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Jaro a opravy silnic
Silnice na Vysočině procházejí prvními jarními 
opravami. Letošní zima se na jejich kvalitě po-

depsala skutečně výrazně. 
Aktuální nevyhovující stav 
komunikací není výsled-
kem pouze letošní zimy, ale 
důsledkem především dlou-
hodobé podfinancovanosti 
celé silniční sítě v České 

republice, a tím i v kraji Vysočina.
Abychom dokázali udržovat komunikace 

na Vysočině v požadované kvalitě a nedocháze-
lo ke zhoršování jejich stavu, bylo by zapotřebí 
do oprav ročně vložit zhruba 850 milionů korun, 
což v rozpočtu kraje zdaleka není.

Dalším problémem je podloží komunikací, 
které neodpovídá zatížení a hustotě provozu. 
Hlavní roli v kvalitě silnic sehrává i přetíženost 
nákladních automobilů. Jednou z možností, jak 
by se proti tomuto nepříznivému jevu chtěl kraj 
Vysočina bránit, je například tzv. vysokorych-
lostní vážení nákladních automobilů. Další mož-
ností je rozšíření mýtného systému z českých 
dálnic na komunikace nižších tříd, především 
na druhé a třetí třídy. V každém případě je nut-
né provoz regulovat tak, aby těžká tranzitní ka-
mionová doprava zůstávala na silnicích k tomu 
určených, tedy na dálnicích a rychlostních ko-
munikacích. Aby však toto opatření mýta nepo-
stihlo regionální dopravu, zásobování, autobusy 
nebo je zasáhlo jen minimálně. Tomu ale musí 
předcházet úprava legislativy a přesné nastave-
ní pravidel, kterými by se výběr řídil. 

Každoroční opravy komunikací jsou nutnou 
procedurou, která představuje určité kompli-
kace pro řidiče. Odměnou za jejich trpělivost 
a shovívavost jim budou opět kvalitnější silnice. 
V rámci schváleného rozpočtu kraje Vysočina 
na rok 2011 a se zohledněním dalších finanč-
ních možností bychom chtěli uvést co nejvíce 
krajských silnic do odpovídajícího stavu.

Libor Joukl (ČSSD) 
náměstek hejtmana kraje Vysočina pro oblast dopravy
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Krčál : Návrhem převodu všech správních 
agend na úřady práce prodělá občan

Vysočina opět úspěšná ve Zlatém erbu i na republikové úrovni

Po dvaceti letech 
fungování mění úřady 
práce v ČR svoji 
organizační strukturu 
a uspořádání. Měly by 
převzít další agendy 
spojené s výkonem 
státní správy, které 
zabezpečují v současné 
době města, obce 
a kraje.
Nová legislativní úprava je dána zá-
konem o Úřadu práce ČR s účinností 
od pátku 1. dubna 2011. Nové členění 
úřadů práce počítá se 14 krajskými po-
bočkami, úřady práce budou působit 
už celkem na 409 místech ČR. Nákla-
dy na avizovaný přechod kompetencí 
z obcí, měst a krajů by podle propočtů 
měly stát přijít na 6 miliard korun.

„Někdy se ale pod heslem šetře-
ní a racionalizace setkáváme s kro-
ky nedomyšlenými, v jejichž důsled-
ku se nakonec utratí více společných 
peněz. Na přelomu roku 2002 a 2003 
zanikaly okresní úřady a na zákla-
dě státem schválené koncepce se 
agendy vykonávané okresními úřady 
převáděly do působnosti některých 
obecních a krajských úřadů. Úřa-
dování se přeneslo do dvou až pěti 
menších měst v okrese. O přínosech 
i nákladech tohoto kroku probíhaly 

diskuse, ale zpětně lze konstatovat, 
že se rozhodování přiblížilo obča-
nům a v současné době se v tomto 

systému úřadů už všichni orientuje-
me,“ říká radní pro sociální oblast 
Petr Krčál (ČSSD).

Spojení výkonu státní správy a sa-
mosprávy na obecních a krajských 
úřadech z nich udělalo významné in-
stituce, jejichž vedení má komplexní 
znalosti o problematice veřejné sprá-
vy i o rozvoji území. Do pracovní-
ků, vybavení a zázemí musely úřady 
v uplynulých deseti letech investovat 
finanční prostředky a energii. „Také 
ministerstvo vnitra na základě vlast-
ní analýzy sdělilo, že současný model 
veřejné správy je dobrý a funkční a že 
nedoporučuje, aby vláda převáděla 
správní agendy na jiné úřady. Přesto 
ministerstvo práce a sociálních věcí 
přichází s návrhem převodu všech 
správních agend na úřady práce,“ do-
dává Petr Krčál. 

Návrh nerespektuje žádná dlouhodo-
bá rozhodnutí a parlamentem schvále-
né systémy. Nikoho nezajímá, zda a jak 
dlouho mohou k výkonu státní správy 
úřady práce používat stávající kancelá-
ře a zda nebude nutné vynakládat další 
státní prostředky k novému zabezpe-
čení toho, co dodnes fungovalo. Nikdo 
nemůže občanům garantovat, že se vý-
kon státní správy nevzdálí od jejich byd-
liště. „V souvislosti s reformou sociální 
oblasti se setkávám s celou řadou dal-
ších otázek, které mě přesvědčují o její 
špatné připravenosti, ale nejvíc mě za-
ráží, že se předkladatelé odmítají za-
bývat připomínkami občanů a úřadů 
a nemají žádný zájem předejít chybám 
a negativním následkům, které mohou 
dopadnout na mnohé z nás,“ uzavírá 
Petr Krčál.

text: Milan Pilař  foto: Martina Ježková

Na počátku dubna vyvrcholila 
na Vysočině krajským kolem 
soutěž Zlatý erb. Soutěžilo se 
v šesti kategoriích.

Ve zvláštní kategorii krajských pří-
spěvkových organizací si prvenství 
připsala Nemocnice Havlíčkův Brod 
(www.onhb.czt), ve zvláštní katego-
rii sborů dobrovolných hasičů pak 

SDH Velký Beranov (http://sdh-vel-
ky-beranov.webnode.cz) a cena ve-
řejnosti potěšila občany Heřmanova 
(www.hermanov.info). Ve třech po-
stupových kategoriích se mezi ob-
cemi nejvíc dařilo Okříškám (www.
okrisky.cz), mezi městy Jihlavě 
(www.jihlava.cz) a nejlepší elektro-
nickou službu nabízejí v současnos-
ti na Vysočině fotbalisté FC Čásla-
vice-Sádek (www.caslavice-sadek.
cz). Všichni tři postoupili do re-
publikového finále v Hradci Králo-
vé, kde prvenství i na republikové 
úrovni uhájil ve své kategorii městys 
Okříšky.

„Vítězství nás samozřejmě těší 
a jsme rádi, že jsme dobře repre-
zentovali kraj Vysočina. Důležitěj-
ší než diplom za první místo je to, 
že stránky plní svoji úlohu a jsou 
důležitým zdrojem informací pro 
naše občany, o čemž svědčí 600 až 
700 přístupů denně,“ uvedl Zdeněk 
Ryšavý (ČSSD), starosta Okříšek 
a radní kraje Vysočina pro oblast 
informatiky.

Krajská Jihlava obsadila mezi měs-
ty druhé místo. „Jihlava získala s úpl-
ně novým webem nejvyšší oceně-
ní v roce 2008. Výsledek porovnání 
s ostatními městy v celé zemi je dů-
kazem, že se nám dál daří držet krok 
s nejnovějšími trendy,“ komentoval 
úspěch krajského města jeho primá-
tor Jaroslav Vymazal (ODS). V kate-
gorii Nejlepší elektronické služby už 
webové stránky fotbalistů FC Čásla-
vice-Sádek svůj úspěch nezopakovaly.

V rámci krajského kola byly vy-
hlášeny výsledky také v soutěži Ju-
niorErb, jejímž vítězem se s webem 
www.brehy.cz stal Jiří Volkán.

V rámci republikového finále zá-
stupci soutěže Zlatý erb převzali oce-
nění od sdružení Český zavináč; spolu-
zakladatelem a organizátorem soutěže 
Zlatý erb je Jan Savický z Jihlavy. Zla-
tý erb byl oceněný také jako finalista 
světové soutěže Stockholm Challenge 
Award.

text: Milan Pilař   foto: archiv kraje  Vysočina

Úřadům práce by měla přibýt další agenda, zástupci kraje a obcí s přesunem kompetencí nesouhlasí.

Mezi nejlepší webové stránky na Vysočině patří web fotbalistů klubu FC Čáslavce-Sádek 
na Třebíčsku, které poskytují fanouškům kvalitní servis.

II/152 Jaroměřice – Dědice

II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje 

II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice

II/345 Chotěboř – průtah

II/345 Ždírec nad Doubravou – průtah

III/34311 Chlumětín – most 34311-1

II/350 Polnička – most 350-009

Vážení spoluobčané a motoristé,
kraj Vysočina startuje  
v dubnu a květnu 
opravy komunikací II., III. tříd a mostů:

Kraj Vysočina se omlouvá za dočasné dopravní komplikace.
Více informací na www.kr-vysocina.cz

INEX prověřil 
záchranáře nejen 
v Pelhřimově
Mezinárodní cvičení INEX prověřilo v závěru břez-
na připravenost integrovaných záchranných sys-
témů a úřadů na zvládnutí a řízení následků udá-
lostí mimořádného charakteru. Do cvičení INEX 4 
se zapojilo 22 zemí a Českou republiku reprezen-
tovala Vysočina. Simulovaný výbuch nákladního 

vozu při veřejné společenské akci na náměstí  
T. G. Masaryka v Pelhřimově měl prověřit odezvu 
na teroristický čin, při kterém je proti obyvatel-
stvu použita bomba nebo rozbuška obsahující 
radioaktivní zářič.

„Během cvičení jsme měli příležitost zdoko-
nalit vzájemnou součinnost jednotlivých úrovní 
krizového řízení – jednoduše, kdo je připraven, 
nebývá překvapen. Obnovovací fáze života po mi-
mořádných situacích jsou po záchraně životů to 
nejdůležitější a také nejtěžší, co krizové složky ob-
vykle čeká,“ upozornil hejtman kraje Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD). Štábního cvičení se tentokrát 
účastnilo více než pět desítek osob. 

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek konzultuje zadání cvičení 
INEX se starostou Pelhřimova Leopoldem Bambulou.
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Odborníci na odpadové 
hospodářství, lidé 
z radnic některých 
měst kraje Vysočina 
a z krajského úřadu 
v čele se Zdeňkem 
Ryšavým (ČSSD), radním 
kraje Vysočina pro životní 
prostředí, navštívili 
v březnu Dolní Rakousko.

Přesněji jednu ze dvou nejmodernějších 
a největších spaloven komunálního odpa-
du v Evropě, postavenou a úspěšně fungu-
jící v Dürnrohru u obce Zwentendorf, kde 
měla kdysi stát rakouská jaderná elektrár-
na. Absolvování exkurze představovalo 
poměrně náročný maratón plný dat, gra-
fů, údajů o procesech a technologiích, to 
vše za bezchybného tlumočení a dokonce 
s převleky... Ve spalovně jsou prostory pro 
návštěvníky skoro jako v divadle, ale u pře-
kládky odpadů už z autobusu vystupovala 
skupina z Vysočiny v ostře zelených bez-
pečnostních vestách.

Tři sta tisíc tun, potichu a bez exhalací
Číslovka vyjadřuje, kolik celkem za rok 
spálí směsného komunálního a velkoobje-
mového odpadu, který se sváží z celé země 

Dolní Rakousko a také z části Tyrolska. Je-
likož za každý kilogram takto odloženého 
odpadu Rakušané platí, může být celý sys-
tém sběru, dotřiďování, svozu a likvidace 
tohoto odpadu nikoli snad výdělečný, ale 
rozhodně soběstačný. Přitom z celkové-
ho objemu oněch 300 tisíc tun na samém 
konci zůstane sotva desetina, kterou je 
už nutné skládkovat. Vše ostatní se buď 
promění na energii, nebo zužitkuje jinak  
– například jedním z produktů spalovny 
je sádra, která se prodává do stavebnictví.  

Prodávat ovšem lze i kovy a hlavně – vzni-
ká přehřátá pára, médium pohánějící sou-
sední tepelnou elektrárnu, páry ze spalov-
ny využívá další ze sousedících výrobců 
pro produkci etanolu, třicet kilometrů 
dlouhé potrubí pak vede horkovodní po-
trubí do hlavního města St. Pölten. Zde 
a také v Křemži (Krems) kromě nemoc-
nice a několika dalších zemských institucí 
táž spalovna vytápí tisíce bytů – prakticky 
tak pokrývá 2/3 poptávky po teple v uve-
dených městech.

A proč ona slova v mezititulku – „potichu 
a bez exhalací“? Ačkoli spalovna pracuje 
24 hodin denně 7 dní v týdnu, ani ty největ-
ší svátky nevyjímaje, svoz „paliva“ – v kon-
tejnerech slisovaného odpadu – probíhá 
jen v pracovní dny a ve dne. To aby podnik, 
který mj. excelentně komunikuje s obyvatel-
stvem v širokém okolí, nerušil hlukem svo-
je sousedy. Také proto asi již při zakládání 
spalovny se o její umístění na svých katas-
trech ucházelo více obcí. Zvítězila však va- 
rianta „na zelené louce“ v těsném sousedství 
zmíněné tepelné elektrárny. A tak od roku 
2004 tato supermoderní spalovna s instalo-
vanou kapacitou 500 tis. t/rok dodává teplo 
do hlavního města spolkové země a v něm 
díky tomu poklesla produkce emisí CO

2
 asi 

o 40 tisíc tun ročně, stejně tak jako poklesla 
produkce oxidu dusíku a spotřeba zemního 
plynu je o 21 mil. m3 nižší...

 text: Václav Senjuk

aktuálně2 www.kr-vysocina.cz

Dolní Rakousko vytříděný 
odpad spaluje. Nemá to chybu!

Čistá Vysočina uklízela už potřetí
Na počátku dubna se už potřetí uskuteč-
nila akce Čistá Vysočina 2011 zaměře-
ná na úklid veřejných prostranství a okolí 
silnic v kraji. Prvních dvou ročníků, které 
podpořil Revolvingový fond Ministerstva 
životního prostředí v rámci projektu Vyso-
čina 21, se zúčastnilo téměř 21 tisíc dob-
rovolníků, kteří sebrali na 90 tun odpad-
ků. Letos se do akce zapojilo přes 17 tisíc 
účastníků.

Akce probíhá v celém kraji a zapojují 
se do ní obce, neziskové organizace, ško-
ly i jednotlivci. „Například ve Světlé nad 
Sázavou a v Jihlavě ji řídí vedení města 
a ve spolupráci se školami a neziskovými 
organizacemi zajišťují sběr odpadků. Le-
tos se přidalo více menších obcí, které za-
jišťují úklid u silnic ve svém katastru,“ říká 
Martin Hyský (ČSSD), radní pro oblast re-
gionálního rozvoje.

Do akce se mohl zapojit kdokoliv, sta-
čilo na webu vyplnit krátký dotazník, díky 
kterému mohli organizátoři zajistit lepší 
organizaci celé akce. „Účastníci pak ob-
drželi zdarma pytle na plasty a komunální 
odpad a několik reflexních vest. Odpadky 
po sběru nechali v pytlích vedle komuni-
kací, jejich svoz zajistila Krajská správa 

a údržba silnic kraje Vysočina. Na likvi-
daci odpadu se pak podílela společnost 
ASMJ s.r.o. a akci podpořili i autobusoví 
dopravci v kraji, kteří umožnili účastní-
kům sběru využít bezplatné autobusové 

dopravy na místo sběru a zpět,“ popisuje 
Hyský. Do úklidu se podél vybrané silnice 
u Brtnice zapojili také členové Rady kraje 
Vysočina.

text: Ondřej Rázl  foto: Martina Ježková

Dolní Rakousko, spolková země s počtem obyvatel 
1 608 tisíc (Praha podle statistického odboru magis-
trátu má 1 257 tisíc, ale podle odhadů v ní žije až 
přes 2 miliony lidí, kraj Vysočina k 1. 1. 2010  
uvádí téměř 515 tisíc) a rozlohou 19 000 km2 (Vy-
sočina necelých 6800 km2), svoje životní prostředí 
chrání prakticky ve všech ohledech. Jeho odpadové 
hospodářství je z hlediska předpisů přímo učebni-
cové. Na to, jak je tomu ve skutečnosti, ale hlavně 
na provoz jedné ze dvou největších evropských spa-
loven odpadu v Dürnrohru u Zwentendorfu, se roz-
hodla podívat skupina komunálních politiků z měst 
kraje Vysočina.

Nově připravovaná 
zákonná úprava péče 
o ohrožené děti
Nová zákonná úprava péče o ohrožené 
děti je podle vyjádření zástupců Aso-
ciace krajů ČR roztříštěná a nezlepšu-
je postavení ohrožených dětí. „Přitom 
odstranění roztříštěnosti v zákoně měl 
být jeden z hlavních úkolů novely. Pří-
kladem jsou dávky pěstounské péče, 
jejichž plátcem nadále zůstává úřad 
práce. Současně ale novela zavádí 
novou formu příspěvku, a to státního 
příspěvku na výkon pěstounské péče, 
jehož plátcem bude krajský úřad. Ten 
však může být rovněž příjemcem to-
hoto příspěvku, uzavře-li s pěstounem 
dohodu o výkonu pěstounské péče. 
V této souvislosti už nemůžeme hovořit 
jen o roztříštěnosti, ale o chaotičnos-
ti,“ uvádí Petr Krčál (ČSSD), radní pro 
oblast sociálních věcí, jeden z příkladů 
nesystémovosti návrhu.

Kritici novely také považují za ne-
dostatečné navýšení časové dotace 
u pěstounů na přechodnou dobu oproti 
ostatním žadatelům. Novela navrhuje 
časový rozsah přípravy k přijetí dítěte 
do rodiny nejméně 36 hodin, v případě 
pěstounů na přechodnou dobu  
48 hodin. „Doporučujeme zvýšení roz-
sahu příprav u pěstounů na přechodnou 
dobu na nejméně 72 hodin. Vzhledem 
k tomu, že je tato forma péče spojena 
s kontakty s biologickými rodiči, pěs-
touni na přechodnou dobu by měli ab-
solvovat výcvik v komunikativních do-
vednostech, psychosociální výcvik, měli 
by mít informace o poruchách osobnos-
ti, psychiatrických onemocněních, závis-
lostech na návykových látkách apod.,“ 
zdůvodňuje Petr Krčál, který považuje 
za významné věnovat pozornost rozsa-
hu a obsahu přípravy těchto pěstounů 
na přechodnou dobu s ohledem na nut-
nost zajištění kvalitních vychovatelů.

text: Milan Pilař

Kraj Vysočina uvádí 
v život Protikorupční 
strategii

Zastupitelstvo 
kraje Vysočina 
v březnu schvá-
lilo Protiko-
rupční strategii 
kraje Vysočina. 
Jejím cílem je 

především vymezení cest a opatření 
k účinnému snižování korupčních rizik 
v podmínkách činnosti kraje a jím 
zřizovaných příspěvkových organizací. 
Chceme také informovat o poctivých 
záměrech kraje a vytvářet prostředí 
nepříznivé pro vznik a rozvoj korupce 
a jsme připraveni důsledně řešit pří-
padně dokonané korupční jednání.

Ihned po schválení jsme zpro-
voznili protikorupční portál http://
www.kr-vysocina.cz/proti-korupci.asp 
a zřídili protikorupční telefonní linku 
848 505 506 pro snazší možnost na-
hlášení podezřelého jednání, i protiko-
rupční e-mailovou adresu (korupce@
kr-vysocina.cz). Nainstalovali jsme  
tzv. schránku důvěry, která je umístě-
na v areálu Krajského úřadu Vysočina 
na adrese Žižkova 57, Jihlava v blíz-
kosti vjezdu na nádvoří. Zaměstnanci 
kraje Vysočina získali návod co dělat, 
když se jako úředníci setkají s korup-
čním jednáním.

Další opatření budou následovat  
– jedná se například o vzdělávání za-
stupitelů, zaměstnanců kraje a ředitelů 
příspěvkových organizací. U zaměst-
nanců kraje počítáme se zařazením 
protikorupční prevence do vstupního 
i průběžného vzdělávání. Vzdělávací 
program jsme připravili k akreditaci, 
kterou provádí Institut pro veřejnou 
správu Ministerstva vnitra ČR.

Od Protikorupční strategie kraje Vy-
sočina nelze očekávat okamžitý efekt 
v podobě odhalených korupčních jed-
nání značného rozsahu. Protikorupční 
strategie popisuje základní zásady 
a pravidla a možná a žádoucí systé-
mová i individuální opatření vedoucí 
ke snížení korupčních rizik.

Zdeněk Kadlec 
ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina

Radní kraje Zdeněk Ryšavý a Martin Hyský (vlevo) a Petr Krčál a Vladimír Novotný (vpravo) 
se zapojili počátkem dubna do úklidu podél silnic Vysočiny.

Zdeněk Ryšavý, radní Vysočiny pro oblast životního prostředí, prochází tunelem směsného 
odpadu, který končí ve spalovně. „V případě spalovny oceňuji především propracovanou 
logistiku dopravy vytříděného odpadu ke sběrným místům. 90% tříděného odpadu přepraví 
společnost po železnici,“ upozornil Zdeněk Ryšavý (ČSSD), radní kraje Vysočina pro oblast 
životního prostředí.

Děkujeme, že třídíte!Děkujeme, že třídíte!
www.tridime-vysocina.cz

Rekordy s předponou EKO naleznete též na stránkách www.dobryden.cz, 
v Muzeu rekordů a kuriozit Pelhřimov a v České knize rekordů.
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V roce 2009 vytřídil každý občan kraje Vysočina o 11 % 
více odpadů než v roce 2008.
Díky spolupráci obcí, kraje Vysočina a společnosti 
EKO-KOM, a.s. je v současné době v kraji rozmístěno 
14 332 kontejnerů na tříděný odpad, což je o 65 % více 
než v roce 2004.
Kraj Vysočina je na prvním místě mezi kraji v ČR: 
nabízí občanům největší dispoziční objem  k třídění 
odpadů. Na jedno průměrné kontejnerové hnízdo 
připadá 106 obyvatel, průměr ČR je 163 obyvatel. 

Ze správně vytříděných složek komunálního odpadu se znovu 
vyrábí předměty každodenní spotřeby. Starý papír je možné 

recyklovat až 7krát, sklo prakticky neustále. 

Využívání recyklovaných materiálů a výrobků
šetří primární suroviny.

Názor odborníka: Na Vysočině třídí odpady 83 % obyvatel. Díky 
tomu jsou znovu využívány odpady a zůstávají zachována pracovní 

místa. „Třiďte odpad, má to smysl.“ RNDr. Jana Krčmářová, 
autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.

Petr Krčál: Sociální 
reforma vzdaluje správu 
občanovi a bude drahá
Návrhy sociální reformy, se kterou přichá-
zí vláda, považuje Petr Krčál (ČSSD), radní 
kraje, za nutné a potřebné, ale současně 
nejasné, šité horkou jehlou, s nevyčíslenými 
ekonomickými dopady. Náklady související 
s centralizací výplaty dávek pod jeden úřad 
nejsou vůbec identifikovány a vyčísleny, od-
had dosahuje přitom 5 až 7 miliard Kč.

„Změny se dotknou občanů i úřadů, 
s obcemi ani kraji přitom nikdo v této věci 
nejednal,“ komentuje připravované vlád-
ní záměry Petr Krčál. Podle jeho slov není 
například jasné ani to, kolik lidí po zavedení 
reformy přijde o práci.

Kritici reforem vytýkají vládě, že se na-
příklad vytratí sociální práce obcí s občany, 
obce ztratí motivaci se touto činností za-
bývat. „Pomoc získají v rámci navrhované 
úpravy pouze ti, kteří jsou schopni si sami 
o pomoc požádat. O osobách neschop-
ných samostatného jednání nebude mít 
obec žádné informace. Získávat informace 
o občanech z dávkových systémů, které má 
v působnosti jiný úřad, přináší pochopitelné 
komplikace,“ argumentuje Petr Krčál.

Počet seniorů odkázaných na pomoc 
druhé osoby se má do 15 let zvýšit asi  
o 71 procent, s tím vzrostou i náklady 
na péči o ně. Letos počet takových lidí do-
sáhne 164 447, odhad pro rok v roce 2025 
počítá s 282 633 lidmi. „To bude znamenat 
významný nárůst potřeby péče a nad tím 
přemýšlejí i poskytovatelé sociálních služeb 
v kraji Vysočina. Snaží se opřít zdravotně 
sociální péči spíše o terénní a ambulant-
ní služby. Propočty ukazují, že kapacity 
jednotlivých typů zařízení pro seniory bu-
dou za patnáct let nedostačující. Je nutné 
provést důkladnou analýzu změn, stáva-
jící metodiky MPSV ale věnují této otázce 
minimální pozornost, což představuje velké 
riziko,“ varuje Petr Krčál.

Sociální reformy mění několik zásadních 
zákonů a počítají i se změnami v sociálních 
dávkách a příspěvcích i v jejich vyplácení. 
Nově by je také měly vydávat úřady práce. 
Zákon, který se změnou sítě úřadů počítá, 
prezident v únoru vetoval. S postupem vlá-
dy nesouhlasí ani kraje. „Od roku 2002 se 
usiluje o decentralizaci veřejné správy a na-
vrhovaný postup je přitom právě opačný. 
Stát posiluje svůj vliv na území jednotlivých 
krajů. Přitom právě obce a kraje jsou nej-
blíže občanům, proto jsou schopny nejlépe 
řešit jejich problémy a vyřizovat jejich žá-
dosti,“ uzavírá Petr Krčál, kterému se nelíbí 
ani snaha vlády peníze krajům krátit.  mp

http://www.kr-vysocina.cz/proti-korupci.asp
http://www.kr-vysocina.cz/proti-korupci.asp
mailto:korupce@kr-vysocina.cz
mailto:korupce@kr-vysocina.cz
http://www.ikrajvysocina.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-4-2011.html
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Problematika 
slučování středních 
škol v kraji Vysočina

Na podzim roku 
2010 připravil 
odbor školství, 
mládeže a spor-
tu studii dopadů 
demografického 
vývoje do střed-

ních škol zřizovaných krajem. Jed-
nalo se o pracovní verzi, která byla 
určená k diskusi. Nový způsob 
financování škol by měl od 1. září 
2012 platit a kraj hledá řešení celé 
situace.

Krajští zastupitelé za KSČM si 
jsou vědomi potřeby určitých opat-
ření k postupnému řešení dopadů 
demografického vývoje na střední 
školství. Zároveň se ale na zákla-
dě vyvolané diskuse ukazuje, že je 
možné k problému přistoupit struk-
turovaně, diferencovaně a na zákla-
dě hlubší analýzy současné situace.

Proto i zastupitelé za KSČM pod-
pořili na jednání ZK Vysočina dne  
22. 3. 2011 záměr, který vznikl po do-
hodě všech zainteresovaných, pře-
vést obory Sociální podnikání a obor 
Podnikání z ČZA v Humpolci do Aka-
demie-VOŠ, Gymnázia a SOŠ umělec-
koprůmyslové ve Světlé nad Sázavou.

Krajští zastupitelé za KSČM jsou 
toho názoru, že příprava a realizace 
konkrétních kroků bude vyžadovat 
maximální spolupráci kraje, měst 
a vedení škol. Po dohodě všech 
jsou naši zastupitelé ochotni pod-
pořit i další návrhy konkrétních 
opatření průběžně předkládaných 
Zastupitelstvu kraje Vysočina.

Milan Plodík (KSČM) 
zastupitel kraje Vysočina

Sociální služby v kraji Vysočina mají financování zajištěné do roku 2013

Stále lepší podmínky pro živočichy a rostliny na Vysočině, pomáhá Natura 2000

Kraj Vysočina zahájil v roce 2009 aktivi-
ty související s projektem Podpora vybra-
ných sociálních služeb na území kraje Vy-
sočina – individuální projekt, který zajistí 
od 1. ledna 2010 do 31. března 2013 pe-
níze pro vybrané služby sociální prevence 
v kraji Vysočina. 

Individuální projekt spolufinancuje 
Evropský sociální fond prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost a státní rozpočet ČR v celkové 
částce 290 771 036 Kč. Díky projektu zís-
kaly na Vysočině v roce 2010 finanční pro-
středky na provoz ve 47 zařízeních, která 

poskytují sociální služby především oso-
bám bez přístřeší, obětem domácího ná-
silí a trestné činnosti, osobám zdravotně 
postiženým, osobám opouštějícím zaříze-
ní pro výkon ústavní či ochranné výchovy, 
dětem, mládeži, dospělým a dalším cílo-
vým skupinám.

Jedná se například o azylové domy pro 
matky s dětmi, azylové domy pro bezdo-
movce, nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež, zařízení sociální rehabilitace, 
sociálně terapeutické dílny, terénní pro-
gramy, intervenční centrum anebo dům 
na půli cesty.

Během prvního roku financování bylo 
prostřednictvím vybraných sociálních slu-
žeb v projektu podpořeno 2979 nových 
uživatelů. Na počátku roku 2011 byly za-
pojeny do projektu další tři vybraní posky-
tovatelé sociálních služeb. Kraj Vysočina 
se zabývá přípravou dalšího navazujícího 
projektu, který by prodloužil financování 
daných sociálních služeb z prostředků EU 
do roku 2015.

Více informací naleznete na www.kr-vy-
socina.cz/socialni-portal.asp – Projekty fi-
nancované z EU – Individuální projekt Vy-
sočina. kru

K zachování nejcennějších, nejvíce ohro-
žených či unikátně se vyskytujících druhů 
živočichů, rostlin či typů přírodních sta-
novišť vytváří kraj Vysočina soustavou 76 
evropsky významných lokalit, které spo-
lečně s ptačími oblastmi tvoří na území 
Evropské unie soustavu NATURA 2000. 
Její vytvoření je povinností každého státu, 
povinností kraje Vysočina je do roku 2013 
zabezpečit dostatečnou ochranu 41 lokalit 
uvedených v evropském seznamu. 

Předmětem ochrany v těchto lokalitách 
jsou nejrůznější živočichové (např. vyd-
ra říční, netopýr velký, čolek velký, kuňka 
ohnivá nebo bolen dravý), rostliny (např. 
koniklec velkokvětý nebo puchýřka útlá) 
a stanoviště (např. bučiny, vřesoviště nebo 
rašeliniště).

V lokalitách musí proběhnout inven-
tarizační průzkumy, geodetické zamě-
ření, zpracují se plány péče a podkla-
dy pro vyhlášení lokalit jako přírodní 
rezervace/přírodní památka, příp. pro 
smluvní ochranu území a označení úze-
mí v terénu.

Na základě současně platné legisla-
tivy je v celé České republice 41 ptačích 
oblastí na 705 389 ha (8,94 % rozlohy 
ČR) a 1087 evropsky významných lokalit 
na 785 582 ha (9,96 % rozlohy ČR). Lo-
kality soustavy Natura pokrývají 14,31 % 
celkové rozlohy ČR. kru

Tým Vysočiny potvrdil kvalitu 
v soutěži Enersol a zvítězil

Vysočina hostila v závěru března dvou-
denní celostátní konferenci sedmého 
ročníku soutěže Enersol. Během dvou 
dnů představili studenti středních škol 
z deseti krajů ČR své projekty na téma 
energetické úspory a obnovitelné zdroje 
energie. „Dva žáci z každého kraje pre-
zentovali své práce, vždy krajský vítěz 
a druhý vylosovaný z týmu, zbývající čle-
nové reprezentačního družstva z každé-
ho kraje psali test,“ vysvětlil Josef Váca, 
ředitel regionálního vzdělávacího centra.

Nejlépe si ve finále počínal podle vy-
jádření poroty tým Vysočiny ve slože-
ní David Kolář, Stanislav Křeček, Filip 

Demel, František Dolský, Karel Novák 
a Vít Maštalířský, který vybojoval vítěz-
ství (7256 bodů) před družstvem Jiho-
českého kraje (6915) a Prahy (6564).

„Dalo by se říct, že soutěž Enersol je 
moje srdeční záležitost. Vždy jsem jako 
kantorka své žáky za dobré nápady chvá-
lila a podporovala jejich tvůrčí činnost. 
Jsem přesvědčena, že studentům účast 
v této mimoškolní aktivitě jednak roz-
šíří obzory, a také vytvoří emoční vazbu 
k péči o přírodu a o zdroje z ní čerpané,“ 
dodává Marie Kružíková (nez. za ČSSD), 
radní kraje Vysočina pro oblast školství.

text: Milan Pilař  foto: archiv pořadatelů

O farmáře z Ratibořic je velký zájem
Farmářské slavnosti 
představily na počátku 
dubna návštěvníkům 
výrobky i chod kozí 
farmy Dvůr rodiny 
Dobrovolných 
v Ratibořicích 
na Třebíčsku.
Hlavním produktem farmy jsou BIO 
výrobky z kozího mléka. Farma, která 
smí své výrobky označit známkou Vy-
sočina regionální produkt®, nabízí ved-
le kozího mléka také kozí jogurty, sýry, 
tvarohové krémy a syrovátkový nápoj. 
„Dojných koz plemene bílá krátkosrstá 
máme pět set, rádi bychom chov rozší-
řili, ale kapacita mlékárny je omezená 

a mimo to všude, kde u nás otevřete 
dveře, jsou kozy,“ popisuje s úsměvem 
Pavel Dobrovolný, majitel farmy. Kozí 
mléko zpracovávají v mlékárně, kte-
rá je součástí farmy. Zájemcům farma 
nabízí v rámci služeb agroturistiky pro 
skupiny exkurze s ochutnávkou kozích 
výrobků.

„Rozhodně se vyplatí, když budeme 
podporovat naše farmáře, dáme před-
nost českým kvalitním výrobkům a plo-
dinám ze zemědělských podniků před 
mnohdy levnějšími potravinami v ob-
chodních řetězcích. Jedním z takových 
příkladů je i farma manželů Dobrovol-
ných, která patří mezi nejlepší v naší re-
publice,“ uzavřel Josef Matějek (ČSSD), 
radní pro oblast lesního a vodního hos-
podářství a zemědělství, který se slav-
ností zúčastnil. 

text a foto: Pavel Kryštof Novák

Pavel Dobrovolný, majitel farmy, a radní Josef Matějek si připíjejí  jedním z produktů 
ratibořické farmy, který nese značku Vysočina regionální produkt.

Vysočina, náš region

Marie Kružíková, radní kraje pro oblast školství (vlevo), spolu s organizátory a účastníky 
soutěže Enersol.

Nikdy nevíš, kdo je na druhém konci…
Kybergrooming (kyberkrášle-
ní) – jedna z nejzávažnějších fo-
rem kybernetické kriminality. 
Cílem útočníka je manipulace 
oběti a snaha donutit ji k osobní 
schůzce za účelem sexuálního styku nebo 
fyzického napadení. Kybergrooming vy- 
užívá dětskou důvěřivost, zvídavost a tou-
hu po navázání přátelství. Agresor zneužívá 
osobní údaje dítěte, které od něj lstivě získá-
vá pomocí komunikační technologie, nej-
častěji se jedná o sociální sítě, komunikační 
internetové programy a mobilní telefony. 

Typický příklad kybergroomingu:
Vzbuzení důvěryhodnosti – např. čtyřiceti-
letý agresor se přihlásí na sociální síť pod 
přezdívkou Jan 15 (za jménem je jeho faleš-
ný věk) a snaží se navázat kontakt s dětmi.

Získání kontaktu dítěte pomocí dárků 
a budování důvěry – agresor se vydává 
za přítele a umí rozpoznat potřeby dítěte 
(např. dobití telefonní karty, čímž dostá-
vá kontakt na oběť, zaslání plyšové hračky 
na adresu oběti apod.), za pár dní dovede 
získat co nejvíce informací o oběti a udržo-
vat s ní maximální kontakt. Zdánlivě agre-
sor působí jako nejlepší přítel. Dítě se mu 
svěřuje a čím dál více mu důvěřuje.

Získání nebezpečných materiálů k mož-
nému vydírání – agresor se snaží získat 
pornografické fotky nebo chce, aby se mu 
dítě svěřilo se závažným problémem. Zís-
kanými materiály pak dítě vydírá, když 

se pokusí odmítnout jeho poky-
ny směřující k osobnímu setkání. 
Nastává tzv. emocionální závislost 
na agresorovi.

Osobní setkání – poslední sta-
dium kybergroomingu, kde často dochází 
k pohlavnímu zneužití, fyzickému napa-
dení, vydírání apod.

Pokud se kyberútočníkovi nepodaří 
oběť zlákat ke schůzce či k pohlavnímu 
styku, často přechází v kyberšikanu či 
kyberstalking.

V USA je kybergrooming federálním 
zločinem, náš právní systém tento pojem 
nezná, ale některá s ním spojená jednání 
v mnoha případech naplňují skutkovou 
podstatu přestupku nebo trestného činu.

Například na Ostravsku se muž sezná-
mil přes sociální síť Facebook s třinácti-
letou dívkou a při osobním setkání došlo 
k pohlavnímu zneužití. 

Pavel Hovorka, vrátný v pražských tis-
kárnách, v roce 2008 pod záminkou růz-
ných soutěžních akcí vylákal pomocí so-
ciálních sítí dvacet nezletilých chlapců 
k setkání. Osm z nich donutil k pohlav-
nímu styku. V roce 2008 byl odsouzený 
za pohlavní zneužívání, vydírání, svádění 
k pohlavnímu styku a ohrožování mravní 
výchovy mládeže. 

V případě zjištění nezákonného a ne-
vhodného obsahu na internetu je možné 
využít www.horkalinka.cz.

text: Lukáš Habich, Vyšší policejní škola MV ČR v Jihlavě

Zima odchází, 
kůrovec přichází
I když byl loňský rok velmi bo-
hatý na srážky, což bude mít vliv 
na útlum výskytu kůrovce i ostat-
ních škůdců v lesních porostech, 
je třeba nepodcenit jejich výskyt. 
Do boje s kůrovcem se lesníci 
a vlastníci lesů pouštějí už teď. Prv-
ní rojení tohoto největšího nepříte-
le dřeva obvykle začíná v polovině 
dubna. Pro boj s ním je důležité za-
chytit jej do lapáků a lapačů právě 
při prvním rojení, protože v dalších 
generacích se množí geometrickou 
řadou. Pokud již kůrovec strom na-
padne, musí se ihned pokácet, od-
kornit, případně ošetřit povolenými 
chemickými přípravky. Vlastníci lesů 
mohou radu, jak postupovat v boji 
s kůrovcem, získat u svého odbor-
ného lesního hospodáře. Kontakt 
na něj, pokud ho dosud neznají, jim 
sdělí pracovníci státní správy lesů 
na příslušných úřadech obcí s rozší-
řenou působností. 

„I když v důsledku příznivého 
počasí v předchozích letech a ne-
změrného úsilí většiny vlastníků 
lesů v kraji Vysočina se podařilo 
odvrátit kůrovcovou kalamitu hrozí-
cí v lesích našeho kraje po ničivém 
orkánu Kyrill a vichřici Emma, nelze 
v žádném případě kůrovcové nebez-
pečí podcenit,“ upozorňuje Josef 
Matějek (ČSSD), krajský radní pro 
oblast lesního hospodářství a při-
pomíná, že v rámci provádění pra-
cí v lesích je potřeba dbát zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo ke vzniku 
lesních požárů.

S ohledem na vysokou nebezpeč-
nost kůrovce je lesním zákonem 
stanovena vlastníkům lesů povin-
nost preventivně bránit vývoji, šíře-
ní a přemnožení kůrovců. V přípa-
dě nesplnění této povinnosti hrozí 
vlastníkům lesů i finanční postih. 
Vlastníci lesů jsou také povinni veš-
keré polomy, vývraty a dříví atrak-
tivní pro rozvoj kůrovců vzniklé 
do 31. března zpracovat nejpozději 
do 31. května běžného roku. V po-
lohách nad 600 nadmořské výšky 
je termín posunut až do 30. června.
 text: Jiří Bartoš

Novinky kolem značky 
VYSOČINA regionální 
produkt ®
ZERA – Zemědělská a ekologická regio-
nální agentura, o.s. z Náměšti nad Osla-
vou čtvrtým rokem zajišťuje a koordinuje 
systém značení na Vysočině – značku 
Vysočina regionální produkt.

Agentura pracuje na projektu Regionální 
produkt, který financuje Fond malých pro-
jektů Vysočina – Dolní Rakousko. Hlavním 
cílem je zviditelnit značku Vysočina regi-
onální produkt® a upozornit spotřebitele 
na místní produkci pomocí dobrého jména 
regionu (příroda, kultura, tradice): inspirace 
od rakouských sousedů.

Regionální produkty se v propagačním 
stánku s ochutnávkou certifikovaných pro-
duktů představily na více než deseti akcích 
na Vysočině. V rámci česko-rakouského pro-
jektu v úzké spolupráci s rakouským part-
nerem Zukunftsraum Thayland se tyto pro-
dukty zúčastnily hodnocení kvality výrobků 
z regionu Waldviertel. Nejlepší získaly zlaté, 
stříbrné a bronzové klasy. V kategorii uzenin 
obdržela zlatý klas klobása Vysočina spo-
lečnosti Zemědělská, a. s., Krucemburk, se 
ziskem 19,1 z celkem 20 možných.

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

http://www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.asp
http://www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.asp
http://www.kozimleko.cz/10/agroturistika
http://www.kozimleko.cz/42/exkurze
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-4-2011.html
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Rok 2011 – Mezinárodní 
rok lesů i na Vysočině
Rok 2011 vyhlásila 
Organizace spojených 
národů Mezinárodním 
rokem lesů. Kraj Vysočina 
připravuje při této 
příležitosti pro letošní 
rok hned několik aktivit.
Jednou z nich je výstava Historie a sou-
časnost lesního hospodářství, která 
proběhne v květnu v prostorách Kon-
gresového centra sídla kraje Vysočina. 
Návštěvníci se budou moci, mimo jiné, 
dozvědět, zda lesů na Vysočině ubývá, 
či přibývá a jakým tempem, zda a jakým 
způsobem se mění zastoupení jednotli-
vých dřevin v lesích či jak se vyvíjejí zá-
soby dřeva v lesích.

„Jsme si vědomi toho, že musíme přijít 
s informacemi přímo k občanovi, nespolé-
hat jenom na to, že občané přijdou pro in-
formaci na úřad. Proto ve dnech 10. a 11. 
května přiblížíme společně s Lesy České 
republiky, s. p., Magistrátem města Jihla-
vy, Správou městských lesů Jihlava, s. r. o., 
Ústavem pro hospodářskou úpravu 
lesů, pobočka Brno a dalšími, zábavnou 
formou návštěvníkům na Masarykově 

náměstí v Jihlavě les tak, jak ho nezna-
jí,“ představuje další akci Josef Matějek 
(ČSSD), radní pro oblast lesního a vod-
ního hospodářství a zemědělství kraje 

Vysočina. V průběhu roku se uskuteční 
několik aktivit pro žáky buď přímo v lese, 
nebo ve školách.

 text: Jiří Bartoš  foto: archiv kraje Vysočina

Lesní pedagogika je účinný nástroj k přiblížení lesa dětem, kdy proškolený a lesnicky 
vzdělaný lesní pedagog přiměřenou formou popisuje procesy v lese, péči o les.

Veletrh regionálních 
produktů Vysočiny
Kraj Vysočina připravuje další ročník 
prodejní výstavy regionálních produktů, 
na kterém budou veřejnosti představe-
ny výrobky a služby producentů z růz-
ných koutů regionu. Veletrh produktů 
kraje Vysočina bude hostit 26. květ-
na od 9.30 do 18.00 Horácký stadion 
na Tolstého ulici v Jihlavě. „Veřejnost 
bude moci ochutnat, prohlédnout si 
výrobu a především za příznivé ceny 
prvoproducentů nakoupit to nejlepší, co 
umíme nabídnout v našem kraji,“ láká 
na loni velice úspěšný veletrh radní 
kraje Vysočina pro oblast regionálního 
rozvoje Martin Hyský (ČSSD).

V loňském roce na výstavě předsta-
vilo své výrobky 48 výrobců z Vysočiny. 
Nejžádanější byly originální uzenářské 
a pivovarnické výrobky, pečivo a čoko-
ládové speciality, košíky a šperky stejně 
jako keramika, regionální sklo nebo vý-
roba pleteného oblečení. Hosty květno-
vého veletrhu budou držitelé Rakouské 
pečeti regionálního produktu z Dolního 
Rakouska. text: Jitka Svatošová

Kraj podpořil obnovu památek na Vysočině

Třináctimilionovou dotaci určenou 
na obnovu památek na Vysočině ve vlast-
nictví různých majitelů schválili zastu-
pitelé kraje na posledním zasedání. Kraj 
evidoval v roce 2011 celkem 143 žádostí, 
pět bylo vyřazeno kvůli administrativní-
mu nesouladu se zásadami. K hodnoce-
ní postoupilo 138 žádostí s celkovými 
požadavky na dotaci krajského rozpočtu 
ve výši 25 875 470 Kč.

Třináctimilionovou dotaci získalo 56 
vlastníků, nejvíc jsou zastoupeny koste-
ly a domy, krajské peníze pomohou také 
při opravách hradu v Ledči nad Sázavou, 
roubené stodoly v Kadově, zámků v Brt-
nici, Libici nad Doubravou, Mysliboři-
cích nebo Dalešicích a při obnovách ži-
dovských památek, soch či kapliček.

„Kraj dlouhodobě pečuje o své kulturní 
bohatství, kterým je množství kulturních 

památek, mj. hradů, zámků, církevních 
staveb, domů, kapliček a soch světců po-
krývajících v podstatě celé jeho území. 
Jedním z důležitých nástrojů podpory 
kulturního dědictví je poskytování finanč-
ních dotací vlastníkům na obnovu kultur-
ních památek z rozpočtu kraje Vysočina 
prostřednictvím Zásad Zastupitelstva 
kraje Vysočina pro poskytování dotací 
na obnovu kulturních památek v kraji Vy-
sočina již od roku 2004,“ vysvětlil Tomáš 
Škaryd (ČSDD), radní kraje Vysočina pro 
oblast kultury a cestovního ruchu.

text: Milan Pilař  foto: Miloš Novák

Školáci malovali 
plakáty, jak zatočit 
s alkoholem
Výtvarná soutěž pro žáky druhého 
stupně základních škol Alkohol dětem 
nepatří o nejlepší plakát nebo webovou 
stránku s tematikou boje proti alkoho-
lismu se v rámci prevence kriminality 
uskutečnila na počátku roku. V polo-
vině března pak organizátoři vyhlásili 
výsledky. Do soutěže se přihlásilo  
25 dětí sedmých, osmých a devátých 
tříd základních škol: Krucenburk, ZŠ 
Hálkova Humpolec, Ledeč nad Sázavou, 
Dolní Cerekev, Křižanov, ZŠ Vratislavovo 
nám. Nové Město na Moravě, Nové Ve-
selí, Domamil, ZŠ Bartuškova Třebíč a ZŠ 
Demlova Jihlava. Záštitu nad ní převzala 
Marie Kružíková (nez. za ČSSD), radní 
kraje Vysočina pro oblast školství.

Práce přihlášené do soutěže hod-
notili členové pracovní skupiny, podle 
nichž byly všechny zaslané práce vel-
mi kvalitní. „Cílem nebylo za každou 
cenu stanovovat nějaké pořadí, a proto 
jsme Marii Kružíkové doporučili pozvat 
a drobným dárkem ocenit všechny, kteří 
se do soutěže přihlásili,“ komentoval 
Jan Slamečka, jeden z členů komise.

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Marie Kružíková, radní kraje, s účastníky 
soutěže Alkohol dětem nepatří.

Rekonstruovaný kostelík sv. Anny v Pohledu u Havlíčkova Brodu.

Pachové ohradníky snižují počet nehod s lesní zvěří 
Na pilotním projektu 
pachových ohradníků se 
od konce července roku 
2010 podílí kraj Vysočina 
a Nadace pojišťovny 
Generali. „Oslovili 
jsme pět okresních 
mysliveckých spolků, 
aby vybraly místa, 
kde nejčastěji dochází 
ke střetu aut se zvěří.
Myslivci postupně ošetřili 50 km silnic na-
příč Vysočinou – s podporou kraje Vyso-
čina a Nadace pojišťovny Generali ve výši 
120 000 Kč,“ vysvětluje Jiří Bartoš z od-
dělení lesního hospodářství a myslivosti 
Krajského úřadu v Jihlavě.

První aplikace se prováděla pěnou, kte-
rá už účinnou látku obsahovala, a po šesti 
až osmi týdnech proběhla další. Tentokrát 

pouze pachovým koncentrátem, který se 
aplikuje do stávající pěny. Ta by měla být 
použitelná tři až pět let. „Výrobcem dekla-
rovaná účinnost koncentrátu je čtyři až 
šest měsíců, záleží ale na dodržení návodu 

k použití a správném dávkování. Pěnu 
i koncentrát aplikovali členové místních 
mysliveckých sdružení společně se zástup-
ci okresních mysliveckých spolků v říjnu 
loňského roku,“ doplňuje Jiří Bartoš.

Na konci ledna 2011 vyhodnotil Krajský 
úřad kraje Vysočina účinnost pachových 
ohradníků. Výsledky ukázaly, že na ošet-
řených silnicích došlo proti roku 2009 
ke snížení střetů se zvěří zhruba o 70 %. 
Pachový ohradník ale není drátěný plot 
ani zeď, a zvěř, pokud je štvána nebo jinak 
ohrožena, tuto zábranu překonává, ale 
s mnohem větší obezřetností než u neoše-
třených úseků.

„V letošním roce budeme za finanční 
spoluúčasti Nadace pojišťovny Generali 
pokračovat ve podpoře pachových ohrad-
níků jak u stávajících úseků, kde se bude 
provádět aplikace koncentrátu do stá-
vající pěny, tak na zřízení úseků nových. 
Na pachové ohradníky věnujeme cel-
kem 200 000 Kč, z toho z rozpočtu kraje 
50 000 Kč, od Nadace pojišťovny Gene-
rali 150 000 Kč,“ uzavřel Josef Matějek 
(ČSSD), radní pro oblast lesního a vodní-
ho hospodářství a zemědělství kraje Vyso-
čina. text: Ondřej Rázl  foto: Martina Ježková

Pachové ohradníky pomáhají snižovat počet střetů s lesní zvěří.

Po zimní pauze  
kulturní dědictví  
opět zpřístupněno
V dubnu otevřely návštěvníkům své brány 
památky Vysočiny. Jsou to stovky zajíma-
vých míst – hradů, zámků, synagog, rad-
nic, kostelů. Čtyři desítky hradů v kraji jsou 
většinou volně přístupnými zříceninami, 
pouze hrad Lipnice, Ledeč, Roštejn, Kámen 
a Orlík nabízejí expozice s průvodcem. 
Z osmi desítek zámků regionu mohou zá-
jemci navštívit zhruba dvě desítky.

Památky mají různé majitele. Hrad Ká-
men a Roštejn jsou například pobočkami 
muzeí, která zřizuje kraj Vysočina. Na prv-
ním jmenovaném se letos změnily návš-
těvnické trasy. „První okruh s průvodcem  
návštěvníkům představí obytné prostory. 
Druhá trasa je pojata jako muzejní expozice 
bez průvodce a prohlédnout si lze i výstavu 
motocyklů a starý palác,“ láká na hrad Ká-
men Tomáš Škaryd (ČSSD), radní kraje pro 
oblast kultury a cestovního ruchu.

Na Roštejně čekají na návštěvníky stej-
ně jako v minulém roce dvě trasy – hlavní 
a doplňková, kde je hlavně pro děti při-
pravena výstava strašidel. „Novinkou je 
předělaná expozice, v níž místo keramiky 
představíme hodovní sál s ukázkami vy-
bavení místností na hradě a v podhradí,“ 
přiblížil průvodce Karel Vaníček .

Pět historických míst spravuje na Vyso-
čině Národní památkový ústav s územním 
odborným pracovištěm v Telči, s dalšími pak 
spolupracuje. Pro letošní sezonu nachystal 
zpestření klasických prohlídek v podobě 
kulturních programů – putovní výstavu 
Ohrožené památky na Vysočině, vzděláva-
cí program pro děti, kterým si budou moci 
rozšířit své znalosti, a další aktivity.

text Martina Ježková  foto: Petr Novák

Zastupitelé kraje 
podpořili vznik 
přírodních zahrad
Nový grantový program Fondu Vysočiny 
Environmentální osvěta – přírodní za-
hrady 2011 schválili na posledním jed-
nání zastupitelé kraje Vysočina. „Cílem 
nového grantového programu je zave-
dení principů přírodních zahrad a příro-
dě blízké péče o zahrady a parky, které 
povedou k posílení biodiverzity v za-
stavěné části města nebo obce,“ popi-
suje Zdeněk Ryšavý (ČSSD), radní kraje 
Vysočina pro oblast životního prostře-
dí. Zájemci mohou zažádat o finanční 
podporu svých projektů do výše 80 tisíc 
korun, ale pouze do konce dubna. Rea-
lizace záměru je omezena dobou osm-
nácti měsíců. 

S podobnými aktivitami se už na ně-
kterých školách v kraji můžeme potkat, 
například na základních školách ve Vel-
ké Bíteši, Bobrové či Moravských Bu-
dějovicích už vznikají přírodní učebny 
nebo naučné stezky, středisko ekolo-
gické výchovy Chaloupky zase pořádá 
cyklus seminářů věnovaný pedagogům 
z Vysočiny nazvaný Čtvero ročních ob-
dobí na zahradě.

text: Milan Pilař  
foto: archiv Základní školy ve Velké Bíteši

Přírodní učebny pomáhají žákům 
Základní školy ve Velké Bíteši nejen při 
výuce přírodopisu.

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-4-2011.html
http://www.krvysocina.cz/edotace
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Jinak zvaný
Přípravek   
na vlasy

Lepením 
umazat
Odvětví

Červená 
(anglicky)

Loketní kost
Stromořadí

Hlemýžď 
(obecně)
Drolenina

United 
states (zkr.)
Lékař. zkr. 
rentgenu

Italsky 
umění
Nehty 

(anglicky)

Prodlou- 
žená boční 

zeď

Hra v kostky        
(z latiny)

Citoslovce 
oslího 
hýkotu
Oblít

Umělecký 
směr 20. st. 
Býv. platidlo 
Portugalska

Bylina 
podobná 
heřmánku
Pohovka

Souprava
Cetka 

(knižně)

Beduínský 
plášť

Loďstvo 
(z ruštiny)
Hlučnější 

pokřik

Vojenská 
prodejna
Německy 

často

Skanout
Přístaviště 

lodí

Osten
SPZ okr. 
Klatovy

Měsíc plane-
ty Uran

Palivo
SPZ aut 
Mělníka

Pes (ang-
licky)

Značka 
křemíku

Americký 
sportovec
Inic.malíře 

Picassa

Zkr. inform. 
technolog.
Francouz. 

jeden

1. díl tajenky
Malý 

veverkovitý 
savec

Které 
(slovens.) Příbuzná Výklenek 

ve zdi

Šperk 
na dámském 

prstu

Těžší výrazy: ALEA, ATIA, 
ARTE, ILEA, NAILS, TIRK.

Šest let po smrti Barbory Marie Krafft-Steinerové v Bamberku umírá ve stejném městě jeden z nejslavnějších Němců. ... viz tajenka... (1770–1831). Bamberk byl založen možná již roku 902, od roku 1007 
má město biskupství. Vedle dalších osobností se s městem pojí i jméno velkého leteckého konstruktéra a průmyslníka Wilhelma Emila Messerschmitta (1898–1978).

Křížovka o ceny

Na dva 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 hodnot-
né věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Úspěšní luštitelé křížovky z čísla 3, vylosovaní ze zaslaných řešení, jsou Ludmila Uhrová z Třebíče a Ladislava Pánková z Hrbova. Blahopřejeme.

Dílo jihlavské malířky na eurominci
Barbora Marie Krafftová- 
-Steinerová 
*1. 4. 1764 Jihlava 
†28. 9. 1825 Bamberg

Na svět přišla Barbora Marie v rodině jih-
lavského malíře sakrálních obrazů Jana 
Nepomuka Steinera 1. dubna 1764. Ro-
dinné prostředí v dětství ji ovlivnilo natolik, 
že po vzoru svého otce pokračovala v umě-
lecké tradici a vypracovala se na vyhledá-
vanou vídeňskou portrétistku. Ve Vídni si 
našla také manžela, kterým se stal lékárník 
Krafft. Ve své tvorbě se nevyhýbala ani žán- 
rovým obrázkům z prostředí lidových kr-
čem, malovala výjevy z ulic, děti, výrostky 
a podobně. Její dílo bylo ve své době ceně-
no natolik, že se stala ve svých dvaadvaceti 
letech členkou vídeňské akademie.

Byla to doba, kdy rodáci z Čech byli ro-
zeseti po celé Evropě a stali se nositeli po-
kroku v mnoha oborech, především v hud-
bě. V době, kdy žila v tehdejším hudebním 
centru, v Salzburgu (1803-1821), vzni-
kl i portrét Wolfganga Amadea Mozarta. 
Svůj nejslavnější portrét vytvořila tech-
nikou oleje na lněném plátně roku 1819, 

tedy víc než dvě desetiletí po géniově smr-
ti. Jeho sestra Marie Anna Mozartová 
označila její portrét za nejzdařilejší podo-
bu svého geniálního bratra. Je to ostatně 
pravda. Tento portrét je nejrozšířenějším 
zachycením Mozartovy podoby a dostalo 

se mu i přepisu do plastické formy. Roku 
1991 byla v Rakousku vydána zlatá mince 
o nominálu 500 schillingů, kde je na aver-
su transformován tento portrét a rub tvo-
ří výjev z opery Don Giovanni. Mince byla 
vyhlášena Mincí roku 1991 a její lícní stra-
na byla později použita i na národní ra-
kouskou minci o nominálu 1 Euro. Při 
letošních oslavách 250. výročí narození 
hudebního génia je dílo Barbory Krafftové 
jedním z nejpublikovanějších.

Nebyla to jenom Vídeň a Salzburg, ná-
sledovala také Praha, kde se zachoval v Bu-
benči její obraz sv. Gotharda. Její dílo je za-
stoupeno také ve sbírkách Národní galerie 
v Praze a zdobí mnoho soukromých i ve-
řejných sbírek Evropy. Její portréty panov-
níků Josefa II., Leopolda II. a Františka I. 
jsou i v pražském Karolinu. Je jí připisován 
i portrét císařovny Marie Terezie. Pražská 
univerzita má od Krafftové ještě portréty 
profesorů Mayera, Rottenbergera a Matuš-
ky. Ze Salzburgu přesídlila úspěšná uměl-
kyně do německého Bamberku, kde ji za-
stihla 12. února 1825 smrt.

text: Luboš Göbl  foto: de.wikipedia.org 
zdroj: Toman: Nový slovník výtvarných umělců 

sdělení PhDr. Ivan Žlůva
Malířčin portrét Wolfganga Amadea Mozarta.

Bramborové knedlíky s uzeným masem

Dospělí předcházejí úrazům, připravili  
projekt Program prevence dětských úrazů

Typicky vysočinským receptem jsou 
i bramborové knedlíky s uzeným masem, 
které si můžeme připravit ve dnech, kdy 
máme málo času na vaření, ale 
rozhodně se nechceme 
ošidit a máme chuť 
na něco dobrého.

Na knedlíky 
potřebujeme 
250 gramů 
uzeného masa, 
700 gramů 
brambor, 180 
gramů hrubé 
mouky, 100 gra-
mů krupice, sůl, vejce, 
hladkou mouku, sádlo a cibuli, 
popřípadě kyselé zelí.

Uvařené a oloupané brambory na-
strouháme na jemném struhadle, přidáme 
mouku, krupici, vejce a sůl. Vypracujeme 

těsto, vyválíme asi půl centimetru silné 
pláty a rozkrájíme na čtverce asi 5 x 5 cm. 
Nasekané kousky uzeného masa zabalíme 

do těsta a vaříme v osolené vodě 
přibližně deset až dvanáct 

minut. Vařené knedlíky 
vyjmeme a podává-

me přelité cibulkou 
osmaženou na sád-
le. Podle chuti mů-
žeme přidat i kyse-
lé zelí, které může 

doplnit chuť brambo-
rových knedlíků s uze-

ným. Nezbývá než popřát 
dobrou chuť.

Pokud také rádi trávíte čas v ku-
chyni a znáte recepty typické pro náš kraj, 
stačí nám je zaslat. Nejlepší recepty otisk-
neme a autora oceníme.

text a foto: Monika Fiedlerová

Cílem pilotního projektu Program pre-
vence dětských úrazů, který odstartoval 
na Vysočině ve školním roce 2010/2011 
a připravilo ho občanské sdružení Zdravá 
Vysočina společně se Státním zdravotním 
ústavem, je snaha snížit počet úrazů dětí. 
Podle statistik téměř každý den zemře 
v České republice jedno dítě na následky 
úrazu a desetkrát více dětí zůstává s trva-
lými následky po úrazu. Více než polovina 
úmrtí dětí je způsobena úrazy.

Projekt organizátoři zaměřili na žáky 
třetích tříd základních škol, protože prá-
vě děti mladšího věku jsou nejvhodnější 
cílovou skupinou. Nejlépe se totiž nové 
informace naučí, snaží se být samostatné, 
ale nemají vypěstovaný dostatečný pocit 
zodpovědnosti jako děti ve starším věku. 

V rámci první etapy programu obdrželi 
žáci ze třetích tříd všech základních škol 
v kraji Vysočina nově vytvořené zdravotně 
výchovné materiály, jako je pracovní sešit 
Nebezpečí číhá všude, záložka do knihy 
s návodem, jak volat první pomoc, a pra-
covní listy seznamující se správným cho-
váním v rizikových situacích. 

V současné době ve vybraných dvace-
ti školách probíhá cyklus besed, spoje-
ný s ukázkami a získáváním praktických 
dovedností. Součástí programu je také 
výtvarná soutěž pro děti .

Další informace o projektu Program 
prevence dětských úrazů na http://www.
kr-vysocina.cz/ – odkaz Zdraví Vysočiny 
v rubrice Informace pro veřejnost.

text: Milan Pilař

receptMohelenská hadcová step
Mohelenská step patří 
k nejcennějším klenotům 
moravské přírody. 
Přírodovědci zde začali 
bádat už v polovině  
19. století, kdy tu objevili 
vzácnou kapradinu 
podmrvku hadcovou.
Přírodní rezervací se stala step v roce 1933 
a o necelých šedesát let později přešlo úze-
mí do mezinárodní přírodní rezervace. Vý-
měra rozsáhlého skalnatého amfiteátru nad 
údolím řeky Jihlavy a oblasti přilehlé plošiny 
činí přes 50 hektarů a nachází se na Třebíč-
sku, v nadmořské výšce od 260 do 384 m.

Léto na hadcové stepi je vždy velice su-
ché a horké. Teplota hadcových skal bývá 
zhruba o 20 stupňů vyšší, než je okolní 
teplota. Klimaticky nejextrémnější čás-
ti lokality jsou skalnaté stepní svahy nad 
řekou Jihlavou. Teplé a suché mikroklima 
slunných svahů umožnilo na specifickém 
podloží tvořeném hadcem (serpentini-
tem) s vysokým obsahem hořčíku rozvoj 
řady teplomilných a suchomilných druhů 
rostlin a živočichů. Složení skal zapříčini-
lo vznik nanismů – trpasličích forem ně-
kterých druhů rostlin. Na stepi můžeme 

spatřit sleziník hadcový, česnek žlutý 
a nejnápadnější stepní trávu kavyl chlupa-
tý. Stromový porost stepi tvoří především 
vzácná varieta borovice lesní. Na místních 
borovicích je časté jmelí bílé borovicové.

Mimořádně bohatá je fauna bezobrat-
lých, kterou tvoří téměř tři sta druhů pa-
vouků, z motýlů tu poletuje např. otakárek 
ovocný a fenyklový, přástevník kostivalo-
vý či okáč bojínkový. Na svou kořist zde 

číhá i kudlanka nábožná. Z řad brouků 
jsou významné druhy dravých střevlíků či 
kovově lesklých krasců. Mohelenská step 
je označována za „mravenčí zoologickou 
zahradu“, protože je největší koncentrací 
mravenčích druhů v celé střední Evropě.

Se vším seznamuje čtyřkilometrová na-
učná stezka s deseti zastaveními s výcho-
zí tabulí v blízkosti parkoviště na jižním 
okraji Mohelna. text a foto: Petr Novák

GPS souřadnice: 49°6‘37.929“N, 16°11‘6.737“E

Kraj Vysočina má v Bruselu novou adresu
Kancelář kraje Vysočina v Bruselu sídlí 
od 1. dubna 2011 na nové adrese Rue du 
Commerce 20/22 v blízkosti všech evrop-
ských institucí. Důvodem změn je neoče-
kávaný nárůst nájemného za dosavadní 
prostory v sousedství českého zastoupení 
v Bruselu. „Kraj Vysočina bude nyní sídlit 
na stejné adrese jako bruselské zastoupe-
ní partnerského regionu Dolní Rakousko,“ 
uvedla současná zástupkyně kraje v Bru-
selu Martina Tomšů. Kraj si od nové kan-
celáře slibuje zejména bližší spolupráci 
s rakouským partnerem.

Kancelář poskytuje servis regionál-
ní i místní samosprávě z kraje Vysočina 
a pracovníkům krajského úřadu při jejich 

misích v Bruselu, včetně zázemí pro jed-
nání. Zajišťuje technickou a administrativ-
ní pomoc dalším regionálním subjektům 
z kraje Vysočina.

Nejbližší bruselskou akcí s účastí kraje 
Vysočina bude v polovině června již tra-
diční Street Party. Jde o jednu z největších 
ucelenějších prezentací České republiky 
a jejích regionů v zahraničí. Kromě kultur-
ních vystoupení předních českých hudeb-
ních formací mají občané Belgie a přede-
vším turisté možnost během několika dní 
poznat, jak se žije v jedné ze členských 
zemí, a hlavně ochutnat české i moravské 
speciality včetně nápojů.

text: Jitka Svatošová
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Kouzelná nabídka
z Jihlavy

Ilustrační foto

Vaši autorizovaní prodejci vozů Škoda:

ŠKODA Fabia Magic již od 219 900 Kč.
Vykouzlili jsme pro Vás ideální vůz s výbavou, která má vše, co potřebujete.

• klimatizace    • Úvěr bez navýšení
• Rádio    • Prodloužená 4letá záruka
• Centrální zamykání  • kola z lehké slitiny

Verze Combi za příplatek pouze 10 000 kč. Více na www.skoda-auto.cz. a navíc akční úvěr od ŠkoFINu bez navýšení.

kombinovaná spotřeba a emise Co2 modelu Fabia Magic: 5,5–5,9 l/100 km a 128–139 g/km

siMply clever

AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o.
okružní 4720/3
586 01  Jihlava
Tel.: +420 567 579 711
E-mail: prodej.ji@autodobrovolny.cz
www.autodobrovolny.cz

MÁCA, s.r.o. 
Znojemská 4461/86a 
586 01  Jihlava
Tel.: +420 567 307 795
E-mail: skoda@automaca.cz
www.automaca.cz

komunikační agenturaRmedia

R MEDIA, spol. s r.o.
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 
tel.:  +420 233 071 639
mobil: +420 737 220 035
e-mail: david.svabenicky@rmedia.cz

Seznam klientů za poslední 3 roky:
Bison & Rose, BOLTON CZECHIA, Deee Communication, Economia, Generali Pojišťovna, 
GTS NOVERA, Jockey Club ČR, Krajský úřad kraje Vysočina, Národní památkový ústav, 
NOVOTISK, OKD, POPRON média, RWE Transgas, T.T.V., Veletrhy Brno

R MEDIA, spol. s r.o.
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Společné projekty 
a nové policejní ředitelství

Havlíčkův Brod – 

Hejtman kraje Vysočina 

Jiří Běhounek poprvé 

v letošním roce navštívil 

havlíčkobrodskou radni-

ci. V doprovodu ředitele 

Krajského ředitelství 

policie ČR kraje Vysoči-

na Josefa Bačkovského 

jednal s vedením města a radními především 

o společných projektech kraje a města Havlíč-

kův Brod. Josef Bačkovský pak přítomné sezná-

mil s fungováním nového policejního ředitelství.

„Zabývali jsme se především otázkou spolu-

práce kraje a města. Hovořilo se např. o nemoc-

nici v Havlíčkově Brodě nebo o školách, které 

jsou u vás, ale kraj Vysočina je jejich zřizovate-

lem. Josef Bačkovský radním přiblížil organizaci 

a systém řízení nového policejního ředitelství, 

které vzniklo 1. 1. 2010,“ upřesnil téma jednání 

hejtman Jiří Běhounek.

Řeč byla i o dlouho připravované výstavbě 

krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. V poslední 

době se rozvinuly debaty, zda krajská knihovna 

vznikne opravdu tady.

„Otázky o umístění už jsme definitivně vyřešili 

a o jiné lokalitě než o Havlíčkově Brodě neuvažu-

jeme. Jde však o finančně velice náročnou inves-

tici, a proto hledáme možné formy spolupráce 

i se soukromým sektorem. Předpokládáme, že vý-

stavbu zahájíme v roce 2011,“ doplnil Běhounek.

Postupně hejtman Jiří Běhounek s ředitelem 

krajského policejního ředitelství v Jihlavě Jose-

fem Bačkovským navštíví všech pět okresních 

měst kraje Vysočina. Havlíčkův Brod byl cílem 

jejich návštěvy jako první. Alena Doležalová

Klášter v Želivě na mapě 

nejcennějších památek
Humpolec – Klášter v Želivě u Humpolce, který 

patří mezi nejstarší kláštery v České republice, byl 

v pondělí 8. února zapsaný mezi národní kultur-

ní památky. Klášter se tak ocitl na seznamu vedle 

takových památek, jakými jsou Pražský hrad, Karl-

štejn nebo poutní kostel na Zelené Hoře u Žďáru nad 

Sázavou.

Želivský klášter vznikl v roce 1139, za husitských 

válek ho dobyla husitská vojska a za svou dlouhou 

existenci několikrát vyhořel. Zásadní úpravy prodělal 

klášterní komplex v osmnáctém století a podílel se 

na nich Jan Blažej Santini.

„Za bezmála tisíciletou existenci si klášter v Želivě 

prošel pestrou historií a ocenění si právem zaslouží. 

V každém případě jde o jedinečné ohodnocení kul-

turní památky, které slibuje zachování autentického 

příběhu kláštera i pro budoucí generace,“ komento-

val událost Jáchym Jaroslav Šimek, provizor kláštera.

Pravděpodobně od nynějška ještě častější cíl tu-

ristů nejen z České republiky čeká přísnější režim při 

rekonstrukci. „Nejvyšší památková ochrana zname-

ná určitá omezení. Jde ale o důsledné zachování je-

dinečnosti památky, za kterou byla stavba oceněna. 

Zas však budeme mít mnohem blíže finančním dota-

cím na opravy a na zlepšování služeb pro návštěvní-

ky,“ uzavírá František Marek, správce kláštera.

Milan Pilař

Klokočov přivítá běžkaře 

Na milovníky bílé stopy čekají u Sečské 

přehrady i strojově upravované tratě3
Rehabilitace už v červnu 

Dětské centrum v Jihlavě doplní  

rehabilitační pavilon z rozpočtu kraje4
Zámek v Herálci se změní 

Vzniká zde moderní hotelový komplex 

za téměř sto třicet milionů korun5
Hokejisté z Vysočiny nezářili 

Oba týmy hrály na ledě soupeřů,  

oba také svým protivníkům podlehly8

Komorní filharmonie 

Vysočina vznikla 

v Jihlavě v roce 2003. 

Do začátku si stanovila 

několik cílů.

JIHLAVA – Doplnit chybějící článek 

v kulturním životě města Jihlavy a ce-

lého kraje Vysočina, probudit zájem 

současného posluchače o tzv. vážnou 

hudbu a především navázat na tradici 

Gustava Mahlera, Bedřicha Smetany, 

Václava Stamice a dalších, kteří v kraji 

působili a současně významně zasáh-

li do světového hudebního dění – to 

všechno je úkolem KFV.

Komorní filharmonie Vysočina má 

parametry běžného filharmonického 

tělesa, které tvoří profesionální hu-

debníci. Složení orchestru je variabilní 

– od komorního smyčcového až po vel-

ký symfonický orchestr. Také program 

je „běžný“: klasické orchestrální kon-

certy, koncerty se sólisty, koncerty 

pro školy, promenádní koncerty, abo-

nentní cykly pro města kraje Vysoči-

na. Potěšitelný je ovšem zájem o toto 

těleso – potvrdil předpoklady, že i ob-

last tzv. vážné hudby má mezi obyva-

teli Vysočiny mnoho ctitelů a vážných 

zájemců. Vedení filharmonie věří, že 

se těleso stane v tom nejlepším slova 

smyslu populárním, tj. orchestrem, 

který bude často navštěvovat určitá 

část obyvatel Vysočiny a občas skoro 

každý, přinejmenším ve výjimečných 

momentech svého života. Protože  

klasická hudba v podání právě tohoto 

orchestru přináší vždy hluboké umě-

lecké zážitky. Milan Pilař

Filharmonici z Vysočiny

Kino se opraví – návštěvnost neklesla

Mezi největší úspěchy šéfdirigenta patří provedení Mozartovy Korunovační mše s 220 účinkujícími na 49. ročníku Mezinárodního 

festivalu sborového umění v Jihlavě, které je natočeno i Českým rozhlasem

Téměř patnáct milionů 

korun bude stát oprava, 

názory se různí.

Žďár nad Sázavou – Kina dnes nejsou 

pro podnikatele žádné terno. Většinu 

z nich musí města, pokud chtějí jejich 

provoz zachovat, alespoň částečně do-

tovat. Stejné je to i s kinem Vysočina 

ve Žďáru nad Sázavou. Hned v úvodu 

roku přispěje radnice na ztrátový zimní 

provoz finanční injekcí ve výši sto dva-

ceti tisíc korun.

I když provoz kina městu žádné fi-

nanční výhody nepřináší, spíše nao-

pak, nehodlá radnice hodit kino přes 

palubu. „Už před dvěma lety jsme stáli 

před otázkou, co s ním. Rozhodli jsme 

se počkat, až co udělá multikino v Ji- 

hlavě, jestli nám nestáhne návštěvní-

ky,“ vysvětluje vyčkávací taktiku rad-

nice místostarostka Žďáru a senátorka 

Dagmar Zvěřinová.

Návštěvnost žďárského kina Vysoči-

na podle statistiky neklesá. V roce 2007 

tady proběhlo celkem 218 představení, 

na které se přišlo podívat 17 282 ná-

vštěvníků. V loňském roce zhlédlo 292 

filmů 18 914 diváků: obyvatelé Žďá-

ru nad Sázavou nepojedou za zábavou 

do Jihlavy, raději budou i nadále vyu-

žívat služeb svého domovského kul-

turního stánku. A to i přesto, že kino 

Vysočina nemůže zdaleka nabídnout 

návštěvníkům takový komfort, jako 

moderní zařízení stejného typu v oko-

lí. Kino Vysočina provozuje soukro-

mý subjekt. Budova, postavená v roce 

1963, je ovšem v majetku města. A to se 

rozhodlo postarat o nápravu. „Chceme 

požádat o grant z Ministerstva kultury, 

který bychom chtěli využít na nákup 

technologie pro 3D vysílání. Také je 

třeba vyměnit elektroinstalaci. Tyto dvě 

věci jsou prvořadé. Až na dalších mís-

tech je zateplení, výměna oken a se-

daček a dalších věcí,“ sdělila Dagmar 

Zvěřinová. „Digitalizace kina musí 

být hotova do tří let a bude stát okolo 

pěti milionů, dotace by mohla pokrýt 

až padesát procent nákladů,“ doplňu-

je starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír 

Brychta.
Investici ve výši dalších sedmi mili-

onů představuje plánované zateplení, 

výměna oken a modernizace interiéru.

Helena Zelená Křížová

Internetová anketa

„Zájem o umění klesá!!! Kina zejí prázdnotou...“ tak 

začíná příspěvek jedné z dotazovaných, který dále po-

kračuje: „Návštěvnost kin už není co bývala. Pamatuji 

plné sály a teď aby člověk pomalu čekal, zda se dostaví 

ještě 2-3 návštěvníci, aby vás bylo 10 a promítalo se. 

To jsem zažila v Jihlavě, v kině Dukla ještě před rekon-

strukcí. Jenže teď po renovaci, která se mimochodem 

moc povedla, to není o nic lepší. Provozovatel to musel 

vzdát a město hledá (možná, že už našlo) dalšího dob-

rodruha, co by chtěl risknout byt prodělečný. To chce 

fakt odvahu!!! Kino slouží i dokumentárním filmům 

v rámci filmového festivalu – byla by velká škoda, kdy-

by zaniklo! Ovšem kino Cinema v City parku takovéto 

starosti neřeší...na komedii Líbáš jako Bůh jsme tam 

v celém sále seděli 4 lidé a promítalo se bez problé-

mů...“
Zato anonym se pořádně „odvázal“: „Jaká kultu-

ra a společnost??? Sedět a čučet na film, který stejně 

později uvidím v televizi, nemít možnost si kdykoliv 

odskočit na záchod, nemít možnost si tam dát chipsy 

a otevřít flašku vína, nemít možnost si tam pokecat se 

sousedy, protože by to rušilo druhé přísedící, mít mož-

nost mít zacloněn výhled kýmsi vysokým vepředu... 

Nezlobte se, ale soukromí je soukromí. A kdo umí hle-

dat na netu, nemusí čekat na vydání DVD, ale může si 

to rovnou stáhnout...“ pokračuje anonymní odpůrce 

kina. „Nyní mají všichni kabelovky se spoustou filmo-

vých kanálů, tak proč se ještě somrovat do kin. V BnP 

kino zrušili už dávno, hned po převratu. Lidi nechodili, 

tak se to nevyplácelo a náklady na provoz byly vysoké. 

To samé i letní kina. Dřív to bylo každý léto, pamatuju 

jak na hřišti v Dolní Rožínce, tak i na stadionu v BnP, 

ale i to zaniklo kvůli ztrátovosti a nezájmu lidí. To samý 

multikino v kulturáku. PS: Radši tu stovku za lístek in-

vestuju za 2 filmová nebo dokumentární DVDčka z no-

vin nebo časáků a pustím si to doma v soukromí!“

Internetová anketa

OD BŘEZNA
ZÁZRAKY ŽIVOTA
...PŘICHÁZEJÍ NA KŘÍDLECH NADĚJE

fo
to

: C
ze

ch
to

ur
ism

fo
to

: a
rc

hi
v

fo
to

: K
FV

fo
to

: H
N

IN
ZE

RC
E

Helena Zelená Křížová

Video na www.kr-vysocina.cz
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Společnost OKD získala 

ve slovinské Portoroži 

prestižní mezinárodní 

ocenění Golden Drum

za komunikaci s veřejností

OSTRAVA – Společnost OKD uspě-

la se svými komunikačními 

projekty na meziná-

rodním festivalu 

ve slovinské Porto-

roži. Prestižní oce-

nění Golden Drum 

(Zlatý buben) získa-

la v konkurenci 116 projek-

tů z celého světa za loňskou 

náborovou kampaň. Do fi ná-

le postoupila také informační 

kampaň o veřejně prospěšných 

aktivitách fi rmy a založení 

Nadace OKD.

Náborová kampaň se nesla v duchu 

motta „Hledáme chlapy, co drží par-

tu“. Firma díky této netradiční formě 

náboru získala několik stovek nových 

horníků a důlních specialistů. OKD se 

také nově představila veřejnosti jako 

perspektivní fi rma, která v moravsko-

slezském regionu podporuje hornic-

ké učňovské školství i vybrané obory 

na vysokých školách.

„OKD patří mezi největší a nejú-

spěšnější fi rmy v Česku, ale i v celé 

střední Evropě. Dokázali jsme, že se 

vyrovnáme evropské konkurenci ne-

jen v těžbě uhlí, zvyšování bezpečnos-

ti a zavádění nových technologií, ale 

také v ostatních oblastech naší práce,“ 

řekla při přebírání ceny Petra Mašíno-

vá, ředitelka PR a komunikace OKD. 

„Na toto ocenění bychom ale nikdy 

nedosáhli bez pomoci všech zaměst-

nanců, kteří nám v loňském roce po-

máhali hledat nové „parťáky“ do na-

šich důlních provozů,“ dodala.

V porotě soutěže zasedli zkušení profe-

sionálové z branže z celého světa. Nejlep-

ší práce v oblasti PR porota vybírala ze-

jména s ohledem na jejich prokazatelný 

výsledný efekt, přičemž kladla důraz také 

na strategický přístup, neotřelost myšlení 

a ucelenost provedení. Vladislav Sobol

Z bunkru na Dukle muzeum
Objekt RPG RE – dříve protiatomový 

kryt – zachovali nadšenci jako památku

strana 4

Ondrášek – pomoc v beznaději

NOKD podpořila mobilní hospic. O klienty

se starají doma, odchází se tak lépe

strana 11
Šachta jako na dlani

Darkovské řídicí stanoviště POP vidí 

veškeré dění v dole na monitorech

strana 3
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Veleúspěch náborové kampaně

DARKOV – Vzácná návštěva zavítala 

12. října na Důl Darkov. Do porubu 

40 204 fáral předseda Českého báň-

ského úřadu Ivo Pěgřímek za do-

provodu generálního ředitele OKD 

Klause-Dietera Becka a dalších ma-

nažerů naší těžební společnosti.

Navštívený porub je vybaven 

technologií POP 2010, tj. sekce-

mi Bucyrus 2,6/5,5, kombajnem 

SL500 a porubovým dopravníkem 

PF 6/1042. Fárání se také zúčast-

nili za OBÚ v Ostravě předseda 

Libor Hroch a jeho zástupce Mar-

tin Štemberka a za OKD Ján Fabi-

án, ředitel pro rozvoj a strategii, 

Leo Bayer, provozní ředitel a Bo-

leslav Kowalczyk, ředitel Dolu 

Darkov.
Fárání bylo zaměřeno hlavně 

na kontrolu protiotřesových opat-

ření. Předseda ČBÚ se zajímal 

nejen o novou technologii POP 

2010, ale především o bezpečnost-

ní problematiku. Konstatoval, 

že nasazování nových komplexů 

spolu se zvětšováním profilu cho-

deb a zvyšování hmotnostního 

stupně chodbové výztuže je krok 

správným směrem při zajišťová-

ní bezpečnosti horníků. Nicméně 

poukázal i na nutnost řešit styk 

porub-chodba jiným způsobem, 

než je dosavadní praxe v OKD, 

a to hlavně kvůli zvětšující se cel-

kové ploše, kterou je nutno zajis-

tit. Generální ředitel OKD na to 

reagoval, že je to jeden z hlavních 

úkolů těžební společnosti, kte-

rý vychází ze strategie zvyšování 

bezpečnosti a výkonnosti porubů.

Po vyfárání Klaus-Dieter Beck 

a Ivo Pěgřímek diskutovali zejména 

o otázkách bezpečnosti, hornické 

problematice a dalších investicích 

do oblasti bezpečnosti a nových 

technologií.
Na závěr se předseda ČBÚ a ge-

nerální ředitel OKD dohodli na dal-

ší inspekční prohlídce. Tentokrát 

do oblasti příprav, kdy by se měla 

fárat čelba s nejnovější razicí tech-

nikou, tj.  kombajn MR 340 se svor-

níkovacím zařízením. lb

Prvořadý zájem o bezpečnost v podzemí

Porub 40 204 v Dole Darkov vybavený technologií POP 2010 navštívil Ivo Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu

Ředitelka pro PR a komunikaci Petra Mašínová (vpravo) s Jitkou Haladovou přebírají ocenění společ-

ně s Vladimírem Bystrovem z agentury Bison & Rose, která s OKD na projektech spolupracovala.

Zleva: Boleslav Kowalczyk, Ivo Pěgřímek, Ján Fabián, Klaus-Dieter Beck, Leo Bayer 

a Eva  Vévodová (tlumočnice).
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Věc každého z nás

OSTRAVA – Při masiv-

ním zavádění programu 

trvalého zlepšování 

(Continuous Improve-

ment) si jistě řada z vás 

klade otázku, zda se tato iniciativa týká 

pouze důlních či výrobních pracovišť, 

anebo zahrnuje veškeré činnosti a orga-

nizační jednotky včetně administrativních 

útvarů správy společnosti. Odpověď vás 

asi překvapí, ale prostřednictvím činnosti 

interního auditu funguje proces trvalého 

zlepšování na Správě OKD již několik let.

Interní audit OKD je tříčlenný útvar 

v přímé podřízenosti generálního ředitele, 

který se zabývá prováděním řady ujišťova-

cích a konzultačních auditů v OKD. Práce 

útvaru se řídí ročním plánem, který je 

vytvořen na základě analýzy rizik, námětů 

členů senior managementu a také členů 

výboru pro audit a dozorčí rady. Zjedno-

dušeně řečeno, pokud je třeba někoho 

ujistit o tom, že jsou dobře nastavené 

kontrolní mechanismy, případně pokud 

je potřeba poradit se zlepšením procesu, 

s novým organizačním uspořádáním či 

se zvýšením efektivity, využívá se k tomu 

často interní audit.

V roce 2009 se interní audit mimo jiné 

zabýval procesy nákupu, prodeje, sanací 

a rekultivací, podílel se na iniciativě 

snižování zásob materiálu ve skladech, 

v oblasti IT ověřoval bezpečnost kritických 

aplikací informačního systému a zabýval 

se také centralizací osobní dopravy. Jen 

za prvních devět měsíců tohoto roku na-

vrhl interní audit více než 120 doporučení 

ke snížení rizik a zvýšení efektivity.

Zlepšování je však záležitostí každého 

z nás a já pevně věřím, že i vy můžete 

přispět k rozvoji naší společnosti.
Petr Hanzlík

vedoucí útvaru vnitřního auditu OKD

Souhlas se státní podporou

španělskému uhlí

ŠPANĚLSKO – Evropská komise se rozhod-

la nevznést námitky proti plánu zpřístupnit 

v letech 2008-2010 uhelné rezervy, ani 

proti každoroční státní podpoře související 

s produkcí uhlí. Celková státní podpora, 

kterou Španělsko podpoří současnou 

produkci, dosáhne 1,247 miliardy EUR.

Na základě informací poskytnutých špa-

nělskými úřady Komise stanovila, že pomoc 

uhelnému sektoru pokryla pouze rozdíl mezi 

produkčními náklady a výnosy těžebních 

jednotek. Španělsko pokračuje v redukci 

těžební kapacity svého uhelného průmyslu 

a s tím souvisejících státních podpor.

Komise dospěla k závěru, že navržená 

podpůrná opatření berou v ohled usta-

novení  Nařízení Rady EU č. 1407/2002 

týkající se Státních podpor uhelnému 

průmyslu a jsou proto slučitelná se správ-

ným fungováním společného trhu.
Zdroj: IP/09/1125

Trvalé zlepšování?
Něco to do sebe má
Pilotní projekt optimalizace 

údržby při dobývání se zdařil,

teď to zkusí v jiném porubu

DARKOV – Projekt Continuous 

Improvement (CI) neboli Systém 

trvalého zlepšování se stal v dolech 

OKD největším pozdně letním hitem. 

Úspěšně odstartoval také na Dole 

Darkov. Povzbudivé jsou zejména 

výsledky projektu Optimalizace údržby 

v porubu 140 912 na závodě 2, který 

byl realizován v prvních dvou zářijo-

vých dekádách.

„Projekt se týkal optimalizace 

celého komplexu činností, od přípra-

vy techniky k těžbě, přes samotné 

dobývání až po odtěžení. Podíleli se 

na něm horníci v rubání, ale také 

elektrikáři, zámečníci-specialisté či 

obsluha odtěžení. K úspěchu výrazně 

přispěl i vedoucí mechanik provozu 

rubání Antonín Míra, který zajistil 

nadstandardní dodávky náhrad-

ních dílů a pečlivě sledoval údržbu 

kombajnu. Důslednou koordinací 

všech navazujících činností každý 

člen kolektivu přesně věděl, co má 

dělat a celý výrobní proces vyzněl jako 

mistrovsky sehraný koncert. Je až 

škoda, že porub byl již dokopán a tím 

byl i celý projekt ukončen,“ zhodnotil 

vedoucí projektu CI na Dole Darkov 

Česlav Lincer.
Díky optimálnímu přístupu pracov-

níků k projektu a uplatnění prvků CI 

se průměrná doba provozu dobývací 

techniky prodloužila na plných 50 pro-

cent celkové pracovní doby (celorevír-

ní průměr je 30 procent – pozn. red.) 

a úměrně tomu se navýšilo i plnění 

výrobních ukazatelů. Denní těžba 

z porubu vzrostla ze srpnových 2100 

na 2800 tun uhlí a denní postupy ze 

4,1 na 5,1 metru!
Pokračování na str. 2

Ze světa

team:
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ÚVODNÍK

prázdniny jsou dávno pryč 

a s nimi i doba dovolených, 

relaxace a relativního klidu. 

Počasí sice v prvních dnech 

nebralo podzim na vědomí, léto 

si svou nadvládu udržovalo, jak 

dlouho jen to šlo, avšak dění 

v naší společnosti nabralo na pa-

třičných obrátkách okamžitě. 

Celou skupinu RWE CZ patřičně 

rozhýbala zejména návštěva 

pana Grossmanna, který strávil 

jeden den ve společnosti svých 

českých kolegů, přičemž k sezná-

mení se s místními podmínkami 

využil doslova každou minutu 

svého pobytu u nás. Náš časopis 

team: byl samozřejmě při tom 

a našla se i chvíle pro pořízení 

rozhovoru. 

Doba prázdnin však přece jen 

více nahrávala odpočinkovým 

tématům, a to i proto, že velká 

část aktivit podporovaných Com-

paniem se odehrává právě v prů-

běhu léta. Při pročítání stránek 

věnovaných mimopracovním 

činnostem našich zaměstnanců 

tak třeba i vy získáte inspiraci, 

jak uplatnit své vlastní zájmy 

a záliby ku prospěchu jiných. 

Letním tématem byl rovněž 

sport, takže i jemu je vyhraze-

no v našem časopise možná 

až nezvykle hodně místa. 

Sport však patří k hlavním 

„benefitům“, které svým 

zaměstnancům RWE 

nabízí. Pozorně si proto 

prohlédněte především 

fotografie z letních 

„sportovek“ a popře-

mýšlejte o tom, zda by 

nestálo za to, abyste se 

příště zúčastnili i vy.  

Takže příjemné chvíle s tea-

mem číslo 6 přeje všem

V ústecké ZOO bylo pokřtěno 

mládě siky vietnamského 

za přítomnosti zástupců RWE
str. 16

Šéf koncernu nemluví jen o pracovních věcech

První návštěva Jürgena Grossmanna v RWE CZ

„Člověče, vy jste vážně velký chlap!“, 

dovolil si Václav Bartuška, zvláštní 

vyslanec pro energetickou bez-

pečnost, slovní hříčku se jménem 

Jürgena Grossmanna, které v něm-

čině znamená „velký muž“.  Totéž si 

zřejmě myslí většina lidí, když potká 

předsedu představenstva RWE AG, 

který měří dva metry a pět centimet-

rů. Jürgen Grossmann přijel na jeden 

den do Česka, aby se z blízka podíval 

na práci svých kolegů a zaměstnanců 

firmy.  

Již proto jel nejdříve na místo, kde je 

hlavní zdroj plynárenství RWE v České 

republice – na hraniční předávací stanici 

Lanžhot. Zde vtéká ruský plyn do českého 

plynovodu. Mezi těmito trubkami vysvět-

loval jednatel společnosti RWE Transgas 

Net Jan Nehoda, jak zde byl v lednu tok 

plynu  obrácen směrem na území Sloven-

ska. Pan Grossmann byl překvapen, že 

tak důležitá stanice je kompletně říze-

na dálkově. „Jen jednou za den se zde 

sejdou pracovníci RWE se svými sloven-

skými kolegy, aby zaznamenali množství 

průtoku plynu,“ upřesnil vedoucí provozu 

Stanislav Stanec. Přitom ale nedochází 

k žádným diskuzím, vše probíhá ab-

solutně ve vzájemné shodě. 

Cesta po jižní Moravě vedla dále 

do Břeclavi „na“ kompresní stani-

ci. Probíhala zde právě údržba, 

což se hodilo, protože při 

normální hladině hluku 

120 decibelů v halách by 

si asi nikdo s nikým moc 

nepopovídal. A tak se 

pan Grossmann dozvěděl, 

že se infrastruktura RWE 

právě připravuje na  ply-

novody budoucnosti. Ať 

už se jedná o projekt ply-

novodu Gazela, který má 

přepravit zemní plyn ze 

severu, nebo o propojení 

s rakouským Baumgarte-

nem, kde bude vstupovat 

do potrubí zemní plyn 

z plynovodu Nabucco.

Díky krátkým vzdálenostem provozů RWE 

na jižní Moravě stihl pan Grossmann 

ještě navštívit – poprvé 

ve svém životě – podzemní zásobník ply-

nu. Ve Tvrdonicích se nezajímal jen o fun-

gování zásobníku, ale i o plány na další 

výstavbu společnosti RWE Gas Storage. 

„Bylo příjemné setkat se osobně s panem 

Grossmannem. Nemluví jen o pracovních 

věcech, ale zajímá se i o vinařství na Mo-

ravě nebo o umělecká díla, která jsou 

vidět v okolí zásobníku ve Tvrdonicích,“ 

vzpomíná Milena Bajajová, která nejvyš-

šího šéfa RWE během dne doprovázela.  

Všude, kde pan Grossmann pobyl, vyjád-

řil nejen velký dík všem zaměstnancům, 

ale zároveň i přislíbil svou podporu ma-

nažerům: „Jsem tu, abych vyjádřil své 

uznání vaší práci, a chci porozumět tomu, 

co děláte, abych vám mohl pomáhat“. 

Velké překvapení pak neskrýval na večer-

ní letní párty, kde se sešli zaměstnanci 

ze všech společností skupiny RWE CZ. 

„Řekl jsem, že se chci sejít s mnoha za-

městnanci, ale takovou akci jsem skuteč-

ně nečekal.“ V areálu JMP v Brně se sešlo 

na pět set zaměstnanců, kterým líčil své 

dojmy z celodenní návštěvy a odpoví-

dal na řadu dotazů, které mu jménem 

zaměstnanců pokládal Martin Hermann. 

Mimo jiné zdůraznil, že RWE nemá v žád-

ném případě v úmyslu prodávat své 

aktivity společnosti Gazprom. Pan Gro-

ssmann naopak vyjádřil 

spokojenost s výsledky 

české skupiny a řekl, 

že aktivity v České republice se budou 

dále rozšiřovat. A protože v plynárenství 

již RWE dosáhla všeho, co mohla, budou 

se její další aktivity orientovat na prodej 

elektřiny. A to všem kategoriím, od vel-

koodběratelů až po domácnosti. 

Poté co se šéf posilnil u grilu, měli ně-

kteří zaměstnanci možnost popovídat si 

s ním osobně u sklenice piva nebo burčá-

ku. (Možná je ale namístě podotknout, že 

on sám pil pouze vodu.)  

O zábavu všech se starala moravská folk-

lorní skupina Kunovjan, která nejen hrála, 

ale i tančila. Nejdříve sama, později se 

přidali tance a zpěvuchtiví zaměstnanci.   

Až dlouho po oficiálním konci párty 

odešel přenocovat do hotelu i pan Gro-

ssmann. Druhý den, a to už od sedmi 

hodin ráno, ho totiž čekaly další schůz-

ky v Praze. Na jedné z nich diskutoval se 

zvláštním vyslancem Bartuškou o velkých 

výzvách budoucí energetické bezpečnos-

ti.          Nicolai Urbaniak

(Rozhovor s J. Grossmannem čtěte 

na straně 5)

Dozorčí rada spo-

lečnosti Jihomo-

ravská plynárenská 

(JMP) na svém mi-

mořádném zasedá-

ní dne 17. 9. 2009 

projednala a přijala odstoupení Duša-

na Jurečky z pozice člena představen-

stva JMP. Zároveň to této funkce jme-

novala Martina Kárníka s účinností 

k 18. září 2009. 

Martin Kárník bude v Jihomoravské 

plynárenské působit ve funkci CCO. 

Do vedení společnosti přichází z po-

zice ředitele obchodu KA Severomo-

ravské plynárenské.

Dušan Jurečka přešel na pozici ma-

nažera marketingu a obchodu v ka-

tegorii domácnosti ve společnosti 

enviaM v Německu, která patří také 

do skupiny RWE.

Novou ředitelkou 

útvaru HR společ-

nosti RWE Trans-

gas se stala Jitka 

Adámková. Uspěla 

ve výběrovém říze-

ní, které probíhalo 

v uplynulých týdnech a na pozici Head 

of HR nastoupila 1. září. V tendru se 

dokázala prosadit proti širokému okru-

hu externích kandidátů a se znalostí 

prostředí skupiny RWE bude moci ply-

nule navázat na práci Michala Urválka, 

který se rozhodl pokračovat v profesní 

kariéře mimo skupinu RWE. 

Jitka Adámková vystudovala Práv-

nickou fakultu Masarykovy univerzity 

v Brně a v rámci dalšího studia na Brno 

International Business School získa-

la titul MBA. Profesní kariéru zaháji-

la ve Zbrojovce Brno a v roce 2002 

nastoupila do skupiny RWE. Ve spo-

lečnosti Jihomoravská plynárenská 

působila na různých manažerských 

úrovních, od roku 2005 pak na pozici 

personálně-právní ředitelky. Od roku 

2008 zastává tuto pozici v personální 

unii i ve společnosti RWE Distribuční 

služby.

Ve skupině RWE v ČR pokračuje 

optimalizace řízení jednotlivých 

společností. Na základě toho se 

snižuje počet jednatelů ve společ-

nosti RWE Zákaz-

nické služby ze tří 

na dva. Z pozice 

jednatele zodpo-

vědného za divi-

zi finančního vy-

rovnání odchází 

k 15. říjnu 2009 Stanislav Lepka. 

Společnost tak nadále povedou 

Thomas Hejcman a Lumír Nová-

ček, který v rámci nové organizač-

ní struktury přebírá odpovědnost 

za úsek fakturace a odbor vymá-

hání pohledávek. 

Stanislav Lepka bude pokračovat 

ve své další profesní kariéře mimo 

skupinu RWE.

Personální změny v rámci RWE CZ

Nová ředitelka HR 

v RWE Transgas

Změna ve vedení RWE ZS

Stanislav Lepka
Martin Kárník

Jitka Adámková

RWE Gas Slovensko, dceřiná společ-

nost RWE Transgas, začne od roku 2010 

nově dodávat zemní plyn také středně 

velkým podnikům se spotřebou nad 

1 GWh (100 tis. m3). Firma tak pokra-

čuje v úspěšném působení na sloven-

ském trhu, na který vstoupila teprve 

v loňském roce. RWE Gas Slovensko 

v roce 2009 dodává velkým průmyslo-

vým zákazníkům 2,1 TWh (210 mil. m3), 

čímž získala 10% tržní podíl v tomto 

zákaznickém segmentu. Slovenský trh 

se zemním plynem na rozdíl od české-

ho ještě není zcela uvolněn. Trh je sice 

otevřen pro všechny zákazníky, cena 

pro domácnosti je však regulovaná.

(intranet skupiny RWE 21. 9. 2009)

RWE Gas Slovensko úspěš-

ně proniká na slovenský trh 

se zemním plynem
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Během léta velká část našeho 

asistentského týmu změnila  

svůj rodinný stav. 

Kláro, Andreo, Veroniko, gratulujeme!

Jsme 100% dceřinou společností ECONOMIA a.s., 
a svým klientům nabízíme komplexní vydavatelský 
servis – klientské časopisy, magazíny a noviny 
na klíč: od koncepce, redakčního a grafi ckého 
zpracování přes tisk až po distribuci a zpětnou 
vazbu.

Dále nabízíme klientům tvorbu dalších fi remních 
publikací jako jsou profi ly společností, výroční 
zprávy, katalogy, exkluzivní publikace, brožury, 
kalendáře, webové stránky nebo POS materiály.

Díky příslušnosti k velkému vydavatelskému domu 
máme velmi silnou pozici mezi řadou tiskáren 
i distribučních společností, a tak dokážeme pro 
své klienty zajistit vysoce konkurenční cenové 
i termínové podmínky.

V roce 2010 jsme se umístili na 2. místě 
v prestižní soutěži ZLATÝ STŘEDNÍK za vydávané 
noviny HORNÍK, v kategorii Nejlepší interní noviny.
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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
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CIUR a.s., Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem, tel.: 326 901 411, info@ciur.cz, www.ciur.cz  
PATRY s.r.o., Hodická 1321/18, 589 01 Třešť, tel.: 608 889 716, info@patry.cz, www.patry.cz
Krůta Pelhřimov s.r.o., Hrnčířská 889, 393 01 Pelhřimov, tel.: 603 733 753, info@jankruta.cz, www.jankruta.cz
Roman Kafka, Hornická 974, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 734 475 143, k-v@unet.cz, www.izolace-kafka.cz

Více informací o produktu
naleznete na stránkách:

www.climatizer.cz

inzerat-clima-partneri.indd   1 9.3.2011   16:48:05

inz_140x208_PUJH.pdf   1   16.3.11   14:48

Tato reklamní plocha 
může být vaše! 

Inzerát typu  
H – 1/32 – 68 x 49 mm 

za 7000 Kč

Kompletní ceník na 
www.iKrajvysocina.cz

Tato reklamní plocha 
může být vaše! 

Inzerát typu  
G – 1/16 – 68 x 102 mm 

za 13 000 Kč

Kompletní ceník na 
www.iKrajvysocina.cz
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Od začátku letošního roku probíhá v kraji Vysočina realizace projektu  
„Vzdělávací programy pro udržitelný  rozvoj malých a středních firem  

v oblasti služeb cestovního ruchu“, reg. č. CZ.1.07/3.2.09/02.0013.
Cílem projektu, realizovaného sdružením Institut pro trénink pohostinnosti a organizací Vysočina Tourism, 
je rozšíření nabídky vzdělávacích programů reflektujících potřeby podnikatelů a zaměstnavatelů v oblasti 
služeb cestovního ruchu  v kraji Vysočina. Vzdělávací programy budou koncipované se záměrem podpořit 
podniky v této oblasti v dosažení vyšší konkurenceschopnosti a udržitelnosti aktivit a s cílem poskytnout 
praktické znalosti, návody a know-how k rozvoji, zkvalitnění a inovacím poskytovaných služeb. Společným 
cílem vytvořených vzdělávacích programů bude zvýšení odborné kvalifikace a dovedností především ve-
doucích pracovníků, provozovatelů a majitelů, protože tyto funkce se hlavně v oblasti středních, malých 
a mikropodniků ve velké míře překrývají a mají klíčovou úlohu ve vztahu k odbornému rozvoji zaměstnan-
ců, ke kvalitě poskytovaných služeb i udržitelnosti podnikatelských aktivit. Informace o realizaci projektu 
a postupně i všechny vytvořené vzdělávací programy najdou zájemci na adrese www.edu-vysocina.cz . 

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Věžní 26, 586 01 Jihlava, tel: +420 606 77 54 28, 
e-mail: info@vysocinatourism.cz, www.vysocinatourism.cz

Seminář je určen pro podnikatelské i veřejné subjekty působící v cestovním ruchu, subjekty, jejichž činnost souvisí s cestovním 
ruchem a pro další zájemce o tuto problematiku. Jeho cílem je motivace partnerů k vytvoření produktové nabídky kraje Vysočina. 

Výstupem bude tištěný katalog s touto konkrétní nabídkou. Podrobnější informace o semináři najdete na www.vysocinatourism.cz.

Seminář se bude konat v těchto termínech a místech: 
dne 03. 05. 2011, Jihlava; dne 17. 05. 2011, Žďár nad Sázavou; dne 18. 05. 2011, Havlíčkův Brod

Seminář se uskuteční v rámci projektu „Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“ podpořeného z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihovýchod. Záštitu nad semináři převzal Ing. Tomáš Škaryd, radní kraje Vysočina pro kulturu 
a cestovní ruch. Svoji účast na některém ze seminářů potvrďte prosím na e-mail: jitka.mattyasovska@vysocinatourism.cz 

s uvedením místa nebo termínu, který jste si vybrali. Termín pro potvrzení účasti pro seminář v Jihlavě je 30. 4. 2011, ve Žďáru nad 
Sázavou do 15. 5. 2011, v Havlíčkově Brodě do 16. 5. 2011. 

Tento projekt je kofinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Příspěvková organizace Vysočina Tourism připravuje za finanční podpory ROP Jihovýchod 

vzdělávací seminář, který se bude věnovat problematice produktové 
nabídky kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu
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Kraj podpoří světový šampionát v biatlonu

Fotoreportáž z krajského a republikového kola soutěže Zlatý erbNejen zahrádkáři 
si přijdou na své
Dvě výstavy na Vysočině potěší na pře-
lomu dubna a května zahrádkáře, 
chalupáře, milovníky rostlin, ale i kuti-
ly. První se pod názvem Zahrada koná 
od pátku 29. dubna v areálu Kulturního 
domu Ostrov v Havlíčkově Brodě a po-
trvá do neděle 1. května. Dvě stovky 
výstavních stánků tradičně nabídnou 
velký výběr nejen sazenic, ale potřeb 
pro zahradu. Druhá, nazvaná Zahrada 
Vysočiny, začíná v sobotu 30. dubna 

a potrvá do pondělí 2. května ve všech 
prostorách žirovnického zámku. „Bu-
dou vystaveny nejkrásnější květy jara 
– narcisy a tulipány. Vystavovat budou 
nejlepší pěstitelé těchto květin z celé 
republiky a návštěvníci se mohou tě-
šit na stovky odrůd včetně unikátních, 
nově vyšlechtěných a dosud nikde ne-
vystavovaných odrůd,“ zve za pořada-
tele Josef Kříž. text: Milan Pilař

MTB Vilémovická 120 zve milovníky horských kol
Poslední dubnovou sobotu se ve Vilémo-
vicích u Ledče nad Sázavou koná tradiční 
terénní závod dvojic na horských kolech. 
MTB Vilémovická 120 se jede na čtyřkilo-
metrovém lesním okruhu, kde se dvojice 
po dobu 120 minut štafetově střídá. Závod 

je součástí série o Pohár Melechova a ví-
tězí ta dvojice, která za stanovenou dobu 
urazí nejvíce okruhů. 
text: Ondřej Rázl  foto: archiv pořadatelů akce

Nové Město na Moravě 
se výrazně zapisuje 
na mezinárodní biatlonovou 
mapu. Místní areál hostil 
na přelomu ledna a února 
mistrovství světa dorostu 
a juniorů v biatlonu, letos 
v září se tu bude konat 
mistrovství světa v letním 
biatlonu a v lednu 2012 
pohár v biatlonu. Vrcholem 
pak bude mistrovství světa 
v biatlonu v únoru 2013.
Významnou akci podpoří i kraj Vysočina, za-
stupitelé uvolní 60 milionů korun. „Peníze 
jsou účelově vázané na investice do repase 

sportovního areálu. Nechceme, aby se stalo 
něco podobného jako při mistrovství světa 
v lyžování v Liberci,“ uvedl k dotaci náměs-
tek hejtmana Libor Joukl (ČSSD).

Půjde o největší sportovní akci v historii 
kraje, na které se očekává návštěva kolem 
200 tisíc diváků. Zasněžené tratě Vysočiny 
pak bude sledovat na 350 milionů diváků 
u televizních obrazovek po celém světě.

Celkem se náklady na výstavbu biatlo-
nového areálu vyšplhají na 306 milionů ko-
run. Kromě kraje se na financování bude 
podílet i sto miliony ministerstvo školství, 
Nové Město na Moravě přidá třicet milionů 
a šampionát podpoří i Regionální operační 
program. Investice půjdou hlavně do úpra-
vy běžeckých tratí, výstavbu parkovišť 
a opravu tribun a nutného zázemí.

Areál by měl být bohatě využit i po skon-
čení šampionátu. „Počítá se s minimálně 
deseti velkými akcemi nejrůznějšího za-
měření ročně,“ dodal náměstek Joukl.

text: Ondřej Rázl  foto: archiv pořadatelů
Kraj Vysočina podpoří modernizaci areálu v Novém Městě na Moravě, kde by se ročně mělo 
konat okolo desítky mezinárodních akcí.

Stupně vítězů: zleva stříbrný Kulhavý Petr (1.KLK Praha), vítězný Tomáš Gruntorád 
(Sportklub LAPAČKA Šenov), bronzový Michal Vaněk.

Webové stránky městyse Okříšky zabodovaly i v celostátním kole. Starosta Okříšek a jeden ze 
správců stránek Zdeněk Ryšavý si hrdě převzal diplom na slavnostním vyhlášení v Hradci Králové.

Stupně vítězů: zleva stříbrný Kulhavý Petr (1.KLK Praha), vítězný Tomáš Gruntorád (Sportklub 
LAPAČKA Šenov), bronzový Michal Vaněk

 Společná fotka zástupců organizací, měst a spolků s nejlépe hodnocenými weby v kraji Vysočina. Nejlepší internetové stránky mezi sbory dobrovolných hasičů mají v regionu ve Velkém Beranově.

Gratulaci hejtmana Jiřího Běhounka přijala 
i Petra Černo, která spolupracuje na tvorbě 
www stránek Nemocnice Havlíčkův Brod.

Zájem účastníků o tradiční cyklistickou akci na Ledečsku v posledních letech stoupá.

Vysočina se stává baštou lukostřelců

Ještě v roce 2008 neexistoval na Vysoči-
ně žádný lukostřelecký oddíl, o dva roky 
později se však už střílelo ve sportovní 
hale TJ Jiskra Humpolec. Konalo se zde 
dvacáté mistrovství ČR dospělých v halové 
lukostřelbě za rekordní účasti 177 závod-
níků z 28 oddílů a klubů celé ČR. Letos 
v březnu hostila Vysočina MČR dorostu 
s účastí 83 závodníků, nad kterým převzal 
záštitu hejtman Jiří Běhounek. Domácí 
nejlépe reprezentoval kadet Michal Vaněk, 

který startoval v divizi holý luk a získal 
bronz. Závody v halové lukostřelbě se střílí 
na vzdálenost 18 metrů na barevné terče 
v spektrálních barvách o průměru 40 cen-
timetrů. Nejprve se odstřílí základní kvali-
fikace, což obnáší 60 výstřelů. Posléze se 
střílí eliminace, která může být maximálně 
na pět setů. Tři vítězství znamenají konec 
utkání,“ popisuje zjednodušeně František 
Hegedüs z Českého lukostřeleckého svazu.

 text: Ondřej Rázl  foto: archiv pořadatelů

Školáci prokázali,  
že o svém kraji  
vědí hodně
Znalosti žáků druhého stupně základních 
škol a víceletých gymnázií prověřil druhý 
ročník soutěže Poznej Vysočinu, kterou 
pořádal kraj Vysočina.

Do prvního kola se přihlásilo 45 zá-
kladních škol a víceletých gymnázií, 
do finálového kola, které rozhodlo o vítě-
zích, postoupili v polovině března nejlep-
ší dívka a chlapec z každé školy. Ti museli 
zvládnout dvaadvacet finálových otázek.

„Finálové kolo mělo prověřit základní 
znalosti žáků o regionálních osobnos-
tech, památkách, ochranných značkách, 
událostech běžného života, ale došlo 
i na správnost odhadu nebo zkušenosti 
s internetem,“ popsala Marie Kružíková 
(nez. za ČSSD), krajská radní pro oblast 
školství.

Prvenství si připsal Zdeněk Lacina ze 
ZŠ a MŠ Velká Losenice, který si od- 
nesl za své vědomosti notebook a spolu 
s dalšími 39 úspěšnými řešiteli absolvu-
je i dvoudenní výlet se zajímavým pro-
gramem do Prahy. Druhý skončil Vojtěch 
Slouka z Gymnázia Třebíč a třetí Kristýna 
Solařová, studentka Gymnázia Vincen-
ce Makovského se sportovními třídami 
Nové Město na Moravě. 

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Nejúspěšnější řešiteté krajského kola 
soutěže Z. Lacina, V. Slouka a K. Solařová.

http://www.melechov.cz
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