAJ

strana 4

Novinky ve Sbírce zákonů

Volba prezidenta republiky
V částce 95/2012 Sbírky zákonů vydané dne 22. 8. 2012 byl pod
č. 275 publikován zákon o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
Zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva při volbě
prezidenta republiky, podrobnosti navrhování kandidátů
na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby
prezidenta, vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2012 (část 8. 3. 2013).
Elektronické komunikace
V částce 94/2012 Sbírky zákonů vydané dne 22. 8. 2012 byl pod
č. 273 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Novela zákona upravuje poskytování provozních a lokalizačních
údajů oprávněným subjektům.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2012.

Správní poplatky
V částce 94/2012 Sbírky zákonů vydané dne 22. 8. 2012 byl pod
č. 274 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona snižuje správní poplatek za pořízení kopie výpisu
z úředního spisu za druhou a další stránku textu z 15 Kč na 5 Kč
za stránku.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012.
Rozpočtové určení daní
V částce 104/2012 Sbírky zákonů vydané dne 10. 9. 2012 byl pod

č. 295 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon
o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Novela zákona v souladu s principem snížení rozdílů v hodnotách
na obyvatele přiměřeněji přerozděluje sdílené daně ve vztahu
k počtu obyvatel ČR a zapojuje tři největší města do propočtu
k ostatním městům, přičemž se posílení objemu prostředků
promítá zvýšením podílu obcí na sdílených daních.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013 (část 1. 1. 2016).
Dvacetikorunové mince
V částce 99/2012 Sbírky zákonů vydané dne 30. 8. 2012 byla
pod č. 283 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení
platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně.
Novela vyhlášky stanovuje, že budou do oběhu vydávány mince
po 20 Kč s odlišným složením galvanického pokovení oproti
doposud vydávaným mincím, kdy namísto poměru 720 dílů mědi
na 280 dílů zinku bude poměr upraven na 700 dílů mědi na 300 dílů
zinku. Spolu s touto změnou bude také upravena ražební odchylka
v galvanickém pokovení mincí z dosavadního 1 % na 10 % (podíl
zinku může být nově v toleranci 200 až 400 dílů).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. 9. 2012.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Jako největší problém děti vnímají šikanu
Tým Individuálního projektu Podpora systému primární prevence
sociálně patologických jevů zveřejnil výsledky výzkumů, které realizoval ve spolupráci s Empirickým centrem Vysočiny. Z dostupných materiálů jasně vyplynulo, že děti šikanu v českých školách
stále vnímají jako velký problém.
Zatímco v mimoškolním prostředí se děti dle svých vyjádření se
šikanou v podstatě nesetkávají, ve škole je tomu právě naopak. „Je
potřeba mít tuto skutečnost na paměti, situaci ve školách monitorovat a s dětmi a třídními kolektivy pracovat a zabývat se mezilidskými vztahy,“ říká radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.
K tomu mohou přispívat i programy primární prevence, které děti
právě v rámci výzkumu Evaluace primární prevence sociálně patologických jevů žáky 8. ročníků základních škol v Kraji Vysočina
mimo jiné hodnotily. Ukázalo se, že programy se dětem líbí, baví je
a zvyšují jejich kompetence při řešení rizikových situací. Nejen z
toho důvodu Kraj Vysočina plánuje, že programy primární prevence
v budoucnu finančně podpoří. „Dosud byly tyto programy financovány v rámci projektu Podpora systému primární prevence sociálně
patologických jevů, který se již chýlí ke konci,“ vysvětluje radní
Krčál. Otázka možné podpory je vítaným tématem.

„Velice potěšující bylo také zjištění, že navzdory často zmiňované
krizi rodiny a neutěšenosti mezigeneračních vztahů to byli právě
rodiče a prarodiče, koho děti označily jako osoby, jimž by se se
svým problémem svěřily,“ upozornil při prezentaci závěrů výzkumů sociolog Daniel Hanzl z Empirického centra Vysočiny.
Společně s výsledky výzkumu prováděného mezi žáky 8. ročníků
byly v září představeny odborné veřejnosti také výstupy z druhého
výzkumu s názvem Sekundární analýza dat – dotazník pro ředitele a
školní metodiky prevence základních škol Kraje Vysočina. Ukázalo
se, že školy v oblasti prevence rizikového chování trápí především
nedostatek financí. Ocenily by rovněž prohloubení spolupráce s rodinou. Následná diskuze poukázala na fakt, že metodici prevence by
pro výkon své funkce potřebovali větší časový prostor, ale nemají
na rozdíl od výchovných poradců snížený úvazek ve prospěch své
činnosti. Řešení tohoto problému je však v kompetenci MŠMT.
Závěrečné zprávy z obou výzkumů jsou zveřejněny na Sociálním
portálu Kraje Vysočina > Projekty kraje financované z EU.
 Petr Švanda, odbor sociálních věcí
telefon: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz

