Česká zemědělská akademie v Humpolci
a Školní statek Humpolec zvou na oslavy

125. výročí

Založení zemědělského školství v Humpolci

MĚSÍČNÍK
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ROČNÍK 9 ČÍSLO 5
Květen 2012

22. června 2012
Den zemědělské akademie
(prohlídky školy a školního statku)
23. června 2012
9.00 program v botanické zahradě
10.00 závody všestrannosti , závodiště Zlaté podkovy
14.00 koncert, ZUŠ Humpolec, závodiště Zlaté podkovy
Po celý den prohlídky školy a školního statku

Náklad 225 000 výtisků
w w w. k r- v y s o c i n a . c z
Zvláštní příloha měsíčníku

populárně

Kraj Vysočina

Hospodaření

Vyrovnaný rozpočet kraje,

Vážení čtenáři,
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dobrovolná občanská
práce pomáhá do dnešní
společnosti vnášet nový
sociální rozměr, na kterém
je fungování dnešní moderní společnosti závislé.
Proto je rozvoj dobrovolnictví jedním z nejvýznamnějších současných modernizačních trendů.
Jeho hlavním cílem je posílení sociální soudržnosti ve společnosti, šíření myšlenky a prezentace této práce jsou součástí procesu sociálního
učení. Dobrovolnictví přináší konkrétní pomoc
tomu, kdo ji potřebuje, současně ale poskytuje
i dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem
nových zkušeností i dovedností a obohacením
v mezilidských vztazích. Jde o práci ve prospěch
třetích osob, které jsou v situaci, kdy pomoc
potřebují.
Dobrovolníci v Kraji Vysočina působí v celé
řadě lidských činností. Jen namátkou lze uvést
zdravotnictví, sociální služby, pomoc rodině, kulturu, péči o životní prostředí nebo organizační
zajištění veřejných sbírek. V sociálních službách
působí přes pět tisíc dobrovolníků, jejichž cílem
je mnohdy nahradit alespoň částečně chybějící
rodinné zázemí.
Nestátní neziskové organizace často využívají služeb dobrovolníků právě k naplnění aktivit
pro klienty nad rámec práce profesionálních
dobrovolníků. Je známo, že i organizace zřizované krajem, zejména pak domovy důchodců,
ústavy sociální péče, nemocnice, projevují zájem o zajištění této služby a spatřují v ní rozvoj
kvality poskytované péče. Právě rozvoji dobrovolnictví a sousedské výpomoci v sociálních službách věnuje Kraj Vysočina velkou pozornost. I v letošním roce rozdělil bezmála dva
miliony korun na další fungování dobrovolníků,
kteří mohou vnést nové světlo do péče o staré,
handicapované a nemocné spoluobčany. Věřím,
že prohloubení dobrovolnické práce může pozitivně ovlivnit i mezigenerační spolupráci, která
je významnou složkou sociálních vztahů v každé společnosti. Pevně věřím v pozitivní práci
dobrovolníků a v jejich osobní lidský přístup.
Petr Krčál (ČSSD)
radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí,
multikulturní spolupráce a prevence sociální patologie

Záslužné medaile
Kraje Vysočina získá
v letošním roce
dvacet tři osobností
Dvacítku příslušníků složek integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina ocenil hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek a udělil jim Záslužné medaile. Vyznamenání je uznáním za osobní zásluhy
o rozvoj a fungování složek krajského integrovaného systému, výjimečné nasazení při plnění pracovních povinností, i za pohotovost a odvahu při záchraně lidských životů.
Záslužné medaile Kraje Vysočina letos získalo v jihlavském Horáckém divadle osmnáct mužů a dvě ženy.
Mezi dalšími letos oceněnými osobnostmi je
i Drahoslav Ryba, který byl do roku 2011 historicky
prvním ředitelem Hasičského záchranného sboru
Kraje Vysočina. „Stál za vybudováním vysoce akceschopného a moderního sboru s prvním integrovaným operačním střediskem,“ zdůvodnil ocenění pro
Drahoslava Rybu hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) a doplnil, že od prosince 2011
je Drahoslav Ryba generálním ředitelem Hasičského
záchranného sboru ČR.
Medaile za mimořádně hrdinský, lidský a především rychlý profesionální zásah může být výjimečně
udělena i civilním osobám. Letos ji získali Oldřiška
Fleková a její syn Štěpán z městyse Bobrová, kteří
svou odvahou a duchapřítomností zachránili dva
lidské životy – devítiletého chlapce a jeho tetu, kterým hrozilo utonutí.
text: Eva Vorálková
Seznam oceněných na www.kr-vysocina.cz
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Na silnice i vaše cesty do

nemocnice v černých číslech,
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Škola je to hlavní

Ale patří sem i volný čas a

sport

květen 2012

dotace z Fondu Vysočiny

Přehledné toky peněz – to
jsou nance Kraje Vysočina
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Bezpečnost

Je jednou z priorit kraje i jeho

obyvatel
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Fond Vysočiny

Pomáhá budovat, opravovat

i podnikat

velmi rád, když se
Každý správce pokladny je
pocit mám i já.
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Vladimír Novotný, náměstek

hejtmana Kraje Vysočina
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korun, posílení
Přebytek více než půl miliardy
a odpovědné hospofondu strategických rezerv
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Moudré přístupy k přírodě
Vysočina testuje šetrné a bezpečné
setí obilovin
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Opravy silnic
Letní měsíce znamenají
hodně práce na silnicích

Bezpečné branky pro děti...
...dostalo devadesát klubů od Kraje
Vysočina pro fotbalový potěr

Zlatá jeřabina
zná své vítěze
Osmý ročník ankety Zlatá
jeřabina – Cena Kraje
Vysočina za kulturní
počin roku 2011 – zná
po měsíci hlasování své
vítěze v kategoriích
Kulturní aktivita a Péče
o kulturní dědictví.

V každé kategorii bylo možné hlasovat
pro třicet akcí. „O titulu Zlatá jeřabina v letošním roce rozhodlo necelých
šest tisíc hlasů zaslaných přes internetové stránky nebo prostřednictvím originálních hlasovacích lístků,“ přiblížil
Tomáš Škaryd (ČSSD), radní Kraje
Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu.
V první kategorii získaly všechny
akce společně přes tři tisíce hlasů. Nejvíce z nich si zajistil festival ve Štokách
Trampský širák 2011. Druhé skončilo
mezinárodní setkání uměleckých kovářů v Brtnici Brtnické kovadliny a pomyslnou bronzovou medaili si odneslo divadelní představení v Třešti Noc
na Karlštejně.
Akce v rámci druhé kategorie Péče
o kulturní dědictví si rozdělily necelých
2700 hlasů. I přes velkou vyrovnanost
si nakonec první místo zasloužila Brtnice s postupnou obnovou a zpřístupněním zámku. Nová Říše získala druhý
nejvyšší počet hlasů s restaurováním
maleb v klášterním kostele svatého Petra a Pavla a třetí místo získal Budišov
za restaurování korouhve z věže kostela
svatého Gotharda. O udělení Cen Kraje

Video na www.iKrajvysocina.cz
Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Brtnické kovadliny přiláká každoročně na zámek v Brtnici mnoho návštěvníků, představí se
jim nejen umělečtí kováři.

Vysočina vítězným kulturním počinům
rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 15. května.
Odborná pracovní skupina také vybrala čtyři počiny, které budou Vysočinu reprezentovat v obdobné soutěži v Dolním Rakousku. V kategorii

do tisíce obyvatel půjde o slavnosti
slámy v Červené Řečici – Slámování
– a o restaurování maleb v klášterním
kostele svatého Petra a Pavla v Nové
Říši. V kategorii nad tisíc obyvatel bude
Vysočinu reprezentovat Mezinárodní
festival dokumentárních filmů v Jihlavě

Čtvrtek 7. června 2012

Den otevřených dveří
VYSOČINA - DOMOV
pro dě ti, ro diče i p rar o dič e
Sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

a celková obnova kostela Povýšení svatého Kříže v Jihlavě. Slavnostní předání cen vítězům se uskuteční poslední
květnový den v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Vítězné projekty si rozdělí
částku 120 tisíc korun.
text: Monika Fiedlerová foto: Matěj Novotný

Přijďte si zahrát,
zatančit, zacvičit,
vyrobit si vlastnoruční
dárek a ochutnat něco
dobrého ...
Vezměte babičku,
dědu a přijďte si užít
společně báječný den!
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aktuálně

www.kr-vysocina.cz

I ve Žďáru a Třebíči už krotí
rychlé řidiče inteligentní semafory

Rodinné pasy
připravily pro děti
turné na Vysočině
Rodinné pasy na Vysočině společně
s Hitrádiem Vysočina připravily pro děti
karneval plný zábavy a atrakcí. Ten
bude putovat jako turné a zvát k návštěvě v několika městech na Vysočině,
vždy od 13.00. Děti se tak mohou těšit
na víkendová odpoledne plná tanečních
soutěží, malování na obličej, kouzelníka, focení se zvířátky, sladkostí, dětské
diskotéky a bublinové show nebo také
dobového divadla a šermování.
Naplánované
turné je součástí
projektu Rodinné pasy, který
je zaměřen tak,
aby nejvíce pomohl samotným
rodinám s dětmi.
„Dostatečně o tom svědčí jejich zájem,
který se promítá ve vysokém počtu registrovaných zájemců o využití pasů. Ti
mohou využívat slevy ve vybraných muzeích, na koupalištích, v divadlech,
na hradech nebo zámcích, ale také
na sportovištích, kulturních akcích nebo
pro ubytování a stravování,“ vysvětluje
Petr Krčál (ČSSD), radní Kraje Vysočina
pro oblast sociálních záležitostí.

Novou technologii,
která by měla
zvýšit bezpečnost
chodců i řidičů,
mají po Pelhřimově
a Havlíčkově Brodě také
ve Žďáru nad Sázavou
a v Třebíči.
Takzvané inteligentní semafory tam regulují provoz nově od konce dubna. Úkolem
moderního dopravního systému je zvýšit
bezpečnost na rušných silnicích a usměrňovat rychlost městské dopravy.
Inteligentní dynamický semafor má zajistit především dodržování předepsaných
rychlostí v obcích, v úsecích, které svádějí
přidat plyn. „Řidiči nepřekračující povolenou rychlost dostávají okamžitě signál
volno. Těm, kteří jedou víc než 56 kilometrů za hodinu, semafor vystaví signál stop
a donutí je tak přibrzdit,“ vysvětlil princip
fungování semaforů Libor Joukl (ČSSD),
náměstek hejtmana pro oblast dopravy.
Ve Žďáru nad Sázavou stojí zpomalovací semafor na Bezručově ulici. „Zvolili
jsme toto místo, protože ve špičce zde jezdí skutečně hodně aut a pro chodce je problém přejít na druhou stranu. Dynamický
semafor donutí řidiče, aby do centra města

Martin Kunc, ředitel Městské policie ve Žďáru nad Sázavou, vyzkoušel jako jeden z prvních pohodlí bezpečného přechodu. Spokojenost
neskrýval ani Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, kterého doprovázela žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.

vjížděli předpisovou rychlostí,“ řekl k vytipovanému úseku vedoucí městské policie ve Žďáru nad Sázavou Martin Kunc.
V Pelhřimově hlídá inteligentní semafor
auta jedoucí od Jihlavy kolem nemocnice, v Havlíčkově Brodě stojí zařízení s radarem asi dvacet metrů před křižovatkou
Humpolecká – U Kasáren a v Třebíči bylo
nainstalováno v místní části Pocoucov.

Česko-rakouská spolupráce
pomůže krajině i zemědělcům
Spolupráce Kraje Vysočina a Dolního Rakouska přináší další ovoce. Je jím společný
Pilotní projekt v oblasti půdoochranných
technologií. V rámci něj se studenti České

zemědělské akademie a pracovníci Školního statku Humpolec i za podpory Celostátní sítě pro venkov pokusí ověřit možnosti šetrných způsobů setí obilovin.

Termíny a místa turné
Datum
22. dubna 2012
28. dubna 2012
05. května 2012
12. května 2012
20. května 2012
27. května 2012

Místo
Třešť
Přibyslav
Ledeč nad Sázavou
Bystřice nad Perštejnem
Jaroměřice nad Rokytnou
Pacov

text: Monika Fiedlerová foto: archiv Kraje Vysočina

Asistent pedagoga
ve školách a školských
zařízeních
Asistent pedagoga je pedagogický pracovník, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, oddělení nebo
studijní skupině zřízené pro děti a žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami
nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí
a žáků formou individuální integrace.
Jeho funkcí je podpůrná personální
služba dětem, žákům nebo studentům
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Souhlas se zřízením funkce asistenta
pedagoga udílí krajský úřad na základě
žádosti školy nebo školského zařízení,
která je doplněna o stanovisko poradenského zařízení.
V Kraji Vysočina se uděluje souhlas
se zřízením funkce asistenta pedagoga
na základě kritérií pro hodnocení míry
podpory. Podpora vzdělávání dětí, žáků
nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami formou pedagogické
asistence je nejvyšší mírou podpory,
poté co byly využity všechny možné
kroky v rámci podpůrných opatření.
To, zda je nezbytně nutná pro zajištění vzdělávání dětí, žáků nebo studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami
forma pedagogické asistence, posuzuje
poradenské zařízení v souladu s nastavenými kritérii.
Bližší informace jsou k dispozici
na školském portále krajského webu
v sekci metodik nebo je poskytne Věra
Trávníková, referentka oddělení organizace školství na úseku speciálního
text: Petr Adam
školství.

„V Pocoucově, stejně jako ve Žďáru, slouží semafory i pro bezpečný pohyb chodců.
Stačí využít přechodového tlačítka a aktivovat zelenou pro chodce,“ upozornil na další
výhodu semaforů Pavel Bartoš z krajského
odboru dopravy a silničního hospodářství.
Čtveřice inteligentních semaforů přijde
kraj okolo 1,6 milionu korun, tedy zhruba o třetinu méně, než bylo rozpočtováno.

Radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství Josef Matějek a ředitel Školního statku
Humpolec Jan Mácha při kontrole ozimého žita.

„Experimentální
setí
kukuřice
do vzrostlejšího ozimého žita má ochránit
svažité pozemky od půdní eroze. Ověřujeme, zda se tato kombinace osvědčí a bude ji
možno dále využít v praxi,“ vysvětluje princip nového setí Josef Matějek (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství.
Samotné setí kukuřice do ozimého žita
mělo premiéru v polovině května. Před
setím kukuřice na školním poli v Rozkoši
u Humpolce dosahovalo žito zhruba čtyřiceti centimetrů. „Technologií setí je celá
řada. Třeba v Rakousku předchozí porost uválcují. My ale válec nepoužijeme,
a tak zčásti budeme sít do zmulčovaného
žita, zčásti přímo do porostu. Uvidíme,
jak celý pokus dopadne a nakolik bude
využitelný ve větších rozměrech pro zemědělce Vysočiny,“ dodává Jan Mácha,
ředitel Školního statku Humpolec. Podle
jeho slov by pokus měl pomoci především
tam, kde mají problém s odplavováním
půdy, které způsobují silné deště. Projekt
by průběžně měli sledovat také zástupci
rakouské strany.


text: Milan Pilař foto: archiv Kraje Vysočina

Peníze, které kraj zaplatí za nákup prvních
inteligentních semaforů, pocházejí z propadlých kaucí zahraničních řidičů, kteří se
v Česku, resp. na území regionu dopustili přestupku. Další prostředky na zvýšení bezpečnosti silničního provozu nabídl
Kraj Vysočina v rámci grantového programu Bezpečná silnice Fondu Vysočiny.
text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje Vysočina

Volná místa
na středních
školách
Volná studijní místa na středních
školách v Kraji Vysočina jsou pro
zatím nepřijaté nebo nerozhodnuté
studenty denně aktualizována a zveřejňována na www.kr-vysocina.cz/
skolsky-portal. Pro jednodušší práci
s těmito údaji jsou zatím neobsazené
obory na stránkách soustředěny podle okresu, ve kterém škola působí.
„Pro druhé kolo přijímacích zkoušek nebo přijímacího řízení jsou k dispozici stále ještě atraktivní místa
na gymnáziích, ale i v technických
oborech, jejichž studium Kraj Vysočina podporuje nabídkou motivačních
i studijních stipendií,“ upozorňuje
Marie Kružíková (nez. za ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast školství.
Více o stipendijních podmínkách pro
vybrané obory naleznete v dokumentu Pravidla Rady kraje Vysočina č.
9/2009, online na http://www.kr-vysocina.cz/dulezite-krajske-dokumenty/
ds-300670/p1=9095.

text: Jitka Svatošová

Nová porodnice v Třebíči láká víc maminek
Zřejmě nejvýznamnější událostí
pro třebíčskou nemocnici bylo
loňské dokončení nového
pavilonu porodnice a rehabilitace.
Kraj Vysočina a Evropská unie
na stavbu uvolnily celkem
320 milionů korun.
Jde o další část postupné rekonstrukce celého areálu. Budoucí maminky dostaly
moderní porodnici. Na tu navazuje dětské
oddělení včetně novorozeneckého s jednotkami intenzivní péče. Vodní bazén je
vyhledávanou, ale provozně náročnou dominantou lůžkového rehabilitačního oddělení. V přízemí se nachází nová lékárna
a recepce, která zajišťuje kontaktní servis
pro návštěvníky. „Tato pracoviště se podařilo po předání pavilonu od kraje zdravotníkům uvést do provozu velmi rychle,
během asi dvou týdnů. Bohužel se zatím
nedaří zprovoznit dvě prodejny, které jsou

Díky novému nemocničním bazénu v Třebíči mohou pacienti rehabilitovat.

součástí pavilonu. Úmysl nemocnice pronajmout prostory soukromým obchodníkům narazil na to, že stavba byla z jedné
třetiny financována z prostředků EU. Proto

bylo třeba záměr nechat ještě jednou schválit a na pronájem vyhlásit výběrové řízení.
Obava z možných sankcí tyto kroky protáhla tak, že ani dnes ještě tyto prostory

neslouží k prodeji občerstvení nebo drobného zboží a tiskovin,“ uvádí Leoš Dostál,
ředitel Nemocnice Třebíč, s tím, že v současnosti se vše chýlí k plnému zprovoznění
pavilonu.
„Pokud pomineme vysoké provozní náklady, se kterými se musí vedení nemocnice porvat, je třeba přiznat, že našim
klientům a klientkám se u nás líbí. Třebíčská porodnice láká stále více maminek.
Počet zde narozených dětí roste, i když celostátně je tomu naopak,“ doplňuje Leoš
Dostál. „Když přijdete na dětské oddělení,
přivítá vás cirkus. Tím nemyslím zmatek,
ale obrázky na stěnách chodeb i pokojů.
Není to prima ‚bydlet‘ u lva nebo u klauna?“ uvažuje nahlas ředitel nemocnice.
Podle jeho slov třebíčská nemocnice plánuje získat srovnatelnou částku a vybudovat podobně zdařilé prostory i pro chirurgické obory, dialýzu, intenzivní péči, ARO,
ambulance a urgentní medicínu. „Naděje
umírá poslední,“ uzavírá Leoš Dostál.
text: Eva Vorálková foto: archiv Nemocnice Třebíč, p. o.
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Hasiči na Vysočině oslavili svůj
svátek, v řadě obcí jsou základem
společenského života
Hasiči slaví každoročně
4. května, na sv. Floriána,
patrona hasičů, kominíků
a dalších řemesel spojených
s ohněm, svůj svátek.
Dobrovolní hasiči se svojí jeden a půl
století dlouhou historií patří mezi nejstarší organizace vůbec. Nejstarším
hasičským sborem s českým velením
na Vysočině je sbor ve Velkém Meziříčí,
založený v roce 1871.
V současnosti je v kraji téměř jeden tisíc
dobrovolných hasičských sborů, v nichž
pracuje více než 42 tisíc dobrovolných hasičů, z toho více než deset tisíc je zapojeno
do činnosti dobrovolných zásahových jednotek měst a obcí.
Dobrovolné sbory vedle svého hlavního
poslání – ochrany majetku, životů a zdraví spoluobčanů – jsou neodmyslitelnou

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
Jan Slámečka a poslanec Parlamentu ČR Karel Černý při návštěvě hasičského areálu.

součástí společenského a kulturního života měst a obcí, v některých vesnicích jsou
jediným organizátorem společenských
akcí.

„Významnou součástí aktivit dobrovolných hasičů je výchova mladých, hasičského dorostu. Některé spolky se
s obavami dívají na svoji budoucnost,

protože postrádají ve svých řadách mladé. Hasiči ale mezi ně v žádném případě nepatří, protože z celkového počtu
dobrovolných hasičů na Vysočině je jedna třetina ve věku od 6 do 26 let,“ uvedl Jan Slámečka (KSČM), starosta KSH
Kraje Vysočina, podle něhož je na Vysočině v porovnání s jinými kraji dlouhodobě velmi dobrá spolupráce dobrovolných hasičů s jejich profesionálními
kolegy z Hasičského záchranného sboru, ale také s krajskou samosprávou.
„V loňském roce oslavilo Krajské sdružení dobrovolných hasičů na Vysočině
desáté výročí své existence a při té příležitosti připnul hejtman Kraje Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) Pamětní stuhu Kraje
Vysočina na slavnostní prapor KSH jako
projev ocenění jejich činnosti,“ dodal Jan
Slamečka. Letos navštívili na svátek sv.
Floriána všichni radní kraje, včetně hejtmana, řadu hasičských stanic Vysočiny.
text: Milan Pilař foto: archiv Kraje Vysočina

Na rekonstrukce silnic vydá Kraj
Vysočina téměř dvě stě milionů
Přijměte pozvání na vybrané kulturní akce podporované v rámci
projektu Vysočina fandí kultuře

PUTOVÁNÍ
VYSOČINOU
8.6. Pelhřimov

Od 20.00 hod. jako součást Galavečera kuriozit v rámci festivalu
„Pelhřimov – město rekordů“

Christmass brass band
Karel Gott revival

putovní kavárna, krajánci, Komediograf scénky, písně a grotesky
s Tomášem Matonohou, Pavlem Liškou, Josefem Poláškem,
Markem Danielem a dalšími
Galavečeru předchází koncert Anety Langerové v 16:3o – Společná píseň pro Světlušku
více info na: www.dobryden.cz

REKORDY
9.6. Dalešice, Třebíč

V rámci akce „Po stopách hraběte Chorinského“
Dopoledne od 9.00 hod. v Pivovaru Dalešice velká výstava historických vozidel, módní
přehlídky dobových kostýmů, putovní kavárna, krajánci

orchestr Dr.SWING, Jazzband Old Steamboat
Ve 13.00 hod. start všech vozidel směr Třebíč

Na rekonstrukce nejvíce poškozených silnic
druhé a třetí třídy vyčlenil letos Kraj Vysočina 195,5 milionu korun. Jedná se ale pouze
o třetinu toho, co by bylo třeba do oprav silnic v regionu vložit. „Pokud bychom mohli ročně dát do silnic 800 milionů až jednu
miliardu korun, pak bychom patrně dokázali v reálném čase řešit všechny nedostatky na silnicích. Tolik peněz ale v krajské pokladně nemáme. Stále však hledáme i další
zdroje, ze kterých je možné čerpat prostředky na opravy a modernizace silnic, ale i ty jednou vyschnou,“ uvedl Libor Joukl (ČSSD),
náměstek hejtmana.
Na dvou stavbách už práce začaly v loňském roce. Jedná se o průtah Chotěboří
a rekonstrukci Smetanovy ulice v Žirovnici.
Další opravy řízené Krajem Vysočina byly
zahájeny na jaře, případně se počítá s jejich
zahájením v průběhu léta. Za volantem bychom proto měli počítat s omezením během

Téměř dvouletou rekonstrukci má za sebou Záchranná stanice v Pavlově, o. p. s.
Slavnostní otevření se uskutečnilo první
květnový víkend, kdy si mohli zájemci prohlédnout novou podobu areálu. Náklady
na rekonstrukci dosáhly osmnácti milionů korun, z devadesáti procent je hradil
Operační program Životní prostředí, zbývající podíl poskytl Kraj Vysočina. „Jsme
rádi, že takové unikátní zařízení na Vyso-

Kapela ZŠ Třebíč, Jazzband Old Steamboat
a v Židech Létající rabín, Yocheved, módní přehlídka
20.let, pouliční divadlo, večer pak veselosti a tanec za zvuku pěti kapel
více info na: www.1vcctrebic.cz

VETERÁNI
17.6. Žďár nad Sázavou

Od 14.00 hod. pod korunami stromů areálu Zámku rodiny Kinských v rámci Festivalu
dechových hudeb Vysočiny 2012

Silvanka - dechová hudba studentů vysokých škol v Brně,

Video na www.iKrajvysocina.cz

Salonní dechový orchestr Žďár nad Sázavou,
putovní kavárna, krajánci
více info na: www.dkzdar.cz

DECHOVKY

www.vysocinafandikulture.cz
Změna programu vyhrazena.
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text: Lucie Pátková

Záchranná stanice v Pavlově v novém kabátě

Od 14.00 hod. do 17.00 hod. příjezd a výstava historických vozidel na Karlově náměstí v Třebíči

Hasičská kapela z Vysočiny, Dechová hudba
Horané z Rokytnice nad Rokytnou a kapela Jihočeští rodáci,

celého roku, protože většina rekonstrukcí
skončí na podzim. Jenom rekonstrukce průtahu Dolní Cerekví, která odstartuje v červnu, by měla přesáhnout do srpna roku 2013.
Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic
v Jihlavě se Kraj Vysočina podílí na rekonstrukci mostu v České Bělé, která potrvá
od června do září letošního roku. Generální
oprava čeká letos i dva mosty v Mirošově, jeden v Mohelnu a práce jsou v plném proudu na mostě u svaté Kateřiny v Havlíčkově
Brodě. „Zprovoznění mostu v Brodu předpokládáme nejdéle koncem října, ukončení prací pak do konce listopadu,“ doplnila
Hana Strnadová, vedoucí krajského odboru
dopravy a silničního hospodářství.
Dopravní komplikace během následujících měsíců potkají i řidiče projíždějící například ulicí Slovanského bratrstva v Pelhřimově nebo Světlou nad Sázavou.

čině máme. To byl také důvod, proč jsme
před čtyřmi lety, kdy tehdejší vedení ministerstva životního prostředí rozhodlo
o ukončení financování stanice, podpořili její zachování. Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny a místními
nadšenci jsme iniciovali transformaci stanice na obecně prospěšnou společnost,“
popisuje záchranu stanice Zdeněk Ryšavý (ČSSD), radní pro oblast životního
prostředí.
Cílem rekonstrukce bylo zlepšení podmínek pro živočichy i návštěvníky, kteří do stanice přicházejí. „Stanice je od počátku
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spojována především s vydrou říční, a proto
je jejich pavilon příkladem toho, jak lze návštěvníkům co nejblíže přiblížit život živočichů. Vydry mohou pozorovat nejen na břehu a ve vodě, ale také pod vodní hladinou,“
doplňuje Jiří Hladovec, vedoucí stanice,
jejímž hlavním úkolem je pomoc původním živočichům volně žijícím na Vysočině. „Druhým, ovšem neméně významným
úkolem je environmentální výchova školáků, ale i běžných návštěvníků, kteří se díky
stanici mohou seznámit detailněji s životem původních živočišných druhů našeho
regionu,“ doplňuje Zdeněk Ryšavý.
Návštěvníci mohou v sezoně až do konce srpna zavítat do stanice, kde jsou denně připraveny prohlídky po dvou hodinách
od 9.00 do 15.00. „Ve stanici návštěvníci
uvidí převážně živočichy, kterým tu byla
poskytnuta pomoc, ale kvůli jejich trvalému handicapu už je nelze vrátit do volné
přírody,“ uzavírá Jiří Hladovec.
Provoz stanice významně financuje
Kraj Vysočina ve spolupráci s městskými a obecními rozpočty v Pavlově, Ledči a Světlé nad Sázavou. Dalším zdrojem
jsou dotační a grantové programy, dary
přispívají i nejrůznější sponzoři.
„Záchrana stanice v Pavlově byla pro
tehdy nové vedení Kraje Vysočina první
velkou akcí v oblasti životního prostředí.
Tím, že byla úspěšná, se stala inspirací pro
další aktivity, jako je program Biodiverzita, ochrana alejí kolem silnic, projekty
monitoringu ovzduší nebo integrovaného
systému nakládání s odpady,“ uzavřel radtext a foto: Ondřej Rázl
ní Ryšavý. 
Více na www.stanicepavlov.eu

Nedávno provedený průzkum
veřejného mínění prokázal, že
za jednu z nejvíce ceněných
jistot občané považují pocit bezpečí. Možná právě proto se v široké
veřejnosti tolik diskutuje o velkých
škrtech ve státním rozpočtu v oblasti
zajištění integrovaného záchranného
systému. Dvě ze základních složek
systému, hasiče a policii, má „pod
palcem“ stát. Pro zbývající základní
složku, zdravotní záchrannou službu,
jsou zřizovatelem kraje.
V rámci státního rozpočtu na letošní rok byly Policii ČR a Hasičskému záchrannému sboru téměř
minimalizovány investiční náklady,
značně seškrtány provozní náklady, včetně nemalého snížení platů.
V následných dvou letech vláda připravuje ještě razantnější kroky. Jen
u profesionálních hasičů se má ušetřit dalších 1,5 miliardy korun. Pokud
by vládní usnesení bylo realizováno
v této podobě, tak skutečně hrozí
velké snížení počtu profesionálních
hasičů, omezení výkonů zejména
menších hasičských stanic. S tím souvisí ohrožení dosavadních standardů
v této oblasti.
Během uplynulých dvou let, tedy
v době i pro kraje ne příliš ekonomicky příznivé, byla Krajem Vysočina
zřízena čtyři nová stanoviště zdravotní záchranné služby. Přitom náklady
na výstavbu jedné nové stanice ZZS
jsou téměř 10 milionů Kč. Samozřejmě, že s otevřením nových stanovišť
souvisí navýšení počtu pracovníků – tedy osobních nákladů, a také
navýšení provozních nákladů. Právě
z těchto důvodů byl rozpočet pro
naši krajskou záchranku na rok 2011
povýšen o 15 milionů korun. Pro rok
letošní nebyly v této kapitole provedeny žádné škrty.
I méně pozorný čtenář jistě zaregistruje ten značný rozdíl mezi
přístupem současného vedení státu
a přístupem samosprávy našeho kraje k problematice zajištění bezpečí
pro naše spoluobčany.
Jan Slámečka, krajský zastupitel za KSČM

Partnerství – prostředek
vzájemného poznání
a porozumění
Nejenom vztahy mezi státy, ale i mezinárodní spolupráce regionů je důležitou
součástí rozvíjení osobností i celé společnosti. Poznávání jiného prostředí a postupů, získávání zkušeností ve světě jsou
obrovským vkladem pro rozvoj osobnosti
– především u mladých lidí. Přináší bližší
porozumění, vzájemné pochopení a toleranci různých kultur. V hospodářské oblasti je takové poznání často i pragmaticky výhodné. Naopak izolace od světa
znamená stagnaci a ujíždějící rychlík, jak
jsme poznali v naší nedávné historii.
Kraj Vysočina má uzavřenou oficiální partnerskou smlouvu se třemi regiony
v Evropské unii – jsou to Spolková země
Dolní Rakousko, Region Champagne-Ardenne, Nitranský samosprávný kraj –
a s jedním regionem mimo Evropskou unii,
kterým je Zakarpatská oblast Ukrajiny.
S těmito regiony se spolupráce úspěšně
rozvíjí. Naopak pokusy navázat obdobnou
spolupráci s Autonomním regionem Friuli
Venezia Giulia v Itálii ztroskotaly – z italské strany byla cítit formálnost a nezájem. I vztahy mezi institucemi se odvíjejí
od konkrétních lidí a jejich opravdového
zájmu. Díky fungujícím vztahům byl realizován už velký počet konkrétních projektů,
především v oblasti školství, kultury, sportu, cestovního ruchu, ale taky třeba informačních technologií nebo zdravotnictví.
Velmi dobré jméno si náš kraj už vybudoval na Zakarpatské Ukrajině, v regionu, kde stále pozitivně vzpomínají
na dobu své příslušnosti k Československu. K této spolupráci se vrátíme podrobněji v příštích vydáních našich krajských novin. Zahraniční spolupráci je
věnována vlastní prezentace na webových stránkách Kraje Vysočina:
www.kr-vysocina.cz/www/zahranici/.
text: Jan Kaleta
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Křížem krážem Vysočinou
na kole 2012
Máte rádi pohyb a jezdíte na kole?
Chcete poznat krásy Vysočiny? Rádi
soutěžíte? Pak právě pro vás připravuje příspěvková organizace Vysočina
Tourism pátý ročník vícedenního putování na kolech.
Objevovat krásy Vysočiny můžete
společně s námi ve dnech 29. června až
6. července v rámci vícedenního putování na kolech s názvem Křížem krážem Vysočinou na kole, které účastníky
provede Vysočinou a představí její krásy
jak přírodní, tak i historické.
První etapa odstartuje z Jihlavy v pátek 29. června a povede nás Vysočinou
doslova křížem krážem. Dojezdovým
místem je areál Akciového pivovaru
Dalešice, a. s. Jezdci mohou projet celou
trasu nebo se mohou libovolně kdykoli
a kdekoli připojit a odpojit.
Organizátoři připravují také zpestření cesty návštěvou některých turistických atraktivit, jejich přehled najdete
na www.vysocinounakole.cz. Doprovodnými akcemi jsou soutěže jak pro účastnící se cyklisty, tak i pro všechny, kteří
rádi soutěží o zajímavé ceny. Jednou
z nich je tipovací soutěž, které se může
zúčastnit každý, aniž by bylo nutné aktivně některou z tras absolvovat. Stačí zaslat váš tip, kolik si myslíte, že se
v rámci putování ujede celkem kilometrů, na e-mailovou adresu vysocinounakole@vysocinatourism.cz.
Podrobné informace o trasách, programu a soutěžích jsou průběžně doplňovány na portálu www.vysocinounakole.
cz. Přihlášky, prosím, zasílejte na vysocinounakole@vysocinatourism.cz.
Přijďte, jeďte s námi, bavte se, poznávejte a vyhrajte! text: Jitka Mattyašovská

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Končí možnost cestování
dětí zapsaných v cestovních
dokladech rodičů
Krajský úřad Kraje Vysočina upozorňuje, že dnem 26. června 2012
skončí možnost cestování dětí
zapsaných v cestovních dokladech
rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní
doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme včas požádat o vydání
cestovního dokladu pro dítě. Současně upozorňujeme na skutečnost,
že cestovní doklady rodičů, které
obsahují zápisy dětí, nepozbývají
platnosti.
K vycestování do států Evropské
unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž občanský průkaz. Od
1. ledna 2012 lze požádat o vydání
občanského průkazu také pro občany mladší 15 let.
Vydání občanského průkazu
patnáctiletým
Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky
a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání
občanského průkazu nejdříve v den
dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního
poplatku, a nejpozději do 30 dnů
po dovršení 15 let věku tak, aby se
občan nedopustil přestupku. Pokud
bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba
jeho platnosti bude pouze 5 let
(občanům starším 15 let se vydává
občanský průkaz s dobou platnosti
10 let). Občan by také musel zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč,
protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu
15 let (podle položky 8 Sazebníku
správních poplatků, který je přílohou
zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích). Z uvedeného vyplývá, že
občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu
30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.
text: Ivana Schimmerová
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Na dvou místech Vysočiny si
připomněli činy odbojářů z války
Putovní výstava Někomu
život, někomu smrt hostí
celý květen sídlo Kraje
Vysočina, osmadvacet
panelů přibližuje
atentát na Reinharda
Heydricha, který provedli
českoslovenští parašutisté
ve spolupráci s českými
vlastenci 27. května 1942.
„Je důležité, aby se významné historické
činy směřující k ochraně základních lidských práv a vlastenectví připomínaly dnešní mladé generaci. Mladí lidé by si měli
uvědomovat, že aktuální život v nadstandardních podmínkách je vybojován odhodlaností, vůlí a prokázáním nesmírné odvahy
při činech, které měnily osud celého našeho
národa,“ komentoval výstavu Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD), hejtman Kraje Vysočina.
Výstavy se zúčastnila starostka Dolních
Vilémovic, rodiště Jana Kubiše, jednoho
z hlavních atentátníků skupiny Antropoid.
„Získali jsme rodný domek Jana Kubiše a naším velkým cílem, přestože je dům
v havarijním stavu, je vybudovat v něm muzeum. Snažíme se získat finanční prostředky a šířit naši myšlenku dál, abychom mohli muzeum co nejdříve otevřít,“ uvedla Jitka
Boučková, starostka Dolních Vilémovic.
Položením květin a pietním aktem si
zde už v dubnu připomněli 70. výročí vysazení paraskupiny Out Distance také lidé

Video na www.iKrajvysocina.cz

Výstavu s názvem Někomu život, někomu smrt si se zájmem přichází do sídla Kraje Vysočina prohlížet i mladá generace.

v Ořechově u Telče. U památníku velitele
skupiny nadporučíka Adolfa Opálky se sešli pamětníci, představitelé armády a další
účastníci.
Tříčlenná skupina Out Distance, vycvičená v Anglii k sabotážním akcím v okupované republice, přistála u Ořechova

27. března 1942. „Akce se nepovedla, velitel se při seskoku zranil a parašutisty
pronásledovalo gestapo. Adolf Opálka se
ale dostal do Prahy, kde se stal aktérem
atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha a našel smrt v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje. Další člen,

Studenti z Vysočiny na slovenské přehlídce Mladý tvorca
Zástupci osmi středních škol z Vysočiny se prezentovali na 20. ročníku přehlídky a výstavy výrobků žáků středních
odborných škol a středisek praktického
vyučování Mladý tvorca v Nitře. Stánku z Vysočiny dominovala práce studentek Akademie Světlá nad Sázavou. Jejich
výsledky praktické i estetické práce ocenil dokonce i prezident Slovenska Ivan
Gašparovič.
„V momentě návštěvy prezentovala
na našem stánku světelská akademie zpracování skla do vitráží, což pana prezidenta velmi zaujalo a měl celou řadu otázek
na postup výroby, neboť tato technika se
nikde na Slovensku nevyučuje,“ přiblížila
Marie Kružíková (nez. za ČSSD), krajská
radní pro oblast školství.
Součástí výstavy bylo také slavnostní udělování tradičních i nových ocenění. Už podruhé udělil hejtman Vysočiny
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) dvě vlastní ceny. Cenu za nejzajímavější výrobek
získala SOŠ strojnícka z Kysuckého Nového Města za kované dílo Bezstarostnost. Cenu za nejzajímavější výrobek
škol z Vysočiny udělil hejtman Střední
škole technické ze Žďáru nad Sázavou

Hejtman Jiří Běhounek si prohlíží jednu z expozic výstavy Mladý tvorca, které se zúčastnili
i studenti z Vysočiny.

za model parního stroje. Celostátní přehlídka práce středních škol z celého
Slovenska je svým rozsahem ojedinělá
a nemá u nás v České republice obdobu.
Její nejvýznamnější součástí je i soutěž
o udělení ocenění pro žáky Top výrobok
a Cena za inováciu a technickú tvorivosť

Rančířov bude obsazen. Míří tam Bambiriáda
Soutěže, nejrůznější vystoupení a především ukázka vojenské techniky. To je
nabídka letošní Bambiriády, na které se
v pátek 25. a v sobotu 26. května představí více než patnáct organizací zaměřených
na děti a mládež. Pátečního zahájení čtrnáctého ročníku Bambiriády se zúčastní
ředitel Krajského vojenského velitelství
Jihlava plukovník Jan Ňachaj. Po dva dny
si pak veřejnost bude moci prohlédnout
vojenské stroje, které jinak nejsou běžně
k vidění. „V Rančířově bude tank T-72,
Tatra T 815 a T 810 a další. Zájemci se
mohou proletět malým civilním vrtulníkem a projet v bojovém vozidle pěchoty,“
vypíchl některé zajímavosti z chystaného programu organizátor Martin Paclík. Do vojenského prostoru v Rančířově
budou v pátek od 15.00 do 17.00 a v sobotu od 10.00 do 17.00 kyvadlově jezdit
vojenské autobusy z jihlavského náměstí.
Před vstupem do prostoru se návštěvníci
starší patnácti let musí prokázat občanským průkazem. Po oficiálním ukončení
Bambiriády v sobotu 26. května se mohou

Nejrůznější aktivity čekají na návštěvníky letošní
Bambiriády, vloni patřilo mezi oblíbené malování
na obličej.

příznivci vojenství přesunout do nedalekého Pístova, kde v 17.30 vypukne středověká bitva Na jihlavských hradbách 2012
v podání Vyděděnců. Účastníci Bambiriády budou mít padesátiprocentní slevu.
text: Lucie Pátková foto: pořadatelé akce

pro pedagogy. „Účast studentů krajských
škol na mezinárodních přehlídkách velice podporujeme. Je třeba, aby věděli, že
pokud dělají něco opravdu dobře, je velká
šance to předvádět i za hranicemi našeho
státu,“ doplnila Marie Kružíková.
text: Monika Fiedlerová foto: archiv Kraje Vysočina

Ivan Kolařík, se v bezvýchodné situaci otrávil. Třetí z parašutistů Karel Čurda přešel na stranu gestapa a po válce byl popraven,“ přiblížil historické události senátor
Miloš Vystrčil (ODS), který nad letošním
ročníkem akce převzal záštitu.
text: Monika Fiedlerová foto: archiv Kraje Vysočina

Babybox vznikne
v brodské nemocnici
na podzim letošního roku
V Nemocnici Havlíčkův Brod zřídí
na podzim babybox. „Měl by být umístěný v hlavní budově v přímé návaznosti na dětské oddělení a okamžitou
lékařskou péči. Přesné umístění babyboxu chce nemocnice hledat společně
s Ludvíkem Hessem, předsedou Nadačního fondu pro odložené děti a konstruktérem babyboxů, s nímž se vedení
nemocnice už setkalo,“ popsala Petra
Černo, tisková mluvčí havlíčkobrodské
nemocnice.
Podle slov ředitele nemocnice Davida
Rezničenka chce vedení maximálně zachovat anonymitu, bezpečnost a zdraví
maminky a dítěte. „Problematika babyboxů je stále po stránce legislativy poněkud složitá a v některých oblastech
nevyjasněná. Po konzultacích se zdravotnickými zařízeními, kde babybox funguje,
jsme se rozhodli dát babyboxu šanci,“
uzavřel David Rezničenko, který už jednal
o problematice umístění babyboxu s Ludvíkem Hessem.

text: Milan Pilař

Vše, co jste chtěli vědět o kouři z komínů,
ale báli jste se zeptat...
Jak eventuální nový provoz ZEVO (zařízení
na energetické využití odpadu) ovlivní koncentraci dioxinů v ovzduší v regionu?
Tři stávající zařízení na energetické využití
komunálních odpadů (ZEVO) v České republice
zpracovala v roce 2009 asi 360 tisíc tun odpadů
a přitom vypustila do ovzduší ve spalinách asi
40 mg PCDD/F (jako TEQ) – zjednodušeně nebezpečných dioxinů. Nejmodernější ZEVO v ČR
(SAKO Brno) vypustí ročně do ovzduší 7,7 mg dioxinů. Jedna průměrná (hypotetická) obec s dvěma tisícovkami obyvatel, která není plynofikována a byla by vytápěna pouze tuhými palivy (asi 4
tisíci tun uhlí nebo dřeva), by za rok do ovzduší
vypustila asi 2 až 60 mg dioxinů. Můžeme konstatovat, že z pohledu dioxinů v ovzduší vyprodukuje JEDNA obec vytápěná tuhými palivy stejné (nebo i větší) množství stejně nebezpečných
dioxinů jako ZEVO sloužící pro celý kraj.
Tato skutečnost je způsobena kvalitním vybavením technologie ZEVO, jehož hlavní součástí
je víceúrovňové čištění spalin (až 90% technologické části zařízení). Dle statistických údajů se

v ČR v domácích topeništích spálí minimálně asi
2,3 mil. tun tuhých paliv ročně. Problémem ovšem je, že řada domácností nespaluje jen dřevo
nebo uhlí, ale také odpady. V takovém případě se
množství vypouštěných dioxinů několikanásobně
zvyšuje, navíc vzniká mnoho dalších nebezpečných znečišťujících a jedovatých látek. Produkce
nebezpečných látek ze ZEVO je stanovena normou, je průběžně měřena, kontrolována a vyhodnocována. Při překročení zákonných limitů je
zařízení okamžitě odstaveno z provozu. Nástroje pro zamezení spalování nedovolených paliv,
odpadů či jiných látek, které emitují do ovzduší
jedy a otravují tím obyvatele širokého okolí v domácích topeništích, v podstatě neexistují. Co se
sousedem, který spaluje lakovaný nábytek, PET
lahve a stará okna?
Na závěr bych rád poznamenal, že jen malá
část dioxinů se do lidského těla dostane dýcháním, naopak nejvíce – až 99 % – bohužel
přijímáme v potravě.
Zdeněk Ryšavý (ČSSD)
radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí

Zvláštní příloha měsíčníku Kraj Vysočina

Hospodaření 

populárně

Vyrovnaný rozpočet kraje, nemocnice v černých číslech, dotace z Fondu Vysočiny
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Přehledné toky peněz – to
jsou finance Kraje Vysočina
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Přispíváme!
Na silnice i vaše cesty do práce

Škola je to hlavní
Ale patří sem i volný čas a sport

III
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Fond Vysočiny
Pomáhá budovat, opravovat i podnikat

Každý správce pokladny je velmi rád, když se
mu v hospodaření daří. Tento pocit mám i já.
I přes nepříznivý vývoj ekonomiky se podařilo
ve skončeném roce 2011 dosáhnout nejenom
vyrovnaného rozpočtu, ale dokonce prakticky nejvyššího disponibilního zůstatku za dobu
existence Kraje Vysočina. Tento úspěch je o to
větší, že jsme ho docílili při podstatně horším
vývoji daňových příjmů, než jaký byl v předchozím volebním období.
Disponibilní prostředky
Kraje Vysočina v období 2006–2011

Když se řekne rozpočet kraje...

600 000

„...jde o základní finanční nástroj k realizaci regionální, tedy v našem případě krajské politiky,“ reaguje okamžitě
Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek
hejtmana odpovědný za finance. „Kraj
potřebuje finanční prostředky k tomu,
aby mohl realizovat všechna opatření
k ekonomickému a sociálnímu rozvoji,
a můžeme říci, že finanční prostředky
soustředěné v rozpočtu slouží i k realizaci volebního programu.“
Rozpočet, tedy finanční plán, podle
kterého se v rozpočtovém období hospodaří, je kvalifikovaný odhad příjmů
a výdajů, přičemž jsou respektovány zásady efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti. „To, jak kvalitně je rozpočet jako
finanční plán sestaven, ovlivňuje také
reálnost jeho splnění,“ pokračuje náměstek. „Během rozpočtového období
postupně nabíhají příjmy, které se více
nebo méně plynule spotřebovávají v podobě výdajů na plánované potřeby.“
Rozpočet můžeme také chápat jako
bilanci, v níž dochází k vybilancování
příjmů a výdajů, které se vztahují k danému rozpočtovému roku. „Výsledkem
tohoto vybilancování je rozpočet vyrovnaný – v našem případě skutečně, jinde
ale často jen ideální stav – to je situace,
kdy plánované zdroje, tedy příjmy, se
rovnají plánovaným výdajům,“ pokračuje náměstek Novotný.
„Jestliže jsou příjmy v daném období
vyšší než výdaje, hovoříme o rozpočtovém přebytku, v případě převisu výdajů nad příjmy jde o rozpočtový schodek.
Ten však musí být reálně pokrytý prostředky z předcházejících let nebo odsouhlasenými cizími zdroji – většinou
úvěry. A s těmi se dobře nežije,“ kývá
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Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové politiky.

hlavou Novotný a poukazuje na fakt,
že dluhová služba kraje je pouze 2,8 %
z ročních příjmů kraje, ta státní činí násobně více v procentech i více v absolutní hodnotě a navíc u státu dochází pouze ke splátkám úroků, jistina zůstává
nesplacena.
Sestavení návrhu rozpočtu kraje, jeho
schvalování, plnění, kontrola a sestavení závěrečné zprávy probíhá v rámci tzv.
rozpočtového procesu. V tomto procesu
se ve větší či menší míře prolínají činnosti volených a výkonných orgánů kraje. V průběhu rozpočtového procesu se

z celostátního hrubého výnosu daně
z přidané hodnoty, z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako
plátcem daně – to znamená z mezd, dále
z daně z příjmů fyzických osob i z příjmů právnických osob. Každý kraj se
na těchto 8,92 % celostátního hrubého
výnosu daně podílí určitým procentem.
Na Kraj Vysočina připadá 7,338590 %.

Zadluženost obcí, krajů a státu (mld. Kč)
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musí dodržovat rozpočtové zásady, které platí obecně v celé rozpočtové soustavě a působí v celé komplexnosti. Jde ale
nejen o každoroční sestavování a schvalování rozpočtu, jde i o dlouhodobější
plánování.
„Rozpočet je krátkodobý finanční
plán s platností na příslušný kalendářní rok,“ vysvětluje Vladimír Novotný.
„Naproti tomu rozpočtový výhled je
nástroj střednědobého plánování. Podmínkou dobrého plánování je reálnost
a pravdivost rozpočtu, tj. co nejpřesnější odhad příjmů a výdajů rozpočtu,

dále úplnost a jednotnost rozpočtu.
Rozpočet kraje by měl odrážet veškeré finanční toky, vazby a vztahy, které
se v rozpočtu promítnou, navíc je třeba držet jednotnou rozpočtovou skladbu. V delším časovém období je nutné
dosahovat vyrovnaného rozpočtu, neboť to je základem úspěšného dlouhodobého hospodaření. A ke skutečně
dobrému hospodaření patří i publicita
– veřejně přístupné údaje, data a transparentní rozhodování. Jinak řečeno
účinná veřejná kontrola. A to se v Kraji
Vysočina daří.
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Objem daní v rozpočtu kraje určuje
míru samostatného rozhodování krajské samosprávy.
Faktem je, že příjmy kraje kromě daní
obsahují i dotace, které jsou dokonce
vyšší než daňové příjmy, ovšem dotace
jsou účelové prostředky a rozhodování
samosprávy o jejich směrování je velmi
omezené, neboť je předem dán jejich příjemce i účel, na jaký mohou být použity.
To, o čem lze v rámci kraje rozhodovat, je v podstatě necelé jedno promile
v republice vytvořených sdílených daní.
Největší objem sdílených daní zůstává
v rukou státu, přesto za poslední (nejen) čtyři roky – jak ukazuje následující
graf – strmě stoupalo zadlužení státu,
téměř nerostlo zadlužení obcí a klesalo
zadlužení krajů. V tomto ohledu patří
Kraj Vysočina k premiantům.

Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana
pro oblast financí a grantové politiky

Počet obyvatel:
Rozloha:
Počet obcí:
Nezaměstnanost:
Kriminalita:

Zadluženost obcí, krajů a státu (mld. Kč)

kraje

Přebytek více než půl miliardy korun, posílení
fondu strategických rezerv a odpovědné hospodaření je vždy dobrým základem pro nadcházející rok i roky. Je nutné počítat s dopady velkých
změn a tlakem státu směrem k samosprávám
měst, obcí a krajů. Čekají nás dopady zvýšené DPH, snížení procentního podílu obcí, měst
a krajů na hrubém výnosu DPH, snížení výnosu
z příjmu daní fyzických osob, nejisté jsou finanční prostředky do oblasti zdravotnictví, snižují
se dotace v oblasti sociálních služeb, příspěvku na výkon státní správy a v neposlední řadě
i na dopravní obslužnost. Toto vše stále ještě
může rozpočet kraje velmi neblaze postihnout.
Rozpočet pro rok 2012 je úsporný, vyrovnaný,
počítá s největší rezervou v krajské historii –
260 miliony korun.
Kraj Vysočina tedy podle mého názoru dokázal, že své finance zvládá a dokáže si je
uhlídat. Jsem přesvědčen, že i občané kraje to
vnímají. Vědí, že jsme se dokázali o společné
peníze postarat a rezervy rozumně investovat
do rozvoje našeho krásného a po všech stránkách zdravého Kraje Vysočina.
Aby nešlo jen o deklaraci, nabízíme stručný,
přehledný a doufám, že ani trochu nudný pohled na naše finance za poslední necelé čtyři roky. Podrobnosti pak samozřejmě hledejte
na webu Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina v základních datech:

Paragraf 3 a magie 8,92 %
Pro každého krajského hospodáře, tedy
náměstka hejtmana, který je odpovědný za oblast financí, ale i pro celý tým
rozpočtářů, účetních, ekonomů, kontrolorů, je alfou a omegou zákon číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. A v tomto zákoně zejména § 3:
daňové příjmy rozpočtů krajů. Podle
tohoto paragrafu daňové příjmy rozpočtů všech krajů tvoří podíl ve výši 8,92 %

500 000

Pružnost reakce kraje na změny ekonomického prostředí, většinou kvůli
ochraně zájmů obyčejných lidí, důchodců, nemocných, pracujících odkázaných na dojíždění do práce, žáků a studentů v našich školách, pochopitelně
závisí na schopnosti pracovat právě
s touto sumou prostředků. Je třeba ocenit péči jednotlivých „garantů“ za konkrétní výdajové kapitoly krajského rozpočtu, s jakou odpovědností doslova
bojují za zájmy „té svojí“ skupiny.
A na závěr: uplynulé tři roky byl objem
daňových příjmů ovlivněn důsledky ekonomické krize, a to zejména v roce 2009,
kdy došlo k hlubokému propadu daňových
příjmů krajů (potažmo i Kraje Vysočina).
Jak ukazuje následující graf, v roce 2011
se daňové příjmy krajů dostaly na úroveň
o něco vyšší, než byla v roce 2007.

Nehody:
Průměrná mzda:
Hdp na obyvatele:
Export na obyvatele:

514 569 (1. 1. 2011)
6795,73 km2, (2007)
704 (aktuální)
9,56 % (3/2012)
16,8 tr. činy/1000 obyv.,
(2010)
2594 (2011)
20 352 Kč (2010)
270 743 Kč (2009)
141 tis. Kč (2009)

Daňové příjmy krajů ČR celkem
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Víte, že

 50 % obyvatel Vysočiny žije

v malých obcích do 5000 obyvatel.
(zdroj: ČSÚ)
 výdaje na běžnou údržbu a souvislé opravy krajských silnic činily
více než 180 000 Kč na 1 kilometr
za rok 2011 (zdroj: rozpočet kraje
populárně)
 délka silnic v majetku Kraje Vysočina je více než 4500 km. (zdroj:
rozpočet kraje populárně)
 v Kraji Vysočina je 704 obcí, což
je druhý nejvyšší počet mezi kraji
v České republice. (zdroj: ČSÚ)
 na Vysočině je 2900 km značených
turistických tras a 2250 km cyklotras.
(zdroj: rozpočet kraje populárně)
 asi třetinu území kraje tvoří lesy.
(zdroj: rozpočet kraje populárně)
 kraj hospodaří s rozpočtem vyš-

ším než 8,1 miliardy korun. (zdroj:
rozpočet kraje populárně)
 kraj zřizuje 119 organizací s více
než 11 000 zaměstnanci. (zdroj:
krajský úřad)
 skutečně podpořených žádos-

tí na příspěvek z Fondu Vysočiny
je více než 50 % ze všech došlých
žádostí. (zdroj: rozpočet kraje populárně)
 počet podaných žádostí ve Fon-
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Doprava: přispíváme
na cesty do práce i škol
Silnice a mosty v majetku Kraje Vysočina
letos projdou opravami a údržbou za více
než 500 milionů korun. Další peníze pošlou na modernizaci krajských komunikací
evropské fondy. V rozpočtové kapitole Doprava je ale pamatováno i na cestující veřejnou dopravou, protože právě na její zajištění kraj doplácí. Rodinným rozpočtům tak
Kraj Vysočina ušetří zhruba půl miliardy
korun ročně.
Osobní regionální vlaky na Vysočině odjely
v roce 2011 více než čtyři miliony kilometrů.
Na každý jeden odjetý vlakokilometr v rámci regionu doplatil Kraj Vysočina 61 korun.
Autobusy se studenty a dojíždějícími
za prací ujely v roce 2011 s podporou Kraje
Vysočina více než 15,4 milionu kilometrů.
Na každý kilometr ujetý autobusem
v rámci základní dopravní obslužnosti doplatil Kraj Vysočina téměř 17 korun.
V roce 2012 pro Vás projektujeme,
opravujeme a modernizujeme
II/602 Jihlava – Pelhřimov
II/405 Zašovice – Okříšky
II/409 Panské Dubenky – most
II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Moravské Budějovice – Dědice
III/35417 Slavkovice – Mělkovice

4 092 701,8
Tolik bylo ujetých „vlakokilometrů“ (vlkm) za rok 2011

61,332 Kč/vlkm
Tolik nás stál jeden vlkm v roce 2011

15 502 614
Takový byl počet km ujetých autobusy
s příspěvkem Kraje Vysočina

16,78 Kč/km
Tolik nás stál jeden pasažér na každý km v roce 2011

du Vysočiny od roku 2002 je vyšší
než 10 000. (zdroj: rozpočet kraje
populárně)

Krajské nemocnice
hospodaří v černých číslech

 nejvíce prostředků z Fondu Vysočiny dostávají města a obce (45 %)
a neziskové organizace (17 %).
(zdroj: odbor analýz)
 o podporu z Fondu Vysočiny požádalo do roku 2008 téměř 3000
žadatelů. (zdroj: odbor analýz)

Za poslední čtyři roky podporoval Kraj
Vysočina krajská zdravotnická zařízení částkou vyšší než 1,3 miliardy korun.
Za rozpočtovanou částkou kapitoly Zdravotnictví se neskrývají pouze stamilionové příspěvky na provoz pěti krajských
nemocnic a všech dvaceti výjezdových

 každý rok se rozdělí z Fondu Vysočiny průměrně 120 Kč na 1 obyvatele Kraje Vysočina. (zdroj: odbor
analýz)

• největší kapitolou krajského rozpočtu je kapitola Školství, s plánovanými výdaji více než 4 mld. Kč.
(zdroj: rozpočet kraje na rok 2009)
• každý třetí český brambor je z Vysočiny. (zdroj: ČSÚ)
• každý pátý litr českého mléka je
z Vysočiny. (zdroj: ČSÚ)
• každý osmý kilogram českého vepřového je z Vysočiny. (zdroj: ČSÚ)
• na elektřinu z Vysočiny svítí každá
pátá žárovka v ČR. (zdroj: ČSÚ)
• z vodovodních kohoutků v Praze
a v Brně teče pitná voda z Vysočiny
(zdroj: ČSÚ)

www.kr-vysocina.cz

Dotace kraje na investice do zdravotnictví (v tis. Kč)
Název zdravotnického
zařízení

Počet pacientů ošetřených na krajských pohotovostech
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Celkový
součet

Nemocnice
Havlíčkův Brod

25 296,00

30 357,42

10 195,62

6 802,49

72 651,53

Nemocnice Jihlava

32 231,24

25 091,00

25 814,66

11 207,40

94 344,30

Nemocnice Pelhřimov

13 598,54

12 849,66

870,14

11 134,53

38 452,87

Nemocnice Třebíč

33 417,98

19 631,72

883,63

2 947,74

56 881,08

Nemocnice
Nové Město na Moravě

33 300,00

32 512,84

11 080,58

10 509,30

87 402,72

Dětské centrum Jihlava

0,00

0,00

0,00

202,56

202,56

Dětský domov
Kamenice nad Lipou

0,00

0,00

0,00

192,36

192,36

ZZS kraje Vysočina

19 920,41

16 278,50

0,00

1 533,45

37 732,35

157 764,17

136 721,14

48 844,63

44 529,83

387 859,77

Celkem

 2008  2009  2010  2011

Kde krajské peníze
pomohly s pořádáním
akce? Přijďte se bavit
a zažít něco nového.

Hospodaříme s přebytkem

M
 ezinárodní festival rekordů

Struktura výdajů Kraje Vysočina v r. 2011 v mil. Kč
(skutečné výdaje kapitol celkem 8 964 mil. Kč)

a kuriozit, Pelhřimov
8.–9. června 2012
H
 račkobraní, Kamenice nad Lipou

11.–15. července 2012
M
 ezinárodní hudební festival

Petra Dvorského, Jaroměřice
nad Rokytnou, Telč, Dalešice, Valeč
u Hrotovic
4.–18. srpna 2012
Z
 latá podkova, Humpolec

24.–26. srpna 2012
D
 en rodinných pasů, Westernové

městečko Šiklův mlýn, Zvole
25. srpna 2012
D
 en seniorů, Žďár nad Sázavou

30. září 2012
A
 XIS Cup 2012, Jihlava

10.–11. listopadu 2012

základen Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, ale i příspěvky kraje na preventivní programy pro žáky základních i středních škol „První pomoc
do škol“ nebo také příspěvek na chod
lékařských pohotovostí a protialkoholní
záchytné stanice.

1%

n Zemědělství

15 %

76 mil. Kč

n Školství, mádeže a sportu 4 460 mil. Kč
n Kultura

159 mil. Kč

n Zdravotnictví

385 mil. Kč

4%
1%

n Životní prostředí

12 mil. Kč

n Územní plánování

4 mil. Kč

1%

1 651 mil. Kč

2%

n Doprava
n Sociální věci

18 mil. Kč

n Zastupitelstvo kraje

47 mil. Kč

n Krajský úřad

250 mil.Kč

n Regionální rozvoj

82 mil. Kč

n Nemovitý majetek

319 mil. Kč

n Informatika

18 %

37 mil. Kč

n Ostatní finanční operace
celkem

50 %

135 mil. Kč

n Požární ochrana a IZS

Evropské projekty

3%

3 mil. Kč
1 332 mil. Kč

8 964, 217 mil. Kč

4%

2%

Procentuální vyjádření
velikosti jednotlivých kapitol,
které je menší než 1%, je
v grafu vyznačeno pouze barevnou
výsečí bez číselné hodnoty.

Vedení Kraje Vysočina
připravilo pro rok 2011
svůj rozpočet velmi
odpovědně. Příjmy byly
nastaveny ve výši 101 %
rozpočtu roku 2010.
Úměrně příjmům byla
nastavena i výdajová část
rozpočtu.
Z výsledků hospodaření kraje za rok 2011 vyplývá, že kraj dosáhl zdrojů rozpočtu včetně financování asi 10,5 miliardy korun a skutečné
výdaje činily 9,8 miliardy korun. Celkově Kraj
Vysočina hospodařil v černých číslech, což
umožnilo z disponibilních prostředků kraje do
dalšího období použít asi 200 milionů korun na
evropské projekty a vytvořit rezervu ve Fondu
strategických rezerv ve výši 250 milionů korun.
Na účet Fondu Vysočina byla připsána částka ve výši 34 milionů korun a došlo i na posílení rozpočtových zdrojů kraje pro rok 2012
o částku 213 milionů korun.

zdroj: Kraj Vysočina
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Škola základ života

i jednorázových stipendií žákům – laureátům ocenění.
Samozřejmě, že do této velké rozpočtové kapitoly patří i podpora sportu a volnočasových aktivit, takže ani celá tato příloha
by nestačila na pouhé vyjmenování aktivit,
které Kraj Vysočina systematicky podporuje, aby děti z Vysočiny měly stejné nebo
lepší startovní podmínky než děti z ostatních krajů.
Počet žáků středních škol

Pro přemýšlivé
čtenáře

Počet žáků

Kalendářní rok

Příspěvek na provoz (v tis. Kč)

2004–2005

61

25 379

2004

258 853

2005–2006

49

25 260

2005

255 582

2006–2007

48

25 375

2006

266 808

2007–2008

48

25 185

2007

281 397

2008–2009

48

25 011

2008

290 187

2009–2010

48

24 755

2009

282 221

2010–2011

48

23 517

2010

284 703

2011–2012

48

22 272

2011

269 629
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23000
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Příspěvek na provoz středních škol
300 000
287 500
275 000
262 500

04–05

06–07

08–09

10–11

Bezpečnost a ochranu majetku
občanů Vysočiny platí hlavně kraj
Zdá se, že v posledních letech stát zcela rezignoval na svou roli v oblasti bezpečnosti
občanů, což je jeden ze základních smyslů
moderního státu. V oblasti podpory dobrovolných hasičů, kteří mají stále v Integrovaném záchranném systému významnou
roli, již profesionálové nikdy zcela nepřevezmou, už dnes poskytuje Kraj Vysočina
na činnost jednou tolik, co stát. A nejde jen
o hasiče, ale i o policii. Do budoucna hrozí,
že financování ochrany majetku a obyvatel budou muset částečně za stát suplovat
kraje. Kraje nejenže zajišťují Integrovaný
záchranný systém, ale ze svého dotují jeho
složky. Tato role však i ze zákona přísluší
Ministerstvu vnitra ČR.

Státní a krajské neinvestiční dotace na provoz
dobrovolným hasičským sborům v Kraji Vysočina
 stát  Kraj Vysočina

7 000 000

5 250 000

3 500 000

1 750 000

0

2008

2009

2010

2011

Kultura není popelkou, podporujeme památky i umění
Dotace na obnovu kulturních pam átek
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0

17 500 000

35 000 000

n podíl obcí n podíl kraje n podíl vlastníka

Hrad Kámen.

Peníze na obnovu kulturních památek
v Kraji Vysočina získávají každoročně desítky vlastníků historicky cenných objektů. Kraj Vysočina poskytuje systémovou
podporu na obnovu kulturních památek
od roku 2004. Za celou dobu existence
tohoto dotačního titulu bylo v kraji vynaloženo přes 446 milionů korun. Z toho
vlastníci vložili více než 233 milionů korun a obce přispěly částkou 71 milionů
korun. Od letošního roku kraj podmínky
čerpání dotací upravil a zvýšil procenta
spoluúčasti kraje u právnických i fyzických osob i církví.

52 500 000

70 000 000

Nejen běžné výdaje v kapitole Kultura rostly
a bylo je nutné pokrýt. Je to obecně dáno objektivním růstem cen energií a navazujícími
pohyby v cenovém koši, ale také inflací. Ovšem platí i pohled, že nelze šetření obětovat
– jak s oblibou tvrdí zastánci liberálního ekonomického myšlení – například kulturu. Není
pravda, že „dobrá kultura se uživí sama“ –
určitě to neplatí pro muzea nebo knihovny.
A tak na činnost muzeí a galerií „šlo“ letos
o 31 % více než vloni, na provoz Muzea Vysočiny celkem o 4 % více a více dostali i turisté
– proti loňsku o 14 %, na značení turistických
i cyklo- tras. O deset procent více než v loňském roce vydal kraj na zachování a obnovu
kulturních památek – jak ve formě účelových
dotací vlastníkům, tak v podobě financování
podkladů a dokumentací – a také na zachování a obnovu památek UNESCO.

zdroj: Kraj Vysočina

Počet škol

Pokud budete údaje nějak dál přepočítávat a kombinovat počty žáků
(školní rok začíná v září a končí v srpnu dalšího roku) a peníze (kalendářní
rok začíná v lednu a končí v prosinci),
je potřebné si uvědomit, že provozní
rozpočet slouží k zabezpečení vzdělávání žáků ze dvou školních let. Např.
rozpočet za rok 2005 sloužil pro žáky
školního roku 2004/05 (leden – srpen,
velmi přibližně dvě třetiny) a pro žáky
školního roku 2005/06 (září – prosinec, velmi přibližně jedna třetina).
Pokud budete chtít provázat přímo
počty žáků za školní rok např. 2004/05
s provozním rozpočtem 2005, nebude
to zcela přesné.
KU

26 000

zdroj: Kraj Vysočina

Školní rok

zdroj: Kraj Vysočina

Doslova mamutí rozměr má ve srovnání s některými jinými oblastmi podpora
školství a vzdělávání vůbec, včetně činností souvisejících. Příspěvek na provoz škol
a školských zařízení zřizovaných krajem
obsahuje prostředky na zajištění běžného
provozu organizací, na krytí odpisů movitého a nemovitého majetku, na běžnou
údržbu movitého a nemovitého majetku.
V případě kladného vývoje hospodaření mohou školy a školská zařízení použít
prostředky příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů. Kraj také rozpočtuje jednotlivé účelové
částky – například na podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium
v „nedostatkových“ oborech s dlouhodobou poptávkou ze strany firem. Jedná se
o poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. Stejně tak dbá kraj i o snazší přístup studentů
k mezinárodním kontaktům – o spolupráci
s partnerskými regiony, o kvalitní výuku jazyků, které jinak ve státě nejsou preferovány, ač jejich potenciál je pro uživatele velký
– francouzštiny a němčiny.
Výrazem projevu zájmu kraje o talentované žáky Kraje Vysočina, kteří dlouhodobě dosahují v určitém oboru mimořádných
výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjejí, jsou ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana. Ocenění je udělováno
od roku 2002 a celková částka na ně vyčleněná zahrnuje pokrytí desetiměsíčních
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Sociální oblast

Zvláštní příloha měsíčníku Kraj Vysočina – Hospodaření populárně

www.kr-vysocina.cz

Fond Vysočiny:
Krajské peníze pomáhají
vyhlašuje zastupitelstvo kraje ve formě
„Výzvy k předkládání projektů“. Aktivní a již vyhodnocené grantové programy jsou zveřejněny na webové adrese:
h t t p : / / w w w. k r- v y s o c i n a . c z / w w w /
fondvysociny

Homo homini
aneb člověk
člověku
„Člověk je bytost, která jedná pod sociální kontrolou, neboť lidské bytí je
spolubytím, je komunikací s druhými.
Žijeme ve společnosti, která má platná pravidla hry, jež jsou dána cíli celé
společnosti.“
Petr Krčál (ČSSD), radní Kraje Vysočina
pro sociální oblast

Pojem Univerzita třetího věku je známý, tuto formu studia nabízí většina
veřejných vysokých škol ČR a v řadě
měst se nabízejí i další varianty vzdělávání pro seniory. Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci s Vysokou
školou polytechnickou Jihlava připravil seniorům z Vysočiny zajímavou
možnost vzdělávání. Od září 2011 se
otevřel kurz s názvem „Zdravý životní styl seniorů“. Primárně byl určen
seniorům z domovů pro seniory a uživatelům domovů pro osoby se zdravotním postižením na Vysočině. Ale
nejen pro ně, i pro širokou seniorskou
veřejnost ze spádové oblasti Velkého
Meziříčí. Kurs se konal v tamním Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí,
brzy po jeho dokončení v dubnu 2011
byla slavnostně zahájena výuka v moderně vybavené učebně. Krajský úřad
kraje Vysočina vzhledem k úspěšnému přijetí této aktivity otevře v roce
2012 stejný kurz i v Domově pro seniory Pelhřimov.
Zájemci o studium mohli jako
ukázku zdarma navštívit přednášky
Tajemství paměti – úvod do problematiky lidské paměti, Jak funguje
naše tělo – orgánové hodiny nebo
začátkem května Efektivita tréninku
paměti pro seniory. Dvě další přednášky – Základy životní rovnováhy
a Emoce a zkušenosti – proběhnou
ještě do léta.
V září 2012 bude potom v Pelhřimově zahájena výuka oficiálního kurzu
Univerzity třetího věku, již za spolupráce s Vysokou školou polytechnickou Jihlava s názvem „Zdravý životní styl seniorů II.“. Studijní ročník je
rozdělen do dvou semestrů po deseti
přednáškách.

Co je to grantový program
Fondu Vysočiny?
Grantovým programem se pro účely Fondu Vysočiny rozumí zastupitelstvem kraje stanovená forma, podmínky
a zaměření podpory. Grantový program

na základě stanovených pravidel (výzev
grantových programů) a v souladu se
schválenými prioritami kraje, a to nezávisle na rozpočtovém roce. Fond Vysočiny je
jedním z nástrojů pro postupnou realizaci
Programu rozvoje Kraje Vysočina.

Fond Vysočiny v číslech
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Objem prostředků ve FV (mil. Kč)

65,5

62,4

77,1

77,9

43,4

44,3

Příděl nových prostředků do FV (mil. Kč)

35,1

53,2

67,1

63,1

7,0

40,0

Počet vyhlášených grantových programů (GP)

31

27

29

16

12

14

Objem vyhlášených GP (mil. Kč)

67,5

60,2

79,2

61,8

43,4

44,3

Přidělená podpora (mil. Kč)

62,8

58,9

68,0

59,4

42,7

38,2

Vlastní podíl žadatelů (mil. Kč)

107,3

114,7

158,3

114,2

84,0

73,1

Počet podaných žádostí

1 673

1 758

1 502

1 055

803

780

Počet podpořených žádostí

844

950

949

683

429

418

% podpořených žádostí

50,4

54,0

63,2

64,7

53,4

44,3

zdroj: Kraj Vysočina

Babi, jaké byly
státnice?

Fond Vysočiny je samostatný účelový rozvojový fond. Soustřeďuje část rozvojových
prostředků Kraje Vysočina, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím grantových programů. Prostředky jsou poskytovány formou dotací

Sedmdesát milionů půjde letos obcím jen z Programu obnovy venkova
Mezi obce s maximálně patnácti sty obyvateli rozdělí Kraj Vysočina v letošním roce
více než 69 milionů korun. Proti loňskému
roku si z Programu obnovy venkova Vysočiny polepší o osm obcí více. O krajské
dotace posilující obecní rozpočty má letos
zájem celkem 648 obcí. Mezi nejčastější
aktivity, na které samosprávy dotace žádají, patří opravy radnic, opravy chodníků
a místních komunikací a úpravy v kulturních zařízeních obcí.
Kraj Vysočina poskytuje tento typ dotace obcím od roku 2004 v rámci Programu
obnovy venkova Vysočiny. Všechny prostředky již v minulých letech poskytnuté spolu s těmi, které se mezi obce rozdělí
v roce 2012, tvoří sumu přesahující půl miliardy korun. Za tuto částku by se opravilo
okolo 80 kilometrů silnic třetích tříd nebo
by se vybudoval nový nemocniční pavilon
s kompletním vybavením a zázemím v některém z nemocničních zařízení. „Každý rok žádá o finanční dotace okolo 90 %
obcí z celé Vysočiny. Díky těmto prostředkům se obce mnohdy rozhodnou pustit se
do toho, co by jinak kvůli omezenému rozpočtu odložily. Pro rok 2012 je stanovena
maximální výše dotace na 107 tisíc korun,
aby se uspokojily všechny doručené žádosti,“ uvedl Martin Hyský (ČSSD), radní
Kraje Vysočina pro regionální rozvoj.
Program obnovy venkova Vysočiny je
pouze jedním z nástrojů, kterými se krajské vedení snaží pomoci obcím s jejich rozvojem. Tento program je obecně oblíben
kvůli své administrativní jednoduchosti
a ve většině případů je využíván na spolufinancování oprav místních komunikací, rekonstrukcí obecních úřadů a kulturních domů a také ke zvelebování veřejných
prostranství.

Počet žádajících obcí

foto: Luboš Pavlíček

Žijeme v postmoderní době. Pro mnohé z nás je již svou podstatou „náročnou životní situací“ a bez pomoci se skoro nedá... Tím spíš platí, že
každá sociální služba musí být adresná, nemá být zneužívána a musí
směřovat k tomu, kdo o ni stojí a potřebuje ji.
Sociální služby tvoří v Kraji Vysočina
důležitou součást krajské politiky. Pracuje v nich rozmanitá mnohočetná skupina organizací, sdružení, spolků a dalších občanských a profesních sdružení.
Jsou zaměřené zejména na rodiny,
svobodné matky, seniory, zdravotně postižené spoluobčany, děti, ale i na lidi
bez přístřeší, příslušníky menšin a další. Součástí služeb je i poradenství
a právní pomoc, ale také „jen“ studium a monitoring týkající se například
různých sociálních komunit, zastánců
jiných sociálních směrů či lidí, hlásících se k různým náboženským směrům a podobně. Je to oblast dynamicky
se rozvíjející, jejíž hranice se neustále
posouvají. Mimochodem – běžné výdaje v rozpočtové kapitole sociální věci
vzrostly proti loňsku o 7 %, z 80 205 tis.
na 86 039 tis. Kč.

Každá koruna podpory poskytnutá z Fondu Vysočiny na sebe navázala
za dobu jeho existence více než dvě koruny vlastních zdrojů žadatelů. Pokud tyto
jednoduché počty převedeme do absolutních čísel, budeme se pohybovat ve zcela jiných řádech. V absolutních číslech
totiž za těch deset let existence Fondu
Vysočiny dělá vlastní podíl žadatelů asi
1,18 miliardy korun a objem všech zrealizovaných projektů podpořených z fondu
už přesáhl 1,7 miliardy korun. Jen tak pro
zajímavost, za částku rovnající se celkové hodnotě všech projektů by bylo možné
provést modernizaci vybraných pavilonů
všech pěti krajských nemocnic. Což se
kraji daří za pomoci evropských dotací.
Dotační tituly fungují všude stejně, jen je
třeba umět je využívat a to se žadatelům
na Vysočině daří.
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Program obnovy venkova Vysočiny
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Celkem podáno žádostí

570

611

618

620

624

640

648

Obcí do 1500 obyvatel v kraji (potenc. žadatelů)

661

661

661

662

662

662

662

91

50

43

42

38

22

14

Počet obcí, které nepodaly žádost
Požadovaná podpora v tis. Kč

75 038

81 412

82 234

88 463

83 450

85 915

86 935

Prostředky k dispozici v tis. Kč

69 706,4

71 371

71 274

81 830

69 000

71 165

70 000

Navržená maximální dotace v Kč

127 000

119 000

116 000

134 000

111 000

111 000

107 000

Květen 2012

Lipnice nad Sázavou

Lipnický hrad byl v minulosti jedním z největších v Čechách, ačkoli se z něho dochovala jen
část, patří mezi vyhledávané turistické cíle Vysočiny.

S Lipnicí nad Sázavou si jistě většina z nás
spojuje pobyt Jaroslava Haška, který zde
dožíval poslední plodná léta svého života a proslavil tak místní hostinec U České koruny, kde hledal inspiraci. I dnes zde

5

panorama

můžeme zakotvit na pivo nebo oběd a posilnit se tak na výlet. Hostinec provozuje
Richard Hašek, vnuk slavného spisovatele.
Stejnojmenný hrad Lipnice, tyčící se
na návrší několik set metrů od náměstí,

byl založený na počátku čtrnáctého století pány z Lichtenburka a dobudoval
ho Jindřich z Lipé. Za jeho zetě, Čeňka
z Vartenberka, se hrad výrazně zapsal
do českých dějin. V roce 1417 tu unesený
pražský biskup Heřman Nikopolský musel vysvětit první husitské kněze. Později
Lipnice patřila bohatým Trčkům z Lípy,
kteří ji přebudovali na velkolepou pozdně gotickou pevnost. Za třicetileté války
hrad velmi utrpěl, po válce chátral a tečku tomu udělal požár v roce 1869. Částečná obnova proběhla až ve dvacátém
století. Asi po dvacetiminutovém zevrubném výkladu průvodce si můžeme
prohlédnout hrad sami. Je z něho krásný
výhled na Lipnici a okolní kopce.
Po prohlídce hradu se můžeme vydat
k tzv. Památníku národního odposlechu,
který vytvořil v blízkých žulových lomech
s jezírky sochař Radomír Dvořák. Památník tvoří tři monumentální díla nazvaná Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy
a Zlatý voči. Když půjdeme od hradu severně, přivedou nás k nim orientační tabulky
s barevnými šipkami.

recept

Sýrové cuketové karbanátky
Přinášíme další jarní recept
se zeleninou, tentokrát
si uvaříme sýrové cuketové karbanátky,
které se dají podávat s přílohou
nebo i samotné.
Budeme potřebovat jednu cibuli,
dvě vejce, 50 gramů
sýru, 400 gramů cukety, 200 gramů strouhanky, strouhanku na obalení,
olej na smažení a podle chuti mletý černý pepř, sůl a sekanou petrželku.
Cibuli očistíme a nakrájíme nadrobno, opereme petrželku a nasekáme ji.
Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky
od bílků. Umytou cuketu očistíme a najemno nastrouháme. Do nastrouhané

text a foto: Monika Fiedlerová

text a foto: Petr Novák

Den otevřených dveří

Jan Kubiš – hrdina z Dolních Vilémovic
Dolní Vilémovice. Obec, o níž lidé, nežijící
v jejím okolí, nic nevědí. A to by se mělo letos, ale i příští rok změnit. S těmito roky jsou
totiž spjata výročí narození i úmrtí zdejšího
nejslavnějšího rodáka Jana Kubiše. Muže,
který neváhal za svobodu svého národa položit život.
Jan Kubiš se narodil 24. června 1913 a zemřel 18. června 1942. Byl jedním z těch,
kteří se podíleli 27. května 1942 na atentátu
na nenáviděného říšského protektora Reinharda Heydricha. Byl dokonce tím nejdůležitějším, neboť poté, co selhal samopal Jozefa Gabčíka, zasáhl jeho granát protektorův
automobil a Heydrich byl smrtelně zraněn.
Kubiš zůstal v armádě i po absolvování
základní vojenské služby. Po okupaci v roce
1939 se vrátil domů, ale brzy nato odešel
ilegálně do Polska, vstoupil do čs. jednotky
v jižní Francii a pak se dostal do Anglie. Zde
ho za statečnost vyznamenal v roce 1940
čs. válečným křížem sám prezident Edvard
Beneš.
Po absolvování výcviku pro nasazení v týlu nepřítele byla Kubišova skupina
Anthropoid vysazena na konci roku 1941
u Nehvizd, 20 km od Prahy. Zde se také její
členové před i po provedeném atentátu skrývali. Úkryt v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje byl však zradou

cukety přidáme cibuli, nasekanou petrželku, sýr,
žloutky a strouhanku.
Nakonec osolíme,
okořeníme a vmícháme sníh z bílků.
Z vytvořené hmoty
lžící tvarujeme malé
karbanátky, které
obalíme ve strouhance a na rozpáleném oleji
smažíme dozlatova. Sýrové
karbanátky podáváme s brambory nebo bramborovou kaší a se zeleninovým salátem. Dobrou chuť.
Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni
a máte svůj oblíbený recept, o který byste
se chtěli podělit, stačí nám ho zaslat. Nejlepší recepty otiskneme a autora oceníme.

Čtvrtek 7. června 2012, 9.30–15.00 hodin
Sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Vysočina - domov

pro děti, rodiče i prarodiče
Aktivní stárnutí s podporou celé rodiny.
Program:
9.30 Slavnostní zahájení dne otevřených dveří Radou Kraje Vysočina
9.45 Vystoupení dětí z mateřských škol a ukázka činnosti
seniorů - Hodické kočky - skupina seniorek z Hodic
10.00 - 12.00 - Hudební produkce skupiny Pohoda ze Žďáru nad Sázavou
12.00 - 13.00 - Polední ochutnávka vysočinských dobrot: koláčky,
chuťovky, saláty, pomazánky…
13.00 - 15.00 - Hudební produkce skupiny Mix Tábor

Jan Kubiš a Josef Gabčík ze skupiny Antropoid byli pověřeni, aby zlikvidovali zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha.

vypátrán. Dne 18. června 1942 Němci kostel obklíčili a Jan Kubiš byl smrtelně zraněn
výbuchem granátu na chrámovém kůru.
Nastaly kruté represe a vraždění nevinných lidí. Odnesla to i téměř celá Kubišova rodina. Dokonce se v jednu chvíli zdálo,
že Dolní Vilémovice postihne stejný osud
jako Lidice. Nasvědčovalo tomu fotografování obce ze všech stran a jakési měřicí
práce. Důvody, proč se tak nestalo, zůstávají dodnes předmětem diskusí.
Jana Kubiše a povražděnou rodinu připomíná v jeho rodné vesnici nejen pamětní deska vsazená do podstavce pomníku padlým

Dnem otevřených dveří vás provede moderátor Milan
Řezníček s promotýmem Kraje Vysočina, který si
připravil celou řadu her a soutěží pro děti i seniory.

z 1. světové války, ale také deska na obecním úřadu, odhalená roku 1992. Tam je také
od roku 1993 trvalá expozice dokumentů
z mládí Jana Kubiše, z jeho pobytu ve Velké
Británii i z vysazení v Protektorátu. Místní
by ovšem rádi umístili expozici v příštím jubilejním roce do Kubišova rodného domu,
který obec získala darem od dosavadního
majitele. Na jeho rekonstrukci byla vyhlášena veřejná sbírka.
U příležitosti 70. výročí úmrtí Jana Kubiše se uskuteční v Dolních Vilémovicích
16. června 2012 v 16.00 pietní akt.

V průběhu celého dne si budete moci zahrát, zatančit a zacvičit
si s Hodickými kočkami, vyrobit si vlastnoruční dárek
a ochutnat něco dobrého.
Připraveny jsou také ukázky tvůrčích činností seniorů a osob se
zdravotním postižením, ukázky výroby drobných předmětů
z pedigu, malování na sklo, výrobky z látek a papíru, trénování
paměti, vybarvování mandal, hra šoupanda...

Celý den je možné si prohlédnout sídlo Kraje Vysočina
i s odborným výkladem průvodce!

text: Pavel Kryštof Novák foto: www.lahva.cz

Křížovka o ceny
Rotmistr Jan Kubiš, který v rámci operace Anthropoid provedl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, byl po výsadku v kontaktu i se svou rodinou. ...viz tajenka... 27. května 1942 provedl. Na přípravě a na samotné akci se
podíleli kromě Jozefa Gabčíka také parašutisté Josef Valčík z výsadku Silver A a Adolf Opálka z Out distance (u toho není jeho
přítomnost na místě atentátu 100% doložena). Jan Kubiš byl v roce 2002 povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka.
Autor:
Martin
Němeček
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Bájný letec,
Daidalův
syn

Napodobovati holuba
Oddělovat

Úskok
Tvá osoba

Stékání vody
po zemském
povrchu
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Dutá trubka
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fanfára

2. díl tajenky
Milostná
avantýra
Kynouti
(rukou)

Blábol
Druh sladkého pečiva

Noční
podniky
Hle (rusky)
Představený
kláštera

Pravděpodobně
Roztavené
hmoty
(technic.)

4. díl tajenky
Zvěrolékařský nástroj
Lids. tělo
Velký,
významný
(francouz.)

Bažina
Elegance

Hrníček
určité barvy
Pouze
(nářečně)

Staročeský
drob. peníz
Značka
kryptonu
Dřív. značka
žiletek
Praobyvatel
Médie

Čajová
konvice
(anglicky)

Pohled
(anglicky)
1. díl tajenky

Terénní
závod
Délka
(básnicky)

Přípravek
na mytí
nádobí
Slosování

Pohádková
příšera
Menší typ
vozid. Ford

Zvyklost
Písmeno řecké abecedy

Jméno literáta Staška

3.díl tajenky

Jméno
zpěvačky
Sumac

Tkanina
se zrnitým
povrchem

Mláďata
dom. zvířat
Ukazovací
zájmeno
Napínat

Tajná šifra

Jihoevropan

Velmi vzácný
minerál

POMOC:
AVOT, KRAPP,
TEAPOT.

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje
Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky: dietrichštejnském panství jako hospodářský pojezdný. Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou Marie Bobková, Lesonice, Jaromír Kvarda, Rapotice, Stanislav Dvořák, Telč. Blahopřejeme.

inzerce

www.kr-vysocina.cz
MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT ANGLICKY

PLETIVO

Nový ceník
inzerce
najdete na
iKrajvysocina.cz

MÁTE PROBLÉMY SE ČTENÍM?

14TI DENNÍ LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY
ANGLIČTINY NA VYSOČINĚ.

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

5 x 5cm
32,00 Kč
40,00 Kč
48,00 Kč
51,00 Kč
56,00 Kč
64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška
průměr drátu/počet drátů
100 cm
1,6/2/11
125 cm
1,6/2/13
150 cm
1,6/2/14
160 cm
1,6/2/15
160 cm
1,6/2/23

cena
15,50 Kč
17,30 Kč
19,50 Kč
20,30 Kč
28,00 Kč

1x 14 dní
50 vyuč. hod.

2 x 14 dní
100 vyuč. hod.

1 x 7 dní
60 vyuč. hodin

6990,-

10 990,-

8390,-

Trápí vás problémy se psaním,
pravopisem či matematikou?
Projevy:
• nechuť k učení
• problémy a neúspěchy ve škole
• dyslexie nebo dysgrafie
• špatné známky z diktátů
• pomalé čtení
• nečitelné písmo
• REPARÁTY

UKÁZKOVÁ HODINA

ZDARMA

Rezervace na:
Tel.: 728 680 210
724 709 935
www.lite.cz

POMŮŽEME VÁM S UČENÍM
I BĚHEM PRÁZDNIN
Pořádáme letní dětské tábory
Studijní centrum BASIC - Jihlava, o.p.s.
Havlíčkova 30, Jihlava
tel.: 725 774 710

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

LITE

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659
www.prodej-pletiva.cz

Studijní centrum BASIC - Vysočina, o.p.s.
Svatovítské nám. 128, Pelhřimov
tel.: 775 040 808, 724 709 986

R

ANGLICKÁ ŠKOLA

Havlíčkova 30, Jihlava

www.basic.cz

18/5-VI/12

2/5-VI/12

Svatovítské nám. 128, Pelhřimov

17/5-VI/12

14/5-VI/12

napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

18/5-VI/12
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ZÁZRAKY ŽIVOTA
NADĚJE

Věc každého z nás

u Sečské
Na milovníky bílé stopy čekají
tratě
přehrady i strojově upravované

4

Rehabilitace už v červnu

Dětské centrum v Jihlavě doplní
kraje
rehabilitační pavilon z rozpočtu

5

komplex
Vzniká zde moderní hotelový
korun
za téměř sto třicet milionů

8

Hokejisté z Vysočiny nezářili
Oba týmy hrály na ledě soupeřů,
podlehly
oba také svým protivníkům

Komorní filharmonie
Vysočina vznikla
v Jihlavě v roce 2003.
Do začátku si stanovila
několik cílů.

článek
JIHLAVA – Doplnit chybějící a ceJihlavy
v kulturním životě města
zájem
lého kraje Vysočina, probudit
o tzv. vážnou
současného posluchače
na tradici
hudbu a především navázat
Smetany,
Gustava Mahlera, Bedřicha
kteří v kraji
Václava Stamice a dalších,
zasáhpůsobili a současně významně – to
dění
li do světového hudebního
všechno je úkolem KFV.
má
Vysočina
Komorní filharmonie
o
parametry běžného filharmonickéh
hutělesa, které tvoří profesionální
je variabilní
debníci. Složení orchestru
až po velsmyčcového
komorního
– od
Také program
ký symfonický orchestr.
konje „běžný“: klasické orchestrální
koncerty
certy, koncerty se sólisty,
koncerty, abopro školy, promenádní
kraje Vysočinentní cykly pro města
zájem o toto
na. Potěšitelný je ovšem
že i obtěleso – potvrdil předpoklady,
mezi obyvalast tzv. vážné hudby má
a vážných
teli Vysočiny mnoho ctitelů
věří, že
zájemců. Vedení filharmonie

Korunovační
patří provedení Mozartovy rozhlasem
i Českým
Mezi největší úspěchy šéfdirigenta
v Jihlavě, které je natočeno
festivalu sborového umění

slova
se těleso stane v tom nejlepším
orchestrem,
smyslu populárním, tj.
určitá
který bude často navštěvovat

mše s 220 účinkujícími

a občas skoro
část obyvatel Vysočiny
výjimečných
každý, přinejmenším ve
Protože
momentech svého života.

na 49. ročníku Mezinárodního

právě tohoto
klasická hudba v podání
hluboké uměorchestru přináší vždy
Milan Pilař
lecké zážitky.

nost neklesla

Kino se opraví – návštěv
dnes nejsou
Žďár nad Sázavou – Kina
terno. Většinu
pro podnikatele žádné
chtějí jejich
z nich musí města, pokud
částečně doprovoz zachovat, alespoň
Vysočina
tovat. Stejné je to i s kinem
Hned v úvodu
ve Žďáru nad Sázavou.
ztrátový zimní
roku přispěje radnice na
výši sto dvaprovoz finanční injekcí ve
ceti tisíc korun.
žádné fiI když provoz kina městu
spíše naonanční výhody nepřináší,
kino přes
pak, nehodlá radnice hodit
lety jsme stáli
palubu. „Už před dvěma

Rozhodli jsme
před otázkou, co s ním.
v Jise počkat, až co udělá multikino
návštěvníhlavě, jestli nám nestáhne
taktiku radky,“ vysvětluje vyčkávací
a senátorka
nice místostarostka Žďáru
Dagmar Zvěřinová.
kina VysočiNávštěvnost žďárského
V roce 2007
na podle statistiky neklesá.
představení,
218
celkem
tady proběhlo
17 282 nána které se přišlo podívat
zhlédlo 292
vštěvníků. V loňském roce
Žďáfilmů 18 914 diváků: obyvatelé
za zábavou
ru nad Sázavou nepojedou
i nadále vyudo Jihlavy, raději budou
kulžívat služeb svého domovského kino
že
turního stánku. A to i přesto,
nabídnout
Vysočina nemůže zdaleka
komfort, jako
návštěvníkům takový

Internetová anketa
Kina zejí prázdnotou...“ tak
„Zájem o umění klesá!!!
který dále pozačíná příspěvek jedné z dotazovaných,
už není co bývala. Pamatuji
kračuje: „Návštěvnost kin
pomalu čekal, zda se dostaví
plné sály a teď aby člověk
vás bylo 10 a promítalo se.
ještě 2-3 návštěvníci, aby
kině Dukla ještě před rekonTo jsem zažila v Jihlavě, v
která se mimochodem
strukcí. Jenže teď po renovaci,
lepší. Provozovatel to musel
moc povedla, to není o nic
že už našlo) dalšího dobvzdát a město hledá (možná,
byt prodělečný. To chce
rodruha, co by chtěl risknout
i dokumentárním filmům
fakt odvahu!!! Kino slouží
– byla by velká škoda, kdyv rámci filmového festivalu

Také je
technologie pro 3D vysílání.
. Tyto dvě
třeba vyměnit elektroinstalaci
dalších mísvěci jsou prvořadé. Až na
oken a setech je zateplení, výměna
Dagmar
daček a dalších věcí,“ sdělila
kina musí
Zvěřinová. „Digitalizace
stát okolo
být hotova do tří let a bude
mohla pokrýt
pěti milionů, dotace by
doplňuaž padesát procent nákladů,“
Jaromír
je starosta Žďáru nad Sázavou
Brychta.
sedmi miliInvestici ve výši dalších
typu v okozateplení,
moderní zařízení stejného
onů představuje plánované
soukrointeriéru.
lí. Kino Vysočina provozuje
výměna oken a modernizace
v roce
Helena Zelená Křížová
mý subjekt. Budova, postavená to se
města. A
1963, je ovšem v majetku
„Chceme
nápravu.
o
postarat
rozhodlo
z
kultury,
Video na www.kr-vysocina.c
požádat o grant z Ministerstva
na nákup
který bychom chtěli využít

v City parku takovéto
by zaniklo! Ovšem kino Cinema
Líbáš jako Bůh jsme tam
starosti neřeší...na komedii
a promítalo se bez problév celém sále seděli 4 lidé
mů...“
„odvázal“: „Jaká kultuZato anonym se pořádně
a čučet na film, který stejně
ra a společnost??? Sedět
možnost si kdykoliv
později uvidím v televizi, nemít
možnost si tam dát chipsy
odskočit na záchod, nemít
možnost si tam pokecat se
a otevřít flašku vína, nemít
druhé přísedící, mít možsousedy, protože by to rušilo
kýmsi vysokým vepředu...
nost mít zacloněn výhled
je soukromí. A kdo umí hleNezlobte se, ale soukromí

foto: archiv

Téměř patnáct milionů
korun bude stát oprava,
názory se různí.

Milan

str. 8–9

srpen 2009
číslo 4

str. 12

Během léta velká část našeho
asistentského týmu změnila
svůj rodinný stav.
Kláro, Andreo, Veroniko, gratulujeme!

str. 14
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Z bunkru na Dukle muzeum

si
na vydání DVD, ale může
dat na netu, nemusí čekat
anonymní odpůrce
to rovnou stáhnout...“ pokračuje
se spoustou filmokina. „Nyní mají všichni kabelovky
somrovat do kin. V BnP
vých kanálů, tak proč se ještě
po převratu. Lidi nechodili,
kino zrušili už dávno, hned
na provoz byly vysoké.
tak se to nevyplácelo a náklady
bylo každý léto, pamatuju
To samé i letní kina. Dřív to
tak i na stadionu v BnP,
jak na hřišti v Dolní Rožínce,
a nezájmu lidí. To samý
ale i to zaniklo kvůli ztrátovosti
Radši tu stovku za lístek inmultikino v kulturáku. PS:
dokumentární DVDčka z novestuju za 2 filmová nebo
si to doma v soukromí!“
vin nebo časáků a pustím

Seznam klientů za poslední 3 roky:
Bison & Rose, BOLTON CZECHIA, Deee Communication, Economia, Generali Pojišťovna,
GTS NOVERA, Jockey Club ČR, Krajský úřad kraje Vysočina, Národní památkový ústav,
NOVOTISK, OKD, POPRON média, RWE Transgas, T.T.V., Veletrhy Brno

Ondrášek – pomoc v beznaději

O klienty
NOKD podpořila mobilní hospic.
tak lépe
se starají doma, odchází se

paně
Veleúspěch náborové kam

Trvalé zlepšování?
Něco to do sebe má
Pilotní projekt optimalizace
údržby při dobývání se zdařil,
teď to zkusí v jiném porubu

OSTRAVA – Při masivSpolečnost OKD získala
ním zavádění programu
DARKOV – Projekt Continuous
ve slovinské Portoroži
trvalého zlepšování
Improvement (CI) neboli Systém
prestižní mezinárodní
v dolech
(Continuous Improvetrvalého zlepšování se stal
hitem.
ment) si jistě řada z vás
ocenění Golden Drum
OKD největším pozdně letním
týká
Dole
klade otázku, zda se tato iniciativa
Úspěšně odstartoval také na
za komunikaci s veřejností
pouze důlních či výrobních pracovišť,
Darkov. Povzbudivé jsou zejména
orgaa
údržby
uspěanebo zahrnuje veškeré činnosti
výsledky projektu Optimalizace
OSTRAVA – Společnost OKD
komunikačními
nizační jednotky včetně administrativních
140 912 na závodě 2, který
svými
porubu
v
se
la
vás
zářijoútvarů správy společnosti. Odpověď
projekty na mezinábyl realizován v prvních dvou
činnosti
festivalu
asi překvapí, ale prostřednictvím
rodním
dekádách.
vých
trvalého
interního auditu funguje proces
ve slovinské Porto„Projekt se týkal optimalizace
několik let.
od příprazlepšování na Správě OKD již
roži. Prestižní ocecelého komplexu činností,
Interní audit OKD je tříčlenný útvar
nění Golden Drum
vy techniky k těžbě, přes samotné
společocenění
ředitele,
přebírají
se
generálního
Podíleli
Haladovou
získav přímé podřízenosti
(Zlatý buben)
dobývání až po odtěžení.
Petra Mašínová (vpravo) s Jitkou
ujišťovaŘeditelka pro PR a komunikaci
také
s OKD na projektech spolupracovala.
který se zabývá prováděním řady
na něm horníci v rubání, ale
la v konkurenci 116 projek- ně s Vladimírem Bystrovem z agentury Bison & Rose, která
OKD. Práce
ialisté či
cích a konzultačních auditů v
elektrikáři, zámečníci-spec
tů z celého světa za loňskou
který je
specialistů. OKD se
výrazně
ﬁnáútvaru se řídí ročním plánem,
v duchu horníků a důlních
obsluha odtěžení. K úspěchu
náborovou kampaň. Do
námětů
Náborová kampaň se nesla
provozu
představila veřejnosti jako
vytvořen na základě analýzy rizik,
přispěl i vedoucí mechanik
le postoupila také informační motta „Hledáme chlapy, co drží par- také nově
v moravskotaké členů
Míra, který zajistil
perspektivní ﬁrma, která
členů senior managementu a
Antonín
o veřejně prospěšných
formě
rubání
kampaň
netradiční
Zjednopodporuje hornictu“. Firma díky této
výboru pro audit a dozorčí rady.
nových slezském regionu
nadstandardní dodávky náhradaktivitách ﬁrmy a založení
obory
někoho
náboru získala několik stovek
údržbu
ké učňovské školství i vybrané
dušeně řečeno, pokud je třeba
ních dílů a pečlivě sledoval
Nadace OKD.
na vysokých školách.
ujistit o tom, že jsou dobře nastavené
kombajnu. Důslednou koordinací
a nejúpokud
každý
„OKD patří mezi největší
kontrolní mechanismy, případně
všech navazujících činností
ale i v celé
procesu,
co má
spěšnější ﬁrmy v Česku,
je potřeba poradit se zlepšením
člen kolektivu přesně věděl,
jsme, že se
či
vyzněl jako
střední Evropě. Dokázali
s novým organizačním uspořádáním
dělat a celý výrobní proces
nese k tomu
Je až
vyrovnáme evropské konkurenci
se zvýšením efektivity, využívá
mistrovsky sehraný koncert.
bezpečnosa tím
jen v těžbě uhlí, zvyšování
často interní audit.
škoda, že porub byl již dokopán
ale
jiné
ukončen,“ zhodnotil
ti a zavádění nových technologií,
V roce 2009 se interní audit mimo
projekt
celý
i
byl
naší práce,“
sanací
Darkov
také v ostatních oblastech
zabýval procesy nákupu, prodeje,
vedoucí projektu CI na Dole
Mašínořekla při přebírání ceny Petra
a rekultivací, podílel se na iniciativě
Lincer.
Česlav
OKD.
skladech,
pracovvá, ředitelka PR a komunikace
snižování zásob materiálu ve
Díky optimálnímu přístupu
ale nikdy
kritických
CI
prvků
uplatnění
„Na toto ocenění bychom
a
v oblasti IT ověřoval bezpečnost
níků k projektu
zaměsta zabýval
dobývací
nedosáhli bez pomoci všech
aplikací informačního systému
se průměrná doba provozu
roce poJen
loňském
v
dopravy.
pro50
nám
osobní
kteří
plných
nanců,
se také centralizací
techniky prodloužila na
do naroku na(celorevírmáhali hledat nové „parťáky“
za prvních devět měsíců tohoto
cent celkové pracovní doby
doporučení
red.)
šich důlních provozů,“ dodala.
vrhl interní audit více než 120
ní průměr je 30 procent – pozn.
profeV porotě soutěže zasedli zkušení
ke snížení rizik a zvýšení efektivity.
tomu se navýšilo i plnění
úměrně
a
Nejlepsvěta.
těžba
sionálové z branže z celého
Zlepšování je však záležitostí každého
výrobních ukazatelů. Denní
vybírala zemůžete
ší práce v oblasti PR porota
z nás a já pevně věřím, že i vy
vzrostla ze srpnových 2100
porubu
z
prokazatelný
ze
jména s ohledem na jejich
přispět k rozvoji naší společnosti.
na 2800 tun uhlí a denní postupy
důraz také
Petr Hanzlík
výsledný efekt, přičemž kladla
4,1 na 5,1 metru!
myšlení
OKD
Pokračování na str. 2
vedoucí útvaru vnitřního auditu
na strategický přístup, neotřelost
Vladislav Sobol
a ucelenost provedení.

Ze světa

Souhlas se státní podporou
španělskému uhlí

se rozhodŠPANĚLSKO – Evropská komise
zpřístupnit
la nevznést námitky proti plánu
rezervy, ani
v letech 2008-2010 uhelné
související
proti každoroční státní podpoře
podpora,
s produkcí uhlí. Celková státní
kterou Španělsko podpoří současnou
EUR.
produkci, dosáhne 1,247 miliardy
špaNa základě informací poskytnutých
že pomoc
nělskými úřady Komise stanovila,
rozdíl mezi
uhelnému sektoru pokryla pouze
těžebních
produkčními náklady a výnosy
v redukci
jednotek. Španělsko pokračuje
průmyslu
těžební kapacity svého uhelného
podpor.
státních
a s tím souvisejících
navržená
Komise dospěla k závěru, že
ohled ustapodpůrná opatření berou v
1407/2002
novení Nařízení Rady EU č.
uhelnému
týkající se Státních podpor
se správprůmyslu a jsou proto slučitelná
trhu.
ným fungováním společného

zemí
nost v podbáňského
m o bezpeč
úřadu
Českého
Prvořadý záje
navštívil Ivo Pěgřímek, předseda
vybavený technologií POP 2010
Porub 40 204 v Dole Darkov

,
ní problematik u. Konstatoval
komplexů
že nasazování nových
profilu chospolu se zvětšováním

zavítala
DARKOV – Vzácná návštěva
Do porubu
12. října na Důl Darkov.
báň40 204 fáral předseda Českého
za doského úřadu Ivo Pěgřímek
OKD
provodu generálního ředitele
dalších maKlause-Dietera Becka a
nažerů naší těžební společnosti.
vybaven
Navštívený porub je
tj. sekce2010,
POP
technologií
kombajnem
mi Bucyrus 2,6/5,5,
SL500 a porubovým dopravníkem
také zúčastPF 6/1042. Fárání se
předseda
nili za OBÚ v Ostravě
MarLibor Hroch a jeho zástupce
Ján Fabitin Štemberka a za OKD
a strategii,
án, ředitel pro rozvoj
a BoLeo Bayer, provozní ředitel
Dolu
leslav Kowalczyk, ředitel
Darkov.
Zdroj: IP/09/1125
hlavně
zaměřeno
bylo
Fárání
ých opatna kontrolu protiotřesov
se zajímal
ření. Předseda ČBÚ
POP
nejen o novou technologii
bezpečnost2010, ale především o

team:
ÚVODNÍK
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Klokočov přivítá běžkaře

Zámek v Herálci se změní

Filharmonici z Vysočiny

1139, za husitských
Želivský klášter vznikl v roce
vojska a za svou dlouhou
válek ho dobyla husitská
Zásadní úpravy prodělal
existenci několikrát vyhořel.
století a podílel se
klášterní komplex v osmnáctém
na nich Jan Blažej Santini.
si klášter v Želivě
„Za bezmála tisíciletou existenci
si právem zaslouží.
prošel pestrou historií a ocenění
ohodnocení kuljedinečné
o
jde
případě
V každém
zachování autentického
turní památky, které slibuje
generace,“ komentopříběhu kláštera i pro budoucí
Šimek, provizor kláštera.
val událost Jáchym Jaroslav
ještě častější cíl tuPravděpodobně od nynějška
čeká přísnější režim při
ristů nejen z České republiky
ochrana znamerekonstrukci. „Nejvyšší památková zachování jeo důsledné
ná určitá omezení. Jde ale
byla stavba oceněna.
dinečnosti památky, za kterou
blíže finančním dotaZas však budeme mít mnohem
služeb pro návštěvnícím na opravy a na zlepšování
správce kláštera.
ky,“ uzavírá František Marek,
Pilař

str. 4

str. 10

str. 12

Objekt RPG RE – dříve protiatomový
jako památku
kryt – zachovali nadšenci

POP vidí
Darkovské řídicí stanoviště
veškeré dění v dole na monitorech

Společné projekty
í
a nové policejní ředitelstv

u Humpolce, který
Humpolec – Klášter v Želivě
v České republice, byl
patří mezi nejstarší kláštery
mezi národní kulturv pondělí 8. února zapsaný
ocitl na seznamu vedle
ní památky. Klášter se tak
jsou Pražský hrad, Karltakových památek, jakými
Zelené Hoře u Žďáru nad
štejn nebo poutní kostel na
Sázavou.

1.7.
GTS NOVERA s.r.o. od
Přestřižená pupeční šňůra
Krizi navzdory

Noviny
zdarma
nejen pro
havíře

Šachta jako na dlani

...PŘICHÁZEJÍ NA KŘÍDLECH

strana 3

Klášter v Želivě na mapě
nejcennějších památek
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Havlíčkův Brod –
Hejtman kraje Vysočina
Jiří Běhounek poprvé
v letošním roce navštívil
havlíčkobrodskou radnici. V doprovodu ředitele
Krajského ředitelství
policie ČR kraje Vysočina Josefa Bačkovského
radními především
jednal s vedením města a
a města Havlíčo společných projektech kraje
pak přítomné seznákův Brod. Josef Bačkovský
policejního ředitelství.
mil s fungováním nového
otázkou spolupředevším
„Zabývali jsme se
se např. o nemocpráce kraje a města. Hovořilo
o školách, které
nebo
Brodě
nici v Havlíčkově
je jejich zřizovatejsou u vás, ale kraj Vysočina
přiblížil organizaci
radním
Bačkovský
lem. Josef
ředitelství,
a systém řízení nového policejního
upřesnil téma jednání
2010,“
1.
1.
vzniklo
které
hejtman Jiří Běhounek.
výstavbě
Řeč byla i o dlouho připravované
Brodě. V poslední
krajské knihovny v Havlíčkově
zda krajská knihovna
době se rozvinuly debaty,
vznikne opravdu tady.
definitivně vyřešili
„Otázky o umístění už jsme
Brodě neuvažua o jiné lokalitě než o Havlíčkově
velice náročnou invesjeme. Jde však o finančně
formy spolupráce
tici, a proto hledáme možné
Předpokládáme, že výi se soukromým sektorem.
doplnil Běhounek.
stavbu zahájíme v roce 2011,“
s ředitelem
Postupně hejtman Jiří Běhounek
v Jihlavě Josekrajského policejního ředitelství
všech pět okresních
fem Bačkovským navštíví
Brod byl cílem
měst kraje Vysočina. Havlíčkův
Alena Doležalová
jejich návštěvy jako první.

str. 4

str. 5
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15. října 2009 l číslo 37

foto: HN

Adam Sawicki – rozhovor
Zelená Novera
Wholesale Line Rental
str. 17

číslo 2
duben 2008
GTS Novera

str. 20

o
deb a zvyšování hmotnostníh
je krok
stupně chodbové výztuže
zajišťovásprávným směrem při

Nicméně
ní bezpečnosti horníků.
řešit styk
poukázal i na nutnost
způsobem,
porub-chodba jiným
v OKD,
než je dosavadní praxe
se cela to hlavně kvůli zvětšující
nutno zajiskové ploše, kterou je
OKD na to
tit. Generální ředitel
z hlavních
reagoval, že je to jeden
kteúkolů těžební společnosti,
zvyšování
rý vychází ze strategie
porubů.
bezpečnosti a výkonnosti
Beck
Po vyfárání Klaus-Dieter
zejména
a Ivo Pěgřímek diskutovali
hornické
o otázkách bezpečnosti,
investicích
problematice a dalších
a nových
do oblasti bezpečnosti
technologií.
ČBÚ a geNa závěr se předseda
na dalnerální ředitel OKD dohodli
Tentokrát
ší inspekční prohlídce.
by se měla
do oblasti příprav, kdy
razicí technejnovější
s
čelba
fárat
340 se svornikou, tj. kombajn MR
lb
níkovacím zařízením.
FOTO: Důl Darkov
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GTS

foto: Czechtourism

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

GTS Awards Winners

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

2007
GTS CE - nejlepší operátor
205 centimetrů Petra Žáčka
TDi
Transformační program

str. 10

Síť MPLS
Úsek zákaznických řešení

18

číslo 4
srpen 2008
GTS Novera

Awards

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

Reálná virtualita
Budníka
Společně podle Tomáše
Studujeme po síti

10

24–25

číslo 3
červen 2008
GTS Novera

foto: KFV

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

Novera duo expres
Co je to Business inteligence

Ivo Pěgřímek, Ján Fabián,
Zleva: Boleslav Kowalczyk,
a Eva Vévodová (tlumočnice).

Klaus-Dieter Beck, Leo Bayer

prázdniny jsou dávno pryč
a s nimi i doba dovolených,
relaxace a relativního klidu.
Počasí sice v prvních dnech
léto
nebralo podzim na vědomí,
jak
si svou nadvládu udržovalo,
dění
dlouho jen to šlo, avšak
na pav naší společnosti nabralo
třičných obrátkách okamžitě.
Celou skupinu RWE CZ patřičně
rozhýbala zejména návštěva
strávil
pana Grossmanna, který
svých
jeden den ve společnosti
k seznáčeských kolegů, přičemž
mení se s místními podmínkami
využil doslova každou minutu
časopis
svého pobytu u nás. Náš
tom
team: byl samozřejmě při
pořízení
pro
chvíle
i
a našla se
rozhovoru.
jen
Doba prázdnin však přece
více nahrávala odpočinkovým
velká
tématům, a to i proto, že
h Comčást aktivit podporovanýc
v průpaniem se odehrává právě
běhu léta. Při pročítání stránek
ím
věnovaných mimopracovn
činnostem našich zaměstnanců
tak třeba i vy získáte inspiraci,
jak uplatnit své vlastní zájmy
a záliby ku prospěchu jiných.
Letním tématem byl rovněž
sport, takže i jemu je vyhrazeno v našem časopise možná
až nezvykle hodně místa.
Sport však patří k hlavním
„benefitům“, které svým
zaměstnancům RWE
nabízí. Pozorně si proto
prohlédněte především
fotografie z letních
„sportovek“ a popřemýšlejte o tom, zda by
nestálo za to, abyste se
příště zúčastnili i vy.
Takže příjemné chvíle s teamem číslo 6 přeje všem

V ústecké ZOO bylo pokřtěno
mládě siky vietnamského
RWE
za přítomnosti zástupců
str. 16

NY RWE V ČR
ZPRAVODAJ SKUP I
09
TE AM: ČE SKO 6/20

ch věcech
ernu nemluví jen o pracovní

Šéf konc

anna v RWE
První návštěva Jürgena Grossm

vzdálenostem provozů RWE
velký chlap!“, Díky krátkým
pan Grossmann
„Člověče, vy jste vážně
na jižní Moravě stihl
zvláštní
dovolil si Václav Bartuška,
ještě navštívit – poprvé
bezvyslanec pro energetickou
se jménem
pečnost, slovní hříčku
které v němJürgena Grossmanna,
Totéž si
čině znamená „velký muž“.
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Horolezec Radek Jaroš
zdolal Annapúrnu

www.kr-vysocina.cz

Fotoreportáž: Jihlavská PROMENÁDA fandila kultuře

Horolezec a patriot Vysočiny Radek Jaroš zdolal před několika dny třináctou
osmitisícovku. Tentokrát se podařil výšlap na Annapúrnu. Z Himálají se však
vrací s omrzlinami prstů na všech končetinách. Poslední zatím Jarošem nepokořený osmitisícový vrchol je legendární
K2. „Radek je obrovský bojovník a co si
zamane, to zdolá. Klobouk dolů a hodně sil při dosahování dalších vysokých
cílů,“ vzkazuje Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD), hejtman Kraje Vysočina.
Annapúrnu, 8091 metrů vysokou
himálajskou horu, zdolali Radek Jaroš
a Jan Trávníček 6. května 2012. Desátou
nejvyšší horu světa, stejně jako ty ostatní, zlezl Radek Jaroš bez kyslíkových
přístrojů.
text: Jitka Svatošová

Ledečské čtyřkolky
odstartovaly motoristickou
sezonu v Ledči

První z krajských open air koncertů, které Vysočina přiváží do okresních měst v rámci projektu
Vysočina fandí kultuře, pobavil občany Jihlavy. Příjemné a oblíbené prostředí jihlavské pivovarské
zahrady nabídlo dost místa pro improvizované závody koloběžek.

Jihlavská PROMENÁDA gradovala koncertem hudební skupiny Beatles Revival. Stylové černé
obleky, retro účesy a komerčně nejúspěšnější a kritiky nejuznávanější skladby v historii populární
hudby měly i v Jihlavě očekávaný ohlas.

David Krejčíř a Luboš Kobelka ze SMS
motokrosu Pardubice na trati Mezinárodního mistrovství ČR čtyřkolek a side,
které se jelo v neděli 13. května jako Ledečské čtyřkolky – druhý ročník memoriálu Antonína Charouze staršího. Závody
odstartovaly motoristickou sezonu v motokrosovém areálu v Ledči nad Sázavou,
která vyvrcholí v sobotu 15. září Motokrosem národů 2012 Veteran Classic.
foto: Jiří Sladkovský

Novoměstská diskařka
Jitka Kubelová
na evropský šampionát
Historický úspěch atletiky Vysočiny
zaznamenala na květnové Velké ceně
v atletice v Olomouci novoměstská diskařka Jitka Kubelová, která si vítězstvím
v hodu diskem výkonem 57,57 metru
a překonáním nominačního limitu zajistila kvalifikaci na mistrovství Evropy.
„Výkon je také novým krajským
rekordem. Je to fantastický úspěch
a nepamatuji, že by v posledních deseti, možná dokonce dvaceti letech
někdo, kdo závodí za klub z Vysočiny,
byl na mistrovství Evropy dospělých,“
uvedl trenér Petr Hubáček z atletického
oddílu TJ Nové Město na Moravě. Evropský šampionát se uskuteční na přelomu června a července v Helsinkách.
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Průvodci atraktivních programů jsou krajánci procházející Vysočinou. V promostanu Kraje Vysočina,
který byl pořízen z projektu „Vítejte na Vysočině“, spolufinancovaného ROP Jihovýchod a Evropskou
unií, nebyli k přehlédnutí.

Třebíčské mažoretky pochodovaly v rytmu velkého orchestru TUTTI ZUŠ Jihlava a Dechového
orchestru mladých ZUŠ Chotěboř.

Cink, Kulhavý a Nashová brali medaile v závodě horských kol v Novém Městě na Moravě
Víkend od pátku 11. května patřil v areálu
v okolí hotelu Ski v Novém Městě na Moravě závodům Světového poháru horských
kol.
V pátečních sprinterských závodech dominovali především zahraniční jezdci, prvenství
získali Švýcar Sepp Freiburghaus a Švédka
Alexandra Engenová. Domácí cyklisté se
do finálových šestic nedostali. Nejlepší Čech,
Milan Spěšný, dojel desátý a Pavla Havlíková se umístila druhá v malém finále, celkově
obsadila osmé místo.

Kateřina Nashová slaví třetí místo.

V závodě cross country se následně dařilo
Jaroslavu Kulhavému, vítězi loňského Světového poháru a mistru světa, který dojel
druhý za Švýcarem Nino Schurterem a před
třetím Jihoafričanem Burrym Standerem.
Přidala se k němu v závodě žen také
česká cyklistka ve službách amerického
týmu, Kateřina Nashová, která skončila
třetí, lepší byla Francouzka Julie Bressetová, vedoucí závodnice Světového poháru
po třech závodech, a druhá Ruska Irina
Kalentieva.

Jediným českým závodníkem, který v Novém Městě na Moravě vybojoval zlato, byl
v závodě muži U23 Ondřej Cink.
Pochvalu sklidili od zástupců světové
cyklistiky také pořadatelé závodů z Nového Města na Moravě. Byly oceněny kvalitně
připravené třídenní závody v nově vybudovaném areálu, který vedle lyžařských podniků je připravený nabídnout služby cyklistům,
ale také laické veřejnosti. Závody horských
kol významně podpořil Kraj Vysočina finančtext: Milan Pilař foto: David Poul
ní dotací.

Horkovzdušné balony
budou v červnu
kroužit nad Vysočinou
Mistrovství České republiky v balonovém létání 2012 se uskuteční od středy
27. června do neděle 1. července v Radešíně na Žďársku, podpořil ho také
Kraj Vysočina. „Organizace letošního
Mistrovství se ujala mladší, nastupující generace pilotů a balonářů. Kromě nich se bude účastnit celá česká reprezentace sedmi posádek, trénujících
na Mistrovství světa 2012, které se koná
v Battle Creek v americkém Michiganu

je naplánováno pro maximálně dvacet
posádek, přičemž v každé posádce jsou
minimálně tři lidé,“ uvedl Martin Koupa, ředitel Mistrovství ČR 2012.
Soutěžní lety budou každý den dva,
vždy ráno po východu slunce a večer
před západem, počínaje středečním večerním letem a konče sobotním večerním letem. Během každého letu piloti plní různé disciplíny, průměrně dvě
na let.

Na přelomu června a července se nad Vysočinu vznesou balony s posádkami v koších, které
změří svůj um v létání.

a zúčastní se ho díky čtvrtému místu
Petra Kubíčka na evropském šampionátu ve španělské Lleidě rekordní česká účast sedmi posádek. Mistrovství

Více informací na: http://www.balon.cz/
cs/balonove-letani/sportovni-letani nebo
http://www.balonove-mistrovstvi.cz/
text: Milan Pilař foto: archiv pořadatelů akce

Video na www.iKrajvysocina.cz

Dvě stovky bezpečných branek mohou díky dotaci Kraje Vysočina používat mládežnické
fotbalové týmy z regionu.

Devadesát mládežnických
fotbalových klubů získalo
bezpečné branky
Na fotbalových hřištích na Vysočině bude pro děti opět o něco bezpečněji. Devadesát regionálních klubů
už od Kraje Vysočina obdrželo nové
a především bezpečné fotbalové branky z plastu za 1,5 milionu korun. „Cílem projektu Bezpečná branka bylo
zvýšit bezpečnost na fotbalových hřištích a instalovat certifikované branky snižující riziko převrácení a následných vážných úrazů,“ uvedl hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD).
Nové branky o rozměrech třikrát dva
metry jsou vyrobeny z polymerových
trubek. Každý roh brány je zpevněn

hliníkovou trubkou a celá konstrukce je zatěžkána jisticím závažím, které je umístěno ve spodním dílu, zajišťuje vysokou stabilitu a znesnadňuje
překlopení.
Nová brána váží jen okolo 30 kilogramů, což je téměř o dvě třetiny méně než
starší branky z ocelové konstrukce.
„Vedení kraje se snaží podporovat
všechny aktivity, které zvyšují bezpečnost dětí a obyvatel kraje při sportu. Netýká se to jenom branek, ale také přenosného dopravního hřiště pro mladé
cyklisty,“ doplnil Libor Joukl (ČSSD),
náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

text a foto: Ondřej Rázl

