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DOTACE MINISTERSTVA
ZEMĚDĚLSTVÍ NA RYBNÍKY
VE VLASTNICTVÍ OBCÍ
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu pro
podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
programu 129 290 – Podpora opatření na drobných
vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu 129 293 – Podpora opatření na rybnících
a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.
Žádosti jsou přijímány od 1. 10. 2019 do 15. 1.
2020. Alokace programu je 400 mil. Kč. V případě
překročení celkové alokace může být termín příjmu žádostí zkrácen. Žadatelem o podporu může
být obec nebo svazek obcí.
Předmětem podpory může být rekonstrukce,
oprava, odbahnění, výstavba či obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží.
Účelem je zvýšení retence a akumulace vody
v krajině, zlepšení technického stavu, zvýšení
zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob

vody pro hašení požárů apod. Nerybochovný je
rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován za účelem podnikání. Realizace projektu
musí proběhnout do konce roku 2020.
Výše podpory může být až 80 % uznatelných
nákladů. U rekonstrukcí a odbahnění maximálně 2 mil. Kč, u výstavby nebo obnovy max.
10 mil. Kč.
Více informací o programu a jeho podmínkách je
možné získat na Ministerstvu zemědělství, odboru
vody v krajině a odstraňování povodňových škod,
tel.: 221 812 086, nebo na webu www.mze.cz.
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 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 363,
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

DOTACE NA VÝSADBU STROMŮ
Ministerstvo životního prostředí
vyhlásilo nový dotační program
na podporu komunitní výsadby
listnatých stromů na veřejných
prostranstvích. Cílem výzvy
je zlepšení životního prostředí
v obcích a jejich okolí prostřednictvím příspěvku na nákup
sazenic, materiálu potřebného
k výsadbě, ochranu a následnou
péči o nové stromy. O příspěvek
mohou žádat místní organizace,
úřady, firmy, školy, komunity,

spolky, skupiny aktivních lidí
i jednotlivci. Podmínkou je
zapojení do celorepublikové
iniciativy Sázíme budoucnost.
O vysazené stromy je žadatel
povinen pečovat minimálně po
dobu dalších deseti let.
Rozděleno bude celkem 100
milionů korun. Na jeden projekt může žadatel získat až
250 000 Kč, které mohou
pokrýt plných 100 % výdajů.
Žádosti o dotaci lze podávat

elektronicky od 14. 10. 2019
a jejich příjem bude ukončen
31. 8. 2020.
Více informací včetně kontaktů
naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí:
https://www.narodniprogramzp.cz/
nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76
 Vít Stejskal, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 544,
e-mail: stejskal.v@kr-vysocina.cz

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI
PRO OBCE NA ROK 2020
Akce pod záštitou Regionální stálé konference pro
území Kraje Vysočina se konala ve středu 6. 11.
2019 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského
úřadu Kraje Vysočina.
V rámci semináře zazní informace o aktuálních
a připravovaných možnostech čerpání pro obce
se zaměřením na následující témata:
• Aktuální informace ke třetímu kolu kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
stav a vývoj čerpání
• Integrovaný regionální operační program
aktuální a připravované výzvy

příklady úspěšných podpořených projektů
v Kraji Vysočina
plánované činnosti do budoucna
• Národní dotační programy MMR ČR pro
rok 2020
podpora obnovy místních komunikací
výstavba sportovní infrastruktury
rekonstrukce a přestavba veřejných budov
obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz
Zpravodaj
měsíčník
periodický tisk Kraje Vysočina
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
KLEINWÄCHTER holding, s. r. o.,
Frýdek-Místek
vydáno dne 1. 11. 2019
NEPRODEJNÉ
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• Možnosti podpory opatření k řešení problematiky sucha
a zásobování vodou (Národní program Životní prostředí)
podpora výstavby vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
zajištění zdrojů pitné vody
výsadba stromů, přírodní zahrady

• Prostor pro dotazy, diskuse
 Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 546,
e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

NOVELA ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Dne 15. 10. 2019 byla schválena novela Zákona o místních
poplatcích (dále jen „ZoMP“).
Zatím nebyla zveřejněna ve
Sbírce zákonů, přesto je vhodné
upozornit obce na některé
zásadní záležitosti, které se této
novely týkají. Plánovaná účinnost je stanovena na 1. ledna
2020.
V souvislosti s novelou ZoMP
budou obce muset prověřit, zda
obsahové vymezení současně
platných obecně závazných
vyhlášek je v souladu s požadavky kladenými novelizovanou
právní úpravou. Je důležité si
uvědomit, že podmínkou platnosti obecně závazné vyhlášky
je její vyhlášení, a tedy vyvěšení
na úřední desce obecního úřadu
po dobu 15 dnů. Obce proto musí

nové znění obecně závazných
vyhlášek schvalovat nejpozději
v polovině prosince 2019.
Nejvýznamnější změnou je
zrušení stávajícího poplatku
z ubytovací kapacity a poplatku
za lázeňský a rekreační pobyt.
Tyto zrušené poplatky se přemění do pouze jednoho nového
poplatku z pobytu. Poměrně
zásadní bude také změna týkající
poplatku ze psů, a to konkrétně
u osob, jež mají nárok na sníženou zákonnou sazbu 200 Kč.
V dosavadní právní úpravě byla
tato snížená sazba u držitelů
psů, kteří byli poživateli invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu,
jenž je jejich jediným zdrojem
příjmů. Nově bude v zákoně
uvedeno, že tato snížená sazba

poplatku se bude týkat držitelů
starších 65 let. Dojde také ke
zpřesnění ustanovení týkajícího
se možnosti navýšení sazby za
druhého a každého dalšího psa.
V současné právní úpravě se
osvobození od poplatku ze psů
týká osob provozujících útulek
pro ztracené nebo opuštěné psy,
jež byly zřízeny obcemi. Nově
by měly být osvobozeny všechny
osoby, které provozují útulek pro
zvířata. U poplatku za užívání
veřejného prostranství a místního poplatku ze vstupného by
mělo dojít ke změně formulace,
kdy osvobození budou podléhat
akce, jejichž celý výtěžek bude
odveden na charitativní a veřejně
prospěšné účely. Pořadatel akce
tak bude povinen vždy doložit,
že celý výtěžek akce, který byl

předem určený na charitativní
a veřejně prospěšné účely, byl
na tyto účely opravdu odveden.
Závěrem uvádíme, že po podpisu
novely prezidentem republiky
a po jejím zveřejnění ve Sbírce
zákonů se jí bude krajský úřad
zabývat a následně bude informovat obce o výše popsané problematice dopisem zaslaným do
datových schránek a vyvěšením
podrobných informací na webu
Kraje Vysočina.
 Petra Pařilová,
odbor ekonomický
telefon: 564 602 569,
e-mail: parilova.p@kr-vysocina.cz
 Hana Martinů,
odbor ekonomický
telefon: 564 602 398,
e-mail: martinu.h@kr-vysocina.cz

VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY
Další z významných etap projektu Veřejné dopravy Vysočiny,
a tedy vysočinského modelu integrované dopravy, bude podle plánu
spuštěna 15. prosince 2019. K tomuto datu dochází celorepublikově ke změnám jízdních řádů na dráze i v linkové autobusové
dopravě. Pokud jde o železniční dopravu, doporučujeme cestujícím stejně jako v minulosti prostudovat si nové jízdní řády, které
jsou zveřejněny na webových stránkách www.szdc.cz a současně
budou v systému IDOS k dispozici se čtrnáctidenním předstihem.
K jednotlivým návrhům bylo přistupováno tak, aby železniční
doprava tam, kde to má smysl, tvořila takzvanou páteřní dopravu.
V mnoha časových polohách na dráze přibydou nové spoje. V relacích, kde dráha není schopna nabídnout obyvatelům požadovaný
efekt (špatná poloha vůči osídlení, nevyhovující jízdní doba atd.),
došlo k redukci a daná oblast je primárně obsluhována linkovou/
autobusovou dopravou.
Všechny vlaky od poloviny prosince budou jezdit v maximálně
dvouhodinovém obousměrném cyklu, neboť kraj kývl na posílení
všech spojů, které dráha měla k dispozici. Velkou přidanou hodnotu
pocítí cestující například na trase spěšných vlaků Znojmo – Moravské Budějovice – Jihlava – Havlíčkův Brod s možností následujícího
přestupu na rychlíkovou linku R9 ve směru na Prahu a následně
zpět. Dále přibyly spěšné vlaky v relaci Havlíčkův Brod – Jihlava
– Telč – Slavonice, které velmi zefektivní cestování drážní dopravou mezi městy Havlíčkův Brod – Jihlava a Telč–Třešť–Jihlava,

případně s přestupem na již zmiňovanou rychlíkovou linku R9 pro
cesty do Prahy. Navíc Kraj Vysočina objednal a sám (bez příspěvku
Jihomoravského kraje) zaplatí všechny spěšné vlaky v relaci Třebíč
– Náměšť nad Oslavou – Brno, čímž pomůže především obsloužení Třebíče, Náměště nad Oslavou. Spěšné vlaky Třebíč–Brno
budou doplňovat nabídku rychlíků linky R11 tak, aby cestující měl
k dispozici hodinový interval. V odbavování cestujících na dráze
se nic zásadního nestane, tam, kde budou z ekonomických důvodů
ukončeny prodeje jízdenek v dosavadních prodejnách, bude možné
bez přirážky zakoupit jízdenku přímo ve vlaku, přičemž cestující
mohou jízdenky kupovat i prostřednictvím e-shopů.
Příjemná změna přijde až 1. 3. 2020, kdy je předpoklad, že začne na
dráze i v autobusech pod objednávkou kraje platit jednotná jízdenka
Veřejné dopravy Vysočiny. K danému datu dojde ke sjednocení cen
jízdného bez rozdílu, kterým dopravcem zrovna cestu realizujete.
POZOR: Až do 1. 3. 2020 je k dispozici cestujícím pouze stávající
tarif dopravce tak, jak je cestující nyní zvyklý. Až na několik výjimek, které byly vyvolány nutností zajistit návaznost na dopravce
sousedních krajů a úpravy vyvolané návaznostmi na drážní dopravu,
bude autobusová doprava zachována v už předpřipraveném modelu.
Kraj Vysočina aktuálně objednává u autobusových dopravců
přibližně dvacet milionů kilometrů dopravní obslužnosti. Jen pro
zajímavost: o pět let dříve si region vystačil s 15,5 miliony kilometry. Nárůst autobusové dopravy je tedy v regionu násobně vyšší.
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Jízdní řády autobusové dopravy se citlivě měnily celé poslední dva
roky. Postupně byly upravovány řády tak, aby vyhovovaly politice
Veřejné dopravy Vysočiny – a tedy aby maximálně navazovaly,
zbytečně se nedublovaly, obsloužily co největší území a nabídly
cestujícím na páteřních linkách pravidelný interval po celý den,
a to i o víkendu. Dané úpravy nám dle odhadů z prodeje jízdného za
první pololetí přinesly zvýšený ohlas cestujících spočívající v přibližně 1,4 mil. cestujících, a to jen v linkové/autobusové dopravě.
Současný model Veřejné dopravy Vysočiny současně musel převzít
do objednávky kraje nemalé množství km od dopravců v minulosti
provozované na takzvané komerční bázi, kterým hrozilo jejich
následné rušení, a současně velkou část objednávky obcí, jež do
současné doby objednávaly část autobusových spojů. Starostové
obcí jsou o změnách průběžně informováni. Tam, kam informace

ještě nedoputovaly, a to především z důvodu
dopracování, dorazí v následujících týdnech.
Abychom se chovali spravedlivě, je třeba poznamenat, že starostové i občané některé změny
v jízdních řádech ani nepostřehnou, protože většinou spoje přibývají. Faktem je, že i několik málo oblastí, kde ke snížení frekvence
veřejné dopravy dojde, vždy však jde o oblast s naddimenzovanou
obsluhou k velikosti sídel, které obsluhuje, bez většího zájmu
občanů o tento spoj.
Děkujeme všem cestujícím využívajícím veřejnou autobusovou
i drážní dopravu za trpělivost a přejeme klidné cestování s Veřejnou
dopravou Vysočiny.
 Pavel Bartoš, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 237, e-mail: bartos.p@kr-vysocina.cz

XII. ROČNÍK KRAJSKÉHO DIABETOLOGICKÉHO
DNE KRAJE VYSOČINA
Zdravý Kraj Vysočina u příležitosti Světového dne diabetiků
pořádá XII. ročník Krajského
diabetologického dne Kraje
Vysočina. Akce proběhne
21. listopadu 2019 od 9.00
hod. na Krajském úřadě Kraje
Vysočina, Jihlava, Žižkova 57,
budova B, zasedací místnost
B-3.16. Nad akcí převzali
záštitu hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek

a druhý náměstek hejtmana
Kraje Vysočina, politik pro
oblast zdravotnictví, Ing. Vladimír Novotný.
Akce je určena pro diabetiky,
ale i pro širokou veřejnost.
Témata letošního diabetologického dne se budou týkat výživy
diabetiků, kožních chorob
obličeje, zdravého cvičení, tísňové pomoci a následné péče.
Na závěr je plánováno cvičení

diabetiků. Jako doprovodný
program proběhne měření krevního tlaku, BMI, tělesného tuku
a hladiny cukru a cholesterolu.
Akce je společně pořádaná
Územní organizací Svazu diabetiků ČR v Jihlavě, Státním
zdravotním ústavem, Zdravou
Vysočinou, z. s., VZP ČR,
Regionální pobočkou Brno,
pobočkou pro Jihomoravský
kraj a Kraj Vysočina.

Pořadatelé srdečně zvou diabetiky a všechny zájemce o tuto
problematiku.
 Lenka Šestáková,
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 564,
e-mail: sestakova.l@kr-vysocina.cz

O DALŠÍ PENÍZE NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
POŽÁDALA TÉMĚŘ TISÍCOVKA LIDÍ
V průběhu měsíce září mohli lidé žádat o další peníze v rámci
dotačního titulu Fondu Vysočiny Hospodaření v lesích 2019 II.
Tentokrát se na krajském úřadě sešlo 947 žádostí za 66,5 milionu
korun. „V dotační výzvě je připraveno k rozdělení 50 milionů
korun, už nyní ale vyjádřila krajská rada vůli podpořit všechny
podané projekty, které budou z pohledu programu k podpoře
způsobilé,“ informoval krajský radní pro oblast životního
prostředí a zemědělství Martin Hyský. Stejný dotační titul ke
zmírnění následků kůrovcové kalamity a podpoře obnovy lesních porostů v regionu vypsal Kraj Vysočina už na jaře letošního
roku, kdy mezi 474 žadatelů rozdělil 26 milionů korun.
První žádosti o dotace na hospodaření v lesích schválilo krajské
zastupitelstvo na svém zasedání 5. listopadu 2019, další dostanou zastupitelé na stůl v prosinci a zbytek na začátku nového
roku. Žadatelé však už nyní mohou uplatňovat náklady, to
znamená například nakupovat pletivo na oplocenky, pořizovat

poloodrostky a odrostky nebo platit za služby v případě, že si na
práci najmou dodavatelskou firmu. Vyúčtování dotace je nutné
dodat nejpozději do 31. 7. 2020. Jak upozorňuje Jitka Merunková z odboru životního prostředí a zemědělství, v případě,
že se v došlé žádostí objeví chyby, budou žadatelé postupně
vyzýváni k jejich odstranění.
Průběžné informace ke zpracování jednotlivých projektů
poskytuje odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 Lenka Vondrová,
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 209, e-mail: vondrova.l@kr-vysocina.cz
 Milan Hejda,
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 366, e-mail: hejda.m@kr-vysocina.cz
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JACÍ JSME NA VYSOČINĚ TŘÍDIČI,
ZODPOVĚDĚL NOVÝ PRŮZKUM
Na Vysočině třídit odpady
umíme. A velice dobře! Vždyť
jsme v pomyslném hodnocení
krajů za rok 2018 dosáhli na
stříbrnou příčku. V loňském
roce vytřídil každý obyvatel
Kraje Vysočina téměř 54 kilogramů papíru, plastu, skla
a nápojových kartonů. To je
o pět kilogramů více, než je
průměr ČR. Tyto výsledky jsou
velmi pozitivní a je patrné,
že nejsme k třídění odpadů na
Vysočině lhostejní. Jaký vztah
k třídění vlastně máme?
Postoje obyvatel kraje byly
zkoumány v průzkumu zaměřeném na získání informací
o jejich vztahu k třídění odpadů
a životnímu prostředí jako celku.
Z tohoto průzkumu vzešla řada
pozitivních informací a s některými z nich vás chceme krátce
seznámit.
Aktuálně se třídění odpadů
aktivně věnuje 73 % obyvatel
ČR. V Kraji Vysočina jsme na
tom ještě o něco lépe. Odpady na
Vysočině totiž skutečně a soustavně třídí 77 % obyvatel.

Dalších 19 % obyvatel třídí
pouze příležitostně, a naopak
4 % netřídí odpad vůbec. Zde
si dovolujeme poznamenat, že
největší podíl třídičů byl zaznamenán v okresech Pelhřimov
(82 %) a Třebíč (81 %).
Pozitivní zjištění ale je, že až třicet procent takzvaných netřídičů
považuje za pravděpodobné, že
v budoucnu začne své odpady
třídit.
Celkem tři pětiny třídičů třídí
všechny druhy odpadů, pro
které mají k dispozici barevné
kontejnery. Tři čtvrtiny všech
dotázaných považují třídění
odpadu za důležité. Za nedůležité ho považuje pouze 14 %
respondentů.
Dalším ze sledovaných parametrů byl odhad takzvané donáškové vzdálenosti – tedy vzdálenosti, kterou musí občané urazit
od svého bydliště k nejbližším
kontejnerům na tříděný odpad.
Odhad vzdálenosti kontejnerů
na tříděný odpad od místa bydliště činí 106 m. V průměru jsou
však lidé na Vysočině ochotni

akceptovat vzdálenost ke kontejnerům až 125 m. Pouze 24 %
obyvatel má v současnosti kontejnery umístěny dále, než jsou
ochotni akceptovat. Celkově je
s kontejnery na tříděný odpad
v místě bydliště spokojeno sedm
z deseti osob.
Povědomí o tom, kde přesně
jsou umístěny barevné kontejnery, má více než osm z deseti
dotázaných osob. Z průzkumu
také vyplynulo, že přibližně tři

čtvrtiny obyvatel mají ve svém
okolí umístěné kontejnery na
plast, sklo a papír a téměř dvě
pětiny mají ve svém okolí také
kontejnery pro sběr bioodpadu.
Třiďte odpad. Má to smysl.
 Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí
a zemědělství
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Pozemní komunikace
V částce 98/2019 Sbírky zákonů vydané dne 5. 9. 2019 byl pod č. 227
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021 (část 1. 1. 2020).

Dřevo
V částce 99/2019 Sbírky zákonů vydané dne 5. 9. 2019 byla pod
č. 231 publikována vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole
podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.

Inkluze
V částce 106/2019 Sbírky zákonů vydané dne 30. 9. 2019 byla pod
č. 248 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Insolvence
V částce 98/2019 Sbírky zákonů vydané dne 5. 9. 2019 byl pod
č. 230 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.

Zalesňovací dotace
V částce 101/2019 Sbírky zákonů vydané dne 12. 9. 2019 bylo pod
č. 234 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření
zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících
nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 27. 9. 2019.

Penze
V částce 105/2019 Sbírky zákonů vydané dne 24. 9. 2019 byl pod
č. 244 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 30. 9. 2019.
Dávky ZTP
V částce 98/2019 Sbírky zákonů vydané dne 5. 9. 2019 byl pod
č. 228 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,

číslo 11/2019
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o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2020.
Pozemky
V částce 98/2019 Sbírky zákonů vydané dne 5. 9. 2019 byl pod
č. 229 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2019.
Pobyt
V částce 100/2019 Sbírky zákonů vydané dne 12. 9. 2019 byla pod
č. 233 publikována vyhláška, o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. 9. 2019.
Mýto
V částce 104/2019 Sbírky zákonů vydané dne 19. 9. 2019 byla pod
č. 243 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012
Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. 9. 2019 (část 1. 1. 2020).

Zavlečené škodlivosti
V částce 108/2019 Sbírky zákonů vydané dne 4. 10. 2019 byla pod
č. 251 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008
Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů
rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zdravotnické zkoušky
V částce 109/2019 Sbírky zákonů vydané dne 4. 10. 2019 byla pod
č. 252 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011
Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009
Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné
zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce
a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve
znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. 10. 2019.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Kulturní pozvánky
MUZEUM VYSOČINY
HAVLÍČKŮV BROD,
HAVLÍČKOVO NÁM. 19,
HAVLÍČKŮV BROD
www.muzeumhb.cz
do 12. 1. 2020
Otto Fraus – fotograf Havlíčkova
Brodu
výstava je vzpomínkou na pozapomenutého fotografa, jehož ateliér se
v Havlíčkově Brodě nacházel za první
republiky. K vidění jsou unikátní dosud
nezveřejněné fotografie z regionu.
16. 11. 2019 od 15.00 do 18.00 hod.
30. výročí sametové revoluce
konference na zajímavá témata pro
širokou veřejnost, nejen o lásce a pravdě
– sál Staré radnice
MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
MASARYKOVO NÁM. 57/58,
JIHLAVA
muzeum.ji.cz
www.facebook.com/muzeumjihlava
do 1. 12. 2019
Martin Srb a Adolf Absolon – Nejen
známková tvorba

prezentace známkové a volné tvorby
tvůrců poštovních známek
do 26. 1. 2020
Z Velké Moravy až do nepaměti
a zpět
fotografie Petra Francána doplněné
archeologickými nálezy
6. 11. 2019 v 16.00 hod.
Co dělá Jihlavu Jihlavou.
Černá hodinka – dušičková
přátelské setkání s městskými mýty,
historií, skutečností a fantazií – vychází
se od muzea
11. 11. – 15. 11. 2019
Týden vědy
přednášky, akce pro školy, vědecké
kavárny a science show v rámci celostátní akce pořádané pod záštitou Akademie věd ČR
15. 11. 2019 v 17.00 hod.
Hledání ztracené tmy
promítání studentského dokumentárního
filmu s úvodním slovem Tomáše Koska,
spoluautora filmu

28. 11. 2019 v 17.00 hod.
New Horizons – Pluto a Ultima
Thule
přednáška Miloslava Druckmüllera
z Vysokého učení technického v Brně
29. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Vánoce s vůní dřeva, vanilky
a skořice
výstava betlémů současných řezbářů i ze
sbírek muzea a představení zvykoslovného pečiva
29. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Vánoce v přírodních materiálech
vánoční ozdoby, dekorace a betlémy
vytvořené z přírodních materiálů
6. 12. 2019 v 16.00 hod.
Co dělá Jihlavu Jihlavou.
Černá hodinka – adventní
přátelské setkání s městskými mýty,
historií, skutečností a fantazií – vychází
se od muzea
7. 12. 2019 – 2. 2. 2020
Photographia Natura 2019
XVI. ročník tradiční fotografické soutěže – tentokrát na téma Solitéry – Paměť
krajiny

číslo 11/2019

12. 12. 2019 v 17.00 hod.
Hudba sfér
přednáška Jakuba Rozehnala, ředitele
Hvězdárny a planetária Hl. m. Prahy
14. 1. – 15. 3. 2020
Po stopách Brouka Pytlíka aneb
hmyzí postavičky Ondřeje Sekory
očima entomologa
populárně naučné zamyšlení profesionálního entomologa nad identitou
hmyzích postaviček z díla O. Sekory se
spoustou kreseb, fotografií a trojrozměrných předmětů
KAVÁRNA MUZEUM,
MASARYKOVO NÁM. 55,
JIHLAVA
30. 10. – 9. 12. 2019
Tančíme a hrajeme
fotografie z představení tanečních, divadelních a hudebních skupin Denního
a týdenního stacionáře Jihlava
10. 12. 2019 – 19. 1. 2020
František Štohanzl.
Krajina mýma očima
autorské fotografie sledující proměny
krajiny od jara až do zimy, od detailů až
po krajinářské snímky
MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
POBOČKA TELČ
5.–24. 11. 2019
Sametová revoluce 1989–2019
výstava připomínající třicet let od sametové
revoluce ve vstupní síni telčské radnice
25. 11. 2019 v 17.00 hod.
Příroda a krajina Ománu
přednáška Kláry a Pavla Bezděčkových
z jihlavského muzea v obřadní síni telčské radnice
2. 12. 2019 v 17.00 hod.
Vánoce v Evropě
přednáška etnografky Dany Novákové
z jihlavského muzea v obřadní síni
telčské radnice
MUZEUM VYSOČINY
JIHLAVA, POBOČKA TŘEŠŤ,
ROOSEWELTOVA 462, TŘEŠŤ
8. 11. 2019 v 17.00 hod.
Svoboda není zadarmo
přednáška Jaroslavy Zelené připomene
osobnost Františka Lichky, skauta,
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sportovce a učitele; zazní trampské písně
v podání Miloše Němce
8. 11. – 1. 12. 2019
Svoboda není zadarmo
doprovodná výstava k přednášce Svoboda není zadarmo připomínající osobnost Františka Lichky
21. 11. 2019 v 17.00 hod.
Nezapomeňte, že jsme zemřeli,
abyste vy mohli svobodně žít!
přednáška Vlastimila Budaře je věnovaná osobnosti Bohuslava Hrudičky,
který zemřel v roce 1942 v koncentračním táboře Mauthausen jako příslušník
české inteligence
6. 12. 2019 – 3. 2. 2020
Půvab dámských kabelek
výstava představí sbírku historických
kabelek Dany Komárkové
6. 12. 2019 – 3. 2. 2020
Obrazy Jolany Mertové
představení tvorby výtvarnice z Českomoravské vrchoviny
MUZEUM VYSOČINY
PELHŘIMOV, MASARYKOVO
NÁM. 12, PELHŘIMOV
www.muzeumpe.cz
12. 11. 2019 v 17.00 hod.
Největší mimopražská tiskárna
19. století aneb Co jste možná o tisku
a knihách 19. století nevěděli
přednáška Štěpánky Běhalové z Muzea
Jindřichohradecka v rámci cyklu
Muzejní úterky
26. 11. 2019 – 19. 1. 2020
Zuška v muzeu vol. 2
výstava výtvarné tvorby žáků a studentů
VO ZUŠ Pelhřimov, prezentace práce
absolventů oboru i mladších žáků
10. 12. 2019 v 17.00 hod.
Předvečer 2. světové války 1939
přednáška Lubomíra Anděla z pelhřimovského muzea v rámci cyklu Muzejní
úterky
22. 12. 2019
Vánoce na radnici
tradiční společná celoměstská akce,
do které muzeum přispívá prezentací
výrobků tradičních řemesel a rukodělných výtvorů

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ,
ZÁMEK 1, TŘEBÍČ
www.muzeumtr.cz
www.facebook.com/zamektrebic
5. 11. 2019 v 17.30 hod.
Mystika východního křesťanství
přednáška Jana Baudiše z Jihlavy v rámci
podzimního přednáškového cyklu
16. 11. 2019
Do muzea za.... habánskou
keramikou
akce pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost
19. 11. 2019 v 17.30 hod.
Asturie a Kantábrie – trochu jiné
Španělsko
přednáška Víta Grulicha z Masarykovy
univerzity v rámci podzimního přednáškového cyklu
29. 11. 2019 – 12. 1. 2020
Vánoční výstava betlémů
tradiční vánoční výstava betlémů připomene významnou osobnost třebíčského
betlemářství – Antonína Čelouda a dále
ukázky betlémů z okolí Tišnovska, dřevořezby Romana Galka z Jindřichova
Hradce a také mechanický pohyblivý
betlém
3. 12. 2019 v 17.30 hod.
Čtrnáct barev Vánoc
zakončení podzimního přednáškového cyklu přednáškou Jany Polákové
z Moravského zemského muzea Brno
15. 12. 2019
Vánoční dílničky
zpívání u slámového betlému
27. 12. 2019
Vánoční dílničky
5. 1. 2020 v 17.00 hod.
Tříkrálový koncert
dětský soubor Okáček při MŠ Duha
GALERIE TYMPANON, ZÁMEK
1, TŘEBÍČ
22. 11. 2019 – 12. 1. 2020
Antonín Kurka – S fotoaparátem na
bojištích Velké války
výstava fotografií a artefaktů z pozůstalosti A. Kurky z Třebíče, unikání soubor
bude monotematicky v Třebíči vystaven
poprvé, vernisáž spojena s autogramiádou stejnojmenné knihy
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AKCE PRO SENIORY –
DEPOZITÁŘ KOSMÁKOVA 66,
TŘEBÍČ
14. 11. 2019
Minerály Třebíčska (Lukáš Křesina)
12. 12. 2019
Školní kabinet (Jaroslav Bašta)
16. 1. 2020
Betlémy nejen třebíčské II (Tomáš
Hartman)
GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ
BRODĚ, HAVLÍČKOVO
NÁMĚSTÍ 18, HAVLÍČKŮV
BROD
www.galeriehb.cz
do 10. 11. 2019
Josef Saska – Síla barvy
výstava malíře Vysočiny Josefa Sasky
15. 11. 2019 – 19. 1. 2020
Milan Med – Krása pohybu
výstava autora pocházejícího z Vysočiny, jenž dlouhá léta strávil v prostředí
gymnastek a baletu a vytvořil celou řadu
vynikajících obrazů a kreseb oslavujících ladný pohyb ženského těla
21. 11. 2019 od 16.00 hod.
Šperky z křišťálové pryskyřice
výtvarná dílna, cena 100 Kč/osobu;
dotazy a závazné rezervace: t.machovcova@galeriehb.cz, tel. 569 427 035/
739 329 160
22. 11. 2019 – 19. 1. 2020
Halina Weissová – Srdečné pozdravy
ze Švýcar!
animační, ilustrační a reklamní tvorba ze
70. a 80. let 20. století od české ilustrátorky a animátorky žijící ve Švýcarsku
– Haliny Weissové
28. 11. 2019 od 16.00 hod.
Adventní věnce
výtvarná dílna, cena 200 Kč/osobu;
dotazy a závazné rezervace: t.machovcova@galeriehb.cz, tel. 569 427 035/
739 329 160
HORÁCKÁ GALERIE
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ,
VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ 1,
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
www.horackagalerie.cz

ZPRAVODAJ
Od portrétu k monumentu
nová stálá expozice, upřesňuje pohled
na klasicizující linii českého sochařství
prostřednictvím autorů Josefa Mařatky,
Václava Žaluda, Karla Pokorného
a Františka Hořavy
22. 10. – 1. 12. 2019
Michal Mrkos – Ilustrace
výstava, nepublikované ilustrace
Michala Mrkose (* 1992) ke knihám
antických autorů a ukázka z volné
tvorby
3. 11. 2019 v 16.00 hod.
Koncert mladých talentů
představení absolventů ZUŠ Jana Štursy,
kteří v současnosti studují profesionální
hudební školy
9. 11. 2019 v 17.00 hod.
Podium NMnM / Markéta Cukrová
– mezzosoprán, Luděk Šabaka
– klavír
10. 11. 2019 v 16.00 hod.
Illegato – a capella koncert
koncert osmičlenné vokální skupiny
7. 11. – 28. 12. 2019
Jan Kafka – Horácko a Podhorácko
aneb Moje srdeční záležitost
výstava třebíčského fotografa Jana
Kafky
14. 11. 2019 – 19. 1. 2020
Nekonečná dobrodružství Miloslava
Havlíčka
výstava připravená ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově
Brodě představí tvorbu výtvarníka
Miloslava Havlíčka
od 14. 11. 2019
Josef Klimeš – Rovnováha
nová stálá expozice
expozice sochaře Josefa Klimeše je
příspěvkem Horácké galerie k výročí
17. listopadu
24. 11. 2019 v 16.00 hod.
Vysočina filmová – Jak se natáčel
dokument Prales nad zlato
beseda
ARTkino Horácké galerie
29. 11. 2019 v 19.30 hod.
Bolest a sláva, Španělsko 2019
27. 12. 2019 v 19.00 hod.
Nabarvené ptáče, Česko, 2019
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5. 12. 2019
Mikulášské čertohrátky
oblíbené setkání s pekelníky v Horácké
galerii a nebeský prostor s mikulášskou
nadílkou v Horáckém muzeu
5. 12. – 22. 12. 2019
Patchwork
prodejní výstava Patchwork clubu
z Nového Města na Moravě
13. 12. 2019 v 17.00 hod.
Vysočina filmová – Beseda
s animátorem Bohumírem Novákem
předvánoční posezení s loutkami a animovanými filmy amatérského animátora
Bohumíra Nováka. Vstupné je 80 Kč,
snížené 40 Kč
15. 12. 2019 v 16.00 hod.
Brněnský rozhlasový orchestr
lidových nástrojů
Český rozhlas, Nemocnice Nové Město
na Moravě a Horácká galerie vás zvou na
adventní koncert, jehož kompletní výtěžek poslouží k nákupu vybavení oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice
Nové Město na Moravě. Vstupné je
99 Kč
OBLASTNÍ GALERIE
VYSOČINY V JIHLAVĚ,
KOMENSKÉHO 10, JIHLAVA
ogv.cz
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě,
Komenského 10
13. 11. 2019 – 16. 2. 2020
Jan Hísek – Ostrov v lese
výstava děl českého malíře, grafika,
kreslíře a ilustrátora Jana Híska (* 1965)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě,
Masarykovo náměstí 24
21. 11. 2019 – 26. 1. 2020
Výtvarná Vysočina 2019
výstava představí výběr z aktuální
tvorby členů Spolku výtvarných umělců
Vysočiny a Klubu výtvarných umělců
Horácka
KRAJSKÁ KNIHOVNA
VYSOČINY, HAVLÍČKOVO
NÁMĚSTÍ 87, HAVLÍČKŮV
BROD
www.kkvysociny.cz
4. 11. 2019 v 16.00 hod.
Čítárnička s herečkou
a spisovatelkou Nelou Boudovou

číslo 11/2019

čtení pro děti a jejich rodiče se známou
herečkou Nelou Boudovou (dětské oddělení, vstupné zdarma)
4. 11. 2019 v 18.00 hod.
Sibiř na koloběžce
přednáška cestovatele Dalibora Beneše
o tom, jak podniknout cestu napříč
Sibiří na nejméně vhodném prostředku
– koloběžce (sál Staré radnice, vstupné
50 Kč)
9. 11. 2019 v 19.00 hod.
3. Reprezentační knihovnický ples
aneb Tančíme v sametu
kromě tance a příjemné zábavy – kvíz
o ceny, slosovatelné vstupenky, módní
přehlídka a mnoho dalšího (hotel Slunce,
vstupné 250 Kč)
11. 11., 9. 12. 2019 v 17.00 hod.
Čtenářský klub
pravidelné posezení (nad knihou), které
se koná jednou měsíčně, a to vždy
s odlišným tématem – listopad je ve
znamení knihy vydané v samizdatu, prosinec je zaměřen na knihy odehrávající
se o Vánocích (studovna KKV)
11. 11. 2019 v 19.00 hod.
Nezmaři
skupina Nezmaři je jednou z nejstarších
kapel české folkové scény. Je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických nástrojů (sál Staré
radnice, vstupné 100 Kč)
20. 11. 2019 v 10.30 hod.
Knihovnická slavnost
každoroční slavnost, jejímž cílem je ocenění záslužné práce knihovníků neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina
(sál Staré radnice)
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25. 11. 2019 v 18.00 hod.
Sečuán očima Petra Voldána
tentokrát se při cestovatelské besedě
s Petrem Voldánem vypravíme do jedné
z čínských provincií – do Sečuánu (sál
Staré radnice, vstupné 50 Kč)
30. 11. 2019 od 9.00 do 12.00 hod.
Den pro dětskou knihu
13. ročník celorepublikové akce na
propagaci dětských knih a dětského
čtenářství, letos ve znamení lichožroutů
(KKV, vstupné zdarma)
2. 12. 2019 v 19.00 hod.
Biograf v knihovně
promítání dokumentárních filmů zabývajících se současnými tématy – ekologií, zdravým životním stylem, pracovními podmínkami v zaměstnání atd.
(m-centrum, vstupné zdarma)
4. 12. 2019 v 17.00 hod.
Návraty do ráje vzpomínek
poeticko-úsměvný i vážný pohled na to,
jak kniha, verš nebo písňový text mohou
být lékem na bolest i cestou do vzpomínek. Hosty jsou básník, textař a rozhlasový publicista František Novotný a trenérka paměti a kreativity Jana Vejsadová
(sál Staré radnice, vstupné zdarma)
16. 12. 2019 v 16.00 hod.
Vánoční show
hudební divadlo Hnedle vedle přijede
za dětmi se svým originálním pořadem,
který je plný legrace a vánoční pohody
(sál Staré radnice, vstupné zdarma)
1.–30. 11. 2019
Duhové hrátky
zábavná odpoledne pro děti
7. 11. 15.30–17.00: Dílnička
13. 11. 13.00–14.30: Xbox

19. 11. 13.00–14.30: Dovádění
25. 11. 13.00–14.30: Dílnička
(dětské oddělení, vstupné zdarma)
1. 11. – 31. 12. 2019
Bude zima, bude mráz
testík pro děti (dětské oddělení)
HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA,
KOMENSKÉHO 22, JIHLAVA
www.hdj.cz
16. 11. 2019 18.30 hod.
Noc divadel 2019
speciální program v rámci akce Noc
divadel 2019, multižánrový divadelní
večírek na všech scénách Horáckého
divadla. V rámci večera proběhne předávání ocenění vítězům divácké ankety
Horác a odborné Ceny Herecké asociace.
Vstup volný
19. 11. 2019 17.00 hod.
Sitcom jako specifický žánr
multimediální přednáška režiséra
Zdeňka Duška v rámci cyklu TÉMA
v Divadelním klubu
10. 12. 2019 19.00 hod.
Divadelní tradice v Jihlavě
povídání se Zdeňkem Stejskalem o historii nejen Horáckého divadla v Divadelní kavárně
 Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
telefon: 564 602 382,
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
 Jana Komínová,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
telefon: 564 602 249,
e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz

16. listopadu
Citypark Jihlava

