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Vesnice Vysočiny
Kraj opět vyhlásil 
oblíbenou soutěž 
o Vesnici Vysočiny. Ve 
hře je hodně!
 strana 3

noviny jsou součástí projektu                                  www.ceskydomov.cz

Jak na slevy
Přinášíme návod na to, 
jak se stát držitelem 
rodinného pasu 
a významně ušetřit. 
Velice užitečné! strana 6

AKTUÁLNĚ S RADNÍM

STALO SE

VELKÝ ÚKLID

Telč (kid) • Už za měsíc budou 
chodbami renesančního zámku 
v Telči proudit davy návštěvníků 
– Dolnorakouské zemské výsta-
vy na Vysočině. Interiéry památ-
ky UNESCO je proto musí přiví-
tat v plném lesku. Kromě velkého 
úklidu má zámek také za sebou 
i opravy střech a okapů.
  Foto: archiv

„Pokud zastaví investice podni-
ky a podnikatelé, nemůže je za-
stavit navíc ještě veřejný sektor. 
To by znamenalo zmražení eko-
nomiky,“ vysvětluje náměstek 
hejtmana pro finance Vladimír 
Novotný (ČSSD). Radní se te-
dy rozhodli investice, které mě-
li naplánované na pozdější dobu 

předsunout tak, aby prostřednic-
tvím firem vlastně nalili peníze 
do ekonomiky kraje. Zároveň ale 
vyhlásili radikální úspory všude 
tam, kde je to jen možné. „Napří-
klad soustředění nákupů do vět-
ších balíků samozřejmě zname-
ná snížení ceny. Chce to ale plá-
nování dopředu a přemýšlení ne-

jen v rámci krajského úřadu, ale 
i jeho příspěvkových organizací,“ 
objasnil Vladimír Novotný. 
Kromě těchto spíše krátkodo-

bých opatření radní vyhlásili 
i dlouhodobější kroky. Chtějí na-
příklad podporovat propojení ko-
merční sféry se vzděláváním tak, 
aby podniky měly vzdělané za-
městnance, studenti naopak vět-
ší jistotu uplatnění a nezaměst-
naní možnost dostupných rekva-
lifikací. Velmi intenzivně se také 
zabývají dopravou, aby dostup-
ná veřejná doprava pomohla li-
dem si pružněji hledat práci i mi-
mo bydliště. V oblasti sociálních 
věcí plánují vyztužení sociální sí-

tě, prevenci nebezpečných jevů 
a kriminality. Snaží se také využít 
Fond Vysočiny k podpoře malých 
a středních podniků a v neposled-
ní řadě podpořit zaměstnavatele, 
kteří vytváří kvalifikovaná a sta-
bilní pracovní místa. „Ta opatření 
jsou vlastně dvojího typu – eko-
nomická, která mají pomoci krizi 
překonat, nebo alespoň zmírnit je-
jí dopady a v důsledku toho půso-
bit i preventivně před budoucími 
hospodářskými otřesy. A pak spo-
lečenská, která naopak jsou více 
preventivní a méně akční,“ shrnul 
náměstek Novotný. 
Celá strategie je k dispozici na 

www.kr-vysocina.cz.

V kraji Vysočina se žije bohatým kulturním a společenským životem. Je to pře-
devším zásluhou měst, obcí, občanských sdružení, spolků a dalších pořadate-
lů. Kraj Vysočina výrazným způsobem podporuje tyto aktivity a zároveň je ini-
ciátorem mnoha kulturních a společenských počinů. Jednou z výjimečných 
a ojedinělých akcí v této oblasti je pořádání Dolnorakouské zemské výstavy, 
která je společnou přeshraniční výstavou rakouských měst Hornu, Raabsu an 
der Thaya a české Telče.
Co se skrývá pod názvem Dolnorakouská zemská výstava 2009? Mnohé mož-
ná napoví výrazná grafika výstavy s oranžovým pozadím a třemi fotkami – 
Gustava Mahlera, jedinečným telčským náměstím a sklenkami Josefa Hoff-
manna. Tyto fotografie a text Česko. Rakousko. rozděleni – odloučeni – spo-
jeni Vám dávají najevo, že nepůjde o žádnou výstavu typu „země živitelka“. 
Nečekejte však ani nějakou nudnou muzejní expozici. V Telči budou zobrazeny 
bohaté rakousko-české vztahy na poli uměleckém a kulturním: od hudby, přes 
literaturu, výtvarné a herecké umění až po architekturu – to vše v prostředí 
šlechty, měšťanstva a církve. Seznámit se můžete se světovým skladatelem 
a dirigentem Gustavem Mahlerem, narozeným v Kalištích u Humpolce, který 
se stal výraznou postavou vídeňského hudebního života. Budete se moci na 
vlastní oči přesvědčit, jak nadčasové jsou návrhy architekta a designéra Jose-
fa Hoffmanna, rodáka z Brtnice, spoluzakladatele Wiener Werkstätte. Součás-
tí telčské výstavy bude i pohled na kulturní dějiny 20. století v období mno-
ha změn a tragédií, radikálních zlomů obou společností a vlivu politického 
vývoje na proměny kultury. Návštěvník výstavy bu- de konfron-
tován s osudy konkrétních osobností společných kulturních 
dějin minulého století, přičemž vystavena budou např. díla 
Egona Schieleho, Vojtěcha Preissiga či Františka Kupky.
Mé osobní pozvání platí i na dvacítku divácky 
atraktivních prezentací dokumentů Příběhy želez-
né opony zaměřených na rakousko-českou 
hranici, s řízenou diskuzí a účastí zajíma-
vých hostů i hrdinů příběhů. 
Výstava otevře v termínu od 18. dub-
na do 1. listopadu návštěvníkům ši-
roké spektrum společných kultur-
ních dějin.
Přehled významných akcí a dal-
ší informace o Dolnorakouské 
zemské výstavě naleznete na 
této adrese: www.dolnorakous-
ka-vystava.cz.

Tomáš Škaryd, radní

Hejtmani se sešli na Vysočině

Vysočina (kid) • Zbytečně neodkládat stavby, 
opravy a nákupy, na které jsou peníze, na druhou 
stranu šetřit tam, kde je to vhodné, a podporovat 
vše, co vytváří stabilní zaměstnanost. Tak se dá 
v několika slovech popsat strategie kraje pro období 
hospodářské krize, kterou přijali krajští radní.

Málo informací
Radní Zdeněk Ryšavý 
varoval před problémy, 
které může přinést málo 
informací o datových 
schránkách. strana 2

Hejtmani Jiří 
Běhounek (Vysočina) 
a Michal Hašek 
(Jihomoravský kraj) 
si v dukovanské 
elektrárně vyzkoušeli 
tlačítka, kterými 
se atomový 
komplex vypíná. Na 
záchrannou brzdu 
opravdu musí být 
dva členové obsluhy, 
kteří mají naráz 
stisknout svá tlačítka. 
Podrobnosti o jednání 
hejtmanů na Vysočině 
přinášíme na straně 2. 

Rada schválila recept na krizi

Krajská rada obě stavby uspí-
šila kvůli přijaté strategii pro 
období hospodářské krize. Rad-
ní totiž chtějí investice, u kte-
rých je to jen trochu možné, 
zahájit co nejdřív, aby penězi 

z veřejných rozpočtů pomoh-
li rozhýbat zpomalenou eko-
nomiku kraje. „Obě stanoviš-
tě jsou v souladu se záměrem 
rozšiřování sítě záchranky, kte-
rý politické strany v zastupitel-

stvu projednávali už v minu-
lém volebním období,“ přiblížil 
hejtman Vysočiny Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD). 
Ve Velké Bíteši vyroste sta-

noviště krajské záchranky na 
pozemku, který kraji darova-
lo město. V Přibyslavi pak kraj 
využije přízemí městského do-
mu na náměstí. 
 „Záměr je v souladu se schvá-

lenou podobou rozšiřování sítě 
stanovišť Zdravotnické záchran-

né služby kraje Vysočina, která 
byla projednávána v srpnu 2008 
na schůzce politických stran za-
stoupených v samosprávných 
orgánech kraje Vysočina,“ uve-
dl hejtman Běhounek.
Stavby přijdou na 15 milionů 

korun, kraj je zahájí ještě letos 
a s nastěhováním záchranářů se 
počítá příští rok v létě. 
Záchranáři na Vysočině dnes 

vyjíždějí k případům ze 16 sta-
novišť, slouží zde 23 posádek.

Vysočina (kid) • Lidé na Velkobítešsku a Přibyslavsku 
se dočkají stanoviště záchranné služby dřív, než 
kraj původně plánoval. Stavby začnou co nevidět 
a záchranáři stanoviště ve Velké Bíteši a v Přibyslavi 
začnou užívat už v polovině příštího roku.

Kraj postaví záchranky dříve

ČESKO.RAKOUSKO.
SPOJENIODLOUCENIROZDELENI
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„Systém má začít fungovat od 
prvního července, ale řada obcí 
a především právnických osob 
o něm mnoho neví. Navíc mám 
signály, že zejména na malých 
obcích může přinést problémy. 
A je to jen a jen kvůli nepři-
pravenosti ze strany Langerova 
ministerstva vnitra,“ řekl Zde-
něk Ryšavý s tím, že kraj se ny-
ní snaží pomoci, seč může. „Po-
řádáme školení, spolupracujeme 
s obcemi s rozšířenou působ-

ností při přípravě žádostí o dota-
ce, jsme připraveni pomoci ob-
cím s hostováním spisové služ-
by,“ prohlásil Ryšavý. 
Datová schránka je jaký-

si email, na který bude od čer-
vence chodit právnickým oso-
bám a orgánům veřejné správy 
úřední korespondence. A nao-
pak ji lze využít pro posílání do-
pisů a dokumentů úřadům. Od 
běžného emailu se schránka li-
ší nejen úrovní zabezpečení, ale 

i způsobem obsluhy. Pro komu-
nikaci s úřady je nutný certifi-
kovaný podpis (nejlevnější na-
bízí pošta za 200 korun). 
Právnické osoby získají dato-

vou schránku automaticky. Do-
pisy od úřadů sem začnou cho-
dit okamžitě a podle zákona se 
po deseti dnech od odeslání po-
važují za doručené. 
O zřízení datové schránky mo-

hou požádat i jednotlivci, živ-
nostníci a neziskovky. Nemají ji 
však povinnou. Nemusí také mít 
certifikovaný podpis. 
O doručení dokumentu přijde 

majiteli schránky upozornění na 
email. Pokud si dokument vy-
zvedne, systém jej po třech mě-
sících smaže.

Datové schránky jsou také dů-
ležité jako komunikační prostře-
dek mezi úřady navzájem. Jsou 
tak jakýmsi prvním krokem 
k elektronické veřejné správě. 
Jakmile v budoucnu dojde ještě 
ke zprovoznění vzájemně pro-
pojených databází, mezi úřady 
budou putovat skutečně doku-
menty, nikoliv lidé. 
„Datové schránky jsou skuteč-

ně prvním krokem. Nejsem si ale 
moc jistý tvrzením ministerstva, 
že se ušetří. Samotné softwaro-
vé a hardwarové vybavení obec-
ních úřadů, kvalifikovaná obslu-
ha systému a další potřebné ná-
klady tu úsporu na poštovném 
zcela jistě převýší,“ zapochybo-
val radní Zdeněk Ryšavý.

Telč (kid) •Vysočina 
hostila české hejtmany. 
Březnové zasedání 
Asociace krajů ČR 
probíhalo v Telči 
a hejtmani navštívili 
i jadernou elektrárnu 
v Dukovanech. 
Na zasedání přijel i ministr vni-

tra Ivan Langer (ODS) a minis-
tryně zdravotnictví Daniela Fili-
piová (ODS). 
S ministrem vnitra hejtmani 

diskutovali o aktualitách z ob-
lasti informatizace veřejné sprá-
vy a rozvoje integrovaného zá-
chranného systému, s Danielou 
Filipiovou o dalším fungování 
zdravotnictví, včetně regionál-
ních problémů. Ivan Langer se-
známil kraje s postupem minis-
terstva vnitra při prověřování 
zákonnosti proplácení poplatků 
ve zdravotnictví. 
„Jsem přesvědčen, že v testu 

zákonnosti naše podklady zasla-
né ministerstvu vnitra obstojí. 
Nicméně nebudeme předjímat 
výsledek. Chci zároveň věřit, 
že ministerstvo bude postupo-
vat podle zákona, nikoliv podle 
případného politického zadání,“ 
komentoval debatu hejtman Vy-
sočiny a místopředseda Asocia-

ce krajů ČR Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD).
Další informace ministra vnit-

ra Ivana Langera se týkaly bu-
dování integrovaného záchran-
ného systému, upřesnění har-
monogramu zřizování nových 
krajských policejních ředitel-
ství, realizace integrovaných 
operačních středisek a způso-

bu jejich organizace. Obsáhlou 
diskusi vedli hejtmani s minis-
trem i o zavádění jednotlivých 
částí e-Governmentu, například 
o systému elektronických dato-
vých schránek.
O poplatcích hejtmani mluvili 

i s ministryní Filipiovou. Deba-
ta se ale vedla také o statutu spe-
cializovaných center v krajských 

nemocnicích. „Dohodli jsme se 
na budoucím jednání krajů a mi-
nisterstva zdravotnictví, napří-
klad i kvůli spolupráci krajských 
a státních nemocnic. Mluvili jsme 
také o rozvoji zdravotnických za-
řízení, dotkli jsme se dotační po-
litiky a integrovaných operačních 
programů,“ popsal průběh jedná-
ní Jiří Běhounek.

�� ��www.kr-vysocina.cz
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Lidé moc neví o e-schránkách
Vysočina (kid) • Datové schránky jsou určitě pozi-
tivní věc, příprava jejich zavedení je ale poměrně 
chaotická a může přinést problémy obcím i podni-
kům. Měsíčníku Kraj Vysočina to řekl krajský radní 
pro informatiku Zdeněk Ryšavý (ČSSD).

Hejtmani Jiří Běhounek a Michal Hašek vítají ministryni Danielu Filipiovou. Foto: archiv kraje

Krajská kasa se chystá 
na dopad světové krize
Vysočina (kid) • Kraj v těchto 
dnech dokončuje přepočítávání 
svého rozpočtu. Chce totiž zjistit, 
jak by se do krajské kasy promít-
nul případný pokles české eko-
nomiky o dvě procenta, nebo do-
konce o pět procent. „To, že čes-
ká ekonomika letos neporoste, je 
jasné. Jde o to zjistit, jak se ale na 
krajském rozpočtu podepíše po-
kles, protože rozpočet je na celo-
státním objemu vybraných daní 
závislý,“ říká krajský radní pro fi-
nance Vladimír Novotný (ČSSD). 

Jakmile bude taková podoba roz-
počtu známá, jednotlivé odbory 
mají ještě podle Vladimíra Novot-
ného připravit i krizové varianty – 
tedy způsob, jak vyjít s méně pe-
nězi, aniž by utrpěly investice. 
Už teď je jasné, že krajští úřed-

níci letos nenajdou na výplatních 
páskách o moc víc peněz než lo-
ni. Kraj totiž seškrtal rozpočet na 
mzdy o tři procenta. „Ušetříme 
tím více než šest milionů korun, 
které věnujeme na rozvoj regio-
nu,“ uzavřel Novotný.

Kružíková: Škola nemá 
monopol na informace
Vysočina (kid) • Nemá cenu la-
mentovat nad tím, že škola má 
dnes velkou konkurenci v podobě 
přetlaku informací. V dopisu svým 
kolegům ze škol ke Dni učitelů to 
napsala krajská radní pro školství 
Marie Kružíková (ČSSD).
„Dát prostor svobodnému myš-

lení, aby nešlo o těkavé bloudě-
ní, a zároveň ho spojit s osobní 
zodpovědností je úkolem nezbyt-
ným a pořád těžším. Někdy je lá-
kavé podlehnout slovům o zkaže-
nosti a nevychovatelnosti dneš-
ní mládeže. Což jsou ostatně slo-
va po staletí se opakující. Myslím 
si, že dobrý kantor si najde v kaž-
dém čase a v různých podmín-
kách svou cestu k mozkům a srd-
cím svých žáků,“ uvedla Marie 
Kružíková s tím, že učitel a ško-
la už dávno pozbyly svoji roli vý-

hradního poskytovatele informací. 
„O to více je významná role pe-
dagogů při formování osobnos-
ti mladého člověka, jeho přístupu 
k práci, jeho vztahu k lidem a tou-
ze po tom být lepší a vzdělanější. 
Učitelství je opravdu nelehké po-
volání. Snad každý kantor poznal 
chvíle jistého vyhoření, ba i bez-
naděje. Ale taky nemálo dobrých 
chvil, kdy cítí, že něco z té štafe-
ty vědění, myšlení a cítění předá-
vané po věky bylo zase předáno 
dál,“ argumentovala v dopisu rad-
ní Kružíková a uzavřela: „Práce 
učitelů si hluboce vážím. Chtěla 
bych proto všem poděkovat a sou-
časně popřát hodně těch dobrých 
chvil v jejich práci, pevné nervy 
a dostatečné množství elánu, kte-
rý je pro tuto profesi velmi zapo-
třebí.“

Kraj se pustí do silnic 
dřív, než původně chtěl
Vysočina (kid) • Lidé na Vyso-
čině se nových a opravených sil-
nic dočkají dříve, než se čeka-
lo. Kraj totiž v rámci zmírňování 
dopadů hospodářské krize před-
sunul investice za tři čtvrtiny mi-
liardy korun. 
„Všechny projekty chceme 

v souladu se zákony a možnost-
mi zadávat především firmám 
z Vysočiny tak, jak jen to bude 
možné. Má to jednoduchou lo-
giku – firmy z Vysočiny zaměst-
návají lidi z Vysočiny a zapla-
tí je penězi, které my uhradíme 

z krajského rozpočtu Vysočiny,“ 
plánuje náměstek hejtmana pro 
majetek Libor Joukl (ČSSD). 
Kraj tak urychlí akce, které by-

ly původně naplánované na příš-
tí roky. Jde především o stavby 
silnic s využitím evropských pe-
něz, souvislé opravy silničních 
povrchů, ale třeba i nákupy sil-
ničářské techniky. „Předpoklá-
dáme, že techniku, kterou jsme 
chtěli nakoupit v příštích čty-
řech letech, koupíme s využitím 
leasingu či úvěru už letos,“ řekl 
Joukl.

Hejtmani se sešli na Vysočině

Hejtman projednal
spolupráci s Ukrajinou
Vysočina, Zakarpatská Ukraji-
na (kan, kid) • Topení ve školách 
ve Strymbě a Lazeščyně, dve-
ře a okna v ústavu sociální péče, 
účast podnikatelů v cestovním 
ruchu z Vysočiny na mezinárod-
ní výstavě v Užhorodě a společ-
né tábory pro děti. To jsou letoš-
ní konkrétní příklady spolupráce 
Vysočiny a Zakarpatské oblas-
ti, které může zajišťovat společný 
dobročinný fond ViZa.
Po návratu ze Zakarpatské ob-

lasti to měsíčníku Kraj Vysočina 
řekl hejtman Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). Návrhy projektů musí 

ještě projít schválením Stálé kon-
ference, ve které zasedají všechny 
politické kluby zastupitelstva. 
Jiří Běhounek navštívil Podkar-

patskou Rus jako první místo, 
kam se po svém zvolení vydal na 
zahraniční návštěvu. Doprovázel 
jej náměstek Libor Joukl, ředitel 
krajského úřadu a předseda fon-
du ViZa Zdeněk Kadlec a zástup-
ce krajské hospodářské komo-
ry Ivan Kameník. Kromě diskuse 
nad společnými projekty totiž de-
legace ještě připravovala podni-
katelskou misi, která má proběh-
nout ještě letos.

Letošní návrhy spolupráce se Zakarpatskou oblastí:
• investiční akce ve školství/vzdělání (Strymba, Lazeščyna – topení, sociální zázemí)
• investiční akce v sociální oblasti (zařízení pro postižené děti Tjačiv – dveře a ok-

na)
• účast turistických firem na Mezinárodní výstavě Tureurocentr Zakarpattya 2009 

(11.–13. 9. 2009 v Užhorodě)
• organizace česko-ukrajinských táborů pro děti a mládež v obci Strymba a Lazeščy-

na Rachivského okresu dle možností
• návštěva delegace a výměna zkušeností v odvětví školství, kultury a zdravotnictví

Pozďátky (kid) • Postupná úle-
va. Tak se dá popsat začátek sa-
načních prací na bývalé skládce 
v Pozďátkách. Státní podnik Di-
amo zde začal s přípravou čištění 
podzemních vod. To může zahá-
jit po nabytí právní moci rozhod-
nutí krajského úřadu, odboru les-
ního a vodního hospodářství a ze-
mědělství o povolení k nakládá-
ní s podzemními vodami. Podnik 
u skládky instaloval mobilní čis-
tírnu a znečištěné podzemní vo-

dy, které jí projdou, se tak mo-
hou vrátit zpět. Jedná se o sou-
část okamžitých protihavarijních 
opatření před vlastní sanací. „Kraj 
udělá vše pro to, aby veškerá 
úřední rozhodnutí ve věci sklád-
ky byla maximálně rychlá. Mys-
lím, že každému z obyvatel Vy-
sočiny záleží na tom, aby jedova-
tý odpad z našeho kraje zmizel co 
nejdříve,“ komentoval postup úřa-
du krajský radní pro vodní hospo-
dářství Josef Matějek (ČSSD). 

Diamo zároveň zpracovává 
podklady pro žádost o evrop-
skou dotaci, která by měla vlast-
ní sanaci skládky pokrýt až z 85 
procent. Zbytek zaplatí stát-
ní rozpočet. Odstranění jedova-
té skládky v Pozďátkách je před-
běžně vyčíslené na 380 milionů 
korun. Se zahájením vlastní sa-
nace skládky se počítá v příštím 
roce.
Skládka v Pozďátkách je no-

vodobou ekologickou zátěží na 

území kraje. Dnes už nefunkč-
ní objekt byl v provozu od ro-
ku 1994 a má za sebou nejen ně-
kolik změn vlastníka, ale zejmé-
na nepovolené uložení deseti ti-
síc tun zelené skalice s obsahem 
kyseliny sírové, která pronikla 
nejen do vod podzemních, ale 
postupně i do vod povrchových. 
Vláda v únoru rozhodla o od-
koupení skládky od jejího vlast-
níka a státní podnik Diamo po-
věřila její likvidací.

V Pozďátkách se začalo s prací

Uchazeči mohou své projek-
ty předkládat na krajské oddě-
lení grantových programů od 
30. března do 10. dubna. 
Úspěšní žadatelé získají dotaci 

až ve stoprocentní výši, přičemž 
85 procent v takovém případě pu-
tuje z Evropského sociálního fon-
du, zbytek ze státního rozpočtu. 
Řídícím orgánem programu je mi-
nisterstvo školství, kraj je nosite-

lem takzvaného globálního gran-
tu – získal tedy peníze a teď je pro-

střednictvím menších grantových 
programů rozděluje mezi zájemce. 
Kraj má v operačním programu 

Vzdělávání pro konkurenceschop-

nost za sebou první výzvu – nebo-
li první kolo. Zastupitelé už loni 
v prosinci přidělili třiceti žadate-
lům 106 milionů korun. „Odděle-
ní grantových programů zpraco-
valo z výsledků této první výzvy 
rozsáhlou analýzu. Ta má ukázat, 
co školská zařízení preferují, po-
třebují a zda jsou představy ža-

datelů v souladu s tím, na co kla-
de důraz kraj,“ říká krajský radní 
pro regionální rozvoj Martin Hys-
ký (ČSSD). 

Kraj totiž už před vyhlášením 
první výzvy definoval, co pova-
žuje v oblasti vzdělávání za dů-
ležité. Je to především rozvoj ja-
zykových dovedností, informač-
ní a komunikační technologie, 
profesní uplatnění absolventů 
a hodnocení kvality vzdělává-
ní. „Ukazuje se, že krajské pri-
ority byly zvoleny správně. Ze-
jména teď, v době hospodářské 
krize je kvalita vzdělávání, cizí 
jazyky a počítačová gramotnost 
neocenitelným přínosem na tr-
hu práce. Proto i nadále budeme 
posuzovat předložené projekty 
touto optikou,“ prohlásil Mar-
tin Hyský.

Školám se nabízí dotace z EU
Vysočina (kid) • Školy, školská zařízení, neziskovky, 
vysoké školy a právnické osoby působící ve vzdě-
lávání. Ti všichni se mohou opět ucházet o peníze 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, jehož druhou výzvu vyhlásil kraj.

Kde získat informace:
www.vysocina-finance.cz • www.msmt.cz



�� ��www.kr-vysocina.cz

3 STRANA | BŘEZEN 2009 Kraj Vysočina AKTUALITY / TÉMA

Třebíč (jis) • Nemocnice 
Třebíč zřídila v rámci své 
léčebny pro dlouhodobě 
nemocné pět lůžek dlou-
hodobé ošetřovatelské 
intenzivní péče (DIOP). 
Rekonstrukce včetně 
nutných dispozičních 
úprav, pořízení nových 
lůžek, matrací a přístrojů 
přišlo nemocnici na 1,9 
milionu korun. 

„Zařízení tohoto typu pro speci-
fickou skupinu pacientů nemocni-
ci chybělo. Důstojná dlouhodobá 
péče je zaručena odborností zdra-
votnického personálu i nového vy-
bavení včetně moderních přístro-
jů,“ řekl při návštěvě nového oddě-
lení krajský radní pro sociální věci 
Petr Krčál (ČSSD). 
Léčebna dlouhodobě nemocných 

při Nemocnici Třebíč nyní dispo-
nuje 47 lůžky LDN a nově pěti vy-
členěnými lůžky pro DIOP. „Na 
tato lůžka budou umisťováni pa-
cienti převážně s neurologickými 
postiženími, kteří již nevyžadují 
péči na akutním lůžku, ale je pro 

ně nezbytná dlouhodobá intenziv-
ní ošetřovatelská péče. Péči o pa-
cienty na této ošetřovací stanici 

bude zajišťovat vedoucí lékař a lé-
kař stanice, staniční sestra s kolek-
tivem dalších tří sester a tří členů 

pomocného zdravotnického perso-
nálu,“ uvedl ředitel nemocnice Pe-
tr Mayer.

Lidé mají v nemocnici lepší péči

Vysočina (kid) • Novým ve-
doucím krajského odboru zdra-
votnictví je Lukáš Kettner, do-
savadní ředitel krajské záchran-
ky. Svého místa se na začátku 
března ujal poté, co zvítězil ve 
výběrovém řízení.
Odbor zdravotnictví kraj vy-

členil z dosavadního odboru 
zdravotnictví a sociálních vě-
cí. Hlavním důvodem bylo zvý-
šení objemu práce v posledních 
letech. Na snímku Lukáš Kett-
ner přebírá své jmenování od 
hejtmana Jiřího Běhounka (nez. 
za ČSSD).

Zdravotnictví Vysočiny 
má v rukou Lukáš Kettner

Semináře mají ukázat 
řešení potíží s rozpočty
Vysočina (kid) • Krajští radní bě-
hem časného jara objedou všech 
pět okresů, aby se zde setkali 
s podnikateli a starosty nad mož-
nostmi zmírnění dopadů hospo-
dářské krize. 
„Na pracovních setkáních se sna-

žíme prezentovat možnosti pro fir-
my, podnikatele i obce, které zčás-
ti pomohou jejich rozpočtům. Jde 
například o získání dotací z ev-
ropských či jiných vnějších zdro-
jů,“ vysvětluje náměstek hejtmana 
pro majetek Libor Joukl (ČSSD). 
Dotačních titulů je dnes celá řa-

da. Kromě evropských fondů a re-
gionálního operačního programu 
nabízí získání peněz i státní agen-
tura Czech Invest, či sám kraj. 
„Grantové programy Fondu Vyso-
činy pro obce a neziskovky i pro 
podniky a podnikatele a Program 
obnovy venkova,“ nastínil kraj-
skou pomoc Libor Joukl. 
Kromě zástupců kraje na setká-

ních například také úřad práce 
představuje možnosti rekvalifika-
cí a dalších nástrojů v rámci stát-
ního programu Aktivní podpory 
zaměstnanosti.

Ryšavý: Bursíkův návrh 
zkomplikuje lidem život
Vysočina (kid) • Návrh nového 
zákona o odpadech, který připra-
vilo ministerstvo životního pro-
středí, neřeší základní problémy 
odpadového hospodářství, jen li-
dem, obcím a krajům tahá z ka-
pes peníze. Řekl to krajský radní 
pro životní prostředí Zdeněk Ry-
šavý (ČSSD).
„Ministerstvo stále prosazu-

je především materiálové využi-
tí odpadů na úkor energetického. 
Obce mají povinně zavést třídění 
šesti položek dopadů včetně bio-
odpadu, přitom již nyní je vlivem 
krize problém s odbytem vytřídě-
ných odpadů,“ řekl Zdeněk Ry-

šavý. Dalším problémem je pod-
le něj navrhovaný systém pla-
teb za odvoz popelnic. Má to být 
paušál 250 korun a potom dopla-
tek podle váhy až do výše 750 ko-
run. „Neumím si představit, jak 
pan Bursík určuje u společného 
kontejneru na sídlišti, kolik tam 
kdo hodil odpadků. A už vůbec 
si neumím představit, kde mají li-
dé ty peníze pořád brát,“ prohlá-
sil Ryšavý a dodal: „Obávám se, 
že výsledkem tohoto opatření by 
byl jen obrovský nárůst černých 
skládek. I proto budeme žádat 
o stažení návrhu zákona z legis-
lativního procesu.“

Zastupitelstvo zřídilo 
protikrizovou skupinu
Vysočina (kid) • Krajské zastu-
pitelstvo ustanovilo pracovní sku-
pinu, která se zabývá zmírňová-
ním dopadů hospodářské krize 
na život Vysočiny. Kromě zástup-
ců politických klubů, hejtmana 
a jeho náměstků v ní zasedli ješ-
tě předsedové finančního výbo-
ru a výboru regionálního rozvo-
je, ředitel jihlavského úřadu práce 
a zástupce hospodářské komory. 
„Pracovní skupina je otevře-

ná a vítáme každého, kdo přine-
se nějaký nápad či plán,“ říká je-
jí koordinátor, náměstek hejtma-

na pro finance Vladimír Novot-
ný (ČSSD). Pracovní skupina se 
zatím sešla na svém ustavujícím 
jednání, podruhé bude zasedat 8. 
dubna. „Plánujeme setkání podle 
vývoje situace. Dnes intenzivně 
pracujeme na vytipování problé-
mových lokalit, snažíme se peč-
livě sledovat nejen vývoj ekono-
miky, ale například i nezaměstna-
nosti a sesbírat poznatky ze všech 
oblastí tak, abychom mohli navá-
zat na krajskou strategii a vymys-
let nejvhodnější konkrétní opat-
ření,“ naplánoval Novotný.

„Regiony a obce budou první, 
kdo se s následky krize budou mu-
set vyrovnat, a proto je nutná spo-
lupráce na všech úrovních – ev-
ropské, národní, regionální i míst-

ní – tak, aby občané byli ochráněni 
před tvrdými dopady ekonomic-
ké krize. Na tom se summit jedno-
značně shodnul,” tlumočil jeden ze 
závěrů Martin Hyský. 

Evropský summit regionů a měst 
je setkání představitelů regionál-
ních a místních samospráv z ce-
lé Evropy. V Praze se konal čtyři 
roky poté, co se podobně lidé se-
šli v polské Wroclawi. Účastníci 
summitu se v Praze zabývali ro-
lí regionů a místních samospráv 
v době hospodářské krize, budouc-
ností evropské politiky soudržnos-
ti, posilováním rovných příležitostí 

bez ohledu na to, kde evropští ob-
čané žijí, ale také možnostmi re-
gionů a měst vysvětlovat politiku 
Evropské unie jejím občanům. 
Organizátorem summitu byl Vý-

bor regionů, poradní orgán evrop-
ských institucí, jimž tlumočí po-
stoje evropských regionů, a hlav-
ní město Praha. Počtem účastníků 
byl největší akcí českého předsed-
nictví.

Hyský: Evropa stojí na krajích
Vysočina, Praha (kid) • Evropa i národní státy by měly 
hospodářskou krizi řešit ve spolupráci s kraji a obcemi. 
S takovým závěrem se z březnového Evropského summitu 
regionů a měst v Praze vrátil krajský radní pro regionální 
rozvoj Martin Hyský (ČSSD).

Radní Zdeněk Ryšavý, náměstkyně ředitele nemocnice Eliška Klimková, vrchní sestra oddělení Marie Čechová a radní 
Petr Krčál nad denním plánem oddělení. Foto: archiv kraje

Kraj hledá Vesnici Vysočiny

Cílem soutěže Vesnice roku je 
snaha vyzdvihnout aktivity ob-
cí, jejich představitelů a občanů, 
kteří se snaží nejen zvelebovat 
svůj domov, ale rozvíjejí i míst-
ní tradice a zapojují se do spole-
čenského života v obci.
 „Celostátní vítěz vybraný 

z krajských vítězů může 
od ministerstva pro 
místní rozvoj zís-
kat dotaci z Progra-
mu obnovy venko-
va do výše 
dvou mi-
lionů ko-

run. V pořadí druhá oceněná 
obec smí požádat až o 1,9 mili-
onu korun, třetí obec o 1,8 mili-
onu korun a další krajští vítězo-
vé o milion korun. Ostatní obce, 
oceněné modrou, zelenou nebo 

bílou stuhou, mohou zís-
kat maximálně 600 ti-

síc korun,“ vypočítal 
odměny pro vítěze 

krajský radní pro 
regionální roz-

voj Mar-
tin Hyský 
(ČSSD).

Vítěz krajského kola na Vysoči-
ně navíc získává od kraje Vyso-
čina titul Vesnice Vysočiny, kte-
rý sebou nese i finanční benefit 
v podobě stotisícového daru. Ta-
ké na ostatní oceněné obce kraj 
pamatuje finanční odměnou, 
stejně jako v minulých letech. 
Titulem Vesnice Vysočiny se 

dosud pyšní obce Studenec, 
Mladoňovice, Jakubov u Morav-
ských Budějovic, Vilémov, Čast-
rov, Dukovany, Radostín, Libice 
nad Doubravou, zatím poslední 
titul získal loni Pikárec.

Vysočina (jis) • Vysočina opět po roce hledá další 
vesnici roku. Až do 30. dubna se mohou přihlásit 
obce, které se umí prosadit a rozvíjet ve všech 
oblastech veřejného života. Loni se do soutěže 
přihlásilo na Vysočině 28 obcí.

Prchal: Cesta byla užitečná
 „Osobní kontakty a vzájem-

ná výměna zkušeností jsou pro 
rozvoj podnikání nepostradatel-
né. Naši podnikatelé si z Belgie 
odvezli mnoho cenných poznat-
ků a námětů, které nepochybně 
využijí při své další práci. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat 
krajské samosprávě i zaměst-
nancům krajského úřadu za pří-
pravu cesty a sestavení zajíma-
vého a přínosného programu,“ 
prohlásil Tomáš Prchal.
Podnikatelé v Bruselu naváza-

li kontakty s tamními hospodář-
skými komorami, státními a re-
gionálními agenturami pro pod-
poru podnikání a zástupci čes-
kých podnikatelských komor 
v Belgii a při Evropské unii. 
Návštěvu zakončili setkáním 
s hospodářskou komorou v Lie-
ge ležící ve valonské části Bel-
gie.
Během dvoudenního programu 

se podnikatelé seznámili s růz-
nými aktivitami pro podporu 
podnikání, investic a meziná-

rodního obchodu například Čes-
ké podnikatelské reprezentace 
při EU, Evropské hospodářské 
komory, agentury CzechTrade 
pro Belgii, Velvyslanectví Čes-
ké republiky v Belgii nebo hos-
podářské komory v Limbur-
gu a Liege.  „Pracovní cesta do 
Bruselu a Liege, kterou pro na-
še podnikatele připravil krajský 
úřad, byla jedním z konkrétních 
kroků, jak  pomoci podnikate-
lům z Vysočiny zprostředko-
vat nové kontakty a seznámit se 
s příklady dobré praxe v odliš-
ném podnikatelském prostředí. 
Podnikatelská mise se uskuteč-
nila v takovém rozsahu vůbec 
poprvé a kraj Vysočina chce 
i v budoucnosti v podobných 
cestách pokračovat. Už nyní se 
intenzivně připravuje cesta vy-
sočinských podnikatelů do Za-
karpatské oblasti Ukrajiny, se 
kterou má kraj uzavřenu smlou-
vu o spolupráci,“ uvedl rad-
ní pro regionální rozvoj Martin 
Hyský (ČSSD).

Belgie, Vysočina (kid, en) • Úspěšná a přínosná 
mise. Tak zhodnotil březnovou cestu podnikatelů 
z Vysočiny do Belgie ředitel krajské hospodářské 
komory Tomáš Prchal.

Výprava z Vysočiny na prezentaci agentury Czech Trade. Foto: archiv kraje
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Informační kancelář: 
Konzultační hodiny:  

Kontakt: Alice Tomášková, 

Jihlava – Hruškové Dvory III

www.bytyjihlava.cz
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prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414

www.provapo.cz

•Funkční bez přípojky vody,
odpadu, el. proudu.

 I na dobírku.•
• Sedm typů.

VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA, Praha 3

Kouřimská 18

HZZ a.s., Brno
Gajdošova 82
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VYHRAJTE DOVOLENOU ZA 50 000

a další ceny za  300 000

www.NASEJIHLAVA.cz

Hlavní partneři:

Podělte se s námi o Vaše zážitky z dovolené a vyhrajte tu letošní!
Nejlepší fotka vyhrává  každý den. Soutěž probíhá od 1/4/2009 
do 31/5/2009. 
Pravidla soutěže a další informace na www.nasejihlava.cz

www.hyperinzerce.cz
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Ceny ojetých aut 
už nebudou klesat
Pokud někdo uvažuje o koupi ojetého auta, prá-

vě teď je nejlepší příležitost. Řekl to majitel nej-
vyhlášenějšího autobazaru našeho kraje Autoba-
zar Vysočina Mělkovice Michal Břečka. 

„Ceny ojetých vozidel jsou na dně, očekávám 
teď jejich stagnaci, anebo dokonce mírné postup-
né zdražování,“ řekl Břečka s tím, že nejvhod-
nější doba k nákupu právě nastala. 

Ojetiny se na Vysočině prodávají stále, bazar 
v těchto měsících pociťuje jen mírný pokles pro-
deje ve srovnání se stejným obdobím loňského 
roku. 

Autobazar Vysočina je největší prodejce ojetých 
vozů v našem kraji. Průběžně má v nabídce až 
400 vozů v nejvýhodnějších cenových podmín-
kách. Zákazníkům nabízí seriózní a profesionál-
ní jednání, nikdy se neuchyluje k nechvalně zná-
mým praktikám některých českých prodejců. 

V těchto dnech má Autobazar Vysočina velký 
výběr rodinných vozů a lidé mohou využít i vý-
hodný splátkový prodej.

NOVINY KRAJ VYSOČINA VYCHÁZÍ 

V NÁKLADU 215 000 VÝTISKŮ



www.kr-vysocina.cz

Inzertní manažer:

Klára Černíková
tel.: 777 789 600

e-mail: cernikova@ceskydomov.cz
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VÁŠ OSOBNÍ ELEKTROMARKET

>>   blízko centra, dostupnost MHD

>>  možnost parkování před prodejnou
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www.pks.cz
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PKS MONT, a.s.

Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou

tel:  566 697 301
fax: 566 697 392

e-mail: mont@pks.cz

Záruka kvality!  
âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

VOLEJTE ZDARMA 

800 23 00 23

A 

BONUS

NAVÍC!

ZIMNÍ SLEVA 

Akce platí pouze na v˘robky s termínem montáÏe do 31.5.2009, 
tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 16.2. - 31.3.2009.

Bonus platí pfii uzavfiení smlouvy do 15.4.2009!

Kromû zimní slevy na okna i montáÏe 
Vám nyní nabízíme i slevov˘ bonus. 
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VYKOUPÍME
Váš BYT

či D Ů M
PENÍZE I DO 24 HODIN.
EXEKUCE VYŘEŠÍME.

Tel.: 736 631 401
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Hledáme chalupu,
chatu, statek
na Vysočině.

Rychlá platba,
tel 608 444 424

SC
 8

14
27

/6

Veřejná vysoká škola nabízí
bakalářské studijní obory:

Forma studia je prezenční (denní), u oborů finance a řízení 
a počítačové systémy také kombinovaná.

Bližší informace: studijní oddělení tel. 567 141 181, 
e-mail: studijni@vspj.cz, 
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NOVINY KRAJ VYSOČINA DODÁVÁME 
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ 

NA VYSOČINĚ 

UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE 
DO DUBNOVÉHO ČÍSLA JE 

17. DUBNA 2009.
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Rozpočty sociálních například 
pobytových zařízení se skláda-
jí především ze státní dotace, dá-
le z příspěvků na péči, úhrad od 
klientů, příspěvků od zdravot-
ních pojišťoven a případně od 
zřizovatelů případně krajů. „Kraj 

Vysočina je v současnosti zřizo-
vatelem 22 zařízení sociálních 
služeb, v nichž pracuje 1354 za-
městnanců a využívá je 2276 kli-
entů. S ministerstvem práce a so-
ciálních věcí intenzivně jedná-
me o navýšení dotací ze státního 

rozpočtu. Oproti loňskému roku 
je výše dotací pro poskytovate-
le sociálních služeb 135 milionů 
nižší, přičemž u příspěvkových 
organizací kraje tento deficit či-
ní 107 milionů. MPSV nyní při-
pravuje rozdělení dalších finan-
cí ze svých rezerv, ale obáváme 
se, že ani s nimi nepokryje celý 
deficit. V případě Vysočiny so-
ciálním zařízením jako první po-
mohl na omezenou dobu kraj – 
uvolnil ve schváleném rozpočtu 
pro své organizace, nestátní ne-
ziskové organizace i obecní za-
řízení celkem 75 milionů. V pří-
padě krajských zařízení hrozí už 
nyní začátkem roku platební ne-
schopnost s nedodržením napří-
klad i výplatních termínů. Je tře-
ba si uvědomit, že neuhrazením 

povinných odvodů pojistného na 
sociální a sociální pojištění včet-
ně odvodů hrozí našim organi-
zacím penále,“ uvedl Petr Krčál 
s tím, že upozornil, že organiza-
ce již potřebovaly mimořádnou 
výpomoc kraje nad rámec vý-
še uvedené částky ze schválené-
ho rozpočtu. Krajem zřizovaným 
organizacím musel kraj v únoru 
a březnu poskytnout návratnou 
finanční pomoc ve výši 10 milio-
nů, tak aby nebyl z důvodu nedo-
statku peněz ohrožen jejich pro-
voz.
Stejně jako ostatní kraje poža-

duje Vysočina, aby stát prostřed-
nictvím ministerstva práce a so-
ciálních věcí navýšil dotace na 
sociální služby minimálně na 
úroveň loňského roku.

Krčál: Stát ohrožuje sociální péči
Vysočina (jis) • Krajský radní pro sociální věci Petr 
Krčál v posledních dnech navštívil řadu krajských 
i městských sociálních zařízení. Problémem číslo 
jedna pro organizace zajišťující sociální služby je 
na začátku roku nedostatek peněz, neboť dotace 
z ministerstva práce a sociálních věcí přicházejí až 
v únoru i déle. V letošním roce navíc ministerstvo 
bez předchozího varování přiznalo zařízením 
řádově nižší dotaci k financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytování sociálních služeb.

Neziskovky z kraje spojily síly
Vysočina (blk) • Nestátní nezis-
kové organizace z celého kraje se 
mohou nově zapojit do činnos-
ti Koordinačního uskupení NNO 
kraje Vysočina (KOUS). Usku-
pení vytváří zázemí a poraden-
ský servis pro činnost nezisko-
vek v kraji a zastupuje nezisko-
vý sektor při jednáních s veřej-
nou správou. 
Koordinační uskupení nestát-

ních neziskových organizací kraje 
Vysočina (KOUS) vzniklo v roce 

2002 na třetí krajské konferen-
ci NNO kraje Vysočina. V prv-
ních letech mělo pouze neformál-
ní charakter a tvořili jej zvolení 
zástupci oborových sekcí. Těch-
to sekcí je cel-
kem sedm, 
ekologie a ži-
votního prostředí, kultura, senio-
ři a zdravotně postižení, poraden-
ství a vzdělávání, sociálně-zdra-
votní oblast, rekreace, sport a tě-
lovýchova a volný čas mládeže.

V roce 2008 se uskupení ocit-
lo před důležitým rozhodnu-
tím. „Šlo o to, že pro další rozvoj 
KOUS bylo třeba změnit jeho for-
mu tak, aby uskupení dosáhlo na 

možnost čer-
pat prostřed-
ky pro svo-

ji činnost. Z tohoto důvodu jsme 
se rozhodli založit stejnojmenné 
občanské sdružení, jehož členy 
jsou všechny neziskovky z Vy-
sočiny, které mají na jedné stra-

ně zájem spolupracovat, rozvíjet 
společně občanský sektor v kra-
ji a na straně druhé získat potřeb-
ný servis pro svoji činnost či dal-
ší rozvoj,“ vysvětluje Dana Fied-
lerová, která má v KOUS na sta-
rost oblast vzdělávání. Podle ní je 
o vstup do koordinačního usku-
pení mezi neziskovkami v kraji 
poměrně velký zájem. V součas-
né době se zaregistrovalo již 43 
organizací a další přibývají tak-
řka každým dnem.

www.kous.cz

Co jsou Rodinné pasy?
Jedná se o projekt určený rodinám kraje Vysoči-
na, který nabízí možnost využít služby, které se dí-
ky slevám stanou pro účastníky atraktivnější. Kraj 
Vysočina se jako první v roce 2006 připojil ke kra-
ji Jihomoravskému.
Komu je projekt určen?
Projekt je určen pro rodiny (i neúplné), alespoň 
s jedním dítětem do 18 let, trvale žijící v kraji Vy-
sočina.
Je složité vyřízení karty?
Slevovou kartu získáte registrací do systému Ro-
dinných pasů.
Registraci je možno provést následujícími způso-
by:
• e-mailem – prostřednictvím e-mailové adresy 

info@rodinnepasy.cz
• poštou – žádosti zasílejte na adresu: Rodinné pa-

sy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno s heslem na 
obálce RODINNÉ PASY

• on-line – vyplněním registračního formuláře na 
internetových stránkách Rodinných pasů www.
rodinnepasy.cz.

Při registraci je nutno uvést následující údaje – 
jméno rodiče (rodičů), adresa bydliště včetně PSČ, 
na kterou mají být pasy zasílány, jména dětí a rok 
jejich narození, e-mail, případně telefonní číslo. 
Platí se při registraci něco?
Ne. Registrace je bezplatná včetně veškerých ná-
kladů s vystavením karet. 
Jak dlouho trvá dodání karty?
Karty se tisknou hromadně po zaplnění databáze 
určitým počtem žadatelů. Následně se rozesílají 
poštou dvě karty se jménem rodiny na Vámi uve-

denou adresu. Toto může trvat i 8 týdnů. Jelikož 
celý proces je podmíněn rychlostí zaplnění databá-
ze, mějte proto, prosím, strpení. 
Kdo může být držitelem Rodinného pasu?
Držiteli jsou rodiče/rodič, nikoliv děti.
Musí být při uplatnění slevy přítomni oba rodiče?
Ne, nemusí. Při uplatnění slevy na Rodinný pas 
musí být vždy přítomen alespoň jeden z rodičů. 
V opačném případě není poskytovatel povinen sle-
vu poskytnout.
Bude to mít přínos pro celou rodinu, nebo jen pro 
dítě/děti?
Záleží na Vás, jakou formu výhod využijete. Slevy 
je možno uplatnit v oblasti kultury a sportu, náku-
pů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostat-
ních služeb (např. restaurace, ubytování, dovole-
ná). Největší slevy jsou nabízeny v oblasti volnoča-
sových aktivit u poskytovatelů, kteří jsou příspěv-
kovými organizacemi kraje Vysočina, obcí a měst. 
Jedná se o muzea, koupaliště, divadla, památkové 
objekty, lázně, sportoviště a kulturní akce. 
Kde najdu informace o Rodinných pasech?
Hlavním zdrojem informací je internetová strán-
ka Rodinných pasů. Její odkaz je: www.rodinnepa-
sy.cz. Při otevření těchto stránek si z nabídky vybe-
rete kraj Vysočina. 
Kde všude jsou slevy?
Seznam poskytovatelů slev Rodinných pasů je 
možno nalézt na internetových stránkách Rodin-
ných pasů. Její odkaz je: www.rodinnepasy.cz. Ne-
bo v katalogu poskytovatelů, který obdržíte spo-
lečně s kartami při registraci. Při otevření interne-
tových stránek si z nabídky nejprve vyberete po-
skytovatele slev a následně slevovou síť Sphere.

Proč jsem při prohlížení poskytovatelů přesměro-
ván na stránky www.sphere.cz?
Pokud jste si pozorně prohlédli svůj rodinný pas, 
případně jeho obrázek umístěný na stránkách ro-
dinných pasů, najdete na přední straně karty logo 
společnosti Sphere. Rodinné pasy fungují v rámci 
slevové sítě této společnosti. To znamená, že slevu 
s rodinným pasem můžete uplatnit u všech posky-
tovatelů, kteří jsou označeni logem Sphere.
Na internetových stránkách www.rodinnepasy.cz 
také můžete najít další skupinu poskytovatelů. Ti-
to poskytují slevu pouze držitelům Rodinných pa-
sů, a ne všem držitelům karet Sphere.

Jsou nějak označení poskytovatelé slev rodin-
ných pasů?
Ano. Poskytovatelé slev pro držitele Rodinných 
pasů mají následující logo:

Jak velké slevy jsou?
Slevy na služby poskytovatelů jsou v rozmezí 
5–20 %, u volnočasových aktivit až 50 %.
Kolik rodin už je v kraji Vysočina přihláše-
ných?
K březnu 2009 je v kraji Vysočina přihláše-
no celkem 5221 rodin. Například během led-
na a února se v tomto roce přihlásilo celkem 
213 rodin. Během prvního týdne měsíce břez-
na se přihlásilo již 33 rodin. Počet poskytova-
telů je 598.
Jak vypadá karta Rodinných pasů?
Podobu slevové karty rodinných pasů znázorňuje 
následující obrázek:

Bývají nějaká setkání držitelů Rodinných pasů?
Ano. V minulém roce jich proběhlo něko-
lik. Nejbližší termín setkání je 25. dubna 2009 
v ZOO Jihlava. Podrobnější informace Vám včas 
poskytneme. Rádi bychom v těchto novinách za-
vedli pravidelnou rubriku týkající se Rodinných 
pasů.

Vážení rodiče, vážené děti,
kvalita prožívání životního času člověka se dostává do popředí zájmu řady institucí a organizací v naší 
republice. Volný čas již nepředstavuje jen prostor pro relaxaci a oddych, ale složitý dynamický systém ši-
rokého dosahu. Jedním z cílů projektu Rodinné pasy je kvalitní prožití života, a zejména různorodé trá-
vení volného času. Celý projekt již třetím rokem přináší pestrou paletu slev při nákupech, návštěvách 
zařízení pro volný čas, a to na území České republice, Slovenska a Rakouska. Projekt rodinné pasy je za-
měřen tak, aby nejvíce pomohl samotným rodinám s dětmi. Dostatečně o tom svědčí jejich zájem, kte-
rý se promítá ve vysokém počtu registrovaných zájemců o využití pasů. Projekt bude i nadále napomá-
hat k zvýšení návštěvnosti kulturních a přírodních památek a propagaci zapojených regionů ze zahraničí. 
Velice významná je i přeshraniční spolupráce se spolkovou zemí Dolní Rakousko. Přinášíme vám stručný 
a přehledný návod k tomu, jak rodinný pas získat a jak a kde jej nejlépe využít. Děkuji Vám za Váš zájem 
o Rodinné pasy a doufám, že si díky němu zpříjemníte společné chvíle s rodinou.
 Petr Krčál, krajský radní

Vysočina (kid) • Nejlepší webo-
vé stránky mezi obcemi Vyso-
činy má Dobronín, mezi městy 
Moravské Budějovice. Říká 
to hodnocení poroty v kraj-
ském kole soutěže webů 
Zlatý erb. 
Obchodní akademie 

a Hotelová škola 
Havlíčkův Brod 
si odnáší prvenství 
mezi příspěvkovými or-
ganizacemi, Přibyslav 
zvítězila s nejlepší elektro-
nickou službou. 
Vítězové jednotlivých katego-

rií postupují do celostátního ko-
la, které bude vyhodnoceno na 

konferenci ISSS 6. dubna 2009 
v Hradci Králové.
Na předávání cen soutěže Zla-

tý erb volně navázalo předá-
vání cen soutěže Mladý web 

Vysočiny. Mezi mladý-
mi tvůrci webů kraloval 
Matouš Skála, který se 

svým blogem, tříd-
ní kronikou a we-
bovými stránkami 

Royal Rangem obsadil 
první tři místa kategorie 

mladší žáci. Mezi staršími 
zvítězil s pozoruhodnými strán-
kami žďárského gymnázia Ondřej 
Nádvorník. Kompletní výsledky 
najdete na www.zlatyerb.cz.

Dobronín oslnil webem

VÍTĚZOVÉ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE ZLATÝ ERB
cena veřejnosti Nový Telečkov www.novyteleckov.wbs.cz

organizace zřizované 
samosprávou

Obchodní 
akademie 
a Hotelová škola 
Havlíčkův Brod

www.oahshb.cz 

nejlepší elektronická 
služba Přibyslav www.pribyslav.cz 

nejlepší webová 
stránka obce Dobronín www.dobronin.cz 

nejlepší webová 
stránka města

Moravské 
Budějovice www.mbudejovice.cz 

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE MLADÝ WEB VYSOČINY
mladší žáci Matouš Skála http://blog.maxfun.cz 
starší žáci Ondřej Nádvorník www.gymzr.cz/pr 

Peter Dvorský
tenor

Andrea Kalivodová
mezzosoprán

Jakub Pustina
baryton

Charitativní galakoncert pro pohybově postižené děti

PETER DVORSKÝ a jeho přátelé
10. 5. 2009 v 19.00, Dům kultury Žďár nad Sázavou

JAK ŘEŠIT ZPRACOVÁNÍ BIOODPADU V OBCI
Seminář, zaměřený na proces projektové přípravy, realizace výstavby a provozu zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů, včetně 
povolovacího procesu a možností získání finančních prostředků na realizaci.

KONGRESOVÝ SÁL KRAJSKÉHO ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 8. DUBNA, 9.00–15.00
Cílovou skupinou jsou žadatelé o rozhodnutí, předkladatelé žádostí o spolufinancování projektů z Operačního programu Životní prostředí (pri-
orita 4.1), města a obce kraje Vysočina a firmy zabývající se odpadovým hospodářstvím na komunální úrovni.

Více informací na www.kr-vysocina.cz/zivotni-prostredi



Správné znění tajenky zašlete na ad-
resu redakce do 18. dubna. Tři vy-
losovaní obdrží zajímavé ceny. Mů-
žete využít i emailovou adresu 
tajenkyvysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: V Ledči 
nad Sázavou se narodil novinář a po-
litik Lev Sychrava. V Ženevě spolu-
pracoval s T. G. Masarykem a v Paříži 
s E. Benešem.
Výherci z minulého čísla Š. Čermá-
ková, Praha, J. Zimmermann, Havlíč-
kův Brod a L. Spáčil, Jihlava získali 
mapu Vysočiny, přívěsek a šňůrku na 
krk v krajských barvách.

�� ��
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�6. duben
Marie Rottrová se skupinou Ne-
řež, Divadlo Pasáž, Třebíč, 19.00

�7. duben
Co se stalo s Ježíšem?, paši-
jová hra, areál Libušín, Žďár nad 
Sázavou, 20.00

�8. duben
Stamicovy slavnosti, zahajova-
cí koncert, Zemlinského kvarte-
to, Stará radnice Havlíčkův Brod, 
19.00
Pietní vzpomínková slavnost 
k 40. výročí sebeupálení Evžena 
Plocka, první veřejné promítání 
filmu z pohřbu, výstava fotografií, 
almanach, gotický sál staré radni-
ce, Jihlava

�12. duben
Silniční běh městem Jarmily Kra-
tochvílové, Golčův Jeníkov

�17. duben
Miss Vysočiny 2009, Dům kultu-
ry, Žďár nad Sázavou

�22. duben
Stamicovy slavnosti, Slavná hu-
dební výročí – Haydn, Foerster, 
Mendelssohn, Stará radnice, Hav-
líčkův Brod, 19.00

�23. duben
Lokálka, koncert v rámci cyklu 
Zpívání se Sampajem, předprodej 
vstupenek v prodejně Ráj spán-
ku, Žižkova ul., Jihlava, Divadlo 
Na Kopečku, Jihlava, 19.00

�25. duben
Nejlepší boršč Vysočiny, při-
hlaste se do soutěže se svým bor-
ščem do 20. dubna, Ranč Gerlin-
da, Rousměrov, 12.00

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz
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Otec Franze Regena, původem 
z jižní Moravy, byl jako dítě po-
slán na výměnný prázdninový 
pobyt do Rakouska. Na památ-
ku dostal tyto biřmovací hodin-
ky, jež od té doby nosil neustále 
s sebou. Během vpádu Rudé ar-

mády do Československa risko-
val život, když se postavil na od-
por vojákovi, jenž ho o ně chtěl 
připravit. Během odsunu sudeto-
německé menšiny z českého úze-
mí v letech 1945 a 1946 přišli ta-
ké Regenovi o svůj domov a by-

li nuceni uprchnout do Rakouska. 
Na hranicích byli všichni kromě 
dětí šacováni, a tak pan Regen 
podstrčil hodinky malému Fran-
zovi, aby je tím zachránil. Franz 
Regen k těmto hodinkám dodnes 
chová výjimečnou úctu.

Stříbrné biřmovací hodinky jednoho 
sudetoněmeckého uprchlíka

Tip (nejen) pro 
mimožďárské 
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Hlasování o Cenu kraje Vysočina 
za kulturní počin roku probíhá od 
9. března do 17. dubna 2009. 
Anketa je tradičně rozdělena do 
dvou kategorií: kulturní aktivita 
a péče o kulturní dědictví. Jejím cí-
lem je poukázat na pestrost kultur-
ních aktivit, které se v průběhu ro-
ku 2008 uskutečnily na území na-
šeho kraje, a opomenuty nezůstá-
vají ani obnovy kulturních památek, 
na které vynakládají jejich vlastní-
ci velké úsilí. Popis jednotlivých po-

činů včetně fotografií vystihující at-
mosféru při akcích a zachycující sou-
časný stav památky je k dispozici na 
webových stránkách kraje Vysočina 
v sekci kultura a památky. Tam také 
máte možnost hlasování přes elek-
tronický formulář nebo můžete vy-
užít hlasování prostřednictvím hla-
sovacích lístků z našeho měsíčníku. 
Po vyplnění údajů (jméno, příjme-
ní, telefon, akce, pro které hlasuje-
te – může být pouze jedna v každé 
kategorii) odešlete lístek na adresu 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor 
kultury a památkové péče, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava. Obálku nezapo-
meňte označit heslem „Zlatá jeřabi-
na“. Bonusem pro ty, kteří se zúčast-
ní hlasování je možnost výhry knih 
z grantového, programu Edice Vyso-
činy a dále nabídnutí účasti na slav-
nostním vyhlášení výsledků anke-
ty v Horáckém divadle Jihlava. Tento 
galavečer, v rámci něhož budou oce-
něny první tři vítězné počiny v kaž-
dé kategorii, se uskuteční za hudeb-

ního doprovodu operního pěvce Ja-
kuba Pustiny a dalších hostů ve čtvr-
tek 21. května 2009. 

Podmínky hlasování:
• Svůj hlas můžete dát vždy jen jed-

né akci v každé kategorii
• Každý má právo hlasovat pouze je-

denkrát 
Vyhlašovatel ankety si vyhrazuje prá-
vo ověření platnosti zaslaných hlasů 
a případného vyřazení prokazatelně 
neplatných hlasů.

Hlasování v anketě Zlatá jeřabina 2008

Přehled kulturních aktivit nominovaných na Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008
1. KATEGORIE: KULTURNÍ AKTIVITA

Arts&film 2008 – 4. ročník filmového festivalu / Telč
Celostátní hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů / Pel-
hřimov
Černovicko se baví – kulturně společenská akce / Černovice

Dospělí dětem – divadelní přehlídka / Havlíčkův Brod
Festival bratří Vranických – festival vážné hudby / Nová Říše
Festival Otevřeno Jimramov – kulturní festival / Jimramov
Festival „Pod Zelenou horou“ – 1. ročník hudebního festivalu / Žďár nad Sá-
zavou
Film a dějiny 2008 – filmový festival / Orlík nad Humpolcem
Folkové prázdniny – 23. ročník festivalu / Náměšť nad Oslavou

Honzlův Humpolec 2008 – 4. ročník festivalu amatérských divadelních předsta-
vení / Humpolec
Hudební slavnosti – festival klasické hudby / kraj Vysočina
Mezinárodní festival dokumentárních filmů – 12. ročník / Jihlava
Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského – 10. ročník / Jaroměřice nad 
Rokytnou, Telč, Dalešice
Oslavy 600 let od získání plných městských práv / Velké Meziříčí
Pelhřimov město rekordů – mezinárodní festival rekordů a kuriozit / Pelhřimov
Podzimní knižní veletrh – 18. ročník / Havlíčkův Brod
Prázdniny v Telči – 26. ročník festivalu nejen folkové hudby / Telč
Roštejn Jazz Festival 2008 / Roštejn
Slavnosti jeřabin – 14. ročník kulturního festivalu / Žďár nad Sázavou

Slavnosti žirovnického jednorožce – středověké městské slavnosti / Žirovnice
Slévárenské sympozium / Bystřice nad Pernštejnem
Stamicovy slavnosti – 7. ročník festivalu vážné hudby / Havlíčkův Brod
Tančírna Třešť / Třešť
Trampský širák 2008 – 5. ročník festivalu / Štoky
Třešťské divadelní jaro – 47. ročník divadelní přehlídky / Třešť
Velká bitva o Polnou – rekonstrukce středověké bitvy / Polná
Vydání knihy „Pamětní knihy města Chotěboře“ / Chotěboř
Vydání knihy „Vír v údolí Svratky“ / Vír
Výstava Alfréda Habermanna v Domě Gustava Mahlera / Jihlava
Zámostí – multižánrový hudební festival / Třebíč

2. KATEGORIE: PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Božejov / Obnova šindelové střechy na kostele sv. Anny

Bystřice nad Pernštejnem / Restaurování a znovuosazení sochy sv. Jana Nepo-
muckého na původní místo do Jánského údolí

Dalečín / Postupná oprava hradu Dalečín

Dalešice / Celková obnova fary č. p. 20

Humpolec / Restaurování oltáře v tolerančním kostele

Chotěboř / Restaurování pomníku padlým

Jamné / Oprava krovu zámku

Jihlava / Obnova měšťanského domu, Husova č. 10

Krásněves / Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Ledeč nad Sázavou / Obnova východních parkánových zdí včetně brány

Libice nad Doubravou / Generální rekonstrukce varhan v kostele sv. Jiljí

Lipnice nad Sázavou / Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Náměšť nad Oslavou / Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Netín / Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Nová Říše / Obnova věže kostela sv. Petra a Pavla

Okříšky / Obnova střechy zámku

Osová Bítýška / Obnova věže kostela sv. Jakuba St.

Pelhřimov / Obnova fasády č. p. 11

Pelhřimov / Restaurování výzdoby štítu č. p. 8 – malba sv. Jana Nepomuckého

Police / Postupná obnova zámku

Polná / Restaurování oltářů v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Přeckov / Obnova kapličky

Stařeč / Obnova a restaurování kostelní věže

Stránecká Zhoř / Postupná obnova zámku

Telč / Oprava radnice

Třebíč / Obnova kamenných prvků v kostele Nejsvětější Trojice

Velké Meziříčí / Restaurování kašny na velkomeziříčském zámku

Žďár nad Sázavou / Celková obnova klášterního kostela Nanebevzetí Panny 
Marie

Žďár nad Sázavou / Rekonstrukce barokního mostu u zámku ve Žďáru nad 
Sázavou

Žirovnice / Obnova zámecké bašty

Šéfredaktor: Petros Martakidis
tel.: 775 944 229,
e-mail: martakidis@ceskydomov.cz

Inzerci vám zprostředkuje:
Klára Černíková, tel.: 777 789 600, 
e-mail: cernikova@ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz

Adresa redakce: Netín 36, 594 44 Rado-
stín nad Oslavou. Internet: www.kr-vyso-
cina.cz. DTP: Tomáš Coufal.

Distribuci zajišťuje Česká distribuční. 
Případné nedostatky v distribuci oznamte 
SMS zprávou na tel. č. 775 944 229.

Registrováno pod číslem MK ČR E 
14751. Vytištěno na recyklovaném pa-
píru, běleném bez použití chlóru. 
Příští číslo vychází 27. 4. 2009.



www.kr-vysocina.cz���� ����

AKCE Kraj Vysočina BŘEZEN 2009 | STRANA 8

Vážení čtenáři, 
kraj Vysočina ve spolupráci s Jihlavskými listy a dal-

šími regionálními médii vyhlašuje 7. ročník ankety 
Sportovec kraje Vysočina. 

Jak hlasovat
1) Kupónem - Na přiložený kupón vypište jméno 

vámi vybraného sportovce v každé z kategorií a vypl-
něný lístek doručte do redakce Jihlavských listů, 
Čajkovského 35, Jihlava. 

POZOR! Pokud chcete hlasovat pro sportovce, který 
není v naší nominaci uveden, vypiště jeho jméno a 
údaje na kupón, a tím ho zařadíte mezi nominované.

2) Internetem - Hlasovat můžete na následujících 
internetových stránkách:

www.jihlavske-listy.cz
www.sportoveckrajevysocina.cz
www.kr-vysocina.cz

Hlasy se sčítají ze všech médií.

POZOR! Každý čtenář může hlasovat pouze jednou!  
Ze všech  doručených  anketních  lístků budou 
vylosováni výherci, kteří se budou moci zúčastnit 
slavnostního  Galavečera,  který   se   uskuteční  dne  
15. května 2009 v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově 
Brodě.” Hlasování bude ukončeno 20. dubna 2009.

Nominace jednotlivc�
Bakus Old�ich (HC Dukla Jihlava) – lední 
hokej
Caha Jan (TJ T�ebí�) – kulturistika
�ech Ivo (SK Jihlava) – judo
Dlaba�ová Kate�ina (SK Baver T�ebí�)
– moderní gymnastika
Dvo�áková Veronika (Atletika Jihlava) 
– atletika
Faldyna Petr (FC Vyso�ina) – fotbal
Fu�ík Tomáš (JPK Axis Jihlava) – plavání
Gerlová Iveta (TK Spartak Jihlava) – tenis
Hajn David (Croquet Club Dynamo Tel�)
– kroket
Han�íková Hana (SK Orienta�ní sporty Nové 
m�sto na Morav�) – lyža�ský orienta�ní b�h
Chyba Josef (TJ Spartak T�ebí�) – atletika
Jirk� Andrea (NOVIS Team) – rychlobruslení
Kolouchová Kate�ina (Sokol Jihlava) – judo
Krpálek Lukáš (Judo SK Jihlava/USK Praha) 
– judo
Krpálek Michal (Judo SK Jihlava) – judo
Kulovaná Eva (Gordic Jihlava) – šachy
Lauerman Jan (OK Jihlava) – lyža�ský 
orienta�ní b�h, MTBO horská kola
Mísa� Petr (BK Jihlava) – basketbal
Najman Pavel (TJ Sokol Nové Veselí) 
– házená
Paulí�ková Renata (OK Jihlava) – MTBO 
horská kola    
Prášek Michal (Prášek Team Havlí�k�v
Brod) – motorismus
Prokop Martin (Jipocar Racing Team) 
– motorismus
Ra�ková Jana (KK PSJ Jihlava) – kuželky
Reiterman Filip (Gauner Boxing Club 
Jihlava) – box
Sáblíková Martina (NOVIS Team) 
– rychlobruslení
Sobotka Ond�ej (TJ Spartak T�ebí�)
– atletika
Šárik Tomáš (KTS Jihlava) – silový trojboj
Šitková Jitka (Ski Klub Velké Mezi�í�í) 
– skicross
Šereda Michal (MSK Chot�bo�) – karate

Švec Marek (TJ Jiskra Havlí�k�v Brod) 
– �ecko-�ímský zápas
Táborský Josef (ÚAMK AMK cyklotrial 
Jemnice) – biketrial
Topinka Lukáš (Pro Life Fitness Tel�)
– kulturistika
Vainlich Ji�í (TJ Sokol Byst�ice nad 
Pernštejnem) – kulturistika
Vaverová Lucie (TJ Spartak T�ebí�)
– triatlon   
Vondrá�ek Vít (TJ Jiskra Havlí�k�v Brod)
– rafting 

Nominace kolektiv�
BK Jihlava (junio�i U18) – basketbal
BK Jihlava (kadeti U16) – basketbal
FC Vyso�ina (A-tým) – fotbal
FC Vyso�ina (mladší žáci) – fotbal
GymBeam Jihlava (Tereza Škrdlová 
– Richard Pekárek) – akrobatický rokenrol
Handicap Sport Club Velké Mezi�í�í
– curling
HC Rebel Havlí�k�v Brod (dorost) 
– lední hokej
JPK Axis Jihlava – plavání
KK PSJ Jihlava (muži) – kuželky
KVL Slavoj Kostelec – vodní lyžování
Rafting klub TJ Jiskra Havlí�k�v Brod
– rafting
RnR club Elvis Jihlava TJ Sokol 
Bed�ichov – akrobatický rokenrol
SDH Nevcehle – požární útok
SK Taekwondo Lacek – taekwondo
Spartak Pelh�imov – florbal
SRC Fanatic Havlí�k�v Brod – fitness aerobic 
TJ BOPO T�ebí� (družstvo d�v�at) 
– sportovní gymnastika
TJ BOPO T�ebí� (družstvo mix) – sportovní 
gymnastika
TJ Jiskra Havlí�k�v Brod (starší ža�ky) 
– házená
TJ Sokol Nové Veselí (mladší žáci) 
– házená
TJ Sokol Nové Veselí (starší dorost) 
– házená
TJ Spartak T�ebí� (ženy) – atletika

V minulém vydání inzerce jsme nedopatřením uvedli nominaci trenérů místo nominace kolektivů. Za tuto chybu se všem 
velice omlouváme. 
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18. duben – 1. listopad
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ROZDELENI    ODLOUCENI    SPOJENI
CESKO.RAKOUSKO.

l l

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

VÝSTAVNÍ MÍSTA Horn – Kunsthaus Horn / Raabs an der Thaya – Lindenhof / Telč – zámek Telč, galerie Hasičský dům
OTEVÍRACÍ DOBA duben až listopad 2009 / denně od 9.00 hod. do 18.00 hod.
VSTUPNÉ  základní 220 Kč / snížené 200 Kč / rodinné 440 Kč / děti do 6 let zdarma / vstupenka platí pro všechna místa

Josef Hoff mannpro J. & L. Lobmeyr
MZA v Brně – Státní 
okresní archiv Jihlava


