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Vysočinu uklízel rekordní 
počet dobrovolníků
Téměř 22 tisíc dobrovolníků se oficiálně zapojilo 
do letošního sedmého ročníku akce Čistá Vysočina, 
další stovky se pak do jarního úklidu regionu přidaly 
po uzávěrce přihlášek. Uklízely školy, spolky, ale i členové 
Rady Kraje Vysočina. Rekordní počet účastníků v průběhu 
jedenácti dnů sbíral odpadky v okolí silnic a na veřejných 
prostranstvích měst a vesnic celé Vysočiny.

Nejvíce lidí se letos přihlásilo 
na Havlíčkobrodsku, kde s pyt-
li a rukavicemi vyrazili čistit své 
okolí i žáci Základní a Mateřské 
školy Herálec. „Děti 
si alespoň uvědo-
mí, že vyhazovat 
odpadky, kde se 
jim zachce, není 
správné a pokud 
by to dělal kaž-
dý z nás, žili bychom 
v podstatě na skládce,“ 
vysvětluje zástupce ředi-
telky školy Karel Valeš hlav-
ní důvody, proč se pravidelně 
do akce Čistá Vysočina zapojují.

V Polné na Jihlavsku zase le-
tos ocenili dvacetitisícího dob-
rovolníka. „Stal se jím deváťák 
Jakub Koumar, který se ekologii 
a životnímu prostředí věnuje už 
několik let. Je totiž dlouholetým 

členem Klubu Pampeliška, který 
na ZŠ Polná vede žáky k ekolo-
gické výchově,“ říká radní Kraje 
Vysočina pro oblast regionální-
ho rozvoje a územního plánování 
Martin Hyský (ČSSD), který se 
s jubilejním dobrovolníkem osob-

ně potkal.
Během uplynulých 
let se na Vysočině 

podařilo sesbírat 
430 tun odpadu, 
letos přibyly dal-
ší desítky tun. 

Do Čisté Vysoči-
ny se tradičně za-

pojila krajská rada, 
která čistila okolí silnice 

vedoucí z Jihlavy do Brtnice. Re-
portáž z úklidu krajských radních 
najdete na www.ikrajvysocina.cz.

Zdraví především
Nové onko přístroje a další 
vybavení pro obyvatele kraje

Speciální příloha: 
Hospodaření kraje
Příloha pro všechny  
obyvatele – jak se nakládá 
s penězi všech

Vzpomínky žijí
70. výročí konce války 
připomíná řada akcí 
na Vysočině
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Jaroslav Loskot

Úvodní slovo

Rok 2015 byl Ministerstvem 
školství, mládeže a tělový-
chovy vyhlášen Rokem prů-
myslu a technického vzdělá-
vání. Vedení Kraje Vysočina 
chápe technické vzdělává-
ní na středních školách jako 
základní stavební kámen pro 
budoucí regionální zaměst-
nanost. Vedle motivačních 
a prospěchových stipendií 
pro studenty chceme ukázat 
i jejich rodičům, že moder-
ní a perspektivní regionální 
průmysl představuje budouc-
nost. Škola, resp. její nabíd-
ka dnes musí být atraktivní 
a “cool“.  Už od příštího čísla 
krajských novin proto bude-
me na větším prostoru před-
stavovat aktivity technických 
center podpořené Krajem Vy-
sočina. Jako malou ochut-
návku zmíním už nyní pro-
jekty s názvem Postav si 
své auto nebo Postav si svůj 
dům. Kraj Vysočina a fir-
my pomohou pěti krajským 
technickým centrům pořídit 
pro studenty stavebnici au-
tomobilu, na kterém mohou 
otestovat nejen svou manu-
ální ale i řidičskou zdatnost. 
Stavaři na Vysočině bu-
dou už na střední škole sku-
tečně stavět a rekonstruo- 
vat, budou moci sledovat vý-
sledky své práce a uvidí pod 
svýma rukama růst dům. To 
vše díky spolupráci středních 
škol, firem, měst a kraje. 
V tomto směru jsme udělali 
všichni obrovský krok správ-
ným směrem.

Jana Fialová 
(ČSSD)

radní Kraje  
Vysočina pro  
oblast školství,  
mládeže a sportu

Foto a video na  
iKrajvysocina.cz
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Do jarního úklidu Vysočiny se aktivně zapojili i žáci Základní školy Herálec. Školy obecně patří mezi nepočetněji 
zastoupené skupiny v rámci akce Čistá Vysočina.

Zdraví stále něco stojí
Kraj Vysočina provozuje pět kraj-
ských nemocnic a Zdravotnic-
kou záchrannou službu, to ho sta-
ví jednoznačně do role největšího 
garanta zdravotní péče v kraji. 
Zřizovatelem nemocnic v Jihlavě, 
Třebíči, Pelhřimově, Havlíčkově 
Brodě a Novém Městě na Moravě 
je kraj od 1. ledna 2003. Ročně je 
zde hospitalizováno přes 80 tisíc 
pacientů. Vedle standardních od-
dělení je na Vysočině dostup-
ná i vysoce specializova-
ná péče. Nemocnice 
Jihlava získala v roce 
statut Komplexního 
onkologického cent-
ra a od roku 2010 se 
stala součástí národní 
sítě kardiovaskulárních 
center. Spolu s Nemocnicí 
Nové Město na Moravě je také 
držitelem statutu Iktového centra.

Jedním z nejdražších přístro-
jů v krajských nemocnicích je 
od roku 2004 „jihlavský“ lineár- 
ní urychlovač Varian Clinac 
2100 C/D. Pro rok 2015 je v plá-
nu jeho nahrazení, protože je 
na hranici technické životnosti. 

Předpokládaná pořizovací hod-
nota nového je sto milionů korun. 
To ale není všechno. V Nemocnici 

Třebíč letos začne výstavba pa-
vilonu chirurgických obo-

rů, který nahradí ne-
vhodnou panelákovou 
stavbu. V novoměst-
ské kraj plánuje kom-
pletně rekonstruovat 

budovu dětského od-
dělení. Těsně před pře-

dáním je dostavba a opra-
va hematologického oddělení 

Nemocnice Pelhřimov.
Dalšími zdravotnickými pří-

spěvkovými organizacemi provo-
zovanými Krajem Vysočina jsou 
Dětské centrum Jihlava a Trojlís-
tek – centrum pro děti a rodinu 
v Kamenici nad Lipou.

 Petr Palovčík

KRAJ UŽITEČNÝ
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Školení pro bezpečí 
na internetu
Do letošního ročníku projektu 
Kraje pro bezpečný internet se 
zapojilo více než 25 tisíc aktivních 
účastníků. Po druhém roce exis-
tence se jeho obsah zaměřil kromě 
dětí, rodičů, sociálních pracovníků 
a příslušníků Policie ČR také na uči-
tele a seniory.

„V roce 2015 bude pokračovat 
bezplatné e-Learningové proškolo-
vání. Projekt bude mít atraktivnější 
podobu co do uživatelské přívětivos-
ti, grafického zpracování, ovládání 
i délky. Nově do něj budou zapraco-
vány aktuální trendy v oblasti rizik 
– kybergrooming nebo sexting,“ 
popsal novinky vedoucí odboru 
informatiky Krajského úřadu Kraje 
Vysočina Petr Pavlinec. Do projek-
tu Kraj pro Bezpečný internet se 
zapojilo osm krajů: Jihočeský kraj, 
Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, 
Královéhradecký kraj, Plzeňský kraj, 
Středočeský kraj, Zlínský kraj a Hlav-
ní město Praha. Lucie Pátková

Uživatelů drog nepřibývá.  
Problémy však zůstávají
Podle posledních studií lze situa-
ci týkající se užívání návykových 
látek v České republice popsat 
jako stabilní. Zneklidňujícím fak-
tem je ale klesající věk uživatelů. 
Nejčastějšími užívanými drogami 
jsou po alkoholu a tabáku konop-
né látky, se kterými má zkušenos-
ti 25 % dospělé populace, až 33 % 
14–15letých žáků základních škol 
a až 47 % 16letých studentů střed-
ních škol.

„Relativně snadná dostup-
nost nelegálních drog často vede 
k podceňování rizik spojených 
s experimentováním a užíváním 
návykových látek, s nímž bývá 
spojeno šíření viru HIV nebo he-
patitidy,“ upozorňuje radní Kraje 

Vysočina pro sociální oblast Petr 
Krčál (ČSSD). V roce 2013 bylo 

zaznamenáno 1165 případů hos-
pitalizací, kdy došlo k intoxikaci 

návykovou látkou, přičemž otrava 
alkoholem má za následek dvojná-
sobek hospitalizovaných jedinců. 
Dále bylo zaznamenáno 10 040 
úrazů pod vlivem drog včetně al-
koholu. Z toho mělo 339 fatální 
následky. Skončily smrtí. Užívá-
ní návykových látek má i sociální 
důsledky. Odrážejí se v problema-
tických vztazích v rodině, zadluže-
nosti, nezaměstnanosti, nestálém 
bydlení až bezdomovectví. Rizi-
kovým může být i samotné expe-
rimentování bez vzniku závislosti, 
které může ovlivnit spuštění schi-
zofrenie nebo jiného duševního 
onemocnění. Týká se to především 
mládeže.

 Petr Palovčík

Mírná zima cestářům zvýšila náklady
Prohrnování a sypání krajských 
silnic na Vysočině stálo podle sta-
tistik krajských silničářů do kon-
ce února 130 milionů korun. Zim-
ní pohotovost, kterou ze zákona 
silničáři zabezpečují do poslední-
ho březnového dne, a návrat zim-
ního počasí na přelomu března 
a dubna navýší tyto náklady při-
bližně o 35 milionů korun. Mírná 
zima navíc cestářům v našem kra-
ji způsobila neplánované zvýšení 
nákladů. A to kvůli provizorním 
opravám studenou obalovanou 
směsí vlastní výroby. I přesto jsou 
náklady na letošní zimu druhé 
nejnižší od vzniku Krajské sprá-
vy a údržby silnic Vysočiny roku 
2007.

„Silničáři o letošní zimě pou-
žili přes osm tisíc tun soli, 41 tisíc 
tun drti a se svou technikou ujeli 
kolem 392 tisíc kilometrů. Nejná-
kladnější byl prosinec, který stál 

přes 43 milionů korun,“ bilan-
cuje náměstek hejtmana pro ob-
last dopravy Libor Joukl (ČSSD). 

V průběhu dubna začaly práce 
na opravách výtluků, které skončí 
v červnu. Kraj Vysočina spravuje 

skoro 4600 kilometrů silnic 
druhé a třetí třídy.

  Monika Brothánková

Prezentujte se  
na Zemi živitelce
Vyrábíte kvalitní a chutné potra-
viny? Nabídněte je ostatním. Kraj 
Vysočina ani letos nevynechá mezi-
národní agrosalon Země živitelka, 
který se koná na sklonku srpna 
na výstavišti v Českých Budějo-
vicích. Jsou na něj zváni všichni 
zájemci z řad zemědělců a potra-
vinářů, kteří mají chuť prezentovat 
a prodávat své výrobky.

„Chceme dát výrobcům z našeho 
regionu možnost prezentovat roz-
manitost jejich nabídky a vyzkoušet 
si atmosféru výstavy,“ vysvětlu-
je radní Kraje Vysočina pro oblast 
zemědělství a životního prostředí 
Zdeněk Chlád (ČSSD).

Země živitelka se uskuteční 
od 27. srpna do 1. září, přičemž 
vystavovatel si pouze přiveze své 
výrobky a nehradí žádné poplatky 
za účast; vjezd do areálu mu or-
ganizátoři povolí. Zájemci o účast 
na akci se mohou do 20. května 
obrátit na Olgu Kameníkovou nebo 
Jitku Merunkovu z krajského od-
boru životního prostředí a země-
dělství, a to na telefonních číslech 
564 602 209 nebo 562 602 365.

Lucie Pátková

Vysočina garantem 
elektronizace 
zdravotnictví
Na 18. ročníku konference Internet 
ve státní správě a samosprávě 
(ISSS) byl Kraj Vysočina garantem 
odborného bloku elektronizace 
zdravotnictví. V Hradci Králové 
vedoucí krajského odboru informa-
tiky Petr Pavlinec spolu s vedoucím 
informatikem krajské Nemocnice 
Jihlava Davidem Zažímalem 
představil záměr Národního centra 
výměny zdravotní dokumentace.

„Stát nebyl schopen předsta-
vit v této oblasti žádné skutečně 
funkční řešení. Kraje simulují jeho 
funkci a řeší problematiku celoploš-
né výměny elektronické zdravot-
ní dokumentace, lepší informační 
podpory posádek ZZS či on-line 
systémů objednávání pacientů 
do nemocnic,“ řekl před zahájením 
konference vysočinský hejtman Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD).

Petr Palovčík

Pomoc týraným 
seniorům
V roce 2015 výrazně stoupl počet tý-
raných seniorů, které řeší Intervenční 
centrum Kraje Vysočina. Za první tři 
měsíce jde o šest případů. Pacha-
teli jsou podle statistiky Policie 
ČR nejčastěji děti obětí, závislé 
na alkoholu, drogách, nebo vracející 
se z výkonu trestu.

„Pokud je senior nebo jiný rodinný 
příslušník vystaven fyzickému, nebo 
i psychickému násilí, je nejvhodněj-
ším řešením kontaktovat policii, která 
tyto případy umí řešit,“ vysvětluje 
Jana Volná z Intervenčního centra 
a dodává: „Pokud se těchto kroků 

obává, může se spojit s In-
tervenčním centrem 

a my pomůžeme 
s řešením akut-
ních problémů 
i s následnou 
psychologickou 
a poradenskou 

činností.“
Týraný senior se 

často stydí tuto skuteč-
nost přiznat. Uzavírá se doma a ze 
studu se mnohdy straní sousedů 
a známých. Dostává se tak do úplné 
izolace. Cestou k nápravě je tyrano-
vo tak zvané „vykázání z bydliště“. 
„Rodiče často nechtějí ohlášením 
kriminalizovat své děti, vyčítají si 
vlastní selhání a dál jim poskytují 
maximální domácí zázemí,“ dodává 
krajský radní pro sociální oblast Petr 
Krčál (ČSSD) s tím, že při vykázání 
z bytu je tyran ve spolupráci s kurá-
tory donucen řešit problémy s byd-
lením či obživou a s postavením se 
na vlastní nohy není pro další agresi 
důvod a prostor. Petr Palovčík

Mapa uzavírek 
a omezení v dopravě
Na Vysočině s jarem 
začaly rozsáhlé 
opravy silnic. V roce 
2015 plánuje krajská 
samospráva investovat 
do modernizace silnic 
druhých a třetích tříd 
téměř 800 milionů korun. 
Přes tři desítky míst tak 
řidičům hrozí uzavírkami, 
objížďkami a zdržením. 
Přesné informace o tom, 
co se na silnicích děje, 
najdou na dopravním 
portálu Kraje Vysočina.

„Na speciální aktivní mapě najde 
jednoduše každý člověk aktuální 
popis situace v dané lokalitě. Jestli 
je silnice průjezdná pomalu, jedním 
pruhem, nebo je zcela uzavřená,“ 
popisuje náplň webové prezenta-
ce náměstek hejtmana Libor Jou-
kl (ČSSD) a dodává: „Stránky jsou 

aktualizovány denně podle situace 
na silnicích, takže doporučuji prů-
běžné sledování aplikace.“ Infor-
mace jsou určeny pro všechny řidi-
če, spedice, malé i velké dopravce.

Mapku je možné zvětšovat 
a zmenšovat pro lepší orientaci 
při vyhledávání objízdných tras. 
Obsahuje piktogramy „uzavír-
ky a omezení“, „práce na silnici“, 

„nehody“ a „dopravní situace“. 
Pod mapou je detailní textový po-
pis dané situace včetně termínu 
začátku prací a jejich plánované-
ho dokončení.

Ukázka mapy uzavírek a překážek na komunikacích v Kraji Vysočina. Dopravní portál 
je každodenně aktualizován.

Petr Palovčík

Více informací na www.kpbi.cz
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Mírná zima cestářům na Vysočině zvýšila náklady kvůli provizorním opravám vzniklých děr. 

Pomůže: 

Policie ČR 158 

a Intervenční 

centrum 

606 520 546.

Mapu najdete 
na adrese  

www.kr-vysocina.cz/ 
– dopravní portál.

Hodnoty odhadů problémového užívání 
drog v letech 2009–2013
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Veletrh sociálních 
služeb Vysočiny
Ucelená prezentace poskytovatelů 
sociálních služeb na Vysočině spoje-
ná s koncertem proběhne v Třebíči 
na Karlově náměstí 20. května 2015 
od 10 do 16 hodin. Akce s názvem 
„Putování se Srdcem na dlani“ se 
koná už podvanácté, Veletrh služeb 
program doplní potřetí.

Pěveckou soutěž obyvatelů domo-
vů pro osoby se zdravotním posti-
žením, vystoupení uživatelů zařízení 
sociálních služeb, seniorského ta-
nečního souboru Babulky, Šafářanku 
a Karel Gott revival doprovodí prodej 
výrobků uživatelů sociálních služeb, 
tvůrčí dílny a možnost tréninku moz-
ku na speciálním výukovém progra-
mu Brain Jogging. V případě nevhod-
ného počasí se akce z třebíčského 
náměstí přestěhuje do budovy MKS 
Třebíč – Fórum.   Petr Palovčík

Výstavou provedou 
studenti VŠPJ
Čtveřice sympatických studentů 
oboru cestovní ruch Vysoké školy 
polytechnické Jihlava bude v září 
letošního roku provázet expozicí 
Kraje Vysočina na světové výstavě 
EXPO 2015 v Miláně. Pavel, Bohda-
na, Míša a Iveta obstáli mezi třinácti 
přihlášenými vysokoškoláky, proká-
zali znalost dvou světových jazyků 
a především měli přehled o dění 
a památkách na Vysočině. „Stejně, 
jako je pro Kraj Vysočina EXPO 2015 
příležitostí k prezentaci na mimo-
řádné světové akci, tak je nabídka 
spolupráce pro vysočinské vysoko-
školáky příležitostí zúročit teoretické 
poznatky z výuky,“ vysvětluje radní 
Kraje Vysočina pro regionální rozvoj 
Martin Hyský (ČSSD). Studenti 
VŠPJ budou v rámci expozice 
Kraje Vysočina provázet návštěvníky 
v polovině září. Půjde o několika-
denní studijní stáž spojenou s praxí. 
Světová výstava se v letošním roce 
zaměří na úspěchy vědy, techniky 
a na ochranu životního prostředí. 
V rámci české i vysočinské expozice 
bude představeno české umění.
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Kraj Vysočina na EXPU  
16.–30. 9. 2015
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Záchranáři pořádají 
Dětský den
Zdravotnická záchranná služba 
Kraje Vysočina (ZZS) pořádá Dět-
ský den. V sobotu 30. května bude 
v jihlavském sídle ZZS od 8 do  
12 hodin otevřen veřejnosti dispe-
čink, dveře sanitních vozů i kokpit 
vrtulníku. Pro malé účastníky bude 
v areálu ve Vrchlického ulici připra-
vená jízda zručnosti a řada dalších 
soutěžních a hravých aktivit.

„Akce umožní lidem poznat blíže 
náročnou práci záchranářů a hojná 
návštěva může posloužit jako díky 
za jejich každodenní dřinu“ uvedl 
jako pozvánku na akci hejtman Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD) a dodal: 
„Možná někdo i pochopí, jak moc 
těmto specialistům komplikují život 
falešné, zbytečné a obtěžující tele-
fony.“

Partnery dětského dne jsou Be-
sip a Alfa Helicopter. Moderátorem 
bude Milan Řezníček. Na aktivní 
a soutěživé účastníky čekají hod-
notné ceny.

Petr Palovčík

duben 2015 AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Slovo zastupitele

Potřebujeme v našem 
kraji hospic?
Kraj Vysočina je jedním z po-
sledních krajů, ve kterém není 
dosud provozován „kamenný“ 
hospic. Ano, hospicová péče 
v našem kraji existuje – jako te-
rénní službu ji provozuje něko-
lik subjektů a je třeba říci, že 
tyto služby jsou velkou pomocí 
rodinám, které pečují o své blíz-
ké, trpící nevyléčitelnou cho-
robou. Ano, existuje zde také 
oddělení paliativní péče v jih-
lavské nemocnici, což by mohlo 
vyvolat dojem, že již není o čem 
hovořit. Opravdu?

Čím více se dívám na zkuše-
nosti z jiných krajů i na systém 
hospicové péče v zahraničí, 
tím více nabývám přesvědčení, 
že našemu kraji hospic schá-
zí. Hospicová péče má svá ne-
popiratelná specifika, kte-
rá – aniž bych chtěl jakkoliv 
ubírat na významu terénním 
službám nebo činnosti oddě-
lení paliativní péče – nelze 
pouze těmito službami kom-
plexně zajistit. Zeptáme-li se 
pacientů, trpících nevyléči-
telnou nemocí, zda chtějí po-
slední týdny svého života strá-
vit v nemocnici, pak v naprosté 
většině případů uslyšíme rezo-
lutní NE. A stejně tak je třeba 
vnímat i názor některých těž-
ce nemocných, že si netroufají 
vzhledem k vážnému stavu zů-
stat ve svém domově, protože 
se cítí být na obtíž svým blíz-
kým a přitom bytostně odmí-
tají nechat se hospitalizovat 
v nemocnici.

A tak jsem přesvědčen, že 
přichází doba, kdy bychom 
měli velmi zodpovědně posou-
dit, zda už nenastal čas pod-
niknout kroky k vybudování 
a provozu „kamenného“ hos-
pice v našem kraji a tím zkom-
pletovat stávající a jistě po-
třebné služby péče o umírající 
pacienty.

Vít Kaňkovský
(KDU ČSL)
poslanec a krajský 
zastupitel

Onkologickým pacientům 
budou sloužit nové přístroje
Lineární urychlovač, gama 
kamery, přístroje pro 
angiografii a souprava pro 
endoskopické operování. 
To je výčet nových 
moderních přístrojů, které 
získá pro svou práci krajské 
onkologické centrum 
Nemocnice Jihlava.

Pacientům by měly začít sloužit 
koncem letošního nebo začátkem 
příštího roku. Krajští zastupitelé 
schválili předfinancování projek-
tu modernizace i finanční podíl 
Kraje Vysočina jako zřizovate-
le nemocnice. Původní zařízení 
fungují už řadu let a podle odbor-
níků by jejich oprava byla neren-
tabilní. „V případě přístrojů pro 
angiografii budou pacienti díky 
nové technologii vystaveni niž-
ší radiační zátěži a modernizace 
rozšíří i možnosti poskytovaných 
zákroků,“ přibližuje výhody hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD). 

Také lineární urychlovač a jeho 
příslušenství umožňují pacientům 
z Vysočiny bezpečnější a účin-
nější terapii. „Důležité je správ-
né nastavení nemocného tak, aby 

ozařování bylo co nejpřesnější. 
Moderní metody výpočtu umož-
ňují vytvořit ozařovací plán tak, že 
se záření koncentruje tam, kde je 
nádor, a zdravá tkáň je maximál-
ně šetřena,“ vysvětluje primář on-
kologického oddělení jihlavské ne-
mocnice Lubomír Slavíček.

Onkologické centrum v kraj-
ském městě je jediné na Vysočině 

a svou terito-
riální kapaci-
tou pokrývá 
přes půl milionu 
lidí v našem kra-
ji. Loni prošlo péčí 
jeho lékařů přes tisíc no-
vých pacientů se zhoubným ná-
dorem. „Léčbu ozařováním pod-
stoupilo 650 z nich, více než 500 

chemoterapii a bio-
logickou léčbu. Na-
víc dalších více než 
pět tisíc nemocných 

dochází na pravidelné 
kontroly,“ uvádí mluvčí 

Nemocnice Jihlava Mo-
nika Zachrlová. Celkové ná-

klady na obnovu přístrojů vyjdou 
na 140 milionů korun, 85 procent 
všech potřebných prostředků 
uhradí evropská dotace.

Jak správně vybrat pro dítě letní tábor?
Tábor stanový, putovní, tábor 
v budovách. Na dva týdny anebo 
na tři týdny. Rodiče z Vysočiny 
mají stále zájem o dětské letní tá-
bory. Jak ze široké nabídky zvo-
lit takový, který bude potomkovi 
nejlépe vyhovovat?

„Nejlepší je rozhodnout se po-
dle referencí známých, jejichž 
děti na tábory jezdí,“ radí před-
seda Rady dětí a mládeže Kraje 
Vysočina Jan Burda. K zodpo-
vědnému výběru patří rovněž 

kontaktování organizátora, kte-
rého by se rodiče měli podrob-
ně vyptat na podmínky tábora. 
„Správný hlavní vedoucí či pro-
vozovatel tábora rád poskyt-
ne všechny potřebné informace 
a nebude nic skrývat,“ ujišťuje 
Burda. Další důležité rady pro 
rodiče a také podrobný katalog 
letních táborů na Vysočině na-
leznou zájemci na internetové 
adrese www.tabory-vysocina.cz.

Lucie Pátková

Výjimečné ženy mezi námi
Prestižní titul Žena regionu získala na Vysočině 
provozovatelka záchytné stanice pro týrané a nemocné 
koně Zuzana Kazdová. Dalšími oceněnými za rok 2014 
jsou Pavla Chadimová, starostka Heřmanova,  a Marie 
Gregorová, zakladatelka sdružení Sdílení.

„Soutěž je určena ženám, kte-
ré se nezištně podílejí na veřej-
ném životě a například pomáhají 
nemocným, dětem nebo zvířa-
tům,“ popisuje krajská radní Ma-
rie Kružíková (ČSSD) a dodává, 
že „obvykle nejde o známé osob-
nosti, ale o obyčejné, pracovité, 
úžasné ženy, o jejichž aktivitách 
nemá veřejnost většinou ponětí.“ 
Někteří si ale všímají a potvrzu-
je to i oceněná Pavla Chadimová: 
„Řídit obec, i když je malá, není 

nic jednoduchého. O to víc mě 
potěšilo, že nominaci podal ně-
kdo z obce. Je to pro mě obrovská 
pocta a moc si toho vážím.“

„Před lety jsem založila obecně 
prospěšnou společnost, která do-
dnes pomáhá s hospicovou péčí. 
Vše podstatné o sobě jsem sepsala 
do autobiografie, která ale zatím 
čeká na vydání,“ prozradila zakla-
datelka hospicového hnutí v Telči 
Marie Gregorová.

 Petr Palovčík   

Stáže nabízejí 
šanci studentům 
i nezaměstnaným
Projekty stáží Fondu dalšího 
vzdělávání, příspěvkové organizace 
Ministerstva práce a sociálních věcí, 
zvyšují uplatnitelnost na trhu práce.

Stáže pro mladé zájemce o za-
městnání 2 a Stáže ve firmách 
– vzdělávání praxí 2 zprostředko-
vávají stáže u soukromých firem 
působících na českém trhu. Pro-
střednictvím odborných stáží, které 
trvají v průměru dva až čtyři měsí-
ce, si zaměstnavatel potenciálního 
zaměstnance vyzkouší, a pokud se 
stážista osvědčí, může s ním firma 
do budoucna navázat další spo-
lupráci. Poskytovateli stáže jsou 
po ukončení proplaceny předem 
stanovené náklady.

Kompletní nabídku stáží pro 
studenty společně s informacemi 
o pravidlech projektu a finanční 
odměně za stáž naleznete na www.
stazepromlade.cz. Podmínky pro-
jektu pro absolventy, nezaměstna-
né a osoby vracející se na trh práce 
jsou k dispozici na www.stazevefir-
mach.cz. Nikol Nejmanová

Alej hrdiny  
Petra Vejvody

Dubová alej na hrázi rybníka 
v Novém Veselí byla už loni v říjnu 
pojmenována podle studenta Petra 
Vejvody. Šestnáctiletého studenta 
žďárské střední školy, kterého za-
bila duševně narušená žena, když 
bránil svou spolužačku. Ve středu 
15. dubna byla mezi osmnáct 
mladých stromů umístěna tabulka, 
která nese informaci o činu velkého 
významu i dalším generacím. „Toto 
místo na břehu Veselského rybníka 
bude připomínat příběh velkého 
hrdinství, na který by nemělo 
být zapomenuto,“ uvedl hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). Petr Palovčík

Za jeden provaz 
Žáci a i pedagogický sbor Gym-
názia Jihlava spojili síly a uspořá-
dali začátkem dubna velkolepou 
benefiční akademii. V celodenním 
programu nechyběla dobročinná 
dražba výtvarných děl ani koncerty 
hudebních skupiny. Výtěžek z aka-
demie s názvem Za jeden provaz 
putoval na konto nadace Dobrý 
anděl.

„Vyzvala jsem žáky k pomoci 
potřebným, protože si myslím, že 
škola má nejen vzdělávat, ale i vy-
chovávat, a zájem obrovsky předčil 

mé očekávání,“ popi-
suje dění hlavní 

organizátorka 
Ivana Fexo-
vá. Do aka-
demie se 
zapojilo 
přes 200 
zástupců 

jihlavského 
gymnázia. Ně-

kteří pekli a vařili, 
jiní vyráběli na prodej 

originální trička a obrazy, další tan-
čili, zpívali, hráli nebo tvořili orga-
nizační tým. Společně si v referen-
du vybrali, komu bude poukázán 
výtěžek. „Je to obrovský příklad 
a výzva pro všechny. Je úžasné, jak 
se spojili žáci s kantory a udělali 
dobrou věc pro pomoc jiným,“ ko-
mentovala úspěšnou akci vysočin-
ská radní pro oblast školství Jana 
Fialová (ČSSD).

Petr Palovčík

Děti na Vysočině mohou jet například na tábor zvaný Stroj času. 
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Přístroj zvaný lineární urychlovač umožňuje pacientům 
z Vysočiny bezpečnější a účinnější léčbu.
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Nové 

přístroje 

krajského 

onkologického centra 

vystaví pacienty nižší 

radiační zátěži a lékařům 

rozšíří možnosti 

poskytovaných 

zákroků.

Monika Brothánková

Deset otázek pro provozovatele tábora:

BEZPEČNOST – Bude tábor pro 
naše dítě bezpečný?
CENA – Co všechno zahrnuje 
cena tábora?
DŮVĚRYHODNOST – Je organi-
zátor tábora důvěryhodný?
HYGIENA – Vyhovuje tábor přís-
ným hygienickým předpisům?
INFORMOVANOST – Máme 
o táboře dostatek informací?

KVALIFIKACE – Mají vedoucí 
odpovídající kvalifikaci?
PROGRAM – Jaký je program 
tábora?
ROZVOJ – Přinese našemu dítěti 
tábor něco nového?
STRAVOVÁNÍ – Bude na táboře 
zajištěno kvalitní stravování?
ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ – Bude 
na táboře kvalifikovaný zdravotník?

Radní Kraje Vysočina Marie Kružíková (uprostřed) si měla o čem povídat 
s oceněnými Ženami regionu – starostkou Heřmanova Pavlou Chadimovou 
a zakladatelkou  sdružení Sdílení Marií Gregorovou. 
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Zámek Třebíč hostí jubilejní Veletrh muzeí
Výstavy, filmové projekce, 
koncert, exkurze 
do ekotechnického střediska 
nebo setkání s úspěšným 
architektem nabídne 
program dvacátého ročníku 
Veletrhu muzeí České 
republiky, který se koná 
od středy 27. do pátku 29. 
května na zámku v Třebíči.

Představí se Muzeum Vysočiny 
Jihlava s pobočkami v Třešti, Telči 
a na hradě Roštejn, Muzeum Vy-
sočiny Třebíč s pobočkami v Mo-
ravských Budějovicích a Jemni-
ci), Muzeum Vysočiny Havlíčkův 
Brod, Muzeum Vysočiny Pelhři-
mov s pobočkou na hradě Kámen, 
Oblastní galerie Vysočiny v Jih-
lavě, Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě a Horácká ga-
lerie v Novém Městě na Moravě.

Letošní veletrh ukončí výsta-
va Poklady Vysočiny, výstava 
Jana Poláška Kam mne osud za-
vál…, jejíž součástí je i povídání 
s tímto mezinárodně uznávaným 
česko-švédským architektem 
a scénografem, potrvá po celý ve-
letrh. Exkurze zavede účastníky 
do nově vznikajícího technické-
ho muzea – třebíčského ekotech-
nického centra Alternátor. Pro-
gram obohatí projekce z archivu 
Musaion filmu z Muzea J. A. Ko-
menského v Uherském Brodě 
a koncert smyčcového kvarteta 
Nostalgia Quartet. Novinkou 
veletrhu je sborník příspěvků, 
který vyjde už během událos-
ti. Denní vstupenka na veletrh 
stojí 300 Kč pro jednu osobu, 
za dva dny zaplatí zájemci 400 Kč 
a za tři dny 500 Kč. Záštitu nad 
letošním ročníkem veletrhu pře-
vzala Marie Kružíková (ČSSD), 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
kultury, památkové péče a ces-
tovního ruchu. Lucie Pátková

Žáci ZŠ znají Vysočinu

Šestý ročník soutěže pro žáky 
základních škol a víceletých 
gymnázií s názvem Poznej Vysočinu 
jednoznačně s nejvyšším počtem 
správných odpovědí v záludném vě-
domostním testu vyhrála studentka 
kvarty Gymnázia Havlíčkův Brod 
Ivana Horáčková. Druhá Monika 
Daňková z Gymnázia Vincence Ma-
kovského Nové Město na Moravě 
a třetí Martin Štohanzl ze Základní 
školy Nížkov nasbírali shodně pouze 

o bod méně. O jejich konečném 
umístění rozhodovaly čtyři vteřiny 
hodnoceného času. Krajským finálo-
vým kolem soutěže v letošním roce 
prošlo 146 žáků ze 73 přihlášených 
základních škol a gymnázií. Čtyřicít-
ka nejlepších odjela koncem dubna 
na VIP výlet do Prahy.

Partnery letošního ročníku 
soutěže byly: NET4GAS, PSJ, 
a.s., Sberbank a VZP.

Jitka Svatošová

KULTURA
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Zámek Třebíč.

Před sedmdesáti lety končila 
na Vysočině druhá světová válka
Největší katastrofa v dějinách lidstva, kterou se bezesporu druhá světová válka stala, zasáhla také do osudů tisíců lidí na Vysočině. Ve třech ohlédnutích  
se vrátíme do první poloviny čtyřicátých let na různá místa regionu, kterému se tragické události zdaleka nevyhnuly.

Osvobození ve Ždírci a Krucemburku: 
sovětský nálet a desítky mrtvých
Je ráno 9. května 1945 a nejen 
Praha, ale i Německý (Havlíčkův) 
Brod slaví osvobození a ko-
nec šestileté nacistické vlády. 
Obyvatelé Ždírce a Krucemburku 
v té době ještě netuší, že na ně 
největší válečná tragédie teprve 
čeká.

Krátce před polednem prvního 
poválečného dne se nad dvěma 
malými obcemi na severu Vyso-
činy objevily svazy letadel s vidi-
telnými rudými hvězdami. Tamější 
obyvatelé jim mávali a očekáva-
li brzké osvobození – náhle ale 
přišlo něco nečekaného. Sovětské 
stíhačky začaly vesnice bombar-
dovat.

„Šlo o nálet 218. bombardova-
cí divize, která v té době útočila 
i na Velkou Bíteš, Velké Meziříčí 

nebo Křižanov. Rusové si nejspíš 
všimli v oblasti vysoké koncent-
race utíkajících Němců a nařídili 
útok,“ popisuje historik havlíčko- 
brodského muzea Michal Kamp.

Nečekaný nálet nepřežilo 23 ci-
vilistů, mezi nimiž bylo i osm dětí. 
Dalších 40 osob bylo vážně zraně-
no. Se zemí bylo srovnáno bezmá-
la sto domů a vážně poškozeny 
byly i silnice či veřejné budovy.

Smutný příběh, který se ode-
hrál během prvního mírového dne 
po šestiletém válečném utrpení, 
měl být v následujících letech ko-
munistické diktatury zapomenut. 
Někteří učitelé dětem, jež bom-
bardování pamatovaly, po úno-
rovém převratu dokonce tvrdili, 
že v sovětských stíhačkách seděli 
Američané. Jiří Svatoš

Příběh Partyzánského rybníku v lesích u Domamile
Rybník pojmenovaný po partyzá-
nech je u nás asi jen jeden. Jeho 
nevelká vodní hladina, ukrývají-
cí se v lesním porostu, se nachází 
poblíž Domamile na Třebíčsku. 
U hřbitova se dáme na Meziříč-
ko a u křížku odbočíme vlevo, až 
nás zastaví závora v blízkém lese. 
Ta pustí dál jen chodce a cyklisty. 
Na křižovatce lesních cest zahne-
me doleva a za chvíli jsme u Party-
zánského rybníka. Byl dokončen 
v roce 1944 spolu s lesní cestou. 
Práci řídil hajný Josef Kopec, člen 
zpravodajské partyzánské skupi-
ny Lenka JIH, později zvané Spel-
ter, jejíž velení se scházelo na Kop-
cově hájence, útočišti odbojářů.

Blízký rybník ukrýval zbraně 
z Anglie. „Byla tam skrýš,“ vzpo-
míná téměř pětadevadesátile-
tá pamětnice Božena Kopcová. 
„V hrázi rybníka šlo nenápadně 
pohnout s navezenou zeminou 
a ukrýt tam zbraně. Další skrýš 
byla u rybníka v korunách stro-
mů. Můj manžel, který se jako 
hajný v lese výborně vyznal, vše 
organizoval a dbal na to, aby se 
maskování denně upravovalo 

a okolí posypalo pepřem pro-
ti psům. Vždy po shozu se zbra-
ně uschovaly v korunách stromů 
do boudy a za několik dnů přijíž-
děli pověření lidé, kteří si je odvá-
želi,“ líčí situaci usměvavá žena, 
která o všem věděla, ale nikdy 
nic nevyzradila. Mimo čestného 
označení pomocník partyzána jí 
byl udělen k devadesátinám i titul 
veteránka druhé světové války.

Přestože se žádné bojové akce 
nezúčastnila, byla pro partyzá-
ny velkou posilou. Předávala jim 

zprávy a plnila samostatné úko-
ly. Bylo třeba lidem uvařit, zajistit 
pro ně léky, stejně pak i rozpoznat 
nástrahy Němců a orientovat se 
ve vypjatých situacích.

„Nejsmutnějším zážitkem z vál-
ky byla smrt jednoho z mladých 
partyzánů Gusty Mrvky, kterého 
jsem měla ráda pro jeho veselou 
povahu. Zúčastnil se akce u Da-
čic a v bezvýchodné situaci, kdy 
už mu byli Němci v patách, se za-
střelil. Na pohřeb jsem pro vysoké 
těhotenství jít nemohla, tak jsem si 
sedla v lese na pařízek, vzpomína-
la na něho a plakala. A nejradost-
nější válečný zážitek? Mír, konec 
války a pak narození dcery Gab-
riely. Přišla na svět 16. května od-
poledne. Partyzáni se sešli u nás 
na hájence a čekali, až se narodí. 
Domluvili se, že když to bude kluk, 
vystřelí dvanáct ran. Nakonec ale 
stříleli jen šestkrát, ale radost to 
byla náramná, nezapomenutelná, 
nejkrásnější rozloučení s válkou,“ 
uzavřela své povídání pamětnice 
Božena Kopcová.. 

Pavel Kryštof Novák

Zničený most si  
chtělo „přivlastnit“ 
více odbojářů
Jednou z nejvýraznějších odbo-
jových akcí druhé světové války 
v Jihlavě bylo odstřelení mostu 
v Heleníně v noci z 10. na 11. dubna 
1945 spojené s likvidací vojenského 
vlaku. Přerušení transportu pocho-
dového praporu wehrmachtu 2/189, 
vyřazení mostu z provozu na 14 dnů, 
65 mrtvých a 124 raněných byl vý-
sledek partizánské aktivity. Demolici 
mostu si chtěly po válce připsat tři 
různé skupiny. Objevilo se i tvrzení, 
že most zničili sami němečtí vojáci, 
kteří už nechtěli na frontu, nebo 
skupinka rakouských příslušníků 
ochranné policie SCHUPO.

Výpovědi skutečných svědků a pa-
mětníků ale za autory označují spoje-
né partyzánské skupiny Jermak a Tyrš. 
Velitel oddílu Michal V. Barjačnyj byl 
prokazatelně v kontaktu se dvěma že-
lezničáři z nedalekého nádraží, potvr-
dila to i tehdejší jihlavská studentka 
Milena Bláhová Honzíková, účastnice 
akce. Přesné informace umožnily akci 
skvěle načasovat. Ve 23.40 byla v da-
lekém okolí slyšet exploze, pět minut 
nato vjel na most vlak a jeho váha 
dokonala zkázu. Lokomotiva a první 
dva vagony se převrátily na násep, tři 
vagony spadly do řeky a zbylých pět 
leželo na zničené mostní konstrukci.

Kvůli nedostatku vojáků mosty 
tehdy nehlídala armáda, ale jen hlí-
dač u závor. Ten u výslechu na gesta-
pu vypověděl, že výbuch slyšel, ale 
most byl vizuálně nepoškozen. Osud 
hlídače není znám, ale vojenská 
ostraha se na mosty v Jihlavě, Ran-
tířově a v Dačicích v dalších dnech 
vrátila. Petr Palovčík

Sovětské pumy připravily o střechy nad hlavou desítky lidí. Byli mezi 
nimi i Sotonovi, kteří ve Ždírci provozovali obchod. 

9. květen byl první mírový den. Němci, kteří si byli vědomi své poráž-
ky, tak před Sověty už jen zoufale prchali.

Informační tabulka u Partyzánského rybníka. 

Pamětnice Božena Kopcová, veteránka druhé světové války.
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Akce Muzea Vysočiny k 70. výročí konce druhé světové války

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
10. 4.–7. 6. Druhá světová válka na Havlíčko- 
brodsku

Muzeum Vysočiny Jihlava
26. 6.–30. 8. Němečtí antifašisté na Jihlavsku

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč
29. 4.–14. 5. Výstava k 70. výročí ukončení  
2. světové války, vstupní prostory radnice

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť
5. 5. Beseda s ředitelem nakladatelství Aca-
demia Jiřím Padevětem, autorem historických 
průvodců – např. Průvodce protektorátní 
Prahou nebo Krvavé finále

Muzeum Vysočiny Pelhřimov
6. 5. Události května 1945 na Pelhřimovsku – 
společná akce pelhřimovských kulturních institucí

Muzeum Vysočiny Třebíč
18. 5.–5. 6. Druhá světová válka a Třebíč – 
vzdělávací program pro žáky 2. stupně ZŠ 
a víceletých gymnázií
12. 6. Muzejní noc tematicky zaměřená  
na 2. světovou válku

Trojlístek vítězů Poznej Vysočinu 2015 - 1. Ivana Horáčková,  
2. Monika Daňková, 3. Martin Štohanzl. 



Cokoli chcete vědět o hospodaření kraje
Jen pár minut zabere nalezení jakékoli informace o hospodaření Kraje Vysočina na internetu. Každý den bez ohledu na úřední hodiny může kdokoli 
kontrolovat, kam tečou peníze z krajské kasy. Veškeré informace jsou automaticky generovány z účetnictví a databází kraje, kromě přehledů jsou 
k dispozici i konkrétní faktury, smlouvy a platby. Přesvědčte se sami. Nabízíme malou „kuchařku“ transparentnosti krajské samosprávy. Všechny 
informace jsou jednoduše dostupné z domovské adresy www.kr-vysocina.cz.

Hospodaření  populárně
Zvláštní příloha měsíčníku Kraj Vysočina

 duben 2015

Sociální věci
Financování  
sociálních služeb  
přešlo pod kraje.

Školství
Podpora školám, sportu, 
ale i volnočasovým 
aktivitám.

II III

Zdravotnictví
Moderní budovy, 
moderní přístroje 
a vozový park.

III

Kultura
Krajské dotace 
pomáhají  
zachovat památky.

IV

Úvodní slovo

Otevřené a dostupné 
hospodaření kraje
Za posledních šest let udělalo ve-
dení Kraje Vysočina obrovský skok 
ve zveřejňování informací týka-
jících se hospodaření kraje. Díky 
internetu si může každý občan 
prostudovat „rozklikávací“ sro-
zumitelný krajský rozpočet, čer-
pání jeho jednotlivých kapitol, zá-
věrečné účty i rozpočtový výhled. 
Řeknete si: „Nic nového.“ Ale tím 
to pouze začalo – dnes už se zví-
davý občan při troše trpělivosti 
„prokliká“ kybernetickým prosto-
rem až ke konkrétní zaplacené fak-
tuře, dodavateli a také zjistí účel 
i termín platby. Křížově je možné 
tuto skutečnost téměř v reálném 
čase ověřit přes aplikaci transpa-
rentních účtů – tedy účtů, ze kte-
rých kraj hradí své závazky a také 
účtů, které slouží pro administra-
ci projektů.

Zákonnou povinnost v podo-
bě zveřejnění všech životních cyk-
lů veřejných zakázek doplnil Kraj 
Vysočina o přehled uzavřených pl-
něných smluv včetně příloh i do-
datků. Otevřeně se kraj chová i při 
zveřejňování údajů o svých příspěv-
kových organizacích. Právě v jejich 
případě se musí kraj hodně sta-
rat – opravovat, zhodnocovat. Ne-
jde o zanedbatelnou částku – mlu-
víme o téměř osmi stech objektech, 
do kterých kraj za dobu své exis-
tence investoval více než 7,7 miliar-
dy korun.  Jak byl zřizovatel štědrý? 
Co všechno se opravilo a jaké objek-
ty ve vašem okolí patří Kraji Vyso-
čina? Na všechny otázky odpoví 
aplikace Investiční mapa Kraje Vy-
sočina. Už za pár týdnů budou mít 
podobný elektronický a na inter-
netu dostupný rodný list i všechny 
krajské silnice II. a III. tříd. I v jejich 
případě bude stačit několik kliknu-
tí a zjistíte kdy, za kolik a proč se sil-
nice opravila. 

Kraj Vysočina patří v součas-
né době ke špičce mezi kraji v zá-
běru povinně a především nepo-
vinně zveřejňovaných informací. 
Dík za to patří vaší zvídavosti, kte-
rou jsme připraveni vždy uspokojit. 
Dnes už beze zbytku platí: Vše, co 
jste chtěli vědět o hospodaření Kra-
je Vysočina a báli jste se zeptat, na-
jdete na www.kr-vysocina.cz.

Ing. Vladimír 
Novotný 
ČSSD)

náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina 
pro oblast financí 
a grantové politiky SMLOUVY KRAJE

INVESTIČNÍ MAPYTRANSPARENTNÍ ÚČTY

VEŘEJNÉ  
ZAKÁZKY KRAJE

http://www.kr-vysocina.cz
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Věděli jste, že...
  Více než 50 % obyvatel 

regionu žije v malých obcích 
do 5000 obyvatel (zdroj: 
ČSÚ)

  V Kraji Vysočina je 704 obcí, 
což je druhý nejvyšší počet 
mezi kraji v České republice 
(zdroj: ČSÚ)

  Meziroční přírůstek prů-
měrné hrubé měsíční mzdy 
byl v roce 2014 na Vysočině 
druhý nejvyšší v ČR. Lépe 
je na tom už pouze o jednu 
korunu Zlínský kraj.  (zdroj: 
ČSÚ)

  Kraj Vysočina zajišťuje 
údržbu 4500 km silnic II. a III. 
třídy a dále 116 mostů. (zdroj: 
Kraj Vysočina)

  Na silnicích II. a III. tříd Kraje 
Vysočina bylo ke konci roku 
2014 umístěno 29 835 kusů 
svislých dopravních značek 
(zdroj: KSUSV)

  Kraj Vysočina je ve školním 
roce 2014/2015 zřizovatelem 
43 středních škol, z toho 14 
gymnázií (zdroj: Kraj Vysočina)

  Kraj Vysočina zřizuje pět kraj-
ských nemocnic. V průměru 
každoročně je v nich hospi-
talizováno 85 tisíc pacientů. 
(zdroj: Kraj Vysočina)

  Jaderná elektrárna Dukovany, 
ležící na jihovýchodě Kraje 
Vysočina, pokryje 20 % spo-
třeby elektrické energie ČR.

  Na území Kraje Vysočina jsou 
tři památky zapsané na seznam 
UNESCO – kostel svatého Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře, 
náměstí v Telči a židovská čtvrť 
a bazilika v Třebíči.

Přímé financování sociálních služeb
Od Nového roku přešlo financová-
ní sociálních služeb z Ministerstva 
práce a sociálních věcí na kraje. Ka-
pitola sociální věci krajského roz-
počtu tak patrně projde největšími 
změnami. Změna ve financování 
znamená, že kraje mají přehled, kde 
peníze pomáhají a kde je například 
třeba přidat. „Snahou kraje je, aby 
poskytovatelům sociálních služeb 
odpadly dřívější nervy a nejisto-
ta, zda dotace přijde od státu včas 
a v požadované výši. Přesně víme, 
jaký objem finančních prostřed-
ků dodáme z krajského rozpočtu. 

Jednoznačně je výhodou, že finan-
cování je bliž poskytovatelům. Je 
obrovská výhoda vědět, že sociál-
ní služby mají takovou účinnost, 
za kterou je platíme,“ popsal plusy 
radní pro oblast sociálních věcí Petr 
Krčál. Na území kraje je v současné 
době asi 120 poskytovatelů, kteří 
provozují téměř 290 sociálních slu-
žeb. Na sociální služby na Vysočině 
stát prostřednictvím kraje v letoš-
ním roce přispěje částkou takřka 
402 milionů korun. Z krajského 
rozpočtu půjde dalších více než sto 
milionů korun.

Sdílené daně: Zvýší se Vysočině příští rok příjmy?
Podle připravené novely záko-

na o rozpočtovém určení daní by 
měly být od roku 2016 vyšší daňo-
vé příjmy krajů. Úpravě „krajských 
procent“ sdílení daňových příjmů 
předcházela úprava procenta sdí-
lených daní obcí platná od 1. 1. 
2014. Většina obcí zaznamenala 
významné navýšení svých příjmů.

 „Jsme velmi rádi, že se pro 
kraje navrhuje  vrátit procentní 
podíl sdílených daní na úroveň 
roku 2011, tedy na úroveň sdíle-
ných daní, které v minulosti měly 
kraje nastaveny. Především nás 
zajímá navýšení daňových pří-
jmů u DPH, protože její výnos je 
z hlediska příjmů pro kraje částka 

nejdůležitější. Pokud by vše šlo 
podle našich předpokladů, navý-
šení příjmů se do rozpočtu naše-
ho regionu promítne částkou cca 
150–200 milionů korun. Skuteč-
ný daňový výnos se bude odvíjet 
od celkové ekonomické kondice 
státu,“ uvedl náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast financí 
Vladimír Novotný.

Bude-li návrh novely záko-
na schválen, příjmy krajů z daní, 
resp. jejich procentní nastavení se 
tak už v příštím roce vrátí do sta-
vu před rokem 2012, kdy byl podíl 
krajů na výnosech z daní snížen. 

Kraj Vysočina v loňském roce 
získal na nejdůležitější sdílené 

DPH 1 866 milionů korun, o rok 
dříve 1 778 milionů korun. „Vyš-
ší příjmy kraje se promítnou už 
do připravovaného rozpočtu 
Kraje Vysočina na rok 2016. Kte-
rá z výdajových kapitol bude po-
sílena, resp. využití vyšších da-
ňových příjmů bude předmětem 
diskuse, ale držme se raději až re-
álných čísel,“ doplňuje Vladimír 
Novotný.

Sdílené daně aktuálně 
Leden, únor i březen 2015 přinesl 
nejen pro krajské rozpočty nepří-
jemné překvapení – propad pří-
jmů rozpočtů obcí, měst a krajů 
v porovnání s rokem 2014. Pokud 
v brzké době nedojde k rychlé 
nápravě stavu, hrozí, že někte-
ré rozpočty budou muset pro-
jít  významnou restrukturaliza-
cí – bude se škrtat. Na vině, zdá 
se, je špatný výběr daní. „Situa- 
ce zatím není pro Kraj Vysoči-
na tragická, nebudeme ji ale ani 
podceňovat. Očekáváme, že stát, 
rep. Ministerstvo financí okamži-
tě přijme opatření, která pokles 
příjmů ze začátku roku vyřeší,“ 
uvedl pro měsíčník Kraj Vysoči-
na Vladimír Novotný.

Jedu, jedeš, jedeme...

Silnice a mosty v majetku Kraje Vysočina v letošním 
roce projdou opravami, modernizací a údržbou 
za více než 800 milionů korun – krajských, státních, 
evropských. Zatímco loni kraj stihl během sezony 
opravit 125 km silnic, letos se dostane na 275 km.
V rozpočtu kapitoly doprava je 
mimo opravy silnic pamatová-
no také na zajištění veřejné do-
pravy. Rodinným rozpočtům 
kraj ušetří 590 milionů korun, 

kterými provoz linkových auto-
busů a osobních vlaků celoročně 
dotuje. 

  4 099 984 „vlakokilometrů“ 
(vlkm) ujedou v letošním roce 
na Vysočině dva železniční 
dopravci (ČD a JHMD) 

  63,44 Kč, tolik Kraj Vysočina 
v průměru přispívá na jeden vlkm 
v roce 2015

  15 800 000 kilometrů ujede 
autobusová doprava v roce 2015 
s příspěvkem Kraje Vysočina 

  18,35 Kč, tolik v průměru 
přispíváme dopravcům v linkové 
dopravě na jeden ujetý kilometr

Průměrné celkové náklady na lůžko  
a den v sociálních zařízeních (v Kč)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014

Domovy pro seniory 690 736 764 769 749 789

Ústavy sociální péče 848 885 890 898 910 925

Sdílená daň 2010-2011 2012 2013-2015 2016

DPH 8,92 % 8,29 % 7,86 % 8,92 %

DPFO závislá činnost 8,92 % 8,92 % 8,65 % 8,92 %

Vybrané akce 
s podporou 
Kraje Vysočina
Přijďte se bavit a zažít 
něco nového.

  Jihlavská 24MTB 2015, Jihlava, 
15.–17. květen 2015

  Světový pohár horských kol, 
BIKE Vysočina 2015, Nové Město 
na Moravě, 22.–24. květen 2015

  Mezinárodní festival rekordů 
a kuriozit, Pelhřimov,  
12.–13. červen 2015

  Historická slavnost Barchan, 
Jemnice, 19.–21. červen 2015

  Vysočina Fest, Jihlava,  
19.–21. červen 2015

  Hračkobraní, Kamenice nad 
Lipou, 8. – 12. červenec 2015

  Mezinárodní hudební festival 
Petra Dvorského, Jaroměřice  
n. Rokytnou, 1. – 15. srpen 2015

  Zlatá podkova, Humpolec,  
21, - 23. srpen 2015

  Mezinárodní festival doku-
mentárních filmů, Jihlava,  
27. říjen – 1. listopad 2015

Projektujeme, opravujeme 
a stavíme
 II/345 Golčův Jeníkov – 
Chotěboř
  II/602 hr. kraje – Pelhřimov,  

4. stavba
  II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 

7. stavba
  II/360 Třebíč – ul. Rafaelova
  II/347 Světlá n. S. – D1,  

2. stavba 1. úsek

Pozn.: v letech 2010–2014 se jedná o skutečnost, v roce 2015 se jedná o rozpočtované výdaje k 3/2015

Výdaje v oblasti sociálních věcí (v tis. Kč)

Procentuální vyjádření podílu sdílených daní pro kraje

 kap. sociální věci    výdaje na opravy a investice    
 projekty EU v oblasti sociálních věcí
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Rozumný rozpočet s rezervou
Vedení Kraje Vysočina dlouhodobě hospodaří s přebytkovým rozpočtem. Odpovědný přístup a přísné nastavení výdajů je známkou finanční stability kraje. 
Kraj Vysočina bude v roce 2015 hospodařit s rozpočtem ve výši 8,296 mld. korun. Daňové příjmy byly nastaveny ve výši 102 % rozpočtu roku 2014. 

Ve výdajích posílila především 
kapitola investic do nemovi-
tého majetku a navýšení pro-
středků je zřetelné i na kapitole 
požární ochrana a informatika. 
„Krajský rozpočet se bude jako 
každý rok v průběhu roku 2015 
ještě upravovat. Tato situace se 
opakuje každoročně a důvod 
je stále stejný. V době sestavo-
vání rozpočtu kraje není ještě 
rozhodnuto o většině dotací ze 
státního rozpočtu do rozpoč-
tu kraje, a není tudíž možné 
je do schvalovaného rozpoč-
tu zařadit,“ vysvětlil Vladimír 
Novotný.

V každoročně schvalované 
rezervě je připraveno 150 milio- 
nů korun pro případ nedosta-
tečného plnění daňových pří-
jmů, na pokrytí mimořádných 
výdajů a k řešení mimořádných 
krizových situací.

 zemědělství – 74 mil. Kč
 školství, mládež a sport – 4 328 mil. Kč
 kultura – 164 mil. Kč
 zdravotnictví – 325 mil. Kč

životní prostředí – 11 mil. Kč
 územní plánování – 3 mil. Kč
 doprava – 1 494 mil. Kč
 sociální věci – 94 mil. Kč
 požární ochrana a IZS – 15 mil. Kč

 zastupitelstvo kraje – 52 mil. Kč
 krajský úřad – 273 mil.Kč
 regionální rozvoj – 95 mil. Kč
 nemovitý majetek – 500 mil. Kč
 informatika – 40 mil. Kč
 analýzy a podpora řízení – 4 mil. Kč
 ostatní finanční operace – 88 mil. Kč
 rezerva a rozvoj kraje – 150 mil. Kč
 evropské projekty – 586 mil. Kč

Struktura výdajů schváleného rozpočtu Kraje 
Vysočina v roce 2015 (celkové výdaje 8 296 mil. Kč)
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Disponibilní zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 

(v tis. Kč)
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Všechny cesty vedou do školy
To, že kapitola školství je v rámci rozpočtu Kraje 
Vysočina absolutním rekordmanem, opakujeme 
na stránkách novin Kraj Vysočina pravidelně. 
Jednoznačně nejvyšší položkou v rámci peněz mířících 
na všechny druhy škol jsou prostředky na platy 
pedagogů i nepedagogických pracovníků.

Kraj na provoz škol a školských za-
řízení, které zřizuje, vyna-
ložil v roce 2014 téměř 
400 milionů korun, 
investiční výdaje 
pak činily přibliž-
ně 140 milionů 
korun.

Kromě toho jim 
kraj rozepisuje i fi-
nanční prostředky 
na mzdy a učební po-
můcky (tzv. přímé výdaje), 
které obdrží  ze státního rozpoč-
tu. V roce 2014 se jednalo o částku 
asi 1 200 tisíc korun. Pokud se za-
měříme jen na střední školy zřizo-
vané krajem, tak na jejich provoz 
kraj vynaložil 280 milionů korun 
a zprostředkoval 1 007 milionů ko-
run na přímé výdaje.

Kraj Vysočina je zřizovatelem 
většiny středních škol v regionu. 
Ještě před dvěma lety jich bylo 

v nabídce 54 a kraj na jejich provoz 
přispíval částkou 267,1 milio- 

nu korun. V současné 
době je v nabídce vý-

uka ve 42 krajských 
školách, jejichž 
provoz stojí 277 
milionů korun. 
Podle krajských 

statistik rostou ne-
jen náklady na pro-

voz a mzdy ve školách. 
Naopak v lavicích žáků 

ubývá. Jejich zájem o studium 
odborných předmětů kraj pod-
poruje udílením motivačních sti-
pendií, na školách nabízí výuku 
jazyků s rodilými mluvčími, při-
spívá na zahraniční studijní poby-
ty, spolupodílí se na úhradě nákla-
dů při účastech na mezinárodních 

soutěžích. Nejúspěšnější žáci jsou 
každoročně koncem školního roku 
vyznamenáváni titulem Talent Vy-
sočiny a Cenou hejtmana Vysoči-
ny. Velká pozornost je věnována 
i volnočasovým aktivitám. Jen le-
tos půjde na jejich podporu téměř 
2,5 milionu korun, díky finanč-
ní pomoci kraje fungují v regionu 
sportovní centra talentované mlá-
deže, téměř 8 milionů od kraje si 
rozdělují obce, které zřizují DDM 
a ZUŠ.

Pokud žáci do školy jezdí ve-
řejnou železniční nebo autobuso-
vou dopravou, pak kraj přispívá 
i na jejich jízdenky. To už ale otví-
ráme kapitolu doprava. Více o ní 
na str. II.

Čistá voda není zadarmo
Otočit kohoutkem a každodenně 
spotřebovat desítky litrů čisté vody. 
Tak vypadá denní praxe v každé 
domácnosti. U nás proto ztrácíme 
pocit, že jde o velmi drahocennou 
tekutinu. Aby skutečně šlo o ČIS-
TOU vodu, je třeba investovat ne-
jen do modernizace a samotné vý-
stavby čistíren odpadních vod, ale 
také do doprovodné infrastruktu-
ry v podobě veřejných vodovodů 
a kanalizací. Mluvíme o aktivitách, 
které jsou velkými strašáky všech 
obecních rozpočtů – v případě re-
alizace jakékoli vodohospodářské 

akce jde obvykle o dost velké pení-
ze. S financováním opatření k za-
jištění čisté vody, stejně jako s fi-
nancováním ochrany obcí před 
povodněmi, pomáhá městům i ob-
cím stát nebo fondy EU a více než 
padesáti miliony korun ročně i Kraj 
Vysočina. Bez tzv. vícezdrojového 
financování by obce nebyly schop-
ny postavit vlastní čistírny odpad-
ních vod a zajistit tak komfort zva-
ný čistá voda. Celková dotace Kraje 
poskytnutá od roku 2002 do oblas-
ti vodního hospodářství přesáhla  
700 milionů korun. 

Bilance deseti let čerpání evropských dotací
Postupná modernizace všech pěti 
krajských nemocnic, stovky kilo-
metrů bezpečných silnic a ukáz-
ková transformace sociálních slu-
žeb, zrekonstruované památky 
nebo nová vzdělávací zařízení.  

„Na existenci Evropské unie 
lze pohlížet z mnoha úhlů, stej-
ně tak je možné idealizovat i zpo-
chybňovat její význam a přínosy 
pro členské země a jejich regiony. 
Pouhé vyčíslení čerpaných peněz 
z evropských fondů pro Kraj Vy-
sočina jako instituci má hodno-
tu více než šest miliard korun. 
Podrobným rozborem krajských 
přehledů zjistíme, že jde o stovky 
projektů, které změnily pohled 
veřejnosti na standardy veřejného 
života – např. na kvalitu komuni-
kací, dostupnost a komfort lékař-
ské péče, rozvinutou turistickou 
infrastrukturu, vybavenost škol 
a s tím spojený všudypřítom-
ný informační boom. Evropská 
unie a její dotační tituly přinesly 
do života všech nový fenomén – 
tzv. publicitu. Povinností všech 

příjemců je neustále informo-
vat o podpořených aktivitách, 
viditelně je označovat a přede-
vším zajistit jejich udržitelnost. 
Dává to smysl. Když se pozorně 

rozhlédnete po svém okolí, na-
jdete řadu příkladů, kde evrop-
ské peníze pomohly. Na Vysoči-
ně je jich spousta a veřejnost je 
může chápat jako samozřejmost 

pro ty, kteří dokázali příležitosti 
ve prospěch regionu využít,“ shr-
nuje hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek.

Moderní nemocnice

Za posledních pár let se podoba 
všech pěti krajských nemocnic 
změnila k nepoznání. Za jejich 
dobrým technickým stavem jsou 
však miliony korun, které musel 
Kraj Vysočina, jejich vlastník, 
najít ve svém rozpočtu. „Není 
možné nakupovat stále nové 
a moderní přístroje a rezigno-
vat na technický stav budov. 
Málokterý pacient ví, že zdravotní 
pojišťovny hradí výkony a jejich 
přiměřené platby mají jistě vliv 
na některé obměny přístrojů, ale 
o budovy se musí kraj starat sám 
a jejich údržba je hlavně poslední 

dobou velice náročná,“ upozor-
ňuje hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek.

O životě rozhoduje často rychlost
Vozový park Zdravotnické zá-
chranné služby Kraje Vysočina 
se každoročně obměňuje 
o několik kusů vozidel. 
V současné době má 
krajská zdravotnic-
ká záchranná služ-
ba 61 zásahových 
vozidel, rozmístě-
ných na 21 výjez-
dových základnách. 
Životnost sanitek 
záchranné služby je 
počítána na maximálně osm 
let v tzv. ostrém provozu. Během 
této doby jsou vozidla vystavena 
značnému zatížení v každodenním 
provozu. Například loni přispěl 
Kraj Vysočina na obměnu vozo-

vého parku záchranky investiční 
dotací ve výši 14 milionů korun. 

Jsou však i roky, kdy s ná-
kupem vozů pomůže 

dotace třetích osob. 
Letos bude čtrnáct 
nových sanitních 
vozů včetně tech-
nického vybavení, 
které bude poříze-

no jak do nových, 
tak stávajících sanit-

ních vozů, financováno 
z dotace EU v celkové výši 

68 milionů korun. Další dva vozy 
pro RV systém a 38 sad letních 
pneumatik za 2,3 milionu korun 
bude pořízeno z prostředků České 
kanceláře pojistitelů.

Doba zateplování
Kraj Vysočina má ve svém majetku 
800 budov – nemocnice, domo-
vy seniorů, školy, muzea atd. 
Od roku 2013 využívá ke zvýšení 
energetických úspor evropské 
dotace. V praxi to znamená, že Kraj 
Vysočina na zateplení vybraných 
budov využívá tzv. vícezdrojové fi-
nancování. V minulých dvou letech 
se podařilo takto zhodnotit čtyři 
budovy v majetku kraje za více než 

74 milionů korun. V roce 2015 čeká 
zateplení podpořené evropskou 
dotací dalších devět budov. Na pro-
jekty za více než 100 milionů korun 
bude kraj žádat dotaci ve výši  
37 milionů korun.

Ucelený přehled o investicích 
Kraje Vysočina do vlastního majet-
ku je dostupný v internetové aplika-
ci Investiční mapa. Více viz str. I 
přílohy Rozpočet populárně.

Střední školy zřizovatné Krajem Vysočina

školní rok počet škol počet žáků
průměrný přepočtený 
počet pedagogických 
pracovníků

2012–2013 54 19 090 1560,94

2013–2014 53 18 221 1509,29

2014–2015 42 17 557 1511,05

Investice do nemocnic v roce 2015
  Dokončení nového hematolo-

gického pavilonu Nemocnice 
Pelhřimov
  Zahájení prací na rekonstrukci 

Pavilonu 13 Nemocnice Havlíč-
kův Brod
  Zahájení rekonstrukce Pavilonu 

dětského oddělení Nemocnice 
Nové Město na Moravě
  Zahájení stavby Chirurgického 

pavilonu Nemocnice Třebíč
  Rekonstrukce P interny a de-

molice Infekčního pavilonu 
Nemocnice Jihlava

Přehled zateplovaných budov v roce 2015

  Hotelová škola Třebíč – budova 
internátu
  SPŠ stavební Třebíč – provozní 

budova 
  SPŠ Pelhřimov – učební pavilon 

Friedova
  SŠ automobilní Jihlava – učební 

pavilon

  Gymnázium Telč – stará budova
  GYmn, a SOŠ a VOŠ Ledeč nad 

Sázavou – pavilon Koželská
  Akademie – VOŠ, gymn. a SOŠ 

– internát Světlá nad Sázavou
  OA a HŠ Velké Meziříčí – nová 

budova
  DM Světlá nad Sázavou

Kraj 
Vysočina 

na provoz zdra-

votnické záchran-

né služby přispěje 

v roce 2015 část-

kou 167 milionů 

korun.

Projekty spolufinancované z EU
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středních 

škol v regionu 

61, z toho 42 

krajských

Historie poskytnutých dotací Krajem Vysočina v oblasti vodního hospodářství v letech 2002–2015

Obměna vozového parku ZZS Kraje Vysočina

Výdaje v oblasti  zdravotnictví (v tis. Kč)
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Fond Vysočiny letos pomůže s rozvojem cykloturistiky
Fond Vysočiny založil kraj v roce 
2002, aby mohl účinně a přehledně 
podporovat nejrůznější aktivity 
obcí, neziskovek, občanů 
i podnikatelů na území 
celého regionu. V roce 
2015 je připraven 
Kraj Vysočina rozdě-
lit v rámci 23 granto-
vých programů Fondu 
Vysočiny 56 milionů ko-
run. Kromě pravidelných 
grantů se v letošní nabídce objevi-
la i novinka – grant na rozvoj cyklo-
dopravy a cykloturistiky. Po něko-
likaleté pauze byl znovu vyhlášen 
i grant Tábory a v květnu bude vy-
hlášen program Doprovodná in-
frastruktura cestovního ruchu.

Nejštědřejší alokace v rámci le-
tošního seznamu grantů Fondu 

Vysočiny figuruje u grantového 
programu Rozvoj podnikatelů. 

Cílem výzvy bude vzbuzení zá-
jmu o pořízení a obnovu 

výrobních prostředků 
a technologií firem ve-
doucí ke zvýšení jejich 
konkurenceschop-
nosti např. formou 

pořízení strojů, tech-
nologií, informačních 

a znalostních systémů.
V roce 2014 se podařilo pod-

pořit prostřednictvím Fondu Vy-
sočiny zhruba 50 miliony korun 
asi 600 žádostí. Největší zájem 
byl tradičně o grant Jednorázo-
vé akce, tedy o podporu jedno-
rázových volnočasových aktivit 
zaměřených na zapojení široké 
veřejnosti.

Budoucí krajský rozpočet pomůže připravit veřejnost
Participativní rozpočet –
moderní nástroj pro přípra- 
vu rozpočtu
Do sestavení rozpočtu Kraje Vy-
sočina pro rok 2016 bude moci 
nově zasahovat veřejnost. V běž-
né praxi mohou do sestavování 
rozpočtu vstupovat především 
zastupitelé. Projekt tzv. partici-
pativního rozpočtu umožní veřej-
nosti vyjadřovat se ke krajským 
prioritám už při přípravě. Pro ad-
ministraci připomínek, pro hla-
sování i sdílení návrhů si krajští 
ekonomové vybrali elektronickou 
online službu s názvem „Váš ná-
zor“ a Facebook. 

Tato služba je prakticky bezná-
kladová a nebude ani do budoucna 
generovat žádné náklady, proto-
že využívá sofwarové prostředky, 
kterými Kraj Vysočina již dnes dis-
ponuje. Prostřednictvím interne-
tu  kraj komunikoval s veřejností 

rozpočtové záležitosti už v minu-
losti, v případě diskuse nad roz-
počtem roku 2016 bude  maxi-
málně zohledněna přehlednost 
a srozumitelnost, kraj bude hledat 
odpovědi na jednoduché otázky. 
„Svým hlasováním a připomínka-
mi už ve stadiu tvorby rozpočtu se 
budou občané kraje moci aktivně 
vyjádřit k prioritám rozpočtu, kte-
rým by se měl Kraj Vysočina v roce 
2016 věnovat, a vznést konkrétní 
podnět,” vysvětluje náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast fi-
nancí a grantové politiky Vladimír 
Novotný (ČSSD). Zpřístupnění 
online služby se předpokládá v po-
lovině letošního roku. 

Tato veřejná diskuse projde po-
souzením přijatelnosti z hlediska 
celkových nákladů, doby fyzické 
realizace a porovnáním s legislati-
vou. Vhodné návrhy budou zapra-
covány do rozpočtu.

Na obnovu chodníků a silnic 
v obcích půjde 68 milionů
Starostové jim říkají jednoduché 
a rychlé peníze. Řeč je o Progra-
mu obnovy venkova Vysočiny, 
prostřednictvím kterého po-
máhá Kraj Vysočina malým ob-
cím. Letos kraj rozdělí mezi obce 
do 1500 obyvatel minimálně 68 
milionů korun. Obce v regionu 
každoročně z těchto dotací finan-
cují například stavby nových sil-
nic, chodníků, veřejného osvět-
lení, zeleně nebo rekonstrukce 
škol, kulturních zařízení a radnic. 
Kraj poskytuje tento typ dotace už 
od roku 2004 a za uplynulých dva-
náct let poskytl ze svého rozpočtu 
malým obcím více než  850 milio-
nů korun.

„Každý rok žádá o finanční do-
tace více než 90 % obcí z celé Vy-
sočiny. Díky těmto prostředkům 
se obce mnohdy rozhodnou pus-
tit se do toho, co by jinak kvůli 

omezenému rozpočtu odložily. 
Pro rok 2015 je stanovena ma-
ximální výše dotace na 105 tisíc 
korun, aby se uspokojily všechny 

doručené žádosti,“ uvedl Vladi-
mír Novotný (ČSSD), náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro ob-
last financí. 

Program obnovy venkova Vy-
sočiny je pouze jedním z nástrojů, 
kterými se krajské vedení dlouho-
době snaží pomoci obcím s jejich 
rozvojem. Tento program je obec-
ně oblíben kvůli své administra-
tivní jednoduchosti. V roce 2015 si 
o  tento zdroj krajské finanční po-
moci požádalo 650 obcí, například 
v roce 2006 jich bylo o 100 méně. 

Zájem o dotace z programu 
obnovy venkova každoročně ně-
kolikanásobně převyšuje finanč-
ní prostředky, které kraj může ze 
svého rozpočtu vyčlenit. Letos se 
sešly žádosti za více než  81 mi-
lionu korun. Jediným „zvýhod-
něním“ obcí při rozdělování této 
dotace je získání čestného uzná-
ní v soutěži Vesnice Vysočiny. 
Pro oceněné je ocenění zárukou 
získání maximální garantované 
podpory.

Kultura a cestovní ruch
V roce 2014 navštívilo kulturní 
krajem zřizované instituce celkem 
257 tisíc diváků nebo návštěvníků. 
Při jednoduché statistice vychází 
na Horácké divadlo Jihlava, jednu ze 
tří galerií a  jedno z pěti krajských 
muzeí včetně jejich poboček Hrad 
Kámen a Hrad Roštejn 25 692  ná-
vštěvníků ročně. Přesná data ale 
jasně deklarují, že největší zájem je 
mezi veřejností o divadlo, které je 
následováno početnou obcí návštěv-
níků Hradu Roštejn. V roce 2015 

vzrostl příspěvek na provoz od zři-
zovatele u těchto organizací oproti 
loňskému roku o 3,8 % na součas-
ných 101 milionů korun. Jen pro 
zajímavost: v roce 2012 (tedy před 
4 roky) rozpočet výše uvedených 
krajských kulturních zařízení dosaho-
val 91 milionů korun. Většina peněz 
„navíc“ je určena na  zatraktivnění 
aktivit muzeí, galerií i hradů a část 

řeší navýšení platů zaměstnanců 
v kultuře upravené nařízením vlády 
z roku 2014. Kraj Vysočina systema-
ticky podporuje i činnost turistických 
informačních center v regionu, každý 
rok je k dispozici 1,5 milionu korun, 
kterými kraj napomáhá k rozšíření 
a zkvalitnění jejich služeb.

Kraj Vysočina systémově podpo-
ruje od roku 2004 obnovu kultur-
ních památek v regionu. Za celou 
dobu existence této dotace bylo 
rozděleno mezi jejich vlastníky  
více než 166 milionů korun. Tím, 
že  od roku 2014 došlo v aktualizo-
vaných zásadách pro poskytování 
dotací k úpravám podílu žadate-
lů (zvýšení procentuálního podílu 
vlastníků kulturních památek a sní-
žení povinného podílu obcí (z 20% 
na 10%) narostl podíl vlastníků jen 
mírně, u obcí a měst podpora po-
klesla.  V roce 2015  eviduje Kraj 
Vysočina 115 podaných žádostí 
na podporu projektů za  více než 20 
milionů korun. O rozdělení krajských 
dotací rozhodla pro 35 vlastníků 
ve výši 3 700 tis. korun rada kraje 
o zbývajících 42 dotací ve výši 9 300 
tis. korun rozhodne zastupitelstvo 
kraje v květnu.  Celkem tedy bude 
rozděleno v letošním roce mezi 
vlastníky památek 13 milionů korun.

Kraj Vysočina v základních datech
Počet obyvatel: 509 895 (3/2015)

Rozloha: 6795,73 km2 (2015)

Zemědělská půda: 60,3 % plochy kraje

Počet obcí: 704 (aktuální)

Nezaměstnanost: 7,0 % (3/2015)

Průměrná hrubá mzda: 23 236 Kč (3/2015)

Výdaje Kraje na obyvatele: 17,5 tisíce Kč (2014)

Výdaje obcí Kraje na obyvatele: 21,1 tisíc Kč (2014)

Program obnovy venkova Vysočiny

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Celkem podáno žádostí 570 611 618 620 624 640 648 637 647 650

Obcí do 1500 obyvatel (potenc. žadatelů) 661 661 661 662 662 662 662 662 662 661

Počet obcí, které nepodaly žádost 91 50 43 42 38 22 14 25 15 11

Požadovaná podpora v Kč 75 038 000 81 412 000 82 234 000 88 463 000 83 450 000 85 915 000 86 935 000 80 297 000 81 440 000 81 436 000

Prostředky k dispozici v Kč 69 706 390 71 371 000 71 274 000 81 830 000 69 000 000 71 165 000 70 000 000 70 000 000 69 000 000 69 000 000

Navržená maximální dotace v Kč 127 000 119 000 116 000 134 000 111 000 111 000 107 000 109 000 106 000 105 000

Zdroj: Kraj Vysočina

rok 2015:  

23 programů,  

56 milionů 
korun

rok
počet vyhláše-

ných GP
připraveno k výplatě 

v tis. Kč
vyplacená pod-
pora v tis. Kč

vlastní podíl 
v tis. Kč

podané žádosti
podpořené 

žádosti
% podpořených 

žádostí

2013 21 54 020 44 693 82 815 1016 623 61,3

2014 22 53 500 50 025 91 173 1135 664 58,5

2015 23 56 000

Víte, že...
  Od roku 2002 bylo vyhláše-

no celkem 323 grantů
  V rámci výzev bylo přerozdě-

leno už 722, 7 milionů korun

Hrad Kámen

Počet obcí žádající o dotace z POVV

DOPRAVA

KULTURA

ŠKOLY

?

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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 podíl vlastníka      podíl obce     podíl kraje

 počet žádajích obcí
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Dotace Kraje Vysočina na obnovu kulturních památek (v mil. Kč)

http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/index.php?typ=akt
http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/index.php?typ=akt
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Kostnice v Nížkově
Středověká trhová ves Nížkov 
na Žďársku, o které se zmiňuje za-
kládací listina kláštera oseckých 
cisterciáků v r. 1234, patří k nej-
starším osadám žďárského regi-
onu. Dominantou obce je kostel  
sv. Mikuláše, v jehož presbytáři 
jsou dosud patrné některé román-
ské prvky z výstavby, kterou ne-
stačili cisterciáci dokončit.

Při západním průčelí koste-
la sv. Mikuláše se nachází ba-
rokní kostnice neboli osárium 
s jehlancovitou střechou, kde 
jsou ve čtyřech okrouhlých hra-
nicích dosahujících výšky 2,5 m 
poskládány (údajně slepým mlá-
dencem) kosterní pozůstatky 
asi 8000 lidí. Kde se tu vzaly? 
Pro odpověď je třeba sáhnout 
do padesátých let 18. stol., kdy 
byl v Nížkově zřízen polní laza-
ret pro císařské vojáky zraněné 
v sedmileté válce o habsburské 
dědictví. V té době přinášely vál-
ky i choleru a tyfus, které kosily 

i civilní obyvatele. Po stovkách 
tu umírali lidé bez rozdílu věku, 
pohlaví i národnosti. Těla byla 
ukládána do společných hro-
bů i do pozemních chodeb pod 
Nížkovem. Odhaduje se, že v ka-
tastru obce se mohou nacházet 
ostatky až 60 000 Sasů, Prusů, 
Bavorů i Francouzů.

Kostnice byla vybudována z ini-
ciativy polenského děkana Jana 
Haberlandta stavitelem Václavem 
Klusáčkem v letech 1708–1709 
pro potřebu obce v době, kdy ni-
kdo ještě netušil, co ji čeká. Je 
to jednoduchá čtvercová stavba 
o rozměrech 6 x 6 m s dvojitými 
zdmi, mezi nimiž se udržuje stálá 
vlhkost vzduchu, která konzervu-
je její interiér.

Kostnici můžete navštívit při 
nížkovské pouti, která se koná dva 
týdny po Velikonocích, nebo na zá-
kladě telefonické domluvy s panem 
farářem nebo pracovníkem obec-
ního úřadu. Petr Novák

CESTOVÁNÍ A KULTURAduben 2015

Ve folklorním souboru Škubánek najdou děti legraci i kamarády
Před 31 lety vznikl ve Světlé nad Sá-
zavou folklorní soubor pod vedením 
Evy Pejchalové. Pocházela z učitel-
ské rodiny z Karlovarska, a když se 
provdala na Havlíčkobrodsko a sta-
la se učitelkou, začala vést soubor 
s jedenácti děvčaty.

„Název jsme vytvořili až po čty-
řech letech práce a inspirovali jsme 
se jídlem z brambor,“ přibližuje 
Eva Pejchalová začátky souboru. 
Dnes má Škubánek 27 členů, kteří 
se dělí na mladší děti od tří do sed-
mi let a na starší tanečníky od sed-
mi do patnácti let. Dokonce mladí 
tanečníci mají vlastní dětskou mu-
ziku, kterou vede jedna z mami-
nek členů souboru. Ročně může-
me soubor Škubánek vidět na třicet 
vystoupeních.

„Účinkujeme na mnoha slavnos-
tech a festivalech, jako například 
ve Strážnici, v Telči, Písku, Třebíči 

nebo také v Praze. Cestovali jsme 
ale i do Nizozemí, Francie nebo 
například Chorvatska. V nejbliž-
ší době nás můžete vidět 22. a 23. 
května ve Světlé na folklorním fes-
tivalu Horácko zpívá a tančí nebo 
30. května v Malčíně,“ doplňuje 
Pejchalová. Cílem souboru a jeho 
vedoucí je hlavně rozvoj dětí pro-
střednictvím komplexní estetické 
výchovy. Na společných schůzkách 
najdou pohyb, legraci, zpěv, ale i ka-
marády. Škubánek má v repertoá-
ru lidové písně, tance, říkadla i hry 
z oblasti Českého Horácka. Získal 
první místo v soutěži Má vlast v srd-
ci Evropy za zachování národního 
kulturního dědictví. Členové sou-
boru se navíc podílejí na organizaci 
folklorního festivalu ve Světlé nad 
Sázavou s názvem Horácko zpívá 
a tančí, který finančně podporuje 
Kraj Vysočina. Monika Brothánková

Recept

Slaný špenátový koláč
S příchodem jara a všeho 
zeleného se nám rozšiřují mož-
nosti použitelných ingrediencí 
v kuchyni. A proto si tentokrát 
připravíme slaný špenátový 
koláč. Fantazii se ale meze 
nekladou, jako náplň můžete 
použít například brokolici nebo 
květák. Na těsto budeme potře-
bovat 100 gramů másla,  
200 gramů hladké mouky 
a 75 ml vody. Na náplň pak 
200 ml smetany ke šlehání,  
3 vejce, půl lžičky soli, pepř, 
cibuli, máslo, 300 gramů 
listového špenátu, trochu mléka, 
50 gramů tvrdého sýra a hrst 
nastrouhaného parmazánu.

Máslo a mouku zpracujeme 
na drobenku, potom přilijeme 
vodu a vypracujeme těsto, kte-
ré zabalíme do fólie a necháme 
v lednici hodinu odpočinout. 
Formu na koláč nebo dort vyloží-
me pečicím papírem a vyválené 
těsto přeneseme do formy. Ná-
sledně na těsto položíme pečicí 
papír a zatížíme fazolemi nebo 
speciálními kamínky na pečení, 
aby se těsto nezvedlo, a pečeme 

v rozpálené troubě na 200 °C 
přibližně 12 minut. Pak na trošce 
másla zpěníme cibulku, přidáme 
špenát, trošku mléka, po pěti 
minutách připojíme prolisovaný 
česnek, sůl, pepř a zamícháme. 
Poté sundáme z plotny, několi-
krát rozmělníme tyčovým mixé-
rem, přidáme nastrouhaný sýr, 
parmazán a promícháme. Ná-
sledně spojíme se základní ná-
plní, která se skládá ze smetany, 
tří rozmíchaných vajec, půl lžičky 
soli a pepře. Směs vylijeme na už 
částečně upečené těsto, troubu 
nastavíme na 170 °C a pečeme 
přibližně 25 minut. 

Dobrou chuť!
Monika Brothánková

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni a máte ve svém receptáři zajíma-
vý recept na regionální pokrm z Vysočiny, o který byste se chtěli podě-
lit s ostatními, zašlete nám ho na adresu redakce. Autora zveřejněného 
receptu oceníme.

Autorství:  
Martin 

Němeček

Dlouhý šavlovi-
tý nůž

Mužské jméno 
(zdrobněle) Silné provazy Zvučně znějící

Pomoc: ACAS,  
MALZ, OBO, 

0-0

Restaurační 
zařízení 

s nabídkou piva 
(slov.)

Mongolský 
kultovní objekt Část rostliny Turek Část houslí Značka rubidia Náklon- nost 3. díl tajenky

Německy 
„snad“ Zčásti Terénní závod

Člen sarmat-
ského kmene

Velký brodivý 
pták

60 kusů

Jednot. ruské 
měny

Tříska (slovens.)

1. díl tajenky

Slabika 
popěvku

Město poblíž 
Břeclavi

Vojenský vlak

Roztavená 
hmota

Pastevecké 
boudy

Římskými čísly 
1004

Doušek

Chemická 
značka teluru

Starořecký 
posvátný býk

Aspik

Nepříjemno
Vodní nádrž 
u Buchlovic

Starší polní 
míra

Rumunské  
sídlo
Řecké 

písmeno

Rokokový 
motiv

Zadní část  
krku

Zápis malé 
rošády   

(v šachu)

Obr.  
transportér 

(zkr)
Domáci hlídači

Pseudonym 
Gogola

Citoslovce 
opovržení

Básnická 
předložka

Eden

Slovensky 
„strýc“

Ledovcový 
kotel

Pořídit kopii

Středověký 
kočovník
Předložka 

(pryč)

Sportovní 
potřeba
Přitakání

2. díl tajenky

Anglicky olej Místo 
blaženosti

Listnatý 
strom

Osobnost regionu

Čeněk Vosmík tvořil na Hostýně, 
v Praze i v rodném Humpolci
Ocitnete-li se někdy na posvát-
ném Hostýně, nejnavštěvovaněj-
ším poutním místě u nás, nemů-
žete přehlédnout výraznou sochu 
znázorňující Božské srdce Páně. 
Znázorňuje Krista impozantních 
rozměrů s lehce skloněnou hla-
vou a žehnajícíma rukama. Jeho 
tvůrcem je humpolecký rodák 
Čeněk Vosmík, od jehož narození 
uplynulo 5. dubna 155 let.

Vosmík se nejprve vyučil u svého 
otce kolářem, pak odešel do Prahy 
na zlatnickou školu a v 80. le-
tech 19. století se dostal do Vídně 
k slavnému sochaři českého pů-
vodu Antonínu P. Wagnerovi. Poté, 
co se u něho mnohému naučil, 
studoval u E. Hellmera na vídeňské 
akademii. Od roku 1892 pracoval 
u J. V. Myslbeka, mimo jiné mu po-
máhal modelovat koně pro pomník 
sv. Václava v Praze. V roce 1900 se 
zúčastnil světové výstavy v Paříži 
a za sochu Krista na poušti získal 
čestné ocenění.

Vosmík vytvořil podobu mno-
hých osobností v bustách i relié-
fech (Němcová, Čech, Palacký,  
A. P. Wagner). Je také autorem ští-
tonošů-hrdinů, střežících Mohylu 
míru u Slavkova. Ve svém díle ale 
dával přednost biblickým námě-
tům. V letech 1916–17 se socha-
mi Panny Marie, věrozvěstů Cy-
rila a Metoděje, andělů s křížem 
a s monstrancí podílel na výzdobě 

klášterního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Želivi. Vytvořil i ná-
hrobky pro hřbitov na Vyšehradě 
a v rodném Humpolci, zejména 
Kráčejícího Krista, který zdobí 
hrob umělcovy matky nebo bron-
zovou sochu mladé ženy.

„Nechci být neskromným, 
ale Kristus mne zajímal dobrých 
dvacet let. Hledal jsem jeho tvář 
u Raffaela, Santiniho, Michelange-
la. Můj Kristus na poušti, kterého 
viděla pařížská výstava, byl první. 
Tohoto Krista ale pokládám za vr-
chol svého umění. A bude stát 
v přírodě, na místě historickém, 
lidem milovaném, zelený les maje 
za sebou a nekonečnou rovinu 
před sebou,“ vyznal se o své soše 
na Hostýně pokorný a nesmírně 
pilný umělec, jehož pozemská 
cesta se uzavřela 11. dubna 1944 
v Praze, kde je na Malvazinkách 
pohřben. 

Pavel Kryštof Novák

Na bývalé knížecí, posléze královské akropoli na pražském Vyšehradě, vpravo od baziliky sv. Petra a Pavla, stojí čtyři monumentální plastiky Josefa Vác-
lava Myslbeka. Původně zdobily Palackého most. Jedno ze dvou na smíchovské straně realizoval tehdy u Myslbeka pracující ... viz tajenka. Původně byly 
posazeny na střechách domků, určených pro výběrčí cla. Angloamerický nálet na Prahu v únoru 1945 je však poničil.

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuál- 
ního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Tajenka minulé 
křížovky: zničil požár západní polovinu náměstí.  Výherci: Josef Černý, Krucemburk; Irena Lorencová, Jihlava; Dana Blažková, Koněšín. Výhercům blahopřejeme!
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Členové Škubánku nechyběli se svým představením ani na Dni dětí ve 
Světlé nad Sázavou.

Náhrobek Čeňka Vosmíka na hum-
poleckém hřbitově.
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Velikonoce na Vysočině
O tom, že je Vysočina i v sou-
časnosti bohatá na velikonoční 
zvyky, svědčí mimo pomlázky 
o Červeném pondělí i tak zvané 
hrkání. Dodržuje se od Zelené-
ho čtvrtku přes Velký pátek až 
do Bílé soboty. V ten čas, kdy 
zvony odletěly do Říma, obchá-
zejí skupiny dětí vesnice a města, 
aby svými hrkačkami a kotoučky 
nahradily klekání.O velikonočních 
zvycích na Horácku se nejvíce do-
zvídáme z knížky rouchovanského 
rodáka Vratislava Bělíka Vzory 

na horáckých kraslicích. Nejenže 
měl jejich velkou sbírku, ale sám 
je i vytvářel.Inspirací mu byly 
horácké výšivky a písně: „Toto 
vajíčko snesl kohoutek, aby ti za-
hnal všechen zármutek. Kdo chce 
všechno vědět, musí rok na tom 
vajíčku sedět. Mé srdce, tvé srdce 
je jedno, vyroste červená růžička 
z něho.“ Podobná vyznání lásky 
jsou na horáckých vajíčkách, která 
jsou většinou vyškrabovaná nebo 
kreslená voskem, častá.

Pavel Kryštof Novák

Kostel sv. Mikuláše je dominantou Nížkova na Žďársku.
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PKS okna a.s.
Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 
800 23 00 23 

e-mail: okna@pks.cz

Přijďte si v květnu vybrat nová PKS okna a získáte mimořádnou slevu. Tato sleva se vztahuje na cenové nabídky
zhotovené v období 1.5. - 31.5. 2015 a platí pouze při uzavření smlouvy na plastové a dřevěné výrobky do 31.5. 2015.

VYBRAT SI V KVĚTNU PKS OKNA
JE SPRÁVNÁ TREFA!

PLATÍ DO 

31.5.
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Mgr. Iva Nováková, Časopis to, pokud trénujete na pozici domácí učitele atd. - bohužel s únavného doučování? Zní to 
"Zdraví a krása” učitele v základní škole, není to chabým výsledkem. A najednou skoro jako zázrak. Rozhodně po 
Možná to taky důvěrně znáte. na škodu. Jsou-li vaše ambice se stal zázrak; objevili jsme BASIC těch letech, co doma bojujeme 
Navzdory krásným větám, které přece jen trochu jiné, zřejmě vás a učitelku, která má výjimečné s poruchou učení.
čtete ve studijním plánu svého několikahodinová denní ztráta schopnosti. Během letního 
dítěte, realita je taková, že jeho zrovna nadšením nenaplňuje... intenzivního kurzu se Míša zlepšil Usměvavá lektorka mi 
handicapt ve škole skoro nikoho zázračně: plynule si čte, ve psaní vysvětluje, že Studijní centrum 
nezajímá. Dyslektik, dysgrafik, či Zázrak? Asi jo... používá diakritiku, kterou dříve Basic, o.p.s. (www.basic.cz) 
majitel jiné podobné poruchy? úplně opomíjel. Největší radost pomáhá dětem a studentům 
Pro některé učitele prostě hlupák, „Co jsem ve škole nepochopil za mi udělal, když cca po jakéhokoliv věku zvládat 
který pomalu čte a ještě pomaleji pět hodin, i když jsem popsal 15 dvoutýdenní terapii jsem ho našla problémy se čtením, psaním či 
chápe. stránek, pochopil jsem v Basicu doma s knížkou v ruce, kterou pravopisem 

za deset minut. (Popsal jsem dva neodložil přes hodinu a pomocspecializovaného 
Je to začarovaný kruh. Vaše dítě řádky)." přelouskal prvních 30 stran. Teď individuálního doučování. Na 
se doma učí dlouhé hodiny, vidím syna spokojeného, základě dosavadních výsledků 
ovšem výsledky ve škole tomu student, 14 let šťastného. Děkujeme!!!" se zdá, že i tyto děti máji šanci 
rozhodně neodpovídají. Jakoby zařadit se mezi úspěšné 
vůbec nechápalo, co čte, natož, "Míša je těžký dyslektik, paní N. studenty a zajistit si tak 

našich základních škol. Ale díky aby dokázalo text někomu dysgrafik, dyskalkulik s diagnózou uplatnění v životě. 

bohu, my si můžeme najít cestu přetlumočit. Nakonec vám LMD. Těžko se soustřeďuje, trpí Desítky stránek popsaných 

k němu. nezbude nic jiného, než denně poruchou chování a učení. podobnými vzkazy jsem četla No, nebudu přehnaný optimista, 
nastudovat několik předmětů a Vyzkoušeli jsme všechny možné jako ve snách. Že by opravdu který věří, že si tento program 

Iva Novákováznovu je dítěti odvykládat. Což o prostředky - terapie, existovala alternativa denního najde v dohledné době cestu do 

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA

 

Jihlava
12. 5. 2015 od 18:00 hodin
26. 5. 2015 od 18:00 hodin

 

www.basic.cz

Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
Svatovítské náměstí 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01

Hledáme posily do našeho týmu v Jihlavě. Máte rád/a děti a chcete jim pomoci s učením? Více na www.basic.cz, životopisy zasílejte na jihlava@basic.cz.

DYSLEKTIK NEZNAMENÁ HLUPÁK
„Jak na učení 
bez mučení”

Tel.: 775 774 710
TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?

725 774 710,  775 040 808

Pelhřimov
7. 5. 2015 od 16:00 hodin

Havlíčkův Brod
4. 5. 2015 od 18:00 hodin

18. 5. 2015 od 18:00 hodin

Letní dětské tábory naleznete na www.taborybasic.cz
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VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA NABÍZÍ TŘÍLETÉ 
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V PREZENČNÍ
I KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA:

NESTUDUJTE POUZE V UČEBNÁCH, STUDUJTE U BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ!

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P)

Absolvent získává titul bakalář (Bc.)i

Informace: studijní oddělení, tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz

Dlouhodobá praxe během studia!

Podání přihlášek ke studiu 
do 30. 4. 2015

Vysoká škola polytechnická Jihlava
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Soukromá VOŠ sociální, 
o.p.s Jihlava

Matky Boží 15, 586 01 Jihlava
denní i dálkové studium (3 roky)
tel.: 567 312 629 www.svoss.cz

e-mail: info@svoss.cz
Obor 1: Sociální práce, titul DiS.

Absolvent je sociální pracovník
Obor 2: Předškolní a mimoškolní  

pedagogika, titul DiS.
Absolvent je učitel MŠ, nebo mimoškolní 

pedagog, či vychovatel
Školné: 13 000 Kč ročně

Výuka je výrazně prakticky zaměřená  
a je převážně vedena odborníky z praxe.

Absolventi mohou proto pracovat  
v obou oborech již bez zaškolení.

Přihlášky pro I. kolo do 15. 5. 2015 na
www.svoss.cz,

 přijímáme i později do dalších kol
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6 cm 5 x 5 cm
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 17,50 Kč
150 cm  1,6/2/14 19,00 Kč
160 cm  1,6/2/15     20,00 Kč
160 cm  1,6/2/23     26,00 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

MICHLiq
váš inteligentní  
průvodce  
ekonomikou

K dostání u dobrých knihkupců a na www.respektstore.cz

vyberte ten správný tábor pro vaše děti
* na co si dát pozor při výběru tábora? * jede dítě na tábor poprvé?

* desítky táborů v katalogu * možnost přihlášení * snadný výběr
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Nebezpečný OXID UHELNATÝ
V České republice podle dostupných informací zemře zbytečně, 
na otravu oxidem uhelnatým, průměrně 300 lidí ročně. Chcete se 
cítit ve svém bytě bezpečně? Chcete spát bez obav o svůj život? 
Dodržujte základní návyky a snižte možnost otravy oxidem  
uhelnatým na minimum:
1.  Nepodceňujte pravidelnou údržbu 

topidel (kotlů, průtokových ohřívačů, 
kamen), kontrolu spalinových (kouřovod, 
komín) minimálně jedenkrát ročně 

2.  Servis spotřebičů vždy svěřujte pouze 
oprávněným osobám

3.  Dbejte na dostatečný přívod vzdu-
chu k topidlům (vlivem výměny oken, 
zateplování budov se často snižuje)

4.  Pořiďte si kvalitní detektory 
oxidu uhelnatého

5.  Pravidelně kontrolujte 
a měňte baterie ve skene-
rech a detektorech oxidu 
uhelnatého

6.  Pozor na některé 
spotřebiče typu 
„B“, které mají 
přívod vzduchu 
z místnosti 
a odvod spa-
lin do komína.

Oxid uhelnatý je silně jedovatý 
plyn, který se uvolňuje při nedoko-
nalém spalování a jeho nebezpečí 
je v tom, že je neviditelný a bez 
zápachu. Prvními příznaky otravy je 
obvykle zčervenání (cihlově červe-
ný obličej), bolest hlavy, nevolnost, 
závrať, malátnost a zmatenost. 

U postiženého je typické třeš-
ňové zbarvení kůže a sliznic. 

Vyšší koncentrace vedou 
ke smrti po několika 

vdechnutích.

První pomocí je za-
jištění přísunu čer-

stvého vzduchu, 
popř. umělé dý-
chání, lékařská 
první pomoc 
spočívá v podá-
vání kyslíku.

Existují i možnosti tzv. „laické“ kontroly.
Pokud zpozorujete některý z následujících jevů,  
ihned odstavte spotřebič z provozu:

1.  žlutý plamen v důsledku nedokonalé-
ho spalování,

2.  stopy znečištění v důsledku úniku spalin,

3.  orosení studených ploch (zrcadel) 
krátce po zapnutí spotřebiče,

4. patrný kyselý zápach a vlhkost
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Hledáme zkušené barmanky
pro naši pobočku v Humpolci

kontakt: p. Jitka Dočkalová, tel.: 774 708 621, e-mail: jitkadockalova@centrum.cz

Masarykova 1656, Humpolec www.pokerclubcasino.cz

V případě zájmu o inzerci prosím 
kontaktujte manažerku inzerce  

Jitku Parbusovou

mobil: +420 777 174 407 
e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz



www.ikrajvysocina.cz

Ocenění trenér roku převzal Petr Novák, trenér rychlobruslení a cyklistiky. Převzal i cenu pro svou 
svěřenkyni Martinu Sáblíkovou, která kralovala kategorii dospělí – ženy.

Petr Karásek, několikanásobný mistr ve fotbalovém freestylu letos na ocenění nedosáhl, ale 
publikum nadchnul svou fotbalovou show, popírající místy fyzikální zákony.

Radní Martin Hyský si musel poradit s desítkami medailí pro vítěze kategorie kolektiv, kterými se 
stal výběr hokejistů ročníku 1999 Kraje Vysočina. Tahle parta kluků vyhrála hokejový turnaj na Zimní 
olympiádě dětí a mládeže 2014.

Horolezec, vítěz kategorie dospělí – muži, Radek Jaroš přivezl hejtmanovi Vysočiny Jiřímu 
Běhounkovi z poslední osmitisícovky krajskou vlajku. 
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Atleti z Vysočiny 
na MČR vybojovali 
tři medaile
Reprezentanti Kraje Vysočina si 
z halového mistrovství republiky 
v atletice, které se uskutečnilo 
v Praze, přivezli tři cenné kovy. 
V hlavním městě se dařilo přede-
vším běžcům, již vybojovali dvě 
zlata. První z nich získala žďárská 
vytrvalkyně Kristiina Mäki, která 
na na patnáctistovce předčila i zku-
šenou účastnici dvou světových 
šampionátů Lenku Masnou.

Česko-finská atletka se pak na za-
čátku března představila i na evrop-
ském mistrovství, kde na tříkilomet-
rové distanci obsadila deváté místo. 
Druhý republikový titul v Praze 
vybojoval mílař Petr Vitner a medai-
lovou sbírku atletů z Vysočiny pak 
bronzem ze závodu koulařek zkom-
pletovala Jitka Kubelová. 

Jiří Svatoš

Laufař Ročárek se 
rozloučil se sezonou 
evropským titulem
Běžec na lyžích Jiří Ročárek 
letošní veleúspěšný rok uzavřel 
vítězstvím na mistrovství Evropy 
v dálkových bězích, které hostil 
německý Bodenmais. Reprezen-
tant novoměstského lyžařského 
klubu v závodě, jehož účastníci 
absolvovali 32 km volnou techni-
kou a 42 km klasicky, jasně domi-
noval. Druhého Němce Freimutha 
porazil o více než třicet vteřin, 
třetí Toni Escher za ním zaostal 
dokonce o více než šest minut.

Ročárek evropským titulem uza-
vřel velice vyvedenou sezonu. V mi-
nulých měsících totiž zlaté medaile 
vybojoval například i v závodech, 
které předcházejí tradiční Jizerské 
padesátce, a uspěl i na proslulém 
německém lyžařském maratonu Kö-
nig Ludwig Lauf. Jiří Svatoš

Ohlédnutí za anketou Sportovec Vysočiny 2015

SPORT, FOTOGALERIE
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Foto a video na  
iKrajvysocina.cz

Velikonoční neděle opět  
ve znamení Běhu městem
Dvanáctičlenný tým organizátorů 
v čele s držitelkou světového 
rekordu na 800 metrů 
z roku 1983 Jarmilou 
Kratochvílovou zorga-
nizoval na začátku 
dubna v Golčově Je-
níkově už 31. ročník 
tradičního závodu.

O Velikonoční ne-
děli se na start patnác-
tikilometrové trasy Běhu 
městem Jarmily Kratochvílové 
postavilo 164 běžců, dalších více než 
pět stovek nadšenců z řad veřejnosti 
absolvovalo závod Běháme pro zdra-
ví v délce 1234 metrů.

Oba závody tradičně po boku le-
gendární atletky odstartoval hejtman 

Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD), se kterým následně jeho 

průběh sledovala krajská radní 
pro oblast školství, mlá-

deže a tělovýchovy Jana 
Fialová (ČSSD).

Spolu s dalšími fa-
noušky tleskali v cíli 
Keňanovi Hillary Ki-

maiyovi, který trať zvládl 
v čase 46,01. Nejrychlej-

ší ženou byla jeho krajanka 
Rebecca Korir (52,38). Češi na stupně 
vítězů nedosáhli, sbírali tak alespoň 
body do Českého běžeckého poháru. 
Nejlépe doběhl na páté příčce Lukáš 
Kourek z TJ Nové Město na Moravě, 
stejnou příčku mezi ženami obsadila 
Marta Fenclová. Jaroslav Loskot

Nejvíce vědomostí o Vysočině mají slečny z gymnázií

Na pět stovek malých i velkých běžců absolvovalo trať závodu  
Běháme pro zdraví.
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Zlatý středník

2012

Před osmi lety Jiří Ročárek bojoval 
o místo v reprezentaci. Nakonec mu 
však učarovaly dálkové běhy.

164 
běžců 

v hlavním závodě 

na 15 km

550 běžců  
v závodě veřejnosti 

na 1234 m

Nejúspěšnější studentky v soutěži S Vysočinou do Evropy: Martina Peštálo-
vá, Tereza Julišová a Dita Janáčková.

Požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, minimálně 
dvouletá praxe z oblasti managementu, řízení lidských zdrojů, vedení početnějšího 
pracovního týmu, organizační a řídicí schopnosti, orientace v oboru a všeobec-
ný kulturní přehled, znalost fungování a financování příspěvkových organizací, 
občanská a morální bezúhonnost, schopnost efektivní komunikace, schopnost 
řídit pracovní tým s různorodou, širokou agendou, schopnost vedení, motivace, 
podpory a manažerské kontroly zaměstnanců, schopnost nalézat a probouzet v za-
městnancích jejich vlastní potenciál, vysoká flexibilita a spolehlivost, rozhodnost, 
odpovědnost, analytické myšlení, vysoké pracovní nasazení, schopnost práce 
v zátěžových situacích, uživatelská znalost operačního programu MS Windows 
a souvisejících programů (MS Office).

Výhodou: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu umělecké-
ho, humanitního, právního nebo ekonomického směru, aktivní znalost anglického 
nebo německého jazyka, praxe v řídicí funkci kulturní organizace.

Nabízíme: platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších před-
pisů, možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje, pracovní poměr 
na dobu neurčitou, nástup k 1. 8. 2015.

Plné znění personálního sdělení včetně povinných náležitostí přihlášky na www.
kr-vysocina.cz v sekci volná pracovní místa.

Přihlášky je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich 
není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů o pozici ředitelky/
ředitele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace.

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysoči-
na, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. 
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 22. 5. 2015 ve 12:00 hodin. Obálku je třeba 
zřetelně označit slovy: „Horácké divadlo Jihlava – výběrové řízení ředitelka/ředitel – 
neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel.

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje  
výběrové řízení na obsazení  
vedoucího pracovního místa:

ředitel/ředitelka 
Horáckého  
divadla Jihlava,  
příspěvková  
organizace

Kontatní osoba pro případné další informace: Bc. Ivana Schallnerová, tel.: 564 602 409, schallnerova.i@kr-vysocina.cz

R A D A  K R A J E  V Y S O Č I N Awww.kr-vysocina.cz
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Letošní ročník krajské soutěže 
S Vysočinou do Evropy ovládly 
studentky chotěbořského gym-
názia. Absolutně nejlepší výsled-
ky v soutěži vynesly první místo 
sympatické Tereze Julišové, druhé 
místo patří její spolužačce Ditě Ja-
náčkové a z třetího místa měla při 
vyhlašování výsledků obrovskou 
radost studentka Gymnázia Tře-
bíč Markéta Peštálová. Pro trojici 

vítězek připravil Kraj Vysočina 
díky podpoře sponzorů letenky 
směr Velká Británie, kde v létě ab-
solvují dvoutýdenní intenzivní ja-
zykový kurz anglického jazyka.

Partnery soutěže byly v roce 2015 
společnosti: Aon Central and Eas-
tern Europe a.s., Kooperativa po-
jišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group, SBERBANK CZ, a.s.

Jitka Svatošová

„Každoročně 
zaznamenáváme vyšší 
a vyšší úroveň znalostí 
reálií Kraje Vysočina 
a soutěžící nás ohromují 
dokonalou anglickou 
konverzací.“ 
Jana Fialová, radní Kraje 
Vysočina pro oblast 
školství.
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