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Aktuality pro obce v Jihomoravském
kraji
aktuality
pro obecní úřady

Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
do rukou se Vám dostává letní vydání Newsletteru
Jihomoravského kraje s aktualitami z dění na
krajském úřadě. Věříme, že užitečné informace
přinese nejen Vám a Vašim kolegům, ale také
obyvatelům Vašich obcí. Závěrečné tipy na
kulturní vyžití v celém kraji ať jsou Vám po celé
léto inspirací k odpočinku a novým zážitkům.
Krásné léto přeje
kolektiv KrÚ JMK

Kalendař akcí
26. – 27. července
školení pro obce z oblasti
řízení a kontroly veřejných financí
červenec, listopad
termíny ukončení příjmu
nominací do Ceny JMK a
přihlášek do soutěže Cena
hejtmana JMK za společenskou
odpovědnost
srpen, říjen

termíny ukončení příjmu žádostí
do nově vyhlášených dotačních
programů
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Aktuality
ZAČÍNÁ SEZÓNA UZAVÍREK
Řidiči na silnicích musí v létě počítat s mnoha omezeními a kolonami. Týká se to i Jihomoravského
kraje, kde se silničáři chystají na četné opravy tzv. dvojek a trojek. Přesto je určitě potěšující zprávou,
že stav krajských silnic a mostů se dál zlepšuje. A teď zbystřete, přinášíme Vám přehled stavebního
harmonogramu na jižní Moravě.

PŘEHLED STAVEB, KTERÉ JSOU REALIZOVÁNY NEBO V PŘÍPRAVĚ
ÚSEK
I/38 Znojemský obchvat II. stavba
I/43 most přes Chlumský potok
I/43 most přes rokli a potok, Černá Hora
I/50 Slavkov
I/53 Suchohrdly u Miroslavi
I/53 Lechovice ─ oprava mostu, povrchu vozovky U Zámku
I/54 Slavkov ─ most
I/55 obchvat Břeclavi
I/55 most, Hodonín
II/152 Jamolice průtah
II/373 Březina (okr. Brno - venkov)
II/374 Adamov ─ Bílovice, most
II/377 most, Rájec ─ Jestřebí
II/379 Jedovnice ─ Kotvrdovice
II/399 Znojmo ─ Suchohrdly ─ Přímětice
II/425 Nosislav ─ Židlochovice
II/426 Bzenec Přívoz ─ Strážnice
II/430 Tučapy ─ Vyškov
II/431 Kojátky ─ přeložka mosty
II/432 Kyjov ─ Milotice
II/602 Ostrovačice průtah
III/0471 Velatice
III/15267 Střelice ─ Ořechov ─ mosty
III/15273 Ostopovice ─ Moravany
III/37367 Březina průtah
III/37923, II/379 Senetářov
III/37930 Habrovany průtah
III/4203 most, Šakvice
III/42117 Dolní Věstonice ─ Pavlov
III/42213 Kostelec ─ Hýsly
III/49912 most, Velká nad Veličkou
ul. Bítovská, Vranov nad Dyjí

TERMÍN REALIZACE
03/2017 ─ 11/2017
04/2016 ─ 08/2017
06/2017 ─ 12/2017
08/2017 ─ 10/2017
08/2017 ─ 09/2017
09/2017 ─ 11/2017
04/2017 ─ 07/2017
01. 10. ─ 31. 10. 2017
07/2017 ─ 09/2018
29. 5. ─ 30. 11. 2017
10/2017 ─ 11/2017
29. 5. ─ 29. 12. 2017
09/2017 ─ 08/2018
09/2017 ─ 08/2018
13.3. ─ 31.7.2017
03/2017 ─ 07/2017
08/2017 ─ 08/2018
09/2017 ─ 08/2018
1. 5. 2017 ─ 30. 9. 2017
15. 7. ─ 31. 8. 2017
08/2017 ─ 30. 11. 2017
09/2017 ─ 10/2017
08/2017 ─ 10/2017
05/2017 ─ 11/2017
12. 6. ─ 30. 10. 2017
08/2017 ─ 10/2017
9. 10. 2016─31. 10.2017
1. 7. 2016 ─ 30. 6. 2017
1. 5. 2017 ─ 30. 8. 2017
21. 6. ─ 30. 9. 2017
15. 10.2016─31.12.2018
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ul. Mlýnská, Tišnov
spojka mezi Dobelicemi a Hostěradicemi
silnice mezi Mutěnicemi a Dubňany
silnice přes hráz u Dol. Věstonic a Strachotína
silnice mezi Lednicí a místní částí Nejdek
most přes Litavu na sil. z Blučiny do Měnína
průtah Želeticemi na Hodonínsku
silnice mezi Deblínem a Tišnovem
silnice II.tř. Těšetice
silncie II. tř., výstavba okružní křižovatky, oprava mostu, Moutnice
průtah Krhovicemi
průtah Hrádkem
D1 MÚK Kývalka ─ MÚK Brno-západ
D1 MÚK Brno-západ ─ MÚK Brno-jih
D1 Brno-jih ─ Brno-východ
D46 mimoúrovň. křižovatka Vyškov
D46 mimoúrovň. křižovatka Drysice
D52 stavba Pohořelice ─ vodní nádrž N. Mlýny
D52 stavba přechodu vodní nádrž N. Mlýny
D52 stavba Perná ─ st. hranice ČR/Rakousko

3. 1. ─ 30. 10. 2017
08/2017 ─ 11/2017
08/2017 ─ 11/2017
08/2017 ─ 11/2017
08/2017 ─ 11/2017
08/2017 ─ 11/2017
06/2017 ─ 11/2017
08/2017 ─ 08/2018
09/2017 ─ 08/2018
08/2017 ─ 08/2018
08/2017 ─ 08/2018
08/2017 ─ 08/2018

PŘEHLED STAVEB, KTERÉ JSOU JIŽ V PROVOZU
Naštěstí se do prázdnin povedlo zmodernizovat na D1 úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice a EXIT 182
Kývalka.
Do provozu byla uvedena také křižovatka I/50 v Nesovicích, silnice I/42 Brno ─ velký městský okruh
Dobrovského B (tzv. Královopolské tunely) a I/42 Brno, VMO Dobrovského-Svitavská radiála, která
slouží jako severní přivaděč do Brna. Také po vytížené silnici II/422 mezi Podivínem a Lednicí se jezdí
po novém.

NABÍDKA PŘIMĚŘENÉHO BYDLENÍ PODLE ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ
NOUZI
Novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 33 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb.) vzniká od 1. června
2017 osobě, která užívá nepřiměřené bydlení a je žadatelem nebo již příjemcem dávky doplatek na
bydlení, povinnost hledat si přiměřené bydlení a za tímto účelem je také povinna požádat o pomoc
obec, ve které má trvalý pobyt nebo ve které se skutečně zdržuje.
Obec je pak povinna tuto žádost posoudit a v případě, že nemá možnost nabídnout přiměřené
bydlení, je povinna vydat dané osobě písemné doporučení dalšího postupu. Pokud přiměřené bydlení
nabídne, ale dotyčná osoba ji neakceptuje, je obec povinna oznámit tuto skutečnost příslušnému
orgánu pomoci v hmotné nouzi. Úřad práce České republiky bude splnění této povinnosti vyžadovat
při posuzování nároku na dávku.
Informace k uvedené novele včetně doporučených vzorů výše uvedených písemností a kontaktní
osoby jsou zveřejněny na webu Jihomoravského kraje/Sociální oblast/Informace obcím k novele

4
zákona o pomoci v hmotné nouzi.

VÝKON VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ JE NOVĚ PODMÍNĚN ZKOUŠKOU
ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI!
Dne 1. července 2017 nabývá účinnosti vyhláška č. 173/20017 Sb., kterou se mění vyhláška č.
512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů. V ustanovení § 1 odst. 1 této vyhlášky je úředníkům obecních úřadů nově
stanovena povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro výkon opatrovnictví nad osobami,
jejichž opatrovníkem je obec. Úředníci, kteří agendu už vykonávají, musí odbornou způsobilost
prokázat do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely vyhlášky (Přechodná ustanovení vyhlášky,
bod 2).
V Jihomoravském kraji vykonává agendu veřejného opatrovníka aktuálně 125 obcí, z toho 20 obcí
typu III, 9 obcí typu II a 96 obcí typu I.
Agenda metodiky a kontroly veřejného opatrovnictví byla zařazena do činností oddělení sociální
práce, SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V
případě potřeby kontaktujte Mgr. Zinu Skoupou, tel.: 541 652 279, e-mail: skoupa.zina@krjihomoravsky.cz nebo Mgr. Petru Kratochvílovou, tel.: 541 652 278, e-mail: kratochvilova.p@krjihomoravsky.cz .

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH
Dne 3. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 250 zákon o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich. Spolu s ním byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 251 zákon o některých přestupcích,
který upravuje vybrané přestupky na různých úsecích veřejné správy. Oba tyto zákony nabyly
účinnosti shodně dnem 1. července 2017. Ve stejný den nabyl účinnosti též tzv. doprovodný zákon,
který provádí nezbytné změny související s novou právní úpravou zhruba ve 250 zákonech, zejména
provádí terminologické nahrazení pojmu správní delikt pojmem přestupek a odstraňuje duplicity a
nežádoucí odchylky od nové obecné právní úpravy.
Podrobné informace k novému zákonu o přestupcích, ale také například o nutnosti kvalifikace
oprávněných
úředních
osob,
naleznete
na
stránkách
Ministerstva
vnitra:
http://www.mvcr.cz/clanek/zakon-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-ucinny-od-1-72017.aspx.

JAK SE BUDOU VYVÍJET ROZPOČTY MĚST A OBCÍ V ROCE 2018?
Konec prázdnin představuje období, kdy se řada měst a obcí začíná intenzivně zabývat tvorbou
rozpočtu obce na následující rok. Každoročně také v tomto čase vrcholí příprava návrhu státního
rozpočtu na příští rok. Ten obsahuje celou řadu důležitých informací pro rozpočty obcí, zejména pro
jejich příjmovou stránku.
Rozpočtům obcí se zpravidla věnuje samostatná část návrhu státního rozpočtu. Nejpodstatnější
informací je zejména predikce daňových příjmů pro následující rok. Z ní pak obce odvozují příjmy ze
sdílených daní.
Pozitivním aspektem pro sestavování příjmové stránky rozpočtu měst a obcí na následující rok 2018
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je skutečnost, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh zastupitelstva Libereckého
kraje na změnu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Návrh
zastupitelstva Libereckého kraje spočívající v navýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 %
přinese obcím navíc cca 8,6 mld. Kč. Polepšit by si tak měla každá obec v České republice.
Pro obce zřizující školy je důležitá také informace, že současně byl schválen i pozměňovací návrh,
který navyšuje kritérium počtu žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí ze 7 na 9 % a úměrně tomu
se snižuje kritérium koeficientu postupných přechodů u ostatních obcí a přepočítacího koeficientu u
hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna z 80 % na 78 %. Toto zvýšení o 2 procentní body by mělo
v průměru znamenat navýšení částky zhruba o 2,5 až 3 tis. Kč, tedy na částku 12,5 ─ 13 tis. Kč na
jednoho žáka. Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní bude po Poslanecké sněmovně
projednávat ještě Senát, kde se očekává projednání v rámci 8. schůze Senátu začínající 19. července
2017. Připravovaný státní rozpočet na rok 2018 s přijetím návrhu technicky počítá.
Důležité jsou také informace týkající se dotací ze státního rozpočtu do územních rozpočtů. Jejich
součástí jsou i tzv. finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, které v posledních letech
představují dotace na vybraná zdravotnická zařízení a příspěvek na výkon státní správy. Právě u
tohoto příspěvku na výkon státní správy lze potvrdit pro obecní rozpočty příjemnou zprávu, neboť
současné přípravné práce na návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta
2019 a 2020 zmiňují každoroční valorizaci příspěvku na výkon státní správy ve výši 5 %.
Veškeré výše uvedené informace pro přípravu rozpočtů obcí na rok 2018 budou obcím
Jihomoravského kraje průběžně sdělovány formou metodických sdělení a pokynů, detailně
vysvětleny na seminářích, které odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje
každoročně pořádá v průběhu měsíců listopad a prosinec v jednotlivých okresních městech. S dotazy
je možné se obracet na pracovníky oddělení financování obcí odboru ekonomického Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI EKONOMIKY OBCÍ
Po schválení právní úpravy rozpočtové odpovědnosti představuje další zajímavou změnu v oblasti
ekonomiky obcí zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tento zákon
nabývá účinnosti 1. července 2017. Z pohledu obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových
organizací je zajímavá zejména změna zákona o daních z příjmů. Přináší počínaje zdaňovacím
obdobím roku 2018 možnost absolutního osvobození bezúplatných příjmů, kdy v této oblasti
vznikaly v průběhu let 2014─2016 výkladové problémy. Novela též umožňuje příspěvkovým
organizacím daňově odepisovat svěřený majetek, stejně tak je v novele zákona obsažena možnost
uplatnit daňově účinné odpisy v případě majetku vloženého členskou obcí do dobrovolného svazku
obcí. Daňový balíček přináší i změny dalších zákonů, např. zákona o dani z přidané hodnoty. Finanční
správa k celému balíčku vydala rekapitulační materiál, který lze nalézt na webových stránkách
Finanční
správy:
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placenidani/Informace_k_danovemu_balicku.pdf
Velmi sledovaným návrhem je vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Projednávání
návrhu bude odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje sledovat a průběžně
informovat obce v rámci metodické pomoci.
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BEZPLATNÉ KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE
Jihomoravský kraj je po Praze a Středočeském kraji třetím místem s nejvyšším počtem žijících cizinců.
Jsou to lidé, kteří zde pracují a mají zájem na soužití s majoritní populací a jejich podpora je
dlouhodobou prioritou Jihomoravského kraje.
Na území Jihomoravského kraje působí už od
roku 2009 Jihomoravské regionální centrum na
podporu integrace cizinců, které poskytuje
služby občanům třetích zemí (tzn. mimo EU).

Novinkou tohoto roku je vyčlenění finančních
prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu občanů z EU. Mezi aktivity patří odborné
právní a sociální poradenství, kurzy PC, multikulturní a komunitní aktivity a v neposlední řadě velice
oblíbené kurzy českého jazyka. Kurzy jsou děleny podle stupně pokročilosti na gramatické a
konverzační kurzy. V současné době se připravuje až 20 nových kurzů. Registrace do těchto kurzů
bude spuštěna 27. srpna a kurzy budou zahájeny v týdnu od 11. září.
Další informace o možnostech podpory cizinců v Jihomoravském kraji naleznete na webových
stránkách nebo se obraťte na níže uvedené kontakty.

Služby pro EU občany

Služby pro NON-EU občany

Kounicova 684/16, 602 00 Brno

(Jihomoravské regionální centrum na podporu
integrace cizinců)

kurzy českého jazyka:
Bc. Radka Nováková
koordinátor kurzů češtiny
mobil: +420 725 073 470
e-mail: novakova.r@kr-jihomoravsky.cz
konzultace:
Mgr. Lucie Kulhavá, DiS.
konsultant pro EU občany
mobil: +420 727 942 355
e-mail: kulhava.lucie@kr-jihomoravsky.cz
Středa (po dohodě) 9:00 – 12:00

www.cizinci-jmk.cz

Mezírka 1, (6. patro), 602 00 Brno
telefon: +420 533 433 540
mobil: +420 734 510 213
cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz
Pondělí – Čtvrtek 8:00 – 18:00
Pátek
8:00 – 15:00
odborná poradenství:
kontakty na poradce a konzultační hodiny naleznete
na webových stránkách

www.cizincijmk.cz
www.facebook.com/CentrumprocizinceBrno
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Nenechte si ujít
BLÍŽÍ SE TERMÍNY UZÁVĚREK PRO PODÁVÁNÍ NOMINACÍ NA CENU
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE CENA HEJTMANA JMK
ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST
Jen necelý měsíc zbývá na podání přihlášky na udělení Ceny Jihomoravského kraje. Do 31. července
2017 mohou předložit návrh písemnou formou členové ZJMK, obce a města nacházející se na území
Jihomoravského kraje, spolky, vysoké školy, vědecké instituce a jiné právnické i fyzické osoby se
sídlem či bydlištěm na území Jihomoravského kraje.
Prestižní ocenění zastupitelstvo JMK každoročně uděluje zpravidla v měsíci říjnu.
Do 30. listopadu máte možnost zasílat přihlášku a
vyplněný dotazník do soutěže Cena hejtmana
Jihomoravského
kraje
za
společenskou
odpovědnost. Principy společenské odpovědnosti
jsou konkrétně zaměřeny na oblast sociální,
ekonomickou, environmentální a na další
dobrovolné aktivity.
Vaši obec můžete přihlásit a vyplněný dotazník
zaslat na: posta@kr-jihomoravsky.cz
Podrobné informace naleznete na adrese:
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=261387&TypeID=2

CYKLISTIKA A BOJ PROTI SUCHU – DOTAČNÍ PROGRAMY JMK PŘIJÍMAJÍ
ŽÁDOSTI
Dotační program – Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji
v roce 2017
Kontakt:
Kontaktní
osoba:

Informace
o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 342
Ing. Jaroslav Keprt, keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 325
Ing. Pavel Fišer, Ph.D., fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 348
Ing. Hana Bukatovičová, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 331
Program je zaměřený na podporu zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj
cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a
krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Termín podání žádostí: 04.08.2017 do 14:00 hod. (3. kolo výzvy)
Cíle dotačního programu: Cílem programu je podpora zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a
rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a
krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje.
Předmět dotace: Dotace je poskytována na uznatelné výdaje projektu investičního i neinvestičního
charakteru, je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na který byla
poskytnuta.
Výše dotace: Maximální výše dotace na jednu akci činí 2.000.000,- Kč.
Na realizaci projektu musí být zajištěno podílové financování z rozpočtu žadatele a případně z dalších
zdrojů v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % výdajů projektu.
Pokud žadatel bude spolufinancovat projekt pouze ze svých vlastních zdrojů, maximální podíl dotace
z rozpočtu vyhlašovatele bude max. 60 % celkových uznatelných výdajů. V případě, že žadatel bude
spolufinancovat z dalších (cizích) zdrojů (např. z programů SFDI, Ministerstva pro místní rozvoj,
fondů EU), bude maximální podíl dotace 50 % ze zbytkové částky celkových uznatelných výdajů
projektu.
Příjemci dotace: Dotační program je určen pro obce, dobrovolné svazky obcí a jiné právnické osoby,
které splňují všechny podmínky uvedené v dotačním programu
Zůstatek finančních prostředků na dotačním programu: 10.657.182,- Kč
Termín podání žádostí: 04.08.2017 do 14:00 hod.

Dotační program – Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území
Jihomoravského kraje v roce 2017
Kontakt:
Kontaktní
osoba:

Informace
o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 342
Ing. Pavel Fišer, tel. 541 651 348, e-mail: fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jan Lachout, tel. 541 651 367, e-mail: lachout.jan@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Tomáš Grulich, tel. 541 651 363, e-mail: grulich.tomas@kr-jihomoravsky.cz
Účelem dotačního programu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních
toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s
povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz
Termín podání žádostí: 06.10.2017 do 14:00 hod. (2. kolo výzvy)

Cíle dotačního programu: Účelem dotačního programu je zlepšení technického stavu rybníků,
drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření
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s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při
zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě
a pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy.
Předmět dotace: Dotace je poskytována na uznatelné výdaje projektu investičního i neinvestičního
charakteru, je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na který byla
poskytnuta.
Výše dotace: Na realizaci projektu musí být zajištěno podílové financování z rozpočtu žadatele
a případně z dalších zdrojů v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 %
výdajů projektu. Pokud žadatel bude spolufinancovat projekt pouze ze svých vlastních zdrojů,
maximální podíl dotace z rozpočtu vyhlašovatele bude max. 50 % celkových uznatelných výdajů.
V případě, že žadatel bude spolufinancovat z dalších (cizích) zdrojů (např. z Ministerstva zemědělství,
fondů EU), bude maximální podíl dotace 50 % ze zbytkové částky celkových uznatelných výdajů
projektu.
Příjemci podpory: obec na území Jihomoravského kraje, dobrovolný svazek obcí, jehož převážná
většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a
školská zařízení, církve a náboženské společnosti.
Zůstatek finančních prostředků na dotačním programu: 2.935.482,- Kč
Termín pro podání žádostí: 06.10.2017 do 14.00 hod

DALŠÍ KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ JE V PŘÍPRAVĚ
Jihomoravský kraj připravuje další kolo žádaných kotlíkových dotací financovaných z Operačního
programu Životní prostředí. Výzva k předkládání žádostí bude Jihomoravským krajem vyhlášena
během měsíce září, příjem žádostí pak bude zahájen během měsíce října. Do roku 2020 kraj
předpokládá výměnu 1 412 stávajících kotlů na pevná paliva, vyčerpat by mohl částku až
135.600.000 Kč. Podporována bude výměna kotlů na pevná paliva nesplňujících třídu 3, 4 nebo 5 dle
ČSN EN 303-5. Pořídit bude možné automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzační kotel,
ruční i automatický kotel na biomasu a tepelné čerpadlo.
Nákup kotlů na uhlí a ručních kombinovaných kotlů již nebude podporován. Výše podpory na jeden
dílčí projekt se bude pohybovat v rozmezí mezi 75 – 80 %, přičemž budou pevně stanoveny horní
hranice podpory dle typu pořizovaného zdroje, maximálně lze dosáhnout na 120.000 Kč. Podpora
může být dále navýšena o částku 7.500 Kč v případě, že je výměna realizována v prioritní obci. Nadále
již nebude podporována realizace „mikro“ energetických opatření a nákup solárně termických
soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody. Bližší informace budou postupně zveřejňovány na
stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz.

PRŮZKUM ZAMĚSTNANOSTI K 31. 12. 2016 V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
V průběhu prvního čtvrtletí roku 2017 realizoval Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Brně,
ve spolupráci s Krajským úřadem JMK dotazníkové šetření týkající se průzkumu zaměstnanosti v
Jihomoravském kraji ke dni 31. 12. 2016. Vývoj budoucích požadavků zaměstnavatelů na absolventy
vyplývá jednoznačně příznivě pro vysokoškoláky se zaměřením na informační a komunikační
technologie a elektrotechniku. Dlouhodobý vysoký zájem ze strany zaměstnavatelů je zřejmý
u absolventů vyučených ve strojírenských a kovozpracujících oborech a dá se očekávat, že bude
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přetrvávat i v budoucnu – v říjnu
zveme všechny středoškoláky a jejich
blízké
na
veletrh
odborného
vzdělávání na brněnské výstaviště,
kde se budou moci dozvědět
k jednotlivým oborům více.
Závěrečnou zprávu průzkumu včetně
všech zpracovaných mapových příloh
lze najít na webu Jihomoravského
kraje www.kr-jihomoravsky.cz pod
tématem „Regionální rozvoj“ ve
článku Průzkum zaměstnanosti k 31.
12. 2016.

Stalo se…
ÚŘAD MĚL O MUZEJNÍ NOCI DVEŘE DOKOŘÁN
Doprovodnými fotografiemi se krátce vracíme
k májovému večeru 20. května, kdy se krajský
úřad poprvé připojil k celorepublikové muzejní
noci. A byla to dobrá volba – památkově
chráněnou budovu navštívilo od šesti večer do
půlnoci na 1800 malých i velkých zájemců! Na
nejmenší čekala pohádková cesta úřadem se
spoustou úkolů a hravé workshopy Hasičského
záchranného sboru. Všechny potěšily klasické i
moderní tance v podání žáků Taneční
konzervatoře a vizovické pečivo od mistra
tradiční rukodělné výroby. Na stánku
organizace Tyflocentrum jsme okukovali
šikovnost lidí s těžkým postižením zraku a obdivovali statečnost i životní optimismus lidí s nemocí
motýlích křídel, jejichž osudy přiblížila výstava organizace DEBRA „Den za dnem, ruku v ruce“.
Spoustu zajímavého jsme se dozvěděli při přednáškách o historii budovy a místa, kde stojí. Prakticky
nepřetržitě procházeli úřadem skupiny při komentovaných prohlídkách ─ mnozí jejich účastníci si
přitom vyzkoušeli post zastupitele a hlasování, které doprovází každé zasedání. Opravdovým trhákem
byla vyhlídka na centrum Brna a zalesněný park pod Špilberkem ze střechy úřadu stejně jako
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seznámení s krajskými včeličkami – obyvatelkami střechy.
Výbornou náladu po celou dobu udržovaly swingové hity
v podání orchestru Melody Gentlemen a také dobroty
připravené Moravskou kavárnou neslyšících u Žambocha.

V příštím roce opět v květnu jste k nám srdečně zváni,
abyste neopakovatelnou atmosféru zažili na vlastní kůži,
nebo se nechejte inspirovat a zkuste zorganizovat
netradiční den otevřených dveří také na vašem úřadě.

ZACHRÁNĚNÁ PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE – OÁZA PŘÍRODY UPROSTŘED
VELKOMĚSTA
Přírodovědná stanice Kamenačky, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, se věnuje přírodovědné
výuce a volnočasovým aktivitám pro děti i dospělé a patří mezi pracoviště Domu dětí a mládeže Brno,
Helceletova. Chová téměř 60 druhů plazů, obojživelníků, savců, ptáků, ryb a bezobratlých. Letos
oslaví půl století od svého vzniku, koncem května se otevřela veřejnosti v novém kabátě. V roce 2015
započala demolice původního objektu, nová stavba za 21 miliónu korun byla dokončena koncem
loňského roku.
25. května hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek přestřihl symbolickou pásku, činnost
stanice v novém byla oficiálně zahájena. Kamenačky se mohou pyšnit přírodní ukázkovou zahradou
s relaxačními plochami určeným dětem včetně koutku pro táborák. Zahrada navazuje na chov zvířat
ve vnitřních prostorách přírodovědné stanice. Nechybí ani nová terária, atypický skleník přiléhající k
budově a dědečkův dvoreček s jeho obyvateli ─ chytrým göttingenským miniprasátkem Rozárkou a
králíčky. Nejmodernější podoby se dočkal i vnitřní tropický skleník s obojživelníky a plazy, který vždy
patřil k návštěvníky nejvyhledávanějšímu místu, především kvůli kajmanům. Samotná budova je
vybavena vzduchotechnikou s rekuperací a solárním ohřevem vody, což výrazně šetří provozní
náklady.
„Přírodovědná stanice Kamenačky je specifické odborné vzdělávací zařízení. Získala důstojné
prostředí, stala se z ní zelená oáza vybízející k relaxaci,“ vypráví Romana Křížová, vedoucí
přírodovědné stanice. „V současnosti se zaměřujeme na doplňování a navyšování druhového spektra
zvířat. V nejbližší době se plánuje například pořízení slepiček, červorů nebo jedovatých pralesniček.“
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Autorem fotografií je Mgr. Petr Holeček, tiskové oddělení JMK

V dopoledních hodinách se pracovníci Kamenaček věnují programům pro mateřské, základní a střední
školy z celého Jihomoravského kraje. Odpoledne zde probíhají zájmové kroužky. Během všech
prázdnin v roce stanice pořádá příměstské tábory s přírodovědně-turistickým zaměřením.
„Děti u nás mají ke zvířatům krásný vztah. Ty menší chtějí hlavně chlupaté mazlíky, větší rybičky,
želvy, ještěry a hady. K největším pozitivům patří bezesporu získávání citových vjemů, přátelství,
schopnosti postarat se, děti se rozvíjejí po stránce morální a osobnostní,“ uvádí Romana Křížová. „Za
padesát let působení prošly naší stanicí desetitisíce dětí, které zde získaly lásku ke zvířatům.
Z mnohých se stali veterináři, přírodovědci, učitelé.“
První veřejnou akci chystají pracovníci Kamenaček na sobotu 9. září od 10 do 18 hodin. Více informací
získáte na adrese: http://www.kamenacky.com/
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JIHOMORAVŠTÍ SPORTOVCI KRALOVALI HRÁM VIII. LETNÍ OLYMPIÁDY
DĚTÍ A MLÁDEŽE
Po dvanácti letech se Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže vrátily na jižní Moravu. Do Brna se na
šest dnů, od 24. do 29. června 2017, sjelo přes 3 600 mladých sportovců, kteří bojovali o drahé kovy
ve 22 sportovních odvětvích, v 90 disciplínách.
Výprava z Jihomoravského kraje čítala 330 závodníků. Mladí talenti vybojovali 118 medailí: 40
zlatých, 34 stříbrných, 44 bronzových. Nejvíce cenných kovů získali v gymnastice, moderní
gymnastice, plavání, cyklistice, atletice, karate a triatlonu. Za Jihomoravským krajem skončila v
umístění Praha, třetí příčka patří kraji Středočeskému.

Příští rok hostí zimní olympiádu od 28. ledna do 2. února Pardubický kraj.
Úspěchy Jihomoravských sportovců:
-

Jihomoravský gymnasta Vojtěch Šácha jako jediný ze své věkové kategorie předvedl obtížný
prvek Tkačevova letka, získal celkem 7 zlatých a 1 bronzovou medaili.
Synchronizované plavání ovládla brněnská závodnice Karolína Klusková.
Nejmladšímu medailistovi z ODM je deset let, Štěpán Brhel z Hodonína zazářil ve stolním
tenise.
Katu ovládají Jihomoravští karatisti, zlato získal Vojtěch Sůkal, stříbro Filip Pohl, bronzové
medaile získalo dalších 7 jednotlivců (včetně kumite) i jeden kata team.
Mnoho mladých sportovců následuje své rodiče či prarodiče (např. jihomoravský baseballista
Raymond Whitehead, jeho otec hrál kriket, i on pomohl svému týmu k bronzové medaili).
V chlapecké kategorii plavání byl velmi úspěšný Filip Čajka s 5 nejcennějšími kovy. Plavci
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z jižní Moravy si z bazénů celkem vylovili 35 medailí.
Všem jihomoravským sportovcům gratulujeme ke krásným výsledkům!

Přehled klubů, jejichž sportovci získali zlatou medaili:

Stolní tenis
Gymnastika
Plavání
Moderní gymnastika
Triatlon
Cyklistika
Jachting
Atletika
Tenis
Orientační běh
Sportovní střelba
Karate

SKST Hodonín
TJ Sokol Brno I
TJ Znojmo, ASK Blansko, KPSP
Kometa Brno, Tesla Brno
SK TART MS Brno
EKOL team Brno
SPORTCOMPLEX BŘECLAV;
DRAHANSKÝ SPORT TEAM
Jachtklub Brno z.s.
AK Olymp Brno, AK ASK Blansko
TC-MJ TENNIS Líšeň
TJ Tesla Brno
SSK Slatina Brno
L.F. Club Hustopeče

Celkový přehled najdete zde: http://odm.olympic.cz

VÍTE, ŽE…?
- Kolektiv kolejí a menz z VUT denně připravil pro sportovce 300 kg kuřecího, 400 kg
hovězího masa a 350 kg rýže.
- Sportovci za jeden den na sportovišti vypili 8,5 tisíc litrů vody.
- Dívčí házená není sport pro princezny, je tvrdá a cenní se v ní bojovnost.
- Po 8 letech se na ODM objevila moderní gymnastika.
- Jihočeský sportovec překonal 75 let starý rekord z roku 1942 ve skoku do dálky
v kategorii starší žáci. Navýšil jej o 12 cm (ze 712 cm na 724 cm).
- ODM vnímají sportovci, trenéři i rodiče jako výborný odrazový můstek pro jejich další
sportovní kariéru.

-

Premiérová disciplína na ODM: Střelba – Mix, synchronizované plavání – soutěž párů.

PŘIPRAVENOST ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
PROVĚŘILO ROZSÁHLÉ CVIČENÍ VLAK 2017
Střet dvou vlaků, extrémní horko a velký počet zraněných – tentokrát to byly naštěstí simulované
podmínky rozsáhlého taktického cvičení, jednoho z největších v Jihomoravském kraji za poslední
roky. Do blízkosti usedlosti Nový Dvůr na Břeclavsku se ve středu 23. června 2017 sjelo celkem 424
cvičících, z toho 92 figurantů a 15 figurín.
Při simulované srážce dvou vlaků na jednokolejné železniční trati Břeclav – Lednice se zranilo 66
osob, 26 jedinců bylo bez zranění a 15 jich bylo usmrceno. Cvičení mělo za úkol prověřit připravenost
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složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje (IZS JMK) na mimořádnou událostí
s velkým počtem zraněných. Zasahovalo 25 hasičských jednotek i policejní vrtulník.
„Celé cvičení se chystalo dopředu necelý rok. Za úspěšnou přípravou stojí početný přípravný tým
složený ze zástupců Krajského úřadu JMK, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje,
Hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty, Zdravotnické záchranné služby
Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Českých drah, s. p., Správy
železniční dopravní cesty, KORDIS JMK, a. s. a Panelu NNO JMK,“ uvedla Aneta Valoušková z oddělení
krizového řízení a obrany.
Nikdo si určitě nepřeje takovou krizovou situaci zažít. V životě se však takové neštěstí může stát.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ DAL 100 MIL. NA ZVÝŠENÍ PLATŮ ŘIDIČŮ AUTOBUSŮ
O uvolnění 100 milionů korun na navýšení mezd řidičů autobusů v letošním roce rozhodla na konci
února krajská rada. Jejím cílem je, aby peníze skutečně skončily na výplatních páskách zaměstnanců.
Každý z dopravců proto bude muset zdokladovat využití příspěvku a nevyužitý rozdíl kraji vrátit.
Smlouvy uzavřené podle zákona o zadávání veřejných zakázek kraji dovolují navýšit platby
dopravcům maximálně o 10 procent původní hodnoty závazku, maximálně však do hranice 5,7
milionů korun na jednu podoblast. Dopravci si můžou vybrat, zda budou příspěvek pobírat v letech
2017 a 2018, nebo jej budou pobírat do konce trvání smluv, avšak v nižší výši na vozokilometr.
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Sledujte
NABÍDKA SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ
Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem nabízí zástupcům měst a obcí JMK
možnost účasti na školení z oblasti řízení a kontroly veřejných financí. Tyto workshopy jsou určeny
především starostům a zaměstnancům městských a obecních úřadů (např. účetním, interním
auditorům, kontrolorům) a měly by pomoci k lepší orientaci v legislativních požadavcích, které
jsou/budou na obce kladeny. Cílem workshopu bude ukázat, jak naplnit zákonné požadavky tak, aby
se staly nástrojem při řízení obce.
Termín konání:
• 26. července 2017 pro starosty měst a obcí
• 27. července 2017 pro zaměstnance městských a obecních úřadů
Místo konání:
aula Administrativního a školicího centra Cejl 73, Brno
Školit budou zaměstnanci Ministerstva financí. Workshopy jsou bez účastnického poplatku. Účast
nahlaste nejpozději do 21. 7. 2017 na email: workshopyCHJ@mfcr.cz.
V případě zájmu vám bližší informace k registraci apod. sdělí Ing. Radka Kapounová z oddělení
Harmonizace interního auditu odboru Centrální harmonizační jednotka MF ČR, tel.: 257 044 869, email: radka.kapounova@mfcr.cz

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018–2021
Jihomoravský kraj v současnosti zpracovává Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021.
Informace k procesu tvorby jsou umístěny na www.kr-jihomoravsky.cz / Regionální rozvoj. Na
webových stránkách kraje budou postupně uveřejňovány jednotlivé zpracované části dokumentu,
které budou mít možnost připomínkovat obce a veřejnost prostřednictvím zaslání připomínkového
formuláře na e-mail: orr@kr-jihomoravsky.cz. Odborné semináře pro veřejnost proběhnou v období
srpen/září, září/říjen.
Současně bude vytvořen nový akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje
2018-2019. Jednotlivé části dokumentu budou v rámci připomínkového řízení rovněž vyvěšeny na
portál kraje na adrese: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=341131&TypeID=2

UDÁLOSTI Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA FACEBOOKU
Facebook Jihomoravského kraje se změnil. Více fotek, videí, každodenních informací o
tom, co se v kraji děje.
https://www.facebook.com/Jihomoravský-kraj-oficiální-stránka-319958294730813/
Máte zajímavou akci, se kterou se chcete pochlubit? Kontaktujte tiskové oddělení KrÚ JMK na adrese
hajek.tomas@kr-jihomoravsky.cz.
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Rozhovoř na téma…
NEWSLETTER BUDE V NOVÉM KABÁTĚ
Nové podoby by se měl od příštího čísla dočkat
elektronický Newsletter Jihomoravského kraje.
Kromě vylepšení grafického designu a zpřehlednění
obsahu bychom v něm obcím chtěli poskytovat
nadále zajímavé informace z oblasti legislativy a
metodické pomoci rozšířené navíc o praktické rady a
zkušenosti samotných obcí. Více už Vám řekne
tisková mluvčí Jihomoravského kraje Monika
Brindzáková.
Můžete nám podrobněji přiblížit, v čem bude
krajský Newsletter jiný?
Rádi bychom pro obce vytvořili zajímavého a užitečného průvodce děním v oblastech legislativy,
dotací, vyhlášek a poskytovali na jednom místě informace, které jsou důležité pro starosty,
tajemníky, ale i občany. K těmto základním informacím mohou být v některých případech připojeny
rady nebo komentáře kompetentního úředníka krajského úřadu, kde získat další potřebná data či
příklady dobré praxe. Obsah by pak měly doplňovat články o dění na jižní Moravě z kulturní,
sportovní, školské i sociální sféry. Chtěli bychom také představovat zajímavé osobnosti, místa,
projekty z regionu, úspěchy v různých soutěžích, anketách apod. A o ty se s námi můžete podělit
právě vy.
Jak moc je při tvorbě Newsletteru důležitá zpětná vazba a případná spolupráce s představiteli obcí?
Zpětná vazba je zásadní. Chápu, že starosta má spoustu důležitější práce. Ale pokud nám napíšete
jaké informace „z kraje“ by pro vás byly prospěšné a co byste si v takovém „zpravodaji“ chtěli přečíst,
bude vás to stát pár minut vašeho času a nám to moc pomůže. Například, jestli by byl ze strany
starostů zájem o to, aby v jejich periodiku (měsíčník, čtvrtletník, občasník) vycházela pravidelně
nějaká informace právě z krajské úrovně. A pokud ano, tak jaká?
Chystáte rozšíření adresátů Newsletteru a vydávání případných mutací?
Ano, naše vize je vytvořit postupně i obdobný informační servis pro naše krajské příspěvkové
organizace ve školství, kultuře, zdravotnictví a sociální oblasti. Snad se nám to podaří a základem
bude také zájem a aktivní zapojení samotných institucí.
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Inspiřativní okénko
ZALOGUJTE SE A HRAJTE S CELOU RODINOU
Pro děti i dospělé, pro milovníky cestování a her připravil Jihomoravský kraj hru s QR kódy – LOGUJ!
Nezbytnou pomůckou je chytrý mobilní telefon, který dokáže přečíst QR kódy, umístěné na herních
místech. Hra nabízí malou seznamku s osobnostmi Jihomoravského kraje formou textů a

video nebo audio záznamů. Získejte informace o slavné osobnosti jižní Moravy, odpovídejte na
otázky a zašlete tajenku. Každá správná odpověď bude odměněna malou pozorností. V průběhu hry
budeme rozdávat zážitky v podobě vstupenek na Pálavské vinobraní, poukázek do wellness zóny
v Lázních Hodonín nebo zapůjčení horských kol na Singletrailech v Moravském krasu a Boskovicích.
Letošní ročník hry startuje na konci června.
Mobilní aplikace ke hře LOGUJ! je volně ke stažení na http://loguj.jizni-morava.cz/.
Sledujte také aktuální informace ke hře na facebookovém profilu
https://www.facebook.com/hraloguj/.

VESNICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ROKU 2017 – VÝSLEDKY KRAJSKÉHO
KOLA
Soutěž Vesnice roku má za cíl propagovat venkov s jeho tradicemi a způsobem života, jejímž cílem je
upozornit na význam venkova a podpořit občany k účasti na rozvoji svého domova. Letos bylo do
soutěže přihlášeno celkem 213 obcí z ČR, v Jihomoravském kraji soutěžilo 17 obcí.
V rámci krajského kola udělila hodnotitelská komise následující ocenění:
Zlatá stuha ─ vítěz krajského kola ─ městys Křtiny
Městys byl oceněn za kvalitní práci s mládeží, příkladnou spolupráci s rekordním počtem místních
spolků. Výjimečnou aktivitou je spolupráce se Školním lesním podnikem Mendelovy univerzity a
s farností, která reprezentuje významné poutní místo.
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Bílá stuha za činnost mládeže – obec Morkůvky
Modrá stuha za společenský život ─ obec Vedrovice
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí ─ městys Drásov
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Nová Lhota
Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost – obec Milotice
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
v kategorii A ─ obnova památkově chráněných objektů a památek místního významu – obec
Tvarožná za příkladnou a citlivou obnovu exteriéru kulturní památky kostela svatého Mikuláše
v kategorii C ─ nové venkovské stavby – obec Drnovice za stavbu „dřevěného mola“ nad vodní nádrží
realizovaného v rámci revitalizace návsi
Diplomy:






za moderní knihovnické a informační služby – městys Křtiny
za vzorné vedení kroniky – obec Vedrovice
za rozvíjení lidových tradic – obec Blatnice
za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) – obec Drnovice
za příkladnou péči o historickou zástavbu obce ─ neuděleno

Mimořádná ocenění:











obec Otnice – za udržování venkovské pospolitosti; obec se nachází v blízkosti města Brna, a
přesto si zachovává ráz vesnice a venkovského života
obec Násedlovice – za příkladné využití bývalé školní budovy; stará školní budova byla
zrekonstruována na multifunkční centrum obce včetně příkladné úpravy jejího okolí
obec Kostelec – za příkladnou péči o významné krajinné prvky; obec usiluje o zachování
významných krajinných prvků a propojení péče o ně s environmentální výchovou
obec Vacenovice – za zachovávání lidových tradic; v obci vzniklo z inciativy občanů muzeum
jako centrum lidových tradic, řemesel a odkazu předků
obec Bulhary – za partnerskou spolupráci obce a místní zemědělské společnosti; v obci
působí zemědělská společnost, která vedle hospodářské činnosti a technické spolupráce
napomáhá obci i v oblasti sociální (vaření včetně rozvozu obědů pro mateřskou školu,
seniory, práce s mládeží apod.)
obec Výrovice – za komplexní modernizaci infrastruktury obce; malá obec dokázala
v několika letech vyřešit svoji vnitřní infrastrukturu včetně místních komunikací
obec Těšany – za využití stavební kulturní památky a s ní spojeného literárního odkazu pro
společenský život obce; v obci se nachází technická památka kovárny, která je zpřístupněna
veřejnosti s odkazem na dílo bratří Mrštíků. Obec cíleně využívá tohoto odkazu pro pořádání
kulturních akcí, propagaci regionu i vlastní technické památky
obec Petrovice – za zachování samosprávy a rozvoj obce; Obec byla v roce 1984 připojena
k obci Sloup jako osada bez vlastní samosprávy. Inciativou obyvatel při změně společenských
poměrů byla znovuobnovena samospráva a lidé v Petrovicích mohli opět rozhodovat sami o
sobě. V následujících letech se obec dynamicky rozvíjí.

Slavnostní předání cen krajského kola se uskuteční ve vítězných Křtinách v sobotu 22. 7. 2017.
Vítězná obec postupuje do celostátního kola, které proběhne na začátku září a výsledky budou
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oznámeny v Luhačovicích 16. 9. 2017.
V rámci soutěže byla vyhlášena speciální kategorie Jihomoravský krajáč o nejlepší typický tradiční
regionální pokrm. Zde se na vítězném místě umístila obec Bulhary s receptem na moravský koláč, 2.
místo obsadila obec Morkůvky za dyňové zelí s belešama a 3. místo obec Těšany za bramborové
placky.

Náš moravský koláč (Bulhary)
(suroviny na 10 koláčů o průměru 20 cm)
Těsto:
 1kg hladké mouky
 0,5 l mléka
 1,5 kostky droždí
 0,3 dcl oleje
 0,12 dkg krystal cukr
 2 ks vejce
 sůl
Postup:

Náplň:
 1 kg tvarohu
 Cukr
 Povidla
Posypka:
 1 dcl oleje
 20 dkg polohrubé mouky
 10 dkg cukru moučky

Z mléka, cukru a droždí uděláme kvásek – tj. ohřejeme
mléko, přidáme cukr, aby se rozpustil, přidáme droždí,
chvilku počkáme, až to trošku nakyne. Potom si do jiné mísy
dáme 2 vajíčka, olej a ten kvásek, zamícháme a necháme
kynout.
Na jednu porci odvážíme 18 dkg těsta, které vyválíme do
kuličky, rozplácneme a plníme tvarohem. Zavřeme a rozplácneme do požadovaného tvaru. Kraje
potřeme rozšlehaným vejcem, na prostředek dáme povidla a posypku. Pečeme v rozehřáté troubě na
180°C cca 20 minut.

„Dyňové zelí s belešama“ (Morkůvky)
Zelí:
Asi 1 kg oloupané dužiny z dýně nakrájet na menší
kostky, dát dusit na trochu oleje, přidat sůl a kmín.
Nepodlévat vodou, dýně je většinou vodnatá a pustí
dostatek šťávy. Dusit skoro do měkka, pak
mačkadlem na brambory mírně pomačkat, ale ne na
kaši! Trochu vody smíchat se lžící hladké mouky a zelí zahustit. Dochutit cukrem a octem. Dvě větší
cibule a asi 20 dkg slaniny nakrájet na kostky, společně osmažit a přidat k zelí. Pokud nechceme mít
zelí příliš mastné, cibuli a slaninu přecedit a dát do pokrmu bez tuku.
Beleše:
¼ l mléka, 40 dkg hladké mouky, trošku cukru na vzejití kvásku, 3 žloutky, ½ kostky droždí, špetka soli.
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Nechat vykynout, lžičkou vyházet, nechat znovu vykynout. Rukou mírně roztáhnou, smažit ve vysoké
vrstvě tuku, aby plavaly. Nechat na ubrousku odkapat. Beleše se přikusují k dýňovému zelí, maso není
potřeba.
Jedná se o starý tradiční pokrm, který se v Morkůvkách běžně vaří. Letos se navíc uskuteční už
třináctý ročník akce „Morkůvská Heloudýně“, jejíž součástí je právě soutěž o nejlepší dýňové zelí.

Bramborové placky (Těšany)
Suroviny:








1 kg vychladlých vařených brambor (nejradši od včerejška)
asi 250 g polohrubé mouky
1 celé vejce
2 lžičky soli
+ asi 250 g mouky na průběžné podsypávání (podle šikovnosti
hospodyňky)
100 g rozpuštěného sádla na potírání
povidla s mákem a rumem k naplnění

Postup:
1. Studené brambory protlačte lisem, nebo nastrouhejte na jemném struhadle. Rozklepněte k nim
vejce, přidejte mouku a sůl. Rukama zpracujte na měkké a lepivé těsto, které už ale má tendence
držet pohromadě, když s ním zacházíte něžně.
2. Pracovní plochu si hodně podsypejte moukou, těsto zformujte do delšího silného „hada“ a
odkrajujte z něj kousky. Ty vyválejte na tenké placky. Pokud máte litinovou pánev nebo plotýnku na
sporák, začněte ji rozehřívat. Pokud máte jen obyčejnou teflonovou, taky to stačí, ale není to ono.
3. Rozválejte vždy jednu placku a opečte ji na suché, rozpálené litinové pánvi z obou stran. Otočte
tehdy, když placka místy jeví známky nafukování a na spodní straně se opečou malé černé puchýřky
(na teflonu budou o dost světlejší). Průběžně válejte, otáčejte, vyměňujte placky na pánvi. Kdyby se
moc připékaly, oškrábejte z pánve černé spálené kousky, nevyplachujte. Litina drží teplo hodně
dlouho a umí báječně opařit nešikovného kuchaře.
4. Hotové placky odkládejte na talíř, po obou stranách potřete rozpuštěným sádlem a sledujte, jak se
v kuchyni míhají děti (které se dušovaly, že jdou ven), manželé, návštěvy a sousedé. Pokud vám
náhodou nějaké placky zbydou, gratulujte si, potřete je povidly, mákem, nebo obojím. Zamotejte a
vychutnávejte.
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Příklad dobřé přaxe
RODINNÁ POLITIKA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Rodinná politika má v Jihomoravském kraji dlouholetou tradici a je mimo jiné i Ministerstvem práce a
sociálních věcí považována za průkopníka v této oblasti i mezi ostatními kraji. Jednou z jejich aktivit
je pravidelné setkávání koordinátorů rodinné politiky v obcích, jehož cílem je vzájemné
obohacování o zkušenosti a poznatky s prorodinnými aktivitami, vzájemná podpora a vzdělávání. To
by ovšem nebylo možné bez zájmu a spolupráce obcí a jednotlivých koordinátorů, kteří tuto práci
mnohdy vykonávají nad rámec svých pracovních povinností. Rodinná politika je záležitostí
jednotlivých samospráv a závisí na každé obci nebo městu, zda a jak se chce tomuto tématu věnovat.
Rozvoj rodinné politiky a zájem vedení měst a obcí o rodiny má pozitivní dopad na prosperitu a rozvoj
místních komunit a spokojenost obyvatel se životem v obci.
Naše poděkování patří všem, kteří se tomuto tématu věnují a usilují o to, aby se rodinám
v Jihomoravském kraji dobře žilo.
Více informací o rodinné politice Jihomoravského kraje, koordinátorech, koncepčních opatřeních
v jednotlivých obcích včetně kontaktů na referenty rodinné politiky JMK můžete nalézt na
www.rodinnapolitika.cz .

CHCETE, ABY SE VE VAŠÍ OBCI DOBŘE ŽILO?
ZAPOJTE SE DO PRO-RODINNÉHO AUDITU!
Již druhým rokem Jihomoravský kraj realizuje projekt „audit familyfriendlycommunity“ (audit rodině
přívětivá obec), který jsme na základě licenční smlouvy převzali z Rakouska. Audit podporuje obce v
úsilí o zlepšování podmínek života rodin, a proto usilujeme o jeho rozšiřování a realizaci v dalších
městech a obcích Jihomoravského kraje.
V případě vašeho zájmu o zapojení obce do realizace auditu vyplňte Kontaktní formulář na webu
www.auditfamilyfriendlycommunity.cz nejpozději do 31. 7. 2017 a zaškrtněte políčko „Mám zájem o
zapojení naší obce / města do auditu familyfriendlycommunity“ nebo kontaktujte oddělení sociální
práce, SPO a rodinné politiky OSV KrÚ JMK, tel.: 541 651 424 (Mgr. Sekanina), e-mail:
sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz.

VÍTE, ŽE…?
Certifikáty auditu familyfriendlycommunity získalo v prvním ročníku projektu sedm obcí z
Jihomoravského kraje: Boskovice, Brno-sever, Hodonín, Moravany, Moravský Krumlov, Slavkov
u Brna a Vilémovice.
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Kalendář akcí na přázdniny
MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
Hradozámecká renesanční noc na Státním zámku Lysice, 26. srpna
Ohňová show na vnitřním nádvoří zámku a prohlídky zámku se šermem vás čekají na místě barokně
přestavěné renesanční vodní tvrze, upravované ještě počátkem 19.století. Krásné prostory s bohatě
zařízenými interiéry a ojedinělou zámeckou zahradou s promenádní kolonádou nabídnou prohlídky v
19.15, 20.00 a 21.00 hodin. Rezervace NUTNÁ na tel. čísle 516 472 235. Využijte možnost prohlídky i
v jiných dnech, zámek má co nabídnout. Kulturní program zámku naleznete na https://www.zameklysice.cz/cs.

BRNO A OKOLÍ
Za historickými rádii na Zámek Slavkov – Austerlitz, do 10. prosince
Prodejní výstava Historická rádia je určena jak vášnivým sběratelům historických předmětů, tak i těm,
kteří si rádi zavzpomínají, jaký přístroj hrával v obývacím pokoji jejich rodičů a prarodičů. Všechny
exempláře jsou poklady pana Jiřího Hajdy, který svůj volný čas zasvětil svému velkému koníčku ─
renovování a opravě historických rádií, jehož poutavý životopis si můžete na výstavě také přečíst.
Mimo jiné se o rádiích a radiostanicích dozvíte spoustu zajímavostí, například jak tento bezdrátový
zázrak vznikl, kdy začalo pravidelné vysílání v Československu nebo jak rozhlasová hra vyděsila
posluchače.
Do 10. 12. 2017 si přijďte zavzpomínat a prohlédnout si jedinečnou sbírku historických modelů rádií.
Dokonce nemusíte odejít s prázdnou! Až do konce roku jsou rádia k prodeji, a to v hodnotě od sto do
tisíců korun.
Metrostav handy cyklo maraton, 1. ─ 5. srpna
2222 km v limitu 111 hodin! Handy cyklo maraton je nejdelší extrémní cyklistický „závod“ ve střední
Evropě. Přestože je označován jako závod, je více než závodem benefiční jízdou napříč všemi 14 kraji
České republiky s výjezdem do Drážďan, kterou společně absolvují týmy složené ze zdravých a
handicapovaných cyklistů, můžu i žen, profesionálů i amatérů. 3. srpna budou závodní týmy projíždět
jižní Moravou se zastávkou na Zámku Slavkov – Austerlitz. Můžete je přijít povzbudit. Bližší informace
o maratonu naleznete na www.cestazasnem.cz
13. Jazzový večer v botanické zahradě Brno, 3. srpna
Mimo kvalitní hudbu vás čeká klobouková show Dámského kloboukového klubu Dantes. Dámy i
pánové v extravagantních kloboucích i krásných šatech a se slunečníky, vycházkovými hůlkami i vějíři
jsou vítáni! Letos džínový svět. Občerstvení zajištěno. Hraje skupina Bonbon Jazz pod vedením
Rudolfa Hájka.
Grand Prix ČR na Masarykově okruhu v Brně, 4. – 6. srpna
Informace o předprodeji naleznete na http://ticbrno.cz/cs/predprodej/grand-prix-ceske-republiky-46-8-2017.
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ZNOJEMSKO A PODYJÍ
Letní večery ve vinných sklepech Nového Šaldorfa, do října
Od května do října pro vás otevírají vinné sklepy novošaldorfští vinaři - každý týden alespoň jeden z
vinařů. Otevřeno je vždy od 17.00 do 21.00 hod. Nabídka vín, degustace, posezení a občerstvení se
odvíjí od individuální nabídky vinaře. Rozpis Týdnů vinaře naleznete na webu
http://www.wineofczechrepublic.cz/akce-a-novinky/kalendar-akci/9298-tydny-vinare-v-saldorfskychsklepech.html

SLOVÁCKO
Svatovavřinecké slavnosti v Hodoníně, 11. – 14. srpna
Městské slavnosti v Hodoníně se budou konat na Masarykově náměstí. Čeká vás zážitek z
historického ležení, pro děti bude připraven program, nakupte si na jarmarku, poslechněte si Vojtu
Kotka, Jiřího Zonygu, Olgu Lounovou, odreagujte se při hodové zábavě a vše završte maškarním
večerem. Více viz http://www.dkhodonin.eu.

PÁLAVA A LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL
Noční kostýmované prohlídky Zámku Mikulov, červenec – srpen
V průběhu prázdnin vás Zámek Mikulov zve každou středu na noční kostýmové prohlídky. Prohlídky
jsou vždy po půl hodině. První prohlídka začíná v 19:30 hod, poslední je v 21:00 hod. Na noční
prohlídky je nutná rezervace na telefonním čísle: +420 777 061 230 nebo e-mailové adrese:
pokladna@rmm.cz.
Přehled dalších akcí na každý prázdninový den naleznete na webu www.jizni-morava.cz.

Kontakt
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
e-mail: knotkova.alena@kr-jihomoravsky.cz; tel. 541 658 907

