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Vývoj hospodaření 
kraje je příznivý

Uplynulé dva roky byly 
ve znamení hospodářské 
krize, která neminula ani 
Českou republiku a její 
obce, města a kraje. Jsem 
velmi rád, že rok 2010 nebyl 
pro kraj Vysočina rokem, 

který by byl podobně krizový jako rok 2009. 
Jeho vývoj byl příznivý. Rozpočet roku 2010 jsme 
připravili velmi střízlivě jak v oblasti příjmů, tak 
především výdajů. Výsledkem bylo, že už ke kon-
ci roku 2010 mohla krajská rada převést přeby-
tek daňových příjmů ve výši více než 250 milio-
nů korun a nespotřebovanou rezervu rozpočtu 
ve výši 61 milionů korun do Fondu strategických 
rezerv. Dále předpokládáme přebytek závěrečné-
ho účtu více než 230 milionů korun. Celkem tedy 
můžeme hovořit o velmi dobrém výsledku hos-
podaření a přebytku více než půl miliardy korun. 
To je velmi dobrý základ pro letošní rok.

Připravený krajský propočet daňových příjmů 
se pohybuje přibližně na úrovni daňových pří-
jmů roku 2007. Rozpočet plánujeme jako vyrov-
naný s nebývale vysokou rezervou 255 milionů 
korun, která bude jistě velmi potřebná. Nejis-
tota v oblasti daňových příjmů, úspory státu 
v oblasti sociální, ve zdravotnictví, v příspěvcích 
na výkon státní správy, škody na dopravní infra-
struktuře po velmi dlouhé a tuhé zimě – to vše 
nám v tomto roce velmi ztěžuje možnost klid-
ného hospodaření. Rezervy nám tedy umožní 
udržet kvalitu správy majetku kraje a částečné 
naplnění fondu strategických rezerv nám při-
praví další možnosti čerpání evropských fondů 
k rozvoji kraje Vysočina. To je snad pro náš kraj 
na začátku roku 2011 dobrá zpráva.

Vladimír Novotný (ČSSD) 
náměstek hejtmana kraje Vysočina
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V Jihlavě vyroste moderní centrum 
urgentní a intenzivní péče

eAmbulance zjednoduší návštěvy u lékaře

S dvouměsíčním 
zpožděním 
způsobeným akcí 
„Děkujeme, odcházíme“ 
odstartovala v závěru 
února stavba nového 
Pavilonu urgentní 
a intenzivní péče (PUIP) 
Nemocnice Jihlava.
„Kraj Vysočina musel plánované prá-
ce a podpis smlouvy s dodavatelem díla 
odsunout, protože ještě ve druhé polo-
vině února reálně hrozilo, že pro pavi-
lon nebudeme mít po odchodu lékařů 
využití. Tím by byla porušena podmín-
ka pětileté udržitelnosti projektu, kte-
rou si dal Úřad regionální rady NUTS 2 
Jihovýchod při podpisu přidělení do-
tace z evropských fondů,“ uvedl Libor 
Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana kra-
je Vysočina. Celkem si stavba nového 
PUIP vyžádá náklady ve výši 317,8 mi-
lionu korun, z toho 117 milionů korun 
bude činit podíl z Regionálního operač-
ního programu Jihovýchod. Na výstav-
bě se podílí díky nejvýhodnější podané 
nabídce sdružení firem PSJ a Skanska.

V novém pavilonu najdou pacienti pří-
jmové ambulance napříč spektrem oborů, 
které budou centralizované do jednoho 
bodu pro pěší i transportované pacienty. 
Pavilon bude propojený tunelem s heli-
portem záchranné služby, což změní sou-
časnou praxi, kdy pacienti musí být při 
cestě z vrtulníku do blízké nemocnice ješ-
tě jednou přeloženi do sanitky.

Zastavěná plocha objektu dosáh-
ne 2312 m², obestavěný objem stavby 
bude činit 40 714 m³. „Konstrukčně 
se jedná o železobetonový monolitic-
ký skelet částí založený na stávajícím 

úkrytu civilní obrany. Obvodový plášť 
bude kombinovaný s prosklenou zá-
padní fasádou, která tvoří hlukovou 
clonu vrtulníkového prostoru. Objekt 
komunikačně napojujeme na hlavní 

chodbu ve třech podlažích a navíc sa-
mostatným mostem propojíme s od-
dělením ARO jihlavské nemocnice. 
V podzemí umístíme novou trafosta-
nici, náhradní zdroj, strojovny medi-
cinálních plynů, technické a šatnové 
zázemí,“ popsal řešení stavby autor 
projektu Jaromír Homolka z projekční 
kanceláře Penta Jihlava.

Vybudování PUIP je dalším krokem 
krajské samosprávy k postupné moder-
nizaci nemocnic zřizovaných krajem 
při využití finančních prostředků z ev-
ropských fondů. „Nový pavilon vyroste 
mezi budovou zdravotnické záchranné 
služby a nemocniční dostavbou z roku 
2002. Ve druhé polovině příštího roku 
se do nového přestěhuje stávající oddě-
lení jihlavské jednotky intenzivní péče 
umístěné dosud v lůžkových pavilo-
nech interních oborů, které už nespl-
ňují technické požadavky pro moderní 
akutní medicínu,“ uzavřel Libor Joukl.

text: Milan Pilař  foto: vizualizace

Na projektech zaměřených 
na zefektivnění zdravotní 
péče v kraji Vysočina pro-
střednictvím počítačových 
technologií, tzv. koncept 
eHealth, pracuje v posled-
ních třech letech kraj a jeho 
nemocnice. Jedním z nejoče-
kávanějších projektů je regio-
nální systém pro objednávání 
pacientů do všech nemocnič-
ních ambulancí veřejných ne-
mocnic v regionu nazvaný 
e@mbulance, na kterém se 
kraj Vysočina podílí společně 
s tchajwanským partnerem, 
státní agenturou III.

„V našich podmínkách vy-
užíváme modelu tchajwan-
ského národního rezervač-
ního systému. Za několik 
měsíců spolupráce zástup-
ců obou stran se podařilo 
doladit fungování systému 
tak, že v březnu a dubnu 

2011 budeme moci zahájit 
zkušební provoz v jihlavské 
nemocnici a v příštím roce 
se rozšíří do ostatních kraj-
ských zdravotnických zaří-
zení,“ vysvětluje hejtman 
Vysočiny Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).

Do systému e@mbulan-
ce bude vstupovat několik 

skupin uživatelů, kterými 
jsou především: pacient (re-
gistrovaný), obvodní lékař 
(praktický lékař), lékař ne-
mocnice a call centrum. 

Aby mohl každý výhod 
systému využívat, musí 
se na začátku registrovat 
v krajském zdravotnickém 
zařízení, kde získá unikátní 

kód, který ve spojení s jeho 
rodným číslem bude tvo-
řit osobní jedinečná pří-
stupová práva do systému. 
Pacient po registraci ob-
drží SMS nebo e-mailovou 
zprávu o úspěšné registraci 
(v případě, že při registraci 
na sebe nějaký kontakt za-
znamenal) a navíc bude ješ-
tě upozorněn 24 hodin před 
plánovanou návštěvou.

„Projekt lidem umožní 
objednávat se na určitý zvo-
lený čas k vyšetření do kon-
krétních ambulancí, které 
budou do systému zařaze-
né. Návštěvu bude možné 
předem odvolat, pokud se 
pacientovi nebude návštěva 
lékaře hodit,“ popisuje zá-
kladní princip Petr Pavlinec, 
vedoucí krajského odboru 
informatiky. 

text: Milan Pilař
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Ústav v Jinošově 
prodělává transformaci, 
po něm se dočkají i další
Ústav sociální péče v Jinošově (ÚSP) vznikl v roce 
1966 v areálu zámku Schönwald jako ústav pro 
muže s mentálním postižením. Dospělí muži a ženy 
s mentálním a kombinovaným postižením museli být 
po havárii v roce 2008 přestěhováni, 36 klientů nyní 
žije v náhradních prostorách ubytoven v Náměšti 
nad Oslavou a 38 klientů s těžším postižením se pře-
stěhovalo do administrativní budovy v areálu ÚSP.

„Naše vize po havárii je přestavět přízemí zámku 
na nácvikové středisko a první patro na ubytová-
ní pro seniory s mentálním postižením. V přilehlém 
parku postavit domky k ubytování pro klienty, kte-
ré bychom přibližně rok cvičili na chráněné bydle-
ní. Vedle toho proběhne rekonstrukce dvou domů 
v Třebíči, z nichž jeden bude určený pro klienty s au-
tismem, a další výstavba v Náměšti nad Oslavou,“ 
uvedl Petr Krčál (ČSSD), radní kraje Vysočina pro 
oblast sociálních věcí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR už trans-
formační plán ÚSP Jinošov schválilo, proces trans-
formace je rozdělený na dvě etapy. V první budou 
postaveny objekty v Náměšti nad Oslavou a ve Vel-
ké Bíteši, ve druhé pak proběhne výstavba objektů 
v Třebíči, Hrotovicích, Kralicích nad Oslavou a Jaro-
měřicích nad Rokytnou.

Ve Velké Bíteši a Náměšti nad Oslavou vyrostou 
vždy dva domky, každý pro jednu domácnost, kterou 
bude tvořit šestice klientů. Dům bude mít čtyři jed-
nolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj. Navíc v Ná-
měšti bude součástí objektu internetová kavárna 
s galerií a služby sociálně terapeutické dílny a denní 
stacionář. „Celý proces transformace chceme v rám-
ci kraje Vysočina rozšířit v budoucnu ještě na další 
organizace, například Ústav sociální péče v Těcho-
buzi,“ uzavřel Petr Krčál.

text: Milan Pilař  foto: vizualizace domů

Obcím může 
pomoci program 
Bezpečná silnice
Kraj Vysočina připravil nový gran-
tový program Bezpečná silnice 
2011. „Pokud ho krajští zastupi-
telé na svém březnovém zasedání 
schválí, může být mezi obce rozdě-
leno až pět milionů korun,“ uvedl 
Vladimír Novotný (ČSSD), náměs-
tek hejtmana pro oblast grantové 
politiky kraje Vysočina. Projekty 
na realizaci nových přechodů pro 
chodce, zvýšení bezpečnosti stáva-
jících přechodů a úpravu chodníků 
v místě přechodů budou přijímány 
až do 29. 4. 2011. Účelem po-
skytnutí finančních prostředků je 
zvýšení bezpečnosti a snížení rizik 
provozu na pozemních komuni-
kacích v regionu. Více informací 
o nových grantových programech 
k raje Vysočina najdete na 
www.fondvysociny.cz. 
 text: Jitka Svatošová

Vizualizace Pavilonu urgentní a intenzivní péče. Po dokončení půjde o jedno z nejmodernějších 
zdravotnických pracovišť nejen na Vysočině, ale také v České republice.

http://www.kr-vysocina.cz


Miliardové investice 
by potřebovaly silnice 
druhých a třetích tříd 
v majetku kraje Vysočina 
v nejbližších deseti 
letech, aby se dostaly 
do normálního stavu. 
Podle slov náměstka 
hejtmana Libora Joukla 
(ČSSD) je příčinou 
dlouhodobý nedostatek 
peněz na opravy 
a údržbu komunikací.

„Letošní zima způsobila na silnicích 
druhých a třetích tříd na Vysočině ško-
dy za více než dvě stě milionů korun, po-
kud uděláme jen nejnutnější opravy. Po-
kud bychom ale měli uvést silniční sítě 
v kraji Vysočina do přijatelného stavu, 
potřebovali bychom přibližně 900 mi- 
lionů korun. Mezi hlavní závady na silni-
cích patří výskyt velkého počtu výtluků, 
poškození svislého dopravního značení 
a směrových sloupků,“ popsal součas-
nou situaci Libor Joukl (ČSSD), náměs-
tek hejtmana pro oblast dopravy.

Podle Libora Joukla nebyla letošní zima 
náročná na odklízení sněhu, ale pro ex-
trémní výkyvy teplot. „Nutné opravy opro-
ti minulému roku vzrostou řádově o de-
sítky milionů korun,“ dodal Libor Joukl 
s tím, že v tuto chvíli krajští silničáři prová-
dějí nutné opravy studenou balenou smě-
sí, které jsou ale drahé a nemají dlouhou 
životnost.

Problematikou silnic v našem regionu 
se bude Rada kraje Vysočina intenzivně 
zabývat na nejbližším jednání, tj. ještě 
v březnu. text: Milan Pilař  foto: Luboš Pavlíček
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Libor Joukl: Silnice na Vysočině  
trpí dlouhodobě nedostatkem peněz

Kraj Vysočina má letos 
na granty 44 mil. Kč, 
o něco více než loni

Kraj Vysočina letos plánuje vyhlásit  
14 grantových programů celkem za  
44,3 milionu korun. V minulém roce moh-
li žadatelé kupříkladu z řad obcí, nezis-
kových organizací a podnikatelů získat 
celkem 43,4 milionu (skutečně přidělená 
dotace byla 42,7 mil. Kč). Stejně jako loni 
bude největší objem krajských dotací smě-
řovat na podporu podnikání. Krajští zastu-
pitelé rozhodli o přidělení peněz do rozvo-
jového Fondu Vysočiny a zároveň vyhlásili 
první čtyři letošní grantové programy.

Podle náměstka hejtmana Vladimíra 
Novotného by se v průběhu roku moh-
ly prostředky na granty ještě o něco 
zvýšit, když bude mít kraj dobré příjmy. 
„Pokud by šel rozpočet podle našich 
představ, můžeme se ještě k několika 
grantovým programům vrátit,“ řekl.

Zastupitelé vyhlásili již osvědčené 
grantové programy. Program Rozvoj 
podnikatelů nabízí menším podnikům 
deset milionů korun jako podporu při 
pořizování technologií a rozšiřování 
výrobních prostor. V minulém roce byl 
tento program vyhlášen ve dvou kolech, 
celkem nabídl 17 milionů. Zájem byl 
velký. Z více než 260 žádostí mohla být 
uspokojena jen přibližně polovina.

Program Čistá voda nabízí šest mili-
onů korun na dokumentaci potřebnou 
pro budování vodovodů, kanalizací či 
protipovodňových opatření. V programu 
Naše školka se budou dělit čtyři miliony 
korun mezi obce do 2000 obyvatel, které 
se chystají modernizovat sociální zaříze-
ní či kuchyně v mateřské škole. Program 
Sportoviště má na obnovu a výstavbu 
sportovních zařízení tři miliony.

Další z letošních grantových progra-
mů budou zaměřeny například na rozvoj 
vesnice, infrastrukturu cestovního ruchu, 
prevenci kriminality, na podporu regio-
nální kultury a na investice v sociálních 
službách. Dotaci od kraje lze letos dostat 
i na tvorbu přírodních zahrad, jejichž sou-
částí budou přirozené úkryty pro živočichy.

Z Fondu Vysočiny bylo od roku 2002 
do konce minulého roku rozděleno mezi 
7623 úspěšných žadatelů přes 546 mi-
lionů korun.

(ČTK – vst hj), úpravy: Dušan Vichr

Platforma „Váš názor“ umožní diskuse  
s veřejností ve městech a obcích Vysočiny
V březnu byla na Vysočině spuštěna pilot-
ní verze nové elektronické služby „Váš ná-
zor“. Jejím cílem je nastartovat tzv. e-par-
ticipaci, tzn. umožnit obyvatelům obcí 
a měst vyjadřovat se prostřednictvím in-
ternetu k aktuálním tématům a tlumočit 
své názory voleným zástupcům. „Do pi-
lotního provozu se zatím přihlásila města 
Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Nové Město 
na Moravě, Náměšť nad Oslavou, Humpo-
lec a městys Okříšky. Jejich obyvatelé mají 
zároveň možnost svými připomínkami 
ovlivnit výslednou podobu služby tak, aby 
co nejvíce vyhovovala jejich potřebám,“ 
popsal nový způsob komunikace s veřej-
ností Zdeněk Ryšavý (ČSSD), radní kraje 
pro oblast informatiky.

Projekt se uskutečňuje v rámci meziná-
rodního programu eCitizen II (program 

INTERREG IVC), do kterého se na po-
čátku loňského roku kraj Vysočina za-
pojil. „Inspiraci jsme získali ve finském 
Tampere, kde používají systém Valma. 
Ten umožňuje jeho obyvatelům sledovat 
záměry, dokumenty či plány místní rad-
nice, vyjadřovat se k nim a ovlivňovat roz-
hodnutí zastupitelů. Službu ale přizpůso-
bujeme místním podmínkám. Každá obec 
získá svou vlastní verzi, která se může 
od ostatních například graficky odlišovat, 
samotný systém je pro všechny jednot-
ný a zatím ho provozujeme na krajských 
serverech, což významně snižuje celkové 
náklady na provoz. V rámci pilotního tes-
tování si každá ze zapojených obcí vybrala 

několik aktuálních témat, ke kterým se je-
jich obyvatelé mohou vyjadřovat. Jejich 
názory budou zpracovány a použity při 
procesu rozhodování zastupitelstva měs-
ta či městyse,“ dodal Zdeněk Ryšavý.

Například v Třebíči mohou obyvatelé 
díky systému ovlivnit budoucí využití bý-
valého kina Moravia. Jedním z témat pro 
diskusi v Telči je problematika rozmístě-
ní nádob pro sběr separovaného odpadu, 
v Okříškách se zase mohou občané vyjad-
řovat k návrhům na dopravní řešení centra 
městyse. 

Diskusní témata v ostatních obcích na-
jdou zájemci na www.vas-nazor.cz.

Více informací na www.kr-vysocina.cz, 
kategorie Mezinárodní projekty, rubrika 
eCitizen II. 

text: Milan Pilař  foto: LOGO Váš názor

Nejvíce zasažené úseky: 
Havlíčkobrodsko:  silnice II/130 Leština – Ledeč nad Sázavou; silnice III/3507 Havlíčkova Borová – Slavětín 
Jihlavsko:  silnice II/523 Jihlava (od firmy Ferona) – Šipnov
Pelhřimovsko:  silnice II/602 Olešná – Strměchy
Třebíčsko:  silnice II/405: úsek od křižovatky I/23 – Okříšky – Zašovice – křižovatka II/402. 
Žďársko:  silnice II/602: úsek od křižovatky II/390 (havarijní stav 1,5 km v k.ú. Ruda) po křižovat-

ku dálniční výjezd východ Velké Meziříčí a silnice II/602 v úseku od konce městyse Měřín 
po křižovatku III/34824 v délce cca 0,5 km 

Ideální technickoekonomické řešení
 délka plocha celkové náklady na opravy
Silnice II. třídy  1630 km 10 595 tis. m2 3 840 687 tis. Kč
životnost silnice 10 let, nutná každoroční investice 384 mil. Kč po dobu 10 let 
Silnice III. třídy  2946 km 14 820 tis. m2 7 009 860 tis. Kč
životnost silnice 20 let, nutná každoroční investice 350,5 mil. Kč po dobu 10 let (v cenách roku 2011)

Právní aspekty útoků na lidskou důstojnost 
elektronickými prostředky
S nárůstem elektronické komunikace se 
každý rok zvyšuje počet útoků na lidskou 
důstojnost. Jedním z nejvýznamnějších 
útoků je kyberšikana, kyberstalking a ky-
bergrooming. Nástroji útoků jsou elektro-
nické prostředky (např. internet, mobilní 
telefony). Jednou z nejčastějších forem 
těchto útoků zvláště u dětí je kyberšikana. 
Je to úmyslné, nepřátelské chování, dos-
ti často opakované. Oběť se útoku těžko 
brání. Podle posledního výzkumu občan-
ského sdružení AISIS v České republice 
je obětí kyberšikany více než 10 % dětí, 
ale pouze 18 % dětí bylo s tímto pojmem 
ve škole seznámeno. Už z těchto údajů vy-
plývá, že tvrzení zejména zástupců škol, že 
problém kyberšikany na jejich škole není, 
není pravdivé.

Důležitou roli zde hraje pouze znalost 
počítačové sítě a mobilního telefonu. Pod-
le mého názoru mají největší zkušenosti 
s elektronickou komunikací ti nejmlad-
ší, proto čím více se budou těmto moder-
ním technologiím věnovat, bezstarostně 
proplouvat kyberprostorem bez znalos-
ti možných negativních dopadů na jejich 

osobní integritu, tím bude větší pravdě-
podobnost, že se stanou svědky, agresory 
nebo obětmi útoků.

Kyberšikana přitom může přivodit vel-
mi závažné fyzické, sociální i psychické 
problémy. Jedná se o stres a vážné depre-
sivní symptomy. Kyberšikana působí stej-
ně škodlivě jako jakýkoliv jiný druh ši-
kanování. Děti odmítají chodit do školy, 
straní se kamarádů, neboť zažívají pocity 
trapnosti, studu a hanby. Tyto depresivní 
pocity můžou v extrémních případech do-
vést oběť až k sebevraždě, takže může dojít 
až k naplnění skutkové podstaty přestup-
ku nebo trestného činu.

Místem, kde je nutno bojovat proti ky-
beršikaně, musí být především škola. Je 
to dáno tím, že více než polovina agreso-
rů pochází ze stejné třídy jako oběť. Stej-
ně důležitým subjektem v boji proti kyber-
šikaně je však rodina, neboť právě rodiče 
by měli vědět, jakým způsobem používá 
jejich dítě internet a mobilní telefon.

Jedním z přínosů minimalizace kyber-
šikany je zejména pocit bezpečí u dítěte 
a jeho začlenění do kolektivu. Dalším pak 

to, že pedagogové a zákonní zástupci dětí 
kyberšikanu rozpoznají a společně se řeše-
ní těchto problémů intenzivně věnují.

Každá škola by měla mít postup proti 
všem formám šikany upraven ve školním 
řádu, a to včetně sankcí, jakožto součást 
minimálního preventivního programu. 
Nejdůležitější součástí programu je kri-
zový plán, který jasně specifikuje postup 
při zjištění kyberšikany. Proto byl vydán 
metodický pokyn ministra školství, mlá-
deže a tělovýchovy k prevenci a řešení ši-
kanování mezi žáky škol a školských za-
řízení uvedený ve věstníku MŠMT ČR 
– sešit 1/2009. S krizovým plánem by 
měli být žáci a jejich zákonní zástupci 
seznámeni.

Významnou roli při odhalování ky-
beršikany hraje strach oběti někomu se 
s problémem svěřit, agresor je často ano-
nymní a okolní prostředí jak doma, tak 
i ve škole má tendenci problém bagateli-
zovat. Účinnost odstranění šikany spočívá 
ve včasném odhalení jejího raného stadia 
a správném zvolení vyšetřovací metody. 
Základem prevence ve škole je podpora 

pozitivních vztahů mezi žáky a snaha 
o bezpečné prostředí. Je zapotřebí vytvo-
řit především pro pedagogické pracovníky 
kurzy zabývající se internetovou sociální 
sítí. Právní předpisy pro odhalení kyberši-
kany jsou na dobré úrovni, ale právě jejich 
nedostačující znalost u pedagogů toto od-
halení ztěžuje. K tomu musíme přidat i ur-
čitou míru osobní statečnosti a odhodlání 
u každého pedagoga a také vedení školy, 
neboť problém šikany nelze většinou vyře-
šit jednorázově. Je to běh na dlouhou trať 
s mnoha překážkami.

Problém u mnoha škol nastává v pří-
padě kyberšikany, kdy je žák šikanován 
mimo dobu školního vyučování. Školský 
zákon totiž jasně definuje, že se pedagog 
může těmto negativním jevům věnovat 
pouze v rámci školy. Zde osobně vidím 
možnost hledat společnou cestu při řešení 
dané problematiky se zástupci ostatních 
státních subjektů v regionu. Od roku 2011 
je totiž cílem kraje Vysočina tuto společ-
nou cestu najít a touto problematikou se 
zabývat.

text: Plk. Mgr. Lukáš Habich

Martin Hyský: 
Pomáháme v rozvoji 
venkovu i celému kraji
Kraj Vysočina používá celou řadu ná-
strojů na pomoc rozvoji venkova i ce-
lého regionu. Každoročně uvolňuje ze 
svého rozpočtu částku ve výši okolo 
70 milionů korun v rámci Programu 
obnovy venkova Vysočiny na podpo-
ru rozvoje venkova. Peníze mohou 
využít na své projekty zaměřené pře-
vážně na opravy či výstavbu základní 
infrastruktury a občanské vybavenos-
ti obce do 1500 obyvatel. „Program 
obnovy venkova jsme převzali v roce 
2004 od Ministerstva pro místní roz-
voj ČR a od té doby jsme přidělili 
z rozpočtu kraje Vysočina přibližně 
půl miliardy korun. Každoročně pod-
poříme více než šest set projektů v re-
gionu,“ uvedl Martin Hyský (ČSSD), 
radní kraje Vysočina pro oblast regio-
nálního rozvoje.

Dalším způsobem podpory jsou 
grantové programy Fondu Vysočiny. 
Během devíti let podpořil kraj Vyso-
čina v rámci 248 grantových progra-
mů, zaměřených například na pod-
poru malých a středních podnikatelů, 
kulturních akcí v oblasti neprofesio-
nálního umění, volnočasových aktivit 
a na budování sportovních a tělový-
chovných zařízení celkem 7623 pro-
jektů v souhrnné dotaci bezmála  
546 milionů korun. 

„Vedle přímé finanční podpory 
a spolupráce se státem na podpo-
ře ze státních a evropských zdrojů 
připravujeme i mnoho nepřímých 
aktivit pomáhajících k rozvoji ven-
kova. Jde například o projekt Vy-
sočina 21, v rámci kterého se letos 
už potřetí uskuteční akce Čistá 
Vysočina. Připravili jsme také sérii 
školení pro nové zastupitele pře-
devším malých obcí, kde se budou 
moci seznámit ve třech modulech 
s problematikou dotýkající se re-
zortů, které budou spravovat,“ 
uzavírá Martin Hyský.

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Martin Hyský
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Aktuální situace 
ve školství

Školství je ob-
lastí, která je 
v popředí zájmu 
laické i odborné 
veřejnosti kaž-
dým rokem, pře-
devším v první 

polovině kalendářního roku. Je 
tomu tak především proto, že v led-
nu každoročně probíhají zápisy 
dětí do prvních tříd základních škol. 
V posledních několika letech jsme 
svědky velkého boje jednotlivých 
základních škol o své budoucí prv-
ňáčky. Školy se předbíhají v nabídce 
školních i mimoškolních činností. 
Účel je prostý – přesvědčit rodiče, 
aby své děti dali právě do té „naší“ 
školy. Je tomu tak z toho důvodu, 
že ačkoli některá města v minulých 
letech provedla sloučení některých 
svých ZŠ, jsou kapacity těchto za-
řízení stále podstatně větší, než je 
poptávka. Tato přetahování o žáky 
jsou důsledkem naprosto chybného 
způsobu financování škol ze stra-
ny státu – příspěvkem na jednoho 
žáka.

Duben každého roku je spojen 
s přijímacími zkouškami na střední 
školy. Na střední školy nyní přichá-
zí jako nový stejný fenomén – boj 
o každého žáka. Základním problé-
mem je to, že kapacity těchto škol 
vysoce převyšují počty dětí, které vy-
cházejí z devátých ročníků ZŠ. Navíc 
mnozí z rodičů přeceňují schopnosti 
svých potomků a za každou cenu 
přihlašují děti na gymnázia nebo od-
borné školy na úkor učebních oborů, 
na které mnozí z rodičů nahlížejí 
jako na něco méněcenného. Z toho 
důvodu hrozí některým řemeslům 
téměř zánik – se všemi negativní-
mi důsledky pro společnost, které 
z toho plynou. Řešení této situace 
musí být celoplošné a je záležitostí 
ministerstva školství. Východiskem 
je dle mého názoru zavedení po-
vinných a jednotných přijímacích 
zkoušek (obdobně jako v případě 
státních maturit) a určení hranic pro 
přijetí do jednotlivých typů škol. 

Poslední významnou událostí 
prvního pololetí jsou maturity a ná-
sledně přijímací zkoušky na vysoké 
školy. V letošním roce čeká studen-
ty premiéra státních maturit. Jsem 
přesvědčen, že zavedeny měly být již 
dávno, s bezprostřední návazností 
na přijímání na vysoké školy. 

Jan Karas 
krajský zastupitel za KDU-ČSL

Velké investice do majetku kraje pokračují i v letošním roce

Petr Krčál: Stěhování klientů domova pro seniory probíhalo na minutu přesně 

Rozpočet kraje Vysočina pro 
rok 2011 počítá znovu s řadou 
větších investičních akcí, které 
se týkají jednak majetku kraje 
Vysočina, jako jsou nemovitosti, 
jednak silnic druhé a třetí třídy.

„Největší investiční akcí v letošním roce je 
určitě Pavilon urgentní a intenzivní péče 
v Jihlavě, který si vyžádá náklady ve výši 
317,8 milionu korun, z toho 117 milionů ko-
run bude činit podíl z Regionálního operač-
ního programu Jihovýchod. Další akcí je re-
konstrukce areálu v Heleníně, kde za zhruba 
170 mil. Kč, z toho 70 milionů v roce 2011, 
vzniknou zčásti nové prostory pro ško-
lu, zčásti pak archiv a depozitáře pro naše 
organizace,“ popisuje Vladimír Novotný 
(ČSSD), náměstek hejtmana s tím, že v le-
tošním roce budou dokončeny rekonstrukce 

Interního pavilonu v Nemocnici Nové Měs-
to na Moravě za 150 milionů korun a vybu-
dování Pavilonu pro matku a dítě v Nemoc-
nici Třebíč za 162 milionů korun.

Se stamilionovými částkami počítá kraj 
také na rozsáhlé rekonstrukce silnic dru-
hé a třetí třídy. „Nejvýznamnějšími jsou 

určitě rekonstrukce komunikace II/602 
v úseku hranice kraje – Pelhřimov za  
158 milionů korun a také rekonstrukce 
úseku komunikace II/385 Dolní Rožínka 
– hranice kraje, která si vyžádá 150 milio-
nů korun,“ uzavřel Vladimír Novotný.

text: Milan Pilař  foto: Luboš Pavlíček

Na závěr února připravil personál nové bu-
dovy Domova pro seniory ve Velkém Mezi-
říčí velké stěhování klientů do svých pro-
stor. Během jednoho dopoledne se museli 
senioři přemístit z budovy v Hornoměstské 
ulici do nového moderního domova v ulici 
Zdenky Vorlové v Čechových sadech. Ten 
postavil kraj Vysočina – s kapacitou 94 

lůžek vyšel na více než sto milionů korun.
„Na rozdíl od původního domova, kde 

bydleli senioři na pokojích většinou po třech 
či čtyřech, jsou nyní po jednom, maxi-
málně po dvou, se samostatným sociál- 
ním zařízením na pokoji, což je pro všechny 
obyvatele velká změna, protože ve staré bu-
dově byla jedna koupelna na patře.

Stěhování rozplánoval personál přesně 
po deseti minutách. K dispozici měli čty-
ři sanitní vozy z dopravní zdravotní služ-
by a do každého nastoupili klienti sedící 
a s nimi další na lůžku,“ popsal radní kraje 
Petr Krčál (ČSSD).

V budově nového domova připravu-
je podle slov Petra Krčála kraj Vysočina 

otevření univerzity třetího věku a dal-
ší veřejnou prohlídku, následovat bude 
také slavnostní vysvěcení domovní kaple. 
„V jednání s radnicí ve Velkém Meziříčí 
je zřízení zahrady pro klienty se syndro-
mem demence. Mohla by přitom být za-
řízena víceúčelově a sloužit tak i obyvate-
lům nedalekého domova s pečovatelskou 

službou. Toto zařízení bude využívat také 
další prostory nového domova pro senio-
ry a později by se obyvatelé domu s pečo-
vatelskou službou měli společně stravovat 
v jídelně domova pro seniory,“ naznačil 
další budoucnost obou sociálních zařízení 
Petr Krčál.

text: Milan Pilař  foto: archiv DPS Velké Meziříčí

Mobilní plošiny zlepší cestování 
vozíčkářů na železnicích Vysočiny
Kraj Vysočina přispěl 
72 tisíci korunami 
na nákup dalších dvou 
ručních zdvihacích 
plošin pro imobilní 
cestující v železničních 
stanicích Okříšky 
a Horní Cerekev. Nyní 
tak stanice v regionu 
disponují jedenácti 
plošinami, které jsou 
kromě největších měst 
i na nejdůležitějších 
přestupních místech.
Vysočina je jedním z řady dárců, kteří 
chtějí zjednodušit cestování pohybově 
handicapovaným. „Vítám tuto aktivitu 
jak z hlediska ochrany životního prostře-
dí, protože přispívá k popularizaci eko-
logické železniční dopravy, tak i z pohle-
du zastupitele a starosty Okříšek, kde se 

rozšíří nabídka služeb pro handicapo-
vané spoluobčany a další návštěvníky,“ 
konstatoval Zdeněk Ryšavý (ČSSD), 
radní kraje Vysočina pro oblast životní-
ho prostředí. Podle kraje je dalším adep-
tem na plošinu nádraží v Novém Městě 
na Moravě. Pořizovací cena jedné ruční 
zdvihací plošiny pro cestující na vozíku 
do vlaku a z vlaku se pohybuje kolem 180 
tisíc korun.

Podle iniciátora plošin je však odstraňo-
vání bariér v dopravě během na dlouhou 
trať. „O prosazení plošin jednám s ředitel-
stvím Českých drah už od konce minulé-
ho století,“ popisuje zdlouhavost realizace 
Ivo Krajíček.

Mobilní zvedací plošiny českého vý-
robce jsou pořízeny ze sdružených pří-
spěvků kraje Vysočina, měst Horní Ce-
rekev a Okříšky, Českých drah, Správy 
železniční dopravní cesty a Konta Ba-
riéry. „Každý z dárců zná problematiku 
cestování po dráze z jiného úhlu, a tak 
lze předpokládat, že výběr umístění plo-
šin v přestupních stanicích byl šťastný 
a přesný,“ uzavírá hejtman Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD). 

text: Ondřej Rázl  foto: Jiří Kletečka

Slavnostního představení nové plošiny na nádraží v Horní Cerekvi se zúčasnil iniciátor 
zřizování Ivo Krajíček i hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Nemocnice Třebíč díky krajské investici ve výši 162 milionů korun opět zkvalitní svoje služby pacientům.

Vysočina, náš region

Jako ve filmu Kulový blesk proběhlo koncem února ve Velkém Meziříčí stěhování do nového Domu pro seniory. Klienti se nyní mohou těšit z nových prostor, které jim zajišťují vyšší kvalitu života.

Vývoj výdajů v oblasti pozemního stavitelství

2008 2009 2010 2011

Celkový roční objem 281 400 000 1 020 900 000 1 070 200 000 1 000 300 000

Technické zhodnocení a opravy 166 900 000 212 700 000 137 300 000 160 500 000

Investice 114 500 000 808 200 000 932 900 000 842 700 00

Investice do modernizace silniční infrastruktury

Rok Výdaje 

2008 997 339 000

2009 2 167 775 000

2010 1 093 855 000

Třebíčská nemocnice zkvalitní 
díky harmonickému skalpelu 
služby pro pacienty
Nemocnice Třebíč získá na základě hlaso-
vání veřejnosti v anketě Vaše volba pod-
poru od společnosti ČEZ, a. s., díky tomu 
bude moci pořídit za půl milionu korun 
harmonický skalpel. „Výsledek hlasování 
veřejnosti je potěšující. Svědčí o tom, že 
veřejnost vnímá naše zdravotnické zaří-
zení jako podpory hodné. My se musíme 
odvděčit minimálně tím, že použijeme tyto 
prostředky způsobem, který mohou lidé 
skutečně využít, způsobem, který opravdu 
zlepší úroveň lékařské péče,“ uvedl Leoš 
Dostál, ředitel třebíčské nemocnice.

Harmonický skalpel umožní lékařům při 
operacích přesný a ostře ohraničený řez 
a současně stavět krvácení. Pro pacienty to 
znamená menší tepelné poškození tkání, 
minimální krevní ztráty, zkrácení doby pod 
narkózou, rychlé hojení ran a kratší rekon-
valescenci. Přístroj se používá při operacích 
štítné žlázy, prsu, operaci střev, žaludku, 
bráničních kýl, využívá se při gynekologic-
kých i při urologických operacích. Skalpel 
chirurgům umožní důkladnější operační po-
stup, zvýší bezpečnost při operacích a zklid-
ní jejich průběh. text: Milan Pilař 

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-3-2011.html
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Czech POINT nabízí způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi
Kontaktní místa veřejné správy – Czech 
POINT, Český Podací Ověřovací Infor-
mační Národní Terminál – vznikla v lednu 
2008. Důvodem bylo umožnit občanům 

na jednom místě získat informace z veřej-
ných i neveřejných informačních systémů 
nebo zde učinit podání. 

„Od začátku roku 2008 bylo na kon-
taktním místě Krajského úřadu Vyso-
čina vydáno 2140 výstupů. Nejvíce vy-
užívaným výstupem jsou autorizovaná 
konverze dokumentů, tj. převod listin-
ných dokumentů do elektronické po-
doby a naopak, to vše s připojením ově-
řovací doložky, která stvrzuje platnost 

a věrohodnost dokumentu. Dále jsou bo-
hatě žádány výpisy z rejstříku trestů a vý-
pisy z katastru nemovitostí,“ vysvětluje 
Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu 
kraje Vysočina.

Podle jeho slov se služba Czech- 
POINT velmi osvědčila. Jde o prv-
ní plošný prvek eGovernmentu, tedy 
„elektronického vládnutí“. Ve svém 
prvním roce poskytovala kontaktní mís-
ta ověřené výstupy ze čtyř základních 
rejstříků: obchodní rejstřík, živnos-
tenský rejstřík, rejstřík trestů a katastr 
nemovitostí. V dalším roce přibyly dal-
ší ověřené výstupy, byl zahájen příjem 
některých podání a významně se rozší-
řily služby o oblast datových schránek 
a konverze dokumentů. „Služba přiná-
ší pro adresáty veřejné správy význam-
né časové úspory, usnadňuje vyřizování 
množství úředních záležitostí,“ uzavírá 
Zdeněk Kadlec.

text: Milan Pilař

Tajemný šaman 
odkrývá Poklady Moravy
Život na Moravě 
od pravěku přes středověk 
až po novověké dějiny, 
které prezentují Moravu 
jako zemi svobody, víry, 
vědy a umění, představí 
výstava Poklady Moravy 
– příběh jedné historické 
země. Hostí ji od 20. září 
do 6. července Národní 
muzeum v Praze.

Představuje sbírkové předměty Moravské-
ho zemského muzea, druhého největšího 
a nejstaršího muzea v České republice, 
řada exponátů je vystavena vůbec poprvé 
nebo po velice dlouhé době. Na expozici se 
podíleli i další partneři jako Národní pa-
mátkový ústav, Moravská galerie, Ústav 
archeologické památkové péče Brno, Mo-
ravská zemská knihovna, Archiv města 
Brna, Archeologický ústav Akademie věd 
České republiky, Národní divadlo Brno, 
krajská a okresní muzea.

Vysočinu reprezentuje Městské mu-
zeum Bystřice nad Pernštejnem a Stát-
ní okresní archiv Jihlava. „Naše muzeum 
zapůjčilo jeden exponát, a to kbelcovou 

přilbu z Dalečína,“ uvedl Vladimír Cisár, 
vedoucí Městského muzea Bystřice nad 
Pernštejnem.

Symbolem výstavy je tajemná soška ša-
mana, jehož stáří se datuje přibližně do stej-
ně jako věstonická Venuše, tedy asi na dva-
cet pět tisíc let. Zobrazení muže z tohoto 
období jsou velmi vzácná, takřka ojedině-
lá. Soška byla nalezena v roce 1891 v Brně 

ve Francouzské ulici při kopání kanálu. 
V hrobu muže byly spolu s kostrou objeve-
ny ještě další milodary a nálezový celek je 
na podkladě těchto milodarů interpreto-
ván jako hrob šamana. Figurka je vyřezaná 
z mamutoviny a skládá se ze tří částí – hla-
va, trup a levá paže. Hlava i trup jsou podél-
ně provrtány, takže byly původně asi spolu 
spojeny. Levá paže byla k trupu pravděpo-
dobně také připojena, protože je ukonče-
na plochou, jež měla nepochybně přiléhat 
k podobné ploše na trupu. Nohy pravděpo-
dobně figurka měla. Svědčí o tom rovná plo-
cha s jamkou na trupu vpravo dole. V dolní 
části trupu je výrazně vytvořeno mužské po-
hlaví. Jedná se zřejmě o nejstarší známou fi-
gurku složenou z více částí – o loutku.

Vysočina se na výstavě představí vlast-
ní expozicí od 1. dubna do 15. května, 
slavnostní vernisáž proběhne 31. března 
od 17.00 v nové budově Národního muzea 
v Praze. „Krajskou expozici budou tvořit 
sbírky z krajských muzeí a galerií, které se 
budou obměňovat ve třech etapách, a to 
Jihlavská, Muzejní a Galerijní. Naším cí-
lem je ukázat v tomto výjimečném prosto-
ru co nejvíce z Vysočiny, součástí expozi-
ce bude i pozvánka do kraje na turisticky 
a rekreačně zajímavá místa,“ uvedl To-
máš Škaryd (ČSSD), radní kraje Vysočina 
za oblast cestovního ruchu.

text: Lucie Pátková  foto: archiv Městského  
muzea Bystřice nad Pernštejnem

Nálezový stav přilby, kterou na výstavu 
Poklady Moravy zapůjčilo Městské muzeum 
Bystřice nad Pernštejnem.

Vyberte v krajské anketě 
Skutek roku 2010
Hlasováním ve druhém ročníku 
soutěžní ankety Skutek roku, kte-
ré odstartovalo na počátku března, 
může veřejnost vyjádřit uznání ak-
tivní dobrovolné činnosti jednotliv-
ců na Vysočině. „Chceme poděko-
vat těm, kteří se v těchto oblastech 
angažovali. Každá aktivita, která 
je nominována, může sloužit jako 
inspirace pro aktivity další,“ vysvět-
lil Martin Hyský (ČSSD), radní kraje 
Vysočina pro oblast regionálního 
rozvoje.

Hlasovací formulář najdou zájem-
ci do 8. dubna na www.kr-vysocina.cz 
(http://extranet.kr-vysocina.cz/skutek-
roku/) a hlas mohou přidělit 52 nomi-
novaným jednotlivcům v pěti indivi- 
duálních kategoriích.

Do kategorie právnických osob 
mohou zájemci nominovat své tipy 
až do konce března. Soutěžit budou 
projekty v kategoriích: sociální oblast, 
ekonomická oblast, oblast sídel, sta-
veb a bydlení, oblast životního pro-
středí. O vítězných projektech rozhod-
ne odborná porota a nejlepší ocenění 
postoupí do přeshraničního kola, 
které se uskuteční v Dolním Rakousku 
v roce 2012. Soutěž vyhlásil kraj Vyso-
čina v rámci projektu MA-G 21, 
který je zaměřený na přeshraniční, 
česko-rakouskou výměnu zkušeností 
v rámci místní Agendy 21 a udržitelné-
ho rozvoje.

Realizátoři nejlépe hodnocených 
aktivit se zúčastní slavnostního pře-
dání cen 7. června na zámku Kinských 
ve Žďáru nad Sázavou.  text: Milan Pilař

Jubilejní Stamicovy 
slavnosti již 
podesáté v Brodě
Jarní měsíce budou v Havlíčkově 
Brodě letos už podesáté patřit cyklu 
koncertů v rámci krajem podpoře-
ného festivalu Stamicovy slavnosti, 
který připomíná významného rodá-
ka. Diváci se mohou těšit na kon-
certy jak z oblasti vážné hudby, tak 
i jazzu, opery a dalších stylů a žán-
rů. Festival nabídne Stamicovo kvar-
teto, operní večer nebo třeba kon-
cert Kapely The Tap Tap. Stejně jako 
v minulém roce bude i desátý ročník 
festivalu podporovat občanská sdru-
žení z Havlíčkobrodska. Ke zdár-
nému průběhu slavností přispěje 
i 40tisícová dotace kraje Vysočina. 
Více informací a kompletní program 
najdete na plakátech a na  
www.stamicfestival.cz.

text: Ondřej Rázl

Čistá Vysočina 2011 uklidí veřejná prostranství 
a okolí silnic na Vysočině
V letošním roce vypukne třetí ročník ce-
lokrajské aktivity Čistá Vysočina 2011. 
Prvních ročníků, které podpořil Revol-
vingový fond Ministerstva životního pro-
středí v rámci projektu Vysočina 21, se 
účastnilo téměř devatenáct tisíc lidí, kteří 
sebrali na 90 tun odpadků. Zájemci vypl-
nili krátký dotazník, díky kterému mohou 
organizátoři nyní zajistit lepší organizaci 
celé akce. Přihlašování letos skončilo 15. 
března 2011. Účastníci obdrží zdarma 
pytle na odpadky, žluté na plasty a modré 
na ostatní komunální odpad.

Samotný úklid probíhá od 8. do 15. 
dubna. Účastníci odpadky třídí a necháva-
jí v zavázaných pytlích vedle komunikací. 
Svoz sebraného odpadu zajistí u silnic II. 
a III. třídy zdarma Krajská správa a údrž-
ba silnic kraje (KSÚS) Vysočina. V pří-
padě úklidu přímo v obcích je nutné do-
hodnout svoz odpadu s místním obecním 
úřadem, s výjimkou obcí s neuvolněným 
starostou, kde budou po domluvě odpad-
ky sváženy také zdarma KSÚS kraje Vyso-
čina. Do úklidu se zapojují obce, nezisko-
vé organizace, školy i samostatné osoby. 

Všichni řidiči by v uvedených dnech měli 
dbát na zvýšenou opatrnost v blízkosti 
silnic. Organizátoři děkují všem, kteří se 
k nám připojí, a tak pomohou ke zkrášlení 

prostředí, ve kterém všichni společně ži-
jeme. Akce se koná v rámci kampaně Den 
Země, který je 22. dubna.  

text: Marta Vencovská  foto: archiv kraje Vysočina

Do akce Čistá Vysočina se v loňském roce zapojili i radní kraje, svou část podél silnice tak 
vyčistili Tomáš Škaryd (ČSSD) a Marie Kružíková (nez. za ČSSD).

Tento projekt je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

Přehled vydaných dokladů na Czech POINT na Krajském úřadě v Jihlavě, zdroj: Krajský úřad v Jihlavě 

Typ výpisu 2008 2009 2010

Autorizovaná konverze na žádost (EL) x 1 163

Autorizovaná konverze na žádost (LE) x 1 1

Autorizovaná konverze z moci úřední (EL) x 10 0

Autorizovaná konverze z moci úřední (LE) x 2 122

Centrální registr řidičů x 15 11

Dotazníky x 18 0

Informační systém o veřejných zakázkách x 20 8

Insolvenční rejstřík x 1 0

Katastr nemovitostí 57 76 100

Obchodní rejstřík 40 69 37

Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do DS x 0 1

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů x 1 4

Rejstřík trestů 376 271 165

Rejstřík trestů pro státní správu 37 135 357

Žádost o zřízení datové schránky x 5 11

Živnostenský rejstřík 8 3 14

Celkový součet 518 628 994

Evropské fondy 
pomohou více než 
dvěma stovkami 
milionů školství 
na Vysočině
Kraj Vysočina získal z operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
na období let 2012–2013 částku 210 mi- 
lionů korun od ministerstva školství z cel-
kové dotace 3,6 miliardy pro všechny kraje. 

„Kraj Vysočina vnímá evropské do-
tace jako důležitou podporu. Peníze 
z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost využijeme 
především na zvyšování kvality výuky, 
rovné příležitosti všech žáků, ale také 
na vzdělávání pedagogických pracovní-
ků a podporu nabídky dalšího vzdělá-
vání dospělých na trhu práce,“ uvedla 
Marie Kružíková (nez. za ČSSD), radní 
kraje Vysočina pro oblast školství.

Za období let 2007–2013 rozdělí 
evropské fondy v kraji Vysočina mezi 
školská zařízení, neziskové organizace, 
vzdělávací instituce, města, obce a další 
organizace celkem 753 milionů korun. 
V současné době probíhá na Vysočině 
144 projektů za bezmála 460 mil korun. 

text: Milan Pilař

Modeláři představí 
v Jihlavě svá díla, 
přivítají i válečné 
veterány
Šestatřicátý ročník výstavy plastikových 
modelů O Štít města Jihlavy a druhý ročník 
Kit Show se koná v sobotu 26. března v re-
fektářích hotelu Gustav Mahler v Jihlavě.

„Výstava je veřejnou soutěží plas-
tikových modelářů, kteří zde budou 
představovat své modely letadel, bojo-
vé techniky, lodí, dále pak výjevy z dějů 
zvané dioramata, figurky atd. Vše do-
podrobna a zcela věrně zhotoveno dle 
skutečnosti. Celkem se bude soutěžit 
ve 29 kategoriích seniorů a dětí, dále 
vyhlašujeme jedenáct speciálních oce-
nění, hlasováním příchozích návštěvní-
ků budou oceněni modeláři Cenou divá-
ků,“ uvedl Petr Šourek, ředitel soutěže.

V doprovodném programu besed 
a přednášek se představí veteráni – letci 
RAF Imrich Gablech z Havlíčkova, Bro-
du,Emil Boček z Brna a Oldřich Rampula, 
předseda Svazu letců ČR. Výstava bude 
pro veřejnost otevřena mezi 10. a 16. hod.
text: Milan Pilař foto: archiv pořadatelů soutěže

Soutěž Vesnice 
roku podpoří obce 
Vysočiny také letos
Posedmnácté byla v březnu vyhlášena 
soutěž Vesnice roku, jejímž cílem je pod-
pora rozvoje obcí,  upozornění na roz-
manitost a pestrost sídel. Účastnit se jí 
mohou obce vesnického charakteru s ma-
ximálním počtem obyvatel 6300, které 
mají zpracovaný program rozvoje obce, 
program obnovy vesnice nebo program 
rozvoje svého územního obvodu.

Vítěz krajského kola na Vysočině získá-
vá od kraje Vysočina titul Vesnice Vysoči-
ny, který s sebou nese i finanční benefit 
v podobě stotisícového daru. I na ostatní 
oceněné obce kraj pamatuje finanční 
odměnou, stejně jako v minulých letech. 
Novým oceněním pro letošní rok je Zlatá 
cihla, ocenění realizovaných stavebních 
děl na venkově.

Podmínky účasti v soutěži i přihláška 
na webových stránkách soutěže  
www.vesniceroku.cz/podminky-souteze.

text: Milan Pilař

http://extranet.kr-vysocina.cz/skutek-roku/
http://extranet.kr-vysocina.cz/skutek-roku/
http://www.kpmjihlava.estranky.cz
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Těžší výrazy: EBON, IONON, 
NON, SCAPUS, TEŠUB.

Jiří Stibral, který významně ovlivnil třebíčského rodáka Ferdinanda Staegera, byl i významným architektem. Od konce 80. let 19. století do začátku 1. světové války projektoval rozsáhlé stavební úpravy zámeckých areálů ve Štiříně, Průhonicích, Lojovicích, Trmicích či v Kamenici. Při Jubilejní výstavě 
roku 1891 patřil Stibral k hlavním projektantům výstavních pavilonů, zajímavou epizodou ale byly projekty salonních vagonů. Ve spolupráci s předními českými umělci (Františkem Ženíškem, Janem Kotěrou aj.) navrhl pro přední královské rodiny Evropy luxusní interiéry vozů, které... viz tajenka.

Křížovka o ceny

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnot-
né věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Úspěšní luštitelé křížovky z čísla 2, vylosovaní ze zaslaných řešení, jsou Dana Sobotková z Třebíče a Jaroslav Pátek z Havlíčkova Brodu. Blahopřejeme.

Svědek staletí v malířství pocházel z Vysočiny
Ferdinand Staeger 
*3. 3. 1880 Třebíč 
†11. 9. 1976 Waldkreinburg 
nad Innem (Bavorsko, 60 km 
východně od Mnichova, SRN)

Když se 3. března 1880 narodil v Tře-
bíči Ferdinand Staeger, nikdo netušil, 
že z něj bude uznávaný německý malíř. 
Svou výtvarnou pouť zahájil jako čtrnác-
tiletý na odborné návrhářské škole textil-
ní v Brně. Odtud ho touha po umění vedla 
na Umělecko-průmyslovou školu do Pra-
hy, kde získával další znalosti a dovednos-
ti u profesorů E. K. Lišky, Jiřího Stibrala 
a Jakuba Schikanedra.

Absolvoval roku 1902, což znamena-
lo počátek jeho samostatné umělecké 
dráhy. Pod vlivem Schikanedra maloval 

pražská zákoutí, troufl si i na fresko-
vou výzdobu kostela sv. Tomáše v Nýr-
sku. Svou kreslířskou zdatnost uplat-
ňoval v ilustracích pro časopis Švanda 
dudák, ilustroval řadu knih, mezi nimi 
například Malostranské povídky Jana 
Nerudy a básně J. Vrchlického. Trvalým 
zdrojem inspirace se mu staly motivy ze 
staré Prahy.

Po roce 1903 střídal svůj pobyt v Praze 
s pobytem ve Vídni a od roku 1908 si zvo-
lil jako domov Bavorsko. Mnichov byl teh-
dy skutečným centrem německého a ev-
ropského umění. Postupně se vypracoval 
mezi přední německé umělce a byl jme-
nován profesorem na malířské akademii 
v Mnichově. Na rodný kraj však nezapo-
mínal a pokud mohl, rád ho navštěvoval, 
což dokládá mimo jiné i série pohlednic 
podle jeho obrazů.

Stal se pokračovatelem tradic no-
voromantismu v německém malířství. 
Po nástupu nacismu se přiklonil k ideo-
logizovanému mýtickému realismu, kde 
se odráží jeho obdiv k německé armá-
dě, který jej přivedl na scestí. Jeho ob-
razy údajně zdobily i budovu Říšského 
kancléřství.

Po skončení války se odstěhoval z vybom-
bardovaného Mnichova do alpského pod-
hůří, do Pernzbergu. Po ovdovění přesídlil 
naposledy, do Waldkreinburgu. A tady zažil 
ještě jedno velké ocenění. Při návštěvě Ně-
mecka jej zde, v jeho ateliéru, osobně na-
vštívila anglická královna Alžběta II.

Jen čtyři roky mu chyběly do stovky, 
když jej 11. září 1976 zastihla ve Wald-
kreinburgu smrt.

text: Luboš Göbl  foto: Dark Carnival – 
 www.frankzumbach.files.wordpress.comDíla třebíčského rodáka Ferdinanda Staegera najdou milovníci umění po celé Evropě.

1. Kategorie: Kulturní aktivita
Název akce

Barchan – městská historická slavnost / Jemnice

Brouk v hlavě – divadelní inscenace / Rynárec

Brtnická stezka – přírodou ke kulturní promenádě / Brtnice

Carl Orff–Carmina Burana – koncert k 30. výročí dětského sboru Kvítek / Libice nad Doubravou

Cesty do minulosti aneb putování s časem tam a zase zpátky – divadelní prohlídky hradem Roštejn

Dřevořezání – tradiční setkání řezbářů / Třešť

Evropský festival filozofie – 4. ročník festivalu / Velké Meziříčí

Folklorní kaleidoskop Vysočiny – zmapování lidových tradic na Vysočině 

Irské balady a romance – hudebně taneční představení / Bystřice nad Pernštejnem

Mezinárodní hudební festival Václav Hudeček a jeho hosté / Moravské Budějovice

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž / Kamenice nad Lipou

Novoměstské slunohraní – letní orchestr a dílna komorní hudby / Nové Město na Moravě

Open air koncert Mahler GALA / Kaliště

Otevřeno Jimramov – multižánrový festival / Jimramov

Pašijová hra – Co se stalo s Ježíšem / Žďár nad Sázavou

Podzimní knižní veletrh / Havlíčkův Brod

Polná v plamenech – festival ohně a žonglování / Polná

Postřižinské slavnosti 2010 – letní hudebně filmový festival / Dalešice

Poutníkfest 2010 – pivní a rockový festival / Pelhřimov

Rocková Lipnice – hudební festival / Lipnice nad Sázavou

Rodinné pasy na divokém západě s koncertem Bratří Nedvědů / Zvole nad Pernštejnem

Salieri v Náměšti – hudební projekt / Náměšť nad Oslavou

Sedmikvítek – přehlídka dětské kulturně umělecké tvořivosti / Okříšky

Sklo, kámen, keramika – 5. ročník výstavy / Světlá nad Sázavou

Sladký život zámecký – výstava / Jaroměřice nad Rokytnou

Slavnostní odhalení sochy v Parku Gustava Mahlera / Jihlava

Staročeská pouť / Mladé Bříště

Ta jihlavská, naše Dukla – hokejová univerzita z Vysočiny – výstava / Jihlava

Večerníčkův pohádkový les / Panenská 

Vigilie Bílé paní – noční prohlídky zámku / Telč

2. Kategorie: Péče o kulturní dědictví 
Název akce

Celková obnova kostela sv. Jiljí v Moravských Budějovicích

Celková obnova měšťanského domu č. p. 77 (zdravotní středisko) v Brtnici

Celková obnova tolerančního kostela vč. mobiliáře v Humpolci

Celková obnova vodní kaple pod Křemešníkem (Nový Rychnov)

Celková oprava kaple sv. Cyrila a Metoděje v Krátké (Sněžné)

Celková oprava zvoničky v Černíči

Den otevřených dveří na hradě Skály (Nový Jimramov)

Obnova fasády domu č. p. 72 (Nerudova 1) v Třešti

Obnova hradu Rokštejn v Panské Lhotě (Brtnice)

Obnova kaple sv. Anny ve Vyklanticích

Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého v Nové Vsi u Chotěboře

Obnova střechy a fasád kostela sv. Jakuba Staršího v Naloučanech

Obnova střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rouchovanech

Obnova střechy staré školy č. p. 148 v Horní Bobrové

Obnova zámku v Jamném

Oprava a využití farní stodoly v Osové Bítýšce

Oprava křížků u rybníka ve Zlatkově (Rožná)

Oprava střechy radnice v Jimramově

Postupná obnova a revitalizace židovských hřbitovů na Vysočině (Batelov, Humpolec, Golčův Jeníkov, Pacov, Lukavec)

Postupná obnova a zpřístupnění kostela sv. Víta v Jemnici

Postupná obnova a zpřístupnění zámku v Polici

Postupná obnova fasád zámku Jaroměřice nad Rokytnou

Postupná obnova Nápravníkova stavení č. p. 338 (Zichpil) v Humpolci

Postupná obnova Šamanovy valchy v Petrovicích (Humpolec)

Postupná obnova zámku v Myslibořicích

Postupná oprava střechy kostela sv. Stanislava v Jemnici

Probouzení kaple sv. Anny u Pelhřimova

Statické zpevnění krovu a oprava střechy kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou

Záchrana souboru budov chudobince (Hotel Joseph 1699) v Třebíči

Zpřístupnění vyhlídkového ochozu věže Samson zříceniny hradu Lipnice nad Sázavou

Přehled kulturních aktivit nominovaných na Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010

Hlasování v anketě Zlatá jeřabina 2010
V sedmém ročníku ankety „Zlatá jeřabina“ můžete tradičně hlasovat dvojím způsobem: písemně prostřednictvím anketního lístku z těchto novin odeslaného na adresu Krajský úřad 
kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „Zlatá jeřabina“ nebo pomocí elektronického formuláře, který je k dispo-
zici na www.kr-vysocina.cz > kultura a památky. Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé kategorii. Cílem ankety je poukázat na pestrost kulturních aktivit v kraji a na úsilí 
s nímž je pečováno o kulturní památky. Více informací o anketě naleznete na stránkách kraje Vysočina v sekci kultura a památky. Hlasování v anketě probíhá do 8. dubna 2011.

1. kategorie:  Kulturní aktivita roku 2010  
(název akce, pro kterou hlasujete)

2. kategorie:  Péče o kulturní dědictví v roce 2010 
(název akce, pro kterou hlasujete)

Jméno, příjmení a telefon odesilatele:
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(název akce, pro kterou hlasujete)

2. kategorie:  Péče o kulturní dědictví v roce 2010 
(název akce, pro kterou hlasujete)

Jméno, příjmení a telefon odesilatele:
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http://www.frankzumbach.files.wordpress.com
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V tradičním jarním 
termínu, od 12. do 16. 
dubna, se na brněnském 
výstavišti uskuteční 
největší přehlídka všech 
oborů stavebnictví, 
technického zařízení 
budov, interiéru a bydlení 
– Stavební veletrhy 
Brno a veletrh interiéru 
a bydlení MOBITEX.

Novinky a trendy vystavovatelů 
Stavebních veletrhů Brno
Chcete již nyní – několik týdnů před zahá-
jením Stavebních veletrhů Brno – vědět 
na jaké novinky a zajímavá řešení se můžete 
těšit na stáncích našich vystavovatelů? Po-
dívejte se na naše internetové stránky www.
stavebniveletrhybrno.cz, kde již nyní nalez-
nete pozvánky vystavovatelů na své stánky 
– zjistíte tak, jaké novinky pro Vás chystají 
zástupci jednotlivých oborů stavebnictví, 
technického zařízení budov nebo interiéru. 
Stavební veletrhy Brno jsou opět po roce 
tím místem, kde se uvádějí na trh novinky, 
technologická zlepšení, kde získáte jedi-
nečný komplexní přehled nejen o jednotli-
vých výrobcích, ale máte možnost srovnání 
všech dostupných materiálů a technologií 
na jednom místě, v jednom čase!

Green Building má zelenou 
nejen na veletrhu
Zvýrazněnými tématy letošního roč-
níku Stavebních veletrhů Brno jsou 

celosvětově atraktivní témata energetic-
ky úsporného stavění, úspor energií, al-
ternativních zdrojů energií a vytápění. 
Všechna témata budou rozvíjena pod 
společným souhrnným názvem Green 
Building. Tzv. „zelené stavebnictví“ má 
za cíl nejen návrat k přírodním materiá-
lům, ale především využití principů trva-
le udržitelného rozvoje v běžném životě. 
Cílem pak je zvýšení životní úrovně bez 
rostoucí spotřeby energie, pitné vody 
a dalších přírodních zdrojů. Energeticky 
úsporná řešení budou prezentována jak 
na stáncích jednotlivých vystavovatelů, 

tak i v odborném doprovodném pro-
gramu, který je již tradičně připravo-
ván s odbornými asociacemi a partnery 
veletrhu.

Klíčové otázky a odpovědi – to jsou 
Stavební veletrhy Brno!

Jaký vliv bude mít nová energetická 
směrnice – směrnice o energetické ná-
ročnosti budov na vydávání stavebních 
povolení? Co všechno bude zapotřebí 
změnit v aktuální legislativě? Budou tyto 
standardy platné pouze pro novostav-
by, nebo i pro stávající budovy? Jaké jsou 

k dispozici nové materiály a technologic-
ké postupy, které nám k dosažení těchto 
limitních hodnot mohou pomoci? Kde 
získat odpovědi na tyto otázky – zaruče-
ně správné, zaručeně nezávislé? Přece 
na Stavebních veletrzích Brno, které jsou 
i v roce 2011 jediným místem, kde můžete 
získat skutečně komplexní pohled všech 
zainteresovaných subjektů – a vy můžete 
být přitom!

Nezávislá poradenská centra 
jsou tu pro vás!
I v letošním roce pokračujeme v pořádá-
ní nezávislých odborných poradenských 
center. Jedním z nich bude i poradenské 
centrum Centra pasivního domu, kde 
všichni návštěvníci po celou dobu koná-
ní veletrhu mají jedinečnou možnost zís-
kat zaručeně odborné odpovědi na své 
otázky, které se mohou týkat všech obo-
rů tzv. Green Buildingu. Novinky ze svě-
ta stavebních materiálů, nové legislati-
vy a jejich dopadů na vydání stavebního 
povolení nebo provoz budovy, získáte 
ve Stavebním centru Stavebních veletrhů 
Brno – na stánku České komory autorizo-
vaných inženýrů a techniků a Svazu pod-
nikatelů ve stavebnictví ČR. Dále na vele-
trhu naleznete poradenská centra Cechu 
topenářů a instalatérů, Cechu podlahářů 
a Cechu malířů. V rámci Mezinárodního 
veletrhu interiéru a bydlení MOBITEX 
máte jedinečnou možnost získat informa-
ce tak říkajíc přímo z první ruky! Po celou 
dobu zde bude mít poradenské centrum 
například Cech čalouníků, který všem ná-
vštěvníkům předá své tajné tipy a triky jak 
zkrásni, zútulnit své bydlení, neb i vybrat 
kvalitní sedací nábytek. I letos se usku-
teční návštěvnicky atraktivní poradenské 

centrum bytových architektů – projekt 
Architekt, kde budou na dotazy návštěv-
níků odpovídat renomovaní bytový archi-
tekti. Další návštěvnicky velmi atraktiv-
ním projektem je Technologie&design, 
který představuje možnosti interiérového 
řešení audiovizuální techniky a nábytku. 
Cílem je ukázat, že elektronika je plno-
hodnotnou součástí  moderního interiéru 
a je zapotřebí jej řešit v kontextu s návr-
hem celého prostoru.

RC modely stavebních strojů
Pro všechny velké i malé zájemce o svět 
stavebních strojů jsme připravili interak-
tivní staveniště, kde přímo při práci máte 
jedinečnou možnost shlédnout RC modely 
velkých stavebních strojů. Na více než 150 
metrech, na vybudovaném staveništi.

Kompletní přehlídka  
nejen stavebnictví
Souběžně se Stavebními veletrhy Brno 
a Mezinárodním veletrhem interiéru 
a bydlení MOBITEX se v tradičním jarním 
termínu – od 12. do 16. dubna 2011 usku-
teční také specializovaný Mezinárodní 
veletrh investic, podnikání a rozvoje v re-
gionech URBIS INVEST a Mezinárodní 
veletrh komunálních technologií a služeb 
URBIS TECHNOLOGIE. Dochází tak 
k doplnění již tradiční nabídky stavebních 
oborů, technického zařízení budov a inte-
riéru o prezentaci investičních příležitos-
tí, podpor podnikání a komunálních tech-
nologií a služeb. Při návštěvě veletrhu 
můžete navštívit také Národní stavební 
centrum EDEN 3000 – celoroční přehlíd-
ku montovaných, kompletně vybavených 
rodinných domů a vzorkovnu stavebních 
materiálů.
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více informací na www.stavebniveletrhybrno.cz

Plánujte s námi! Nejnovější trendy ve stavebnictví, 
úsporách energií a interiéru

2011

Mezinárodní 
veletrh bydlení

12.–16. 4. 2011
Brno – Výstaviště

Novinky a trendy ve stavebnictví  
a řešení interiéru jako na dlani

Mobitex- inspirace pro váš interiér
Neotřelá řešení interiérového vybavení
Požadavky na vybavení a skladbu interiéru 
se s dobou mění, co však zůstává je požada-
vek zákazníků nejen na kvalitu, ale i uživa-
telský komfort a tedy pohodlí. Aby bydlení 
bylo místem rodinné pohody a relaxace. 
Naše přání nám zcela jistě splní přední češ-
tí výrobci, kteří budou na veletrhu předsta-
vovat svůj sortiment. Za všechny můžeme 
jmenovat například firmy: Böhm Jihlava, 
TON, Gazel, PF nábytek, ELIS CZ, Jech 
CZ, Kler Nábytek, Rimex Interiér, Sofa-
land, Schmidt kuchyně, ale i Habitat, Mag-
niflex, Alnus, a řada dalších tradičních vý-
robců a známých obchodních značek. Ti 
všichni představí návštěvníkům veletrhu 
své produkty a novinky pro letošní rok. Pre-
zentaci českých výrobců doplní distributoři 
světových značek nábytku, například firmy 
Casa Mia nebo Carelli – Marek Žemlička.

Čalouníci: Aby záda nebolela...
Kvalitní, správně individuálně vybraný se-
dací a lehací čalouněný nábytek je nejen 
dominantou každého interiéru, ale i pre-
vencí bolestí a nemocí páteře, kloubů aj. 
Dobrá postel s vkládacím roštem a matrací 
zlepší a zkvalitní odpočinek a spánek. Kde 
zjistíte potřebné nezávislé odborné rady 
pro výběr? Přece v expozici Cechu čalou-
níků a dekoratérů na veletrhu MOBITEX 
2011, v pavilonu G1. Přednášky na téma: 
„Co bychom měli znát před a při nákupu 
čalouněného nábytku, lůžek, roštů, matra-
cí, lůžkovin, bytového textilu“ budou pro-
bíhat od 13. do 15. 4. ve dvou termínech – 
dopoledne od 10 do 11, a odpoledne od 15 
do 16 hodin. V sobotu pak pouze dopoled-
ne, od 10 do 11 hodin. Součástí přednášky 
bude nejen promítání, diskuze, ale i mož-
nost získat informace přímo na míru!

Technologie&design 
Návštěvnicky velmi atraktivní Projekt 
Technologie&design v rámci veletrhu 
MOBITEX 2011 opět představí interié-
rová řešení audiovizuální techniky a ná-
bytku. Cílem projektu je ukázat návštěv-
níkovi, že elektronika je plnohodnotná 
součást moderního interiéru a je třeba ji 
řešit v kontextu s návrhem celého prosto-
ru, nábytku především.

Projekt nabídne návštěvníkům cca 11 
vzorových aplikací, kde bude možné srov-
nat např. velmi moderní a architektonicky 
čisté řešení zvuku z reprosoustav vestav-
ných do zdi, ale i nekompromisní refe-
renční sloupové reprosoustavy, či ploché 
elegantní řešení v designu LCD TV. Tra-
dičně předvede škálu nových modelů LCD 
a plazma TV, kde bude možno porovnat 
nuance obrazu a funkcí obou technologií. 

Vybavení interiérů dodají přední výrob-
ci nábytku a bytových doplňků jako na-
příklad Nadop, Klvaňa nábytek, Alnus, 
RESA a mnozí další. Audiovizuální tech-
niku zn. Sharp dodá firma Jasyko.

Kaleidoskop novinek
Tepelná čerpadla s akumulačními 
zásobníky
Společnost Vaillant Group představí nová 
tepelná čerpadla geoTHERM vzduch/voda 
s akumulačními zásobníky allSTOR VPS/2, 
kondenzační plynové kotle s nerezovými 
zásobníky s vrstveným ukládáním teplé 
vody, spolu s novou generací ekviterm-
ních regulátorů eBus. 

Luxusní relaxace s vlastním systé-
mem řízení
Společnost USSPA přiveze např. vířivku 
Solitaire, která obsahuje 3 zcela nové pa-
tenty spojené s využitím vlastního systé-
mu Inteligent Spa Management. Ten prů-
běžně vyhodnocuje provoz vířivky a řídí 
jak ohřev, tak využití odpadního tepla.

Lahůdky ze světa dveřního kování 
Svoji výstavní expozici bude mít doslo-
va plnou novinek i společnost TWIN. Její 
dveřní kování splňuje nejpřísnější normy 
zatížení EN1906s – jako lahůdku nabízí 
i antibakteriální povrchové úpravy. Před-

stavované designové řady Eidos, Aria, 
Street či Tube se vyznačují hranatými tva-
ry s příjemným úchopem.

Ergonomie ručního nářadí
Výrobce ručního nářadí společnost NAREX 
chystá představení nových typů akumulá-
torových zařízení, u nichž je základem tzv. 
inherentní konstrukce, což znamená ori-
entaci na spojení ergonometrie, bezpeč-
nosti a hygieny práce.

To zdaleka není vše...
To je jen nepatrný výběr z novinek, které 
se od 12. do 16. dubna představí na jar-
ních Stavebních veletrzích Brno. Kdo chce 
být in, měl by si v tuto dobu naplánovat 
návštěvu Brna. Každý si zde najde to, co 
ho zajímá, a imperativem dnešní doby je 
konec konců „vědět, kde se nejvíc do-
zvím“! A tak i proto: „plánujte s námi“!

Kdy: 12.-16. dubna 2011
vždy od 9.00 do 18.00 
poslední den do 17.00
Kde: Brno, výstaviště
VSTUPNÉ: 
celodenní vstupenka 150 Kč
zlevněná vstupenka po registraci  
na www.stavebniveletrhybrno.cz
rodiNNÉ VSTUPNÉ:
(vstup pro 4 osoby – rodiče + 2 děti) 250 Kč
návštěvníci se jménem „stavebního ře-
mesla“ děti do 6 let věku, držitelé průkazu 
ZTP a ZTP/P, vozíčkáři  zdarma

Jako funkční hračky baví a učí, jako plnohodnotné stroje fascinují účelnou krásou – stavební stroje.

Nejlepší impuls ke koupi je možnost vyzkoušet si vlastníma rukama, osahat a ověřit.  
Jedna z funkcí veletrhu...

http://www.stavebniveletrhybrno.cz
http://www.stavebniveletrhybrno.cz
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Tato reklamní plocha 
může být vaše! 

Inzerát typu  
H – 1/32 – 68 x 49 mm 

za 7000 Kč

Kompletní ceník na 
www.iKrajvysocina.cz

www.plastia.cz

Pronájem obytných aut
www.obytna-auta.com, mobil: 728 962 198

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 
výzvy 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“, 
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 poskytují konzultace začínajícím či méně 
zkušeným vedoucím pracovníkům ve školství. 
Aktivit se účastní i radní kraje Vysočina 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“

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 

Y

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška	 velikost	ok	–	6	x	6cm	 5	x	5cm
100	cm	 29,00	Kč	 32,00	Kč
125	cm	 37,00	Kč	 40,00	Kč
150	cm	 44,50	Kč	 48,00	Kč
160	cm	 47,50	Kč	 51,00	Kč
175	cm	 52,00	Kč	 56,00	Kč
200	cm	 59,00	Kč	 64,00	Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška	 průměr	drátu/počet	drátů	 cena
100	cm	 1,6/2/11	 15,50	Kč
125	cm	 1,6/2/13	 17,30	Kč
150	cm	 1,6/2/14	 19,50	Kč
160	cm	 1,6/2/15	 20,30	Kč
160	cm	 	1,6/2/23	 28,00	Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu: 
napínací	a	vázací	dráty,	sloupky,	brány,	branky,	okrasné,	

sportovní,	katrová,	chovatelská	svařovaná	pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!!  Doprava zdarma.
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CIUR a.s., Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem, tel.: 326 901 411, info@ciur.cz, www.ciur.cz  
PATRY s.r.o., Hodická 1321/18, 589 01 Třešť, tel.: 608 889 716, info@patry.cz, www.patry.cz
Krůta Pelhřimov s.r.o., Hrnčířská 889, 393 01 Pelhřimov, tel.: 603 733 753, info@jankruta.cz, www.jankruta.cz
Roman Kafka, Hornická 974, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 734 475 143, k-v@unet.cz, www.izolace-kafka.cz

Více informací o produktu
naleznete na stránkách:

www.climatizer.cz

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



8 www.kr-vysocina.czsport / fotoreportáže

Zadavatel: kraj Vysočina

Vydavatel:

R MEDIA, spol. s r.o.
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7  

Kontakty:
Ing. David Švábenický – ředitel společnosti
tel.:  +420 233 071 639
mobil:  +420 737 220 035 
fax:  +420 233 072 049
e-mail:  david.svabenicky@rmedia.cz 

Šéfredaktor: Milan Pilař
mobil:  +420 724 767 164
e-mail:  milan.pilar@rmedia.cz
 
Redakční rada: Jaroslav Hulák, 
Vladimír Novotný, Drahoslav Oulehla,  
Jiří Běhounek, Ivo Rohovský, Ivana 
Šteklová, Zdeněk Kadlec, David 
Švábenický, Milan Pilař
 
Adresa redakce:
R MEDIA, spol. s r.o., pobočka Havlíčkův Brod,
Mediální centrum, B. Kobzinové 2020,
580 01 Havlíčkův Brod
 
Příjem inzerce: Vladimír Sedláček
mobil: +420 603 177 962
fax: +420 233 072 049
e-mail: vladimir.sedlacek@rmedia.cz

Registrováno pod číslem MK ČR E 14751.

www.iKrajvysocina.cz

komunikační agenturaRmedia

Zápasníci brodské Jiskry patří ke špičce v republice

Tereza Ondráčková je vítězkou  
krajské soutěže S Vysočinou do Evropy

Příklad dobré praxe: Nakládání s odpady v Dolním Rakousku

Novoměstští atleti 
sbírají medaile
Atleti oddílu TJ Nové Město na Moravě 
vybojovali na halovém mistrovství ČR 
tři tituly. Radka Janoušová (na snímku 
vlevo) zazářila v závodě na 800 metrů, 
kde vytvořila svůj halový rekord, a zví-
tězila i v běhu na 1500 metrů. Helena 
Tlustá brala zlato na třech kilomet-
rech a přidala ještě bronz ze závodu 
na 1500 metrů. text: Ondřej Rázl

foto: archiv oddílu atletiky TJ Nové Město na Moravě

Mistrovství Evropy 
bude hostit Třebíč
Evropská baseballová konfederace 
v Barceloně definitivně rozhodla o ko-
nání Mistrovství Evropy kadetů v Třebí-
či, které se uskuteční od 19. do 23. čer- 
vence vedle Vysočiny i v Brně.

Třebíč na přípravách pracovala dlou-
hou dobu a pro šampionát vystavěla 
i nový stadion. Vysočina tak uvidí úvodní 
zápas šampionátu mezi Itálií a Ruskem, 
po kterém bude následovat zahajovací 
ceremoniál. Poté vyběhnou na baseballo-
vý field poprvé čeští reprezentanti, kteří 
se postaví proti Rakousku. Kromě atrak-
tivních zápasů skupiny B bude třebíčský 
stadion Na Hvězdě hostit i semifinále 
a zápas o bronzové medaile. Finále a zá-
věrečný ceremoniál proběhnou v Brně. 
„Víc jsme si snad ani nemohli přát,“ hod-
notí schválení rozpisu Jan Urbánek, před-
seda pořádajícího klubu Třebíč Nuclears.

Česká reprezentace bude na mistrov-
ství Evropy v Třebíči a Brně obhajovat 
stříbrné medaile. Při posledním šam-
pionátu konaném v ČR vybojovali nad 
favorizovaným Nizozemím bronzové 
medaile i dva hráči Třebíč Nuclears.

text: Ondřej Rázl  foto: Robert Vávra

Zápasu řeckořímskému se 
na Vysočině věnují především 
v Havlíčkově Brodě, 
Jihlavě a v Třebíči. Zatímco 
havlíčkobrodští zápasníci tvoří 
kostru reprezentačních družstev, 
má Jihlava a Třebíč především 
mládežnické oddíly, jež nedosahují 
významnějších úspěchů.

Základy brodského zápasnického oddí-
lu byly položeny před téměř čtyřiceti lety 
a od té doby patří klub ke špičkám v celé re-
publice a úspěchy sbírá i v zahraničí. 
„Na počátku brodského zápasu byla parta 
kluků z Žižkova, které pro tento sport zís-
kal bývalý československý zápasník Franti-
šek Červín. Spolu s Mílou Adamem se ujali 
funkcí trenérů a položili základy řeckořím-
skému zápasu ve městě i v celém kraji. Zpo-
čátku se trénovalo v Základní škole V Sa-
dech na školních žíněnkách překrytých 

oponou z kulturního domu,“ popisuje Zde-
něk Švec z brodského oddílu zápasu.

První úspěchy se dostavily už záhy  
– v roce 1973 dosáhla Jiskra v první lize 
na třetí místo, mistrovský titul ČSSR vy-
bojoval Viktor Púčala a titul v supertěž-
ké váze získal Jarda Bukač. Rok 1978 byl 
pro oddíl nejúspěšnějším od jeho založení. 
V Brodě se konal třídenní turnaj Družba 
78, na který se sjeli závodníci sedmi zemí 
a 1500 diváků sledovalo přes 300 střet-
nutí. ČSSR reprezentoval i brodský Libor 

Púčala a odchovanec Karel Čapek získal 
cennou bronzovou medaili.

Úspěchů dosahuje oddíl i v novodobé 
historii. V roce 2008 jeho odchovanec Ma-
rek Švec reprezentoval Českou republiku 
na olympiádě v Pekingu, kde nakonec skon-
čil těsně čtvrtý. Brodská Jiskra má jednu 
z nejsilnějších členských základen v republi-
ce a její svěřenci získávají každoročně desít-
ky medailí z domácích i zahraničních soutěží.

text: Ondřej Rázl  
foto: archiv oddílu zápasu Jiskra Havlíčkův Brod

Druhý ročník krajské soutěže pro stře-
doškoláky S Vysočinou do Evropy vyhrá-
la Tereza Ondráčková, studentka Gym-
názia Třebíč. Velkému finále vědomostní 
soutěže předcházel pětikolový interneto-
vý test, do kterého se přihlásilo 485 stu-
dentů ze 34 středních škol z celé Vysočiny. 
Nejlepší třicítku pozval hejtman Vysočiny 

Jiří Běhounek 9. března do Jihlavy. Finále 
v anglickém stylu prověřilo nejen nadstan-
dardní znalosti studentů o historii, osob-
nostech nebo geologii Vysočiny, ale přede-
vším schopnost komunikace soutěžících 
v angličtině.

Oproti loňskému ročníku, kdy první tři 
místa obsadili chlapci, ročníku letošnímu 

naopak kralovaly dívky. První místo za-
slouženě patří Tereze Ondráčkové z Gym-
názia Třebíč, druhé Simoně Zimové 
z Gymnázia a Střední odborné školy, Mo-
ravské Budějovice a třetí Kláře Štefánko-
vé z Gymnázia Havlíčkův Brod. Všech-
na děvčata pojedou letos o prázdninách 
na dvoutýdenní jazykový kurz do Velké 
Británie. Další úspěšní řešitelé si odnes-
li netbooky, MP3 přehrávače, slovníky 
a další ceny od sponzorů soutěže, kterými 

letos byly společnosti: AON Central and 
Eastern Europe spol. a.s., Kooperativa 
pojišťovna, a. s., VOLKSBANK CZ, a.s. 
a společnost INTACT z Velkého Meziříčí. 
„Důležité je nebát se, být schopný pro-
dat své znalosti a při troše štěstí je mož-
né zvítězit. Třeba v příštím roce, kdy jis-
tě vyhlásíme další ročník,“ slíbila radní 
kraje pro oblast školství Marie Kružíko-
vá (nez. za ČSSD).

text: Jitka Svatošová  foto: archiv kraje Vysočina

Skupina odborníků na odpadové hos-
podářství, představitelů radnic některých 
měst kraje Vysočina a odpovědní pracov-
níci krajského úřadu v čele s radním kra-
je Vysočina Zdeňkem Ryšavým (ČSSD) 
navštívila ve čtvrtek 10. března Dolní 
Rakousko.

Konkrétně šlo o jednu ze dvou nej-
modernějších a největších spaloven ko-
munálního odpadu v Evropě, postavené 

a úspěšně fungující v Dürnrohru u obce 
Zwentendorf, a o několik dalších míst 
systému nakládání s odpady. Systému, 
který v této rakouské spolkové zemi 
komplexně – a dlužno říci že velmi sofis-
tikovaně a navíc s tradičními až úzkost-
nými ohledy na životní prostředí – řeší 
problematiku nakládání se směsným, tj. 
dále netříditelným a neupotřebitelným 
odpadem.

Za všechny učastníky shrnul dojmy z ná-
ročné pracovni exkurze radní Zdeněk Ryša-
vý: „Musíme ocenit vysokou úroveň ochra-
ny životního prostředí a to, že produkty 
spalování jsou pára, teplá voda a struska 
a z komínů vychází vzduch čistší než je ten 
okolní. Z pohledu budování integrované-
ho systému nakládání s odpady kraje Vy-
sočina oceňujeme také efektivitu nakládání 
s odpady, kdy oba hlavní výstupy pak jsou 

využitelné v průmyslu (pára vyrábí v těs-
ném sousedstvi spalovny elektřinu v tepelné 
elektrárně a vstupuje i do výroby lihu v dal-
šim kombinátu v blízkém okolí), tak i jako 
médium pro vytápění bytů a objektů infra-
struktury v 30 km vzdáleném St. Pöltenu.“

Více informací k návštěvě, i o struktuře 
rakouského modelu nakládání s odpady 
přineseme v příštím čísle. 

text: Václav Senjuk  foto: archiv kraje Vysočina

Petr Janda při pokusu soupeře přehodit.

Společně s  Michalem Pantůčkem 
(na snímku) a Lukášem Lazarem dovezl 
v minulosti na Vysočinu cenný kov i tehdejší 
trenér reprezentačních nadhazovačů Pavel 
Jozek, sportovní manager Třebíč Nuclears.

Delegace kraje Vysočina obdivovala mistrovství bagristy v jedné z 11 překládacích stanic 
netříděného odpadu v Dolním Rakousku. V nich se shromažďuje téměř veškerý netříděný 
a objemný odpad svážený z domácností. Zde se lisuje do kontejnerů a po železnici sváží 
do spalovny – po silnici do ní přijíždí jen 10 % z ročně zpracovávaných téměř 300 tisíc tun.

V popředí oceněné Klára Štefánková, Tereza Ondráčková a Simona Zimová. V zadní řadě Jiří 
Vančura, Kooperativa pojišťovna, a. s., Petr Žibřid, Volksbank CZ, a. s., Miroslav Matocha, Aon 
Central and Eastern Europe a.s. a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. 

Radní Zdeněk Ryšavý v diskusi se zástupcem spalovny firmy EVN Zwetendorf/Dürnrohr 
Markusem Fichtou. Zcela vpravo Peter Obricht, vedoucí odboru ekonomiky životního 
prostředí zemské vlády Dolního Rakouska.

Soutěží S Vysočinou do Evropy provázel studenty středních škol autor soutěže a hlavní organizátor Kamil Ubr.

Běžkyně Radka Janoušková a Helena 
Tlustá se svými cennými kovy.

Milan Pecka vítězí na lopatky.

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-3-2011.html
http://www.ourregion.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-3-2011.html
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