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Sportovci Vysočiny roku 2015 jsou 
Renata Paulíčková a Pavel Širuček
Nejlepšími individuálními sportovci Kraje Vysočina 
za rok 2015 jsou cyklistka Renata Paulíčková z Jihlavy 
a stolní tenista Pavel Širuček z Havlíčkova Brodu. 
Ocenění z rukou hejtmana Jiřího Běhounka převzali 
ve čtvrtek 7. dubna v divadelním sále Pasáž v Třebíči. 

Publikum složené ze zástupců 
sportovních svazů, fanoušků a ve-
řejnosti bouřlivým aplausem od-
měnilo i další oceněné, převážně 
zástupce malých sportů.

„Všichni nominovaní sportovci 
hájící srdnatě barvy Kraje Vysoči-
na už vlastně jednou vyhráli. Věnu-
jí se něčemu, co je baví, jsou v tom 
úspěšní, dělá jim to radost a stále 
dosahují lepších a lepších výsledků. 

Naše ocenění je pro sportovce jen 
další metou v jejich nekonečném 
žebříčku cílů,“ okomentoval vý-
sledky hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD).

Ocenění se za dlouholetou prá-
ci v biatlonovém hnutí dočkal Jiří 
Hamza a za sportovní výsledky ju-
nioři Kristýna Kaltounková a Jan 
Burian nebo v týmových sportech 
stolní tenisté z Havlíčkova Bro-
du. Odborníci nezapomněli ani 
na současnou největší sportovní 
hvězdu Kraje Vysočina. Martina 

Sáblíková vyhrála kate-
gorii Výkon roku.

Nominaci na nej-
lepší sportov-
ce kraje mohl dát 
každý. V úvodu se 
tak zapojila laická 
i odborná veřejnost, 
sportovní kluby a svazy. 

O tom, kdo přebere oceně-
ní, rozhodla komise slo-

žená z expertů a osob-
ností sportovního 
prostředí. Své favority 
mezi jednotlivci a ko-

lektivy vybírali fanoušci 
hlasováním na webových 

stránkách ankety.

Součástí vyhlášení v Divadle 
Pasáž byla atraktivní show, kte-
rou korunovali svými výkony vítěz 
soutěže Star Dance Marek Zelin-
ka spolu s Martinem Talagou, zpě-
vačka Adéla Částková a taneční 
skupina Motus. Zdravě sportovně 
bojovou náladu podpořili i členo-
vé klubu Thai-Box Devils Třebíč.

Speciální příloha: 
Hospodaření kraje
Příloha pro všechny  
obyvatele – jak vypadá 
hospodaření kraje

Úvodní slovo

Chvála naplněných 
pranostik
Ve chvíli, kdy vzniká tento slou-
pek, venku svítí sluníčko, fou-
ká mírný vítr, ale chodníky jsou 
mokré po aprílovém dešti. Vše, 
jak se zdá, je tak, jak má být. 
Tradiční pranostiky připomína-
jí, že na začátku dubna se má 
zelenat trávník, sedlák má mít 
zaseto a slunné Velikonoce před-
znamenávají dobrou úrodu. Ne-
zbývá než si přát, aby po něko-
lika letech, „byly“ pranostiky 
pravdivé.

Roky minulé byly spíše o je-
jich nepotvrzení. Zimy byly tep-
lé, sněhu málo a dlouhá sucha 
v letních měsících přerušil čas-
to jen prudký, nezřídka spíše de-
struktivní déšť. Nejsem přízniv-
cem zbytečných nářků a v našem 
kraji potkávám řadu skvělých 
a poctivých hospodářů. Proto mi 
vadí ironizování stesků zeměděl-
ců na nestabilní a nejistý ráz po-
časí. Oni jsou na tradičním rázu 
jara, léta, podzimu i zimy přece 
existenčně závislí. Nejde jim jen 
o to, aby si užili hezkou dovole-
nou nebo výlet. Naopak, skláním 
se před jejich prací. Spoluutváří 
ráz krásné a milované Vysočiny. 
Snaží se o zachování tradiční vý-
roby a zásobování našich domác-
ností kvalitní produkcí. 

Nezbývá proto nic jiného než 
si přát, aby vláhy a slunce bylo 
přiměřeně a dávkované byly tak 
„zodpovědně a včas“ jak to zná-
me z vyprávění našich praro-
dičů. S výhledem na dny příš-
tí. Blíží se měsíc lásky, květen. 
K tomu se váže také řada pra-
nostik. Ať se naplní hned ta o dni 
prvním a ať je to den bez jediné-
ho mráčku. Kdysi se totiž říka-
lo: Prší-li na prvního máje, bude 
později sucho a neurodí se seno. 
Přeji vám proto všem krásný čas 
aprílový, počasí přívětivé a start 
do pátého měsíce slunný. Ať při 
podzimním sčítání úrody mohou 
znít jen hlasy spokojené.

Zdeněk Chlád  
(ČSSD)

radní Kraje Vyso-
čina pro oblast 
životního prostředí 
a zemědělství
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Nejlepší sportovkyní Kraje Vysočina roku 2015 se stala sympatická orientační cyklistka Renata Paulíčková, které 
ocenění předal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Petr Palovčík

Výsledky ankety Sportovec Kraje Vysočina 2015

Cena za přínos pro sport: předseda českého biatlonového svazu Jiří Hamza 
Kategorie dospělí – muži: Pavel Širuček; stolní tenis
Kategorie dospělí – ženy: Renata Paulíčková; cyklistika
Kategorie junior – chlapci: Jan Burian; biatlon
Kategorie junior – dívky: Kritýna Kaltounková; lední hokej
Kategorie zdravotně  
postižený sportovec: 

Marian Fiala; plavání

Kategorie kolektiv: STEN marketing HB Ostrov; stolní tenis
Kategorie sportovní  
výkon roku: 

Martina Sáblíková; rychlobruslení

Kategorie trenér roku: Tomáš Demek; stolní tenis – hrající trenér STEN 
marketing HB Ostrov

Hlasování veřejnosti
Nejoblíbenější sportovec: Helena Kučerová; judo
Nejoblíbenější kolektiv: Cheerladies; mažoretky

Všech pět nemocnic zřizovaných 
Krajem Vysočina podpoří v přípa-
dě potřeby projekty organizace 
Lékaři bez hranic. V rámci možností 
případným zájemcům z řad vlastního 
personálu umožní výjezd na některou 
z misí. Nemocnice v Jihlavě, Třebíči, 
Havlíčkově Brodě, Novém Městě 
na Moravě i v Pelhřimově tak oceňují 
úsilí lékařů a sester v místech kata-
strof a válečných konfliktů.

„Pokud se některý z lékařů s mini- 
málně dvouletou praxí rozhodne 
účastnit se některé z misí a jeho od-
jezd neohrozí chod daného oddělení, 
získá za určitých podmínek povolení 
k účasti na výběrovém řízení, na pří-
pravném předodjezdovém odborném 
školení a nakonec i neplacené pracov-
ní volno na samotnou misi,“ vysvětlil 
lékař a hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD).

Lékaři bez hranic mají prozatím 
uzavřenou dohodu jen s devíti zdra-
votnickými zařízeními v ČR. Pouze 
nemocnice Vysočiny se takto plošně 
přihlásily k podpoře projektu včetně 
jejich zřizovatele Kraje Vysočina.

Petr Palovčík

Vysočina podpoří 
Lékaře bez hranic

Renata 
Paulíčková je 

mistryně  Evropy  
a byla dvanáctá 

ve Světovém 
poháru. 

ozvěny světové výstavy v Kraji Vysočina
2. 5. – 3. 10. 2016
Zámek Žďár nad Sázavou, Muzeum nové generace
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Čistá Vysočina 
poosmé
Dobrovolníci zbavili region 
desítek tun odpadu
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Mladí znají 
region
Co víte o Vysočině? A umíte to 
říci anglicky?
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Statistická čísla mluví jasně
Dobrý krajský hospodář se pozná 

podle toho, jak hospodaří se svě-

řeným majetkem, jak ho zhodno-

cuje a kolik je ochoten investovat 

do jeho modernizace nebo jeho 

rozšiřování. Kraj Vysočina se 

dlouhodobě řadí mezi největší in-

vestory v regionu. 

V roce 2015 kraj ze svého roz-

počtu zaplatil téměř 700 milionů 

za opravy, stavby, modernizace 

napříč všemi odvětvími od škol-

ství a kultury přes sociální věci, 

zdravotnictví až po dopravu. 

Pokud k tomu přičteme ještě 

1,4  miliardy korun, které se po-

dařilo Kraji Vysočina v roce 2015 

proinvestovat, a to díky dota-

cím EU, pak lze rok s patnáct-

kou na konci považovat za jeden 

z nejvelkorysejších ke krajskému 

majetku. A v regionu je tato ma-

sivní investice vidět na zateple-

ných a modernizovaných nemoc-

nicích, na nových objektech pro 

sociální péči, opravených silni-

cích, revitalizovaných parcích... 

Pokusili jsme se ta velká čísla 

pro větší přehlednost přepočítat 

na každého obyvatele Vysoči-

ny a porovnat je v čase. Posled-

ních šest let se investice téměř 

ve všech sledovaných odvětvích 

Kraje Vysočina zvýšily. Samo-

statnou kapitolou je doprava. 

Dvojnásobná investiční pozor-

nost je vidět nejen na číslech, ale 

každé léto i v terénu.

Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek 

hejtmana Kraje Vysočina pro oblast 

 nancí a grantové politiky

Váš názor, váš rozpočet
Proč se zajímat o podobu krajského rozpočtu? „Protože 

máte právo mít informace a být zapojeni do tvorby 

rozpočtu a do rozhodování, kam budou směrovány 

peníze odvedené v podobě daní,“ říká náměstek 

hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové 

politiky Vladimír Novotný (ČSSD).

Společnost, v našem případě kraj, 

není jednolitý celek, tvoří ji konkrét-

ní subjekty s různými požadavky 

na rozpočet, s různou váhou veřej-

né důležitosti a potřebnosti. Naším 

cílem bylo umožnit jim jednodušší  

přístup k veřejnému rozhodování. 

Prostřednictvím elektronické ap-

likace s názvem Váš názor se nám 

v roce 2015 poprvé podařilo veřej-

nost ve větším počtu zapojit do roz-

hodování o vybraných konkrétních 

projektech, které mohly být z roz-

počtu Kraje Vysočina fi nancovány 

a podpořeny. „Nešlo o první pokus, 

ale v minulosti zůstaly aktivity kraje 

směrem k veřejné tvorbě rozpočtu 

téměř bez povšimnutí. Poté, co jsme 

veřejnost oslovili masivněji přes in-

ternet a sociální sítě a ptali se na 

11 konkrétních otázek, ukázalo se, 

že veřejné fi nance mohou být před-

mětem plnohodnotné diskuse,“ vy-

světluje Vladimír Novotný. 

Do projektu se v minulém roce 

zapojil více než jeden tisíc lidí. 

Podle slov Vladimíra Novotné-

ho tuto metodu ještě intenzivně-

ji Kraj Vysočina využije při pří-

pravách rozpočtu na rok 2017. 

Veřejnost už může v tuto chvíli 

hlasovat o podpoře výstavby cyk-

lostezek nebo cyklotras a jejich 

doprovodné infrastruktury. Více 

na www.vasnazor.cz
 Jitka Svatošová

Hospodaření  populárněZvláštní příloha měsíčníku Kraj Vysočina

Doprava

Zohlednění 

bezpečnosti 

na silnicích v regionu.

Školství

Největší kapitola 

v rozpočtu počítá 

i s podporou 

handicapovaných.
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Sociální věci

Financování 

sociálních služeb 

přešlo pod kraj.
III

Zdravotnictví

Hospodaření krajských 

nemocnic je velice 

optimistické.
IV

Úvodní slovo

Otevřené hospodaření, 

kterému každý rozumí

Hospodaření kraje je běh ni-

koli na dlouhou trať, ale perio-

dicky na dvanáct účetních mě-

síců. Na začátku je startovní 

čára nebo chcete-li startovní vý-

střel – v našem případě schvá-

lený rozpočet. Jde o plán, jak 

fi nance na rozvoj a fungování 

celého kraje rozdělit tak, aby se 

spravedlivě dostalo na každý re-

sort. Aby fungovaly veřejné služ-

by: vzdělávání, veřejná doprava, 

zdravotnictví, sociální služby, 

cestovní ruch a kultura. Z roz-

počtu Kraje Vysočina jsou ale 

hrazeny i aktivity, které možná 

uniknou Vaší pozornosti: kraj-

ská podpora velkým sportovním 

akcím, fi nancování projektů ne-

ziskových organizací, rozvíjení 

prorodinné politiky, historicky 

podpora obcí do 5000 obyvatel, 

podpora výročí obcí, spolufi nan-

cování obnovy památek, organi-

zování soutěží pro školáky růz-

ného věku, ale také oceňování 

záslužných aktivit našich spo-

luobčanů. Ročně hospodaříme 

s rozpočtem zhruba deset mi-

liard korun. Považujeme za spo-

lečensky vhodné spolupodílet se 

také na rozvoji jednotlivých slo-

žek integrovaného záchranné-

ho systému – pomáháme policii, 

záchrance i hasičům.

V loňském roce jsme poprvé vy-

zvali aktivní veřejnost, aby nám 

určila priority, kterým se máme 

v dalším roce věnovat. Bylo to 

úplně poprvé, kdy krajská sa-

mospráva Kraje Vysočina dala 

možnost lidem rozhodnout, 

kde mají krajské peníze pomá-

hat. Prostřednictvím internetu 

a projektu Váš názor se nám his-

toricky ponejprv podařilo na rok 

2016 připravit rozpočet, ve kte-

rém fi gurují konkrétní požadav-

ky občanů na podporu. Našli 

jsme tak účinnou a využitelnou 

cestu, jak může veřejnost jedno-

duše využít svého práva na roz-

hodování a na informace. Pro-

jekt Váš názor nám dělá radost.

Radost mám i z konečných čí-

sel hospodaření Kraje Vysoči-

na za rok 2015. Kraj si k tomu-

to letopočtu opět zapíše kladný 

výsledek, stejně jako v předcho-

zích šesti letech. Letos s částkou 

téměř 1,2 miliardy korun a dal-

šími cca 700 miliony na fondu 

strategických rezerv. Kraj Vy-

sočina má dlouhodobě vynika-

jící hospodaření, což potvrzují 

i jeho pravidelné kontroly. Jsem 

za to velice rád.

Ing. Vladimír Novotný (ČSSD),

náměstek hejtmana 

Kraje Vysočina pro oblast  nancí 

a grantové politiky
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Konkrétní podpořené

projekty roku 2015

  Pokračování v podpoře projektu 

První pomoc do škol

  Zaměření grantového programu 

Fondu Vysočiny Naše školka 

na vybavení kuchyní, jídelen 

a výdejen stravy

  Mimořádná podpora pro členy 

KOUS NNO bude v roce 2016 

cílena na kulturu, umění a pa-

mátky, volný čas dětí a mládeže

  Kraj Vysočina podpoří rozšíření 

orchestrálních koncertů Filhar-

monie Gustava Mahlera i mimo 

město Jihlava

  Veřejnost rozhodla o přednost-

ním opravení silnice II/392 Velké 

Meziříčí–Tasov

  Veřejnost doporučila i nadále 

podporovat z krajských peněz 

provoz Stanice Pavlov (stanice 

pro ohrožené živočichy)

41,9 %

15,3 %
8,6 %

7,2%

6,6 %

6,0 %

5,1 %

3,6 %
2,3 %

1,9 % 1,5 %

Statistika účasti na hlasování k 31. 12. 2015

Název
Facebook Váš názor Všichni

 Ochrana přírody a živočichů v roce 2016
200 272 472

 Oprava silnic v roce 2016
86 86 172

 Podpora Filharmonie Gustava Mahlera v roce 2016
30 67 97

 Pomoc do škol v roce 2016
18 63 81

 Podpora prostřednictvím Fondu Vysočiny v roce 2016
15 60 75

 Podpora rozvoje dětí a mládeže v roce 2016
18 50 68

 Podpora klientských služeb v krajských nemocnicích v roce 2016
15 42 57

 Podpora neprofesionálního umění v Kraji Vysočina v roce 2016
25 15 40

 Podpora kulturního dědictví v roce 2016
6 20 26

  Zaměření Mimořádné podpory mimo grantové programy kraje, kterou vyhla-

šuje Kraj Vysočina prostřednictvím KOUS Vysočina v roce 2016

6 15 21

 Sociální oblast v roce 2016
4 13 17

Součet

423 703 1126

Struktura hlasování kampaně k rozpočtu –

pořadí témat podle účasti hlasujících

Hlasovalo 1126 lidí, 

z toho 423 na Facebooku 

a 703 na www

Průměrné výdaje na evropské projekty 

na obyvatele (v Kč)

Celkové náklady na investice a technické zhodnocení 

na obyvatele (pouze vlastní zdroje v Kč)

 Investice a technické zhodnocení v dopravě 

na obyvatele  (pouze vlastní zdroje v Kč)

  Ochrana přírody a živočichů v roce 2016

 Oprava silnic v roce 2016

  Podpora Filharmonie Gustava Mahlera 

v roce 2016

 Pomoc do škol v roce 2016

  Podpora prostřednictvím Fondu 

Vysočiny v roce 2016

  Podpora rozvoje dětí a mládeže v roce 

2016
  Podpora klientských služeb v krajských 

nemocnicích v roce 2016

  Podpora neprofesionálního umění 

v Kraji Vysočina v roce 2016

 Podpora kulturního dědictví v roce 2016

  Zaměření Mimořádné podpory mimo 

grantové programy kraje, kterou vy-

hlašuje Kraj Vysočina prostřednictvím 

KOUS Vysočina v roce 2016

 Sociální oblast v roce 2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Roční průměr 

2003–2008
217,5

2009
122,8

2010
247,9

2011
301

2012
352,3

2013
304,9

2014
335,9

2015
419,7

Roční průměr 

2009–2015
297,2

Roční průměr 

2003–2018
605,10

2009
1027,11

2010
1051,27

2011
888,84

2012
1158,06

2013
1047,41

2014
963,97

2015
1187,55

Roční průměr 

2009–2015
1045,22
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 celkem vše

foto na www.iKrajvysocina.cz
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Domácí hospicová 
péče obdrží více než 
dvanáctimilionovou 
dotaci
K osmi poskytovatelům do-
mácí hospicové péče poputuje 
v letošním roce finanční podpora 
z rozpočtů Kraje Vysočina a Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí 
ČR. Zařízení této sociální služby 
si mezi sebou rozdělí sumu přesa-
hující dvanáct milionů korun.

„V jednání je ještě navýšení 
dotace pro Oblastní charitu Třebíč, 
která v současnosti realizuje pro-
jekt ve spolupráci se Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou. Konečná 
částka tak může být vyšší,“ podo-
týká radní Kraje Vysočina pro ob-
lasti sociálních věcí a prorodinné 
politiky Petr Krčál (ČSSD).

Dotace od Kraje Vysočina po-
může Diecézní charitě Brno, která 
zajišťuje domácí hospicovou péči 
na Jihlavsku, Žďársku a Třebíčsku, 
dále bude poskytnuta Oblastní 
charitě Pelhřimov, Oblastní charitě 
Havlíčkův Brod, společnosti Do-
mácí hospic Vysočina a telčskému 
Sdílení. Cílem podpory domácí 
hospicové péče je umožnit nevy-
léčitelně nemocným pacientům 
strávit poslední chvíle života v do-
mácím prostředí.

„Tato oblast si zaslouží nále-
žitou pozornost. Je důležité, aby 
nebyla opomíjena duchovní péče 
o umírající ani o členy rodiny, 
kteří se o ně starají,“ upozorňuje 
radní Krčál. Domácí hospicovou 
péči obstarává tým zdravotnic-
kých a nezdravotnických pracov-
níků – lékař, zdravotní sestra, 
sociální pracovník, psycholog, 
duchovní a dobrovolníci.

Lucie Pátková

Letošní mírná zima přinesla 
krajským silničářům mírné úspory
Poslední zimy byly jako přes ko-
pírák. Sněhu nenapadlo nikdy 
moc, ale nevypočitatelný ráz 
ranních mrazíků kombinova-
ných s mírnými a namrzajícími 
srážkami nedal silničá-
řům prostor na pří-
lišný odpočinek. 
„Nejnároč-
nějším měsí-
cem byl leden 
2016, kdy sil-
ničáři vyjíž-
děli každý den, 
a únor 2016, kdy 

byli v akci 23 dnů. Vůbec nejná-
ročnějším dnem celé zimy byl 
23. leden, kdy silničáři najeli  
15 tisíc kilometrů,“ uvedl náměs-
tek hejtmana pro oblast dopravy 
Libor Joukl (ČSSD).

Za dvacet čtyři hodiny spotře-
bovali 475 tun soli, 160 tisíc litrů 
solanky a více než 950 tun inertu. 
Přes několik kritických dnů jsou 
součty nákladů Krajské správy 
a údržby silnic pozitivní a skončí 
vyčíslením úspor. 

 Petr Palovčík

Dobrovolnická centra mohou 
v květnu žádat o krajskou dotaci
Spolky, ústavy, obecně prospěš-
né společnosti či církve posky-
tující na Vysočině dobrovolnické 
služby. Ti všichni mohou dohro-
mady dostat až necelých dva a půl 
milionu korun z Programu pro 
poskytování dotací na podporu 
projektu v oblasti dobrovolnictví 
a neformální pomoci osobám zá-
vislým na pomoci jiné osoby, kte-
rý pro letošní rok schválili krajští 
zastupitelé.

„Jde o nástroj, kterým kraj po-
může financovat náklady na pro-
voz dobrovolnických center. 
Peníze bude možné využít pro ko-
ordinátory dobrovolníků, jejich 
vyhledávání, zaškolování a admi-
nistrativu spojenou s touto agen-
dou, ale i na cestovní náhrady 
a další související výdaje,“ infor-
moval radní Kraje Vysočina pro 
sociální oblast Petr Krčál (ČSSD).

O krajské peníze mohou provo-
zovatelé dobrovolnických zařízení, 
splňující předem dané podmínky, 

písemně žádat od 1. do  
16. května. Zastupi-
telstvo Kraje Vysoči-
na pak bude jednotli-
vé žádosti schvalovat 
koncem června. Kraj 
Vysočina dobrovolnic-
kou činnost dlouhodobě 
podporuje. V loňském roce 
částkou přesahující půl třetího mi-
lionu korun pomohl síti center, jež 
se zabývají dobrovolnictvím a ne-
formální pomocí. Výsledkem bylo 
přes 39 tisíc hodin odpracovaných 
bezmála  750 dobrovolníky.

„Dobrovolnictví se stalo feno-
ménem, pro jehož rozvoj si kraj 
každoročně vyčleňuje finanč-
ní prostředky. Bezplatná laic-
ká pomoc v sociálních službách 
posiluje spolupráci v přirozené 
komunitě a je přínosná pro pra-
covníky v sociálních službách, 
klienty i pro samotné dobrovolní-
ky,“ prohlašuje radní Petr Krčál.

Lucie Pátková

Lokální akce ovlivňují 
globální svět

Konference s výstižným názvem 
Myslím globálně, jednám lokálně 
přilákala poslední březnový den 
početné publikum do Třebíče. 
Seminář pořádaný v rámci me-
zinárodního projektu, v němž je 

zapojeno i město Třebíč,  
se zaměřil na spole-

čensky odpovědné 
nakupování. Vysočinu 
prezentovala radní 
Třebíče a krajská 
zastupitelka Marie 

Černá (Pro Vysočinu), 
která představila příkla-

dy férových zakázek –  
fair trade občerstvení a eticky 

vyrobená trička města Třebíče.
V polovině března proběhla 

na podobné téma dvoudenní me-
zinárodní konference ve Vídni a její 
účastnice Marie Černá na závěr 
srovnala zkušenosti z obou akcí. 
„Z prezentací zástupců velkých 
evropských měst a regionů jsem 
pochopila, že Třebíč je v zadávání 
nákupů velmi malým hráčem, vždyť 
Vídeň vyhlašuje jenom na textilní 
výrobky zakázky v řádech desítek 
milionů eur. Ale jenom z malých 
pramínků se vytváří řeka a díky 
tlaku na dodavatele se potom mo-
hou zlepšovat pracovní podmínky 
lidí třeba na druhém konci planety. 
V rámci České republiky je to velká 
příležitost zejména pro kraje,“ říká 
Marie Černá.

Petr Palovčík

Kraj Vysočina 
spolupořadatelem 
konference ISSS
Kraj Vysočina byl i letos spoluor-
ganizátorem konference Internet 
ve státní správě a samosprávě 
(ISSS), která se po devatenácté 
uskutečnila v Hradci Králové 
a zaměřila se na reformu veřejné 
správy, rozvoj e-governmentu 
a informatizaci společnosti. Pro 
Kraj Vysočina je podpora informač-
ních a komunikačních technologií 
dlouhodobě důležitou prioritou, 
konference se proto účastnil hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhounek, 
náměstek hejtmana Libor Joukl, 
radní pro oblast regionálního roz-
voje a územního plánování Martin 
Hyský i ředitel krajského úřadu 
Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

„Jako lékař bych rád upozornil 
na eHealth blok, kde měli návštěv-

níci příležitost se sezná-
mit se zajímavými, ale 

především v praxi 
fungujícími projekty 
ve zdravotnictví. Své 
místo na konferenci 
našli i naši přátelé 

z Tchaj-wanu, se kte-
rými už řadu let právě 

v oblasti IT spolupracuje-
me,“ uvedl hejtman Jiří Běhou-

nek (nez. za ČSSD).
Součástí programu bylo i vyhlá-

šení vítězů soutěže Junior Erb, kde 
v celorepublikovém finále dosáhli 
úspěchu studenti z Gymnázia Hav- 
líčkův Brod. Se svou webovou 
stránkou nazvanou Výročí, připomí-
nající 280 let od založení gymná-
zia ve městě, obsadili druhé místo. 
Pravidelně se v rámci ISSS konal 
další ročník visegrádské konference 
V4DIS (Visegrad Four for Develo-
ping Information Society), na jehož 
pořadatelství se Kraj Vysočina podí-
lí už od roku 2001. 

 Milan Pilař

Do akce Čistá Vysočina se zapojilo 
přes dvacet tisíc dobrovolníků
Celých čtrnáct dubnových 
dní věnovaly tisíce 
účastníků osmého 
ročníku tradiční akce 
Čistá Vysočina úklidu 
podél silnic a veřejných 
prostranství. 

Do prospěšné činnosti se zapojili 
jednotlivci, školy, obce, komerční 
firmy, sbory dobrovolných hasičů, 
ale například i pracovníci oblastní 
charity nebo turisté.

Ruku k dílu tradičně přiložili 
také radní Kraje Vysočina i zá-
stupci Krajského úřadu Kraje 
Vysočina. Krajští radní Marie 
Kružíková, Martin Hyský, Zde-
něk Chlád (všichni ČSSD), ale 
také náměstek hejtmana Vla-
dimír Novotný (ČSSD) a ře-
ditel krajského úřadu Zdeněk 
Kadlec sesbírali několik pytlů 
odpadků. Našli například roz-
bitý mobilní telefon, několik 
metrů dlouhý kabel i krabičku 
plnou rozmočených značko-
vých cigaret. Nejčastěji likvi-
dovali nedopalky, obaly od jídla 
nebo PET lahve.

„Zájem účastníků rok od roku 
roste, což se odráží i v náročnějším 
plánování a realizaci této aktivi-
ty. Letos jsme například požádali 
dobrovolníky, aby v rámci registra-
ce vkládali informace o uklízených 
úsecích do speciální elektronické 
mapy a tak eliminovali překrývá-
ní úseků,“ informoval radní Kraje 

Vysočina pro oblast regionálního 
rozvoje a územního plánování Mar-
tin Hyský (ČSSD).

Letos si jednotlivé úklidové 
čety mezi sebou rozdělily téměř 
11 tisíc pytlů na plasty a více než 
12 tisíc pytlů na ostatní komu-
nální odpad. S odklízením odpa-
du v následujících dnech pomůže 

Krajská správa a údržba silnic 
Kraje Vysočina. Tradiční jarní 
úklid organizovaný v rámci ak-
tivit Zdravého Kraje Vysočina je 
nejmasovější akcí v historii kra-
je. V minulém roce téměř 22 tisíc 
účastníků sesbíralo 98 tun odpa-
du. Letošní výsledky budou zná-
mé v průběhu května.

Příznivé počasí letošní zimy způsobilo, že silničáři nespo-
třebovali takové množství zásob soli i dalšího posypového 
materiálu jako v minulosti.
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Milan Pilař

V různobarevných reflexních bundách pomohli uklízet Vysočinu také (zleva) Martin Hyský, Libor Zálešák, Zdeněk 
Kadlec a Marie Kružíková. Jejich úsilí je dnes vidět na silnici II/405 Jihlava–Třebíč.
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Krajský radní pro oblast sociálních 
věcí a prorodinné politiky Petr 
Krčál (ČSSD) promluvil v Třebíči 
na Konferenci o paliativní a hospi-
cové péči.

Krajská zastupitelka Marie Černá 
(vpravo) prezentuje „férové“ 
zakázky Třebíče. 

První fair trade 
škola v regionu: 

Obchodní akademie 
a Hotelová škola 

Třebíč

200 
přednášek,  

přes 2000 hostů, 
více než stovka 
vystavujících 

firem

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Jedním ze zařízení, která poskytují sociální služby, dobrovolnické a preventivní programy, je organizace Portimo 
v Novém Městě na Moravě. Foto bylo pořízeno při návštěvě Petra Krčála, radního Kraje Vysočina pro oblast sociál-
ních věcí (uprostřed).

Bilance 
zimy 2015/2016

– spotřeba 6,2 tisíce tun soli, tedy jedna třetina celkových zásob
– spotřeba 32 tisíc tun inertu, o 7 tun méně než minulou zimu
– najeto 284 tisíc km
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Největší zájem o podporu 
dobrovolných hasičů je 
na Vysočině
Bezmála 250 žádostí o pomoc při 
nákupu automobilů a vylepšení 
budov požárních zbrojnic zpracovali 
zástupci HZS Vysočina. Obrovský 
zájem se týká speciální akce, kterou 
pro letošní rok vyhlásilo Minister-
stvo vnitra ČR. Žádný jiný kraj při-
tom nezaznamenal tak velký ohlas. 
„Jedním z důvodů je i případná 
finanční spoluúčast Kraje Vysočina, 
kterou odsouhlasilo únorové zastu-
pitelstvo kraje. Víme, jak důležití 
hasiči v obcích jsou, nečekáme 
proto na nic a obcím pomůžeme 
dofinancovat přihlášené projekty,“ 
vysvětloval hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Z rozpočtu je nyní připraveno  
16,6 milionu korun, což odpovídá 
dvěma třetinám dotace státní. Ta je 
pro tento rok přislíbena ve výši 25 mi-
lionů korun. Zástupci HZS Kraje Vyso-
čina na základě vyhodnocení došlých 
žádostí navrhli celkem 56 obcí na při-
dělení dotace. Pro velký zájem půjde 
podpora v letošním roce pouze na ná-
kup automobilů, aby se dostalo na co 
nejvyšší počet sborů. Petr Palovčík

Česko-rakouská 
spolupráce se týká 
i Vysočiny
Počátkem dubna uspořádal Senát 
Parlamentu ČR ve Slavonicích 
mezinárodní konferenci Rozvoj 
vztahů mezi Českou a Rakouskou 
republikou. Došlo tak historicky 
k prvnímu setkání velvyslanců obou 
zemí, předsedů senátů, senátorů, 
poslanců, hejtmanů (Běhounek, 
Hašek, Zimola), starostů obcí a měst 
z příhraničních oblastí. 

Kraj Vysočina má už od roku 2002 
partnerskou spolupráci s Dolním Ra-
kouskem a bývá uváděn jako velmi 
dobrý příklad přeshraniční spoluprá-
ce. Ze svého pohledu vysoce hodno-
tím každoroční setkávání mladých 
lidí z obou zemí pod názvem Mladá 
univerzita, které se letos koná už 
po osmé. Příhraniční spolupráce mezi 
některými obcemi obou zemí už nyní 
probíhá, ale mohla by se zintenzivnit. 
Jedním z cílů bylo vylepšení a dokon-
čení dopravního propojení, které vy-
tváří základ pro jakoukoliv spolupráci. 

V rámci celé České republiky má 
už nyní vzájemnou spolupráci asi 
padesátka měst a obcí obou zemí. 
Přestože Kraj Vysočina nemá ani 
metr společné hranice s Rakouskem, 
spolupráce se sousedy se rozvíjí. 

Ještě bych si přála, aby se rozšířil 
počet škol, které mezi sebou spolu-
pracují a jejichž studenti se navště-
vují. Mít dobré vztahy se sousedy 
bývá vždy dobré.
 Jana Fischerová (ODS), zastupitelka  

Kraje Vysočina, předsedkyně  
 Meziparlamentní skupiny přátel  

Česká republika – Rakousko

duben 2016 AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Slovo zastupitele

Co chybí českému 
zdravotnictví – peníze, 
či lidé? Anebo obojí??!
Již delší dobu jsme v naší zemi 
svědky nevyhlášené války mezi Mi-
nisterstvem financí a Minister-
stvem zdravotnictví, v níž zejména 
z resortu střežícího státní finan-
ce padají silná vyjádření. Jedním 
z nich jsou slova, přirovnávající 
české zdravotnictví k „černé díře“. 
Přiznám se, že jako lékaře, kte-
rý má bytostný vztah k nemocni-
cím Kraje Vysočina, mne podob-
ná slova vždy nadzvednou ze židle. 
Nikoliv z toho důvodu, že bych byl 
přesvědčen, že se ve zdravotnic-
tví nemá šetřit. Také si nemyslím, 
že bychom už neměli hledat další 
možnosti, jak snížit náklady v ne-
mocnicích. Jako bývalý ředitel ne-
mocnice s rozpočtem více než tři 
čtvrtě miliardy dobře vím, že hle-
dání úspor je nekonečný proces 
a neměli bychom na něj rezignovat 
ani ve chvíli, kdy si již myslíme, že 
šetříme úplně ve všem. Mně však 
bytostně vadí velkohubá prohláše-
ní, která nejsou podložena žádný-
mi objektivními rozbory – prostě 
si jenom někdo myslí, že se v čes-
kém zdravotnictví peníze ztráce-
jí. Jistě najdeme nemálo příkladů, 
kdy tomu tak skutečně bylo a je, ale 
zkratkovité zobecnění jenom pola-
rizuje už tak dost napjatou situaci 
v našem zdravotnictví. Tím nejváž-
nějším problémem, který zasáhl 
české zdravotnictví, Kraj Vysoči-
na nevyjímaje, je totiž narůstající 
deficit zdravotnického personálu, 
a to nejen v nemocnicích. Chybí 
nám lékaři, chybějí nám zdravot-
ní sestry atd. A kdo jenom trochu 
přičichl ke zdravotnické profesi, 
ten dobře ví, že sebehezčí nemocni-
ce je bez lidského potenciálu k niče-
mu. Je tedy navýsost důležité, aby 
všechny zainteresované strany, 
včetně znesvářených ministerstev, 
zakopaly válečnou sekyru a začaly 
intenzivně hledat řešení personál-
ní vyprahlosti nemocnic i ambu-
lantní sféry. A Kraj Vysočina ne-
může zůstat stranou, byť žádná 
jednoduchá řešení nejsou na obzo-
ru. Pomoci může třeba tím, že na-
jde další motivační prvky pro bu-
doucí lékaře a zdravotní sestry, 
aby neodcházeli pracovat do vět-
ších měst či do zahraničí, ale bylo 
pro ně lákavé pracovat na Vyso-
čině. Jako jednu z možností vidím 
stipendia pro studenty posledních 
ročníků lékařské fakulty, jak jsem 
zmínil na posledním jednání kraj-
ského zastupitelstva. To je ale je-
nom střípek z úkolů, které nás 
v tomto ohledu čekají.

Vít Kaňkovský 
(KDU-ČSL)
zastupitel  
Kraje Vysočina

Ocenění odpovědných společností
Hejtman Kraje Vysočina  
Jiří Běhounek ocenil poprvé 
v historii Kraje Vysočina 
společensky odpovědné 
firmy a organizace. 

V rámci soutěžního rozdělení 
byly nejlépe ve svých kategoriích 
hodnoceny HBH odpady, s. r. o.,  
se sídlem v Havlíčkově Brodě, 
První brněnská strojírna Velká 
Bíteš, a. s., a Vyšší odborná ško-
la, Obchodní akademie a Střední 
odborné učiliště technické Cho-
těboř. Do soutěže se přihlásilo  
26 organizací z celého regionu.

Sladké medaile odstartovaly 
Bezpečnou Vysočinu
Bezmála sto akcí zahrnuje ka-
lendář Bezpečné Vysočiny 2016. 
Odstartovaly ji silniční kontro-
ly automobilů, u nichž policis-
tům asistují žáci základních škol. 
V rámci České republiky ojedině-
lý seriál zahrnuje besedy, preven-
tivní akce, školení bezpečné jízdy  
i vážení přetížených kamionů.

„Do řady preventivních akcí 
jsou vtaženy děti, které chceme 
chránit a zároveň je dokážeme 
snáze vychovat a pozitivně ovliv-
nit. Pokud si budou automaticky 
zapínat pásy v autech nebo nosit 
reflexní prvky, jistě tím budou in-
spirovat i dospělé ve svém okolí,“ 
komentoval samotný start akce 
Libor Joukl (ČSSD), náměstek 

hejtmana Kraje Vysočina. Při 
startu akce školáci odměnili po-
ctivé řidiče čokoládovou medai-
lí, negativa odměnili kyselým 
bonbónem.

Průvodcem aktivit Bezpeč-
né Vysočiny je příručka, která 
nabízí kompletní výčet termínů 
a akcí, které jsou v následujících 
měsících pro veřejnost na Vyso-
čině připraveny. Pro účastníky je 
připraveno i DVD s množstvím 
různých klipů, včetně reklamních 
spotů cyklu Nemyslíš, zaplatíš. 
Součástí akce jsou i cesty parní-
ho vlaku se simulovanou srážkou 
s automobilem, soutěže Cyklista 
a řidič Vysočiny nebo den komu-
nální techniky. Petr Palovčík

Náměstek hejtmana Libor Joukl (ČSSD) nejprve ukázal žákům, kde mohou 
kontrolovat platnost STK, a pak si prohlédl medaile pro vzorné řidiče.    
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Hejtman Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) předává ocenění zástupci vítězné firmy HBH odpady, s. r. o., Jiřímu Holešákovi 
(vpravo), uprostřed Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana.
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Jitka Svatošová

Festival muzejních nocí 2016 pořádá 
Asociace muzeí a galerií České republiky 
s podporou Ministerstva kultury ČR. 
www.muzejninoc.cz

JIHLAVA  27. 5. 
17.00–22.00, Muzeum Vysočiny Jihlava 
a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 

HAVLÍČKŮV BROD  3. 6. 
17.00–24.00 (muzeum), 18.00–24.00 (galerie)
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY POŘÁDÁ
KONCERT NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ 
PŘED MUZEJNÍ A GALERIJNÍ NOCÍ

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE  3. 6. 
19.00–21.00, Muzeum řemesel M. Budějovice

TŘEBÍČ  10. 6. 
18.00–23.00, Muzeum Vysočiny Třebíč

XII. FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ 2016

20
16

PELHŘIMOV  13. 5., 17.00–22.00
Muzeum Vysočiny Pelhřimov

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ  20. 5. 
17.00–23.00, Horácká galerie 
v Novém Městě na Moravě 

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/ 
vysocinakraj

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

„Chceme dát možnost výrobcům 
z našeho regionu prezentovat rozma-
nitost jejich nabídky a vyzkoušet si 
atmosféru výstavy,“ vysvětluje radní 
Kraje Vysočina pro oblast zeměděl-
ství a životního prostředí Zdeněk 
Chlád (ČSSD). Země živitelka  
se uskuteční od 25. srpna do  
30. srpna, přičemž vystavovatel si 
pouze přiveze své výrobky a nehra-
dí žádné poplatky za účast; vjezd 
do areálu mu organizátoři povolí. Zá-
jemci, kteří mají o tuto akci zájem, se 
mohou do 20. května obrátit na ko-
ordinátorky Olgu Kameníkovou nebo 
Jitku Merunkovu  na telefonních čís-
lech 564 602 209 nebo 562 602 365.
  Lucie Pátková

Hospodaření kraje II
I tak matematicky přesná věc jako roz-
počet Kraje Vysočina se dá vykládat 
různě. Záleží na úhlu pohledu. Pohled 
současného vedení kraje (ČSSD 
a KSČM) je takový, že v roce 2008 
v rozpočtu chybělo přes půl miliardy, 
ale kraj se svým rozvážným hospoda-
řením „postavil na nohy“ a dnes mají 
běžné účty přebytek 1,2 miliardy.

Jako někdejší krajský radní pro 
finance ale mám jiný úhel pohledu. 
Naše tehdejší koalice (ODS, KDU-ČSL 
a SNK-ED) roku 2008 předávala ČSSD 
kraj se zůstatkem běžných účtů ve výši 
přes 2 miliardy a s řadou připrave-
ných a rozpracovaných projektů. Tento 
finanční „polštář“ umožnil „překle-
nout“ období recese i mezičas, než se 
peníze načerpaly z fondů EU.

Ano, chybělo tehdy půl miliardy –   
a nová vláda kraje to řešila úvěrem 
s volitelným termínem a částkou 
čerpání i splácení. To je v pořádku. 
Nicméně, jak upozornil člen rozpoč-
tové komise kraje Jan Matějů, stejný 
úvěr byl použit dokonce i před půl 
rokem (0,75 miliardy), kdy už recese 
byla zažehnána. Zásluhou celosvě-
tové ekonomiky se i kraji teď daří 
líp. Podle Jana Matějů by tedy bylo 
fér, aby současná vláda kraj na pod-
zim předala s podobnými přebytky, 
s jakými ho před osmi lety přebírala. 
A hlavně aby měla připravených dost 
rozumných projektů (třeba boj proti 
suchu), hlídala si nutné výdaje (tře-
ba při transformaci sociálních ústa-
vů), a ne aby jen kumulovala příjmy 
v „nespecifikovaných rezervách“.

Miroslav Houška (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina

Klání S Vysočinou do Evropy nejlépe 
zvládl gymnazista z Chotěboře
Jan Venca z Gymnázia 
Chotěboř zvítězil v letošním 
ročníku krajské soutěže 
S Vysočinou do Evropy. 

Klání, v němž si studenti středních 
škol prověřují své znalosti o Kraji 
Vysočina a také svoji zdatnost v an-
glickém jazyce, si vyzkoušel už loni. 
„Baví mě humanitní a přírodovědné 
předměty, nebráním se je dál studo-
vat na vysoké škole. Možná se uplat-
ním ve výzkumu,“ přemítá mladý 
výherce. Na druhé příčce se umístila 
Marie Bruknerová z Gymnázia Žďár 
nad Sázavou. „Nejčastější stránka, 
kterou jsem při přípravě na tuto sou-
těž otvírala, byla Wikipedie a také 

stránky Kraje Vysočina. Tím, že 
jsem svou prezentaci doplnila o sou-
těž o atraktivní ceny, jsem možná 
porotu zaujala, ale i bez soutěže 
jsem se svým výkonem moc spo-
kojená,“ zhodnotila svoji účast 
na sedmém ročníku klání žďárská 
studentka. Na třetí místo se probo-
jovali hned tři soutěžící.

Radní Kraje Vysočina pro ob-
last školství, mládeže a sportu Jana  
Fialová (ČSSD) nakonec rozhodla, 
že odměnu si zaslouží všichni. „Po-
ukazy na studijní pobyt ve Velké 
Británii zajistíme všem pěti úspěš-
ným, najdeme v krajském rozpoč-
tu peníze, aby nikdo z medailistů  
neodešel zklamán,“ konstatovala.

Ve stejném letadle tedy odletí 
na prázdninový pobyt do Velké Bri-
tánie i třetí Aneta Cahová z Gym-
názia Třebíč, Markéta Gregorová 

z Gymnázia Žďár nad Sázavou  
a Vítek Vejmelka z Gymnázia a SOŠ 
Telč. Do soutěže S Vysočinou do Ev-
ropy se tento rok přihlásilo 319 

středoškoláků. Po pěti průběžných 
kolech se do finále dostalo 31 nejlep-
ších. Další ročník Kraj Vysočina vy-
hlásí opět na podzim.

Čína se otřásla 
v základech…
Nechci a nebudu se uchylovat k osob-
nímu napadání jiných kolegů z kraj-
ského Zastupitelstva, tak jak to zřejmě 
z neukojených politických i pracovních 
ambicí udělal v minulém čísle tohoto 
měsíčníku kolega Černý z ODS.

Důležitější pro Kraj Vysočina 
a jeho občany je prosperita a pracov-
ní příležitosti. Jako dlouholetý za-
stupitel kraje jsem vždy podporoval 
spolupráci kraje s regiony ze zahrani-
čí a bylo jedno, jestli na západ nebo 
na východ od ČR. Proto nejen já a se 
mnou celý klub zastupitelů za KSČM, 
ale i většina ostatních zastupitelů 
Kraje Vysočina podporovala smlouvy 
s partnerskými regiony z Francie, Ra-
kouska, ale i Slovenska, Zakarpatské 
oblasti Ukrajiny, Běloruska a v po-
sledních letech i s Čínou. A proč ne? 
Vždyť o ekonomickou spolupráci 
s Čínou se předhánějí daleko větší 
země směrem na západ od nás, jako 
jsou USA, Velká Británie i Německo. 
Dobře si pamatuji, že tím, kdo absol-
voval návštěvu a možná tak udělal 
první krok spolupráce s Čínou, byl 
ve druhém volebním období existen-
ce Kraje Vysočina tehdejší hejtman 
dr. Vystrčil (ODS) v rámci cesty někte-
rých hejtmanů Asociace krajů. Od té 
doby se svět hodně změnil a díky 
celostátní politice a podpoře prezi-
denta Miloše Zemana se otevírají 
další možnosti nejen v rámci celé ČR 
a krajů, ale i měst. 

Velký zájem o spolupráci s Čínou 
má i Hospodářská komora Kraje 
Vysočina, která tam právě v těchto 
dnech zorganizovala velkou pod-
nikatelskou misi. Je zajímavé, že 
ODS nevadí ani spolupráce těchto 
zemí na úrovni hlavních měst Prahy 
a Pekingu, ale vyjevená licoměrnost 
kolegu asi netrápí. A proč kolega 
Černý z ODS „devótně ignoruje 
omezování lidských práv a principy 
svobody“ třeba ve Vietnamu, Irá-
ku, Libyi, bývalé Jugoslávii a jinde 
ve světě, kde bylo povražděno tisíce 
nevinných lidí? Pochopení pro úče-
lovou kritiku vztahů s Čínou nebu-
dou asi mít ti zaměstnanci, kteří 
nacházejí a najdou uplatnění z pro-
jektů v Jihlavanu airplanes, Bohemii 
Machine, Žďasu a dalších firmách 
v kraji. Na závěr svého zamyšlení 
bych zdůraznil (hlavně pro kolegu 
Černého z ODS), že můj pobyt v Číně 
nebyl hrazen z peněz daňových po-
platníků ČR, natož Kraje Vysočina. 
Přál bych si, aby mělo více lidí mož-
nost se do Číny podívat vidět to, co 
jsem měl možnost vidět já, aby si 
každý mohl udělat sám nezkreslený 
obrázek o tom, kam se Čína dostala 
za posledních 40 let.

Milan Plodík (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina

(Otištěno bez redakčních zásahů; pozn. 

vydavatele)

Radioterapeutická 
ambulance v Pelhřimově 
nově slouží i odpoledne
Radioterapeutické oddělení Nemocni-
ce Pelhřimov od dubna rozšířilo svoji 
ordinační dobu v ambulanci. Lidé se 
tak nyní mohou objednat  na každé 
pondělí od 15.30 do 17.30. Vedení 
nemocnice tím vychází vstříc zaměst-
naným pacientům i jejich rodinným pří-
slušníkům. „Zaznamenali jsme hodně 
požadavků od pracujících pacientů, 
kteří mají problém se uvolňovat v prá-
ci. Také chceme brát ohled na příbuzné 
našich onkologických pacientů, již je 
často doprovázejí na ošetření,“ objas-
nila vrchní sestra Helena Hložková.

Ambulance, nacházející se v prv-
ním patře budovy radiodiagnostic-
kého oddělení, není jedinou, která 
je v Pelhřimově k dispozici v odpo-
ledních hodinách. V takovou dobu 
funguje například i diabetologická 
ambulance, ambulance bolesti hlavy, 
některé chirurgické, interní či gyneko-
logická ambulance. „Hlavním důvo-
dem je zvyšování kvality poskytova-
ných služeb, aby naši pacienti kvůli 
ošetření nemuseli řešit uvolnění ze 
zaměstnání,“ uvedla tisková mluvčí 
Nemocnice Pelhřimov Petra Černo.

Lucie Pátková

Novinka pro matky 
v Nemocnici Jihlava
Video a obrázek miminka si mohou 
nově odnést nastávající rodiče s se-
bou domů na flash disku. Jihlavská 
nemocnice umožňuje novinku všem, 
kteří chtějí ukázat ultrazvukové 
záznamy svým blízkým a uchovat 
si je v elektronické podobě. Snímky 
jsou navíc pořízené na jednom z nej-
modernějších přístrojů svého druhu 
v zemi.„Maminky si chtějí odnést 
snímky nejen vytištěné, ale i v elek-
tronické podobě. To dosud nešlo, 
nemohli jsme do počítače vkládat 
cizí nosiče kvůli možnosti zavirování 
počítače. Nově tak nabízíme rodičům 
novinku, úplně nový nosič si u nás 
mohou zakoupit za 150 korun,“ 
vysvětluje lékař Roman Peschout. 
Ultrazvuk, na kterém se vyšetření 
provádí, byl pořízen v loňském roce. 
Je přesnější a rychlejší a umožňuje 
získat trojrozměrný obrázek miminka 
v reálném čase. Monika Zachrlová

Nepříznivý stav 
českého zemědělství
V důsledku dlouhotrvajících vlivů vněj-
ších faktorů dochází k postupnému 
snížení intenzity českého zemědělství. 
Mezi hlavní příčiny patří zvyšující 
se dovoz zemědělských komodit 
a potravinářských výrobků. Za posled-
ních deset let vzrostl dovoz vepřového 
masa o více než 750 %, drůbežího 
masa o 205 %, másla a jiných tuků 
o 305 %, sýrů a tvarohů o 279 % 
a vajec o 590 %. U rostlinných komodit 
– dovozy brambor stouply o 254 %, 
mrkve a jablek o 75 %, cukru o 310 %.

Tato situace se dlouhodobě nepří-
znivě odráží i ve snižování intenzity 
zemědělské výroby na Vysočině. Jsou 
ohroženy i chovy hospodářských zvířat 
na Vysočině v návaznosti na zaměstna-
nost a osídlení venkova s velmi nega-
tivním vlivem na úrodnost půdy a její 
schopnost zadržovat vodu v krajině. Tím 
je následně ohrožena kvalita zdrojů pit-
né vody v regionu. Zemědělci z Vysoči-
ny proto požadují od politiků a předsta-
vitelů státní správy neodkladné řešení. 
Krajská agrární komora KV a Krajská 
rada Zemědělského svazu KV vydaly 
Prohlášení zemědělců Kraje Vysočina – 
JARO 2016.  Odkaz na prohlášení:  
 www.agrotommarketing.cz.

Jaroslav Tomšů

Nádherné Kaipany odhalily zručnost studentů
V jihlavském City parku předsta-
vili žáci sedmi technicky zaměře-
ných škol z Vysočiny výsledky 
své půlroční práce s au-
tomobilovými sta-
vebnicemi Kaipan. 

Unikátní krajský projekt přitáhl 
pozornost nejen technických nad-
šenců. „Ohlasy studentů, mistrů 

odborné výchovy i ředi-
telů škol jsou přes pů-

vodní obavy velice 

dobré,“ uvedla radní pro oblast 
školství Jana Fialová (ČSSD). 
„Pozitivně hodnotí zapojení týmů 
i nadšení, s jakým všichni pra-
covali.“ Filip Nápravník ze SPŠ 
Pelhřimov si netradiční školní 

činnost pochvaloval. „Nečekal 
jsem, že na škole postavím auto, 
byla to dobrá zkušenost pracovat 
na takto originálním výrobku, ba-
vilo nás to.“  

Petr Palovčík
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Lucie Pátková
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Petr Hanek a Filip Nápravník ze Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov pracovali na podobě Kaipanu i ve svém volném čase. 
Dlouhé měsíce byla práce na autě tím nejdůležitějším (kromě studia).
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Test o Vysočině museli soutěžící vyplnit v anglickém jazyce a důsledně se dba-
lo na samostatnou práci, což respektovala i radní Kraje Vysočina Jana Fialová.

Postup po přijímací zkoušce: zápisový lístek 
pošlete do deseti dnů, odvolání do tří
Máte za sebou přijímací řízení 
na střední školu? Pak jenom ne-
čekejte, až ve schránce nalezne-
te písemné rozhodnutí o výsledku 
zkoušky, ale sledujte, zda už škola 
zveřejnila seznam přijatých ucha-
zečů. „Zápisový lístek musí být 
podán v zákonné lhůtě deset pra-
covních dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč 
nebo jeho zákonný zástupce ode-
vzdáním zápisového lístku úmysl 
vzdělávat se ve střední škole, zani-
kají posledním dnem lhůty právní 
účinky rozhodnutí o přijetí ke stu-
diu,“ vysvětluje Vladimír Zele-
ný z Oddělení organizace školství 
Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
Právě tam se mohou proti rozhod-
nutí ředitele školy odvolávat nepři-
jatí uchazeči o středoškolské vzdě-
lávání, a to do tří pracovních dnů 
poté, co obdrželi písemné rozhod-
nutí o nepřijetí. „Odvolání je však 
třeba podat prostřednictvím školy, 
která příslušné rozhodnutí vyda-
la, to znamená adresovat odvolání 
nikoliv na Krajský úřad Kraje Vy-
sočina, ale na školu,“ upozorňuje 

Kamil Ubr, vedoucí krajského od-
boru školství. 

Na tříleté a čtyřleté učební a ma-
turitní obory přišlo středním ško-
lám téměř sedm a půl tisíce přihlá-
šek, což je stejně jako loni. Počet 
deváťáků je přibližně 4100 a mno-
zí z nich tedy využili možnost po-
dat dvě přihlášky. Informace o vol-
ných místech na středních školách 

všech zřizovatelů budou postupně 
k dispozici na krajských stránkách 
www.kr-vysocina.cz (Veřejné služ-
by – Školský portál – Přijímací říze-
ní). Tam zájemci naleznou všechny 
údaje, obor vzdělání, počet volných 
míst, konání přijímací zkoušky, ter-
mín odevzdání přihlášky a kontakt-
ní údaje na školu. 

Lucie Pátková

xxxxxSit quid modis et fugit laut res nobit quat quia endit ipsamusci con 
cxyycycyc ycxyyypliquata

Přijímací zkoušky na Vysočině letos dělali školáci naposledy nepovinně,  
od příštího roku už se jich musí účastnit ve všech krajích.

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Práce  
na konstrukci 

sporťáků trvala  
týmům v průměru 

půl roku.



Statistická čísla mluví jasně
Dobrý krajský hospodář se pozná 
podle toho, jak hospodaří se svě-
řeným majetkem, jak ho zhodno-
cuje a kolik je ochoten investovat 
do jeho modernizace nebo jeho 
rozšiřování. Kraj Vysočina se 
dlouhodobě řadí mezi největší in-
vestory v regionu. 

V roce 2015 kraj ze svého roz-
počtu zaplatil téměř 700 milionů 
za opravy, stavby, modernizace 
napříč všemi odvětvími od škol-
ství a kultury přes sociální věci, 
zdravotnictví až po dopravu. 

Pokud k tomu přičteme ještě  
1,4  miliardy korun, které se po-
dařilo Kraji Vysočina v roce 2015 
proinvestovat, a to díky dota-
cím EU, pak lze rok s patnáct-
kou na konci považovat za jeden 
z nejvelkorysejších ke krajskému 
majetku. A v regionu je tato ma-
sivní investice vidět na zateple-
ných a modernizovaných nemoc-
nicích, na nových objektech pro 
sociální péči, opravených silni-
cích, revitalizovaných parcích... 
Pokusili jsme se ta velká čísla 

pro větší přehlednost přepočítat 
na každého obyvatele Vysoči-
ny a porovnat je v čase. Posled-
ních šest let se investice téměř 
ve všech sledovaných odvětvích 
Kraje Vysočina zvýšily. Samo-
statnou kapitolou je doprava. 
Dvojnásobná investiční pozor-
nost je vidět nejen na číslech, ale 
každé léto i v terénu.

Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast 

financí a grantové politiky

Váš názor, váš rozpočet
Proč se zajímat o podobu krajského rozpočtu? „Protože 
máte právo mít informace a být zapojeni do tvorby 
rozpočtu a do rozhodování, kam budou směrovány 
peníze odvedené v podobě daní,“ říká náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové 
politiky Vladimír Novotný (ČSSD).

Společnost, v našem případě kraj, 
není jednolitý celek, tvoří ji konkrét-
ní subjekty s různými požadavky 
na rozpočet, s různou váhou veřej-
né důležitosti a potřebnosti. Naším 
cílem bylo umožnit jim jednodušší  
přístup k veřejnému rozhodování. 

Prostřednictvím elektronické ap-
likace s názvem Váš názor se nám 
v roce 2015 poprvé podařilo veřej-
nost ve větším počtu zapojit do roz-
hodování o vybraných konkrétních 
projektech, které mohly být z roz-
počtu Kraje Vysočina financovány 
a podpořeny. „Nešlo o první pokus, 
ale v minulosti zůstaly aktivity kraje 
směrem k veřejné tvorbě rozpočtu 
téměř bez povšimnutí. Poté, co jsme 
veřejnost oslovili masivněji přes in-
ternet a sociální sítě a ptali se na  
11 konkrétních otázek, ukázalo se, 
že veřejné finance mohou být před-
mětem plnohodnotné diskuse,“ vy-
světluje Vladimír Novotný. 

Do projektu se v minulém roce 
zapojil více než jeden tisíc lidí. 
Podle slov Vladimíra Novotné-
ho tuto metodu ještě intenzivně-
ji Kraj Vysočina využije při pří-
pravách rozpočtu na rok 2017. 

Veřejnost už může v tuto chvíli 
hlasovat o podpoře výstavby cyk- 
lostezek nebo cyklotras a jejich 
doprovodné infrastruktury. Více 
na www.vasnazor.cz

 Jitka Svatošová

Hospodaření  populárně
Zvláštní příloha měsíčníku Kraj Vysočina

Doprava
Zohlednění 
bezpečnosti 
na silnicích v regionu

Školství
Největší kapitola 
v rozpočtu počítá 
i s podporou 
handicapovaných

II III

Sociální věci
Financování 
sociálních služeb 
přešlo pod kraj

IV

Zdravotnictví
Hospodaření krajských 
nemocnic je velice 
optimistické.

IV

Úvodní slovo

Otevřené hospodaření, 
kterému každý rozumí
Hospodaření kraje je běh ni-
koli na dlouhou trať, ale perio-
dicky na dvanáct účetních mě-
síců. Na začátku je startovní 
čára nebo chcete-li startovní vý-
střel – v našem případě schvá-
lený rozpočet. Jde o plán, jak 
finance na rozvoj a fungování 
celého kraje rozdělit tak, aby se 
spravedlivě dostalo na každý re-
sort. Aby fungovaly veřejné služ-
by: vzdělávání, veřejná doprava, 
zdravotnictví, sociální služby, 
cestovní ruch a kultura. Z roz-
počtu Kraje Vysočina jsou ale 
hrazeny i aktivity, které možná 
uniknou Vaší pozornosti: kraj-
ská podpora velkým sportovním 
akcím, financování projektů ne-
ziskových organizací, rozvíjení 
prorodinné politiky, historicky 
podpora obcí do 5000 obyvatel, 
podpora výročí obcí, spolufinan-
cování obnovy památek, organi-
zování soutěží pro školáky růz-
ného věku, ale také oceňování 
záslužných aktivit našich spo-
luobčanů. Ročně hospodaříme 
s rozpočtem zhruba deset mi- 
liard korun. Považujeme za spo-
lečensky vhodné spolupodílet se 
také na rozvoji jednotlivých slo-
žek integrovaného záchranné-
ho systému – pomáháme policii, 
záchrance i hasičům.

V loňském roce jsme poprvé vy-
zvali aktivní veřejnost, aby nám 
určila priority, kterým se máme 
v dalším roce věnovat. Bylo to 
úplně poprvé, kdy krajská sa-
mospráva Kraje Vysočina dala 
možnost lidem rozhodnout, 
kde mají krajské peníze pomá-
hat. Prostřednictvím internetu 
a projektu Váš názor se nám his-
toricky ponejprv podařilo na rok 
2016 připravit rozpočet, ve kte-
rém figurují konkrétní požadav-
ky občanů na podporu. Našli 
jsme tak účinnou a využitelnou 
cestu, jak může veřejnost jedno-
duše využít svého práva na roz-
hodování a na informace. Pro-
jekt Váš názor nám dělá radost.

Radost mám i z konečných čí-
sel hospodaření Kraje Vysoči-
na za rok 2015. Kraj si k tomu-
to letopočtu opět zapíše kladný 
výsledek, stejně jako v předcho-
zích šesti letech. Letos s částkou 
téměř 1,2 miliardy korun a dal-
šími cca 700 miliony na fondu 
strategických rezerv. Kraj Vy-
sočina má dlouhodobě vynika-
jící hospodaření, což potvrzují 
i jeho pravidelné kontroly. Jsem 
za to velice rád.

Ing. Vladimír Novotný (ČSSD), 
náměstek hejtmana  

Kraje Vysočina pro oblast financí 
a grantové politiky

 duben 2016

Konkrétní podpořené
projekty roku 2015

  Pokračování v podpoře projektu 
První pomoc do škol
  Zaměření grantového programu 

Fondu Vysočiny Naše školka 
na vybavení kuchyní, jídelen 
a výdejen stravy
  Mimořádná podpora pro členy 

KOUS NNO bude v roce 2016 
cílena na kulturu, umění a pa-
mátky, volný čas dětí a mládeže
  Kraj Vysočina podpoří rozšíření 

orchestrálních koncertů Filhar-
monie Gustava Mahlera i mimo 
město Jihlava
  Veřejnost rozhodla o přednost-

ním opravení silnice II/392 Velké 
Meziříčí–Tasov
  Veřejnost doporučila i nadále 

podporovat z krajských peněz 
provoz Stanice Pavlov (stanice 
pro ohrožené živočichy)

41,9 %

15,3 %

8,6 %

7,2%

6,6 %

6,0 %

5,1 %

3,6 %
2,3 %

1,9 % 1,5 %

Statistika účasti na hlasování k 31. 12. 2015
Název Facebook Váš názor Všichni

 Ochrana přírody a živočichů v roce 2016 200 272 472

 Oprava silnic v roce 2016 86 86 172

 Podpora Filharmonie Gustava Mahlera v roce 2016 30 67 97

 Pomoc do škol v roce 2016 18 63 81

 Podpora prostřednictvím Fondu Vysočiny v roce 2016 15 60 75

 Podpora rozvoje dětí a mládeže v roce 2016 18 50 68

 Podpora klientských služeb v krajských nemocnicích v roce 2016 15 42 57

 Podpora neprofesionálního umění v Kraji Vysočina v roce 2016 25 15 40

 Podpora kulturního dědictví v roce 2016 6 20 26

 �Zaměření Mimořádné podpory mimo grantové programy kraje, kterou vyhla-
šuje Kraj Vysočina prostřednictvím KOUS Vysočina v roce 2016

6 15 21

 Sociální oblast v roce 2016 4 13 17

Součet 423 703 1126

Struktura hlasování kampaně k rozpočtu –
pořadí témat podle účasti hlasujících

Hlasovalo 1126 lidí, 
z toho 423 na Facebooku 

a 703 na www

Průměrné výdaje na evropské projekty  
na obyvatele (v Kč)

Celkové náklady na investice a technické zhodnocení 
na obyvatele (pouze vlastní zdroje v Kč)

 Investice a technické zhodnocení v dopravě 
na obyvatele  (pouze vlastní zdroje v Kč)

  Ochrana přírody a živočichů v roce 2016
 Oprava silnic v roce 2016
  Podpora Filharmonie Gustava Mahlera 

v roce 2016
 Pomoc do škol v roce 2016
  Podpora prostřednictvím Fondu  

Vysočiny v roce 2016
  Podpora rozvoje dětí a mládeže v roce 

2016
  Podpora klientských služeb v krajských 

nemocnicích v roce 2016
  Podpora neprofesionálního umění 

v Kraji Vysočina v roce 2016
 Podpora kulturního dědictví v roce 2016
 �Zaměření Mimořádné podpory mimo 

grantové programy kraje, kterou vy-
hlašuje Kraj Vysočina prostřednictvím 
KOUS Vysočina v roce 2016

 Sociální oblast v roce 2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Roční průměr 
2003–2008

217,5
2009
122,8

2010
247,9

2011
301

2012
352,3

2013
304,9

2014
335,9

2015
419,7

Roční průměr 
2009–2015

297,2

Roční průměr 
2003–2008

605,10
2009

1027,11
2010

1051,27
2011

888,84
2012

1158,06
2013

1047,41
2014

963,97
2015

1187,55

Roční průměr 
2009–2015

1045,22
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Víte, že...
  Kraj Vysočina zřizuje 104 pří-

spěvkových organizací, v roce 
2002 jich však kraj řídil 180, 
to bylo nejvíce v jeho historii

  V roce 2015 se kraj poprvé 
a patrně na dlouho napo-
sledy prezentoval vlastní 
expozicí na Světové výstavě 
EXPO. V italském Miláně 
navštívilo expozici za 14 dní 
více než 250 tisíc lidí

  Horácké divadlo Jihlava osla-
vilo loni v říjnu 75 let, kraj 
na jeho provoz ročně přispívá 
cca 30 miliony korun

  Kraj Vysočina spolupra-
cuje se šesti zahra-
ničními partnery 
– Zakarpat-
skou oblastí 
Ukrajiny, Min-
skou oblastí 
Běloruska, 
Nitranským 
samospráv-
ným krajem (SK), 
Dolním Rakouskem, 
čínskou provincií Hubei 
a s francouzským Alsasko-
-Champagne-Ardenne-Lot-
rinskem

  Na konci roku 2015 žilo v kra-
ji 509 475 obyvatel, narodilo 
se 5349 dětí, z toho 42,2 % 
mimo manželství (zdroj: ČSÚ)

  Nejrozšířenějším příjmením 
na Vysočině je Dvořák, 
Svoboda a Novák. Nejvíce 
Dvořáků žije ve Velkém 
Meziříčí, Svobodů v Třebíči 
a Nováků v Jihlavě

  Největší kruhovou křižovatku 
v regionu postavil kraj v roce 
2015 na silnici II/602 u Velké-
ho Meziříčí. Vnější poloměr 
křižovatky je 25 metrů

  V roce 2015 přespalo 
na Vysočině v ubytovacích 
zařízeních více než 474 tisíc 
turistů

  Průměrná mzda v roce 2015 
se na Vysočině pohybovala 
kolem 23 900 korun

  Osvětové akce Čistá Vysočina 
2015 se aktivně účastnilo ne-
celých 22 tisíc dobrovolníků

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

Kraj Vysočina dlouhodobě hospodaří s přebytkovým rozpočtem. Za rok 2015 uzavřel kraj své hospodaření s disponibilním zůstatkem  
1,2 miliardy korun. Je to nejlepší bilance za celých 15 let existence kraje.

Kraj Vysočina drží dlouhodobý trend 
v tvorbě reálných stabilních rozpočtů 
a i v roce 2016 bude hospodařit 
s rozpočtem, který je vyrovnaný 
ve svých zdrojích a výdajích ve výši 
8,6 miliardy korun. V důsledku 
navýšených daňových příjmů, které 
vyplývají z toho, že sazby sdílených 
daní se vrátily na úroveň sazeb z roku 
2011, mohl kraj naplánovat položku 
Převod do Fondu strategických 

rezerv, na které figuruje částka 
350 milionů korun určenou 

pro budoucí předfinanco-
vání a spolufinancování 
evropských projektů. 
Díky dalším převodům 
do tohoto fondu z pře-
bytku hospodaření 

roku 2015 činí aktuální 
stav fondu více než  

700 milionů korun. Spolu 
s dalšími 300 miliony korun 

na dalších běžných účtech je k dis-
pozici zhruba jedna miliarda korun. 
Navíc v letošním roce bude moci 
krajské zastupitelstvo disponovat  
185 miliony korun pro případ, že by 

bylo například třeba dofinancovat 
příspěvkové organizace, investiční 
potřeby kraje, pokrýt neplánované 
výdaje či řešit mimořádné krizové 
situace. Výdaje rozpočtu jsou 
z 82 % určeny na krytí běžných 
výdajů, tedy provozních potřeb 
kraje, zbývajících 18 % představují 

investiční výdaje a výdaje na rozvoj, 
tj. velké opravy a další rozvojové 
aktivity kraje. Nadále největší ka-
pitolou v rozpočtu kraje je kapitola 
Školství, následována kapitolou 
Doprava, Majetek a Evropské pro-
jekty. Konkrétní objem jednotlivých 
kapitol zobrazuje následující graf.

Poslední dotace z ROP Jihovýchod
Rok 2015 byl posledním, kdy mohly kraje čerpat evropské 
dotace nejen z regionálních operačních programů. Ze 
statistik Kraje Vysočina je zřejmé, že od roku 2005 se 
podařilo díky téměř sedmi přijatým miliardám realizovat 
veřejné projekty za více než 10 miliard korun. 
Například v roce 2015 se podaři-
lo kraji z evropských fondů dokon-
čit projekty za 1,4 miliardy korun. 
Jde o třetí nejintenzivněji doto-
vaný rok v historii kraje. Evrop-
ské peníze byly v roce 2015 vi-
dět především na silnicích. 
Jmenujme např. nej-
větší silniční stavbu 
regionu – obchvat 
Příseky na silnici 
II/405 mezi Jihla-
vou a Třebíčí nebo 
modernizaci silni-
ce II/523 mezi Jih-
lavou a Humpolcem. 

Pět krajských gymnázií dnes 
využívá moderní badatelny cel-
kem za 31,5 milionů korun. Dal-
ší peníze se na konci plánovací-
ho období podařilo získat také 
na zateplování budov, realizaci 

především příhraničních 
malých projektů, 

na sociální služby 
a na péči o přírod-
ní bohatství regi-
onu. V těchto pří-
padech pomohly 
dotace z tzv. inte-

grovaných operač-
ních programů.

 Z dotací ROP 
Jihovýchod

opraveno 311 km  
silnic II. a III. třídy,  

38 nových  
mostů.

Čerpání všech evropských dotací (v tis. Kč)

Peníze, co pomáhají 
cestovat za prací
Úkolem kraje je zajistit dopravu 
svých občanů do zaměstnání, 
k lékaři nebo např. do škol. Za tímto 
účelem zajišťuje tzv. základní 
dopravní obslužnost. V praxi to 
znamená, že autobusy a vlaky, které 
jezdí v režimu tzv. dopravní obsluž-
nosti, jsou krajem dotovány – jezdí 
za zvýhodněné jízdné. V roce 2015 
Kraj Vysočina mezi autobusové do-
pravce rozdělil sumu téměř 
289 milionů korun, mezi 
železniční dopravce 
pak více než  
295 milionů korun. 
Každému obyvateli 
kraje – seniorovi, 
cestovateli i kojenci 
– tak Kraj Vysočina 
přispěl na cesty veřej-
nou regionální dopravou 
1146 korun bez ohledu na to, zda 
tuto dopravu každý z občanů využil. 
Dobrou zprávou pro všechny denní 
cestující je fakt, že Kraj Vysočina 
v roce 2015 velice intenzivně praco-
val na podkladech pro realizaci Kom-
plexního  dopravního systému Kraje 
Vysočina. V tuto chvíli je hotová 
téměř polovina všech nutných pro-
počtů a analýz, jež musí předcházet 
schválení tak velké změny, která se 
od nového systému očekává.

Stamiliony  
pro města i obce
Struktura dotací Kraje Vysoči-
na pamatuje velkým dílem také 
na podporu rozvojových projek-
tů obcí, městysů a měst. Každo-
ročně krajská samospráva pro-
střednictvím rady i zastupitelstva 

kraje zvedne ruku pro nezane-
dbatelnou dvěstěmiliono-

vou pomoc, která se pak 
v rozpočtech příjemců 
odrazí v rychlosti po-
řizování územně plá-
novací dokumentace, 

v budování a obnově in-
frastruktury, pořádání 

místních oslav a výročí, vybave-
nosti jednotek sborů dobrovolných 
hasičů. Pokud jde o dobrovolné ha-
siče, prostřednictvím obcí a kraj-
ského sdružení hasičů je kraj v roce 
2015 ze svého rozpočtu podpořil  
částkou deseti  milionů korun.  Po-
mohl tak např. obci Bobrová s po-
řízením nové cisterny nebo pomo-
hl městysu Ostrov nad Oslavou 
s opravou vozidla poškozeného při 
odstraňování mimořádné události. 
Velký díl dotací jde na práci s mlá-
deží a zajištění akceschopnosti 
jednotek.

Zacíleno na bezpečnost
Bezpečnosti nejen silničního pro-
vozu věnuje vedení Kraje Vysoči-
na velice intenzivně pozornost. 
V roce 2015 vydal Kraj Vysoči-
na na preventivní aktivity a pro-
jekty zvyšující bezpečnost nejen 
na silnicích téměř osm milionů ko-
run. Více než dva miliony korun si 

rozdělili úspěšní žadatelé v rámci 
grantových programů Bezpečná 
silnice, necelý milion korun pomo-
hl mladým cyklistům. Další pro-
středky kraj směřoval na vydává-
ní propagačních materiálů a také 
na organizaci akcí pod hlavičkou 
projektu Bezpečná Vysočina. 

Patrně jednou z nejvítanějších 
aktivit kraje v podpoře bezpečnos-
ti dětí je každoroční podpora kra-
je pro všechny prvňáčky v regionu 
v podobě reflexních a bezpečnost-
ních prvků, výukových materiá-
lů a reflexních vestiček přidaných 
do Bezpečného kufříku.
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 výdaje v tis. Kč
 přijaté dotace v tis. Kč
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Disponibilní zůstatek základního běžného účtu 
k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)
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 Zemědělství – 74 mil. Kč
 Školství, mádež a sport – 4339 mil. Kč
 Kultura – 163 mil. Kč
 Zdravotnictví – 325 mil. Kč

Životní prostředí – 11 mil. Kč
 Územní plánování – 4 mil. Kč
 Doprava – 1 550 mil. Kč
 Sociální věci – 101 mil. Kč

Požární ochrana a IZS – 15 mil. Kč
Zastupitelstvo kraje – 57 mil. Kč

 Krajský úřad – 279 mil. Kč
 Regionální rozvoj – 84 mil. Kč
 Nemovitý majetek – 544 mil. Kč

Informatika – 41 mil. Kč
 Analýzy a podpora řízení – 12 mil. Kč
 Ostatní finanční operace – 104 mil. Kč
 Rezerva a rozvoj kraje – 185 mil. Kč
 Evropské projekty – 399 mil. Kč 
 Převod do FSR – 350 mil. Kč

Rozpočty s kladným výsledkem

Bezpečné kufříky dostalo více než 5600 dětí nejen na 254 základních školách, ale také na bezpečnostních 
akcích podpořených Krajem Vysočina.

Veřejná  
doprava  

Vysočiny = jedna  
jízdenka, stejné jízdné 

v různých druzích 
dopravy.

Struktura výdajů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina  
v roce 2016 (celkové výdaje 8 637 mil. Kč)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Poskytnuté dotace obcím, městysům 
a městům z rozpočtu kraje (v tis. Kč)
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opět vyrovnaný.
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Změny v rozpočtovém určení 
daní pomohly obcím i kraji
Novela zákona č. 243/2000 
Sb., o rozpočtovém určení daní 
(RUD), s účinností od 1. 1. 2013 
zvýšila sdílené daně obcí, což pro 
obce Vysočiny znamenalo vý-
znamný přínos. Výrazně se tak 
zvýšily možnosti obcí investo-
vat do správy majetku i do svých 
rozvojových aktivit. V roce 2015 
bylo na sdílených daních obcí do-
saženo částky 5,2 mld. Kč, což je 
o 1,35 mld. více než v roce 2012, 
tedy před novelou zákona o RUD.  
Za pozornost stojí i propočet da-
ňového výnosu na obyvatele, kte-
rý představuje 10,2 tis. Kč/ 1 obyv. 
a který se  zvýšil téměř o 1 tis. Kč.

Od roku 2016 se zvýšení daní 
v důsledku novely zákona o RUD 

dočkaly i kraje.  Toto zvýšení vy-
plývá z toho, že poté, co v roce 
2011 došlo ke snížení podílu 

na některých sdílených daních 
pro kraje, se tyto podíly vrace-
jí na původní výši. Kraj Vysočina 

kalkuluje ve svém rozpočtu se zvý-
šením daňových příjmů na 117 % 
proti roku 2015. Skutečná výše se 
však bude odvíjet zejména od eko-
nomické situace státu, která při-
spěla k příznivému vývoji daňo-
vých příjmů i v minulých letech. 
„Chceme připravit nový krajský 
rozpočet na čerpání dalších peněz 
z EU v začínajícím plánovacím ob-
dobí. Peníze, které získáme tímto 
dorovnáním na původní procent-
ní podíly sdílených daní, nechce-
me jen rozpustit do rozpočtu, ale 
také zodpovědně připravit rezer-
vu pro další zastupitelstva,“ upo-
zorňoval už při tvorbě rozpočtu 
náměstek hejtmana Vladimír No-
votný (ČSSD). 

Fond Vysočiny podporuje sport, 
podnikatele i infrastrukturu 
S cílem účelné a přehledné pod-
pory nejrůznějších aktivit vzni-
kl v roce 2002 Fond Vysočiny. 
Od té doby podpořil velké množ-
ství rozličných aktivit od volno-
časových přes podnikatelské až 
po rozvoj využívaní a moderni-
zace informačních technologií. 
Dostupnost a oprávnění potvr-
zuje zájem o využívání progra-
mů Fondu Vysočiny. V loňském 
roce se sešly žádosti za více než  

90 milionů korun. Pro zájemce 
bylo uvolněno „jen“ 50,5 milionu.

„Nejvyšší počet žádostí byl při-
jat tak jako v předcházejícím roce 
v rámci programů podporují-
cích volnočasové aktivity a sport 
a v rámci programu Rozvoj podni-
katelů určených pro malé a střední 
podnikatele,“ říká náměstek hejt-
mana pro oblast grantové politiky 
Vladimír Novotný (ČSSD).  Novin-
kou roku 2015 byl grant zaměřený 

na cyklodopravu a cykloturistiku, 
který podporoval doprovodnou 
infrastrukturu na cyklotrasách 
a tvorbu projektové dokumentace.

V roce 2015 bylo vypsáno celkem 
23 grantových programů. Kraj-
ská rada přitom umožnila v rámci 

aplikace Váš názor hlasování veřej-
nosti v rozhodování o případných 
nových oblastech podpory. Další-
mi oblastmi, kam jsou směřovány 
dotace krajského fondu, jsou mimo 
jiné prorodinná politika nebo bez-
pečné silnice.

Fond Vysočiny
2014 2015 2016

Počet vyhlášených GP 22 23 23

Připraveno k rozdělení v tis. Kč 53500 56000 59300

Přidělená podpora v tis. Kč 50025 50541

Vlastní podíl v tis. Kč 91174 91491

Počet podaných žádostí 1135 1212

Podpořené žádosti 664 710

% podpořených žádostí 58,5 58,6

S Programem obnovy venkova 
má rozvoj obcí stále zelenou
Koncepční podpora těch nejmen-
ších obcí na Vysočině se jme-
nuje Program obnovy venkova 
Vysočiny. Od roku 2004 podpo-
řil kraj více než 6000 projektů 
obcí v celkové částce přesahující  
800 milionů korun. Dotace z roz-
počtu kraje je poskytována obcím 
do 1500 obyvatel, přičemž získá-
ní tohoto typu dotace vyplácené 
z rozpočtu kraje je považováno 
za nejjednodušší a žadatelům za-
bere vyplnění žádosti pouze ně-
kolik minut.

„Každý rok se počet žadatelů 
zvyšuje, což dokazuje oprávně-
nost a potřebu podobných akti-
vit,“ uvedl na adresu programu 

Martin Hyský (ČSSD), vysočin-
ský radní pro oblast regionální-
ho rozvoje a územního plánová-
ní, a dodal: „Vždyť v roce 2015 
o tuto podporu nepožádalo jen 
jedenáct obcí z celkového počtu  
661 relevantních.“

Už tradičně byl v roce 2015 
největší zájem o podporu rekon-
strukce místních komunikací. 
Celkem šlo o více než 25 %  žá-
dostí. Dotace mohla činit až  
130 tisíc korun, ale po rozpočítá-
ní připravené částky 69,451 mili-
onu na žadatele připadlo 105 ti-
síc korun. Součástí programu je 
i soutěž Vesnice roku. Tou nejlep-
ší byl loni vyhlášen Martínkov.

Kotlíkové dotace jsou šancí 
pro zdravější vzduch
Kotlíkové dotace jsou výzvou pro 
majitele rodinných domů, kteří 
chtějí změnit vytápění a nahradit 
staré kotle novými. Získat ji mohli 
vlastníci nemovitostí o minimální 
energetické náročnosti třídy C. Ti 
s nižší třídou musí zároveň provést 
s výměnou kotle i energetické 
opatření, které povede ke zlepšení 
energetické kondice nemovitosti. 
Kraj Vysočina rozdělí žadatelům 
celkem 239 milionů korun.

„Během dvou let by obyvatelé 
kraje mohli s pomocí evropských 
dotací vyměnit až 2000 neekolo-

gických kotlů,“ vypočítává radní 
pro oblast lesního, vodního hos-
podářství a zemědělství a oblast 
životního prostředí Zdeněk Chlád 
(ČSSD). Zlepšení ovzduší Vyso-
činy byla věnována velká pozor-
nost v průběhu celého roku 2015. 
Ministerstvo životního prostředí 
zveřejnilo výzvu pro jednotlivé 
kraje 17. července a jen důsledná 
příprava zajistila Vysočině tak vy-
sokou částku.

Žádosti byly vybírány od 18. led-
na 2016 a první dotace budou ža-
datelům přiznány na konci dubna.

Největší položka: ŠKOLSTVÍ
Více než čtyři sta milionů korun 
vynakládá Kraj Vysočina na pro-
vozní náklady krajských škol-
ských organizací a rozvojové pro-
jekty pro mládež, sport a lepší 
začlenění mladých lidí po skon-
čení školní docházky, ale i k uspo-
kojení potřeb „trhu práce“. Jde 
o částku mimo platy pedagogic-
kých i dalších pracovníků a inves-
tice do budov. Největším dílem 
krajského rozpočtu jsou tradič-
ně mzdové prostředky všech za-
městnanců v krajském a obecním 
školství. V roce 2015 na ně včet-
ně povinných odvodů byly v kraj-
ském rozpočtu vyčleněny  3,9 mi-
liardy korun.

Solidní zázemí v podobě mo-
derních učeben, tělocvičen, ba-
datelen a internátů připada-
jí mnohým jako samozřejmost. 
Slučování škol v rámci optima-
lizace a příprava nových oborů 
už samozřejmostí nejsou. Cílem 
je výchova takových odborníků, 
kteří bez problémů najdou uplat-
nění a spíše pomohou rozpočtu, 
než aby ho po ukončení vzdělává-
ní zatěžovali.

Zcela výjimečné postavení má 
pak Vysočina mezi kraji v oblasti 
inovativních přístupů v motiva-
ci studentů. Pro prvňáky pořídil 
Kraj Vysočina 5400 speciálních 
krajských stavebnic ROTO a pro 

starší metodiky k Merkurům, 
středoškoláci a technické odbory 
staví automobily KAIPAN a další 
nápady přináší krajská konferen-
ce Technické fórum. Podobné ak-
tivity nemají jinde obdobu.

Podporou denního studia ale 
činnost kraje nekončí. Nejúspě- 
šnější žáci jsou každoročně 

vyznamenáváni titulem Talent 
Vysočiny a Cenou hejtmana Vy-
sočiny. Na volnočasové aktivi-
ty jen v roce 2015 přispěl kraj 
téměř 2,5 milionu korun, díky 
finanční pomoci kraje fungu-
jí v regionu i sportovní centra 
talentované mládeže, mnohé 
DDM a ZUŠ.

Pro zajímavost uvádíme, že 
z krajského rozpočtu jsou fi-
nancovány např. aktivity han-
dicapovaných sportovců. Kraj 
také poskytuje dary obcím 
na podporu handicapovaných 
žáků v jimi zřizovaných ško-
lách. Celkem jde o částku téměř 
čtyři miliony korun.

Sdílené daňové příjmy Kraje Vysočina (v tis. Kč)

Vesnicí roku se loni stal Martínkov.

I tradiční Slámování v Červené Řečici využilo možnosti grantových podpor.

Na vybavení krajských středních škol se Kraji Vysočina v roce 2015 podařilo získat evropské dotace.
Přijato celkem více než 2400 žádostí
 Kondenzační plynový kotel
 Kotel na uhlí
 Kotel kombinovaný uhlí/biomasa
 Kotel na biomasu
 Tepelné čerpadlo

Poznámka redakce:
Historicky první schvalování kotlíkových  
dotací projednávala Rada Kraje Vysočina  
26. dubna 2016, tedy po uzávěrce této přílohy. 
Podrobnosti o schválených žádostech jsou 
k dispozici na www.kr-vysocina.cz/kotliky.
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Přímé financování sociálních služeb
Doslova revolučními změnami 
prošlo v roce 2015 financování 
sociálních služeb. To přešlo od 1. 
ledna 2015 z Ministerstva práce 
a sociálních věcí na kraje. Odpo-
vídající kapitola krajského rozpoč-
tu tak prošla největšími 
změnami. Na území 
kraje je v současné 
době přes 120 po-
skytovatelů soci-
álních služeb. Ti 
provozují bezmála  
290 různých služeb, 
které podle údajů Mi-
nisterstva práce a sociál- 
ních věcí využívá na Vysočině 
více než 40 tisíc klientů.

„Poměrně komplikované ob-
dobí změn financování může 
v dohledné budoucnosti přinést 
mnoho pozitivního,“ věří vyso-
činský radní pro oblast sociálních 

věcí Petr Krčál (ČSSD) a dodává: 
„Po stabilizaci nového systému 
lze očekávat spravedlivější distri-
buci veřejných prostředků i lep-
ší kontrolu jejich využití, které 
pravděpodobně povedou i k lep-

šímu zacílení sociálních služeb 
financovaných krajem.“

Na financování tohoto 
spektra se podílí státní 
rozpočet částkou oko-
lo 440 milionů korun 
a Kraj Vysočina 159 mi-

liony korun. Navíc dal-
ších 26 milionů korun bylo 

na financování provozu někte-
rých služeb čerpáno z prostřed-
ků EU. Nejnáročnějšími službami 
jsou pobytová zařízení pro seniory 
a terénní služby. Mezi ty patří asis-
tenční a pečovatelské služby, o kte-
ré je stále větší zájem a prodělávají 
velmi dynamický rozvoj.

Rok 2015 byl ve znamení po-
kračování transformace přemě-
ny tří bývalých ústavů sociálních 
služeb na bydlení tak zvaného 

domácího typu. Stěhování se do-
tklo více než 220 klientů, využí-
vajících nyní padesátky nových 
staveb.
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Nemocnice na Vysočině loni 
hospodařily se ziskem
Rok 2015 skončil pro nemocnice 
zřizované Krajem Vysočina pře-
bytkem přesahujícím sedm milio- 
nů korun. Nejlépe si přitom ved-
la Nemocnice Třebíč, jejíž zisk 
přesáhl pět milionů. „Přesto, že 
proti roku 2014 je výsledek vý-
razně nižší, bereme ho jako veli-
ce dobrý. Je do značné míry ovliv-
něn povinným pětiprocentním 

navýšením platů, které nebylo 
oproti slibům zcela kompenzová-
no novou úhradovou vyhláškou,“ 
okomentoval výsledky hejtman 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Platby od pojišťoven bohužel 
nepokrývají případné investice 
do modernizace přístrojového vy-
bavení a rovněž nestačí na údržbu 
budov. Tyto náklady nese u pětice 

krajských nemocnic zřizovatel. 
Kraj Vysočina v roce 2015 od-
startoval dvě největší investice 
za dobu své existence, a to výstav-
bu pavilonu chirurgických oborů 
v Třebíči a modernizaci interního 
pavilonu v Jihlavě. Celkové nákla-
dy dosáhnou 720 milionů korun, 
které kraj uhradí kompletně ze 
svého rozpočtu.

Vedle toho se snažilo vedení 
kraje pomoci nemocnicím v Pel-
hřimově, Jihlavě, Třebíči, Hav- 
líčkově Brodě a Novém Městě 
na Moravě řešit složitou perso-
nální problematiku, která trápí 
celou republiku. Jedním ze způ-
sobů je například vyplácení až 
stotisícových náborových pří-
spěvků pro lékaře.

Podpora kultury s výjimečnou pointou
V roce 2015 vyčlenil Kraj Vyso-
čina 164 milionů korun v rámci 
svého rozpočtu pro oblast kultury. 
Největší část, 133 milionů korun, 
připadla na provoz deseti zřizova-
ných příspěvkových organizací.

Navíc 300 žadatelů získalo spe-
ciální granty v hodnotě 24 milionů 
korun. Mimořádnou aktivitou pre-
zentující kulturní i jinou atraktivi-
tu Vysočiny byla prezentace kraje 
na Milánském EXPU. Netradičně 
pojatou hru světel a expozici sklářů 
z Vysočiny vidělo na čtvrt milionu 
návštěvníků.

„Nemalý zájem byl i o domácí 
expozice. Krajská muzea a galerie 
za rok 2015 navštívilo 215 700 osob. 
Horácké divadlo Jihlava přilákalo 
bezmála 57 tisíc diváků. Nejvíce lidí 
ale našlo cestu do Krajské knihovny 
Vysočiny, a to celkem 334 934. Lesk 
dodal roku 2015 také poklad tří set 
jednačtyřiceti ryzích zlatých a stří-
brných mincí ražených na přelomu 
a v první polovině 17. století, který 
byl nalezen na podzim u Humpolce 

a následně pak premiérově vystaven 
v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod,“ 
říká Marie Kružíková (ČSSD), radní 
Kraje Vysočina pro oblast kultury, 

památkové péče a cestovního ru-
chu. Nejnavštěvovanější památkou 
ve vlastnictví kraje byl hrad Roštejn 
s více než 41 tisíci návštěvníky.

 podíl vlastníka      podíl obce     podíl kraje

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0 17,5 35,0 52,5            70,0

Dotace Kraje Vysočina na obnovu kulturních 
památek v roce 2015 (v mil. Kč)

Výsledek hospodaření nemocnic v Kraji Vysočina  
v letech 2013–2015 (v tis. Kč) 

2013 2014 2015

Jihlava 92,05 7 280,40 1 176,16

Třebíč -23 770,35 39 028,74 5 339,50

Havlíčkův Brod 25,62 37,33 12,38

Pelhřimov 130,37 901,97 478,93

Nové M. na Moravě -15 056,91 24,85 20,81

Kraj Vysočina  
(zaokrouhleno)

-38 579 47 000 7 027

Výdaje v oblasti sociálních věcí (v Kč) 

Rok
Počet 

žádostí
Celkové náklady na obnovu 
kulturních památek (mil. Kč)

Podíl vlastníka na obnově 
kulturní památky (mil. Kč)

Podíl obce, na jejímž území 
se kulturní památka na-

chází (mil. Kč)

Dotace kraje 
(mil. Kč)

2004 159 56,9 25,5 7,3 24,1

2005 160 57,8 31,6 9,2 17,0

2006 156 51,9 28,5 8,3 15,1

2007 175 65,3 37,1 10,8 17,4

2008 156 60,2 32,1 10,5 17,6

2009 135 56,1 30,2 9,4 16,5

2010 67 33,4 18,7 5,6 9,1

2011 55 30,3 13,0 5,1 12,2

2012 69 33,9 15,9 5,6 12,5

2013 58 36,3 18,5 5,3 12,5

2014 79 38,2 21,9 3,8 12,5

2015 76 39,9 23,2 4,3 12,4

Součet 1345 560 296 85 179

Investice a technické zhodnocení ve zdravotnictví na obyvatele  
z vlastních zdrojů (v Kč)

pouze do roku 2015
Kraj Vysočina v roce 2015 podpořil vydání příručky pro lepší orientaci 
ve zdravotních a sociálních službách. Je dispozici zdarma v sídle Kraje 
Vysočina v Jihlavě.

V rámci  
kraje se nabízí  

163 různých  
druhů sociálních 

služeb.

Roční průměr 
2003–2008

6,2
2009
43,56

2010
79,05

2011
87,56

2012
202,51

2013
41,46

2014
145,55

2015
170,31

Roční průměr 
2009–2015

109,76
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0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkový 

součet

 kapitola Sociální věci
 výdaje na opravy a investice
 projekty EU

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

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zařízení pro seniory 690 736 764 769 749 789 821

Zařízení pro klienty se 
zdravotním postižením 

848 885 890 898 910 925 986

Nárůst od roku 2014 je dán změnou rozdělování finančních prostředků MPSV.
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Polomy u Hamrů likvidovala 
pila ukrytá v lesích
Na konci října 1930 postihla 
Českomoravskou vrchovinu sil-
ná sněhová a větrná bouře, která 
ve vysočinských lesích způsobila 
velké škody. Rozsáhlé polomy byly 
i západně od Žďáru nad Sázavou.

Správci žďárského velkostatku 
tehdy rozhodli, že dřevo z poniče-
ných stromů budou zpracovávat 
přímo na místě. V lesích sever-
ně od Hamrů nad Sázavou proto 
vznikla parní pila, jež byla vlečkou 
spojena s železniční tratí z Němec-
kého Brodu do Žďáru nad Sázavou.

Pila byla na svou dobu poměr-
ně moderní. V jejím okolí navíc 
vyrostlo ještě několik domů, kte-
ré sloužily jako kantýna nebo jako 
ubytovny pro zaměstnance.

Na začátku třicátých let do Čes-
koslovenska začala přicházet 
vleklá hospodářská krize. Vel-
ká nezaměstnanost trápila i oby-
vatele Hamrů. Díky polomům 
však bylo na Žďársku rázem tolik 

práce, že správci pily museli nají-
mat pracovníky dokonce i ze Slo-
venska a Podkarpatské Rusi.

Poškozené dřevo ale dělníci rych-
le odtěžili. Na začátku roku 1934 už 
v lesích u Hamrů nepracovalo ani 
deset lidí. Krátce poté pak necha-
li správci žďárského velkostatku 
z pily odvézt všechnu techniku i ko-
leje a stavba začala pomalu chátrat.

Do dnešních dní se z pily nedocho-
valo téměř nic. Patrné už jsou pouze 
malé a značně poškozené části ně-
kdejších budov. Turisté mohou v le-
sích narazit také na terénní pozůs-
tatky po kolejnicích. Bývalá pila se 
nachází v lesích asi kilometr a půl se-
verně od Hamrů. Nejsnáze se k ní zá-
jemci dostanou po cestě, která vede 
k rybníčku Vápenice. Jiří Svatoš

CESTOVÁNÍ A KULTURAduben 2016

Kultura v našich obcích stále žije
Bouřlivé ovace ve stoje zažil 
amatérský divadelní spolek Divadlo 
u Trundy 8. dubna po odehrání di-
vadelní hry Záskok v malé vesničce 
Urbanov (130 obyvatel) u Telče.

Ochotníci z Urbanova a okolí před-
vedli v sále bývalého urbanovského 
hostince doslova herecký koncert pro-
vázený výbuchy smíchu diváků a opa-
kovaným potleskem. Myšlenku obnove-
ní divadelních tradic iniciovali současný 
ředitel urbanovské malotřídky Hynek 
Vohoska a Jan Nosek, potomek rodu 
známých urbanovských varhaníků.

Další důkaz, že naše vesnice ožívají, 
jsem si opravdu užil na vlastní oči a uši. 
Odcházel jsem nadšený a plný optimis-
mu, zvláště pak, když jsem si uvědomil, 
že Urbanov není na Vysočině zdaleka 
jedinou takto kulturně aktivní a vyspě-
lou obcí. Miloš Vystrčil (ODS)

zastupitel Kraje Vysočina, senátor

Osobnost regionu

Roman Podrázský oslavil nejen 
své rodné město Přibyslav
Stále ho vidím před 
sebou s dlátem 
v ruce v jeho ateliéru 
v Dobré pod širým 
nebem, ujíždějícího 
s trabantem po mi-
lované Vysočině 
i jižní Moravě, kam 
se každoročně 
vypravoval za me-
ruňkami, později pak 
ve starostenském 
křesle svého rodného 
města.

Sochař Roman Podrázský se 
narodil 24. února 1943 v Přibyslavi 
jako čtvrté z pěti dětí malíře poko-
jů. Po maturitě na střední výtvarné 
škole se stal studentem sochařství 
na Akademii výtvarných umění. 
Po absolutoriu se oženil a v roce 
1977 se vrátil z Prahy do rodné-
ho kraje a v Dobré u Přibyslavi si 
vybudoval ze stodoly ateliér. I přes 
nepřejícnost totalitních úřadů zde 
vytvářel rozměrné sochařské práce. 
Na konci osmdesátých let začí-
ná realizovat křížovou cestu pro 
Luboše Hrušku. Dvanáct pískov-
cových plastik vytvořil bez nároku 
na honorář pro Památník obětem 
zla v Doudlevcích u Plzně, který byl 
požehnán v roce 1991 želivským 
opatem Vítem Tajovským.

Po převratu v roce 1989 vstou-
pil Roman Podrázský do politiky. 
Jako starosta Přibyslavi se zasadil 

o obnovu historic-
kých domů, pustil 
se do rekonstrukce 
radnice, toužil mít 
své rodné město 
kulturní a pěkné. 
Našel si však čas 
i na uměleckou tvor-
bu a vytvořil několik 
děl, z nichž největší 
je Mariánský sloup 
u kostela. Přibyslaví 
prochází i po něm 
pojmenovaná stezka 

s dvanácti zastaveními, dlouhá 
dva a půl kilometru.

Dalšími významnými díly jsou 
pomník v Číhošti na památku 
umučeného faráře Josefa Toufara 
a pro Jáchymov vytvořená Křížová 
cesta ke svobodě, kterou tvoří Brá-
na svobody a patnáct pamětních 
kamenů s názvy bývalých pracov-
ních táborů. Poslední dokončenou 
sochou Romana Podrázského je 
Ukřižovaný pro Velkou Losenici. 
V postavě Krista je nepochybně 
skryt vnitřní život samotného au-
tora, který prošel mnoha zkouška-
mi – utrpeními, radostmi i pády.

Před patnácti lety – 2. dubna 
2001 – mu dláto vyrazila z ruky 
zhoubná nemoc, která ukončila ži-
vot mimořádně nadaného českého 
sochaře, jehož dílo nebude nikdy 
zapomenuto.

 Pavel Kryštof Novák

Dvanáct pískovcových plastik vytvořil Roman Podrázský bez nároku na honorář pro Památník obětem zla v Doudlevcích u Plzně. Tento památník leží 
na jižním okraji města, … (viz tajenka).

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuál- 
ního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Tajenka minulé 
křížovky: přímo svatému Vojtěchu. Výherci: Hana Mironiuková , Třešť; František Dokulil, Předín; Jaroslava Müllerová, Chotěboř. Výhercům blahopřejeme!
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Mezinárodní Novákova klavírní 
soutěž v Kamenici nad Lipou
Mezinárodní společnost 
Antonína Dvořáka, Základní 
umělecká škola Kamenice 
nad Lipou a Správa kultur-
ních zařízení města Kame-
nice nad Lipou pořádají 
ve dnech 13. až 15. května 
Mezinárodní Novákovu 
klavírní soutěž.

Posedmé se tak sejdou v Kame-
nici nad Lipou, rodišti skladate-
le Vítězslava Nováka, mladí kla-
víristé ze základních uměleckých 
škol a konzervatoří Česka i za-
hraničí, aby změřili svůj talent.

Soutěž si za poslední roky 
vybudovala pevné místo mezi 
mezinárodními klavírními 

soutěžemi pořádanými v Čes-
ké republice. Letos se přihlási-
lo rekordních 41 pianistů ve čty-
řech věkových kategoriích do  
26 let. Vedle soutěžního klání se 
uskuteční přednášky a koncer-
ty v Kulturním domě i v budově 
zámku, kde je i expozice věnova-
ná skladateli.

Vítězslav Novák (1870–1949) 
byl žákem Antonína Dvořáka 
a patří k nejdůležitějším skla-
datelům české hudební historie 
a k zakladatelům české moderní 
hudby 20. století. Pro klavír na-
psal řadu významných děl, která 
jsou součástí zlatého fondu čes-
ké klavírní literatury.

Milan Pilař

Dodnes na místě bývalé pily zůstaly jen betonové základy, ze kterých 
vyčnívají železné šrouby.

Recepty

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod 
pořádala první ročník soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2016. 

Mezi osmi týmy zástupců 
gastronomických oborů 
středních škol Vysočiny se 
vítězi stali domácí Nela 
Pálková a Lukáš Gažák, 
kteří za rolovaný filírovaný 
králičí hřbet obalený v pis- 
táciích a serranu s variací špená-
tového a dýňového pyré získali 
od poroty celkem 308 bodů. A my  
si dnes jejich recept připravíme.

Ingredience na čtyři porce
králičí hřbet (2 kusy cca 450 g), 
serrano šunka 240 g, pistácie  
loupané 30 g, pepř mletý, sůl,  
brambory 320 g, máslo 280 g, 
máslová dýně 350 g, šalotka 180 g, 
smetana 300 ml, špenát listový 125 g, 
vykostěný hřbet 4 ks, mrkev 330 g, 
celer 330 g, petržel 330 g, portské 

víno 200 ml, pažitka, tymián, sterilo-
vaná rajčata 100 g

Králičí hřbet vykostíme, posype-
me nasekanými pistáciemi, obalíme 
do šunky serrano, zabalíme do potra-
vinové fólie a necháme hodinu odle-
žet. Pak hřbet vaříme 6 minut v páře 
při 140 °C. Po uvaření hřbet vybalíme 
z fólie a lehce opečeme na suché pán-
vi. Po opečení ho dopečeme v konvek- 
tomatu (troubě) 2 minuty při 160 °C.

Mezitím si oloupeme dýni a na-
krájíme na menší kostky. Nakrájíme 

90 g šalotky najemno, orestujeme 
na 30 g másla, přidáme dýni, ores-
tujeme a zalijeme 150 ml smetany. 
Uvaříme doměkka, dochutíme solí, 
pepřem a nakonec rozmixujeme do-
hladka. Stejně postupujeme v přípa-
dě špenátového pyré.

Oloupeme syrové brambory, vy-
krájíme z nich stejnoměrná kolečka, 
která konfitujeme ve vodě se 170 g 
másla doměkka, pak je přendáme 
do konvektomatu a pečeme 10 mi-
nut při 160 °C. Nakonec připravíme 
omáčku: na oleji orestujeme nakrá-
jenou kořenovou zeleninu, přidáme 
tymián, opečené kosti z králičího 
hřbetu, sterilovaná rajčata a vaříme 
jednu hodinu. Po uvaření omáč-
ku propasírujeme a zredukujeme. 
Dochutíme portským vínem a solí. 
Zjemníme smetanou a 50 g másla. 
Nakonec hotový pokrm ozdobíme 
ředkvičkami, mrkví, okurkou a pinio- 
vými oříšky. Dobrou chuť! 

 Lucie Pátková

Vítězný králičí hřbet havlíčkobrodských studentů
fo

to
: P

av
el

 K
ry

št
of

 N
ov

ák

Autorství:  
Martin 

Němeček
Část sporáku 2. díl tajenky 2x  

snížený tón
Věnovaný 
předmět

Název značky 
dusíku Velcí netopýři

Pomoc:   
ADDA, AVUS, 

IO.

Finská lázeň 
(mn.č.)

Dlouhá  
namáhavá 

cesta

Slůvko  
dovtípení se

Značka 
hektolitru

Berlínský 
autodrom Vodní tvor

Přední  část Smrštění

Polní plošná 
míra 

Slučování  
(v chemii)

Lesní víla  
(podle 

 J. K.Tyla)

3. díl tajenky
Původce díla

Žlutohnědá 
hlinka  

(slovens.)

Ženské jméno
Býv. SPZ 

Rakovníka

Listnatý strom  
Řezací  

nástroje

Chomáč
Ovčí vlny 
Druhová 
číslovka

Italské město 
se šikmou věží 

Pštros 

Chemická 
značka  
sodíku

Dveřní závěsy
Akční rádius 

letadla 

Žádné  
množství  

Muž. zpěvní 
hlas

Šicí vlákno 
(zdrobněle)

Zpráchnivělé 
dřevo

Italská řeka 
protékající 

Alpami

Jupiterův  
Měsíc  

Staré české 
zájm.

Nadání
Diplomatické  

poslání

Střevíc
Označ. 

kamionů dálk. 
přepravy

Rumištní  
byliny

Důrazný zápor

Ostrovan
Solmizační 

slabika

Mořští  
ploutvonožci

Obyvatel Indie
Akademie věd 

(zkr.)

Desetina  
tisíce     

Tlak krve (zkr.)

Český bavič  
a komik 
(Zdeněk)

1. díl tajenky

Placená jízda 
taxíkem

Anglicky 
„vůbec“ Přednost

Zleva na scéně Jan Nosek (režisér), Oldřich Nosek, Jan Kaleta, Martin Ritter, Hynek Vohoska a Antonín Pospíchal.
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ÚČINKY SCHINDELEHO MINERÁLŮ POTVRZENY NEZÁVISLOU UNIVERZITNÍ STUDIÍ!
Po dvaceti letech shromažďování pozoruhodné doku-
mentace individuálních případů probíhají od roku 2010 
za  podpory univerzitního výzkumu studie Schindele-
ho minerálů (Schindele‘s Mineralien®). Účinky tohoto 
léčivého minerálu v  případě překyselení organismu 
a střevních potíží jsou známy již dlouho. Vedle nich se 
v průběhu minulých let dostávaly do centra pozornosti 
indikace z okruhu revmatických onemocnění, mezi ji-
nými např. artróza, revma, spondyloza nebo dna. 

První orientační sledování podávání Schindeleho 
minerálů na 144 testovaných osobách bylo předsta-
veno v  květnu roku 2011. Potvrdil se v  něm trend 
dlouhodobých pozitivních zkušeností s potravinovým 
doplňkem Schindele‘s Mineralien®.

V  roce 2011 byl iniciován další výzkum na  kontrolní 
skupině, která Schindeleho minerály dosud neužívala, 
s cílem ověřit výsledky orientační studie. To znamená, 
že první skupina čítající 102 probandů, kteří zkouše-
ný přípravek (tzv. verum) užívali po dobu 56 dnů navíc 
ke  svým obvyklým prostředkům na  léčbu revmatiz-

mu, byla srovnána s druhou skupinou 99 testovaných 
osob, které ke  svým obvyklým antirevmatikům dopl-
něk Schindele‘s Mineralien® nedostávaly. Výsledky této 
srovnávací studie jsou k  dispozici od  poloviny února 

2016 a  jsou mimo jiné přesvědčivě doloženy v násle-
dujícím grafu. S výjimkou „mobility“ jsou všechny vý-
sledky statisticky velmi významné. Bavíme se přitom 
o investici do vlastního zdraví ve výši 10 EUR měsíčně.

Kamenné zdraví, s.r.o.
Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712 www.kamennezdravi.cz
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Kyselina křemičitá 67,060 g Měď 0,7 mg
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0Hořčík 126 mg Chrom 0,57 mg

Železo 499 mg Nikl 1,11 mg
Vápník 167 mg Kobalt 0,96 mg
Draslík 134 mg Vanad 0,99 mg
Mangan 14,4 mg Titan 13,1 mg
Sodík 16,2 mg Bor 0,65 mg
Zinek 1,7 mg Molybden 0,1 mg

Při objednání 4 a více balení obdržíte 
knihu o Schindeleho minerálech 
v ceně 150 Kč zdarma.

Množstevní slevy lze vzájemně 
kombinovat. Např. 2 plechovky 
+ 2 kapsle = 2 462 Kč (+ kniha zdarma).

MINERÁLY V KAPSLÍCH
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks

MLETÉ MINERÁLY V PLECHOVCE
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks

CHOVCE

595 Kč/400 g 
vč. poštovného, 
vydrží 2 měsíce.

798 Kč/400 g 
vč. poštovného, 
vydrží 2 měsíce.

SCHINDELEHO MINERÁLY: Náhoda? Placebo? Nebo dokonce podvod?

Frekvence výskytu zlepšení u pokusných osob se silnými projevy na počátku studie (nV je počet pokusných osob skupiny 
užívajících verum a nK je počet pokusných osob kontrolní skupiny, u nichž byly symptomy na počátku rovněž silné). 

Medical-Data-Research-CRO, Friedrich-Ebert-Straße 15, D-40210 Düsseldorf, Institut für Biometrie, Medizinische Hochschule Hannover (MHH)

Zlepšení (%) při silných projevech na počátku 
90,0

67,5

45,0

22,5

0

% 

Bolesti kloubů 
(nV=68, nK=68)

Kvalita života 
(nV=30, nK=37)

Únava 
(nV=25, nK=46)

Skleslost 
(nV=9, nK=16)

Poruchy spánku 
(NV=13, nK=11)

Bolesti 
(nV=15, nK=21)

Mobilita 
(nV=3, NK=17)

■ Skupina užívající verum
■ Kontrolní skupina

68
6/

04
-V

I/1
6

53
5/

04
-V

I/1
6

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářské studijní obory v prezenční (P) i kombinované (K) 
formě studia:

Přihlášky ke studiu přijímáme do 30.4.2016  
na www.vspj.cz/eprihlaska

Individuální přístup, perspektivní obory, zahraniční studium 
i lepší uplatnění díky praxi během studia? To vše je VŠPJ!

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

facebook.com/vsp.jihlavaAPLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P, K)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P, K)

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ 
OBOR KOMUNITNÍ PÉČE  
V PORODNÍ ASISTENCI (K)

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO 
PRŮMYSLOVOU PRAXI (P) N

O
VÉ

Pomáháme dětem od 6 do 15 let. LETNÍ INTENZIVNÍ DOUČOVÁNÍ A PŘÍPRAVA NA REPARÁTY.

Dyslektik neznamená hlupák
Mgr. Iva Nováková,  
Časopis "Zdraví a krása"

Možná to taky důvěrně znáte. 
Navzdory krásným větám, které 
čtete ve studijním plánu svého 
dítěte, realita je taková, že jeho 
handicapt ve škole skoro nikoho 
nezajímá. Dyslektik, dysgrafik, 
či majitel jiné podobné poru-
chy? Pro některé učitele prostě 
hlupák, který pomalu čte a ještě 
pomaleji chápe.  

Je to začarovaný kruh. Vaše 
dítě se doma učí dlouhé hodiny, 
ovšem výsledky ve škole tomu 
rozhodně neodpovídají. Jakoby 
vůbec nechápalo, co čte, natož, 
aby dokázalo text někomu 
přetlumočit. Nakonec vám 
nezbude nic jiného, než denně 
nastudovat několik předmětů a 

znovu je dítěti odvykládat. Což 
o to, pokud trénujete na pozici 
učitele v základní škole, není to 
na škodu. Jsou-li vaše ambice 
přece jen trochu jiné, zřejmě vás 
několikahodinová denní ztráta 
zrovna nadšením nenaplňuje...

Zázrak? Asi jo...

„Co jsem ve škole nepochopil za 
pět hodin, i když jsem popsal 15 
stránek, pochopil jsem v Basicu 
za deset minut. (Popsal jsem dva 
řádky).“ student, 14 let

„Míša je těžký dyslektik, dysgra-
fik, dyskalkulik s diagnózou LMD. 
Těžko se soustřeďuje, trpí poru-
chou chování a učení. Vyzkoušeli 
jsme všechny možné prostředky 
– terapie, domácí učitele atd. – 
bohužel s chabým výsledkem. 

A najednou se stal zázrak; objevili 
jsme BASIC a učitelku, která má 
výjimečné schopnosti. Během 
letního intenzivního kurzu se 
Míša zlepšil zázračně: plynule si 
čte, ve psaní používá diakritiku, 
kterou dříve úplně opomíjel. 
Největší radost mi udělal, když 
cca po dvoutýdenní terapii jsem 
ho našla doma s knížkou v ruce, 
kterou neodložil přes hodinu 
a přelouskal prvních 30 stran. 
Teď vidím syna spokojeného, 
šťastného. Děkujeme!!!“

 paní N.

 Desítky stránek popsaných po-
dobnými vzkazy jsem četla jako 
ve snách. Že by opravdu existova-
la alternativa denního únavného 
doučování? Zní to skoro jako 
zázrak. Rozhodně po těch letech, 

co doma bojujeme s poruchou 
učení.

Usměvavá lektorka mi vy-
světluje, že Studijní centrum 
Basic, o.p.s. (www.basic.cz) 
pomáhá dětem a studentům 
jakéhokoliv věku zvládat pro-
blémy se čtením, psaním či 
pravopisem pomocí specializo-
vaného individuálního doučo-
vání. Na základě dosavadních 
výsledků se zdá, že i tyto děti 
máji šanci zařadit se mezi 
úspěšné studenty a zajistit 
si tak uplatnění v životě.  No, 
nebudu přehnaný optimista, 
který věří, že si tento program 
najde v dohledné době cestu 
do našich základních škol. Ale 
díky bohu, my si můžeme najít 
cestu k němu.  Iva Nováková

Přednáška zdarma 
„JAK NA UČENÍ 
BEZ MUČENÍ“

Jihlava

3. 5. 2016 od 17:00

17. 5. 2016 od 17:00

Pelhřimov

5. 5. 2016 od 16:00

19. 5. 2016 od 16:00

 Havlíčkův Brod

11. 5. 2016 od 17:00

Tel.: 725 774 710
www.basic.cz

Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
Svatovítské náměstí 128, Pelhřimov 393 01

TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?

725 774 710,  775 040 808

OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...

Studijní centrum BASIC
Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01



vyberte ten správný tábor pro vaše děti
* na co si dát pozor při výběru tábora? *
* jede dítě na tábor poprvé? - poradíme * 
* desítky táborů v katalogu *
* snadný výběr * možnost přihlášení * 
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7duben 2016 INZERCE

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

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 15,50 Kč
125 cm  1,6/2/13 17,50 Kč
150 cm  1,6/2/14 19,00 Kč
160 cm  1,6/2/15     20,00 Kč
160 cm  1,6/2/23     26,00 Kč

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

sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!!  Doprava zdarma.

PLETIVO

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

www.prodej-pletiva.cz

Soukromá VOŠ sociální, 
o.p.s. Jihlava

Matky Boží 15, 586 01 Jihlava
DENNÍ I DÁLKOVÉ STUDIUM (3 ROKY)

tel.: 567 312 629, www.svoss.cz
e-mail: info@svoss.cz

Obor 1: Sociální práce, titul DiS. 
Absolvent je sociální pracovník

Obor 2: Předškolní a mimoškolní  
pedagogika, titul DiS. 

Absolvent je učitel MŠ, nebo  
mimoškolní pedagog, či vychovatel

Školné: 13 000 Kč ročně
Výuka je výrazně prakticky zaměřená a je  

vedena převážně odborníky z praxe.
Absolventi mohou proto pracovat 
v obou oborech již bez zaškolení.

Přihlášky pro I. kolo do 13. 5. 2016  
na www.svoss.cz. 

Přijímáme i později do dalších kol.  
Den otevřených dveří s prohlídkou školy  

5. 5. 2016  od 14.00 do 16.30 hodin.

Zájemci o inzerci, 
kontaktujte prosím 
manažerku inzerce

Jitku Parbusovou
tel.: 777 174 407

e-mail: 
jitka.parbusova@seznam.cz
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www.ikrajvysocina.cz

Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství, gratuluje k vítězství 
v kategorii trenér Tomáši Demkovi, který je hrajícím trenérem stolních tenistů z Havlíčkova Brodu.

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl gratuloval nejpočetnější skupině 
oceněných – mažoretkám Cheerladies z Třebíče, které si odnesly cenu veřejnosti v kategorii kolektiv.

8

Střelkyně z Černovic 
mistryněmi republiky
Mladé reprezentantky střeleckého 
klubu z Černovic na Pelhřimovsku 
zaznamenaly velký úspěch. Na re-
publikovém šampionátu ve střelbě 
ze vzduchové pušky totiž vybojova-
ly zlaté medaile v týmové soutěži.

Na individuální cenné kovy ale 
černovické dorostenky nedosáhly. 
Nejlépe si vedla Kateřina Michálková, 
která skončila o pouhé tři desetiny 
bodu čtvrtá. Hned za ní se pak umís-
tily její týmové kolegyně – pátá byla 
Vlaďka Jiráková a šestou pozici ob-
sadila několikanásobná mládežnická 
mistryně republiky Šárka Jandová.

Chlapcům z Černovic se na mist-
rovství vedlo o poznání hůře – nej-
lepší z nich Dominik Klimeš totiž 
skončil až patnáctý. Jiří Svatoš

Pelhřimovská 
squashistka třetí 
na republikovém 
šampionátu

Jako největší favoritka vstupovala 
Zuzana Kubáňová do letošního re-
publikového šampionátu ve squa-
shi, který se v polovině března 
uskutečnil v Praze.

Pelhřimovská rodačka turna-
jem dlouho procházela bez zavá-
hání. V semifinále však nestačila 
na nasazenou trojku Olgu Kolářo-
vou. Následný duel o třetí místo 
sice Kubáňová vyhrála, z druhého 
bronzu v řadě ale úplně nadšená 
nebyla. Krátce po republikovém 
mistrovství se však squashistka 
z Pelhřimova přesto rozhodla pro 
velkou životní změnu – našla si no-
vého trenéra, s nímž začne objíždět 
profesionální turnaje v zahraničí. 
Dosud Kubáňová squash hrála jen 
amatérsky. Jiří Svatoš

Sportovec Kraje Vysočina 2015
SPORT, FOTOGALERIE
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Zuzana Kubáňová chce 
na profesionálních turnajích posbírat 
zkušenosti, díky nimž by dosáhla 
na titul mistryně republiky.

Zadavatel: Kraj Vysočina

Vydavatel: 
R MEDIA, spol. s r.o.
Pernerova 673/47, 
186 00 Praha 8 

Kontakty:
Mgr. Helena Vonková – ředitelka 
společnosti, tel.: + 420 233 071 731, 
mobil: +420 724 088 465 
e-mail: helena.vonkova@economia.cz 

Šéfredaktor: Milan Pilař,  
mobil: +420 724 767 164
e-mail:  milan.pilar@rmedia.cz
Redakční rada: Miroslav Houška, 
Vladimír Novotný, Drahoslav Oulehla, Jiří 
Běhounek, Ota Benc, Marie Černá, Ladislav 
Jirků,  Ivana Šteklová, Zdeněk Kadlec, 
David Švábenický, Milan Pilař

Reklamace distribuce:  
tel.: +420 564 602 328

Manažerka inzerce: Jitka Parbusová
mobil: +420 777 174 407,  
e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz

Registrováno pod číslem MK ČR E 14751.  
Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

Uzávěrka dalšího čísla 
je 10. května 2016.  
Číslo vychází  
od 23. května 2016.
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Zlatý středník

2012

Šárka Jandová skončila v individuální 
soutěži mezi dorostenkami šestá.

29.�ČERVNA�-�3.�ČERVENCE 
2016     VYSOČINA ARÉNA

MISTROVSTVÍ SVĚTA 
HORSKÝCH KOL

4. května 
7. května 
11. května 
14. května 
18. května 
21. května 
25. května 
28. května 
4. června 
8. června 
11. června 
15. června 
18. června 
22. června 
25. června 

Velká Bíteš
Bystřice nad Pernštejnem – Dětský Majáles
Žďár nad Sázavou 
Humpolec – Majáles 
Telč
Třebíč – Den Rodiny
Velké Meziříčí
Nové Město na Moravě – Den Singletracku
Polička – Čas pro neobyčejné zážitky
Jihlava
Pelhřimov – Festival rekordů a kuriozit
Přibyslav
Havlíčkův Brod – Molitanový muž 
Chotěboř
Nové Město na Moravě – Nova Civitas

biketrial show

biketrial show
biketrial show
biketrial show

biketrial show

biketrial show
biketrial show
biketrial show
biketrial show
biketrial show
biketrial show
biketrial show

Užijte si atmosféru MS horských kol celoročně 
na singletracích v okolí Vysočina arény.

13:00 – 16:00
12:00 – 17:00
13:00 – 16:00
13:00 – 19:00
13:00 – 16:00
13:00 – 17:00
13:00 – 16:00
13:00 – 17:00
19:00 – 22:00
13:00 – 16:00
9:00 – 18:00
13:00 – 16:00
10:00 – 16:00
13:00 – 16:00
8:00 – 14:00

UŽIJTE 
SI MS NA

A KC I  P O D P O R U J E : 

100��%

PROGRAM ROAD SHOW  

23. - 24. 5. 2015
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

SVĚTOVÝ POHÁR 
HORSKÝCH KOL

HLAVNÍ PARTNEŘI 

ZA PODPORYDODAVATELÉ

UCI PARTNEŘI 

PARTNEŘI 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Jaroslav Kulhavý
Zlatý medailista z Londýna

PROGRAM ZÁVODŮ SP 2015 VE VYSOČINA ARÉNĚ
SOBOTA 23. KVĚTNA
09:00 Start Birell Bike Vysočina Maraton na 53km (závod pro veřejnost)
14:00 Dětský závod MTB
16:30 Světový pohár Cross-country Olympic - Ženy U23
19:30 Slavnostní ceremoniál: předávání startovních čísel
20:00 Mitas Bike party / DJ’s
21:00 Toi Toi MTB Night Race

NEDĚLE 24. KVĚTNA
09:00 Světový pohár Cross-country Olympic - Muži U23
11:15 Světový pohár Cross-country Olympic - Ženy Elite
14:15 Světový pohár Cross-country Olympic - Muži Elite

www.mtbworldcup.cz

SINGLETRACKY
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SINGLETRACKY SINGLETRACKY
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SINGLETRACKY SINGLETRACKY

WC MTB 2016_NMNM_inzerce Noviny Kraje Vysočina_230x150.indd   1 12.4.2016   8:41:08

Na start letošního předvelikonočního běhu v Golčově Jeníkově se postavilo 176 závodníků. O startovní výstřel se 
postarala držitelka světového běžeckého rekordu Jarmila Kratochvílová.

Úspěch v podobě nejlepšího času necelých 47 minut slavil cizinec Kiprono Too 
Silas, prvním českým vítězem v nejmladší kategorii je Petr Vitner z Nového 
Města na Moravě, který trať zvládl za 48 minut a 19 sekund.

Běh městem Jarmily Kratochvílové 2016

fo
to

: J
ar

os
la

v 
Lo

sk
ot

fo
to

: J
ar

os
la

v 
Lo

sk
ot

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a radní kraje Jana Fialová společně 
s Jarmilou Kratochvílovou nechyběli mezi diváky.


