
Dagmar Havlová poděkovala lidem 
Vysočiny za vyjádření soustrasti
Po úmrtí posledního čes-
koslovenského a první-
ho českého prezidenta 
mohli obyvatelé Vysoči-
ny ve foyer budovy A síd-
la Kraje Vysočina vyjá-
dřit soustrast s úmrtím 
Václava Havla podpisem 
do kondolenčních listin. 
Vedení kraje listiny za-
slalo následně Dagmar 
Havlové.

„Vyjádřili jsme hlu-
bokou a upřímnou sou-
strast celé rodině Václava 
Havla. I přesto, že jsem 
neměl možnost se s ním 
osobně setkat, považu-
ji Václava Havla za ob-
rovského bojovníka. Bojovníka za svobodu 
a spravedlnost. Vnímám jej jako osobnost, 
která se zřetelně zapsala do historie česko-
slovenských i českých dějin a dala jim nový 
směr,“ uvedl v kondolenci Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina (nez. za ČSSD).

Dagmar Havlová 
dopisem hejtmanovi 
poděkovala všem oby-
vatelům Kraje Vysoči-
na. „Spontánní účast 
veřejnosti mě přesvěd-
čila o tom, že myšlen-
kový svět, občanské 
postoje i politická roz-
hodnutí Václava Hav-
la zůstávají hodnotou 
pevně spojenou s na-
šimi novodobými ději-
nami. Hodnotou, kte-
rou – jak věřím – nelze 
zapomenout, kterou 
nelze obejít a která do-
káže v důležitých oka-
mžicích silně zaznít. 

Bude-li to skutečně tak, považovala bych to 
za nejlepší ocenění jeho díla a jsem dojata 
tím, jak se občané Vašeho kraje k němu při-
hlásili,“ napsala Dagmar Havlová ve svém 
poděkování.

text: Milan Pilař  foto: repro dopisu Dagmar Havlové

Pelhřimovská nemocnice prodělala nedávno rekonstrukci, nyní dokazuje, že patří mezi 
špičková krajská zdravotnická zařízení.
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Čapek by se divil. Robot pomáhá 
v Brodě digitalizovat knihy
V budově Střední 
průmyslové školy 
stavební ak. St. Bechyně 
v Havlíčkově Brodě 
začal pracovat robotický 
skener. Je součástí 
rozsáhlého projektu 
Digitalizace a ukládání 
v Kraji Vysočina, který 
financuje 28 miliony 
korun Integrovaný 
operační program.
Jedná se o zcela ojedinělý pilotní pro-
jekt výstavby zázemí krajské digitali-
zační jednotky, jejíž provoz pro Krajský 
úřad Kraje Vysočina zajišťuje Krajská 
knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

„Cílem projektu je digitalizace regio- 
nálních fondů knihoven na Vysočině, měst-
ských archivů a fondů kulturních zařízení 
ve správě Kraje Vysočina. Projekt usnad-
ní přístup ke kulturnímu dědictví regionu 
a zajistí lepší otevřenost veřejné správy. 
Obcím a organizacím mimo jiné umož-
ní využití služeb napříč veřejnou správou. 
Měl by přispět k naplnění zásady, že mezi 
úřady obíhají informace, nikoliv občan,“ 
popisuje význam projektu Zdeněk Ryšavý 
(ČSSD), radní kraje pro informatiku.

Špičkově vybavené pracoviště může 
převádět do digitální podoby veškerý 

tištěný materiál. Speciální robotický 
skener, který automaticky obrací strán-
ky, mohou využít nejen instituce, ale 
i běžní uživatelé. „Samozřejmě nejprve 
kontrolujeme přes centrální databázi, 
zda už daná tiskovina není digitalizo-
vaná na jiném pracovišti v republice, 
teprve pak digitalizaci provedeme,“ do-
plňuje Helena Hrnčířová z Krajské digi-
talizační jednotky a Krajské knihovny 

Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Digita-
lizace tiskovin slouží jednak jako ná-
hrada ohrožených nebo zanikajících 
fyzických dokumentů a tisků význam-
ných svým obsahem či původem pro 
různé oblasti. Druhým cílem je umož-
nění snadnějšího přístupu k doku-
mentům v digitální podobě. „Kraj-
ská digitalizační jednotka v současné 
době mapuje regionální fondy a hledá 

organizace, které mají zájem o digita-
lizaci tiskovin ze svých fondů za úče-
lem jejich ochrany, uložení a zpřístup-
nění,“ dodává Tomáš Škaryd (ČSSD), 
radní kraje pro oblast kultury. Zájem-
ci mohou kontaktovat Krajskou digi-
talizační jednotku v budově stavební 
školy v Brodě nebo prostřednictvím  
e-mailu: kdj@kr-vysocina.cz.

text a foto: Milan Pilař

Pelhřimovská nemocnice získala druhé 
místo v soutěži Bezpečná nemocnice
Ze sedmnácti projektů ve dvou 
kategoriích vybírala porota 
soutěže Bezpečná nemocnice 
letošní vítěze. Výsledky 
čtvrtého ročníku vyhlásil 
v Horáckém divadle v Jihlavě 
ministr zdravotnictví Leoš 
Heger a hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

„Absolutním vítězem čtvrtého ročníku 
soutěže se stala Všeobecná fakultní ne-
mocnice v Praze s projektem Elektro-
nické sledování povinností zaměstnan-
ců,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek.

V sekci Technicko-provozní oblasti, 
kde bylo přihlášeno pět z celkových se-
dmnácti projektů, si druhé místo odnes-
la pelhřimovská nemocnice s projektem 
Nemocnice v krizové situaci. Ve druhé 
sekci – Ošetřovatelsko-medicínské ob-
lasti – získala z dvanácti projektů první 

místo Ústřední vojenská nemocnice Pra-
ha s programem prevence pádů pacienta.

Pelhřimovská nemocnice není 
na Vysočině první, která v této sou-
těži získala ocenění. V minulém roce 
se celkovým vítězem soutěže stal 
projekt havlíčkobrodské nemocnice. 

Hlavním cílem soutěže je zvýšit in-
formovanost o bezpečí v lůžkových 
zdravotnických zařízeních a zároveň 
vyjádřit ocenění zdravotnickému za-
řízení, které udělalo nejvíce kroků 
ke zvýšení bezpečí.

text: Monika Fiedlerová  foto: Milan Pilař

Robotický stroj, který pořídil Kraj Vysočina, umí sám převracet stránky a během deseti minut je schopný převést do digitální podoby až dvě stě stránek.

Výstava 
ke Světovému 
dni vody

5. – 30. března 2012
Sídlo Kraje Vysočina, Jihlava, kongresové centrum

Vážení čtenáři,
konečně přišla zima s mra-
zy a sněhem, která přináší 
radost zejména dětem pro 
jejich zimní radovánky, ale 
pro většinu z nás a zvlášť 
pro zemědělce to příznivá 
zpráva není. Velké holo-
mrazy mohou napáchat 

značné škody nejen na polních kulturách, ale 
i ve stájích při ošetřování zvířat. Loňský rok zna-
menal pro většinu zemědělců Vysočiny mírně 
nadprůměrný rok, trochu hůř na tom byli ti, co 
dělají větší rozsah živočišné výroby, nebo pěs-
titelé brambor, kde sice byly vysoké výnosy, ale 
také prudký pád cen, což může vést v roce 2012 
ke snížení jejich výroby.

Tento stav prohlubují velké obchodní řetězce, 
které už dnes ovládají 75 % trhu potravin v ČR. 
Tím, že dovážejí množství potravin, často méně 
kvalitních, a často levnějších (více dotovaných) 
z EU 15 nebo také z Polska. Nejvíce se to projevu-
je ve strmém pádu výroby vepřového masa v ČR.

Kraj Vysočina, přestože nemá podobně jako 
ostatní kraje téměř žádné kompetence ke zlep-
šení tohoto stavu, uzavřel memorandum o vzá-
jemné spolupráci s Agrární komorou ČR a v rám-
ci svých možností se snaží podporovat soutěž 
o regionální potraviny a regionální produkt Kraje 
Vysočina, Bramborářské dny a chovatelské akce 
v Radešínské Svratce, ale také drobné akce za-
hrádkářů, chovatelů, myslivců a včelařů.

Jsme si silně vědomi důležitosti zemědělské vý-
roby a celého agrokomplexu na Vysočině, hlavně 
pro zaměstnanost (téměř 20 % lidí pracuje v celém 
agrokomplexu). Nezapomínáme však ani na péči 
o krajinu a vodu. V Kraji Vysočina se nacháze-
jí významné vodárenské nádrže, kde je potřeba 
udržovat určitou kvalitu vody, proto chceme země-
dělcům, kterým se podsouvá velký podíl na ploš-
ném znečišťování vodních zdrojů, pomoci tím, že 
v rámci malé přeshraniční spolupráce mezi kraji 
Jihomoravským, Jihočeským, Vysočinou a Dolním 
Rakouskem organizujeme semináře a polní pokusy 
na půdoochranné technologie pěstování plodin, 
které by měly podstatně omezit půdní erozi. Tyto 
technologie budou vhodné zejména v ochranných 
pásmech, ale nejen tam. Pomohou všude, kde by 
jinak hrozilo podstatné omezení zemědělské výro-
by se všemi negativními dopady – snížení výroby, 
znehodnocení investic, podstatné omezení za-
městnanosti – a to nikdo z nás nechce.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem lidem ze 
zemědělství, agrokomplexu za jejich nelehkou 
práci a nám všem bych chtěl popřát – kupujte 
výhradně české potraviny, jsou určitě kvalitnější 
– a tím všichni nejlépe přispějeme k tomu, že lidé 
v zemědělství a na venkově budou moci i nadále 
žít, pracovat a starat se o naši přírodu, lesy, vodu.

Josef Matějek, radní Kraje Vysočina pro oblast  
lesního a vodního hospodářství a zemědělství (ČSSD)

Video na www.iKrajvysocina.cz

http://www.kr-vysocina.cz
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V Humpolci se 

Nejen uzeniny z Uzenářství a lahůdek Sláma, s. r. o., se mohou nově chlubit certifikátem Vysočina regionální produkt®.

ISNOV: Arnika potvrdila 
správnost naší cesty
Projekt Integrovaného 
systému nakládání s odpady 
v Kraji Vysočina (ISNOV) 
se posunul opět o krok 
dále. V pondělí 16. ledna 
projednal řídicí výbor 
závěrečnou, směrnou 
část dokumentace ISNOV 
a posunul ji k projednání 
v zastupitelstvech smluvních 
stran – kraje a patnácti 
největších měst Vysočiny.

Pro sdělovací prostředky bylo samozřej-
mě nejzajímavějším tématem zařízení 
na energetické využití odpadů (lidově, 
ale nesprávně označované jako spalov-
na), protože směrná část obsahuje výběr 
nejvhodnějších lokalit pro jeho možné 
umístění.

Vedle novinářů projevilo paradoxně zá-
jem o řešení odpadového hospodářství 

na Vysočině také ekologické sdružení Ar-
nika, které svolalo na stejný den protestní 
happening, při němž před krajským úřa-
dem několik aktivistů s bílých pláštích roz-
dávalo kolemjdoucím letáčky s varováním 
před stavbou spalovny. A proč píšu para-
doxně? Odpověď je jednoduchá – sdruže-
ní Arnika bylo zastoupené v odborné pra-
covní skupině projektu ISNOV, zřízené 
k posuzování a oponentuře všech částí do-
kumentace. Za rok a půl práce na projektu 
ale zástupci Arniky nepodali žádné připo-
mínky ani doporučení!

Zmíněný letáček měl adresáty pře-
svědčit o tom, že ISNOV podporuje pou-
ze energetické využívání odpadů, které je 
špatné, a vůbec neřeší předcházení vzniku 
odpadů, jejich třídění a recyklaci nebo vy-
užívání bioodpadů. To samozřejmě není 
pravda, v případě ISNOV se naopak jed-
ná o komplexní systém, v němž je zaříze-
ní na energetické využití odpadů pouze 
jednou z koncovek, zpracovávající směs-
ný komunální odpad, který již nelze jinak 
využít. Přes zjevně tendenční obsah jsme 
si obsah letáčku prostudovali a zjistili jsme 
zajímavé věci.

Jako příklad vysoké míry recyklace je 
uváděna italská provincie Turín, kde se 
třídí 60 % komunálních odpadů. To je 
jistě obdivuhodné číslo, a proto nás za-
jímalo, jak ho dosáhli. Na webové strán-
ce http://www.provincia.torino.gov.it/
ambiente/rifiuti lze najít spoustu po-
drobných informací o odpadovém hos-
podářství. Například to, že 60 % sepa-
race dosahuje region Torino-sud, který 
má 240 tisíc obyvatel a je jedním ze 7 re- 
gionů provincie Torino. V té žijí 2,2 mi-
liony obyvatel a celkový podíl třídění 
za celou provincii činí 43 %, což je také 

velmi dobrý výsledek, ale přece jen to 
není zmiňovaných 60 %.

Ovšem kdo se do stránek začte pozor-
něji, zjistí i další informace, které Arnika 
kupodivu „opomněla“. Z našeho pohledu 
je podstatná ta, že i při velké podpoře tří-
dění a s plánem dosáhnout až 65% sepa-
race v roce 2015 zahájila provincie Torino 
v roce 2010 výstavbu zařízení na energe-
tické využití odpadů s kapacitou 424 000 
tun ročně, která bude dokončena v příštím 
roce. A vzhledem ke stále rostoucímu ob-
jemu komunálních odpadů se ve středně-
dobém výhledu uvažuje již o přípravě dru-
hého takového zařízení.

Co z předchozích řádků vyplývá pro 
nás? Určitě potvrzení toho, že jdeme 
správnou cestou budování integrovaného 
systému, který zahrnuje třídění odpadů, 
využívání bioodpadu (kompostování, bio-
plynové stanice) a energetické zpracování 
zbývajícího směsného odpadu s výrobou 
tepla a el. energie. Na závěr mi proto ne-
zbývá než poděkovat Arnice, že nám ne-
přímo dala za pravdu – bez energetického 
využití odpadů to nepůjde.

text: Zdeněk Ryšavý (ČSSD), radní kraje pro oblast 
životního prostředí  foto: archiv Kraje Vysočina

Zařízení na energetické využití odpadů by 
vedle řešení problematiky komunálního 
odpadu mělo přispět také k energetické 
soběstačnosti Vysočiny.

Pravidla a konkurzy
V souvislosti 
s novelou škol-
ského zákona se 
Rada Kraje Vy-
sočina rozhodla 
do konce dubna 
2012 realizovat 
celkem 55 kon-

kurzních řízení na pozice ředitelů kraj-
ských škol a školských zařízení.

Zároveň s přípravou současných  
55 ředitelek a ředitelů na konkurzy 
vrcholí díky načasování poměrně ši-
roká diskuse o připravovaných Pravi-
dlech Rady Kraje Vysočina, kterými se 
konkretizují vybrané vztahy mezi zři-
zovatelem a příspěvkovými organiza-
cemi (tedy i škol a školských zařízení), 
zejména vybrané povinnosti ředitelů 
příspěvkových organizací a stanoví 
se podmínky k jejich plnění. (Dále jen 
Pravidla.)

To tedy znamená, že většina ře-
ditelek a ředitelů našich krajských 
škol a školských zařízení má za úkol 
se nyní těsně před svým konkurzem 
zároveň vyjadřovat k Pravidlům, 
vnímaným poměrně se značnými 
rozpaky, která by do budoucna měla 
zásadně ovlivnit další řízení a fun-
gování krajských škol a školských 
zařízení. 

Že se jedná o skutečně problema-
ticky vnímaná Pravidla, dokazuje na-
příklad skutečnost, že bylo v prvním 
kole připomínkového řízení nutné 
k těmto Pravidlům vypořádat celkem 
193 připomínek. Zřejmě i tento velký 
počet připomínek vedl k rozhodnu-
tí nyní na začátku roku 2012 zahájit 
druhé kolo připomínkového řízení.

Vzniklá situace mě nutí napsat, že 
shodou okolností vzniklý souběh ob-
dobí ředitelských konkurzů a úkolu 
ředitelek a ředitelů se v téže době 
vyjádřit k připravovaným Pravidlům 
považuji za nešťastný. Domnívám se 
totiž, že ředitelka či ředitel před kon-
kurzem nebude mít asi příliš času, 
chuti ani odvahy se kriticky vyjadřovat 
k návrhům svého zřizovatele a „chle-
bodárce“. Spíše tomu bude přesně 
naopak.

Považoval bych tedy za správné, 
kdyby Rada Kraje Vysočina jako zřizo-
vatel krajských škol a školských zaříze-
ní celý proces připomínkování a tvorby 
Pravidel alespoň na dobu prvních čtyř 
měsíců roku 2012 pozastavila a necha-
la nejdříve plánované konkurzy na po-
zice ředitelek a ředitelů proběhnout. 

Jsem přesvědčen, že by toto po-
zastavení procesu připomínkování 
Pravidel prospělo atmosféře průběhu 
konkurzních řízení i vyšší objektivitě 
a odvaze při jejich posuzování a for-
mulování připomínek.

Miloš Vystrčil

senátor, krajský zastupitel za ODS

V čerpání evropských peněz patří Vysočina mezi českou špičku
Kraj Vysočina v současné době realizuje ce-
lou řadu aktivit s podporou strukturálních 
fondů Evropské unie. Celkové náklady pro-
jektů se pohybují v miliardách korun a díky 
nim se v kraji zlepšuje dopravní infrastruk-
tura, zdravotnictví, zkvalitňují se informač-
ní technologie nebo cestovní ruch či uspoří 
energie. „Výsledky řady projektů už teď při-
spívají ke zlepšení podmínek pro obyvate-
le Vysočiny. Jde například o nový obchvat 
Bohdalova či Pavilon pro matku a dítě v Ne-
mocnici Třebíč. Postupně se realizují i další 
projekty, financované v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 
Jde o modernizace zámku v Třebíči a zpří-
stupnění jeho nových expozic nebo Pavilon 
urgentní a intenzivní péče v Nemocnici Jih-
lava,“ uvádí Martin Hyský (ČSSD), radní 
pro oblast regionálního rozvoje.

Vedle těchto investičních projektů stojí 
tzv. měkké projekty. Z pohledu financování  
zaujímají nejvýznamnější místo Globální 
granty Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, kde prostřednictvím 
kraje mohou čerpat školy a vzdělávací zaříze-
ní prostředky na vzdělávání obyvatel v regionu 
téměř za miliardu korun,“ doplňuje Vladimír 
Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana kraje.

Kraj je také zprostředkujícím a kontakt-
ním místem v rámci Operačního programu 

Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakous-
ko – Česká republika 2007 – 2013. Součas-
ně se také snaží realizovat projekty zaměřené 
na zvýšení kvality služeb poskytovaných Kraj-
ským úřadem Kraje Vysočina. Samostatnou 
skupinu tvoří mezinárodní projekty. „Zde je 
získání finančních prostředků o to obtížnější, 
že mezi sebou soutěží projekty z celé Evropy. 
Tady jsme zaznamenali velký úspěch, proto-
že jsme se stali partnerem ve dvou tzv. stra-
tegických projektech Operačního programu 

CENTRAL EUROPE v oblasti dopravy 
a úspor energií. V rámci úspor energií bude 
vybudováno nové sociální zařízení pro han-
dicapované spoluobčany v Lidmani. V rámci 
těchto tzv. Interregů IVB a IVC je Kraj Vyso-
čina nejúspěšnějším žadatelem v rámci České 
republiky,“ uzavírá Martin Hyský. Realizace 
projektů klade značné nároky na spolufinan-
cování ze strany Kraje Vysočina, které dosa-
huje řádů stamilionů korun.

 text: Iveta Fryšová  foto: archiv Kraje Vysočina

eAmbulance  
už i v Pelhřimově
Druhou nemocnicí v regionu, která 
začala v únoru nabízet možnost elek-
tronického objednávání pacientů je 
Nemocnice Pelhřimov. „Jako první se 
do systému zapojily ortopedická, trau-
matologická a proktologická ambulan-
ce, další frekventovaná pracoviště bude 
nemocnice přidávat podle zájmu pa-
cientů,“ uvedl ředitel Nemocnice Pel-
hřimov Jan Mlčák. Službu eAmbulance 
v 32 ordinacích vyzkoušelo už více než 
1800 pacientů Nemocnice Jihlava.

Službu eAmbulance mohou klienti 
krajských nemocnic na Vysočině využí-
vat po získání přístupového originálního 
PIN, který přidělí na počkání pracovník 
kontaktního nebo informačního centra 
nemocnice. Rezervace do vybrané am-
bulance ke konkrétnímu lékaři je pak 
otázkou několika odkliknutí v počítači. 
Pro usnadnění rezervací je možné kon-
taktovat také službu operátorky na te-
lefonu, která je připravena objednání 
klienta okamžitě vyřídit. 

Na přelomu roku 2012 a 2013 bude 
služba eAmbulance – elektronického 
objednávání k lékaři zavedena i v ostat-
ních krajských nemocnicích. „Na rozvoj 
objednávkového systému a podporu jeho 
provozu kraj ze svého rozpočtu uvolnil 
řádově miliony korun. Tyto prostředky 
přispívají ke zpřehlednění systému zvaní 
pacientů a především k efektivnosti vy- 
užití pracovní doby ambulancí,“ řekl 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD). text: Jitka Svatošová

Další příspěvky autora na www.iKrajvysocina.cz

Více informací:
www.eambulance.cz

www.zdravi-vysociny.cz

eAmbulance
způsob objednávání klientů nemocnic Kraje Vysočina k lékaři, který šetří váš čas a nabízí pohodlí rychlého ošetření.

Výhody elektronického objednávání
 § jednoduché ovládání přes internet, telefon, popřípadě možnost osobní návštěvy Kontaktního centra 
 § možnost objednávat se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
 § výběr ideální hodiny pro ošetření, zkrácení doby čekání
 § výběr nemocnice i konkrétního lékaře (vybraných ambulancí)
 § automatické připomenutí termínu ošetření 24 hodin předem (SMS zprávou)

Objednat se do vybraných ordinací je možné přes internetovou adresu www.eambulance.cz. Pacient může dále využít služby 
operátorky na telefonu, která podle jeho instrukcí provede celé objednání. Službu tak mohou pohodlně využít i spoluobčané 
bez přístupu na internet. V případě zájmu je možné objednání provést i osobně při návštěvě Kontaktního centra.

Konkrétní nabídka ordinační doby a typy vyšetření ve specializovaných ordinacích jsou k dispozici na www.eambulance.cz.

Které nemocnice v Kraji Vysočina nabízejí službu elektronického objednání:
Nemocnice Jihlava (od června 2011), telefonické centrum pro všechny krajské nemocnice: 567 157 555,
Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Třebíč a Nemocnice Nové Město na Moravě (v průběhu roku 2012).
Nemocnice Pelhřimov od 13. února 2012.

Nové elektronické služby nemocnic Kraje Vysočina

Pečujeme o Vaše zdraví!

Z armády do  
civilního zaměstnání
Sdružení válečných veteránů ČR nabízí 
v rámci projektu Z války/armády do ci-
vilního zaměstnání pomoc při hledání 
nového zaměstnání pro válečné veterá-
ny po jejich odchodu do civilu. Projekt 
je určen také pro veterány, kteří již byli 
z armády propuštěni dříve, jsou v sou-
časné době nezaměstnaní anebo jim 
nezaměstnanost reálně hrozí.

„Náš projekt umožňuje nejen orga-
nizovat poradenskou činnost, ale nalézt 
veteránům odpovídající zaměstnání, za-
platit potřebné kurzy, školení nebo doto-
vat budoucímu zaměstnavateli část mzdy 
až ve výši 4000 korun po dobu jednoho 
roku,“ uvedl Ladislav Somas, místopřed-
seda Sdružení válečných veteránů ČR.
Projekt je financován z evropských fon-
dů. Více informací na www.legionar.org.
 text: Jitka Svatošová

Krajskému úřadu Kraje Vysočina se v posledních letech daří úspěšně čerpat evropské dotace 
na projekty zaměřené na zvýšení kvality služeb.
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Blíží se termín podání 
přihlášek na střední školy

Přelom února a března 
je časem velkého 
rozhodování a výběru 
střední školy. Na území 
Kraje Vysočina si letos 
podává přihlášku zhruba 
4300 domácích žáků, 
další zájemci o kvalitní 
vzdělávání se pravidelně 
hlásí i ze sousedních krajů.
Stejně jako v minulých letech se předpoklá-
dá největší zájem o studium na gymnáziích 
a obchodních školách. Celkem je v regionu 
připraveno asi sedm tisíc studijních míst

V letošním roce platí, že uchazeč o stu-
dium si může v prvním kole podat maxi-
málně dvě přihlášky na různé studijní obo-
ry – nejpozději do 15. března 2012. Svůj 
definitivní zájem o studium vybraného 
oboru uchazeč potvrdí odevzdáním zápi-
sového lístku. Ten je třeba doručit na zvo-
lenou školu nejpozději do deseti pracov-
ních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 
Zápisové lístky letos obdrží absolventi zá-
kladních škol na příslušné základní ško-
le, ostatní uchazeči si je mohou vyzved-
nout na Odboru školství, mládeže a sportu 
Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

Termíny přijímacích zkoušek pro první 
kolo řízení stanovují střední školy po vlast-
ním uvážení. 

Termín přijímacích zkoušek pro prv-
ní kolo přijímacího řízení je s ohledem 
na termíny zkoušek společné části matu-
ritní zkoušky nově stanoven na období od  
22. do 30. dubna 2012. 

Stejně jako v předchozím roce doporu-
čil odbor školství krajského úřadu ředi-
telům středních škol zařadit mezi krité-
ria pro přijetí do maturitních oborů nejen 
klasifikaci ze základních škol, ale také 
výsledek přijímací zkoušky. Důvodem je 
vyšší objektivita přijímání a snížení tlaku 
na učitele základních škol.

Ze základních škol v Kraji Vysočina 
v letošním školním roce vyjde 4330 žáků, 
v loňském roce jich bylo 4526.

Co dělat před odevzdáním přihlášky:
  vybrat si z nabídky oborů školu, která po-

skytuje výuku zvoleného oboru,
  ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí 

do vybraného oboru vzdělání vydala (povin-
nost ředitele zveřejnit do 31. ledna 2012),
  obstarat si 1–2 tiskopisy přihlášky, k dis-

pozici jsou na základních školách nebo 
v prodejnách SEVT, ale také na webových 
stránkách MŠMT,
  vyplnit přihlášku a nechat si potvrdit pro-

spěch na základní škole,
  obstarat si lékařský posudek o zdravot-

ní způsobilosti, pokud je předpokladem 
přijetí uchazeče zdravotní způsobilost,
  získat posudek školského poradenského 

zařízení o zdravotním postižení nebo 
zdravotním znevýhodnění uchazeče, 
který je zdravotně znevýhodněn, obsa-

hující vyjádření o doporučení vhodného 
postupu při konání přijímací zkoušky,
  odevzdat přihlášky přímo na ředitelství 

středních škol do 15. března 2012 (týká se 
denní formy vzdělávání, přihláška do jiné 
než denní formy vzdělávání se podává ře-
diteli SŠ do 20. března 2012),
  uchazeč, který je žákem základní školy, ob-

drží zápisový lístek na této základní škole, 
a to nejpozději do 15. března. V ostatních 
případech vydá na žádost uchazeče zápi-
sový lístek krajský úřad příslušný dle místa 
trvalého bydliště uchazeče.

Co dělat do doby přijímacích zkoušek 
(přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího 
řízení denní formy vzdělávání proběh-
nou od 22. dubna do 30. dubna 2012)

Škola pořádá přijímací zkoušky:
  očekávat pozvání na přijímací zkoušku 

nebo informaci, že se jí uchazeč nemusí 
zúčastnit,
  v případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, 

rozhodnout se pro jeden z oborů vzdělání,
  nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky 

účastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů 
od termínu zkoušky a očekávat sdělení 
náhradního termínu, který se bude konat 
nejpozději do 1 měsíce po termínu konání 
řádné přijímací zkoušky.

Škola nepořádá přijímací zkoušky:
  vyčkat na zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů, popř. očekávat rozhodnutí o nepři-
jetí do oboru vzdělání – pokud se přijímací 

zkouška nekoná, může být seznam přijatých 
zveřejněn už počínaje 22. dubnem 2012.

Co dělat po přijímacích zkouškách – 
po zveřejnění seznamu přijatých ucha-
zečů resp. obdržení rozhodnutí o nepři-
jetí do oboru vzdělání:
  do 3 pracovních dnů po termínu stanove-

ném pro přijímací zkoušky ukončí ředitel 
školy hodnocení uchazečů, zveřejní se-
znam přijatých uchazečů a odešle rozhod-
nutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému 
zástupci nezletilého uchazeče,
  rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které 

nelze doručit uchazeči nebo zákonnému 
zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá 
po dobu 5 pracovních dnů, pak je považo-
váno za doručené.

V případě přijetí uchazeče:
  do 10 pracovních dnů od zveřejnění se-

znamu přijatých uchazečů musí svůj úmysl 
vzdělávat se v dané střední škole potvrdit 
uchazeč nebo zákonný zástupce nezleti-
lého uchazeče odevzdáním zápisového 
lístku řediteli školy. Zápisový lístek se také 
považuje za včas odevzdaný, pokud byl 
v této lhůtě předán k přepravě provozo-
vateli poštovních služeb. Žádost o vydání 
zápisového lístku si mohou uchazeči, kteří 
nejsou žáky ZŠ, stáhnout z webových strá-
nek Kraje Vysočina www. kr-vysocina.cz 
(téma Školský portál – přijímací řízení),
  zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen 

jednou; to neplatí v případě, že uchazeč 
chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde 
byl přijat na základě odvolání,
  nebude-li zápisový lístek ve lhůtě 10 pra-

covních dnů škole doručen, je možné mís-
to obsadit jiným uchazečem.

V případě nepřijetí uchazeče:
  do 3 pracovních dnů od doručení rozhod-

nutí o nepřijetí ke studiu je možné podat 
odvolání proti nepřijetí k rukám ředitele 
SŠ odvolání proti nepřijetí, který odvolání 
postoupí příslušnému krajskému úřadu,
  zeptat se ředitele školy příslušné střed-

ní školy na možnost přijetí na uvolněná 
místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale 
rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zá-
pisový lístek),
  nevyjde-li odvolání (nebo nebylo-li po-

dáno), zjistit možnosti přijetí ve 2. kole 
(na webových stránkách Kraje Vysočina, 
na odboru školství mládeže a sportu KrÚ, 
v jednotlivých školách).

Další informace je možno získat 
na adrese www.kr-vysocina.cz, nebo 
volat na Krajský úřad Kraje Vysočina – 
Odbor školství, mládeže a sportu (tel.: 
564 602 944, 564 602 964).

text: OŠMS KV  foto: archiv SPŠS Havlíčkův Brod

Krajské stipendium získalo v letošním školním roce například patnáct zedníků a deset 
instalatérů ze Střední odborné školy v Novém městě na Moravě.

Kraj podpoří VŠ 
polytechnickou Jihlava
V posledních desetiletích odcházejí z Vy-
sočiny mladí lidé a jednou z příčin je 
nedostatečné vysokoškolské zázemí regi-
onu, který má jedinou veřejnou vysokou 
školu neuniverzitního směru. „Vysoká 
škola polytechnická Jihlava musí mít pro 
zabezpečení odborně různorodých studij-
ních programů, pro intenzivní spolupráci 
s aplikační sférou, odpovídající tvůrčí čin-
nost a aplikovaný výzkum náležité zázemí 
technické i personální. Vzhledem k její 
krátké historii potřebuje všestrannou pod-
poru pro stabilitu a rozvoj včetně podpory 
ze strany Kraje Vysočina,“ vysvětluje Vla-
dimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtma-
na, důvody, které vedly vedení kraje k po-
skytnutí daru do Fondu rozvoje lidských 
zdrojů vysoké školy ve výši dvou milionů 
korun. Měly by být využity na personální 
stabilizaci školy a udržení kvality. „Exis-
tence vysoké školy na Vysočině je důležitá 
i z hlediska krajské samosprávy, zejmé-
na kvůli zvyšování úrovně vzdělanosti, 
uspokojování potřeb veřejných a soukro-
mých zaměstnavatelů. Škola zajišťuje také 
dostupnost vzdělání i pro sociálně slabší 
skupiny obyvatelstva,“ uzavírá Vladimír 
Novotný. text: Milan Pilař 

Učni zažádali o stipendium. Kraj mezi ně rozdělí tři miliony korun
Až čtyři a půl tisíce korun za pololetí, to je 
částka, kterou mohou od Kraje Vysočina 
dostat učni z osmnácti vytipovaných učeb-
ních oborů. O krajské stipendium zažádalo 
ve školním roce 2011/2012 sedm set jede-
náct studentů prvních a druhých ročníků. 

„O krajské studijní stipendium podle sta-
tistik požádá osm z deseti studentů vybra-
ných oborů středních škol,“ konstatovala 

radní Kraje Vysočina pro oblast školství, 
mládeže a sportu Marie Kružíková (nez. 
za ČSSD) s tím, že na motivační a prospě-
chová stipendia Kraj Vysočina ze svého roz-
počtu vyčlenil tři miliony korun.

Motivační stipendia jsou dvouúrov-
ňová, pokud žák dochází do školy, nemá 
vážnější kázeňské prohřešky a nepropa-
dá, může získat základní stipendium. To 

je podle oboru čtyři sta nebo sedm set ko-
run měsíčně. Pokud navíc dosahuje velice 
dobrých studijních výsledků a je výborný 
v praktickém výcviku, má nárok na pro-
spěchové stipendium, tedy tisíc korun 
za pololetí. „Smyslem stipendií není jen 
posílit zájem o žádané obory, ale zejména 
podnítit mladé učně k větší odpovědnosti 
za vlastní přípravu a ocenit um těch nejši-
kovnějších,“ uvedl Kamil Ubr z krajské-
ho odboru školství, mládeže a sportu.

Letos podali největší počet žádostí o sti-
pendium studenti oboru obráběč kovů 
a strojní mechanik. Loni, při premiéře 
nového krajského motivačního systému, 
bylo nejvíce žádostí z oboru instalatér 
nebo zedník. 

 text: Lucie Pátková  foto: archiv SOŠ Nové město n. M.

Obory podpořené 
motivačními stipendii
Modelář, slévač, nástrojař, obráběč kovů, 
kovář, jemný mechanik, klempíř, malíř 
a lakýrník, kameník, tesař, zedník, pokrý-
vač, pekař, řezník-uzenář, strojní mecha-
nik, instalatér, elektrikář, elektrikář-sil-
noproud.

První velká volba  
– čím chtěli být?
1)  Čím jste chtěli být v dětství? 
2)  Který obor byste zvolili ke studiu 

dnes a proč? 

Vítězslav Jonáš, senátor za ODS
1)  Nesnil jsem 

o ničem jiném 
než o tom být 
chovatelem 
zvířat. U  nás 
doma se cho-
valo mnoho 
domácích zví-
řat. Můj otec byl také aktivním mys-
livcem a mnohdy se u nás ve vo- 
liéře objevil třeba raněný výr i další 
draví ptáci. Osobně jsem se nejvíce 
věnoval chovu poštovních holubů.

2)  S největší pravděpodobností by to už 
nebyla strojní průmyslovka, i když je 
to kvalitní a stále doufám, že i per-
spektivní obor. Táta byl řídícím uči-
telem. Snad i proto si přál, abych se 
stal také učitelem. Přesto se moji 
rodiče rozhodli pro průmyslovku. 
Dnes bych si raději zvolil lesařinu 
nebo veterinu. I když vím, že v dneš-
ní době je uplatnění těchto profesí 
velmi obtížné.

Jan Slámečka, 
krajský zastupitel za KSČM
1)  Moje předsta-

vy  se odvíjely 
od mojí fanta-
zie zapojované 
do každoden-
ních dětských 
her. Tedy velmi 
často se měni-
ly. Pokud si ale vzpomínám, nejraději 
jsem snil o létání v oblacích.

2)  Postupem času se mým celoživotním 
koníčkem stala hasičina. Do oboru 
požární ochrany by tedy pravděpo-
dobně směřoval můj dnešní zájem. 
Není nad to, když povolání je součas-
ně i koníčkem. 

Jan Karas, 
krajský zastupitel za KDU-ČSL
1)  Dětství jsem 

prožil z velké 
části u dědeč-
ka a babičky 
na vesnici, kde 
nebyla nou-
ze o domácí 
zvířata. Z toho 
se dá lehce dovodit zájem o zvířata 
a přání stát se veterinářem.

2)  Je pravděpodobné, že bych stejný 
obor zvolil i dnes. Splnil by se mi tak 
dětský sen, který jsem si v dobách 
minulých kvůli „kádrovému“ profilu 
nemohl dovolit. 

Vladimír Novotný,  
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
1)  Jako sko-

ro každé-
ho malého 
kluka, i mě 
velmi zauja-
la práce po-
peláře. To mi 
nějaký rok 
vydrželo. Pak nastoupil traktoris-
ta. Moc jsem to povolání obdivo-
val. Nakonec jsem si přece jen vše 
rozmyslel, učil se dobře a nastou-
pil na gymnázium. 
Na vysoké škole jsem pak skončil 
u ekonomie. 
Zároveň ale musím říct, že řidičský 
průkaz na traktor mám a žena mě 
sem tam pošle alespoň připravit 
popelnici pro popeláře. Tedy tak 
trochu jsem si dětské sny splnil.

2)  Určitě by mě hodně zajímala socio-
logie nebo politologie. Ale vzhledem 
k realitě trhu práce bych asi volil 
obor, který by se velmi dobře uplat-
nil v praxi, např. práva. 
 Ale možná bych si vybral stejný 
obor, tedy ekonomii. Myslím, že 
je velmi dobře uplatnitelná právě 
dnes.

anketa

Středoškolští studenti na Vysočině se věnují nejrůznějším činnostem, i studentky brodské stavební školy Lucie Křížová a Tereza Vopršalová 
pracují pod vedením Marie Noskové (vpravo) na projektu Život a dílo Olbrama Zoubka.
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První výsledky 
sčítání obyvatel
Na Vysočině přibývá vysokoškolsky vzdě-
laných lidí, populace stárne, přibývá cizin-
ců, díky nimž na Vysočině nevymíráme. 
Přiznali jsme téměř 108 tisíc obydlených 
domů a téměř 30 tisíc neobydlených. 
Prozradili jsme na sebe, že v domácnos-
tech topíme ústředním topením, nejčas-
těji také plynem. Předběžné výsledky sčí-
tání lidu, domů a bytů 2011 na Vysočině 
patrně nepřekvapily, ale potvrdily regio-
nální specifika, která vyplývají zejména 
z venkovského charakteru osídlení. 

Na Vysočině žije v současnosti 
512 727 obyvatel, což je o 0,1 % více 
než při sčítání v roce 2001. „Za nepatr-
ným růstem stojí zvyšující se porodnost 
několika posledních let a v menší míře 
také imigrace cizinců,“ vysvětluje Jitka 
Číhalová, ředitelka Krajské správy ČSÚ 
v Jihlavě. 

Vysočina stárne rychleji než jiné kraje 
a za deset let ztratila prvenství v nej-
vyšším podílu dětí na populaci. Počet 
osob ve věku 65 a více let převažuje 
nad dětskou populací do 14 let, při po-
sledním sčítání to bylo naopak. Vysoči-
na má nejnižší podíl rozvedených mužů 
(7,3 %) a rozvedených žen (8,5 %) 
na populaci. Vysokoškoláci představu-
jí 10 % obyvatel starších 15 let. Podíl 
vysokoškoláků na Vysočině od minulé-
ho sčítání rostl rychleji než jinde, ab-
solutně přibylo více než 15 tisíc osob 
„s titulem“.

Poklesl podíl lidí hlásících se k české 
národnosti, naopak národnost morav-
skou uvedlo téměř o polovinu více osob 
než v roce 2001 (36 tisíc proti 25 tisí-
cům). Nejvíce lidí se hlásí k moravské 
národnosti na Třebíčsku a Žďársku.

„Desetiletí 2001 až 2011 lze označit 
za období s nejdynamičtějším růstem po-
čtu obydlených domů od šedesátých let 
minulého století. Celkový přírůstek oby-
dlených domů činil více než šest tisíc, nej-
častěji šlo o novou výstavbu rodinných 
domů. Podíl obydlených domů ve vlast-
nictví fyzických osob je na Vysočině dru-
hý nejvyšší,“ dodala Jitka Číhalová.

Téměř 60 % bytových domácností 
v Kraji Vysočina je vybaveno osobním 
počítačem a připojením k internetu pak 
téměř 55 % všech bytů. 

Definitivní a podrobné výsledky sčí-
tání zveřejní Český statistický úřad 
do konce roku 2012. text: Milan Pilař

panorama

Školáci upozornili 
na nebezpečí internetu 
První ročník krajské soutěže 
Víš, co ti hrozí na netu zná své 
vítěze. Slavnostní vyhlášení 
nejlepších studentských 
prací na téma elektronické 
bezpečnosti se konalo v pátek 
10. února v jihlavském sídle 
Kraje Vysočina.

Zájem o účast v soutěži projevily přede-
vším základní školy. „Porota ohodnotila 
devadesát jedna prací. Do soutěže se zapo-
jilo zhruba dvě stě žáků,“ spočítal účastní-
ky klání radní Kraje Vysočina pro oblast in-
formatiky Zdeněk Ryšavý (ČSSD).

Studenti základních a středních škol mohli 
„internetové hrozby“ zpracovat formou hra-
ného filmu, počítačové animace, powerpoin-
tové prezentace, komiksu, plakátu nebo foto-
románu. Námětově vedla šikana, zneužívání 
osobních dat nebo internetové přátelství.

„Mládež si uvědomuje, že internet je 
dobrý sluha, ale i špatný pán, a to je dů-
ležité. Internet je médium svobody, ale 
jeho rozšíření a všudypřítomná anonymi-
ta představují obrovské nebezpečí,“ zdů-
raznila radní Kraje Vysočina pro oblast 
školství Marie Kružíková (nez. za ČSSD).

A čí příspěvky se porotě nejvíce líbily? 
V kategorii druhého stupně základních 

škol a víceletých gymnázií bylo nejúspěš-
nější Gymnázium Jihlava, jehož studen-
ti si odvezli ocenění ve dvou kategoriích. 
V kategorii středních škol se zadařilo pře-
devším Střední škole obchodní a služeb 
SČMSD, Žďár nad Sázavou, která si od-
vezla rovněž dvě prvenství. O jedno z nich 
se zasloužil Filip Šustr, který spolu se svý-
mi kolegy natočil hraný film Chraňte si své 
soukromí.

„Naším filmem jsme chtěli oslovit jak 
děti ze škol, tak jejich rodiče. Proto jsou 

ve filmu i momenty, jejichž záměrem je, 
aby člověku běhal mráz po zádech,“ před-
stavil oceněný snímek jeho autor.

Tato i ostatní soutěžní práce budou zve-
řejněné na krajských webových stránkách. 
„Mohou se stát pomůckou při výuce nebo 
příkladem dobré praxe, jak na záporné 
stránky internetu upozornit,“ nastínil je-
jich využití hejtman kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD). Druhý ročník sou-
těže bude vyhlášen letos v září.

text: Lucie Pátková  foto: archiv Kraje Vysočina

Ústav v Těchobuzi startuje první etapu transformace
Kraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu so- 
ciální péče pro mentálně postižené Těcho-
buz do projektu transformace pobytových 
zařízení sociální péče. Ústav sídlí v histo-
rickém objektu zámku, který nevyhovuje 
moderním požadavkům poskytování soci-
álních služeb, a objekt není možné zrekon-
struovat pro bydlení rodinného typu, které 
by vyhovovalo individuálním potřebám kli-
entů. Nový název bude Domov Jeřabina, 
p. o. Cílem první etapy transformace je vy-
tvoření čtyř skupinových domácností s ma-
ximálním počtem šesti osob s mentálním 
a kombinovaným postižením. V každém 
domku bude k dispozici 24 hodin denně 
ošetřovatel či asistent.

„Podali jsme transformační projekt, 
který schválilo Ministerstvo sociálních 
věcí (MPSV). Krajská rada schvalovala 

první žádost o finanční prostředky, která pů-
jde na MPSV do připomínkového řízení. Po-
čítáme, že by měla být schválena počátkem 

března,“ uvedl Petr Krčál (ČSSD), radní 
kraje pro oblast sociální. Akci bude finan-
covat MPSV ČR z programu IOP – Indivi-
duální operační program, který pro ústav 
v Těchobuzi počítá s náklady 100–150 mili-
onů korun. Kraj Vysočina uhradí vícenákla-
dy ve výši pět až sedm milionů korun, kte-
ré vzniknou rozdílem ceny stanovené EU 
(asi 150 Kč za metr čtvereční) a tržní cenou, 
za kterou jednotlivé obce prodávají pozemky. 
Kraj má dohodnutý výkup pozemků v Pelhři-
mově, Pacově a v Kameni a v současnosti se 
diskutuje, kde bude stát stacionář, který bude 
domky organizačně zastřešovat. Domky by 
se měly postavit v prstenci do třiceti kilomet-
rů od stacionáře. První dva domky by se měly 
stavět v Kameni a Pelhřimově, kde by výstav-
ba mohla začít v srpnu letošního roku.

text: Eva Vorálková  foto: archiv Kraje Vysočina

Na sociální služby 
na Vysočině chybí 
sto milionů korun
Poskytovatelé sociálních služeb 
na Vysočině potřebují pro letošní 
rok na bezproblémový chod dotaci 
ve výši 410–420 milionů korun. Do-
stanou ale od státu o sto milionů 
méně, což by mohlo být pro někte-
ré služby likvidační, proto chybějící 
peníze doplatí Kraj Vysočina. Nejvíce 
peněz chybí v pobytových zařízeních, 
jako jsou domovy pro seniory. „Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí ČR 
upřednostnilo terénní a ambulantní 
služby, poté služby pro rodiny s dětmi 
a až na posledním místě se dostalo 
na pobytová zařízení, která dostala 
od 65 % do 90 % skutečnosti roku 
2011. Terénní a ambulantní služby 
obdržely 110 % objemu roku 2011. 
To znamená, že nejdražší služby byly 
ohodnoceny nejméně,“ konstatuje 
Petr Krčál (ČSSD), radní Kraje Vysoči-
na pro oblast sociální.

Pokud by kraj peníze nedorovnal, 
došlo by ke snížení standardu péče 
v lůžkových zařízeních, musely by se 
propustit dvě stovky jejich zaměst-
nanců v Kraji Vysočina a musel by se 
snížit i počet klientů. „To si nedoká-
žu představit, protože trend je spí-
še opačný. Jedná se o lidi, kteří jsou 
hodně zdravotně postižení. Zdravotní 
stav klientů v domovech pro senio- 
ry se za posledních šest let rapid-
ně zhoršil. Dnes jsou to z osmdesáti 
procent lidé ležící, kteří se do domo-
vů pro seniory dostávají z nemocnic 
a oddělení dlouhodobé péče. Dále 
jsou to klienti s Alzheimerovou cho-
robou nebo jinou formou demence 
v domovech se zvláštním režimem. 
Budeme hledat prostředky z rozpočtu 
kraje a z rozpočtu měst a obcí. Chce-
me situaci vyřešit nejdéle do konce 
března, abychom mohli poskytovate-
lům sociální péče říci, jakou formou 
jim pomůžeme tyto služby zabez-
pečit,“ uzavřel Petr Krčál s tím, že 
v opačném případě by se mohl sys-
tém sociální péče úplně rozložit.

text: Eva Vorálková

Členové vítězného družstva: Filip Šustr, Tereza Svobodová, Jiří Šiler a Marcel Kubíček ze 
Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou.

Granty Kraje Vysočina
Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo 14. února 2012 šest 
nových grantových programů z Fondu Vysočiny zaměřených 
na modernizace sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy 
a jídelen v budovách mateřských škol, na podporu budování 
sportovišť, podporu dlouhodobých a jednorázových sportovních 
a volnočasových aktivit, rozvoj EVVO a na tvorbu projektových 
dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění 
a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi.

Výčet vyhlášených grantových pro-
gramů a kontakt na odbory krajského 
úřadu, v jejichž gesci budou programy 
realizovány:

Naše školka 2012 
  4 000 000 Kč – program na podporu 

projektů v oblasti zkvalitňování před-
školní péče (odbor regionálního roz-
voje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, 
hruza.l@kr-vysocina.cz) 

Uzávěrka: 16. 03. 2012

Sportoviště 2012
  3 000 000 Kč – program na podpo-

ru výstavby a údržby sportovních 
a tělovýchovných zařízení na území 
kraje Vysočina (odbor školství, mlá-
deže a sportu, Mgr. Ivo Mach, tel.: 
564 602 940, mach.i@kr-vysocina.
cz; Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941, 
horky.p@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 23. 03. 2012

Sportujeme 2012
  1 500 000 Kč – program na podporu 

rozvoje dlouhodobých volnočasových 
aktivit v oblasti tělovýchovy a spor-
tu (odbor školství, mládeže a sportu, 
Veronika Vráblová, tel.: 564 602 935, 
v r a b l o v a . v @ k r - v y s o c i n a . c z ; 
Mgr. Petr Panovec, tel.: 564 602 938,  
panovec.p@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 23. 03. 2012

Jednorázové akce 2012
  2 000 000 Kč – program na podporu 

jednorázových sportovních a volno-
časových aktivit (odbor školství, mlá-
deže a sportu, Mgr. Alena Mikulíková, 

tel.: 564 602 939, mikulikova.a@kr-
-vysocina.cz; Bc. Jana Albrechtová, 
tel.: 564 602 942, albrechtova.j@kr-
-vysocina.cz)

Uzávěrka: 30. 03. 2012

Čistá voda 2012
  5 500 000 Kč – program na podporu 

zpracování studií nebo projektových do-
kumentací v oblasti zásobování pitnou 
vodou, odvádění a čištění odpadních vod 
a ochrany před povodněmi (odbor lesní-
ho a vodního hospodářství a zemědělství, 
Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, 
zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin 
Drápela, tel. 564 602 207, drapela.m@
kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 30. 03. 2012

Environmentální osvěta  
– Přírodní zahrady 2012
  1 500 000 Kč – program na podporu roz-

voje systému environmentální výcho-
vy, vzdělávání a osvěty (odbor životní-
ho prostředí, Ing. Martina Ferklová, tel.: 
564 602 516, ferklova.m@kr-vysocina.cz) 

Uzávěrka: 30. 03. 2012

Výzvy k předkládání projektů a veš-
keré informace ke grantovým pro-
gramům včetně formuláře žádosti 
najdete na internetových stránkách 
Kraje Vysočina http://extranet.kr-
-vysocina.cz/edotace/ nebo na www.
fondvysociny.cz.

Ústav sociální péče v Těchobuzi čeká 
v nejbližší době výrazná proměna.

O evropské veřejné 
správě v Jihlavě
Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě 
hostí ve dnech 28. a 29. března dru-
hou OSEPA konferenci nazvanou Open 
Source v evropské veřejné správě. 
Jejím cílem je podle informací pořada-
telů zmapovat strategický vliv využívá-
ní Free Open Source Software (FOSS), 
který je distribuován bez zpoplatněné 
licence. Přednášející budou demon-
strovat potenciál software v pod-
mínkách stávajícího technologického 
a servisního prostředí institucí evrop-
ské veřejné správy. 

Zájemci se mohou registrovat 
na http://osepa.kr-vysocina.cz/, kde 
také najdou předběžný program 
a další informace o konferenci.

 text: Milan Pilař 

Turistická značení čeká 
každoroční údržba
Celkem 350 tisíc korun letos pošle Kraj 
Vysočina Klubu českých turistů na pra-
videlnou obnovu značení cyklistických 
a pěších tras. „Každý rok v jarních mě-
sících proškolení dobrovolníci obnoví 
a zkontrolují správnost zhruba jedné 
třetiny z celkového značení na pěších 
cestách a zhruba jedné pětiny cest pro 
cyklisty. Naše peníze pomohou s náku-
pem barvy a částečně pokryjí například 
náklady na cestovné,“ uvedl Tomáš 
Škaryd (ČSSD), krajský radní pro oblast 
cestovního ruchu.

Kraj Vysočina pomáhá obnovovat tu-
ristické značení už od roku 2003. Celko-
vá částka dotace se za posledních devět 
let vyšplhala až na 2,4 milionu korun. 
Mezi nejoblíbenější turisty vyhledáva-
né oblasti patří právě nyní ledová stěna 
ve Víru nebo zimní plavby lodí po Da-
lešické přehradě. Více o zimní turistické 
nabídce na www.region-vysocina.cz.

text: Milan Pilař

Myslivci v regionu znovu 
spočítají stavy zvěře
Únor a březen je v kalendáři myslivců 
tradičně spojený se sčítáním stavů zvě-
ře v honitbách, což jim nařizuje zákon 
o myslivosti. Termín stanoví orgán státní 
správy, jemuž také musí výsledky písem-
ně oznámit.

První termín sčítání zvěře se uskuteč-
nil na Vysočině už v sobotu 11. února, 
druhý je naplánován na sobotu 3. břez-
na. „Každý myslivec by měl početní sta-
vy zvěře v honitbě sledovat po celý rok. 
Ve stanovených termínech, kdy provádí 
myslivci v honitbě sčítání zvěře, dochá-
zí k porovnání jednotlivých pozorování. 
Výsledek samozřejmě nemůže být mate-
maticky přesný, ale k vypracování plánu 
mysliveckého hospodaření podle dlou-
hodobých zkušeností vyhovuje,“ uvedl 
Josef Matějek (ČSSD), radní Kraje Vy-
sočina pro oblast lesního hospodářství 
s tím, že změny ve stavech zvěře v jed-
notlivých honitbách oproti loňskému 
roku budou známy začátkem dubna.

V loňském roce napočítali myslivci 
téměř třicet tisíc kusů srnčí zvěře, skoro 
27 tisíc zajíců, dvanáct tisíc kachen divo-
kých a více než tři tisíce divokých prasat. 
Na Vysočině žijí téměř čtyři stovky jele-
nů, více než tisíc daňků a muflonů a sko-
ro pět tisíc lišek.

 text: Milan Pilař  foto: Radka Pilařová 

více na www.scitani.cz

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/227.cistavoda2009.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/254.prirodnizahrady2011.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/254.prirodnizahrady2011.doc
http://www.fondvysociny.cz
http://www.fondvysociny.cz
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Němeček
Osmiveslice

Postava 
z Dvořáko-
vy opery 
Armida

Část  sečny 
omezená 
průsečíky

Latinský pře-
klad bible

Italský 
fotbalový 
útočník

Římská 
čtyřka

Kmet, 
stařešina

Posvátný 
staroegypt-

ský býk

Akustický 
lokátor

2x snížený 
tón

MPZ vozidel 
Libanonu Druh jeřábu

Svobodný 
feudální 
statek

Náměty Slovenská 
řeka Část úst
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Přátelská 
diskuse
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Moravy
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sečnými 
zbraněmi

Zánět kostí 
(odborně)

Člen alan- 
ského km.
Medojed 
kapský

Drobný 
hlodavec

1.díl tajenky 3. díl tajenky
Touš

Důlní plyn
Římská 

bohyně  lovu
Vnitřek

Zavařené 
ovoce

První krční 
obratel
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Součást 
umělých 
barviv

Městnání 
krve (odb.)

Ohon

Povel pro 
psa

Doprav.
komunikace

Útvar 
prvohor

Přímé ode- 
hrání míče

Noční pták

Znač. volt- 
ampéru

Královský 
stolec

Já (německy)
Záporná 
stránka

Název 
hlásky R

Zříc.hradu 
u Prahy

Značka 
technicia 
Ohrada

Zkr. tlaku 
krve

Příslušník 
skinheads

Hleďme
Včelí 

produkt

Slovensky 
které

Desetiny 
tisíce

Bezlistý 
stonek

Slov. otázka 
sázkařů

Horská 
jezera

24hodino- 
vé úseky

Východní 
část naší 
republiky

Meta

Nebo 
(anglicky)

Nevolník
Římskými 
čísly 501

Velkozobý 
pták

Zkr.bezpeč-
nosti práce

Vězeňská 
místnost

Slovensky 
uvnitř

Sportovní 
zkratka

Slovenská 
republika

2.díl tajenky

Částice se 
záporným 
nábojem

Lesk
Součást 

éterických 
olejů

Roční 
období

POMOC: 
Sven, Toni, 

RL.

Historická obec Brtnice na říčce téhož jména se připomíná r. 1234, na město povýšena r. 2000, může se chlubit památkovou zónou, gotickým hradem z 15. stol. přestavěným na renes. zámek či dvojicí barokních 
mostů a má více slavných rodáků než jen obrozeneckého kněze a učitele TGM Matěje Procházku. Nárožní dům východní fronty hlavního náměstí patřil více než dvě stě let patricijské rodině Hoffmannů, majitelů 
továrny na kartouny a místních starostů. Je rodným domem ... viz tajenka... (Jugendstilu) – architekta a tvůrce moderního designu Josefa Hoffmanna (1870–1956).

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. 
Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky: americkou akrobatickou legendu – letadla značky Piper. Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou Zadinová Libuše, Olešná; Čiháková Božena, Chotěboř; Emanuel Klíma, Vícenice. Blahopřejeme.

Na mrazivý únor kuřecí v županu 
Únorové teploty spadly hluboko pod 
nulu, proto by mohlo potěšit a zahřát 
něco dobrého na zub. Únorovým tipem je 
kuřecí v županu, na které budeme po-
třebovat kilo kuřecího masa, 300 gramů 
žampionů, sklenku sterilované červené 
kapie, jeden balíček listového těsta, sůl 
a mletý pepř, na potření vejce, pět lžic 
dijonské hořčice a podle chuti také sýr, 
salám a grilovací koření.

Zmrazené listové těsto necháme po-
volit, mezitím si kuřecí prsa nakrájíme 
na pláty a lehce naklepeme. Pláty oso-
líme, opepříme a posypeme grilovacím 
nebo jiným kořením dle chuti. Těsto roz-
válíme a lehce posypeme kořením, poté 
na něj naskládáme maso, potřeme hořči-
cí, poklademe salámem, sýrem, žampiony 
a sterilovanou paprikou. Vše zabalíme 
do rolády. Kuřecí v županu dáme na plech 
vyložený pečicím papírem, roládu potře-
me vajíčkem a dáme péct do trouby, pe-

čeme do zlatova. Přílohou může být kaše, 
brambory, hranolky nebo i bramborový 
salát. Dobrou chuť.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchy-
ni a máte svůj oblíbený recept, o který 
byste se chtěli podělit, stačí nám ho za-
slat. Nejlepší recepty otiskneme a autora 
oceníme.

text a foto: Monika Fiedlerová

recept

Královská studně u Břevnice
Podle turistických map naleznete 
nedaleko Břevnice u Havlíčkova 
Brodu studánku, která se jmenuje 
Královská studně. Při cestě z neda-
lekého hradu Ronovce se u ní však 
nezastavil žádný král, ale studánka 
dostala jméno hned podle třech 
králů putujících k Betlému za ma-
lým Ježíškem. Právě na svátek Tří 
králů přicházeli lidé z okolních 
vesnic pro vodu, kterou si nechali 
posvětit v kostele a považovali ji 
za léčivou. text a foto: Pavel Koubek

Dvě tváře jednoho kamene
V poli nad Mihoukovicemi 
u Budišova, asi 400 metrů 
od rozcestí místní 
komunikace ke dvoru 
Holeje a silnice vedoucí 
do Pyšela, se nachází 
zajímavá skupina velkých 
balvanů, z nichž ten 
největší nás zaujme hned 
na první pohled.
Jeho rozměry jsou přibližně 3 × 3 × 4 me-
try. Pozorujeme-li ho z jižní strany, škle-
bí se na nás trpaslík s čapkou frivolně na-
sazenou na hlavě. Z východní strany je 
jeho vzezření úplně opačné a z jeho přís-
né tváře až mrazí v zádech. Je to podivná 
hříčka přírody, která je typická pro území 
třebíčského masivu s charakteristickými 
vakovitými balvany rozptýlenými v teré-
nu nebo seskupenými na remízcích v hro-
mady. Bývají obklopeny stromy či keři. Na-
šemu „Kameňáku“ dělá společnost jeřáb 
ptačí (Sorbus aucuparia). Balvany nebyly 
dovlečeny ledovcem, jak se mylně tradova-
lo, ale vznikly intenzivní erozí žulosyenitu 

na místě samém. K prohlídce pozoruhod-
ného díla přírody je vhodné zimní období, 
kdy nic neroste, půda je zmrzlá a dá se jít 

bez problému kousek po poli. Jiná cesta to-
tiž ke kamenné hlavě nevede. 

text a foto: Petr Novák

GPS souřadnice: 49°15‘52.00“N, 16°2‘27.381“E

Jihlava znovu centrem 
regionálního divadla mladých
Další ročník re-
gionální pře-
hlídky student-
ského divadla 
JID 20-12 hostí 
DIOD v Jihla-
vě ve dnech 15. 
až 17. března. 
Festival, který je 
současně vzdělávací akcí, je určený pro 
studentské neprofesionální divadelní 
soubory, jejichž členové by měli mít mi-
nimálně patnáct let, maximálně mohou 
být vysokoškolským studentem.

Vybrané soubory mohou získat dopo-
ručení na dvě národní přehlídky: Mla-
dá scéna v Ústí nad Orlicí, celostátní 

přehlídka stu-
dentských diva-
delních souborů, 
a Šrámkův Pí-
sek, experimen-
tující divadlo.

V rámci festi-
valu JID 20-12 
budou probíhat 

vzdělávací dílny pro divadelníky, na kte-
ré si budou moci soubory zakoupit pro 
své členy předem permanentku. Její 
cenu stanovili pořadatelé na 80 Kč. Sou-
časně hledají dobrovolníky do organi-
začního týmu: zájemci získají více infor-
mací na http://jid.slunceweb.cz/.

text: Milan Pilař

Přední představitel 
moravského obrození
ThDr. h. c. Matěj Procházka 
(Brtnický) 
*4. 2. 1811 Brtnice 
†25. 11. 1889 Brno

Syn brtnického pekaře, kněz, 
pedagog, organizátor spolko-
vého života, přítel Františka 
Sušila, vlastenec a osvícenec, 
autor historických a teologic-
kých prací. Roku 1849 založil 
tiskový orgán spolku Katolic-
ká jednota – týdeník Hlas a stal 
se jeho prvním redaktorem, 
později hlavním spolupracov-
níkem. Spoluzakládal i vydavatelský spolek 
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje. Redigoval 
kalendář Moravan. Přispíval také do Časo-
pisu katolického duchovenstva, Sborníku 
Velehradského, Obzoru, Světozoru. Národ-
ních listů, překládal z němčiny...

V Brně na německém gymnáziu učil mj. 
T. G. Masaryka, kterého tento předsta-
vitel katolického modernismu seznámil 
s pojmem socialismus a bral jej na schůz-
ky katolického dělnictva, o jejichž posta-
vení psal četné spisy (Otázka dělnická, 

1898). Snažil se hledat pro sociální otáz-
ky nová řešení.

Ze spisů náboženských publikoval: Ži-
vot bl. Jana Sarkandera (1861), Struč-
ný životopis Stanislava Pavlovského 
(1861), František Sušil – životopisný ná-

stin (1871), Život sv. Metho-
da (1885). Napsal i několik 
učebnic náboženství a církev-
ních dějin.

Studoval na gymnáziu 
v Jihlavě, filosofii a bohoslo-
vectví v Brně, vysvěcen byl  
2. 3. 1834, působil jako kap-
lan v Čejkovicích, byl i prvním 
kazatelem u sv. Tomáše v Brně 

(kooperátor, tj. vikář), dalšími působišti 
byly Komárov, Zábrdovice... Roku 1884 byl 
jmenován papežem Lvem XIII. papežským 
komořím, stal se čestným kanovníkem br-
něnské kapituly. Od bohoslovecké fakulty 
v Olomouci obdržel čestný doktorát, jme-
nován také čestným občanem Brtnice.

Na cestě z divadla byl sražen povo-
zem a druhý den v Brně zemřel. Pohřben 
je na Centrálním hřbitově v Brně spolu 
s Františkem Sušilem. 

text: Lubor Göbl  foto: archiv

Vyberte nejlepší 
Skutek roku 2011
V současnosti probíhá na Vysoči-
ně třetí ročník soutěže Skutek roku, 
do které mohli do poloviny února zá-
jemci nominovat ty, kteří vykonali pro 
kraj něco mimořádného nad rámec 
svých povinností bez ohledu na osob-
ní prospěch.

V soutěži mohou obyvatelé Vysoči-
ny hlasovat od 1. března do 8. dubna 
prostřednictvím webových stránek 
www.kr-vysocina.cz a vybrat nejlep-
ší skutky fyzických osob a projekty 
právnických osob, které mají pro roz-
voj kraje významný přínos v sociální 
oblasti, ekonomické oblasti, oblasti 
sídel, staveb a bydlení a oblasti život-
ního prostředí. „Fyzické osoby budou 
vybírat lidé prostřednictvím hlasová-
ní, právnické osoby vybere odborná 
komise a vybrané projekty postupují 
do přeshraničního kola soutěže, kde 
budou dále srovnávány s projekty 
z Dolního Rakouska,“ uzavřel Martin 
Hyský (ČSSD), radní pro oblast regio-
nálního rozvoje. Slavnostní vyhlášení 
nejlepších skutků proběhne 4. června 
na zámku v Náměšti nad Oslavou. 

text: Milan Pilař
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PLES
1. SPOLEČENSKÝ

Rodinných pasů 
Kraje Vysočina

17 | 03 | 2012
19:30 – 3:00
HOTEL GUSTAV MAHLER

Křížová 4, Jihlava

Hraje skupina FONTÁNA
Vystoupení  MAXIM TURBULENCE

PROGRAM:

začátek plesu 19:30  

slavnostní zahájení plesu
zástupci Kraje Vysočina 19:50  

vystoupení akrobatické
skupiny Gloxíci 20:00

předání Rodinného pasu 
10.000 registrované rodině 21:00  

vystoupení vítězky soutěže 
Čenda hledá Supertalent

Jany Blažkové 21:10

MAXIM TURBULENCE 22:30  

tombola 24:00  

ukončení plesu 3:00  

Vstupné 300,- Kč • 50% sleva pro držitele Rodinného pasu 

Prodej vstupenek v recepci hotelu Gustav Mahler • Více na www.vysocina.rodinnepasy.cz

Inz_Ples_RPVysocina_140,5x208  9.2.2012  14:09  Stránka 1inzerce

www.vysocina-news.cz

ZPRAVODAJST VÍ  Z   VYSOČINY

VIDEA, FOTOREPORTÁŽE

SOUTĚŽE, PROGRAMY AKCÍ

REKLAMA PRO KAŽDÉHO

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-news.cz 

Y
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6cm 5 x 5cm
100cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 44,50 Kč 48,00 Kč
160 cm 47,50 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 56,00 Kč
200 cm 59,00 Kč 64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 15,50 Kč
125 cm 1,6/2/13 17,30 Kč
150 cm 1,6/2/14 19,50 Kč
160 cm 1,6/2/15 20,30 Kč
160 cm 1,6/2/23 28,00 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu: 
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné, 

sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!!  Doprava zdarma.

PLETIVO

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659 

www.prodej-pletiva.cz

www.tabory-vysocina.cz
Dětské tábory jsou v naší republice 

fenoménem, který nám mnohde ve světě 
závidí. Naší snahou je nabídnout vám 

ucelené informace o dětských táborech 
nejen na Vysočině a pomoci vám se 
v jejich široké nabídce zorientovat. 

Doufáme, že se pro vás stránky 
www.tabory-vysocina.cz 

stanou tím správným 
rozcestníkem 
a rádcem pro 

výběr tábora.

SPECIALISTA NA KURZY PRO ŠKOLY
www.coody.cz Specialista na dětské tábory 

www.ckeso.cz

5/
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SVĚTOVÝ DEN LEDVIN 
Nechte si své ledviny zdarma a bezbolestně vyšetřit 
v Nemocnici Havlíčkův Brod dne 8. 3. 2012

KDE:   Nemocnice Havlíčkův Brod, 
hemodialyzační středisko (I. patro)

KDY: 8.00–15.00  

Podrobné informace o Světovém dnu ledvin jsou zveřejněny na webových  
stránkách České nadace pro nemoci ledvin – www.nadaceledviny.cz  

a České nefrologické společnosti – www.nefrol.cz
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Veřejná vysoká škola nabízí
tříleté bakalářské studijní obory 
v prezenční (p) nebo kombinované (k) 
formě studia

•�aplikovaná�informatika�(p)

•�Cestovní�ruCh�(p,�k)

•�finanCe�a�řízení�(p,�k)

� •�počítačové��

systémy�(p,�k)

•�porodní��

asistentka�(p,�k)

� •�všeobeCná�

sestra�(p,�k)

Absolvent získává titul bakalář (Bc.)

Uzávěrka přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: 30. dubna 2012

tolstého�16�
586�01�Jihlava

www.vspj.cz

Pro školní rok 2012/2013 budou na naší škole otevřeny obory: 
41-51-H/01 Zemědělec – farmář
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-56-H/01 Obráběč kovů  
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
53-41-H/01 Ošetřovatel (zaměření na sociální a zdravotní péči)

•Absolventi získají řidičské oprávnění skupin B, T, C, E
•Svářečská škola umožňuje získání 3 metod svařování

•Odborná praxe na pracovištích v partnerských podnicích
•Kromě výučního listu a maturitní zkoušky, mohou žáci  

získat certifikát k oboru s mezinárodní platností IES,  
a zúčastnit se zahraniční spolupráce v rámci projektů  

Evropské unie Comenius partnerství škol a Leonardo da Vinci.

Absolventi učebních oborů se studijními předpoklady  
mohou pokračovat v nástavbovém studiu oboru:
64-41-L/51 Podnikání denní forma studia zakončená maturitní zkouškou.

Střední škola Kamenice nad Lipou
Masarykova 410, 394 84 Kamenice nad Lipou

Vaše dobrá volba

e–mail: reditel@soukamenice.cz www.soukamenice.cz

Soukromá VOŠ sociální, o.p.s
Matky Boží 15, 586 01 Jihlava

denní i dálkové studium (3 roky)
tel.: 567 312 629 www.svoss.cz

e-mail: info@svoss.cz

Obor: sociální práce, titul DiS.

Přihlášky I. kolo: do 18. 5. 2012
Kritéria přijetí: zájem o obor a výsledky

ze střední školy, přijímací zkoušky nejsou  
zařazeny. Školné 13 000 Kč ročně.

Možnost pokračování na VŠ zkráceným  
studiem na ZMVŠ Třebíč, titul Bc. 

Škola realizuje projekt „Klíč k úspěchu na trhu práce a 
možnosti vstupu na VŠ“ financovaný z prostředků ESF 

a státního rozpočtu ČR

Odpoledne otevřených dveří je 14. 3. 2012
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Studijní obory
•Hotelnictví
•Cestovní ruch
•Podnikání (nástavbové studium)

Učební obory
•Cukrář
•Kuchař – číšník
•Prodavač
•Aranžér
•Kadeřník

Škola pořádá spacializační kurzy a zabezpečuje 
praxe a stáže v zemích EU.

„Škola s budoucností
www.mg-akademie.cz

Telefon: 567 306 128, 561 110 118, 567 310 133

JIRÁSKOVA 2, 586 01 JIHLAVA  

ŠKOLA PRO VÁS

SPECIALISTA PRO OBCHODNÍ A MANAŽERSKOU ČINNOST
FINANČNÍ A DAŇOVÝ SPECIALISTA
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Studium 
na VUT v Brně
je zárukou uplatnění
na trhu práce

Vysoké učení technické v Brně 
(VUT v Brně) je druhou nejstarší 
technickou univerzitou v Čes-
ké republice. Na osmi fakultách 
a dvou vysokoškolských ústa-
vech však mohou posluchači 
studovat nejen strojní, staveb-
ní, IT a elektrotechnické obory, 
ale také přírodní a ekonomické 
vědy, architekturu nebo výtvarná 
umění.

Neustálým rozšiřováním 
portfolia svých studijních pro-
gramů, při zachování maxi-

mální pozornosti věnované 
kvalitě jejich výuky, se tak VUT 
v Brně snaží reagovat na trendy 
a požadavky pracovního trhu. 
V současné době je do všech 
349 studijních oborů, které 
univerzita nabízí, zapsáno té-
měř 24 tisíc studentů, čímž se 
VUT v Brně řadí mezi největší 
univerzity v republice. V me-
zinárodním kontextu se škola 
pravidelně umísťuje v žebříčku 
nejlepších světových univerzit 
QS World University Rankings. 
Jako jedna z elitních evropských 
univerzit získalo VUT v Brně 
prestižní ocenění ECTS Label 
a DS Label. Tyto certifikáty po-
tvrzují, že VUT v Brně splňuje 
náročná kritéria Evropské ko-
mise v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání.

Univerzita neustále zlep-
šuje nejen kvalitu vzdělávání, 
ale také zázemí včetně kolejí 
a sportovišť. „Během posledních 
několika let jsme modernizova-

li učebny a řada nových budov 
byla i postavena, čímž studenti 
získali kvalitní prostředí přede-
vším pro výzkum, na kterém se 
významně podílejí. Konkrétními 
příklady takových projektů jsou 
například elektromobil, Formule 
Student či robot Orpheus – zá-
chranář“, uvádí Karel Rais, rek-
tor VUT v Brně. „Díky spolupráci 
s firmami jako jsou Bosch Diesel 
s.r.o., Honeywell, Skanska CZ a.s. 
nebo IBM získávají naši studenti 
již během studia praktické zku-
šenosti, ale především kontakt 
s budoucími zaměstnavateli. 
I proto má téměř polovina ab-
solventů práci zajištěnou ještě 
před ukončením studia. Naše 
zjištění prokazují, že nezaměst-
nanost absolventů VUT v Brně 
se dlouhodobě pohybuje pod 
2 %, a to i v době ekonomické 
krize. Průměrný nástupní plat 
absolventů dosahuje 21 240 Kč, 
za rok a půl po absolutoriu je již 
téměř 27 000 Kč.“
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Nové Město na Moravě 
přilákalo znovu pozornost 
běžeckého světa
Po třech letech si v areálu u Nového 
Města na Moravě dala dostaveníčko 
světová běžecká elita. V rámci obno-
vené premiéry Zlaté lyže se předsta-
vila i domácí reprezentace, které se 
ale stejně jako při Světovém poháru 
v biatlonu příliš nedařilo. První vyrazily 
na trať ženy v závodě na 15 km klasicky 
s hromadným startem, do cíle nejrych-
leji dorazila Marit Bjoergenová, která 
po celý závod spolupracovala s dru-
hou Polkou Kowalczykovou. Z českých 
závodnic byla nejlepší sedmadvacátá 
Ivana Janečková, Eva Nývltová skončila 
až šestatřicátá. Třicetikilometrový zá-
vod mužů s hromadným startem vy-
hrál Johan Olsson ze Švédska. Lukáše 
Bauera hnalo za úspěchem třináct tisíc 
diváků, přesto skončil až na osmnáctém 
místě. Navíc kvůli poraněné patě nemo-
hl nastoupit do nedělní štafety, kde ho 
na třetím bruslařském úseku nahradil 

Jiří Horčička. V ženské štafetě kralovala 
norská reprezentace ve složení Skofte-
rudová-Johaugová-Jacobsenová-Bjoer-
genová, která stylem start-cíl nechala 
ostatní soupeřky za svými zády. České 
kvarteto Nývltová-Chrástková-Janečko-
vá-Schuetzová dokončilo závod na  
4 x 5 km na posledním dvanáctém 
místě. I v odpolední štafetě mužů se 
radovali Norové, Češi skončili v im-
provizovaném složení desátí. „Tratě 
v Novém Městě mají všechno, co mají 
mít – prudká stoupání, krátké kop-
ce, náročné sjezdy,“ zhodnotil kvalitu 
moderního běžeckého areálu uprostřed 
republiky Martin Jakš. Do budoucna 
bude novoměstský areál hostit Zlatou 
lyži pravděpodobně ob rok, mezi další 
aspiranty na pořádání světového pohá-
ru patří třeba Liberec. „Všechno včetně 
počasí nám vyšlo, chtěl bych poděkovat 
všem pořadatelům, kteří se přípravě 
šampionátu věnovali celých 14 dní,“ 
uzavřel za pořadatele běžecký víkend 
Jiří Hamza.

text: Ondřej Rázl  foto: David Poul

Stříbro ze skikrosu  
pro Veroniku 
Čamkovou
Z historicky prvních Zimních olympijských 
her mládeže v Innsbrucku přivezla vyso-
činská lyžařka Veronika Čamková skvělou 
stříbrnou medaili ze skikrosu. Čamková 
byla jednou z 24 českých reprezentantů. 
Skikros není její hlavní disciplínou – o to 
větší radost celé výpravě tento výkon při-
nesl. Veronika Čamková, držitelka nejvyšší-
ho ocenění Kraje Vysočina, se věnuje dlou-
hodobě především alpským disciplínám. 
Veronika nevylučuje, že se začne skikrosu 
věnovat více. K olympijskému úspěchu 
písemně pogratuloval také hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.

Letošních her se účastnilo více než 
1000 sportovců ze 70 zemí světa. 

text: Milan Pilař  foto: www.olympic.cz

Mladí olympionici z Vysočiny bojovali o medaile
Sportovci z Vysočiny do šestnácti let se v zá-
věru ledna zúčastnili pátých zimních olym-
pijských her dětí a mládeže v Ostravě. Re-
prezentanti kraje obsadili celkovou devátou 
příčku a domů se vrátili se třemi zlatými, 
sedmi stříbrnými a jednou bronzovou me-
dailí. Nejlepší vybraní mladí sportovci ze 
čtrnácti krajů soupeřili o medaile pět dní. 
Ve třech sportovních areálech Moravsko-
slezského kraje se bojovalo ve dvanácti dis-
ciplínách. Kraj Vysočina vyslal 74 nejlep-
ších mladých sportovců, kteří předvedli své 
dovednosti v deseti disciplínách.

Nejúspěšnější reprezentantkou Vysočiny 
se stala Eliška Teplá, která vybojovala dvě 
prvenství a jedno druhé místo v lyžařských 
disciplínách. Zlato získala v rychlostním 
závodě v biatlonu na tři kilometry volnou 
technikou, když na střelnici nezazname-
nala jedinou chybu. Na úspěch navázala 

i ve vytrvalostním závodu, kde hlavně díky 
skvělému běžeckému výkonu na čtyřkilome-
trové trati znovu nenašla přemožitelku. Stří-
bro pak přidala v biatlonové štafetě společně 
s Karolínou Otavovou a Kristýnou Černou.

Další zlatou medaili přiváží Petra Hyn-
ková, která vyhrála závod na 333 met-
rů v rychlobruslařském sprintu. Ve stej-
né disciplíně, tentokrát ale na 500 metrů, 
dokázala vybojovat druhou pozici Tere-
za Neumanová. Sbírku medailí doplňuje 
stříbro ze štafety v klasickém lyžování, tu 
získal tým složený z Anety Trávníčkové, 
Kateřiny a Venduly Ostrejšových. Bronzo-
vým kovem uzavírá kolekci úspěšná kra-
sobruslařka Eliška Pavlasová. „Eliška si 
určitě zaslouží velké poděkování za skvě-
lou reprezentaci našeho klubu i celého 
kraje. Převedla výborný výkon,“ uvedla 
na adresu své svěřenky trenérka Andrea 
Vlasáková.

text: Ondřej Rázl  foto: archiv Kraje Vysočina

Fotoreportáž: Dny bezpečí a Bezpečná nemocnice
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Na organizaci a vyhlašování soutěže Bezpečná nemocnice a související konference Dny 
bezpečí s Krajem Vysočina spolupracují také Projekt HOPE, o. p. s. a společnost Johnson  
& Johnson. Na snímku ve společnosti ministra zdravotnictví Leoše Hegera fotograf zachytil 
zástupkyně obou subjektů Helenu Jungovou a Libuši Kyzlinkovou.

Další z Čechů, Martin Jakš, dojel na  
29. místě a spokojený také nebyl.

Letošní ročník soutěže Bezpečná nemocnice vyšel skvěle pro Všeobecnou fakultní 
nemocnici v Praze. Cenu za projekt Elektronické sledování povinností zaměstnanců 
si v Horáckém divadle Jihlava převzala Zita Svobodová, náměstkyně pro nelékařská 
zdravotnická povolání a kvalitu.

Hokejové klání Kraj Vysočina – Moravskoslezský kraj. Nakonec Vysočina vybojovala 5. místo.

Pěkné 4. a 5. místo v běžeckém lyžování sester Kateřiny a Venduly Ostrejšových.

Vyhlašovatelé

Vážení čtenáři, Kraj Vysočina ve spolupráci s Jihlavskými listy vyhlašuje 
10. ročník ankety o nejlepšího sportovce Vysočiny za rok 2011. 
 

Jak hlasovat pro jednotlivé sportovce? 

1) Kupónem: vypište jméno vámi vybraného sportovce v každé kategorii a vyplněný lístek doručte 
do redakce Jihlavských listů, Fritzova 34, Jihlava. Nominované sportovce najdete na webových 
stránkách: www.sportoveckrajevysocina.cz, www.jihlavske-listy.cz, www.kr-vysocina.cz. 
Pokud zde nenajdete sportovce, pro kterého chcete hlasovat, vypište jeho jméno do kuponu 
a zašlete nám jej, my sportovce vložíme mezi nominované.
Ze všech doručených anketních lístků budou vylosováni výherci, kteří se budou moci zúčastnit 
slavnostního Galavečera, který se uskuteční 17. dubna 2012 v Kulturním středisku Zámek Polná.

2) Internetem:  hlasujte na webových stránkách: www.sportoveckrajevysocina.cz, 
hlasovat na internetu můžete od 1. března do 31. března 2012.

Celkové hlasování bude ukončeno 31. března 2012.

Jednotlivec  (+ jméno, disciplína, klub)

Kolektiv  (+ název, disciplína)

Jméno, telefon a adresa odesílatele:

hlasovací kupón:

Vyplněný lístek doručte do redakce Jihlavských listů:
Fritzova 34, 586 01, Jihlava, telefon: 567 578 000. 

(noviny se 120letou tradicí)

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz


