
M Ě S Í Č N Í K
P R O  O B Č A N Y  V YS O Č I N Y
R O Č N Í K  8   Č Í S L O  2
Ú n o r  2 0 1 1

N á k l a d  2 2 2   5 0 0  v ý t i s k ů
w w w. k r- v y s o c i n a . c z

Život jde dál...
Po týdnech velice 
hektického a pře-
devším tvrdého 
vyjednávání o za-
jištění zdravotní 
péče pro občany 
kraje Vysočina se 
zdá být situace 
vyřešena. Léka-
ři mají garan-

tované několikaleté zvyšování platů, jejich 
ústředí odvolalo výzvu Děkujeme, odcházíme 
a vyzvalo je ke stažení výpovědí. Chci věřit, 
a to i za Vás, čtenáře těchto novin, že nejis-
tota na obou stranách už skončila a že tečku 
za dobou nejistoty a strachu udělá svým roz-
hodnutím také Vláda ČR.

Ale život jde dál. V příštích týdnech nás 
totiž čeká společné hledání nejlepších kraj-
ských sportovců, a také veřejné rozhodování 
o nejúspěšnějších kulturních akcích a nej-
zdařilejších opravách kulturních památek 
v rámci ankety Zlatá jeřabina. Koncem února 
splní kraj Vysočina slib a předá do užívání 
společně s Českými drahami další dvě ná-
stupní zvedací plošiny pro městská nádraží 
a na dobré cestě je rozšíření počtu pacho-
vých ohradníků kolem dalších krajských sil-
nic. I tyhle informace by se na stránky novin 
měly vrátit. Moc bych si přál, aby zas na ně 
bylo dost místa.

Hodně zdraví a dobrých zpráv vám přeje
MUDr. Jiří Běhounek, 

hejtman kraje Vysočina

Krajská stipendia učňům 
Prospěchové nebo motivační –  
řemeslo má stále zlaté dno

3 Sčítací rok? 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 předchází 
pravidelné sčítání zvěře...

4 Zázrak začal v Třešti 
„Otec“ japonského hospodářského 
boomu se narodil na Vysočině

5 Významné momenty...
Objektivy fotoreportérů zvěčnily 
návštěvu ze senátu i premiéru filmu

8

Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí stavěl kraj Vysočina rok a půl. Celkové náklady ve výši 123 milionů korun z části zaplatí ze státní dotace.

Internetové stránky měsíčníku Kraj Vysočina  
najdete na www.iKrajvysocina.cz

INFORMACE PRO VEŘEJNOST
důležitá telefonní čísla na zdravotní pojišťovny

a informační linky krajských nemocnic na Vysočině

Aktuální informace o zajištění zdravotní péče na Vysočině také na www.zdravi-vysociny.cz.

Vážení čtenáři novin Kraj Vysočina,
na této stránce vám přinášíme úplný souhrn důležitých telefonních čísel na zdravotní pojišťovny, popřípadě jejich 
pracoviště na Vysočině, a spojení na informační linky v krajských nemocnicích. V případě jakýchkoli zdravotních potíží 
můžete využít těchto kontaktů a informovat se o nejbližším pracovišti, které vám poskytne odpovídající zdravotní péči.

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
klientské centrum 844 117 777
pracoviště Jihlava  952 235 244
pracoviště Havlíčkův Brod  952 235 541
pracoviště Pelhřimov 565 368 118
pracoviště Třebíč 568 839 950
pracoviště Nové Město n. M. 566 650 331
www.vzp.cz

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
informační středisko 222 929 199
pracoviště České Budějovice 387 783 728
pracoviště Brno 541 429 829, 541 429 811
www.vozp.cz

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví
klientské centrum 261 105 555
www.ozp.cz

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
infolinka  844 211 211
pracoviště Jihlava  567 322 608
pracoviště Brno  545 543 320
www.zpmvcr.cz (v Aktualitách nebo přímo v sekci Pobočky 
– kraj Jihomoravský/Vysočina)

Metal-Aliance
call centrum  844 125 124
pracoviště Morava 585 809 165
pracoviště Čechy  312 258 248
www.zpma.cz

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
infocentrum  810 800 000
www.cpzp.cz

Revírní bratrská pokladna
infolinka  800 213 213
www.rbp-zp.cz

Média
infolinka  800 228 228
kontaktní místo Jihlava 725 228 266
www.mediazp.cz

Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna Škoda
infolinka  800 209 000
www.zpskoda.cz

Nemocnice Pelhřimov Informační linka: 565 355 111 www.hospital-pe.cz

Nemocnice Havlíčkův Brod Informační linka: 569 472 220 www.onhb.cz

Nemocnice Nové Město na Moravě Informační linka: 566 801 777 www.nnm.cz

Nemocnice Třebíč Informační linka: 568 809 301 www.nem-tr.cz

Nemocnice Jihlava Informační linka: 731 429 449 www.nemji.cz

Lékařská služba první pomoci je pacientům k dispozici v nezměněném rozsahu:
po–pá  17.00–20.00 hod.
so, ne, svátky  8.00–20.00 hod. (děti a dorost), 9.00–20.00 hod. (dospělí)

UPOZORNĚNÍ
Zveřejněné údaje jsou aktuální k 23. 2. 2011.

V nemocnicích se má léčit
Na Vysočině funguje 
pět krajských nemocnic. 
I přesto, že kraj Vysočina 
do jejich oprav a na nákupy 
moderní zdravotnické 
techniky dlouhodobě 
vyčleňuje stovky milionů 
korun, bez lékařů to budou 
vždy jen prázdné budovy. 
„Vítám centrální odvolání výzvy Děku-
jeme, odcházíme. Lékaři prokázali vel-
kou míru rozvahy a odpovědnosti vůči 
svým pacientům a české společnosti,”  

říká hejtman kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD).

V posledních týdnech kraj Vysoči-
na a vedení vysočinských nemocnic vě-
novalo velkou pozornost přípravě cit-
livých útlumových kroků odrážejících 
se do poskytování neakutní péče. „Do-
kud nebudeme mít záruku návratu mi-
nimálně 70 % lékařů, nemůžeme konat 
jinak,“ upozorňuje hejtman, který do-
dává, že dává přednost řešení v podobě 
avizovaného návratu lékařů před mode-
lováním jakýchkoli krizových scénářů. 
Čím dříve budou staženy výpovědi lé-
kařů, tím menší rozsah připravovaných 
útlumových kroků budou nemocnice 
realizovat.

 text: Milan Pilař  foto: Luboš Pavlíček  

http://www.kr-vysocina.cz
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Kraj nabízí stipendia 
pro učňovské obory

Blíží se termín podání přihlášek na střední školy
Přelom února a března je časem vel-
kého rozhodování o výběru střední 
školy. Na území kraje Vysočina si le-
tos podává přihlášku zhruba 4500 do-
mácích žáků, další zájemci o kvalit-
ní vzdělávání se pravidelně hlásí i ze 
sousedních krajů. Stejně jako v mi-
nulých letech se předpokládá největší 
zájem o studium na gymnáziích a ob-
chodních školách. Celkem je v regio-
nu připraveno zhruba sedm tisíc stu-
dijních míst.

I v letošním roce platí, že uchazeč 
o studium si může v prvním kole podat 
až tři přihlášky na různé studijní obory 
– nejpozději do 15. března 2011. „Svůj 
definitivní zájem o studium vybrané-
ho oboru uchazeč potvrdí odevzdáním 
zápisového lístku. Ten je třeba doručit 
na zvolenou školu nejpozději do pěti 
pracovních dnů po obdržení rozhod-
nutí o přijetí. Zápisové lístky letos ob-
drží absolventi základních škol na pří-
slušné základní škole, ostatní uchazeči 
si je mohou vyzvednout na krajském 
úřadě v Jihlavě,“ informovala radní 

kraje Vysočina pro oblast školství Ma-
rie Kružíková (nez. za ČSSD).

Termíny přijímacích zkoušek pro prv-
ní kolo řízení stanovují střední školy 
po vlastním uvážení. Rámcově musí prv-
ní kolo přijímacího řízení proběhnout 
od 22. dubna do 7. května 2011.

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

V kraji byla zahájena rozsáhlá diskuse 
o demografickém poklesu ve středním škol-
ství a o možnostech, jak v této situaci zajistit 
efektivitu a kvalitu středoškolského vzdělá-
vání v krajem zřizovaných školách. Ze zá-
kladních škol v kraji Vysočina v letošním 
školním roce vyjde 4526 žáků, v loňském 
roce jich bylo 4730. Jen pro úplnost, v prv-
ních ročnících středních škol na Vysočině 
v současné době studuje 5249 studentů. 
 text: Milan Pilař  foto: Martina Ježková

Kraj Vysočina nabízí žákům 
středních škol se sídlem 
na území kraje Vysočina už 
druhým rokem motivační 
stipendia. „Smyslem této 
nabídky je motivovat žáky 
devátých tříd ke zvážení 
studia oborů, o které mají 
zaměstnavatelé v regionu 
velký zájem,“ uvádí 
Martin Hyský (ČSSD), radní 
kraje Vysočina pro oblast 
regionálního rozvoje.

Žáci vybraných oborů mohou získat mo-
tivační stipendium základní a prospěcho-
vé. Základní stipendium je poskytováno 
měsíčně ve výši 400 nebo 700 Kč, zatím-
co prospěchové ve výši 1000 Kč pololet-
ně. „Cílem stipendií je rovněž zvýšit kva-
litu výstupních dovedností a pracovních 
předpokladů učňů. Do podmínek jsme 
tedy zařadili kritéria, která tento osobní 
rozvoj podněcují, např. žádná neomluve-
ná absence, splnění docházky ve stanove-
né výši, známky z odborného výcviku, cel-
kový průměr známek na vysvědčení nebo 
například žádná snížená známka z cho-
vání,“ upozorňuje radní pro krajské škol-
ství Marie Kružíková (nez. za ČSSD). Sti-
pendia vyplácí kraj Vysočina studentům 
bezhotovostně na základě žádosti vyří-
zené prostřednictvím příslušné střední 
školy. Stipendijní výhody mohou rodiče 
i učni konzultovat také s řediteli konkrét-
ních středních škol.

Informace ke stipendijní podpoře kraje 
Vysočina poskytuje také kontaktní mís-
to krajského odboru školství, mládeže 

a sportu na telefonním čísle 564 602 950 
(Zdeňka Hloušková), nebo na e-mailu: 
hlouskova.z@kr-vysocina.cz.

O stipendia je velký zájem. V premié-
rovém školním roce 2010/11 obdržel kraj 
Vysočina 355 žádostí, tj. 84 % z celkového 
počtu žáků v prvních ročnících přísluš-
ných oborů. Na základě výsledků za první 
pololetí obdrží učni do konce března i prv-
ní „krajskou odměnu“. Pokud neuspě-
jí v tomto pololetí, mohou se o to pokusit 
v dalších.

Jak získat stipendium kraje Vysočina
Poskytování stipendia bylo zahájeno počína-
je prvními ročníky školního roku 2010/11. 
Prvním předpokladem je předložení žádosti.

Základní stipendium bude poskytnuto, 
pokud žák v příslušném pololetí současně 
splnil všechny následující podmínky:

  žák neměl žádnou neomluvenou absen-
ci, a to ani v teoretické výuce, ani v od-
borném výcviku;
  celková omluvená absence žáka v teore-

tické výuce a v odborném výcviku nepře-
sáhla 90 hodin;
  žákovi nebylo uděleno kázeňské opat-

ření v podobě důtky ředitele školy nebo 
podmíněného vyloučení ze školy nebo 
nepodmíněného vyloučení ze školy, ani 
nebyl hodnocen sníženým stupněm hod-
nocení chování;
  žák nebyl k datu ukončení řádné klasifi-

kace za příslušné pololetí (konec ledna 
a konec června) v žádném z předmětů 
klasifikován stupněm nedostatečný a ne-
byl ani neklasifikován či nehodnocen; 
žák nemusí být klasifikován, pokud byl 
uvolněn nebo nehodnocen z předmětu 
na základě rozhodnutí ředitele školy;

  žák byl k datu ukončení řádné klasifikace 
za příslušné pololetí (konec ledna a ko-
nec června) klasifikován z odborného vý-
cviku nejhůře stupněm dobrý;
  žák úspěšně a v řádném termínu vykonal 

ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku.

Prospěchové  stipendium bude 
poskytnuto, pokud žák v přísluš-
ném pololetí splnil podmínky zá-
kladního stipendia a dále
  měl průměrný prospěch za přísluš-

né pololetí nejhůře 2,5 a zároveň:
  v žádném předmětu nebyl hodno-

cen stupněm 4 (dostatečný)
  z odborného výcviku byl hodno-

cen stupněm 1 (výborný).
Měsíční  základní  stipendium  ve 
výši 700 Kč měsíčně je určeno pro 
studijní obory:
  modelář, slévač, nástrojař, obrá-

běč kovů, kovář, jemný mechanik, 
klempíř, malíř a lakýrník, kame-
ník, tesař, zedník, pokrývač, pe-
kař, řezník – uzenář. V případě 
oborů klempíř, malíř a lakýrník 
jsou stipendia poskytována pouze 
v případě, že se nejedná o autoo-
pravárenské obory.

Měsíční  základní  stipendium 
ve výši 400 Kč měsíčně je určeno 
pro studijní obory:
  strojní mechanik, instalatér, elek-

trikář, elektrikář – silnoproud

Kompletní pravidla pro poskytování mo-
tivačních stipendií žákům vybraných obo-
rů středních škol na www.kr-vysocina.cz > 
Školský portál > Přijímací řízení > Pravidla 
pro poskytování motivačních stipendií žá-
kům vybraných oborů středních škol. 

text: Jitka Svatošová  foto: archiv

Názor
Jaroslav Doležal
krajský zastupitel za ČSSD

Vzpomínám si na rok 
2004. Tehdy přijeli 
z kraje, řekli nám, že 
sloučí gymnázium 
s odborným učilištěm 
a zruší zemědělské 

učiliště. Měli jsme snahu rozhodnutí 
kraje zvrátit a sloučit odborné učiliště 
a zemědělku, ale nikdo s námi dlou-
ze nediskutoval. Chyběl nám současný 
luxus široké diskuse a možnost prosa-
zení vlastního návrhu řešení. Jsem pro 
optimalizaci středního školství, chci ale, 
aby k ní došlo tak, jak nabízí součas-
ná krajská samospráva – s rozmyslem, 
po dohodě a především podle zdravého 
selského rozumu. Důležité je o věcech 
diskutovat, nejhorší jsou naschvály 
a absence životaschopných návrhů.

Miloš Vystrčil
krajský zastupitel za ODS a senátor 

Zrušení víceletých 
gymnázií by poškodilo 
celý kraj. Samozřej-
mě si uvědomuji, že 
dětí ubývá a že život 
základních i středních 

škol trpí nedostatkem žáků. Přesto ale 
přiznávám, že jsem ani po pečlivém 
studiu všech dostupných podkladů 
návrhu radní Marie Kružíkové a od-
boru školství zrušit v kraji Vysočina 
devět víceletých gymnázií neporozu-
měl. Napíši to jen velmi stručně. Lze 
poměrně jednoduše doložit, že návrh 
na rušení víceletých gymnázií ve všech 
městech kraje Vysočina kromě bý-
valých pěti okresních je návrh, který 
poškozuje potenciál rozvoje Vysočiny 
a je vůči části obyvatel kraje jedno-
značně diskriminační. Nezbývá tedy 
než argumentovat, vysvětlovat, zdů-
vodňovat. Já osobně věřím, že buď již 
sami navrhovatelé (radní M. Kružíková 
a odbor školství), nebo v krajním pří-
padě krajští zastupitelé se budou řídit 
věcnými argumenty a racionálními 
důvody a celý návrh na zrušení vícele-
tých gymnázií nakonec stáhnou nebo 
zamítnou.

Jan Slámečka
krajský zastupitel za KSČM

Krajští zastupitelé 
za KSČM si jsou vě-
domi potřeby určitých 
opatření k postup-
nému řešení dopadů 
demografického vývoje 

na střední školství. Současně si ale také 
uvědomují, jak závažná a především 
citlivá je to problematika. Konkrétní 
kroky by neměly být unáhlené. Měly by 
vycházet jednak z objektivního posou-
zení předcházející integrace středních 
škol a učilišť, kterou realizovalo minu-
lé vedení našeho kraje. K optimalizaci 
navrhovaných řešení by měla přispět 
také neuspěchaná, ale uvážlivá a věcná 
diskuse všech zainteresovaných, vede-
ná ve všech návaznostech. Následně 
navržená řešení by měla odpovídat 
možnostem i podmínkám kraje Vysoči-
na. Celý postup by měl mít racionální 
základ a ne se na krajské úrovni ne-
produktivně utápět v hledání odpově-
dí ohledně systémových změn celého 
českého školství, jako například zda 
osmiletá gymnázia ano či ne. 

V letošním školním roce 2010/2011 nastoupili na Vysočině do oboru nástrojař pouze čtyři 
studenti. Po jejich službách je na regionálním trhu práce velká poptávka.

Co udělat před odevzdáním přihlášky    
  vybrat si z nabídky oborů školu, která poskytuje výuku 

zvoleného oboru,
  ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného 

oboru vzdělání vydala (povinností ředitele je zveřejnit 
podmínky do 31. ledna 2011),
  obstarat si 1 – 3 tiskopisy přihlášky, k dispozici jsou 

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

kladní škole,
  obstarat si lékařský posudek o zdravotní způsobilos-

ti, pokud je předpokladem přijetí uchazeče zdravotní 
způsobilost,
  získat posudek školského poradenského zařízení 

o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodně-
ní uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, obsa-
hující vyjádření o doporučení vhodného postupu při 
konání přijímací zkoušky,

  odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol 
do 15. března 2011 (týká se denní formy vzdělávání, 
přihláška do jiné než denní formy vzdělávání se podá-
vá řediteli SŠ do 20. března 2011),
  uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápiso-

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

Co dělat do doby přijímacích zkoušek:
(Pokud je škola pořádá)
  očekávat pozvání na přijímací zkoušku, nebo informa-

ci, že se jí uchazeč nemusí zúčastnit,
  v případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, roz-

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

omluvit se nejpozději do 3 dnů před termínem zkouš-
ky a očekávat sdělení náhradního termínu.

(Pokud je škola nepořádá):
  očekávat rozhodnutí o přijetí, nepřijetí do oboru vzdě-

lání – pokud se přijímací zkouška nekoná, může roz-
hodnutí přijít už počínaje 22. dubnem 2011.

Co dělat po přijímacích zkouškách – po zaslání roz-
hodnutí o přijetí, nepřijetí do oboru vzdělání:
  očekávat rozhodnutí o přijetí, nepřijetí do oboru vzdě-

lání – do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro 
přijímací zkoušky ukončí ředitel školy hodnocení ucha-
zečů, a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ucha-
zeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče.
  vyzvednout rozhodnutí na poště, ve škole. Na poště uscho-

váno jen 5 pracovních dnů (nevyzvedne-li se, pak se pova-
žuje za doručené).

V případě přijetí uchazeče:
  do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat 

řediteli střední školy zápisový lístek – žádost o vydání 
zápisového lístku si mohou uchazeči, kteří nejsou žáky 

ZŠ, stáhnout z webových stránek kraje Vysočina www. 
kr-vysocina.cz (téma Školský portál – přijímací řízení),
  nebude-li zápisový lístek ve lhůtě 5 pracovních dnů ško-

le doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem
V případě nepřijetí uchazeče:
  do 3 pracovních dnů je možné podat k rukám ředite-

le SŠ odvolání proti nepřijetí, který odvolání postoupí 
příslušnému krajskému úřadu,
  zeptat se ředitele příslušné střední školy na možnost 

přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli při-
jati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápiso-
vý lístek),
  nevyjde-li odvolání (nebo nebylo podáno), zjistit možnos-

ti přijetí ve 2. kole (na webových stránky kraje, na odboru 
školství, mládeže a sportu KÚ, v jednotlivých školách).

Další informace na adrese www.kr-vysocina.cz, nebo 
volat na Krajský úřad kraje Vysočina odbor školství, 
mládeže a sportu (tel.: 564 602 944, 564 602 964).

mailto:hlouskova.z@kr-vysocina.cz
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Názor
Jan Karas
krajský zastupitel za KDU-ČSL

Střední školy se 
v současné době 
začínají potýkat 
s výrazným úbyt-
kem žáků. V před-
chozích letech byli 

nuceni na tento trend reagovat 
slučováním (případně rušením) 
základních škol jejich zřizovatelé – 
města a obce. To samé čeká nyní 
zřizovatele středních škol – kraj 
Vysočina. Na slučování škol exis-
tují různé názory. Já osobně jsem 
přesvědčen, že před tímto problé-
mem nelze „strčit hlavu do písku“. 
Nejsem však zastáncem prostého 
slučování několika středních škol 
do větších celků bez jednoznačného 
ekonomického efektu. Opodstatnění 
může mít pouze takové slučování, 
kdy dojde k opuštění některé z do-
sud užívaných budov a tím k úspoře 
provozních nákladů na školství ze 
strany zřizovatele – kraje.

Kraj opět podpořil 
aktivitu Místních 
akčních skupin Vysočiny
V průběhu ledna letošního roku proběhl 
sběr žádostí v rámci nových Zásad za-
stupitelstva kraje Vysočina, kterými chce 
kraj Vysočina podpořit činnost Místních 
akčních skupin Vysočiny (MAS).

Tato partnerství veřejných a soukro-
mých venkovských subjektů, zastřeše-
ná vždy neziskovou organizací s právní 
subjektivitou, se v posledních letech 
stala hnacím motorem obnovy a rozvoje 
venkova také na Vysočině. Velkou vý-
hodou těchto seskupení je skutečnost, 
že nejsou při vymezování svého území 
nijak omezeny vyššími administrativní-
mi hranicemi. Své území tak identifikují 
zejména podle společných historických 
tradic, lokální identity svých obyvatel, 
jejich smyslu pro sounáležitost a také 
podle jejich specifických potřeb či očeká-
vání. Tyto sdružující prvky se pak odrážejí 
v rozvojové strategii MAS, která integru-
je všechny důležité oblasti života na ven-
kově a slouží následně jako nástroj udrži-
telného rozvoje dotčeného území.

Pro uvedené Zásady zastupitelstva 
kraje Vysočina uvolnil kraj ze svého roz-
počtu celkem 450 tis. Kč. Tímto krokem 
tak navázal na dva grantové programy 
Fondu Vysočiny, které byly realizovány 
v letech 2005 a 2007 a významnou mě-
rou přispěly ke stabilizaci těchto nových 
partnerství veřejných a soukromých 
aktérů rozvoje venkova. Ovšem zatím-
co v nedávné minulosti šlo kraji zejmé-
na o udržení těchto subjektů v soutěži 
o státní a Evropské prostředky určené 
na rozvoj venkova, nyní se jednalo o po-
moc konkrétním MAS při administraci 
už čerpaných prostředků z Programu 
rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ty jsou 
určeny pro podporu realizace konkrét-
ních projektů s dopadem v jejich zájmo-
vém území. S finanční podporou kraje 
pro jednotlivé MAS tak proběhne mnoho 
vzdělávacích a informačních akcí, vznik-
ne řada propagačních materiálů i www 
prezentací, dojde také k prohloubení 
spolupráce mezi MAS nejen napříč kra-
jem, ale i přes hranice našeho regionu.

„Tato aktivita je však pouze jednou ze 
součástí krajské politiky podpory rozvoje 
venkova. K té mimo již známý a oblíbený 
Program obnovy venkova Vysočiny a řadu 
grantových programů Fondu Vysočiny patří 
dále například i úzká spolupráce s Celo-
státní sítí pro venkov jako komunikační 
platformou Programu rozvoje venkova ČR 
2007-2013. Do politiky kraje patří ale i roz-
víjení nově vzniklého partnerství s krajským 
sdružením Národní sítě MAS, na jehož 
základě byly sestaveny právě Zásady pod-
porující činnost jejích členů,“ uvedl radní 
pro regionální rozvoj kraje Vysočina Martin 
Hyský (ČSSD). text: Iveta Fryšová

Tři nejčastější dotazy k Návrhu opatření k řešení dopadu 
demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem

Další evropské peníze pomohou 
s opravami krajských silnic

Na položené dotazy odpovídá Marie Kru-
žíková (nez. za ČSSD), radní kraje Vyso-
čina pro oblast školství, mládeže a sportu.

1. Jaké jsou poznatky z diskuse k Návr-
hu opatření? Kdy bude ukončena a kdy 
dojde k realizaci konkrétních opatření?
Především je nezbytné znovu zdůraznit, že 
materiál byl předložen k diskusi. Dle zadání 
poslaly svá vyjádření všechny školy. Navští-
vila jsem představitele měst a oni postupně 
zasílají svá stanoviska. Ta, stejně jako návr-
hy veřejnosti, budou následně konzultována 
s vedením škol a samosprávami měst, ve kte-
rých školy sídlí. Poslední slovo však budou mít 
krajští zastupitelé. Pokud budou přijata opat-
ření, budou k nim stanoveny i realizační ter-
míny. Nepředpokládám, že by k praktickým 
změnám mohlo dojít dříve než v roce 2012.

2. Jak se případné změny v organizaci 
krajského školství promítnou do stu-
dia již přijatých žáků?

Veškerá opatření budou přijímána tak, aby 
každý student mohl dokončit obor, do kte-
rého v prvním ročníku nastoupil a  nemusel 
během studia měnit zaměření, pokud sám 
nebude chtít.

3. Co bude na Vysočině s víceletými 
gymnázii?
Naprostá většina vyjádření, které k nám při-
cházejí, se týká právě tohoto tématu. Sice to 
chápu, ale mrzí mě, že se mnohem více ne-
diskutuje také např. o zachování řemeslných 
oborů nebo o kvalitě středního, případně zá-
kladního vzdělávání ve vztahu k výsledkům 
mezinárodního srovnání. O rušení víceletých 
gymnázií toho bylo napsáno hodně. Jsem 
toho názoru, že je třeba upravit počet nabíze-
ných míst v těchto výběrových školách tak, aby 
poměr mezi nimi a počtem celkem nastupují-
cích studentů odpovídal skutečnému demo-
grafickému vývoji a především skutečnému 
počtu výjimečně talentovaných dětí. Způsob, 
jakým úpravy počtu studentů dosáhneme, 

nebyl dosud nikde upraven ani schválen. Je 
třeba upozornit, že počet absolventů gymna-
ziálního studia zůstane nezměněný, omezení 
by se týkalo pouze nižších ročníků.  Samozřej-
mě vnímám negativní odezvu a argumenty 
zastánců tohoto typu studia, ale není možné, 
abych krajským zastupitelům nesdělila ně-
která fakta, např. že studenti nižších ročníků 
gymnázií se vzdělávají podle stejného rám-
ce jako základní školy, že mají své „židličky“ 
v prostorách základních škol, že jednotlivé 
základní školy ročně přicházejí o stotisícové 
částky na platy zaměstnanců, že omezením 
nižších gymnázií by se uvolnilo v krajských 
školách postupně cca 30 - 40 učeben, které 
by bylo možné využít jinak. Připomínám také, 
že gymnázia nejsou stejná. Liší se počtem zá-
jemců o studium nebo i procentem dětí z po-
pulace, kterým poskytují vzdělání. Naopak 
nemáme víceletá gymnázia v mnoha dalších 
městech, jen namátkou mohu jmenovat Ná-
měšť nad Oslavou, Velkou Bíteš, Golčův Jení-
kov, Polnou, Počátky, Třešť a jiné. 

Kraj Vysočina získal dalších 320 
milionů korun z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod 
na modernizaci silnic. 

Evropská dotace pomůže zlepšit stav silni-
ce II/602 Jihlava – Pelhřimov konkrétně stav 
mostu přes Kladinský potok, už v dubnu začne 
obnova 11 km silnice II/422 Moravské Budě-
jovice – hranice kraje. Nový povrch a znační 
dostala v průběhu loňského roku také silnice 
II/402 Třešť – Stonařov. „V tuto chvíli má kraj 
Vysočina připravené k předložení další čtyři 
žádosti o evropské dotace za více než půl mi-
liardy korun,“ doplnil náměstek hejtmana pro 
oblast dopravy Libor Joukl (ČSSD).

Otevřený dopis Marie Kružíkové, radní kraje 
Vysočina pro oblast školství, rodičům i budoucím 
studentům středních škol a učilišť na Vysočině
Vážení rodiče, milí žáci,
celá naše společnost je na určitém rozces-
tí. Dopady celosvětové krize, stále více se 
projevující změny demografického vývoje, 
problémy s úrovní našeho školství ve srov-
nání se světem – tyto všechny a další dílčí 
souvislosti nás nutí reagovat určitými kro-
ky směrem ke konkrétním změnám v or-
ganizaci řízení školských zařízení i v na-
šem kraji. Všechny změny bývají u nás 
přijímány s nedůvěrou a s obavami, aby 
nepřinesly negativní dopady pro konkrét-
ní školy a jejich zaměstnance. Ti pak někdy 
tyto své osobní obavy přenášejí dál s tím, 
že je ohrožena nabídka vzdělání pro naše 
– Vaše děti.

 Ujišťuji Vás, vážení rodiče, že nad-
cházející nutné organizační změny ur-
čitě nejsou jednoduchým pokusem 
o úspory na úkor Vašich dětí. Oprav-
du nejde o samoúčelná opatření, ale 
o poctivou snahu zlepšit úroveň naše-
ho školství včetně funkčního využití 
všech prostředků k tomuto základnímu 
cíli. Pokud některá škola nebude fungo-
vat ve své původní podobě, neznamená 
to žádné celkové omezení šíře nabíd-
ky vzdělávacích možností na středních 

školách v kraji Vysočina. Nemůžeme 
přehlížet, že míst ve středních školách je 
leckde více než žáků, kteří se na ně hlá-
sí. Jisté mírné zvýšení konkurence při 
přijímání žáků na střední školy bude jen 
ku prospěchu. Není dobré pro kvalitu 

výuky, pokud jsou např. na maturitní 
obory běžně  přijímáni žáci se čtyřkami 
na základní škole.

Fakta mluví jasně – od loňského roku 
v kraji na středních školách ubylo žáků, 
kteří by naplnili prakticky přibližně 40 

tříd. Je proto logické, že se nemůžeme tvá-
řit, jako by se nic nedělo a pokračovat v za-
jetých kolejích v poloprázdných třídách. 
Nová opatření mohou například vést 
ke sloučení některých škol do větších cel-
ků. Těchto organizačních změn bychom 
využili i pro směrování nabídky vzdělává-
ní ve prospěch současných trendů vzděla-
nosti, potřeb společnosti i perspektivy vy-
užitelnosti jednotlivých oborů pro stabilní 
zaměstnanost. Tato situace by nám také 
přinesla další prostředky na lepší vybave-
ní – technické i personální – větších škol, 
a v nich právě rozmanitější možnosti pro 
jejich žáky – Vaše děti. Zkrátka – demo-
grafický vývoj nám dává šanci k  úsporám, 
jež můžeme zpětně využít a soustředit 
ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání. 
To je hlavní smysl a cíl připravovaných 
změn.

 Navrhovaná opatření jsou koncipována 
tak, aby v případě realizace nenarušila při-
jímací řízení pro školní rok 2011/12, ale 
naopak zabezpečila zájemcům dokončení 
vzdělání ve vybraném oboru.

Přeji Vám i sobě, abyste byli stále více 
spokojeni se službami nabízenými našimi 
středními školami.

Marie Kružíková.

Světový den vody
Od 7. do 28. března budou prezentační 
prostory jihlavského sídla kraje Vysoči-
na patřit oslavě jedné z klíčových slo-
žek životního prostředí. Kraj Vysočina 
se totiž připojí k letošnímu Světovému 
dni vody, který připadá na 22. břez- 
na, zpřístupněním originální výstavy 
fotografií a zajímavých dokumentů 
s různými pohledy na problematiku 
vodního hospodářství. „Voda je naším 
společným majetkem, jehož hodnota 
musí být všemi uznávána. Každý by 
měl začít u sebe a zamyslet se nad 
způsobem užívání vody i jejím zne-
čišťováním,“ připomíná Josef Matě-
jek (ČSSD), radní pro oblast lesního 
a vodního hospodářství a oblast země-
dělství. Světový den vody byl Valným 
shromážděním OSN oficiálně vyhlášen 
v roce 1993.
 text: Jitka Svatošová  foto: archiv

Záchranka kupuje 
tři nové vozy

Krajská zdravotnická záchranná služba 
pořídí v první polovině letošního roku 
tři nové sanitky za celkem šest milionů 
korun. Dva vozy jsou určeny pro nová 
výjezdová stanoviště v Kamenici nad 
Lipou a Habrech, jeden je náhradou za 
vůz vyřazený po dopravní nehodě. Vo-
zový park obměňuje záchranka pravi-
delně každý rok o šest až sedm nových 
vozidel. V současné době 26 posádek 
využívá 57 sanitních vozů. „Do konce 
roku bychom rádi obměnili ještě čtyři 
sanitky včetně vybavení,“ uvedla ře-
ditelka Zdravotnické záchranné služby 
kraje Vysočina Vladislava Filová. 

text: Jitka Svatošová, foto: archiv

Další projekty připravené k podání  
žádostí o evropské dotace: 
  II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba rekon-

strukce vybraných úseků mezi Jihlavou a Pelhři-
movem – délka úseku 10, 6 km

    II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba
- obchvat Jamného na trase mezi Jihlavou a Žďárem 
nad Sázavou - délka úseku cca 1,8 km

   II/128 Salačova Lhota – obchvat – západní va-
rianta obchvatu v délce cca 2, 5 km
  II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice – přeložka 

stávající komunikace o délce 1,6 km v úseku 
Horní Chlístov – Okrouhlice za účelem zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti provozu

Vysočina, náš region
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České re-
publice uskuteční na jaře 2011. Rozhod-
ným okamžikem, ke kterému sčítání pro-
běhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 
2011, samotné sčítání přinese celou řadu 
novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíje-
jí informační technologie, ale také se zku-
šenostmi z předchozích sčítání:
  Formuláře pružně reagují na vývoj 

ve společnosti a s tím související legis-
lativní opatření, nově tak přibude např. 
dotaz na registrované partnerství.
  Český statistický úřad při sčítání lidu 

2011 žádným způsobem nezjišťuje vyba-
venost domácností ani jejich příjmy a vý-
daje. Z hlediska vybavení domácnosti je 
pro statistiku důležitá pouze otázka, zda 
má rodina možnost využívat osobní po-
čítač a připojení k internetu.
  Nově bude možné vyplňovat elektronické 

sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-
line nebo prostřednictvím datových schrá-
nek. Tento způsob předávání informací patří 
v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
  Sčítacími komisaři budou asi v 95 % pří-

padů pracovníci České pošty.

  Právnickým osobám bude ČSÚ ve větši-
ně případů posílat domovní a bytové listy 
prostřednictvím datových schránek.

Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011: Začíná fungovat call cen-
trum pro veřejnost, na bezplatnou linku 
800 879 702 se mohou lidé obracet s do-
tazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý 
den od 8.00 do 22.00.

Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet 
domácnostem do schránek informační le-
táky o blížícím se sčítání. Zároveň s letákem 
vhodí komisař do schránky lísteček s návr-
hem termínu, kdy do dané domácnosti při-
nese sčítací formuláře. Každá domácnost na-
jde ve schránce letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011: Sčítací komisaři začí-
nají navštěvovat domácnosti a roznášet 
formuláře. Každý občan dostane zelený 
SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživa-
telé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ 

LIST a majitelé či správci domů ještě oran-
žový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formu-
lářů končí 25. března 2011.

25./26. března 2011: Půlnoc z 25. 
na 26. března je tzv. rozhodným okamži-
kem sčítání. Informace do sčítacích for-
mulářů se vyplňují podle skutečnosti plat-
né v tento rozhodný okamžik.

26. března 2011: V tento den je možné 
začít odevzdávat vyplněné sčítací formulá-
ře. Existují tři základní cesty: Internet, pře-
dání sčítacímu komisaři, odeslání poštou 
v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

14. dubna 2011: Do tohoto dne mají 
všichni podle zákona odevzdat formulá-
ře – ať už je budou odesílat přes internet, 
poštou v obálce nebo osobně předávat sčí-
tacímu komisaři.

20. dubna 2011: Končí činnost call 
centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. 
Dále bude k dispozici pro informace o sčí-
tání lidu číslo Českého statistického úřadu 
274 057 777, které je v provozu v úředních 
dnech. Stále bude také fungovat informač-
ní email info@scitani.cz.

text: Milan Pilař  foto: Martina Ježková

V honitbách kraje Vysočina 
právě probíhá sčítání zvěře
První ze dvou termínů, 
které pro sčítání stanovuje 
odbor lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství 
Krajského úřadu kraje 
Vysočina a které jsou pro 
uživatele honiteb závazné, 
se uskutečnil v sobotu  
12. února.

„Důvodem sčítání je každoroční povin-
nost uživatele honitby vypracovat na zá-
kladě objektivně zjištěných podkladů plán 
mysliveckého hospodaření. Ten vychází 
z posouzení celkového stavu ekosystému, 
výsledků porovnání kontrolních a srovná-
vacích ploch, z výše škod na zemědělských 
a lesních porostech způsobených v uply-
nulém období, ze stanovení minimálních 
a normovaných stavů zvěře, poměru po-
hlaví a koeficientů očekávané produkce, 
a z výsledků sčítání zvěře,“ uvedl Josef Ma-
tějek (ČSSD), radní kraje pro oblast lesní-
ho hospodářství. Termíny v letošním roce 
vybíral Krajský úřad v Jihlavě ve spoluprá-
ci s uživateli honiteb tak, aby bylo možné 
provést co nejobjektivnější zjištění stavu 
zvěře v rozdílných podmínkách honiteb.

„K nejvíce rozšířeným druhům zvě-
ře v kraji Vysočina patří srnčí zvěř, kte-
ré uživatelé honiteb v loňském roce 

napočítali celkem 30 324 kusů. Výsled-
ky sčítání ukazují, že dochází k nárůstu 
počtu chráněných druhů živočichů, jako 
je jestřáb lesní (1827 kusů) nebo vydra 
říční (1315 kusů), což jsou důležité úda-
je nejen pro plánování činností v oblasti 
myslivosti,“ dodal Petr Bureš, vedoucí 
odboru lesního a vodního hospodářství 
a zemědělství. Podle Petra Bureše má 
právo účastnit se sčítání držitel honitby, 
ve které se sčítání provádí, a také držite-
lé sousedních honiteb.

Podle sčítání v posledních letech 
žijí na Vysočině také necelé tři stov-
ky jelenů, okolo dvanácti set daňků, 
zhruba tisícovka muflonů, 27 tisíc za-
jíců polních, necelé čtyři tisíce křepe-
lek, dva tisíce sluk lesních a okolo čtyř 
a půl tisíce lišek obecných. Myslivci 
jako objektivně správný trend hodno-
tí v současné době velmi mírný pokles 
u většiny spárkaté zvěře. Sčítání ještě 
proběhne ve druhém termínu v sobotu  
5. března.  text: Milan Pilař  foto:archiv

Na území kraje Vysočina je uznáno 523 honiteb. Nejrozšířenějším druhem zvěře je srnčí zvěř.

Přípravy na lyžařské 
mistrovství

Celé Novoměstsko 
a Vysočina je centrem 
turistického ruchu. V roce 
1895 vznikl Sportovní 
klub Nové Město na Mo-
ravě a od té doby se zde 

rozvíjí hlavně běžecké lyžování. První závo-
dy se konaly v roce 1910, Zlatá lyže od roku 
1934, první mezinárodní závody v roce 1970 
a postupně světové poháry v běhu na lyžích.

Od svého vzniku je kraj Vysočina partne-
rem SK Nové Město. Formou finančních dotací 
podporuje jak samotné pořádání SP v běhu 
na lyžích, tak i rozvoj základního lyžování, 
sportování mládeže. V roce 2005 si díky Jiřímu 
Hamzovi našel cestu na Vysočinu i biatlon. 
Začala první etapa výstavby biatlonového 
areálu u hotelu SKI, kvůli kandidatuře na MS 
v biatlonu. Když se sen stal skutečností a MS 
v biatlonu v roce 2013 bylo přiděleno do No-
vého Města na Moravě, nastala dlouhá fáze 
příprav, na jejímž konci je zatím největší spor-
tovní akce v historii kraje Vysočina – mistrov-
ství světa v biatlonu.

V lednu letošního roku jsem se zúčastni-
la jako rozhodčí mistrovství světa dorostu 
a juniorů v biatlonu. Viděla jsem nadšení 
a odhodlání všech lidí, kteří se zasloužili o or-
ganizačně výborně zvládnuté závody. O dů-
ležitosti této akce svědčí návštěva prezidenta 
IBU Anderse Besseberga. Organizátoři jsou 
zhruba v polovině příprav. Do této doby kraj 
Vysočina podpořil čtyři ročníky EP v biatlonu, 
celkem šest ročníků SP Zlatá lyže, ME v biat-
lonu 2009, ME v letním biatlonu a MS doros-
tu a juniorů.

Zvlášť je nutné ocenit dlouhodobou sna-
hu kraje Vysočina o dostavbu areálu, která se 
uskuteční v letech 2011-2012, kdy se po do-
končení dostavby stane z novoměstského 
areálu jedno z nejmodernějších lyžařských 
a biatlonových středisek na světě. V letošním 
roce pak v areálu proběhne ještě MS v biatlo-
nu na kolečkových lyžích a také Světový pohár 
na horských kolech. V roce 2012 se v lednu 
poběží Světový pohár v běhu na lyžích a po-
slední velká zkouška pro biatlon – Světový po-
hár 2012. Pak už budeme stát před zahájením 
Mistrovství světa biatlonu 2013.

Bude to čtrnáctidenní boj o mety nejvyšší, 
čtrnáct dní bezchybné, obětavé práce organi-
zátorů, rozhodčích, dobrovolníků. Není pochyb 
o tom, že do areálu jistě zavítají tisíce divá-
ků. Biatlon je v mnoha zemích sportem číslo 
jedna a fanoušci dokáží jezdit stovky kilomet-
rů, aby své sportovce povzbudili. Nejen Nové 
Město, ale i celý kraj bude žít mistrovstvím 
světa. Tisíce fanoušků budou využívat ubyto-
vací zařízení a s tím spojené služby po celém 
kraji. A až skončí mistrovství světa v biatlonu, 
zůstane tu areál, který bude chloubou Vysoči-
ny. Bude sloužit nejen sportovcům, ale všem, 
kteří budou chtít tento kout Vysočiny navštívit. 
Budou tu mít ubytovací možnosti, výborné zá-
zemí, sportoviště. Jsem přesvědčena o tom, že 
peníze investované do příprav mistrovství svě-
ta budou sloužit dál lidem na Vysočině. Chtěla 
bych ocenit, že Nové Město i kraj byly a jsou 
vždy v těchto sportovních aktivitách organizá-
torům oporou, za což jim patří velký dík.

Dagmar Hromádková 
krajská zastupitelka za ČSSD

Na konci března se každý z nás dostane 
do statistiky dalšího sčítání lidu, domů 
a bytů v České republice.

Soutěž Stavba 
Vysočiny 2010  
po deváté
Stavební sdružení Vysočina, o. s., Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR – 
Krajská stavební společnost Vysočina, 
kraj Vysočina a Česká komora autorizo-
vaných inženýrů a techniků – oblastní 
kancelář Jihlava vyhlašují pod záštitou 
hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhoun-
ka (nez. za ČSSD) devátý ročník soutěže 
Stavba Vysočiny 2010.

Cílem soutěže je seznámení veřej-
nosti s úrovní architektury a stavitelství 
v kraji Vysočina, prezentace a propa-
gace nejlepších stavebních realizací, 
jejich investorů, architektů, projektantů, 
řemeslníků a stavebních firem.

Přihlásit se mohou všechny stavby, 
které se neúčastnily předcházejících 
ročníků a byly zkolaudovány nebo dány 
do provozu na katastrálním území 
Vysočiny v období od 1. ledna 2009 
do 31. prosince 2010.

Přihlášky mohou zájemci podá-
vat nejpozději do pátku 29. dubna 
do 12.00 do kanceláře pořadatele. Více 
informací o soutěži na adrese  
www.stavbavysociny.cz.  

text: Milan Pilař  foto: Luboš Pavlíček

Kategorie
  A1 – Stavby občanské vybavenosti 

a pro bydlení – občanské, komerční 
a firemní novostavby – rodinné domy, 
bytové domy, hotely, penziony, domy 
s pečovatelskou službou atd.
 �A2 – Stavby pro sport a volný čas – 

sportovní areály ,dětská hřiště, cyk-
lostezky, atd.
 �B1 – Stavby dopravní, inženýrské 

a vodohospodářské – liniové stavby, 
mosty, železnice, čistírny odpadních 
vod, kanalizace atd.
 �B2 – Stavby technologické a pro 

průmysl – novostavby průmyslových 
a technologických staveb
 �C1 – Rekonstrukce a obnova – obno-

va, úplná nebo částečná rekonstrukce 
budov

O titul Stavba roku kraje Vysočina 
bude bojovat i nová lůžková budova 
Nemocnice Pelhřimov.

Evropské projekty  
bez státní podpory
Vláda ČR ukončila financování národního 
podílu u projektů podpořených z Regio-
nálního operačního programu, příjemci 
tak místo 7,5 % způsobilých výdajů ne-
dostanou nic. Tato skutečnost zásadně 
ovlivní podíl a množství připravených 
projektů. „Problémem se zabýval Výbor 
regionálního rozvoje a rozhodl, že pro 
budoucí projekty a vyhlášení výzev platí 
podpora 85 % z Regionálního operačního 
programu, 15 % budou muset příjemci 
podpory hradit z vlastních zdrojů,“ po-
psal Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek 
hejtmana kraje Vysočina. Zvýší se tak 
podíl příjemců podpory z dosavadních 
7,5 % na dvojnásobek. Kraj Vysočina nyní 
analyzuje dopady, které zásadně ovlivnily 
realizaci stávajících i schvalovaných pro-
jektů, a některé z výše uvedených důvo-
dů utlumuje. „Rezerva kraje ve výši 255 
mil. korun počítala i s případným řešením 
dofinancování vlastních projektů. Je ško-
da, že vláda mění podmínky a sliby, které 
dala v minulosti, a způsobuje tak problé-
my v čerpání ROP obcím, městům a kra-
jům,“ uzavřel Vladimír Novotný.

text: Milan Pilař

Novoměstské muzeum připomíná rok 1938 
V Horáckém muzeu v Novém Městě 
na Moravě odstartovala 10. února výstava 
Nezradíme 1938, která se věnuje česko-
slovenskému opevnění z let 1935-1938. 

Návštěvníci muzea se tak seznámí se 
soustavou pevností a pevnůstek, kte-
ré Československo budovalo v pohraničí 
a na vybraných vnitrozemských příčkách. 
Opomenuta ovšem nezůstala ani náročná 
služba finanční stráže, která tehdy chráni-
la hranice mladé republiky.

Repliku uniformy finanční stráže 
i s příslušenstvím novoměstskému mu-
zeu zapůjčil Radim Zamboch z Brna, 
který vyrábí modely bunkrů, cínových 
vojáčků a vlastní právě i zmíněnou re-
pliku. Horácké muzeum s ním a s Muze-
em československého opevnění ve Slupi 
u Znojma spolupracuje už delší dobu. 
Nezradíme 1938 je jejich společným 
projektem.

„Dlouho jsme zvažovali, že vytvořit 
výstavu k československému opevnění 
by byl výborný nápad, zvláště v dnešní 
době, kdy vlastenectví a osobní čest už 
téměř nikomu nic neříkají. Víme, že rok 
2011 není nijak historicky spjat s rokem 
1938, ale na druhou stranu proč zrovna 

teď nepřipomenout tuto kapitolu z našich 
dějin,“ vysvětluje načasování expozice 
Petra Tomášková z Horáckého muzea. 
Součástí výstavy, která trvá do 9. dubna, je 

i prodej suvenýrů jako jsou modely bunkrů, 
figurky vojáčků, odznaky či pohlednice. Za-
koupit je možné i brožuru Muzea ve Slupi.

text: Lucie Pátková  foto: archiv muzea

Maketa bunkru je jedním ze suvenýrů, které si mohou návštěvníci výstavy odnést domů.
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Lukavecká LADA 
pomůže rodinám 
na Pelhřimovsku
V Lukavci na Pelhřimovsku získali díky podpo-
ře Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihovýchod nové Centrum sociálních služeb 
LADA Lukavec. Evropské fondy se podílely 
devadesáti procenty na celkových nákladech, 
které byly více než 19 milionů korun.

„Nově vzniklé zařízení bude jako příspěv-
ková organizace městyse Lukavec posky-
tovat sociální službu odlehčovací, a to jak 
pobytovou, tak i ambulantní a terénní. Ur-
čená je osobám mentálně a kombinovaně 
postiženým dospělého věku, o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním pro-
středí. Dočasnou péčí o tyto osoby umožní 
centrum pečujícím rodinám odpočinek a po-
skytne jim čas k řešení osobních záležitostí. 
Pobyty budou krátkodobé, nanejvýš třítýden-
ní, jedno lůžko je ovšem připraveno přijmout 
klienta i na časově delší úsek, až na dobu 
šesti měsíců,“ popsal Hynek Seidl, ředitel 
Centra sociálních služeb LADA Lukavec. 

text: Milan Pilař  foto: archiv 
 Centra sociálních služeb LADA Lukavec

Otec japonského ekonomického boomu
Josef Alois Schumpeter 
* 8. 2. 1883 Třešť 
† 21. 6. 1950 Harvard, USA

Pocházel z vážené a mohovité židovské 
rodiny, jejíž původ je v Třešti doložitel-
ný od 16. století. Narodil se zde 8. úno-
ra 1883. Po otcově smrti roku 1887 ode-
šel s matkou do Jihlavy, odtud do Grazu 
a po ukončení čtvrté třídy do Vídně. Tam 
začal studovat na známém prestižním 
gymnáziu Therezianum, které absolvoval 
s vyznamenáním roku 1901.

Na vídeňské univerzitě se věnoval stu-
diu práv a politických věd a promoval roku 
1906. O tři roky později, roku 1909 byl jme-
nován docentem politické ekonomie. Působil 
na univerzitách v Černovcích, Grazu a hosto-
val na Columbijské univerzitě v New Yorku. 
Roku 1912 publikoval první ze svých převrat-
ných teorií v knize Theorie der wirtschaftli-
chen Entwicklung, zabývající se teorií rozvoje.

V březnu 1919 se stal prvním mi-
nistrem financí Rakouské republiky. 

V letech 1925-32 přednášel na Uni-
versity Boston, odkud si odskočil 
v roce 1931 na přednáškové turné 
do Japonska. 

Od roku 1932 působil jako profesor 
na Harvardu. Zde sice nebyl považován 
za příliš dobrého vyučujícího, ale získal 
školu loajálních následovníků (mezi jeho 
žáky patřili Samuelson, Leontief, Galbrai-
th, Haman, Bergson). Roku 1942 publiku-
je své další dílo, znamenající značný převrat 
dosavadních teorií Capitalism, Socialism 
and Democracy, pojednávající o instituci-
onálních společenských změnách. Posmrt-
ně vydaná History of Economic Analysis 
z roku 1954 pak shrnula jeho kritický po-
hled na soudobé ekonomické teorie. Nej-
podstatnějším předmětem jeho zkoumání 
byl vliv inovací na zvýšení generování zisku.

Mnohé jeho teorie jsou dodnes uznáva-
né. Japonsko jej má za otce svého ekono-
mického zázraku a právě jejich delegace, 
hledající v Třešti jeho rodný dům, upozor-
nila na světový význam tohoto do té doby 
u nás polozapomenutého rodáka. Dnes je 
tento dům označen pamětní deskou a je 
v něm umístěno muzeum. Pamětní desku 
odhaloval prezident ČR Václav Klaus.

text: Luboš Göbl  foto: www.uni-graz.at

V letech 1920-1924 byl Josef Alois Schumpeter prezidentem ...(viz tajenka). Banka v roce 1924 zbankrotovala a spolu s ní se ocitl v dluzích i Schumpeter, který ovšem své závazky plně vyrovnal, i když je splácel až do roku 1935.

Křížovka o ceny

Osobnosti Vysočiny

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnot-
né věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Úspěšní luštitelé křížovky z čísla 1, vylosovaní ze zaslaných řešení, jsou Milada Homolková a Josef Provázek, oba z Pelhřimova. Blahopřejeme.

Veřejný trénink paměti
18. března od 9.00 do 14.00 hodin se může 
veřejnost účastnit aktivit v rámci Národní-
ho týdnu trénování paměti na Vysočině. Při 
této příležitosti mají všichni návštěvníci síd-
la kraje Vysočina v Jihlavě možnost zjistit, 
jak jsou na tom se svou pamětí. „Připra-
veny jsou testy a cvičení různé obtížnosti. 
Účast na této akci nebude znamenat pro 
návštěvníky žádné dlouhé zdržení a během 
pár minut každý zjistí, jaká je jeho paměť. 
Testy si odnesou návštěvníci s sebou a mo-
hou se jim věnovat i později v klidu svého 
domova. Stejně tak dostanou i malé Desa-
tero dobré paměti, které poradí všem, jak 
se starat o svoji paměť,“ připomíná radní 
kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí 
Petr Krčál (ČSSD). text: Jitka Svatošová

Josef Alois Schumpeter

Krajský úřad kraje Vysočina věnuje 
otázce řízení kvality velkou pozornost 
již od roku 2004, kdy poprvé provedl 
např. sebehodnocení prostřednictvím 
implementace modelu CAF (Spo-
lečný hodnotící rámec) a definoval 
příležitosti dalšího zlepšování. Při 
uplatňování metod řízení kvality kraj 
Vysočina klade také důraz na tvorbu 
a aktualizaci strategických dokumen-
tů, které vznikají při vzájemné spolu-
práci v pracovních skupinách, v nichž 
jsou zastoupeni zástupci různých 
subjektů kraje Vysočina.

Proto se také kraj Vysočina rozhodl 
a od roku 2010 realizuje projekt s ná-
zvem Zvyšování kvality řízení Kraj-
ského úřadu kraje Vysočina v rámci 
Operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost. Projekt je svými 
aktivitami zaměřen na zvýšení kvali-
ty řízení krajského úřadu a příspěv-
kových organizací kraje Vysočina. 

Do projektu je zahrnuto celkem šest 
aktivit, které jsou zaměřeny na pro-
jektové řízení, řízení příspěvkových 
organizací, tvorbu strategických do-
kumentů v oblasti informačních a ko-
munikačních technologií, regionální 
inovační strategie, zefektivnění roz-
dělování prostředků pro neziskové or-
ganizace a v oblasti environmentální 
osvěty ve veřejné správě, vzdělávání 
a zefektivnění podpůrných procesů 
a systému řízení kvality na krajském 
úřadě.

Za aktivity v oblasti zvyšování 
kvality řízení získal kraj Vysočina ne-
jedno ocenění. Z těch nejvýznamněj-
ších můžeme jmenovat např. ocenění 
kvality udělené Ministerstvem vnit-
ra ČR v letech 2006 a 2009. V roce 
2009 získal např. Zdravý kraj Vyso-
čina bronzovou cenu za další model 
kvality, a to za uplatňování místní 
Agendy 21. text: Eva Joušková

Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu

Dominanta Pelhřimovska
Necelých deset 
kilometrů 
východojihovýchodně 
od Pelhřimova, kousek 
od vsi Sázava se tyčí 
do výšky 756 metrů 
nad mořem vrchol 
Křemešník.

Zalesněný kopec se může pochlubit 
hned několika turistickými lákadly. 
Jedná se o slavné poutní místo s perio-
dicky vytékajícím pramenem, kostelem 
Nejsvětější Trojice a křížovou cestou, 
dále je zde postaveno největší lanové 
centrum na Vysočině a zdaleka ne jako 
poslední musíme jmenovat v nedávné 
době zřízenou naučnou stezku zaměře-
nou převážně na poznání lesních spo-
lečenstev. Křemešník je totiž zároveň 
přírodní rezervací. A ten, kdo se rád 
kochá pohledy z výšky, může „za pár 
krejcarů“ využít zpřístupněné rozhled-
ny Pípalka.

Poutním místem se stal Křemešník už 
v roce 1555, kdy zde byla vystavěna dře-
věná kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici. 
Později ji nahradila větší zděná a počát-
kem osmnáctého století tu byl vybudo-
ván poutní kostel, který sem zval každým 
rokem desítky tisíc věřících. Poutníci si 

zde mohou nabrat vodu z několika stu-
dánek. Zázračné studánce jsou přisuzo-
vány léčivé účinky. Chemický rozbor od-
halil ve vodě stopy stříbra, díky kterému 
je zároveň konzervována, a je také slabě 
radioaktivní.

Komplex kostela se dá nejlépe spatřit 
z vrcholu rozhledny Pípalka, která vy-
rostla v roce 1993, slouží zároveň jako 
vysílač pro účely armády, je vysoká čty-
řicet metrů a k nejvyššímu vyhlídkovému 
ochozu vede 205 schodů. Výhled odtud 
ale stojí za to!

Naučná stezka byla na Křemešníku 
slavnostně otevřena v roce 2004 a pro-
střednictvím informačních tabulí nás se-
znamuje s významem lesa, jeho obyvate-
li, vysvětlí nám, k čemu slouží myslivna, 
a prochází i kolem zmíněných kulturních 
památek včetně studánek.

Kdo touží po troše adrenalinu, může 
využít lanového parku, který je upevněn 
na stromech a zahrnuje různé překážky 
ve výšce až deseti metrů. Mimochodem 
– patří k nejvyšším parkům na stromech 
v České republice. text a foto: Petr Novák

Dominanta Pelhřimovska zve každoročně tisíce turistů k návštěvě, nabízí překrásný výhled.

Studentské divadlo na 
Vysočině – JID 20-11 
Že je život změna chtějí přesvědčit pří-
znivce divadla pořadatelé jedenáctého 
ročníku regionální postupové přehlídky 
studentského divadla JID 20-11, která se 
uskuteční ve dnech 10.-13. března v jih-
lavském v divadle Na Kopečku. „Čekají je 
především soutěžní vystoupení, kreativ-
ní dílny, zajímavý doprovodný program, 
představení profesionálních divadel, 
koncert, výstavy,“ zve Alena Mikulíková 
ze sdružení na podporu mezinárodního 
přátelství Slunce, o. s.  Festival letos sice 
změnil organizátory, ti ale chtějí zachovat 
svou dobrou atmosféru. text: Milan Pilař 

www.jid.slunceweb.cz
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Obchodní akademie Pelhřimov
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
nabízí ve školním roce 2011/2012 následující obory:

63-41-M/02 –  obchodní akademie, zaměřený tradičně na ekono-
miku, účetnictví a daně

63-41-M/02 –  obchodní akademie, zaměřený na počítače
78-42-M/02 –  ekonomické lyceum, zaměřený na cizí jazyky

Bližší informace získáte na tel. č. 565301730, 
nebo na www.oa-pe.cz,

nebo na e-mailových adresách:
oape@oa-pe.cz, kucera@oa-pe.cz. 

Po předchozí dohodě nás můžete kdykoliv navštívit.
Těšíme se na vás.

Přijďte se k nám podívat 
a vyzkoušet si hodinu angličtiny

Jihlava od 17.00 (1. 3., 8. 3, 22. 3., 29. 3.)

Pelhřimov od 16.30 (2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3.)

S námi se naučíte 
MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT 

anglicky rychle a dobře!

Pelhřimov, Křemešnická 650  Jihlava, Havlíčkova 30   

www.lite.cz

Prosíme o rezervaci místa
tel.: 728 680 210

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI,
střední škola

Nástavbové obory
Autoelektronika 
  (denní i dálkově)
Stavební provoz 
  (denní i dálkově)
Učební obory
Autoelektrikář
Automechanik (Mechanik 
opravář motorových vozidel)
Instalatér
Karosář
Tesař
Zedník
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Ubytování a stravování zajišťují jednotlivá pracoviště. 
V rámci výuky umožňujeme získat:
- řidičské oprávnění skupin A,B,C,T, E
- svářečské kurzy ZK 111, ZK 311, ZK 135
- zkoužky z myslivosti

    www.cza-hu.cz                   e-mail: cer@cza-hu.cz

Informace získáte na pracovištích:
Humpolec, Školní 764, tel. 565 532 069       

Světlá n. S., Zámecká 1, tel. 569 452 080  
Humpolec, Nádražní 486, tel. 565 533 218  

Nabídka studia pro školní rok 2011-2012
Bakalářský obor
Chov koní
Studijní obory
Přírodovědné lyceum
Agropodnikání 
 - ekologické  a konvenční zemědělství
 - chov koní, jezdectví a ekoslužby
 - biotechnologie
Rostlinolékařství
Chovatelství 
 - kynologie, nebo chov koní a  jezdectví
Agropodnikání 
 (dálkově)
Učební obor
Jezdec a chovatel koní

·

Studijní obory
Sociální péče  
  - pečovatelská činnost  
  - sociálněsprávní činnost
Mechanizace a služby
Nástavbové obory
Podnikání 
(denní i dálkově)
Učební obory
Automechanik
(Mechanik opravář 
motorových vozidel)
Opravář zemědělských 
strojů
Opravářské práce

Střední škola Kamenice nad Lipou
Masarykova 410, 394 84 Kamenice nad Lipou, tel. 565 432 110

Střední škola  Kamenice nad Lipou nabízí absolventům s ukončenou povinnou
školní docházkou možnost výuky v oborech:

Zemědělec – farmář, Opravář zemědělských strojů,   
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 

Mechanik opr. mot. voz. - zkrácené studium pro studenty s maturitou Obráběč kovů, 
Strojní mechanik (Zámečník),

Kromě výučního listu, mohou žáci získat mezinárodní certifikát IES, a zúčastnit se 
zahraniční spolupráce v rámci projektů EU Comenius a Leonardo da Vinci.

Absolventi tříletých oborů se studijními předpoklady mohou pokračovat 
v nástavbovém studiu oboru:

„Podnikání“ denní a dálková forma studia zakončená maturitní zkouškou.

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

Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická 

Žďár nad Sázavou

Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou,
 tel./fax: 566 623 446

e-mail: informace@szszdar.cz, web: www.szszdar.cz

Obory vzdělání střední zdravotnické školy:

Zdravotnický asistent  53-41-M/01

  čtyřleté denní studium s maturitou,  
bude přijato 30 uchazečů

Zdravotnické lyceum  78-42-M/04

   čtyřleté denní studium s maturitou,  
bude přijato 30 uchazečů

Obor vzdělání Vyšší odborné školy 
zdravotnické:

    Diplomovaná všeobecná sestra  53-41-N/1.  

tříleté denní pomaturitní studium zakončené 
absolutoriem, forma denní a připravujeme  

i formu kombinovanou

• Aplikovaná informatika (p)
• Cestovní ruch (p, k)
• Finance a řízení (p, k)

• Počítačové systémy (p, k)
• Porodní asistentka (p)
• Všeobecná sestra (p)

www.vspj.cz 

Vysoká škola polytechnická Jihlava,Tolstého 16, 586 01 Jihlava
Bližší informace: studijní oddělení, tel. 567 141 181, e-mail: studijni@vspj.cz   

Veřejná vysoká škola nabízí 
tříleté bakalářské studijní obory 

v prezenční (p) nebo kombinované (k) formě studia: 

Absolvent získává titul bakalář (Bc.) 
Uzávěrka přihlášek do 1. kola  
přijímacího řízení: 30. dubna 2011

nechu� k uèení

problémy a neúspìchy ve škole

pomalé ètení

neèitelné písmo

špatné známky z diktátu

trápení a starosti

oznaèení dyslektik, dysgrafik

dennì se musíte dítìti vìnovat

Trápí Vás psaní, pravopis či matematika?
MÁTE PROBLÉMY SE ČTENÍM?

Projevy:

.
Havlíèkova 30 Jihlava,
jihlava@basic.cz
www.basic.cz

Studijní centrum BASIC- Jihlava,o.p.s

Studijní centrum
BASIC- Vysoèina,o.p.s.
Køemešnická 650 Pelhøimov,
pelhrimov@basic.cz

Chcete, aby Vaše dítì chodilo do školy bez obav
a mìlo dobré základy pro další studium?

tel.: 725 774 710, 775 040 808

Pracujeme vyzkoušenou metodou,která øeší tyto
problémy individuálnì.

USNADNÌTE VAŠEMU DÍTÌTI UÈENÍ

Výsledky pøináší u dìtí, studentù i dospìlých.

Domluvte si úvodní bezplatný pohovor.
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Studijní centrum
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Køemešnická 650 Pelhøimov,
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Chcete, aby Vaše dítì chodilo do školy bez obav
a mìlo dobré základy pro další studium?
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Pracujeme vyzkoušenou metodou,která øeší tyto
problémy individuálnì.

USNADNÌTE VAŠEMU DÍTÌTI UÈENÍ

Výsledky pøináší u dìtí, studentù i dospìlých.

Domluvte si úvodní bezplatný pohovor.

Den otevřených dveří:
Jihlava 16. 3. 2011 od 10.00 do 19.00 

Pelhřimov 17. 3. 2011 od 10.00 do 19.00.
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Naše škola zahájila 1. listopadu 2010 práce na  projektu 
podpořeném Operačním programem Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost a  spolufinancovaném Evropským soci-
álním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedná 
se o projekt s názvem Inovace informačního systému školy 
a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v oblasti technické, 
environmentální a etické výchovy. Projekt bude trvat 20 mě-
síců a ukončen bude 30. června 2012.

Cílem projektu je připravit takový informační systém, 
který by přinesl žákům, rodičům, učitelům i veřejnosti nové 
možnosti využívání ICT. Jeho součástí bude jak výukový mo-
dul, tzv. e-learning, tak i komunikační modul.

Kromě informačního systému přinese projekt významné  
změny v ŠVP. Celkem tři klíčové aktivity, zaměřené na inovaci 
ŠVP v  oblasti technické, environmentální a  etické výchovy, 
přinesou změny v uvedených oblastech vzdělávání a pomo-
hou tak žáky lépe připravovat na jejich budoucí kariéru i život 
ve společnosti.

O  průběhu realizace projektu budeme postupně informovat 
na školních webových stránkách na adrese www.zsplovarna.ji.cz.

Inovace informačního systému školy  
a školního vzdělávacího programu  

na Základní škole Jihlava, Nad Plovárnou 5

děkuje všem uchazečům, kteří se přihlásili  
na naši školu! Výtvarné obory jsou již plně 

obsazeny. V současné době zbývají poslední 
3 místa v maturitní třídě uměleckořemeslného 

zpracování kamene, kovů, dřeva a skla.
Nabíráme na uměleckořemeslné 

tříleté učební obory – včetně stipendijně 
podporovaného oboru KAMENÍK

Čtyřleté gymnázium – přihlášky do 15. 3. 2011

Návštěva školy je možná kdykoli po dohodě

www.akademie-svetla.cz
e-mail: nabor@vossvetla.cz

tel.: 569 729 274, 569 452 441

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ
AKADEMIE a GYMNÁZIUM

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

www.mg-akademie.cz
Telefon: 567 306 128, 561 110 118, 567 310 133

JIRÁSKOVA 2, 586 01 JIHLAVA  

ŠKOLA PRO VÁS

SPECIALISTA PRO OBCHODNÍ A MANAŽERSKOU ČINNOST
FINANČNÍ A DAŇOVÝ SPECIALISTA

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

k d i

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

každý všední den

NAVŠTIVTE NÁS!
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Společné projekty 
a nové policejní ředitelství

Havlíčkův Brod – 

Hejtman kraje Vysočina 

Jiří Běhounek poprvé 

v letošním roce navštívil 

havlíčkobrodskou radni-

ci. V doprovodu ředitele 

Krajského ředitelství 

policie ČR kraje Vysoči-

na Josefa Bačkovského 

jednal s vedením města a radními především 

o společných projektech kraje a města Havlíč-

kův Brod. Josef Bačkovský pak přítomné sezná-

mil s fungováním nového policejního ředitelství.

„Zabývali jsme se především otázkou spolu-

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

nici v Havlíčkově Brodě nebo o školách, které 

jsou u vás, ale kraj Vysočina je jejich zřizovate-

lem. Josef Bačkovský radním přiblížil organizaci 

a systém řízení nového policejního ředitelství, 

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

hejtman Jiří Běhounek.

Řeč byla i o dlouho připravované výstavbě 

krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. V poslední 

době se rozvinuly debaty, zda krajská knihovna 

vznikne opravdu tady.

„Otázky o umístění už jsme definitivně vyřešili 

a o jiné lokalitě než o Havlíčkově Brodě neuvažu-

jeme. Jde však o finančně velice náročnou inves-

tici, a proto hledáme možné formy spolupráce 

i se soukromým sektorem. Předpokládáme, že vý-

stavbu zahájíme v roce 2011,“ doplnil Běhounek.

Postupně hejtman Jiří Běhounek s ředitelem 

krajského policejního ředitelství v Jihlavě Jose-

fem Bačkovským navštíví všech pět okresních 

měst kraje Vysočina. Havlíčkův Brod byl cílem 

jejich návštěvy jako první. Alena Doležalová

Klášter v Želivě na mapě 

nejcennějších památek
Humpolec – Klášter v Želivě u Humpolce, který 

patří mezi nejstarší kláštery v České republice, byl 

v pondělí 8. února zapsaný mezi národní kultur-

ní památky. Klášter se tak ocitl na seznamu vedle 

takových památek, jakými jsou Pražský hrad, Karl-

štejn nebo poutní kostel na Zelené Hoře u Žďáru nad 

Sázavou.

Želivský klášter vznikl v roce 1139, za husitských 

válek ho dobyla husitská vojska a za svou dlouhou 

existenci několikrát vyhořel. Zásadní úpravy prodělal 

klášterní komplex v osmnáctém století a podílel se 

na nich Jan Blažej Santini.

„Za bezmála tisíciletou existenci si klášter v Želivě 

prošel pestrou historií a ocenění si právem zaslouží. 

V každém případě jde o jedinečné ohodnocení kul-

turní památky, které slibuje zachování autentického 

příběhu kláštera i pro budoucí generace,“ komento-

val událost Jáchym Jaroslav Šimek, provizor kláštera.

Pravděpodobně od nynějška ještě častější cíl tu-

ristů nejen z České republiky čeká přísnější režim při 

rekonstrukci. „Nejvyšší památková ochrana zname-

ná určitá omezení. Jde ale o důsledné zachování je-

dinečnosti památky, za kterou byla stavba oceněna. 

Zas však budeme mít mnohem blíže finančním dota-

cím na opravy a na zlepšování služeb pro návštěvní-

ky,“ uzavírá František Marek, správce kláštera.

Milan Pilař

Klokočov přivítá běžkaře 

Na milovníky bílé stopy čekají u Sečské 

přehrady i strojově upravované tratě3
Rehabilitace už v červnu 

Dětské centrum v Jihlavě doplní  

rehabilitační pavilon z rozpočtu kraje4
Zámek v Herálci se změní 

Vzniká zde moderní hotelový komplex 

za téměř sto třicet milionů korun5
Hokejisté z Vysočiny nezářili 

Oba týmy hrály na ledě soupeřů,  

oba také svým protivníkům podlehly8

Komorní filharmonie 

Vysočina vznikla 

v Jihlavě v roce 2003. 

Do začátku si stanovila 

několik cílů.

JIHLAVA – Doplnit chybějící článek 

v kulturním životě města Jihlavy a ce-

lého kraje Vysočina, probudit zájem 

současného posluchače o tzv. vážnou 

hudbu a především navázat na tradici 

Gustava Mahlera, Bedřicha Smetany, 

Václava Stamice a dalších, kteří v kraji 

působili a současně významně zasáh-

li do světového hudebního dění – to 

všechno je úkolem KFV.

Komorní filharmonie Vysočina má 

parametry běžného filharmonického 

tělesa, které tvoří profesionální hu-

debníci. Složení orchestru je variabilní 

– od komorního smyčcového až po vel-

ký symfonický orchestr. Také program 

je „běžný“: klasické orchestrální kon-

certy, koncerty se sólisty, koncerty 

pro školy, promenádní koncerty, abo-

nentní cykly pro města kraje Vysoči-

na. Potěšitelný je ovšem zájem o toto 

těleso – potvrdil předpoklady, že i ob-

last tzv. vážné hudby má mezi obyva-

teli Vysočiny mnoho ctitelů a vážných 

zájemců. Vedení filharmonie věří, že 

se těleso stane v tom nejlepším slova 

smyslu populárním, tj. orchestrem, 

který bude často navštěvovat určitá 

část obyvatel Vysočiny a občas skoro 

každý, přinejmenším ve výjimečných 

momentech svého života. Protože  

klasická hudba v podání právě tohoto 

orchestru přináší vždy hluboké umě-

lecké zážitky. Milan Pilař

Filharmonici z Vysočiny

Kino se opraví – návštěvnost neklesla

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

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

Téměř patnáct milionů 

korun bude stát oprava, 

názory se různí.

Žďár nad Sázavou – Kina dnes nejsou 

pro podnikatele žádné terno. Většinu 

z nich musí města, pokud chtějí jejich 

provoz zachovat, alespoň částečně do-

tovat. Stejné je to i s kinem Vysočina 

ve Žďáru nad Sázavou. Hned v úvodu 

roku přispěje radnice na ztrátový zimní 

provoz finanční injekcí ve výši sto dva-

ceti tisíc korun.

I když provoz kina městu žádné fi-

nanční výhody nepřináší, spíše nao-

pak, nehodlá radnice hodit kino přes 

palubu. „Už před dvěma lety jsme stáli 

před otázkou, co s ním. Rozhodli jsme 

se počkat, až co udělá multikino v Ji- 

hlavě, jestli nám nestáhne návštěvní-

ky,“ vysvětluje vyčkávací taktiku rad-

nice místostarostka Žďáru a senátorka 

Dagmar Zvěřinová.

Návštěvnost žďárského kina Vysoči-

na podle statistiky neklesá. V roce 2007 

tady proběhlo celkem 218 představení, 

na které se přišlo podívat 17 282 ná-

vštěvníků. V loňském roce zhlédlo 292 

filmů 18 914 diváků: obyvatelé Žďá-

ru nad Sázavou nepojedou za zábavou 

do Jihlavy, raději budou i nadále vyu-

žívat služeb svého domovského kul-

turního stánku. A to i přesto, že kino 

Vysočina nemůže zdaleka nabídnout 

návštěvníkům takový komfort, jako 

moderní zařízení stejného typu v oko-

lí. Kino Vysočina provozuje soukro-

mý subjekt. Budova, postavená v roce 

1963, je ovšem v majetku města. A to se 

rozhodlo postarat o nápravu. „Chceme 

požádat o grant z Ministerstva kultury, 

který bychom chtěli využít na nákup 

technologie pro 3D vysílání. Také je 

třeba vyměnit elektroinstalaci. Tyto dvě 

věci jsou prvořadé. Až na dalších mís-

tech je zateplení, výměna oken a se-

daček a dalších věcí,“ sdělila Dagmar 

Zvěřinová. „Digitalizace kina musí 

být hotova do tří let a bude stát okolo 

pěti milionů, dotace by mohla pokrýt 

až padesát procent nákladů,“ doplňu-

je starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír 

Brychta.
Investici ve výši dalších sedmi mili-

onů představuje plánované zateplení, 

výměna oken a modernizace interiéru.

Helena Zelená Křížová

Internetová anketa

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

začíná příspěvek jedné z dotazovaných, který dále po-

kračuje: „Návštěvnost kin už není co bývala. Pamatuji 

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

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

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

strukcí. Jenže teď po renovaci, která se mimochodem 

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

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

rodruha, co by chtěl risknout byt prodělečný. To chce 

fakt odvahu!!! Kino slouží i dokumentárním filmům 

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

by zaniklo! Ovšem kino Cinema v City parku takovéto 

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

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

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

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

později uvidím v televizi, nemít možnost si kdykoliv 

odskočit na záchod, nemít možnost si tam dát chipsy 

a otevřít flašku vína, nemít možnost si tam pokecat se 

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

nost mít zacloněn výhled kýmsi vysokým vepředu... 

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

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

to rovnou stáhnout...“ pokračuje anonymní odpůrce 

kina. „Nyní mají všichni kabelovky se spoustou filmo-

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

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

tak se to nevyplácelo a náklady na provoz byly vysoké. 

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

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

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

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

vestuju za 2 filmová nebo dokumentární DVDčka z no-

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

Internetová anketa

OD BŘEZNA
ZÁZRAKY ŽIVOTA
...PŘICHÁZEJÍ NA KŘÍDLECH NADĚJE
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Video na www.kr-vysocina.cz
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Společnost OKD získala 

ve slovinské Portoroži 

prestižní mezinárodní 

ocenění Golden Drum

za komunikaci s veřejností

OSTRAVA – Společnost OKD uspě-

la se svými komunikačními 

projekty na meziná-

rodním festivalu 

ve slovinské Porto-

roži. Prestižní oce-

nění Golden Drum 

(Zlatý buben) získa-

la v konkurenci 116 projek-

tů z celého světa za loňskou 

náborovou kampaň. Do fi ná-

le postoupila také informační 

kampaň o veřejně prospěšných 

aktivitách fi rmy a založení 

Nadace OKD.

Náborová kampaň se nesla v duchu 

motta „Hledáme chlapy, co drží par-

tu“. Firma díky této netradiční formě 

náboru získala několik stovek nových 

horníků a důlních specialistů. OKD se 

také nově představila veřejnosti jako 

perspektivní fi rma, která v moravsko-

slezském regionu podporuje hornic-

ké učňovské školství i vybrané obory 

na vysokých školách.

„OKD patří mezi největší a nejú-

spěšnější fi rmy v Česku, ale i v celé 

střední Evropě. Dokázali jsme, že se 

vyrovnáme evropské konkurenci ne-

jen v těžbě uhlí, zvyšování bezpečnos-

ti a zavádění nových technologií, ale 

také v ostatních oblastech naší práce,“ 

řekla při přebírání ceny Petra Mašíno-

vá, ředitelka PR a komunikace OKD. 

„Na toto ocenění bychom ale nikdy 

nedosáhli bez pomoci všech zaměst-

nanců, kteří nám v loňském roce po-

máhali hledat nové „parťáky“ do na-

šich důlních provozů,“ dodala.

V porotě soutěže zasedli zkušení profe-

sionálové z branže z celého světa. Nejlep-

ší práce v oblasti PR porota vybírala ze-

jména s ohledem na jejich prokazatelný 

výsledný efekt, přičemž kladla důraz také 

na strategický přístup, neotřelost myšlení 

a ucelenost provedení. Vladislav Sobol

Z bunkru na Dukle muzeum
Objekt RPG RE – dříve protiatomový 

kryt – zachovali nadšenci jako památku

strana 4

Ondrášek – pomoc v beznaději

NOKD podpořila mobilní hospic. O klienty

se starají doma, odchází se tak lépe

strana 11
Šachta jako na dlani

Darkovské řídicí stanoviště POP vidí 

veškeré dění v dole na monitorech

strana 3
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Veleúspěch náborové kampaně

DARKOV – Vzácná návštěva zavítala 

12. října na Důl Darkov. Do porubu 

40 204 fáral předseda Českého báň-

ského úřadu Ivo Pěgřímek za do-

provodu generálního ředitele OKD 

Klause-Dietera Becka a dalších ma-

nažerů naší těžební společnosti.

Navštívený porub je vybaven 

technologií POP 2010, tj. sekce-

mi Bucyrus 2,6/5,5, kombajnem 

SL500 a porubovým dopravníkem 

PF 6/1042. Fárání se také zúčast-

nili za OBÚ v Ostravě předseda 

Libor Hroch a jeho zástupce Mar-

tin Štemberka a za OKD Ján Fabi-

án, ředitel pro rozvoj a strategii, 

Leo Bayer, provozní ředitel a Bo-

leslav Kowalczyk, ředitel Dolu 

Darkov.
Fárání bylo zaměřeno hlavně 

na kontrolu protiotřesových opat-

ření. Předseda ČBÚ se zajímal 

nejen o novou technologii POP 

2010, ale především o bezpečnost-

ní problematiku. Konstatoval, 

že nasazování nových komplexů 

spolu se zvětšováním profilu cho-

deb a zvyšování hmotnostního 

stupně chodbové výztuže je krok 

správným směrem při zajišťová-

ní bezpečnosti horníků. Nicméně 

poukázal i na nutnost řešit styk 

porub-chodba jiným způsobem, 

než je dosavadní praxe v OKD, 

a to hlavně kvůli zvětšující se cel-

kové ploše, kterou je nutno zajis-

tit. Generální ředitel OKD na to 

reagoval, že je to jeden z hlavních 

úkolů těžební společnosti, kte-

rý vychází ze strategie zvyšování 

bezpečnosti a výkonnosti porubů.

Po vyfárání Klaus-Dieter Beck 

a Ivo Pěgřímek diskutovali zejména 

o otázkách bezpečnosti, hornické 

problematice a dalších investicích 

do oblasti bezpečnosti a nových 

technologií.
Na závěr se předseda ČBÚ a ge-

nerální ředitel OKD dohodli na dal-

ší inspekční prohlídce. Tentokrát 

do oblasti příprav, kdy by se měla 

fárat čelba s nejnovější razicí tech-

nikou, tj.  kombajn MR 340 se svor-

níkovacím zařízením. lb

Prvořadý zájem o bezpečnost v podzemí

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

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

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

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

a Eva  Vévodová (tlumočnice).
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Věc každého z nás

OSTRAVA – Při masiv-

ním zavádění programu 

trvalého zlepšování 

(Continuous Improve-

ment) si jistě řada z vás 

klade otázku, zda se tato iniciativa týká 

pouze důlních či výrobních pracovišť, 

anebo zahrnuje veškeré činnosti a orga-

nizační jednotky včetně administrativních 

útvarů správy společnosti. Odpověď vás 

asi překvapí, ale prostřednictvím činnosti 

interního auditu funguje proces trvalého 

zlepšování na Správě OKD již několik let.

Interní audit OKD je tříčlenný útvar 

v přímé podřízenosti generálního ředitele, 

který se zabývá prováděním řady ujišťova-

cích a konzultačních auditů v OKD. Práce 

útvaru se řídí ročním plánem, který je 

vytvořen na základě analýzy rizik, námětů 

členů senior managementu a také členů 

výboru pro audit a dozorčí rady. Zjedno-

dušeně řečeno, pokud je třeba někoho 

ujistit o tom, že jsou dobře nastavené 

kontrolní mechanismy, případně pokud 

je potřeba poradit se zlepšením procesu, 

s novým organizačním uspořádáním či 

se zvýšením efektivity, využívá se k tomu 

často interní audit.

V roce 2009 se interní audit mimo jiné 

zabýval procesy nákupu, prodeje, sanací 

a rekultivací, podílel se na iniciativě 

snižování zásob materiálu ve skladech, 

v oblasti IT ověřoval bezpečnost kritických 

aplikací informačního systému a zabýval 

se také centralizací osobní dopravy. Jen 

za prvních devět měsíců tohoto roku na-

vrhl interní audit více než 120 doporučení 

ke snížení rizik a zvýšení efektivity.

Zlepšování je však záležitostí každého 

z nás a já pevně věřím, že i vy můžete 

přispět k rozvoji naší společnosti.
Petr Hanzlík

vedoucí útvaru vnitřního auditu OKD

Souhlas se státní podporou

španělskému uhlí

ŠPANĚLSKO – Evropská komise se rozhod-

la nevznést námitky proti plánu zpřístupnit 

v letech 2008-2010 uhelné rezervy, ani 

proti každoroční státní podpoře související 

s produkcí uhlí. Celková státní podpora, 

kterou Španělsko podpoří současnou 

produkci, dosáhne 1,247 miliardy EUR.

Na základě informací poskytnutých špa-

nělskými úřady Komise stanovila, že pomoc 

uhelnému sektoru pokryla pouze rozdíl mezi 

produkčními náklady a výnosy těžebních 

jednotek. Španělsko pokračuje v redukci 

těžební kapacity svého uhelného průmyslu 

a s tím souvisejících státních podpor.

Komise dospěla k závěru, že navržená 

podpůrná opatření berou v ohled usta-

novení  Nařízení Rady EU č. 1407/2002 

týkající se Státních podpor uhelnému 

průmyslu a jsou proto slučitelná se správ-

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

Trvalé zlepšování?
Něco to do sebe má
Pilotní projekt optimalizace 

údržby při dobývání se zdařil,

teď to zkusí v jiném porubu

DARKOV – Projekt Continuous 

Improvement (CI) neboli Systém 

trvalého zlepšování se stal v dolech 

OKD největším pozdně letním hitem. 

Úspěšně odstartoval také na Dole 

Darkov. Povzbudivé jsou zejména 

výsledky projektu Optimalizace údržby 

v porubu 140 912 na závodě 2, který 

byl realizován v prvních dvou zářijo-

vých dekádách.

„Projekt se týkal optimalizace 

celého komplexu činností, od přípra-

vy techniky k těžbě, přes samotné 

dobývání až po odtěžení. Podíleli se 

na něm horníci v rubání, ale také 

elektrikáři, zámečníci-specialisté či 

obsluha odtěžení. K úspěchu výrazně 

přispěl i vedoucí mechanik provozu 

rubání Antonín Míra, který zajistil 

nadstandardní dodávky náhrad-

ních dílů a pečlivě sledoval údržbu 

kombajnu. Důslednou koordinací 

všech navazujících činností každý 

člen kolektivu přesně věděl, co má 

dělat a celý výrobní proces vyzněl jako 

mistrovsky sehraný koncert. Je až 

škoda, že porub byl již dokopán a tím 

byl i celý projekt ukončen,“ zhodnotil 

vedoucí projektu CI na Dole Darkov 

Česlav Lincer.
Díky optimálnímu přístupu pracov-

níků k projektu a uplatnění prvků CI 

se průměrná doba provozu dobývací 

techniky prodloužila na plných 50 pro-

cent celkové pracovní doby (celorevír-

ní průměr je 30 procent – pozn. red.) 

a úměrně tomu se navýšilo i plnění 

výrobních ukazatelů. Denní těžba 

z porubu vzrostla ze srpnových 2100 

na 2800 tun uhlí a denní postupy ze 

4,1 na 5,1 metru!
Pokračování na str. 2
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Během léta velká část našeho 

asistentského týmu změnila  

svůj rodinný stav. 

Kláro, Andreo, Veroniko, gratulujeme!

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

Dále nabízíme klientům tvorbu dalších firemních publikací jako 
jsou profily společností, výroční zprávy, katalogy, exkluzivní 
publikace, brožury, kalendáře, webové stránky nebo POS 
materiály.

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

V roce 2010 jsme se umístili na 2. místě v prestižní soutěži 
ZLATÝ STŘEDNÍK za vydávané noviny HORNÍK,  
v kategorii Nejlepší interní noviny.

komunikační agenturaRmedia

Tento projekt kraj Vysočina odstartoval na jaře 2010. Nestátní neziskové organizace, které uspěly ve výběrovém řízení, oslovily na 
konci školního roku 2009/2010 školy v kraji, aby jim nabídly certifikované programy primární prevence hrazené z finančních pro-
středků projektu. Ve školách, které nabídku přijaly, začala od školního roku 2010/2011 centra primární prevence zřizovaná těmito 
nestátními neziskovými organizacemi s poskytováním programů. „Zkušení lektoři navštěvují nasmlouvané školy a v jednotlivých 
třídách se zpravidla dvakrát za školní rok ve spolupráci s žáky či studenty věnují tématům pro danou věkovou skupinu aktuálním. 
Jmenovat můžeme např. drogy, šikanu nebo mezilidské vztahy,“ říká projektová manažerka Dominika Štěrbová. Ta se svým 
týmem pořádá vzdělávání pro pedagogy na úrovni kraje – příkladem je nedávný odborný seminář o drogách. Na jaře tohoto 
roku bude zahájeno také vzdělávání pedagogů v rámci jednotlivých okresů.

Krajského vzdělávání se neúčastní jen pedagogové, ale i zástupci z řad oddělení sociálně – právní ochrany dětí, pedagogicko 
– psychologických poraden, státní i městské policie, Probační a mediační služby ČR a nestátních neziskových organizací, tedy 
dalších důležitých subjektů podílejících se na primární prevenci.

Odborná a finanční manažerka Alena Vidláková k tomu říká: „Cílem projektu je kromě preventivních programů a vzdělávání 
pedagogů také vytvoření jednotného systému primární prevence v kraji Vysočina a nastolení či posílení spolupráce mezi výše 
jmenovanými institucemi.“

Školy, které by se do projektu chtěly zapojit a zatím nebyly osloveny, mohou kontaktovat odborné garanty primární prevence 
pro příslušný okres. Ti aktuálně absolvují schůzky s řediteli škol a školními metodiky prevence za účelem vytvoření analýzy potřeb 
krajských škol v oblasti primární prevence. Bližší informace o projektu a kontakty naleznete na sociálním portálu krajského webu 
v sekci „Projekty kraje financované z EU“.

Programy primární prevence pro školy a vzdělávání pedagogů – to jsou hlavní aspekty Indi-
viduálního projektu „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“

Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

Naše školka 2011 – 4 000 000 Kč 
Program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče (odbor regionálního rozvoje,  
Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz) Uzávěrka: 11. 03. 2011 

Rozvoj podnikatelů 2011 – 10 000 000 Kč 
Program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, 
případně rozšíření podnikatelských prostor (odbor regionálního rozvoje,  
Olga Wiesnerová, tel.: 564 602 534, wiesnerova.o@kr-vysocina.cz)  Uzávěrka: 01. 04. 2011

Sportoviště 2011 – 3 000 000 Kč
Program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina (odbor školství, mládeže 
a sportu, Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 940, prokop.v@kr-vysocina.cz;  
Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz) Uzávěrka: 15. 03. 2011

Čistá voda 2011 – 6 000 000 Kč
Program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění 
odpadních vod  a ochrany před povodněmi (odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství,  
Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz) Uzávěrka: 31. 03. 2011

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti  
najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz 

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 1. 2. 2011 vyhlásilo čtyři 
nové grantové programy z Fondu Vysočiny zaměřené na modernizace sociálních 
zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen v budovách mateřských škol, na zvýše-
ní konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů, na podporu budování 
sportovišť a na tvorbu projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou 
vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi.

Vysočina Education realizuje projekt s názvem 
„Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina (zkr. 
Ředitel)“, jehož hlavním cílem je zvýšit kom-
petence řídících resp. vedoucích pracovníků 
středních škol v kraji Vysočina. Finanční part-
ner projektu prostřednictvím Odboru školství, 
mládeže a sportu je kraj Vysočina. Projekt zís-
kal 10% bonifikaci díky tomu, že byl zařazen 
do IPRM (Integrovaného plánu rozvoje města 
Jihlavy) a skončil v celkovém hodnocení všech 
28 individuálních projektů, které v rámci této 
výzva uspěly v celé ČR na 3. místě. Projekt byl 
zahájen v březnu 2010 a bude ukončen v úno-
ru 2013. Celkový rozpočet projektu, který je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR je 5 333 140 Kč. Mezi 
klíčové aktivity projektu „Ředitel“, který je 

spolufinancován z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky 
patří kromě systematického vzdělávání např. 
krátkodobé stáže ředitelů ve firmách, jejich 
vzájemná výměna zkušeností, která probí-
há přímo na zúčastněných školách a vznik 
poradenské sítě nejzkušenějších manažerů, 
kteří budou, poskytují konzultace začínajícím 
či méně zkušeným vedoucím pracovníkům 
ve školství. Aktivit se účastní i radní kraje Vyso-
čina pro školství RNDr. Marie Kružíková, která 
celý projekt velmi podporuje. 

Další informace můžete najít na www.vys-edu.cz.

Mgr. Roman Křivánek, 
ředitel Vysočina Education a vedoucí projektu

Projekt „Vzdělávání ředitelů SŠ 
v kraji Vysočina“

Škola pořádá přehlídky a celostátní soutěže,
specializační kurzy (barmanský, studená kuchyně,
carving a další), zabezpečuje praxe a stáže v
zemích EU (Německo, Velká Británie, Řecko,
Finsko, Španělsko, Švédsko a Portugalsko).

"Škola s budoucností"

Studijní obory Učební obory

• Hotelnictví
• Cestovní ruch
• Podnikání
(nástavbové studium)

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

www.vysocina-news.cz

ZPRAVODAJST VÍ  Z   VYSOČINY

VIDEA, FOTOREPORTÁŽE

SOUTĚŽE, PROGRAMY AKCÍ

REKLAMA PRO KAŽDÉHO

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-news.cz 
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Tato reklamní plocha 
může být příště vaše! 

Inzerát typu  
F – 1/8 – 140,5 x 102 mm 

za 25 000 Kč

Kompletní ceník na 
www.iKrajvysocina.cz
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Dva dny předsedy Senátu Milana Štěcha na Vysočině

Bezpečnou nemocnicí roku 2011 je Nemocnice Havlíčkův Brod

Dvoudenní návštěva (9. – 10. února 2011) předsedy Senátu Parlamentu České republiky 
Milana Štěcha odstartovala setkáním s hejtmanem kraje Vysočina Jiřím Běhounkem. Už 
při příjezdu prvního muže horní sněmovny bylo jasné, o čem především návštěva bude. 
O zdravotnictví a o školství...

Absolutní prvenství v odborné soutěži Bezpečná nemocnice přisoudila devítičlenná 
porota odborníků projektu, který do soutěžní ošetřovatelsko-medicínské sekce přihlásila 
Nemocnice Havlíčkův Brod a představila v něm svůj pohled na řešení prevence pádů 
pacientů. Do letošního ročníku bylo přihlášeno 16 projektů předložených 13 lůžkovými 
zdravotnickými zařízeními. Na snímku ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod Vít Kaňkovský 
a ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Moderní vybavení Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina si Milan Štěch prohlédl 
společně se senátorkou Dagmar Zvěřinovou (vpravo). Přednosti tablet systémů – počítačů 
pro pořízení kompletního popisu výjezdu vč. zaznamenání životních funkcí pacienta hostům 
popsala Edita Richterová, náměstkyně ředitelky krajské záchranné služby.

Snímek vznikl ve spolupráci ústavů pro 
mentálně postižené v Těchobuzi, v pol-
ském Lanově, ukrajinských Velšanech 

a slovenském Zavaru v reálném pro-
středí příběhu – v ukrajinské Koloča-
vě, ale točilo se i na Vysočině. Film se 

v režii Jiřího Svobody, spoluautora scé-
náře, a za podpory televize R1 Vysočina 
natáčel dvanáct dní a bude se ucházet 

o ocenění na letním mezinárodním fil-
movém festivalu Mental Power v Praze.

text: Milan Pilař

Milan Štěch (na snímku se senátorem Vítězslavem Jonášem) zahájil odborný seminář 
věnovaný pěti letům onkologického oddělení Nemocnice Jihlava. Komplexní onkologické 
centrum Jihlava pod vedením primáře Lubomíra Slavíčka je postaveno na spolupráci všech 
pěti krajských nemocnic a ročně eviduje téměř tisícovku nových pacientů.

Třetí místo v technicko-provozní kategorii soutěže Bezpečná nemocnice patří letos 
Nemocnici Pelhřimov. Porota ocenila projekt „Technické zajištění bezpečí pacientů při 
pobytu v Nemocnici Pelhřimov, p.o. – centrální velín“. Cenu z rukou hejtmana Vysočiny 
Jiřího Běhounka a ředitele Spojené akreditační komise Davida Marxe přebírají za Nemocnici 
Pelhřimov zprava Jan Mlčák, ředitel nemocnice a Tomáš Koubek, vedoucí provozně 
technického oboru pelhřimovské nemocnice.

Návštěva Milana Štěcha na Vysoké škole polytechnické Jihlava termínově zapadla do doby 
zkoušek a udělování zápočtů. Tomu odpovídalo i soustředěné chování přítomných studentů. 
Výmluvné gesto senátora není třeba komentovat.

Scénáristka Simona Tomanová, ředitelka Ústavu sociální péče v Těchobuzi, a Petr Podešva, 
klient ústavu a představitel jednoho z koločavských četníků, při premiéře filmu v Jihlavě.

„Lidé s handicapem mohou obstát v situacích, které jsou náročné i pro profesionála. Takové 
aktivity chceme podporovat i do budoucna, protože výrazně pomáhají nám ostatním 
k pochopení světa lidí, kteří musejí žít s postižením,“ komentoval snímek Petr Krčál (ČSSD), 
radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí (na snímku vlevo).

Šachistům se  
na Vysočině daří
Krajské finále škol v šachu pod zášti-
tou krajské radní Marie Kružíkové (nez. 
za ČSSD) se uskutečnilo v havlíčkobrod-
ském hotelu Slunce v polovině února 
za účasti osmnácti nejlepších čtyřčlen-
ných družstev z okresních kol.

V kategorii 1.-5. i 6.-9. tříd si prven-
ství z odvezli šachisté Základní školy 
Hálkova v Humpolci, v kategorii střed-
ních škol první místo získali zástup-
ci Střední průmyslové školy v Jihlavě. 
„Mezi více než stovkou šachistů byl 
nejmladším účastníkem osmiletý Lukáš 
Kaňka ze Základní školy Na Pražské 
v Pelhřimově. První dvě družstva z kate-
gorie postupují do finále České repub-
liky. Vysočinu tak vedle vítězů budou 
zastupovat v nejmladší kategorii šachis-
té Základní školy O. Březiny v Jihlavě, 
ve druhé zástupci Gymnázia Havlíčkův 
Brod a mezi středními školami družstvo 
z Gymnázia v Jihlavě,“ doplnil Václav 
Paulík, ředitel turnaje.

text: Milan Pilař  foto: Jaroslav Machotka

V Třebíči bruslili 
na baseballovém hřišti

Baseballový klub Třebíč Nuclears zpro-
voznil v lednu na novém stadionu 
Na Hvězdě více než čtyři sta metrů 
dlouhou ledovou dráhu pro bruslaře. 
V mrazivých dnech si do areálu našlo 
cestu hned několik stovek návštěvníků. 
Projekt bezpečné ledové plochy přímo 
ve městě podpořila také místní radnice 
a ten tak navázal na loňské pozitivní 
ohlasy k obnovení tradice venkovní-
ho bruslení Na Hvězdě. „O udržování 
kvality ledu se každou noc staral tým 
nadšenců, kteří využívali i mobilní za-
řízení vlastní výroby nahrazující klasic-
kou rolbu. Ledová dráha je jen jednou 
z mnoha plánovaných aktivit v novém 
areálu. Chceme, aby Na Hvězdě našli 
návštěvníci místo k relaxaci, aktivnímu 
odpočinku a atraktivní sportovní po-
dívanou,“ shrnul předseda klubu Jan 
Urbánek.
text: Ondřej Rázl  foto: archiv klubu Třebíč Nuclears
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Premiéra oceněného filmu Mikola – tenkrát na Koločavě

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-2-2011.html
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