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I přes nepřízeň v ekonomice 
se Vysočině daří

Stojíme před přípravou 
čtvrtého rozpočtu kraje 
Vysočina v tomto voleb-
ním období. Rok 2012 
bude rokem, který bude 
hodně složitý a pro roz-
počty všech obcí, měst 
a krajů komplikovaný, 
a proto většina z nich 

připravuje rozpočty velmi střízlivě. Nechtějí se 
nechat překvapit krizí, tak jako v roce 2009, 
nebo nepříznivým vývojem daňových příjmů 
letošního roku.

Kraj Vysočina se vždy choval rozumně a na-
svědčuje tomu také vývoj hospodaření letošního 
roku. Kvalitně připravený rozpočet roku 2011 
nám umožnil naplnění daňových příjmů už v po-
lovině listopadu, a kraj tak vytváří příjemný pře-
bytek hospodaření. Více než 340 milionů korun 
nad rozpočtované daňové příjmy za jedenáct 
měsíců letošního roku jsou dobrým základem 
pro fond strategických rezerv kraje pro příští 
rok. To, že je vývoj hospodaření skutečně dobrý, 
dokládá i více než 25 milionů korun nad skuteč-
ností roku 2010. Zároveň jsme udrželi i náklady 
v rozumných mezích a připravili se tak na roky 
příští. Doufám, že i obyvatelé Vysočiny pociťují, 
že jsme se dokázali o peníze kraje zodpověd-
ně postarat a rozumně je investovat pro rozvoj 
našeho regionu. Nové silnice, rekonstruované 
nemocnice, nová sociální zařízení nebo domovy 
důchodců. I v tom bychom chtěli v příštím roce 
pokračovat.

Přeji Vám všem také úspěšný rok 2011 a hod-
ně sil a zdraví do roku příštího.

Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana
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Barevné Vánoce přilákaly 
na dva tisíce návštěvníků
Tři desítky vystavovatelů 
z řad sociálních zařízení 
a středních škol Kraje 
Vysočina se představily 
na dalším ročníku 
adventní prodejní akce 
Barevné Vánoce, kterou 
pořádal ve čtvrtek 8. pro- 
since Kraj Vysočina 
v budově krajského úřadu.
Na  návštěvníky  čekaly  rukodělné  vý-
robky,  tradiční  vánoční  dobroty,  ad-
ventní věnce a sváteční vazby, proutěné 
zboží,  pletené  ponožky,  hračky,  bižu-
terie  a  malby,  ale  také  vánoční  cukro-
ví, vánočky, zabijačka či vánoční punč. 
„Smyslem  akce  je  představit  krajské 
příspěvkové organizace a jejich činnost. 
Každé  ze  zařízení  je  jinak  zaměřené, 
takže návštěvníci tu najdou velmi pest-
rou podívanou a určitě se mohou inspi-
rovat  například  pro  přípravu  vánoční 
tabule ve svých domovech,“ představila 
Barevné Vánoce Ivana Šteklová, vedou-
cí odboru sekretariátu hejtmana.

Jedním z pravidelných účastníků vá-
noční  akce  je  Ústav  sociální  péče  Lid-
maň,  jehož  zástupci  v  Jihlavě  předsta-
vili zajímavým způsobem svou činnost. 
„Skoro polovina obyvatel našeho ústa-
vu  chodí  do  práce,  pěstují  zeleninu, 
chovají  prasata,  a  proto  jsme  se  roz-
hodli  připravit  výrobky  tradiční  české 
zabijačky.  Připravili  jsme  si  tlačenku, 
švestkovou  omáčku,  škvarky,  sádlo, 

nakládané  domácí  zelí,  domácí  uzené 
a  další  lahůdky,  které  by  na  vánočním 
stole  neměly  chybět,“  přibližuje  Marie 
Vyhnálková,  vedoucí  bydlení  ústavu 
v Lidmani.

Se  svými  výrobky  přijeli  do  pro-
stor  krajského  úřadu  také  klienti  s  te-
rapeutkami  z  Domova  pro  seniory 

v  Havlíčkově  Brodě.  „Je  to  takové  pří-
jemné  předvánoční  setkání,  potkáva-
jí se tady lidé, klienti z různých zaříze-
ní, přicházejí sem školáci z jihlavských 
škol, nám se velmi líbí, jak nakupují dá-
rečky pro maminky k Vánocům,“ dopl-
nila  Hana  Hlaváčková,  ředitelka  brod-
ského domova.

Vyvrcholením čtvrteční akce bylo od-
polední předání finančních šeků zástup-
cům krajských dětských domovů. Rada 
Kraje  Vysočina  rozdělila  mezi  jede-
náct dětských domovů a center celkem  
160  tisíc  korun,  částku,  která  umožní 
splnit nejedno dětské vánoční přání.

text: Milan Pilař  foto: Luboš Pavlíček

Vánoční svátky budou letos v mnoha domácnostech Vysočiny ozdobeny také výrobky z dílen klientů krajských sociálních zařízení.
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Vysočina žije biatlonem. Těšíme se na vás!

Zastupitelé Kraje Vysočina 
Vám v novém roce přejí
mnoho zdraví a úspěchů

Vysočina
Žďárské vrchy
Foto: Iveta Vacková

Vánoční slovo 
hejtmana
Vážení občané Vysočiny,
konec roku je často spojen s bilancováním. Vzpomí-
náme na to, v čem se nám dařilo, co se nám poved-
lo i nepovedlo a hlavně, s jakou změnou si budeme 
právě končící rok spojovat.

Rád bych si rok 2011 pamatoval jako 12 měsíců, 
které v historii regionu zanechají pozitivní stopu – 
položili jsme základní kámen nového pavilonu Ne-
mocnice Jihlava a dokončili stavbu interního pavilo-
nu Nemocnice Nové Město na Moravě, investovali 
jsme více než miliardu do modernizací další části 
krajských silnic, u konce je likvidace skládky nebez-
pečných odpadů u Pozďátek. Ale ani tato pozitivní 
připomenutí nezastíní začátek letošního roku, kdy 
jsme všichni žili dlouhé týdny v nejistotě a oba-
vách z důsledků výzvy českých a moravských lékařů 
Děkujeme, odcházíme! Bylo to letos, kdy na území 
Kraje Vysočina začala Česká televize šířit digitál-
ní signál, obcí Vysočiny se stala Domamil, kraj Vy-
sočina se ze zákona stal Krajem a celý region žije 
a ještě pár týdnů bude žít novoměstským světovým 
pohárem v biatlonu.

Zapomeňme na vše špatné, tolerujme se navzá-
jem. Vánoce, to není jen datum. Je to stav mysli.

Přeji Vám radostné Vánoce v kruhu rodinném, 
hodně úspěchů a sil a především pevné zdraví.

Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

http://www.kr-vysocina.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-12-2011.html
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-12-2011.html
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Regionální kabát nových motorákůV Humpolci se dobře podniká
Nové  vlaky  Regio  Shutlle  RS1  od  společ-
nosti  Stadler,  kterých  koncem  příštího 
roku bude na krajských tratích celkem se-
dmnáct, mají mít regionální kabát. Ten má 
podpořit cestovní ruch a zviditelnit jednot-
livá  místa  v  regionu  Vysočiny.  „Městům 
je  poskytnuta  možnost  na  nových  vlacích 
umístit svoji reklamu. Plocha pro reklamu 
na  jednotlivých  soupravách  je  dohodnu-
ta  s  Českými  drahami  bezplatně  na  dobu 
deseti let,“ uvedl Libor Joukl (ČSSD), ná-
městek  hejtmana  Kraje  Vysočina.  Pokud 

se  města  kraje  rozhodnou  tuto  možnost 
propagace  využít,  zaplatí  si  pouze  výrobu 
polepu vlaku podle rozsahu reklamy. „Věří-
me, že i touto formou pomůžeme jednotli-
vým městům, mikroregionům a regionům 
našeho  kraje  k  jejich  zviditelnění,“  dodá-
vá Libor Joukl. Polepy by měly být hotové 
do  poloviny  příštího  roku  a  druhý  týden 
v září se v Havlíčkově Brodě uskuteční je-
jich prezentace. Regionální kabáty nových 
souprav se oficiálně představí od září 2012.

text: Monika Fiedlerová  foto: Milan Pilař

Kraj Vysočina opět mezi Českými 100 nejlepšími. 
Letos kraluje v dopravě a stavebnictví

Ve Španělském sále Pražského hradu byly 
na  konci  listopadu  slavnostně  vyhlášeny 
výsledky ankety Českých 100 nejlepších, 
kterou  pořádala  pošestnácté  panevrop-
ská  společnost  pro  kulturu,  vzdělávání 
a  vědeckotechnickou  spolupráci  Come-
nius. Mezi vrcholnou stovku v Česku re-
gistrovaných  firem,  podniků  nebo  spo-
lečností, které dosáhly v uplynulém roce 
vynikajících či mimořádných výsledků, se 
podruhé zapsal i Kraj Vysočina.

Zatímco v loňském ročníku ankety Vy-
sočina  získala  cenu  za  dynamický  růst, 
letos  jméno Kraje Vysočina figuruje mezi 
osmi  lídry  v  oborové  kategorii  Dopravní 
stavby  a  stavebnictví.  „Lidé  žijící  v  kon-
krétních  krajích  nebo  přímo  obchodní 
partneři,  kteří  s  vedením  krajů  spolupra-
covali  při  rozmanitých  projektech,  mu-
seli mít v roce 2011 s kraji velmi pozitivní 
zkušenosti,  a  to  především  v  oblastech, 
do  kterých  je  nominovali.  Kraj  Vysočina 
v  posledních  letech  vyniká  aktivitou  prá-
vě v oblasti dopravních staveb a tato snaha 
nezůstala nepovšimnuta širokou veřejnos-
tí,“  vysvětlila  Adéla  Syberová  ze  společ-
nosti Comenius, čím si Kraj Vysočina vy-
sloužil nominaci a následné ocenění. Cenu 
pro Kraj Vysočina převzal v Praze hejtman 
Vysočiny Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 

text: Lucie Pátková  foto: archiv pořadatele

Lov ryb na dírkách  
jen na desítce rybníků
Lov ryb pod ledem nebo jinak také lov 
na dírkách je stále populárnější i na Vy-
sočině, zákon o rybářství ho ale zakazuje 
a výjimku je oprávněný povolit krajský 
úřad. Lov ryb na dírkách je hojně rozší-
řený ve východní Evropě, v severských 
zemích, ale i v Kanadě nebo USA. Jedná 
se o lov zejména lososovitých ryb dírou 
v ledu pomocí speciálního rybářského 
prutu dlouhého jen něco málo přes půl 
metru. K prutu někdy bývá přidán signa-
lizátor záběru, s takovým náčiním lze cítit 
i velmi jemné záběry ryb. Nakonec musí 
rybář prosmýknout rybu přes vyvrtanou 
dírku v ledu a úlovek umocněný zimní at-
mosférou je na světě.

Na Vysočině si lze zachytat na dírkách 
na více než desítce vodních ploch. „Krajský 
úřad Kraje Vysočina každoročně povolí vý-
jimku ze zákazu na zhruba deseti až pat-
nácti rybnících. Výjimku lze povolit maxi-
málně na dva roky a žádost o povolení je 
třeba řádně odůvodnit a přiložit k ní doklad 
o vlastnickém či nájemním vztahu k rybníku 
nebo rybochovnému zařízení,“ uvedl Josef 
Matějek (ČSSD), krajský radní pro vodní 
a lesní hospodářství a zemědělství.

Lov na dírkách je ideální pro ty, kteří si 
chtějí zarybařit i v zimě nebo vyzkoušet 
kouzlo této rybolovné disciplíny. Pro pří-
jemný zážitek z lovu je ale potřeba kromě 
vhodného náčiní i dodržování základních 
zásad bezpečnosti, zejména zachovává-
ní dostatečné vzdálenosti rybářů od sebe, 
obezřetného pohybu po ledě a kontrolová-
ní síly ledu.

text: Milan Pilař

Vlakové soupravy budou propagovat města Vysočiny a jejich turistické zajímavosti.
Ocenění pro Vysočinu převzal hejtman Jiří Běhounek a jeho náměstek Libor Joukl (vpravo).  
Uprostřed Karel Muzikář, prezident společnosti Comenius.

Kraj má připravený rozpočet na rok 2012, 
počítá s historicky největší rezervou
Vedení Kraje Vysočina 
připravilo rozpočet pro 
příští rok. Je úsporný, 
vyrovnaný a počítá 
s největší rezervou 
v krajské historii ve výši 
260 milionů korun.

„Vzhledem  k dobrému  hospodaření  letoš-
ního roku jsme se i pro rok 2012 rozhod-
li připravit rozpočet v daňových příjmech 
těsně  nad  úrovní  roku  2006  a  tomu  jsme 
přizpůsobili i náklady. Celkové zdroje jsou 
na  úrovni  8  miliard  126  milionů,  stejné 
jsou pak i výdaje,“ popisuje Vladimír No-
votný (ČSSD), náměstek hejtmana.

Rozpočet počítá s investicemi, které bu-
dou spolufinancované ze zdrojů Evropské 
unie ve výši téměř 718 milionů korun. Ka-
pitola  školství  má  rozpočet  celkem  více 
než  čtyři  miliardy,  doprava  1,451  mld., 
nemovitý  majetek  428  milionů,  zdravot-
nictví  nad  rámec  příjmů  od  zdravotních 

pojišťoven  a  přímých  plateb  ve  výši  
346 mil. korun. Do sociálních služeb smě-
řuje téměř 90 mil. korun.

„S velkou rezervou počítáme proto, že 
očekáváme  dopady  velkých  změn  a  tlak 
státu  na  samosprávy  měst,  obcí  a  kra-
jů.  Čekají  nás  důsledky  zvýšené  DPH, 
snížení  procentního  podílu  obcí,  měst 
a  krajů  na  hrubém  výnosu  DPH,  sníže-
ní výnosu z příjmu daní fyzických osob, 
nejisté jsou finanční prostředky v oblasti 
zdravotnictví,  snižují  se  dotace  v  oblas-
ti sociálních služeb, příspěvek na výkon 
státní správy a v neposlední řadě i na do-
pravní  obslužnost.  Všichni  také  očeká-
váme  možné  dopady  ekonomické  krize 
na  ČR.  To  vše  může  rozpočet  kraje  ne-
blaze  postihnout,“  doplňuje  Vladimír 
Novotný,  podle  něhož  kraj  v  minulosti 
hospodařil odpovědně, snižoval náklady 
a překonal také vysoké propady krizové-
ho roku 2009. „Rozpočtem pro rok 2012 
chceme  v  tomto  trendu  dobrého  hospo-
daření  pokračovat,“  uzavírá  náměstek 
hejtmana.

text: Milan Pilař  foto: archiv Kraje Vysočina

Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina doporučuje  
pro bezpečný internet čtyři firmy v regionu
Čtyři společnosti poskytující 
internetové připojení na Vysočině 
získaly právo užívat značku 
Kraj Vysočina Doporučuje pro 
bezpečný internet. Jedná se o firmy 
WIFCOM, JaroNet, Hor@cko.net 
a Jemnice OnLine, které poskytují 
internetové připojení na Třebíčsku, 
Ždársku a Pelhřimovsku.

Označení má charakter doporučení a upo-
zorňuje  veřejnost  na  kvalitní  službu,  kte-
rou lze s jistotou používat.

Cílem  je  přispět  k  zajištění  elektronic-
ké  bezpečnosti  uživatelů  elektronických 
služeb  a  k  propagaci  problematiky  mezi 
uživateli  na  Vysočině.  „Poskytovatelé 

internetového  připojení  jsou  velmi  často 
prvními,  s  kým  se  uživatel  při  pořizová-
ní  internetového  připojení  setkává.  Pro-
to  je  nezbytné,  aby  se  právě  od  nich  do-

zvěděl  o  nástrahách  a  problémech,  které 
mohou  při  nedostatečném  zabezpečení 
a neuváženém používání nastat,“ uvedl k ini- 
ciativě Zdeněk Ryšavý (ČSSD), radní pro 

oblast  informatiky.  Žadatel  musí  splnit 
kritéria,  například  poskytovat  inter-
netové  připojení  na  území  Kraje  Vyso-
čina  nebo  mít  alespoň  jeden  produkt 

naplňující  myšlenku  elektronické  bez-
pečnosti.  Zavazuje  se,  že  bude  propa-
govat  značku  a  myšlenku  elektronic-
ké  bezpečnosti  u  zákazníků,  případně 

hlásit  bezpečnostní  incidenty  z  oblas-
ti  elektronické  bezpečnosti  pracovní 
skupině  nebo  Národnímu  CSIRT  týmu  
(www.csirt.cz). Pravidelně by měl vzdě-
lávat  své  zaměstnance  v  oblasti  elek-
tronické  bezpečnosti  a  zveřejňovat 
na  svých  stránkách  informace  o  pro-
duktech naplňujících myšlenku elektro-
nické bezpečnosti.

O  udělení  značky  jednotlivým  žada-
telům  bude  rozhodovat  pracovní  skupi-
na. Jednotlivé firmy tuto značku užívají-
cí budou zveřejněny na stránkách Kraje 
Vysočina v sekci eBezpečnost. Předlože-
ní žádosti i udělení značky je bezplatné.

Více  informací  naleznete  na  interneto-
vých stránkách www.kr-vysocina.cz/ebez-
pecnost v sekci Bezpečný internet.

text: redakce

Druh příjmu 2008 2009 2010

daň z příjmů FO ze závislé činnosti 750 866 709 421 728 926

daň z příjmů FO ze SVČ 67 880 39 404 38 414

daň z příjmů FO zvláštní sazbou 67 341 66 030 66 698

daň z příjmů PO 1 171 504 822 341 812 347

DPH 1 674 589 1 656 340 1 744 839

Příjmy z daní celkem (tis.Kč) 3 732 180 3 293 536 3 391 224

Omezení provozu 
Krajského úřadu v Jihlavě
V pátek 30. prosince 2011 bude omezen 
provoz Krajského úřadu Kraje Vysočina 
včetně všech jeho detašovaných pra-
covišť. V tento den budou budovy sídla 

Kraje Vysočina pro veřejnost uzavřené. 
Důvodem je nezbytná kontrola a údržba 
informačních technologií, kterou nelze 
provést bez několikahodinové odstávky 
serverů. Dovolujeme si v této souvislosti 
požádat veřejnost o vyřízení nezbytných 
úředních kroků ještě před koncem le-
tošního roku. Od pondělí 2. ledna 2012 
pak budou občané opět moci navště-
vovat krajský úřad v běžných úředních 
hodinách. text: Jitka Svatošová

http://www.csirt.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost
http://www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost
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Vánoce, Vánoce přicházejí...

Střední školy na Vysočině mají nově na programu podnikání

Všem čtenářům měsíčníku přeji do nové-
ho roku dostatek pozitivní energie, elánu 
a dobrých nápadů. Ať váš nový rok začne 
ve znamení pohody, inspirace a spokoje-
nosti. Vždyť někdy stačí tak málo, aby se 
spousta věcí podařila, něco jsme dokázali 
a někomu byli oporou.
Úspěšný nový rok přeje

Marie Kružíková, radní pro oblast školství 
a nezávislá zastupitelka za ČSSD

Vážení čtenáři, dovolte mi popřát jménem 
svým, ale i jménem klubu zastupitelů ODS 
Kraje  Vysočina,  pohodové  prožití  vánoč-
ních svátků. Přeji Vám, abyste je ve zdraví 
strávili se svojí rodinou a lidmi, kteří jsou 
Vašemu srdci nejblíže. Do roku 2012 přeji 
pevné  zdraví,  štěstí,  správná  rozhodnutí, 
ať se Vám u nás na Vysočině dobře žije.

Jana Fischerová, zastupitelka  
a poslankyně Parlamentu ČR za ODS

Donesl  ministr  Krábek  v  kufru  výplatu. 
Jeho  žena  (v  domácnosti)  ji  chce  uložit, 
ale otevře peřiňák, pak skříň nebo příbor-
ník a padají na ni odtud svazky bankovek. 
Otočí se k muži a dí: „Nevím, Janku, proč 
ti lidé tak nadávají. Představ si, jak to musí 
vypadat v těch rodinách, kde dělají oba?“
Takže  hodně  zdraví,  vzájemného  pocho-
pení a trpělivosti přeje občanům

Drahoslav Oulehla, zastupitel za KSČM

Milí spoluobčané, končí nám doba adventní 
a blíží se nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. 
Za celý náš klub zastupitelů vám přeji klidné 
a láskou provoněné prožití vánočních svát-
ků ve společnosti vašich nejdražších.
Chci  poděkovat  všem,  kteří  se  zasloužili 
o to, že naše krásná Vysočina je po roce opět 
o něco dále a že se nám zde dobře žije. Do no-
vého roku přeji vám všem jen vše dobré.
Václav Kodet, předseda klubu zastupitelů KDU-ČSL

V  pěti  středních  školách  na  Vysočině  běží 
pilotní  projekt,  v  němž  pomáhají  učitelé 
ekonomických předmětů rozvíjet podnika-
telské myšlení u studentů. Využívají k tomu 
moderní  učebnice  a  interaktivní  e-lear-
ningový  výukový  program  na  internetu. 
Po roční přípravě se mohou studenti přihlá-
sit ke zkoušce a získat mezinárodně uzná-
vaný certifikát podnikatelských dovednos-
tí Entrepreneur´s Skills Certificate. Ten by 
jim měl usnadnit rozvoj vlastního podniká-
ní u nás, ale i v sousedních zemích EU.

„Víme, že podnikatelská aktivita na Vysoči-
ně nepatří k nejvyšším v republice, proto jsme 
uvítali  příležitost  účastnit  se  pilotního  pro-
jektu. Naši učitelé a studenti mají jako první 
v Česku možnost pracovat s osvědčeným vý-
ukovým systémem prověřeným v Rakousku 
a  Německu,“  uvádí  Marie  Kružíková  (nez. 
za ČSSD), krajská radní pro oblast školství.

Do  projektu  se  zapojila  více  než  stovka 
žáků z Obchodní akademie a Hotelové školy 

Havlíčkův  Brod,  Obchodní  akademie  Tře-
bíč, Střední průmyslové školy Žďár nad Sá-
zavou, Střední školy obchodu a služeb Jihla-
va a částečně i Střední školy stavební Jihlava.

Výukový systém se skládá ze tří modu-
lů:  Základní  ekonomické  znalosti,  Klí-
čové  otázky  ekonomiky  a  Klíčové  otázky 
podnikání.  „Za  nový  lze  považovat  důraz 
na  rozvoj  podnikatelských  dovedností, 
jako jsou principy založení podniku. Další 
novinkou  jsou  moderní  výukové  materiá-
ly  a  formy,  interaktivní  výukový  program 
jak v učebnici, tak e-learning,“ upřesňuje 
Kamil Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdě-
lávání odboru školství, mládeže a sportu.  
„Mnohem  větší  význam  ale  může  mít  při 
výběrových  řízeních  do  firem,  nejen  pro 
absolventy  obchodních  akademií,  ale  ze-
jména  v  kombinaci  s  další  profesí.  Mladí 
lidé  mohou  prokázat  nejen  oborové  zna-
losti např. strojírenství, stavebnictví, truh-
lářství,  kadeřnictví,  ale  i  řízení  a  rozvoj 

podniku. Nesporná je pak výhoda ve výbě-
rových  řízeních  na  různé  pozice  v  zahra-
ničních  firmách.  Absolvent  obdrží  nejen 
českou, ale i anglickou či německou verzi 
certifikátu,“ uzavírá Marie Kružíková.

„Delší dobu jsme ve škole uvažovali, jak 
nenásilně posílit podnikatelské dovednosti 
našich studentů. Výuku jsme zatím logicky 
zavedli  do  oborů  obchodně  podnikatelská 
činnost  a  kosmetička,  do  budoucna  uva-
žujeme  i  o  kadeřnicích,“  potvrzuje  zájem 
František  Číhal,  ředitel  Střední  školy  ob-
chodu  a  služeb  Jihlava.  Ověření  a  zavádě-
ní  podnikatelského  výukového  systému  se 
uskutečňuje  v  rámci  mezinárodního  pro-
jektu financovaného z prostředků EU, kte-
rý vytvořil podmínky pro přenos zkušeností 
z Rakouska a Německa do České republiky 
a  Polska.  Projektový  tým  v  současné  době 
připravuje  projekt  na  rozšíření  programu 
do dalších škol.  text: Eva Vorálková  

foto: archiv Obchodní akademie a Hotelové školy H. B.Čtyři desítky studentů Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod se zapojily do projektu.

Pro dárce krve zřídila nemocnice  
v Novém Městě na Moravě bezplatnou linku

Rozpočet pro rok 2012 zachová podporu 
obcím, městům a neziskovým organizacím

Snaha vyjít vstříc dobrovolným dárcům 
krve vedla vedení transfuzního odděle-
ní Nemocnice v Novém Městě na Mo-
ravě ke kroku zřídit pro ně bezplatnou 
telefonní linku. „Objednávání dárců se 
řídí aktuální potřebou krve v nemoc-
nici a ta se každým dnem může měnit. 
Proto i objednávání dárců se tomu dost 
často musí přizpůsobit a je nutno opa-
kovaně telefonicky s dárci upřesňovat 
termíny dalších odběrů,“ vysvětluje 
Dana Vašková, vrchní laborantka trans-
fuzní služby. Linka 800 700 006 slouží 
jednak pro stávající dárce krve, mo-
hou se na ni ale obracet i noví zájemci 
o dárcovství krve.

Ročně se v novoměstské nemocnici 
uskuteční zhruba tři a půl tisíce od-
běrů krve. „Máme štěstí, že v našem 

regionu je tak spolehlivá dárcovská 
základna, která většinou pokryje po-
třeby krve v naší nemocnici. Jsou ale 
situace, například autonehody, vel-
ké operační zákroky či komplikované 
porody, kdy je najednou velká potřeba 
jedné krevní skupiny, a pak musíme 
opakovaně komunikovat s dárci krve, 
kteří jsou naštěstí velmi ochotní po-
moci. Zřízení bezplatné telefonní linky 
tak považujeme za nutnost, která ale-
spoň částečně zvýší pohodlí a spoko-
jenost našich dárců,“ dodala Marcela 
Daňková, zástupkyně primářky Oddě-
lení klinických laboratoří a transfuzní 
služby. Bezplatná linka 800 700 006 je 
v provozu ve všední dny od šesti hodin 
do půl třetí.

text: Roman Kratochvíl

Kraj Vysočina chce přes všechna úspor-
ná opatření rozpočtu na rok 2012 za-
chovat základní dotace. Hodlá tak ne-
jen prostřednictvím Fondu Vysočiny 
pomoci samosprávě a neziskovým orga-
nizacím Vysočiny.

„Bude to velmi složité, protože i my 
budeme v roce 2012 ve velmi svízelné 
situaci. Jsme kráceni v mnoha dotačních 
titulech a tlak ze strany státu na roz-
počet kraje stejně jako u obcí a měst je 
velmi intenzivní. Přesto už nyní připra-
vujeme výplatu příspěvku organizacím 
v oblasti sociálních služeb jako zálo-
hu na překonání období, kdy stát ten-
to příspěvek ještě nevyplatil. Z větších 
dotací zachováváme Program obnovy 
venkova ve výši 69 milionů korun, dota-
ce na drobné vodohospodářské akce 42 
mil. Kč, dotace do lesů 22,5 mil. Kč, 

na územní plánování 5,555 mil. Kč, na 
požární ochranu šest milionů korun nebo 
na kulturní aktivity obcí jeden milion 
korun,“ popisuje pomoc Kraje Vysoči-
na Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek 
hejtmana. Celkem kraj počítá s dotacemi 
za více než 165 milionů korun. „Vzhle-
dem k velmi dobrému hospodaření v le-
tošním roce předpokládáme schválení 
částky do Fondu Vysočiny ve výši 40 mi-
lionů korun a také dotace městům s pa-
mátkami UNESCO.  text: Milan Pilař

Budoucnost nových elektronických služeb 
nemocnic Kraje Vysočina
I  výměna zdravotnických informací  I  internet zdarma  I
Připojení na internet/ WIFI

Bezpapírové nemocnice Kraje Vysočina

 n I v nemocnici zůstanete v obraze a v kontaktu s okolním světem a připojíte se na 
internet – v čekárnách i při dlouhodobější hospitalizaci.

 n Připojení na internet bude dostupné ve většině čekáren ambulancí krajských 
nemocnic i na lůžkových odděleních.

 n Prostřednictvím internetu se budete moci okamžitě objednávat na další vyšetření.
 n Pro pacienty většiny nemocnic Kraje Vysočina bude připojení na internet ZDARMA!

 n Připojení k internetu a vysokorychlostní přenos dat umožní jednodušší, avšak maxi-
málně zabezpečený přístup lékaře nemocnice ke zdravotnické dokumentaci pacienta.

 n Při přijetí pacienta nebude třeba nic složitě dohledávat v papírových složkách na 
jiných odděleních.

 n Lékař bude zdravotní stav pacienta zaznamenávat už při vizitě u lůžka do notebooku. 
Bude moci do karty pacienta cokoli okamžitě doplnit. 

 n Výsledky vyšetření budou dostupné i historicky prostřednictvím internetové sítě 
pro všechny nemocnice Kraje Vysočina, odpadne tak zdvojování vyšetření v případě 
přeložení pacientů.

 n Internet a bezpapírové vedení zdravotní dokumentace pacientů na Vysočině urychlí 
možnosti konzultací složitých případů mezi jednotlivými lékaři.

Veškeré informace o dalších už aktuláních službách nemocnic Kraje Vysočina naleznete 
stránkách www.eAmbulance.cz nebo www.zdravi-vysociny.cz.
Navštivte nás osobně nebo zavolejte službu Kontaktního centra na čísle 567 157 555. 

Pečujeme o Vaše zdraví!

Vánoční čas
Mám pro vás malý 
příběh. Jedno malé dítě 
přišlo do místnosti, kde 
na adventním věnci ho-
řely čtyři svíce. Po chvíli 

začal plamínek jedné skomírat, až zhasnul 
úplně. Dítě se zeptalo: proč nehoříš? Svíce 
odpověděla: jsem světlo míru a lidé žád-
ný mír nedodržují. Ani v rodinách ani mezi 
národy. Nejsem potřeba. Druhá svíce začala 
po chvíli poblikávat a zhasla také. Dítě se 
ptalo proč? Svíce odpověděla: jsem světlo 
víry a lidé nechtějí nic o Bohu vědět. Ne-
jsem potřeba. Třetí svíce také zmenšila svůj 
plamínek, až zhasl úplně. Proč? Jsem láska 
a už nemám sílu, abych hořela. Lidé vidí jen 
sebe a žádné jiné, které by měli rádi. Dítě se 
rozplakalo – vy přece musíte svítit! Čtvrtá 
svíce se přihlásila a řekla: neboj se, dokud 
já svítím, můžeme i ty ostatní znovu zapálit. 
Jsem naděje. Dítě tedy vzalo čtvrtou svíci 
a zapálilo od ní ty ostatní.

Přeji naší krásné Vysočině a lidem, kte-
ří v ní žijí, požehnané vánoční svátky, aby 
i v těch možná nelehkých časech, které nás 
asi čekají, plamen naděje v jejich životech 
nikdy nezhasl. 

Jaroslav Hulák (KDU-ČSL), zastupitel Kraje Vysočina

Další autorské příspěvky členů 
Zastupitelstva Kraje Vysočina jsou 
k dispozici na www.ikrajvysocina.cz.
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Hledá se Skutek roku 2011
Kraj  Vysočina  hledá  nejvýraznější  dob-
rovolné  skutky  jednotlivců  a  projek-
ty  organizací,  které  nezištně  pomohly 
k  rozvoji  regionu.  Podmínkou  soutěže 
je,  aby  realizace  aktivit  proběhla  v  roce 
2011  na  Vysočině.  „Po  Novém  roce  od-
startuje  sběr  nominací  v  deseti  katego-
riích,  jaro  bude  ve  znamení  hlasování 
veřejnosti a v červnu je na zámku v Ná-
měšti  nad  Oslavou  naplánováno  slav-
nostní předání cen,“ uvedl Martin Hys-
ký  (ČSSD),  radní  Kraje  Vysočina  pro 
oblast regionálního rozvoje.

V  letošním  roce  proběhne  třetí  roč-
ník  této  soutěže.  Dosud  bylo  oceněno 
44  skutků  jednotlivců  a  pět  projektů 

organizací. „Nejúspěšnější projekty po-
stoupí  do  přeshraniční  soutěže,  která 
se uskuteční v Dolním Rakousku v roce 
2012,“ připomíná Martin Hyský.

Každá  aktivita,  která  bude  nomino-
vána,  může  sloužit  jako  inspirace  pro 
aktivity  další.  Nominace  budou  přijí-
mány  v  jednotlivých  kategoriích  tak, 
aby  při  jejich  hodnocení  byla  možná 
jejich  porovnatelnost.  Soutěž  probíhá 
v rámci projektu MA-G 21, který je rea- 
lizován  z  OP  AT-CZ  2007–2013.  I  vy 
můžete  ocenit  dobré  skutky  a  nomino-
vat  je od 1.  ledna do 15. února 2012 na  
www.kr-vysocina.cz.

text: Jitka Svatošová  foto: archiv Kraje Vysočina

Škola obdržela 
uznání od hejtmana
Základní škola v Polničce slavila  
120 let od svého otevření. Úplná deví-
tiletá škola má v tomto mikroregionu 
dlouhou tradici, ale také velice solid-
ní úroveň v oblasti vyučování. Oslava 
byla pouhým shrnutím dlouhé historie, 
která se začala psát darováním bývalé-
ho zámečku pro účely školství. Dnes se 
škola zaměřuje především na ekologii, 
jazykovou  gramotnost a environmen-
tální výchovu.

„Základní škola v Polničce měla  
vždy v historii štěstí na pokrokové ob-
čany, kteří chtěli posunout vzdělávání 
v tomto regionu na vysokou úroveň. 
O tom svědčí i současné dění ve škole. 
Moderní zázemí, kvalitní a zejména sta-
bilní pedagogický sbor, ale i obrovské 
zázemí ve vedení vesnice, to všechno 
jsou předpoklady pro další velmi dob-
ré fungování školy i v budoucnu,“ řekl 
radní Kraje Vysočina Petr Krčál (ČSSD).

Škola v závěru slavnostního zahájení 
obdržela poděkování hejtmana Kraje 
Vysočina Jiřího Běhounka, a to za dlou-
holetou pedagogickou činnost v regio-
nu a za rozvoj školství v Kraji Vysočina.

text: redakce

Vánoce na Vysočině s betlémy
Muzeum Vysočiny Jihlava
Masarykovo nám. 57/58
2. 12. 2011 – 8. 1. 2012
Co nám nosil Ježíšek aneb vánoční dárky 
v průběhu XX. století
http://muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava, 
pobočka Telč
nám. Zachariáše z Hradce 1 (Zámek)
25. – 31. 12. 2011, 10.00–15.00 hod.
Vánoce s telčským betlémem
http://muzeum.ji.cz 

Muzeum Vysočiny Jihlava, 
pobočka Třešť
Schumpeterův dům, Rooseweltova 462
Stálá expozice betlémářství řezbářů  
19. a 20. století
http://muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny Třebíč
výstava probíhá v Galerii Malovaný dům 
MKS Třebíč, Karlovo nám. 53
1. 12. 2011 – 1. 1. 2012
České a rakouské betlémy
www.zamek-trebic.cz

Na festivalu Petra 
Dvorského vystoupí 
fenomenální 
Kiri Te Kanawa 
Mezinárodní hudební festival Petra 
Dvorského láká své posluchače na mi-
mořádný kulturní zážitek. Na zahajo-
vacím koncertě 4. srpna 2012 vystoupí 
v Jaroměřicích nad Rokytnou novozé-
landská sopranistka Kiri Te Kanawa, 
kterou doprovodí Moravská filharmonie 
Olomouc pod vedením dirigenta Juliana 
Reynoldse.

Charismatická a exotická kráska 
Kiri Te Kanawa je známá díky svému 
vystoupení na svatbě prince Charlese 
s Dianou Spencer, v České republice se 
představí a zazpívá vůbec poprvé. Part-
nerem Mezinárodního hudebního festi-
valu Petra Dvorského je Kraj Vysočina.

Předprodej vstupenek na tuto mimo-
řádnou hudební událost byl už zahájen. 
Vstupenky lze jako vánoční dárek kou-
pit až do 31. prosince s 15% slevou.

text: Jitka Svatošová

Ženy na Vysočině se 
dožívají z celé republiky 
nejvyššího věku
Pod mikroskop odborníků z Vysoké školy 
ekonomické v Praze se letos dostala nej-
větší česká města. Byla mezi nimi i čtyři 
města Kraje Vysočina. U Žďáru nad Sá-
zavou, Havlíčkova Brodu, Jihlavy a Třebí-
če a dalších padesáti devíti měst pražský 
tým vyhodnotil jejich sociální situaci.

Nejlépe z Vysočiny, a to na deva-
tenáctém místě, se v žebříčku umístil 
Žďár. Hned za ním skončil Havlíčkův 
Brod a na jednadvacáté pozici Jihla-
va. Třebíči patří dvacátá devátá příč-
ka. Zjištěná „dobrá sociální situace“ 
v městech Vysočiny vede k pozitiv-
ním výsledkům v oblasti naděje dožití 
obyvatel. Jihlava s hodnotou 81,4 let 
a Žďár nad Sázavou s hodnotou 81,11 
let dokonce obsadily první a druhé 
místo v kategorii naděje dožití žen. 
Nejlepší sociální situace je podle vý-
sledků projektu v Jindřichově Hradci. 
Na druhé příčce je Praha a na třetí 
Hradec Králové.

text: Lucie Pátková

Bílý kruh bezpečí 
otevírá poradnu 
v Jihlavě
Od 1. ledna 2012 zahajuje v administra-
tivní budově Globus v Žižkově ulici 13 
v Jihlavě provoz poradna Bílého kruhu 
bezpečí, organizace, která poskytuje 
psychologickou a právní pomoc obětem 
a svědkům trestných činů.

„Jihlavská poradna je součástí systé-
mu devíti poraden, které pracují na úze-
mí naší republiky. Pokud bude někdo 
potřebovat naléhavě naši radu, může se 
obrátit na nonstop linku. Jestliže klient 
bude potřebovat přímou intervenci 
v místě, tak mě jako vedoucího poradny 
centrála informuje, a pak jsme ochotni 
takového klienta přijmout i mimo úter-
ky a čtvrtky,“ uvádí jednatel jihlavské 
pobočky Bílého kruhu bezpečí Antonín 
Křoustek.

V Jihlavě bude k dispozici osm týmů 
ve složení psycholog – právník a osm 
asistentů, kteří se klientovi věnují v sa-
motném začátku kontaktu s porad-
nou. Pracovní doba bude každé úterý 
17.00–20.00 pro neobjednané klienty 
a čtvrtek 17.00–20.00 pro objednané 
klienty. Telefonní číslo jihlavské poboč-
ky: 606 631 151, v naléhavé situaci se 
můžete obrátit na Nonstop linku Bílého 
kruhu bezpečí tel: 257 317 110. Kontakt 
na e-mail: bkb.jihlava@bkb.cz.

text: Eva Vorálková

Dotace na drobné 
vodohospodářské 
ekologické akce
Některé lokality Vysočiny se stále ještě 
potýkají se zhoršenou kvalitou povr-
chových a podzemních vod. Mezi vý-
znamné znečišťovatele vod patří i měs-
ta a obce, které nemají vybudovaný 
kanalizační systém ukončený čistírnou 
odpadních vod. Města o velikosti nad 
2000 ekvivalentních obyvatel (EO) mají 
tento problém téměř vyřešený.

„I menší obce potřebují zajistit od-
vádění a čištění odpadních vod, pro-
to se Kraj Vysočina snaží podporovat 
rozvoj jejich vodohospodářské infra-
struktury. V oblasti odvádění a čištění 
odpadních vod se jedná o poskytování 
dotací na drobné vodohospodářské 
ekologické akce, kde je vyhlášena vý-
zva k předkládání žádostí do 31. led-
na 2012,“ uvedl Josef Matějek (ČSSD), 
radní pro oblast zemědělství, lesního 
a vodního hospodářství.

Dotace se poskytují na výstavby 
a rekonstrukce kanalizací a čistíren 
odpadních vod, které řeší obce velikos-
ti do 10 000 EO. U všech akcí je pod-
mínkou, že předmět žádosti musí řešit 
nejméně 100 EO. U obcí do 400 EO se 
musí jednat o akci, která je v mimořád-
ném zájmu ochrany vod nebo ochrany 
přírody. Žadatelem může být obec nebo 
svazek obcí. Maximální výše dotace se 
poskytuje do 80 % celkových uznatel-
ných nákladů, maximální výše dota-
ce je 12 mil. Kč. „Díky těmto dotacím 
vyrostly v kraji Vysočina desítky staveb 
kanalizací nebo čistíren odpadních vod 
zejména v menších obcích, např. v Ho-
janovicích, Kalištích, Lidmani, Daňkovi-
cích, Račíně, Líšné nebo Javorku, čímž 
došlo ke zlepšení kvality vod,“ uzavřel 
Josef Matějek.

text: Radek Zvolánek

Přístavba v Brodě i nové prostory MŠ Mozaika už plní svůj účel

Přístavba  Základní  školy,  Speciálně 
pedagogického  centra  a  Školní  dru-
žiny  U  Trojice  v  Havlíčkově  Brodě 

a  rekonstrukce  prostor  Střední  školy 
obchodu  a  služeb  v  Jihlavě  na  dvě  tří-
dy  pro  děti  z  MŠ  Mozaika  jsou  úspěšně 

dokončeny. Obě dvě aktivity na podporu 
vzdělávání financoval ze svých prostřed-
ků Kraj Vysočina.

Odloučené  pracoviště  MŠ  Mozaika  už 
navštěvuje  od  počátku  listopadu  celkem 
padesátka dětí, které by jinak zatím marně 
čekaly na volné místo. Kraj Vysočina uvol-
nil sedm milionů korun na úpravu prostor 
a hřiště, zřizovatelské kompetence však bu-
dou patřit městu Jihlava. Přístavbu Základ-
ní  školy,  Speciálně  pedagogického  cent-
ra a Školní družiny U Trojice v Havlíčkově 
Brodě  za  jedenadvacet  milionů  krajských 
korun  využijí  hlavně  handicapovaní  žáci 
školy. V objektu totiž vznikly nejen moder-
ní učebny, ale také rehabilitační místnosti.

  text: Monika Fiedlerová  foto: archiv Základní školy, 

Speciálně pedagogického centra a ŠD U Trojice H. Brod

Havlíčkobrodská škola dostala nový kabát, pochlubit se může i zrekonstruovaným interiérem.

V loňském ročníku Skutku roku byla oceněna 
i Miluška Mrvková za organizaci aktivit pro 
seniory, postižené, děti a veřejnost. Cenu 
převzala od krajského radního Petra Krčála.

Vánočně laděné výstavy připravila muzea zřizovaná Krajem Vysočina.

Tipy na návštěvu 
pro rodiče s dětmi
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 19 
6. 12. 2011 – 27. 2. 2012
Krysáci z Vizovic
www.muzeumhb.cz

Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Masarykovo náměstí 12
15. 11. 2011 – 5. 2. 2012 
Dítě radost rodiny
www.muzeumpe.cz
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V Humpolci se 
dobře podniká
Humpolec je druhým nejlepším místem 
pro podnikání v ČR. Město u dálnice 
D1 postoupilo z loňského 24. místa 
především na základě výborného hod-
nocení samotných podnikatelů a ob-
jektivního posouzení pracovního trhu. 
Celkové hodnocení čtvrtého ročníku 
ankety je sestaveno z porovnání vý-
sledků 50 dílčích kritérií. „V Humpolci 
si občané a podnikatelé cení především 
otevřenosti úřadu, kde je efektivně vy-
řešena zastupitelnost úředníků; úřední 
záležitosti je možné kdykoliv vyřídit,“ 
shrnul Martin Hyský (ČSSD), radní Kra-
je Vysočina pro regionální rozvoj.
 text: Olga Wiesnerová

http://www.kr-vysocina.cz
http://www.zamek-trebic.cz
mailto:bkb.jihlava@bkb.cz
http://www.arskoncert.cz
http://www.arskoncert.cz
http://www.arskoncert.cz
http://www.muzeumhb.cz
http://www.muzeumpe.cz
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-12-2011.html


5Prosinec 2011 panorama

Autor: 
Martin 

Němeček
Skladiště Tropický 

plod

Dlouhá 
zpěvná 
slabika

Jméno 
skladatele 
Krejčího

POMOC:  
achor, aile,

Řeka proté-
kající Paříží

Starořecký 
bůh války

Strana 
v účetní 

knize

Akademie 
věd (zkr.)

POMOC:  
almelo, 

yam.

Nizozem- 
ské město

Chemická 
značka 
radia

Základní 
číslovka

Neagre- 
sívně

Mytolo- 
gická krev 

božstev

Zkr. Výrob. 
družstva 
invalidů

Značka 
nobelia

Žena- 
-otrokyně    
v harému

Jednotka 
standard. 
penicilinu

Předky Menší lite-
rární útvar

Chemické 
sloučeniny

Část te- 
nisového 

utkání
Cetka

Vůně  Zápis 
notového 

hlasu

Příbuzný, 
potomek

1.tajenka 
(I.díl)

2.tajenka 
(III.díl)

Církevní 
zpěv

Římskými 
číslicemi 51

Měsíc pla- 
nety Uran

Levá strana 
účetnictví

Chem.zn. 
americia
Spojka 

(jestliže)

Mořští savci
Oddíl vojska 

(dřív.)

Francouzsky 
křídlo
Značka 
astatu

Druh pepře
Jsoucnost
Na jiném 

místě

Slovenská 
předložka
Slov.muž- 
ské jméno

Býv.SPZ okr. 
Nitra

Sloužící 
k ponoření

Asijs. horský 
masív

Páns. spodní 
prádlo

Starší typ 
dopravního 

letadla

2.tajenka 
(II.díl)
Setření

Léčky
Znač. mili-

ampéru
Pokladny Malá 

symetrála
Báseň 

(zastarale)

Přibližně

SPZ aut 
Trenčína

Včelí 
produkt

Rybářský 
pytel
Vidiny 

ve spánku

Barvivo 
na vejce
Značka 

kilopascalu

Římskými 
čísly 2050
Mělčina 
(knižně)

Beran
Zkr.Národ. 
lékařské 
knihovny

Dusíkatý 
derivát or- 
ganických 

kyselin

Část krav. 
vemene

Zkr. regist-
rov. tuny

Ženské 
jméno

Inic.režis. 
Rychmana

Vybírání 
(peněz)

Citoslovce 
vrčení

1.tajenka 
(II.díl)

2.tajenka 
(I.díl)

Běloveská 
kyselka

Pes na Sta-
rém Bělidle 
(Babička)

Soubor 
pozemků

Křik (bás-
nicky)

Jedlá jiho-
americká 

hlíza

Spolupráce Pavla Ignáce Bayera s arcibiskupským architektem Jeanem Baptistou Matheyem na poslední barokní přestavbě (viz tajenka) (1685–1686) 
znamenala i obestavění tzv. Královské patrové kaple třípatrovými sýpkami s hodinovou věží. Mimochodem, tehdejší hodinový stroj odbíjí (viz tajenka).

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 hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vyso-
čina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky: „je na vlastní přání pochován na místním hřbitově“. Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou Leopold Kosmák z Lesonic, Stanislav Ant. Novotný z Jihlavy a  Žofie Konvalinková ze Sněžného. Blahopřejeme.

Ve vánočním menu by neměl chybět ani pečený králík
Na vánoční svátky se všichni těšíme ne-
jen kvůli pohodě, klidu a času s rodinou, 
ale také kvůli chutným specialitám na na-
šem stole. Pro inspiraci, co na takovou 
slavnostní tabuli připravit, se dnes podí-
váme na pečeného králíka se žampiony.
Připravíme si jednoho králíka, šest strouž-
ků česneku, dvě velké cibule, 250 gramů 
uzeného bůčku, dvě lžíce hladké mouky 
a 150 gramů žampiónů.

Nejprve potřeme králíka česnekem ro-
zetřeným se solí a necháme nej-
méně hodinu odležet. Mezitím 
si nakrájíme cibuli a žampió-
ny na tenké plátky. Bůček 
nakrájíme na kostičky 
a na pánvi ho čás-
tečně vyškvaříme. 
Vyškvařený bůček 
dáme na spodní 
díl pekáče, přidá-
me porce králíka, 
cibuli, žampióny 
a krátce opékáme. 
Poté vše podlijeme, 
přikryjeme druhým 
dílem pekáče a přikryté 
v troubě dusíme. Asi po  
45 minutách odejmeme horní 
pekáč a králíka dopečeme.  

Během pečení poléváme vypečenou 
šťávou nebo vývarem. Nakonec šťávu 
zaprášíme moukou, v základu ji osmaží-
me, podlijeme a dobře povaříme. Dobrou 
chuť.

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

text a foto: Monika Fiedlerová

receptJemnice usiluje o přidání 
Barchanu do seznamu UNESCO

Barokní stopa z Jihlavy

Desátý ročník Malé knihovnické slavnosti  
krajské knihovny v Havlíčkově Brodě

O zapsání Barchanu do seznamu nehmot-
ného  dědictví  UNESCO  se  rozhodl  usilo-
vat  místostarosta  Jemnice  Petr  Novotný 
(Mladí za rozvoj Jemnice). Důvod je jedno-
duchý, tradiční a velice specifická slavnost 
Barchan patří k Jemnici už 300 let. A tak by 
mohl Barchan doplnit tanec verbuňk, který 
byl úspěšně připsán na seznam UNESCO 
v roce 2005, i letos uznanou Jízdu králů.

Než  dosáhnou  jemničtí  svého,  bude  to 
poměrně náročné. Podle rady děkana Filo-
zofické fakulty Univerzity Karlovy Micha-
la Stehlíka je důležité nejprve získat zápis 
do  seznamu  nemateriálních  tradic  a  li-
dové  kultury  České  republiky  a  poté  pře-
jít  k  samotné  žádosti  o  zápis  do  seznamu 
UNESCO, který má mít písemnou, filmo-
vou a fotografickou dokumentaci.

text: Monika Fiedlerová  
foto: archiv agentury Freetime Jemnice, o. s. 

Pavel Ignác Bayer 
* 1656 Jihlava 
† 26. 12. 1733 Praha

Významný  barokní  stavitel  přišel  na  svět 
v  Jihlavě.  O  jeho  dětství  mnoho  nevíme, 
ale  v  80.  letech  sedmnáctého  století  je  už 
usedlý  v  Praze  na  Starém  Městě,  působí 
tu  jako  přední  představitel  cechu  kame-
níků  a  stavitelů.  Je  velmi  aktivním,  a  tak 
dostává  řadu  zakázek,  které  dodnes  vy-
tvářejí  obraz  českého  baroka.  Spolupra-
cuje  s  těmi  nejlepšími,  kteří  se  vymykají 

době, jako Jan Blažej Santini Aichel nebo 
Kryštof  a  Kilián  Ignác  Dienzenhoferové, 
k jeho vyučencům patří F. M. Kaňka, sám 
ale  není  novátor  a  nové  podněty  přebírá 
jen pomalu. Přesto jsou jeho díla nesmírně 
významná a nepřehlédnutelná.

V  roce  1703  odevzdává  projekt  na  ba-
rokní  přestavbu  benediktinského  kláštera  
sv. Markéty v Břevnově, protože mu ale be-
nediktini vytýkají  jistou liknavost, rozchází 
se s nimi a realizaci přenechává Kryštofu Di-
enzenhoferovi. Barokní podobu vtiskl i kos-
telu  sv.  Havla.  Pracuje  na  kostele  sv.  Karla 
Boromejského  v  Resslově  ulici,  dnes  je  to 

katedrální chrám Cyrila a Metoděje Česko-
slovenské  pravoslavné  církve.  Dokončení 
stavby přenechává K. I. Dienzehoferovi.

Podílí  se  na  stavbě  chrámu  sv.  Ignáce, 
stavěného  podle  plánů  Carla  Luraga.  Vy-
tváří  podle  svých  plánů  vznosný  portikus 
a  věž.  Na  Staroměstském  náměstí  staví 
pro  paulány  kostel  a  klášter  sv.  Salváto-
ra.  I  když  většinu  děl  tvoří  v  Praze,  jeho 
venkovské  působení  je  stejně  významné. 
V  Hradci  Králové  staví  jezuitskou  kolej, 
dnes pastorační centrum Nové Adalberti-
num, na Chlumku u Luže staví jeden z nej-
půvabnějších  barokních  kostelů  Panny 
Marie. Spolu s Janem Blažejem Santinim 
Aichlem  přestavuje  chrám  Panny  Marie 
cisterciáckého  kláštera  v  Sedlci  u  Kutné 
Hory,  který  je  dnes  památkou  UNESCO. 
Ve službách Adama Františka ze Schwar-
zenbergu  se  pouští  do  kompletní  barokní 
přestavby zámku Hluboká, upravuje horní 
zámek v Českém Krumlově a staví jedineč-
ný  lovecký  zámeček  Ohrada,  pro  Třeboň 
vytváří návrh barokní kašny.

V Praze plánuje stavbu židovské radni-
ce a podílí se spolu s Mathesem na stavbě 
arcibiskupského  paláce.  S  Francouzem 
Jeanem  Baptistou  Matheym  spolupracu-
je na barokní přestavbě kláštera v Plasích. 
Z jeho dílny pochází i barokní podoba Die-
trichsteinského paláce v Loretánské ulici. 

I když je téměř u všech barokních stavi-
telů  často  autorství  staveb  sporné,  stopa 
jihlavského  Pavla  Ignáce  Bayera  se  táhne 
staletími a nezaniká.

text: Luboš Göbl   foto: Czechtourism

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčko-
vě Brodě připravila v polovině listopadu 
desátý ročník slavnosti, na které byly 
oceněny nejlépe pracující neprofesionální 
knihovny v kraji. Titul Knihovna Vysoči-
ny roku 2011 získalo šestnáct knihoven, 
z Havlíčkobrodska knihovny v Michalo-
vicích, Věži a Vilémovicích, z Jihlavska ty 
z Mrákotína, Mysliboře a Střížova, z Pel-
hřimovska pak z Rynárce, Starých Bříš-

tí a Velké Chyšky. Z Třebíčska převzaly 
ocenění knihovny z Krokočína, Radonína, 
Vladislavi a Výčap, ze Žďárska zas Jiříko-
vice, Pavlínov a Poděšín.

„Krajská knihovna Vysočiny se snaží 
každým rokem na této slavnosti ocenit 
především záslužnou práci knihovníků 
neprofesionálních knihoven, kterých je 
v kraji Vysočina celkem 563,“ prozradi-
la Veronika Peslerová, ředitelka Krajské 
knihovny Vysočiny.

Podpora není vidět pouze u zástup-
ců krajské knihovny v Havlíčkově Brodě 
a jejich každoročních ocenění, ale také 
u zřizovatelů jednotlivých knihoven, kte-
ří se zasazují o modernizaci a zajištění 
provozu. „Do velmi pěkných prostor se 
přestěhovala v roce 2006 knihovna v Jiří-
kovicích, o tři roky později knihovna ve Vi-
lémovicích, a v minulém roce díky dotaci 
z EU Místní knihovna ve Velké Chyšce. 
Nové atraktivní prostory získala nedávno 
také Obecní knihovna Krokočín a nové 
bezbariérové prostory i Obecní knihovna 
Výčapy,“ prozradil Tomáš Škaryd (ČSSD), 
radní Kraje Vysočina pro oblast kultury.

text: Monika Fiedlerová 
foto: archiv Krajské knihovny Vysočiny  

v Havlíčkově Brodě

Jemnický Barchan má šanci doplnit další české a moravské tradiční akce zapsané na seznam UNESCO.

Jednou z oceněných knihovnic na Malé 
knihovnické slavnosti byla také Jarmila 
Grabowská z Místní knihovny ve Střížově.

Jednou z dominant Prahy, na které se Pavel Ignác Bayer podílel (spolu s Matheyem) je 
arcibiskupský palác na Hradčanech.

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-12-2011.html
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Pražský kulinářský institut v čele s Romanem 
Vaňkem a  ve  spolupráci s  šéfkuchaři 
Zdeňkem Marcínem, Václavem Fričem 
a  vynikajícím pekařem Martinem Hanusem 
vytvořil precizního moderně zpracovaného 
průvodce českou klasikou – POKLADY 
KLASICKÉ ČESKÉ KUCHYNĚ aneb 
jak to ta babička tenkrát vařila...  
– který obsahuje přes 160 receptů české 
kuchyně.

Na 192 stranách najdete mnoho postupových 
fotek a  užitečných rad, které vás krok 
za  krokem navedou, jak spravně pokrmy 
dokončit.

„V  této kuchařské knize naleznete opravdu 
dobře popsané recepty klasické poctivé 
české kuchyně. Doufám, že nás naučí si 
našich klasických receptů vážit, i je vařit.“
 KAREL SCHWARZENBERG

�•��Profesionálně�vybavené�
kulinářské�studio,�včetně�
multimediálně�vybavené�třídy�
v prvním�patře

�•��Kurzy�vaření�pro�amatéry,� 
milovníky�dobrého�jídla,�ale�
i pro�profesionály

•��Představujeme�klasickou�gas-
tronomii�přístupným� 
způsobem

•��Lektory�Pražského�kulinář-
ského�institutu�jsou�přední�
čeští�a zahraniční�šéfkuchaři�
a odborníci

•��Navazujeme�na tradici� 
kuchařských�kurzů�první�
republiky

•��Řada�kurzů�je�určena� 
naprostým�začátečníkům

•��Vracíme�na výsluní�tradiční� 
českou�kuchyni

•��Informujeme�o moderních� 
trendech�světové� 
gastronomie

•��Nabízíme�více�než�180�druhů�
kurzů�vaření

•��Pořádáme�firemní�kulinářské�
večery

Pražský kulinářský institut

V Prodeji�od 18.�listopadu�2011�na pultech�vašich�knihkupectví, 
prodejnách�Datart�a na www.prakulshop.cz
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Roastbeef pečte s vpichovým teploměrem. Aby byl 
dokonale růžový, střed masa nesmí přesáhnout 58 °C. 

Máslem se roastbeef potírá, aby maso mělo lepší chuť.

Maso musíte nechat odpočinout, kdybyste to neudělali 
a ihned po vyndání z trouby maso nakrájeli, vyteče z něj 
veškerá šťáva a maso bude suché a tuhé.

Roastbeef můžete podávat i studený, v tom případě jej 
po vytažení z trouby nepotírejte máslem. Přendejte ho 
na mřížku a rovnoměrně jej zatěžkejte prkýnkem, na které 
postavíte třeba sklenici s vodou. Roastbeef tak dostane 
pěkný tvar. Vychladlý roastbeef zbavte kuchyňského 
provázku a nakrájejte na tenké plátky.

68

pro 4–6 osob

Roastbeef s remuládou 

Suroviny na roastbeef:
1,5 kg nízkého roštěnce
čerstvě nahrubo drcený pepř
3 lžíce hořčice
100 ml worcesterské omáčky
sůl
100 ml rostlinného oleje na smažení

2 lžíce másla

Suroviny na remuládu:
4 vrchovaté lžíce majonézy (220 g)
čerstvě mletý pepř
1 lžíce nasekaných kaparů

šťáva z poloviny citronu
1 menší stonek jarní cibulky
2 středně velké nakládané okurky 
nastrouhané najemno
sůl

Postup na roastbeef: Roštenec očistíme, odblaníme 
a svážeme kuchyňským motouzem, aby dostal tvar válečku. 
Vydatně osolíme, opepříme, potřeme hořčicí a vše do masa 
důkladně vmasírujeme. Maso pokapeme worcestrem. 
Takto namarinovaný roštěnec necháme odležet přes noc 
v lednici. Několikrát otočíme. Roštěnec vyndáme a necháme 

hodinu odpočinout při pokojové teplotě. Do rozpálené pánve 
vlijeme olej a maso v něm zprudka opečeme ze všech 
stran dohněda. Přendáme ho na plech, dáme do trouby 
rozehřáté na 180 °C a pečeme 35 minut. Hotový roastbeef 
vyndáme z trouby, odstraníme provázek a ihned jej potřeme 
rozpuštěným máslem. Necháme na plechu 10 minut 
odpočinout. Roastbeef nakrájíme na tenké plátky a podáváme 
s vařeným bramborem a remuládou nebo tatarskou 
omáčkou.

Postup na remuládu: Na remuládu smícháme všechny 
suroviny a necháme alespoň 2 hodiny v lednici odpočinout.

Roštěnec nejprve zprudka ze všech stran opečeme na pánvi.

Roštěnku důkladně očistíme...

... a potravinářským provázkem maso svážeme.

Takto vypadá správně připravené maso na roastbeef.

Postup na chřest: Bílý chřest oloupeme a odřízneme 
dřevnatý konec. Zelený chřest neloupeme, jen z jeho stonků 
očistíme pupeny. Chřest svážeme po částech kuchyňským 
provázkem. Zelený chřest svážeme zvlášť. V užším hrnci, 
do kterého se akorát vejdou nastojato svazky chřestu, 
přivedeme k varu vodu s cukrem a solí. Do hrnce postavíme 
chřest, zelený vaříme 5 minut, bílý 10 minut. Uvařený chřest 
rozvážeme a rozdělíme na předehřáté talíře.

Postup na omáčku: V rendlíku na mírném ohni rozehřejeme 
máslo. Do druhého rendlíku nalijeme víno, přidáme žloutky, 
osolíme je a metličkou šleháme do pěny. Rendlík postavíme 
na mírný plamen a nepřestáváme šlehat. Pokud by se 
omáčka začala hodně ohřívat, sundáme rendlík z plotny 
a chvíli šleháme vedle. Tím se rendlík částečně ochladí 
a omáčka se nesrazí. Poté jej zas vrátíme na oheň. Šleháme, 
dokud se žloutky nezvednou do pěny a nevytvoří hustou 
omáčku. Sundáme z plotny a zašleháme velmi pomalu 
a postupně horké máslo. Nakonec omáčku dochutíme pár 
kapkami citronu a solí.

Chřest přelijeme částí holandské omáčky. Zbytek omáčky 
podáváme v misce nebo omáčníku zvlášť.

Podáváme s vařeným bramborem nebo bílou vekou. 
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pro 4–6 osob

Chřest s holandskou omáčkou

Suroviny na chřest: 
1a ½ kg bílého chřestu
½ kg zeleného chřestu
2 l vody
6 lžic cukru

1 lžíce soli

Suroviny na holandskou omáčku: 
4 žloutky

200 ml bílého vína
špetka soli
100 g másla 
pár kapek citronu na dochucení

BABIČČINY RADY

Chřest oloupejte škrabkou na chřest nebo škrabkou 
na brambory. Loupejte od hlavičky dolů. 

Dřevnatou část můžete i odlomit, stačí chřest jen pořádně 
ohnout a stonek se zlomí tam, kde dřevnatá část začíná. 
Dřevnaté konce nevyhazujte, můžete je použít na polévku 
nebo do vývaru. 

Čerstvý chřest je plný vody. Čerstvost poznáte podle 
toho, že při tření o sebe stonky vržou.

Při vaření chřestu by měly být ve vodě ponořené jen 
stonky, hlavičky by měly koukat z vody ven. Pokud jsou 
ponořené, vodu trochu slijte. Na poslední minutu varu 
ponořte i hlavičky. 

Část vína můžete v holandské omáčce nahradit vývarem 
z chřestu. V tom případě nezapomeňte omáčku dochutit 
trochou citronové šťávy. 

Pokud děláte holandskou omáčku poprvé, šlehejte vejce 
s vínem v misce posazené na hrnec s vroucí vodou (dno 
misky se nesmí dotýkat vody!), omáčku tak nesrazíte. 

Ideální je použít plochou metličku, která přilne ke dnu 
misky a lépe tak omáčku vyšlehá.

Mladý zelený chřest zbavíme pouze oček.

Zatímco bílý chřest musíme řádně oloupat celý.

Rohlíky
Postup: Každý bochánek rozválíme na kruhovou placku 
tlustou zhruba 3 mm a rozdělíme jako pizzu na 8 stejných dílů. 
Z jednotlivých trojúhelníků stáčíme rohlíky, od kraje ke špičce. 
Rohlík ještě trochu rukama zaválíme, aby se těsto pěkně 
spojilo a při kynutí a pečení se rohlík nerozevíral, a také aby se 
rohlík trochu natáhl. Rohlíky skládáme na plech, můžeme je 
nechat rovné nebo vytvarovat do oblouku. Přikryjeme utěrkou 
nebo fólií a necháme cca 45 minut kynout. 

Po nakynutí potřeme vodou a posypeme mákem nebo 
směsí hrubé soli a kmínu (v poměru 1 : 1). Pečeme 11 minut 
v troubě vyhřáté na 230 °C, do které jsme při nahřívání 
postavili hrnek s vodou tak, aby se rohlíky pekly ve vlhkém 
prostředí (v páře).

Housky
Postup: Z každého bochánku vyválíme váleček a rozdělíme 
ho na 8 stejných dílů. Každý znova vyválíme a rozdělíme na tři 
prameny. Z nich upleteme houstičky. Pleteme od středu 
nejdříve k sobě, poté housku převrátíme a dopleteme. Tak 
nám vznikne rovnoměrný tvar. Přikryjeme utěrkou nebo fólií 
a necháme 45 minut kynout. 

Po nakynutí potřeme vodou a posypeme mákem, 
sezamovými semínky nebo směsí hrubé soli a kmínu 
(v poměru 1 : 1). Pečeme 11 minut v troubě vyhřáté na 
230 °C, do které jsme při nahřívání postavili hrnek s vodou 
tak, aby se housky pekly ve vlhkém prostředí (v páře).

Bulky
Postup: Z každého bochánku vyválíme váleček a rozdělíme 
ho na 8 dílů. Každý skulíme do bochánku a dokončíme 
stejně jako rohlíky nebo houstičky, tedy necháme je přikryté 
vykynout, potřeme vodou, posypeme a upečeme.

Domácí slané pečivo
Suroviny:
500 g hladké mouky
50 g sádla

12 g soli, ½ kostky droždí (20 g)
275 ml mléka

Na dokončení:
hrubá sůl, kmín, mák
sezamová semínka

Postup: Všechny suroviny dáme do mísy a vypracujeme 
hladké těsto. Robotu to na nižší otáčky bude trvat zhruba 
deset minut, v ruce to potrvá o něco déle (aby vám to šlo 
lépe od ruky, přilijte o 30 ml mléka navíc). 

Těsto dáme na vál a rozdělíme ho na 4 stejné díly (o váze 
cca 215 g). Každý díl skulíme do bochánku a necháme 
na teplém místě 20 minut vyzrát (odpočinout) pod utěrkou 
nebo pod potravinářskou fólií. 

BABIČČINY RADY

Těsto je lepší přikrývat fólií, protože pod ní neoschne, 
zapaří se a bude vláčnější. Nezapomeňte ho ale trochu 
poprášit moukou, aby se na něj fólie nepřilepila.

Rohlíky, housky či bulky můžete nechat kynout i v troubě 
vyhřáté jen na 35 °C, do které zároveň postavte hrnek 
s vodou.

Těsto je lepší přikrývat fólií, protože pod ní neoschne, 
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www.prakul.cz

Suchdolská�85/14
Praha�6,�160 00

Email:�kontakt@prakul.cz
Telefon:�+420�220 511 352
Mobil:��+420�775 441 129

399 Kč

DÁRKOVÉ POUKAZYna kurzy se skvělými 
šéfkuchaři a znalci oboru 

v prodeji nawww.prakul.cz
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VIDEA, FOTOREPORTÁŽE

SOUTĚŽE, PROGRAMY AKCÍ

REKLAMA PRO KAŽDÉHO

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-news.cz 
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M a u r e r ů v  v ý b ě r

GRAND RESTAURANT FESTIVAL
15. 1. – 15. 2. 2012

Kraj Vysočina: TŘI KNÍŽATA
kupte na www.grandrestaurantfestival.cz

12 krajů ČR
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UPOZORNĚNÍ pro pacienty 
hospitalizované 
v nemocnicích Kraje Vysočina 
Od 1. prosince 2011 začíná platit část zdravotnic-
ké reformy navržené ministrem Leošem Hegerem 
(TOP09) a schválené oběma komorami Parlamentu 
České republiky.

Od 1. prosince 2011

Za den hospitalizace v nemocnici (odborném léčebném 
ústavu, LDN, lázních, dětských odborných léčebnách nebo 
ozdravovnách i na psychiatrii) zaplatí pacient regulační 
poplatek ve výši 100 korun

Od 1. ledna 2012

Za CELÝ recept zaplatí pacient v lékárně regulační 
poplatek 30 korun. Dosud jsme platili 30 korun za každou 
položku na receptu.

Povinnost hradit regulační poplatek ukládá pacientům 
novela zákona o veřejném zdravotním pojištění  
(Zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon  
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a  
o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů).
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Informace pro dopravce v silniční dopravě
Dne 4. 12. 2011 nabyla účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 
ze dne 21. 10. 2009 (dále jen „Nařízení EP“) č. 1071/2009, zbývající část 
Nařízení EP č. 1072/2009 a Nařízení EP č. 1073/2009, kterými se zavádějí 
společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání 
podnikatele v silniční dopravě (dále jen „dopravce“). Tento předpis je 
v současné době v legislativním procesu a jeho zveřejnění ve sbírce záko-
nů a nabytí účinnosti se předpokládá v průběhu 1. pololetí příštího roku. 
Dopravní úřad upozorňuje dopravce, že předmětná Nařízení EP bude nut-
né aplikovat již před účinností novely zákona o SD, tedy již od 4. 12. 2011. 
Vzhledem k tomu upozorňujeme na nejdůležitější následující změny:

1. Eurolicence
Eurolicence budou muset mít nově také nákladní vozidla s největší 
povolenou hmotností (celkovou hmotností) nad 3,5 tuny a budou vy-
dávány na dobu 10 let. Dosud vydané eurolicence zůstávají v platnosti 
po dobu, která je v nich uvedena.

2. Finanční způsobilost
Požadované částky k prokazování finanční způsobilosti uvedené v čl. 7 
odst. 1 Nařízení EP č. 1071/2009 jsou stanoveny ve výši nejméně 9000 
EUR, je-li používáno jediné vozidlo, 5000 EUR na každé další užívané 
vozidlo se podle druhého odstavce přepočítává kurzy platnými první 
pracovní den měsíce října a zveřejněné v Úředním věstníku Evropské 
unie. Tyto kurzy se použijí od 1. ledna následujícího kalendářního roku.
Směnný kurz pro rok 2011 byl stanoven takto: 1 euro = 24,420 Kč, v 
návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál 

nebo rezervy ve výši nejméně
219 780 Kč pro jedno vozidlo
122 100 Kč pro každé další vozidlo 
Směnný kurz pro rok 2012 byl stanoven takto: 1 euro = 24,878 Kč; v 
návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál 
nebo rezervy ve výši nejméně
223 902 Kč pro jedno vozidlo
124 390 Kč pro každé další vozidlo

3. Zkoušky odborné způsobilosti
Zkoušky se nově skládají z 8 oborů a případové studie. Seznam 
jednotlivých oborů a podmínky zkoušky jsou uvedeny v příloze č. I a II 
Nařízení EP č. 1071/2009.

4. Mění se vymezení vnitrostátní dopravy  
pro unijní linky a nákladní dopravu
Nově budou linky, které procházejí územím jiného členského státu, 
aniž by na území tohoto jiného státu byla umístěna zastávka, povo-
lovat dopravní úřady, nikoliv MD, neboť se bude jednat o vnitrostátní 
linky. Vnitrostátní nákladní doprava se rozšiřuje – nově to bude i do-
prava mezi dvěma místy v ČR, kdy část trasy vede po území unijního 
státu, pokud nebude na území cizího státu provedena nakládka nebo 
vykládka.

Ing. Oto Balcárek, 
tel.: 564 602 391, e-mail: balcarek.o@kr-vysocina.cz

ISPOP – seminář pro ohlašovatele 
podle zákona o odpadech

Počínaje rokem 2012 nastává pro všechny ohlašovatele podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znění povinnost ohlašovat výhradně prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností  
(dále jen ISPOP), a to elektronicky podle datového standardu.

Náležitosti ohlašování jsou dány zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí  
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Podle § 4 tohoto zákona je zřízen 
ISPOP, jehož provozovatelem je CENIA, Česká informační agentura životního prostředí.

ISPOP je informační systém, který zajišťuje příjem a zpracování vybraných ohlašovacích povinností (evidencí, hlášení) 
z oblasti životního prostředí a další distribuci hlášení dotčeným institucím státní a veřejné správy.
K tomuto tématu pořádá Krajský úřad Kraje Vysočina pro ohlašovatele podle zákona o odpadech bezplatný seminář, jehož  
obsahem bude prezentace systému ISPOP, prezentace postupu ohlašování v ISPOP, včetně praktických ukázek práce v aplikaci.

Přednášející: Odborný pracovník společnosti CENIA
Kde: sídlo Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava, budova B, Kongresový sál
Kdy: 9. ledna 2012
Čas: od 10.00 do 13.00 hodin
Registrace: hruzova.s@kr-vysocina.cz nebo 564 602 521, Simona Hrůzová
Z důvodu omezené kapacity sálu je nutná registrace účastníků!
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PŮJČKY
 

volejte si o své peníze 
zdarma 800 707 770

Více informací na tel: 777 479 082
PŘIJÍMÁME NOVÉ OBCHODNÍKY! 

Rychlé a solidní nebankoVní

www.potrebuji-penize.cz

Tato reklamní plocha 
může být vaše! 

Inzerát typu  
H – 1/32 – 68 x 49 mm 

za 7000 Kč

Kompletní ceník na 
www.iKrajvysocina.cz
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Podesáté vyhlásí kraj 
nejlepší regionální 
sportovce roku
Nominace sportovců i sportovních  
družstev přijímá Kraj Vysočina až  
do 15. ledna 2012. 

Nominace sportovců a sportovních 
družstev v ostatních kategoriích přijí-
má krajské oddělení mládeže a sportu 
na e-mailu panovec.p@kr-vysocina.cz 
v kategoriích Dospělí, Kolektiv, Mládež 
do 15 let, Senioři, Trenér roku, Sportov-
ní osobnost Kraje Vysočina, Zdravotně 
postižený sportovec a Veřejná – čtenář-
ská anketa – kategorie kolektiv a jed-
notlivci.

Nominace jednotlivých sportovců či 
kolektivů mohou předkladatelé vyplnit 
do tabulky, která je k dispozici na odděle-
ní mládeže a sportu Krajského úřadu kraje 
Vysočina nebo na internetové adrese kra-
je Vysočina http://mladez.kr-vysocina.cz. 

Spolu s touto přihláškou je potře-
ba dodat elektronickou fotografii 
nominovaného sportovce/kolektivu, 
v opačném případě nebude nominace 
umožněna. „S ohledem na pozitiv-
ní veřejný ohlas budeme i v letošním 
roce hledat Sportovní osobnost kraje 
Vysočina; cena je určena sportovcům, 
kteří dosáhli významných sportovních 
úspěchů, pocházejí z Vysočiny, ale 
soutěží za oddíl se sídlem mimo kraj 
Vysočina,“ informovala radní kraje 
Vysočina pro oblast školství Marie 
Kružíková (nez. za ČSSD).

text: Milan Pilař

Žďárský veterán sbírá 
úspěchy po celém světě
Jednasedmdesátiletý Alois Bradáč ze 
Žďáru nad Sázavou se aktivnímu spor-
tu věnuje po celý život. V mládí hrál 
volejbal, později se věnoval dálkovým 
pochodům a vysokohorské turistice 
a v posledních letech dosahuje úspěchů 
ve veteránské atletice.

Na začátku nového tisíciletí vyhrál 
Mistrovství Evropy v silničních bězích 
na Maltě, o rok později získal bronz 
na veteránských olympijských hrách 
v australském Melbourne. Ve stejném 
roce byl za dlouholetou sportovní čin-
nost oceněn jako osobnost města Žďár 
nad Sázavou a v roce 2008 získal i mi-
mořádné ocenění při vyhlášení nejlep-
ších sportovců kraje Vysočina. 

Letos se ve francouzském Thiun-
ville-Yutz zúčastnil mistrovství Evropy 
veteránů v bězích mimo dráhu, kde 
v konkurenci 1400 běžců z osmadvaceti 
zemí starého kontinentu i přes zranění 
vybojoval třetí místo v závodě tříčlen-
ných štafet. „Na jaře bych rád vyrazil 
na halové Mistrovství světa do Finska, 
kde jsem ještě nebyl,“ dodává aktivní 
senior.

text: Ondřej Rázl
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NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - pořadatel vrcholných světových soutěží v biatlonu

Šlesingr začal Světový
pohár biatlonistů ve 
švédském Östersundu
na stupních vítězů

Český biatlonový tým v životní formě!

09. 1. - 15. 1. 2012

Nové Město na Moravě

Nové tratě
Světového poháru
Nové tratě pro závodníky Světového po-
háru a tribuny pro jejich fanoušky jsou již 
připraveny. Podívejte se, kudy povedou 
a kde budou i naši biatlonisté svádět boj 
o světové medaile! Vstupenky již nyní na 
www.biathlonnmnm.cz.

Světový pohár. Poprvé v České republice!
Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru boje o světové medaile.

Český biatlonista Soukup skončil třetí ve stíhačce v Östersundu
Skvělou formu českých biatlonistů potvrdil obrovským úspěchem Jaroslav Soukup, který ve stíhacím závodu finišoval jako třetí. O druhé 
místo ho připravil až 100 m před cílem Nor Svedsen, když po taktické jízdě nastoupil a Soukupa předjel. Pro Jaroslava Soukupa je třetí místo 
na Světovém poháru životním výsledkem a po sedmé příčce ze sprintu přitahuje čím dál větší pozornost k účasti na blížících se závodech 
v Novém Městě na Moravě.

O nádherný úvod Světového poháru pro české fanoušky se postaral 
Michael Šlesingr, když dojel druhý hned v prvním závodu na 20 km. 
Zatímco o prvním místě rozhodl téměř dvouminutovým náskokem 
Martin Fourcade z Francie, o druhé místo mohli fanoušci sledovat 
napínavý souboj až do samého závěru.
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První vánoční ozdobu pověsil letos na vánoční stromeček v sídle Kraje Vysočina  
hejtman Jiří Běhounek.

V nabídce Barevných Vánoc se tradičně objevují vánoční dekorace. Každý rok je největší 
zájem o dopňky z přírodních materiálů.

Členové Rady Kraje Vysočina rozdělili mezi 11 krajských dětských domovů a center celkem 
164 tisíc korun. Dětem se tak splní i ta přání, která by možná zůstala pouze na papíře. 
Náměstek hejtmana Vladimír Novotný předal šek Janě Fárové a dětem z Kamenice nad Lipou.

Barevné Vánoce navštívilo téměř dva tisíce lidí, ozdobeny byly čtyři krajské vánoční stromky, 
každý jinou technikou.
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