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AKTUÁLNĚ Celou Vysočinu zasypaly vločky

Hospodaření kraje Vysočina 
v roce 2009 bylo pozname-
náno důsledky ekonomické 
krize, které se projevily pře-
devším ve sníženém plnění 
daňových příjmů rozpočtu 
kraje v roce 2009. Rok 2009 
byl tedy velmi tvrdý a vedení 
kraje stálo poprvé před pro-
blémem hlubokých propadů 
v příjmech. Předchozí vedení 
kraje se nikdy nemusela vy-
pořádávat s takovou situací. 
Díky mnoha opatřením kraje 
v průběhu roku se nakonec 
podařilo v krizovém roce 
2009 udržet rozpočet vyrov-
naný a prakticky ztrojnásobit 
investiční činnost především 
v dopravní infrastruktuře 
a majetku kraje. 
Výsledkem je tedy kladný disponibilní zůstatek na základním 
běžném účtu kraje ve výši cca 33 000 tis. Kč, bankovní zů-
statek tohoto účtu činí 35 124 785, 10 Kč, neboť navíc ob-
sahuje vrácené dotace obcí a nespotřebované dotace krajem 
(cca 2 000 tis. Kč), které budou při finančním vypořádání 
převedeny do státního rozpočtu.

JAK TO VIDÍ RADNÍ

• Seznam národních kul-
turních památek se na 
Vysočině rozrostl o další tři 
zápisy. Potvrzení mimořád-
ného významu pro kulturní 
dědictví České republiky 
nově patří Štáflově chalupě 
v Havlíčkově Brodě, Kláš-
teru premonstrátů v Želivě 
a Přemyslovskému kruci-
fixu, který je nyní součástí 
expozice Strahovského 
kláštera v Praze, leč v bu-
doucnu se tato šest století 
stará dřevěná plastika nevy-
číslitelné hodnoty snad vrátí 
zpět do jihlavského kostela 
svatého Ignáce a Jakuba.

• Nemocnice Jihlava poří-
dila novou magnetickou 
rezonanci a druhý lineární 
urychlovač za peníze z In-
tegrovaného operačního 
programu EU. Od nového 
přístrojového vybavení se 
očekává zkvalitnění a zrych-
lení diagnostiky zhoubných 
nádorů a jejich efektivnější 
následná léčba.

Hrozba
Státní lesy změnily pod-

mínky prodeje dřeva a malým 
podnikatelům v oboru tak 
hrozí bankroty. Radní Matě-
jek bije na poplach. 
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Úklid po zimě
Do velkého jarního úklidu 

kraje se opět zapojí organiza-
ce i jednotlivci. Lidé seberou 
tuny odpadků u silnic. 

Na kopci nad Třeští děti o jarních prázdninách našly doslova haldy sněhu.

„Faktem je, že zásoba vody ve 
sněhu není zanedbatelná, a tak 
správci významných vodních 
nádrží preventivně průběžně 
upouští vodu z nádrží a při-
pravují retenční prostor k za-
chycení vody z tajícího sněhu. 
Jde o zcela běžnou situaci, kte-
rou sleduje také vedení kraje 
Vysočina,“ uklidňuje hejtman 
kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD). Podle statistik 
se množství vody ve sněhu 
na území kraje Vysočina blíží 
množství vody ve sněhu ve 
stejném období roku 2006. 

Zajímavé informace pro 
vyznavače zimních sportů 
o upravených běžeckých tra-
sách či střediscích sjezdového 
lyžování jsou k dispozici na 
www.region-vysocina.cz.

Více než půl met-
ru sněhu napadlo 
v lednu a únoru na 
Vysočinu. Pravidelný 
příděl sněhu zaměst-
nával nejen silničáře, 
vodohospodáře nebo 
lékaře chirurgických 
ambulancí, ale i pro-
vozovatele vleků, 
hoteliéry nebo in-
struktory lyžování.

„Pokud se bude počasí 
vyvíjet jako dosud, mohla 
by letošní zima být pro sil-
ničáře v kraji jedna z nejná-
kladnějších za poslední léta. 
Nepředpokládám však, že 
bychom kvůli dražší zimě vý-
razně omezovali letní opravy,“ 
ubezpečuje náměstek hejtma-
na pro oblast dopravy Libor 
Joukl (ČSSD) s tím, že se však 
může stát, že některé plánova-
né akce mohou být posunuty. 

Krajští silničáři zajišťují sjízd-
nost 4700 kilometrů vozovek; 
kromě krajských silnic zajiš-
ťují také prohrnování a sypá-
ní státních silnic I. třídy. Přes 
zimu se v regionu neudržuje 
302 kilometrů málo frekven-
tovaných cest. Nejnáročnější 
je údržba komunikací ve vyš-
ších polohách kraje, kde musí 
být komunikace udržovány 
inertním posypem – např. 
oblast CHKO.

Bílé nadělení stojí hodně peněz

Rok 2006 2007 2008 2009
Náklady (v mil. Kč)         255,7*          212 217          252,8*

Kolik stojí zimní údržba v našem kraji:

Kraj Vysočina má v letošním roce na celoroční 
údržbu komunikací vyčleněno 520 mil. korun. 
Jen v lednu letošního roku náklady na zmírňo-
vání následků zimy dosáhly 35 mil. korun, což 
je o 15 mil. více než za stejné období loňského 
roku.

*Rozpočet na zimní údržbu byl aktuálně povýšen

Vladimír Novotný (ČSSD)
1. náměstek hejtmana

Informace k nově vyhlášeným granto-
vým programům Fondu Vysočiny najdou 
předkladatelé projektů na 

www.fondvysociny.cz
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Úspěch
Sportovci z Vysočiny zazá-

řili na zimních olympijských 
hrách krajů a ukázali téměř 

všem záda. V extrasil-
né konkurenci skon-
čil náš kraj třetí. 



Kraj Vysočina vyhlašuje třetí výzvu předkladate-
lům grantových projektů k předkládání projekto-

vých žádostí o finanční podporu v rámci 
prioritní osy 1 Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Program: Operační program Vzdělávání pro konku-
renceschopnost
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory: 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, částka pro tuto 
výzvu: 34 461 209,62 Kč
1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
se speciálními  vzdělávacími potřebami, částka pro 
tuto výzvu: 29 666 574,61 Kč
1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských 
zařízení, 
částka pro tuto výzvu: 38 627 780,94 Kč

Datum vyhlášení výzev: 24. února 2010
Datum zahájení příjmu žádostí: 12. dubna 2010
Datum ukončení příjmu žádostí, ukončení výzev: 
23. dubna  2010 do 13.00

Úplný text výzvy, formuláře povinných příloh žádos-
ti, Příručka pro žadatele a ostatní dokumenty jsou 
ke stažení na www.vysocina-finance.cz nebo na 
www.msmt.cz. Konzultace projektových záměrů je 
možná prostřednictvím e-mailu: opvk@kr-vysocina.cz 
nebo osobně po telefonické domluvě s kontaktními 
osobami:
• Mgr. Simona Kašpárková, tel.: 564 602 539, 
 e-mail: kasparkova.s@kr-vysocina.cz  
• Ing. Jana Zikánová, tel.: 564 602 548, 
 e-mail: zikanova.j@kr-vysocina.cz 
• Mgr. Michala Pechová, tel.: 564 602 547, 
 e-mail: pechova.m@kr-vysocina.cz 
• Vendula Hanzalová, DiS. tel: 564 602 552, 
 e-mail: hanzalova.v@kr-vysocina.cz
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V létě 2009 byla vyhlášena turistickým portálem www.regi-
on-vysocina.cz „Velká letní fotografická soutěž“ pro foto-
grafy – amatéry. Této soutěže se zúčastnilo 35 soutěžících, 
kteří do soutěže zaslali celkem 179 fotografií. Fotografie 
byly tématicky zaměřeny na letní období. 
Pro porotu bylo velmi obtížné vybrat ze všech fotografií ty 
NEJ a ještě určit pořadí. Proto byli vybráni čtyři autoři bez 
určení pořadí:
Lenka Dočkalová, Jolana Novotná, Milan Pelikán, 
Karel Tvrdý
Za zachycení krás přírody byly uděleny ještě tři zvláštní ceny 
těmto autorkám:
Gerta Pejšlová, Mirka Šulcová, Jarmila Tejklová
Fotografie zaslané do soutěže budou využívány v tištěných 
propagačních materiálech kraje Vysočina, na webových 
stránkách (např. www.region-vysocina.cz, www.lyze-vyso-
cina.cz, www.vysocinatourism.cz, www.kr-vysocina.cz atd.), 
na výstavách, v inzertních článcích atp. 
Výhercům ještě jednou gratulujeme. Ceny v podobě hod-
notných knižních publikací budou odměněným soutěžícím 
zaslány. 
Děkujeme všem soutěžícím za účast v soutěži a za zaslané 
fotografie.

Kraj Vysočina od 1. února 2010 umožňuje 
pacientům zdravotnických zařízení žádat o dar 
za uhrazené regulační poplatky. 

„Lidé mohou o peníze ve výši uhrazených 
regulačních poplatků žádat prostřednictvím 
následné písemné darovací smlouvy. Kraj Vy-
sočina má za tímto účelem ve svém rozpočtu 
připraveny finanční prostředky,“ ubezpečuje 
hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za 
ČSSD). 

Žádost o dar bude Rada kraje Vysočina 
schvalovat hromadně každé čtvrtletí. V přípa-
dě nejasností může veřejnost využít speciální 
mailovou adresu poplatky@kr-vysocina.cz, 
v pracovní dny od 8 do 15 hod také bezplatnou 
telefonní linku 800 809 809. Návrh darovací 
smlouvy je k dispozici ve všech krajských 
nemocnicích, na recepci sídla kraje Vysoči-
na v Jihlavě a v elektronické podobě také na 
www.kr-vysocina.cz, www.zdravi-vysociny.cz.

„Také letos očekáváme po-
dobně kvalitní a silná jména 
nominovaných,“ nechal se 
slyšet předseda výboru za-
stupitelstva pro udělování 
nejvyššího krajského ocenění 
Ivo Rohovský (ODS).

Všichni členové zastupitel-
stva mohou své návrhy před-
kládat do konce dubna, výbor 
pak vybere oceněné a jejich 
seznam opět podléhá schvá-
lení zastupitelstvem. Nejvyšší 
ocenění udělí kraj už potřetí. 
Loni se stali držiteli nejvyššího 
ocenění například Jarmila Kra-
tochvílová, vědec Josip Klez-
cek nebo Martina Sáblíková. 
Slavnostní předání nejvyššího 
ocenění kraje Vysočina je na-
plánováno na 22. října 2010.

Vysočina opakovně přichá-
zí s nabídkou dotací na pod-
poru projektů v oblasti zkva-
litňování předškolní péče. Pět 
miliónů korun je připraveno 
k rozdělení v rámci grantové-
ho programu Naše školka. 

V loňském roce v rámci ob-
dobného pilotního programu 
uspělo 33 obcí, to znamená 
méně než polovina všech 
žadatelů. Zájem o dotace 
na rekonstrukci sociálních 

zařízení nebo modernizaci 
stravovacích provozů byl 
obrovský. „K typickým pro-

jektům patří projekt Nové Vsi 
u Nového Města na Moravě. 
Zde obec zrealizovala kom-

pletní rekonstrukci sociálního 
zařízení pro 37 dětí mateřské 
školy za téměř půl milionu 
korun,“ připomněl náměstek 
hejtmana pro oblast grantové 
politiky Vladimír Novotný 
(ČSSD). Konečný termín pro 
příjem žádostí je 12. březen. 

Více informací o aktuál-
ně vypsaných grantových 
programech rozvojového 
Fondu Vysočiny najdete 
na www.fondvysociny.cz

Důvodem k této obavě je 
rozhodnutí Lesů České re-
publiky s. p. vyhlásit veřejnou 
soutěž s podmínkou, že veš-
keré dřevo budou prodávat 
vítězové výběrového řízení. 

Ti dosud prodávali polo-
vinu dřeva. „S vítězem bude 
uzavřena smlouva, a to na 
dobu až deseti let podle cha-
rakteru soutěženého území. 
Velikost těchto územních 

jednotek oproti dosavadnímu 
stavu vzrostla, což bude mít 
buď přímo, nebo potažmo 
negativní dopad na malé a 
střední firmy,“ obává se kraj-
ský radní pro oblast lesního 
a vodního hospodářství a 
zemědělství Josef Matějek 
(ČSSD) a doplňuje, že zhor-
šení podmínek pro regionální 
firmy vnímá jako krok ne-
správným směrem. 

Sdílí nejistotu odběratelů 
biomasy, kteří se obávají ne-
dostatku dřevní biomasy pro 
regionální výrobu tepla nebo  
elektrické energie. „Naším zá-
jmem je rozvoj regionu a toho 
nelze dosáhnout bez rozvoje 
a prosperity zdejších podni-
ků,“ uvedl Matějek, který se 
obává zásadní monopolizace 
dřevozpracujícího průmyslu.

Kraj Vysočina stejně jako 
Společenstvo dřevozpracují-
cích podniků považuje tento 
přístup Lesů ČR, s.p. za ne-
vhodný a ústy hejtmana kraje 
Vysočina Jiřího Běhounka slí-
bil podporu při plánovaných 
jednáních o způsobu prodeje 
státního dřeva s ministrem ze-
mědělství Jakubem Šebestou.

Kraj Vysočina vnímá ros-
toucí význam informačních 
technologií pro rozvoj všech 
oblastí našeho života. Proto 
zařadil jejich rozvoj mezi své 
priority a aktivně se podílí 
především na jejich využití 
ve veřejné správě. Zároveň si 
ale uvědomuje i rizika, která 
rozšíření mobilních telefonů, 
internetu a dalších technolo-
gií přináší. Elektronická kri-
minalita ohrožuje podnikatele 
i občany. Zvláště ohroženou 
skupinou jsou děti.

„Na internetu hrozí dětem 
řada nebezpečí od kyber-
šikany přes stránky s rasis-
tickými názory až po šíření 
dětské pornografie či dokonce 

kontaktování pedofilními 
jedinci,“ shrnul rizika radní 
kraje pro oblast informati-
ky Zdeněk Ryšavý (ČSSD). 
„Proto jsme v rámci projek-
tu Elektronická bezpečnost 
podpořili aktivitu Národního 
centra bezpečnějšího inter-
netu nazvanou Červené tla-
čítko.“ Jedná se o tzv. horkou 
linku, kam uživatelé internetu 
mohou zasílat hlášení, pokud 
narazí na výše uvedené jevy. 
Oznámení je vyhodnoceno 
a posláno Policii ČR k další-
mu prošetření.

Aplikace Červeného tlačít-
ka je široké veřejnosti dostup-
ná zdarma, stáhnout se dá na 
adrese www.horkalinka.cz. 

VELKÁ LETNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 

S TURISTICKÝM PORTÁLEM 

WWW.REGION-VYSOCINA.CZ

Milan Pelikán: Sázava-Stvořidla

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Postup v případě zájmu o dar:
1) Po ošetření (hospitalizaci) si vyžádejte doklad o Vámi uhrazeném regulačním poplatku.
2) Do předtištěného návrhu Darovací smlouvy doplňte své kontaktní údaje a další vyznačené  

 informace
3) K doplněnému návrhu Darovací smlouvy připojte originály dokladů o úhradě 

 regulačního poplatku.
4) Smlouvu odešlete nebo odevzdejte na předepsané adrese (nejlépe v obálce 
 označené „POPLATKY“)
Podpisem Darovací smlouvy žadatel stvrzuje správnost uvedených i doplněných údajů.

Menší zpracovatelé dřeva a na 
ně navázané firmy se bojí, že 
se jim zhorší přístup ke dřevu 
ze státních lesů. To by mohlo 
do budoucna ohrozit jejich 
existenci a také vést k pro-
hloubení nezaměstnanosti. 

Lesy ohrožují živnosti

Kraj dále hradí poplatky Vysočina rozdá
nejvyšší ocenění

Děti jsou na internetu velmi ohroženou skupinou.

PC pohlídá Červené tlačítko

V. Novotný: Opravte si školku

záměr prodeje 

BÝVALÉHO LOVECKÉHO 
ZÁMKU VČETNĚ PARKU 

v Jinošově

Bližší informace poskytne 
odbor majetkový Krajské-
ho úřadu kraje Vysočina

Petr Dvořák
tel. č. 564 602 227 
 724 650 192

připravuje 

Jídelnu mateřské školy opravili za krajskou dotaci také v Novém 
Veselí.



Obrazový dokument re-
žiséra Roberta Sedláčka je 
prvním svého druhu, který si 
kraj Vysočina nechal natočit. 
Režisér Robert Sedláček veli-
ce velkoryse prezentuje města 
regionu, památky, přírodu, 
tradiční průmysl i zvyky. 

Část materiálů byla na-
točena z letadla, mnoho 
dynamických záběrů pořídil 
kameraman z ramene kame-
rového jeřábu. Ze tří desítek 
hodin natočeného rozmani-
tého materiálu vznikly kromě 
čtvrthodinového dokumentu 
plánovitě kratší verze doku-
mentu – tříminutová studie 
a třicetivteřinové „reklamní“ 
spoty. „Veřejná premiéra 
dokumentu proběhla na 
letošním ročníku veletrhu 
cestovního ruchu RegionTour 
v Brně. Do budoucna bychom 
film rádi nabídli například 
regionálním turistickým cen-
trům a zvažujeme jeho umís-
tění na Facebooku,“ zmínil 

radní kraje Vysočina pro ob-
last cestovního ruchu Tomáš 
Škaryd (ČSSD). Stručný ko-

mentář filmu zazní v různých 
jazykových mutacích a film je 
tedy připraven i pro zahra-

niční prezentaci. Dokument 
byl pořízen z dotace ROP 
Jihovýchod.
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Oficiální název našeho regionu je Vysočina se sídlem v Jihla-
vě. Trochu nezvyklý název se krajští zastupitelé rozhodli pouze 
přiblížit zažitým zvyklostem. Obrátí se na Parlament České 
republiky a požádají poslance a senátory, aby k současnému 
oficiálnímu názvu Vysočina přidali ještě slovíčko Kraj. „Půjde 
o formální záležitost, neboť Vysočina slovo kraj již na svých 
materiálech dávno používá,“ konstatuje hejtman Vysočiny Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD).

K dobrovolnému úklidu 
veřejných prostranství a ze-
jména sběru odpadků podél 
silnic v regionu se může hlásit 
každý přes elektronický sys-
tém na www.kr-vysocina.cz.

„Plánujeme, že každý činný 
zájemce obdrží průkaz, který 
bude zároveň sloužit jako 
volná jízdenka pro dopravu 
na místo úklidu, neboť i v mi-

nulém roce se do akce aktivně 
zapojili všichni autobusoví 
dopravci. V letošním roce je 
oslovíme také,“ informoval 
radní kraje Vysočina Martin 
Hyský (ČSSD). 

Do úklidové akce se zapojí 
také Krajská správa a údržba 
silnic Vysočiny, která následně 
zajistí svoz pytlů s odpadky. 
V loňském roce se podařilo 

v týdnu organizovaného jar-
ního úklidu sesbírat přes 30 
tun odpadu s tím, že velká 
část byla použita k dalšímu 
zpracování.

Přibude v názvu slovo?
Velký jarní úklid čeká Vysočinu v týdnu 
od 16. dubna. Organizátoři dobrovolné akce 
opět očekávají tradičně velký zájem veřejnosti 
i organizací.

Kraj čeká úklid po zimě

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 
funguje od začátku února kromě Jihlavy také v Havlíčkově 
Brodě. Činnost detašovaného pracoviště v Havlíčkově Brodě 
na adrese Dobrovského, č.p. 2915 v 1. poschodí budovy může 
veřejnost využít každé pondělí od 11 do 13 hodin a od 14 do 18 
hodin. Konzultaci je nutné vždy domluvit telefonicky na čísle 
606 520 546.

„Domácí násilí se odehrává beze svědků a mezi osobami, které 
k sobě mají (či měly) blízký vztah. Navíc se jedná snad o jediný 
trestný čin či přestupek, v jehož případě pachatel neopouští 
místo činu - díky určité toleranci totiž neočekává, že by za své 
chování mohl být odsouzen či potrestán,“ řekl radní pro sociál-
ní oblast Petr Krčál (ČSSD).

Domácí násilí začíná často velmi nenápadně, takže si jeho prv-
ních příznaků oběť často ani nevšimne. Pokud se ovšem domácí 
násilí hned v počátcích nezastaví, má stupňující se tendenci 
- opakuje se a nabývá na intenzitě.K násilí ve vztahu nedochází 
neustále - střídají se období násilí a relativního klidu. 

„V násilném vztahu se totiž projevují tři faktory: láska, naděje 
a strach. Cyklus domácího násilí, v němž se střídá období líbá-
nek, vzrůstající tenze, konfliktu a usmiřování, se tak stále opaku-
je - navíc se stupňující tendencí,“ popsal Petr Krčál.

Krčál: Domácí násilí se 
odehrává beze svědků

„Sčítání proběhne pláno-
vitě v předem zveřejněných 
termínech ve více než 510 ho-
nitbách kraje Vysočina,“ sdělil 

Josef Matějek (ČSSD), radní 
pro oblast lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství. 
Druhý letošní termín sčítání 

je stanoven na 6. břez-
na. „Sčítání je kaž-
doroční povinností 
uživatele honitby 
stanovenou záko-
nem o myslivosti 

a zároveň jed-
ním ze základ-
ních podkladů 

pro vypracování 
plánu mysliveckého 

hospodaření v honitbě. 
Aby bylo možno provést co 

nejobjektivnější zjištění stavu 
zvěře v poměrně různoro-
dých přírodních podmínkách 
v honitbách kraje Vysočina, 
byly i termíny pro letošní rok 
stanoveny ve spolupráci se 
zástupci uživatelů honiteb,“ 

vysvětlil Petr Bureš, vedoucí 
odboru lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství.

V regionu podle statistik 
mírně stoupají stavy prasete 
divokého a klesá populace 
zajíce polního.

Začátkem března čeká Vysočinu již druhé le-
tošní pravidelné sčítání zvěře. zvěř daňčí celkem ....................................1 213

zvěř mufloní celkem ....................................1 002
srnčí zvěř celkem ..................................30 325
černá zvěř celkem ....................................2 852
zajíc polní ..................................27 842
vydra říční ....................................1 207
křepelka polní ....................................3 741    
sluka lesní ....................................2 087

Sčítané stavy zvěře na Vysočině k 31. 3. 2009 (výběr)

BLESKOVÝ ROZHOVOR S REŽISÉREM FILMU
Co předcházelo premiéře filmu pro kraj Vysočina?
„Nejtěžší fází příprav filmu jsem pro-
cházel loni v květnu, kdy jsem inten-
zivně pracoval na přípravě zakázky 
a psal scénář. Půl roku trvalo samotné 
natáčení, střih, výroba triků i namlou-
vání komentářů. Ze tří desítek hodin 
natočeného materiálu divák uvidí osm-
náct minut vybraných nejzajímavějších 
záběrů Vysočiny.“

Na který záběr jste nejdéle čekal?
„Jsem hodně netrpělivý. Bylo mučivé čekat tři hodiny na 
postavení dvanáctimetrového ramene kamerového jeřábu. 
A pak vznikne jeden záběr za půl dne. Ale ten záběr pak 
stojí za to. Užíval jsem si natáčení u renesančního mostu sv. 
Lutriána nedaleko Polné, okolí pramenů řeky Svratky nebo 
prales na Žákově hoře.“

Na Vysočině jste netočil poprvé. Co Vás k nám láká?
„Rád natáčím tam, kde to znám. Vysočina je sympatická tím, 
že má horizonty. Není tady tolik prokabelováno, silnice tu 
vytváří pěkné linky. Je to krajina, která se kameře nevzpírá, 
proto tady rád točím. Hodně lidí zná Vysočinu pouze z prů-
jezdu dálnicí, mě naopak Vysočina táhne z dálnice pryč. 
Osobně mám nejraději krajinu kolem Polné a Nového Veselí 
– rybníky, lesy.“

Novým krajským zastupite-
lem se stal Jiří Maděra. V klu-
bu ČSSD vystřídá Stanislava 
Mácu, který byl jmenován 
ředitelem Gymnázia Otokara 
Březiny a Střední odborné 
školy Telč. Zákon neumož-
ňuje, aby člen zastupitelstva 
byl zároveň ředitelem krajské 
organizace. Jiří Maděra má 
již s prací pro krajskou samo-
správu zkušenosti. 

Druhým rokem je členem 
kontrolního výboru. 

„Ve své práci zastupitele 
bych se jako učitel velice 
rád věnoval oblasti školství 
a vzdělávání, dále také akti-
vitám vedoucím k podpoře 
sportu,“ uvedl Jiří Maděra, 
který je učitelem na Gymná-
ziu Vincence Makovského se 
sportovním zaměřením v No-
vém Městě na Moravě.

Lidé poprvé viděli nový film o Vysočině

Nový film Vysočiny byl představen na letošním RegionTouru v Brně. Letošním společným tématem všech 
37 spoluvystavovatelů byla Vysočina filmová a Vysočina jako cíl dovolené pro rodiče a děti. Na snímku 
starosta Telče Roman Fabeš a radní kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu Tomáš Škaryd.

Myslivci opět sčítají svoji zvěř

Krajští zastupitelé se vyměnili

Přijímačky se blíží 
Už jen několik dnů se žáci základních škol mohou rozho-

dovat, na jakou střední školu se budou hlásit. Na Vysočině si 
letos podává přihlášku zhruba 4730 žáků. Celkem je připraveno 
zhruba sedm tisíc studijních míst

Stále platí, že uchazeč o studium si může podat až tři přihlášky 
na různé studijní obory - nejpozději do 15. března 2010 přímo 
na střední školu. „Svůj definitivní zájem o studium vybraného 
oboru uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku. Ten je 
třeba doručit na zvolenou školu nejpozději do pěti pracovních 
dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. Zápisové lístky letos ob-
drží absolventi základních škol na příslušné ZŠ, ostatní uchazeči 
u nás na krajském úřadě,“ informovala radní kraje pro oblast 
školství Marie Kružíková (ČSSD). 

Termíny přijímacích zkoušek pro první kolo řízení stanovují 
střední školy po vlastním uvážení. Přijímací zkouška se může 
konat nejdříve 22. dubna.

Další informace jsou dostupné na  www.kr-vysocina.cz nebo 
na telefonních číslech 564 602 944, 564 602 964Člen zastupitelstva Jiří Maděra.
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1. KATEGORIE: KULTURNÍ AKTIVITA

Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze – expozice / Žďár nad Sázavou

Brtnické kovadliny – mezinárodní setkání uměleckých kovářů / Brtnice

Celostátní hasičský festival dechových hudeb 2009 a Dny záchranářů / Pelhřimov

Cyklus přímých přenosů z operních představení z Metropolitní opery v New 
Yorku / Chotěboř

Dolnorakouská zemská výstava – výstavní projekt / Telč

Festival Pod Zelenou horou – 2. ročník hudebního festivalu / Žďár nad Sázavou

Folkové prázdniny – 24. ročník festivalu / Náměšť nad Oslavou

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna – městská 
slavnost / Telč

Horácký džbánek – 27. ročník folkového festivalu / Žďár nad Sázavou

Hračkobraní – festival hračky z přírodního materiálu / Kamenice nad Lipou

Jazz na dvoře – jazzový festival / Mladé Bříště

Jihlavské havíření 2009 / Jihlava

Mahler Jihlava 2009 – Hudba tisíců – mezinárodní hudební festival / Jihlava

Měřínský Živý Betlém 2009 – Největší Živý Betlém na Vysočině / Měřín

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2009 / Jihlava

Nocturno pěveckého sboru Pacov – koncerty smíšeného pěveckého sboru / Pacov

Noční prohlídky polenského hradu – netradiční prohlídky hradu / Polná

Oslavy 100. výročí konání císařských manévrů / Velké Meziříčí

Oživený zámek 2009 „Starci na chmelu“ – netradiční prohlídka zámku / Náměšť 
nad Oslavou

Pelhřimov – město rekordů – mezinárodní festival rekordů a kuriozit / Pelhřimov

Pohádkový les Josefodol 2009 / Světlá nad Sázavou

Setkání na Podhorácku – 7. ročník folklorního festivalu / Velká Bíteš

Slavnost Barchan – městská historická slavnost / Jemnice

Staročeské Vánoce – divadelní a hudební vystoupení / Humpolec

Středověké slavnosti – 6. výročí zápisu třebíčských památek do seznamu UNESCO 
/ Třebíč

Svátek keltské kultury BELTINE 2009 / Telč

Tančírna / Třešť

Trampský širák – 6. ročník festivalu / Štoky

Větrná galerie a největší koláž ve střední Evropě / Žďár nad Sázavou

Zámostí – multižánrový hudební festival / Třebíč

2. KATEGORIE: PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

Hartvíkovice / Postupná obnova kostela sv. Jiljí

Havlíčkův Brod / Obnova fasády domu č.p. 13

Hrotovice / Obnova fasády kostela sv. Vavřince

Humpolec / Obnova fasády synagogy č.p. 492

Chotěboř / Obnova vnitřního nádvoří zámku

Jemnice / Obnova zámecké ohradní zdi

Jihlava / Obnova fasády domu č.p. 1624

Jimramov / Obnova fasády domu č.p. 27 v Ubušíně

Kamenice / Obnova šindelové střechy na tvrzi č.p. 20

Koněšín / Obnova kostela sv. Bartoloměje

Křeč / Obnova šindelové střechy fary č.p. 5

Křižánky / Obnova usedlosti č.p. 10 v Moravských Křižánkách

Kuklík / Celková obnova domu č.p. 37

Ledeč nad Sázavou / Postupná obnova hradu a parkánových zdí

Lukov / Obnova kostela sv. Jana Křtitele

Maleč / Restaurování soch Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého

Myslibořice / Obnova střechy zámku

Nové Město na Moravě / Obnova fasády domu č.p. 133

Okříšky / Obnova zámku

Pelhřimov / Obnova sgrafitové fasády domu č.p. 61

Pelhřimov / Restaurování oltáře sv. Floriána v kostele sv. Víta

Polná / Obnova domu č.p. 9 (Husova knihovna)

Radotice / Obnova kaple

Sněžné / Repase oken fary

Tasov / Obnova márnice

Třešť / Restaurování božích muk v Korečníku

Velká Chýška / Restaurování vnitřní výmalby v kostele sv. Jana Křtitele

Velké Meziříčí / Obnova domu č.p. 357

Velké Meziříčí / Obnova fasády zámku

Žďár nad Sázavou / Revitalizace okolí Zelené hory

Přehled kulturních aktivit nominovaných na Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009

ANKETNÍ LÍSTEK
1. kategorie: Kulturní aktivita roku 2009
Název akce, pro kterou hlasujete

2. kategorie: Péče o kulturní dědictví v roce 2009
Název akce, pro kterou hlasujete

Jméno, příjmení a telefon odesílatele

ANKETNÍ LÍSTEK
1. kategorie: Kulturní aktivita roku 2009
Název akce, pro kterou hlasujete

2. kategorie: Péče o kulturní dědictví v roce 2009
Název akce, pro kterou hlasujete

Jméno, příjmení a telefon odesílatele

Hlasování v anketě Zlatá jeřabina 2009
Termín hlasování: 1. 3. – 9. 4. 2010. 
Způsoby hlasování: písemně pomocí 
anketního lístku (vlevo) odeslaného na 
adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor 
kultury a památkové péče, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava s označením „Zlatá jeřabina“ 

nebo pomocí elektronického formuláře, 
který naleznete na www.kr-vysocina.cz > 
kultura a památky. Podmínky hlasování: 
Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci 
v každé kategorii. Každý má právo hlaso-
vat pouze jedenkrát.

Cílem ankety je poukázat na pestrost 
kulturních aktivit v kraji a na úsilí s nímž 
je pečováno o kulturní památky. 

Více informací o anketě naleznete na 
stránkách kraje Vysočina v sekci kultura 
a památky.

Čtyři zlaté, deset stříbrných a sedm bron-
zových medailí přivezla výprava sportovců 
našeho kraje z her IV. zimní olympiády dětí 
a mládeže České republiky 2010 v Libereckém 
kraji. 

Vysočina dosáhla díky všem skvělým výsled-
kům nejlepšího umístění v historii účastí na 
tomto druhu sportovních akcí. 

V celkovém bodování krajů obsadila za Li-
bereckým a Jihomoravským krajem třetí místo. 
„Celá výprava měla ideálně načasovanou spor-
tovní formu. Sportovci i jejich trenéři si zaslou-
ží velké poděkování za úsilí, snahu a nadšení, 
s jakým reprezentovali naši Vysočinu,“ vzka-
zuje krajská radní pro oblast školství, mládeže 
a sportu Marie Kružíková (ČSSD).

Nejúspěšnějším medailistou výpravy kraje 
Vysočina je fenomenální Viktor Polášek z No-
vého Města na Moravě, který exceloval s vybo-
jovanými dvěma zlatými a dvěma stříbrnými 
medailemi v severské kombinaci. O tomto 
mladém muži patrně ještě v budoucnu hodně 
uslyšíme. Skvěle zabojovala v alpském lyžování 
Veronika Čamková z Velkého Meziříčí nebo 
v klasickém lyžování Vendula Ostrejšová ze 
Svratky. Úspěšní byli také naši hokejisté (4. 
místo), lyžařská štafeta, biatlonisté nebo rych-
lobruslaři. 

V nesportovní výtvarné soutěži si druhé 
místo svou malbou zasloužila Aneta Málková. 
Další zimní olympiáda dětí a mládeže se usku-
teční v roce 2012, místo zatím není známo.

Velký medailový úspěch se dostavil
Senzace: Vysočina dovezla ze zimní olympiády jednadvacet medailí, celkově je mezi kraji třetí nejúspěšnější

Vlajkonošem naší krajské delegace je paní Dagmar Hromádková-Schvu-
bová, stříbrná medailistka z Olympijských her v Sarajevu v roce 1984 ze 

štafety na 4x5 km v klasickém lyžování.

Výborným čtvrtým místem zazářili na olympiádě hokejisté Veronika Čamková Viktor Polášek


