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Včelařů ubývá

Peníze
nemocnicím

Kraj chce obnovit zájem
mladých lidí o tradiční
venkovskou záležitost –
včely a včelaření.

Na Vysočině je bezmála
tisícovka sborů
dobrovolných hasičů.
Kraj se o ně dobře stará.

Příští rok čekají krajské
nemocnice stamilionové
stavby. Přečtěte si, jaké
to budou.
strana 2
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Krotitelé ohně
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Záchranáři budou chybět

ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ
Dukovany (kid) • První z osmi
vstupních turniketů do střežených
prostor jaderné elektrárny Dukovany je od října vybavený kontrolou vstupu pomocí otisku ruky.
Elektronický neomylný hlídač přibyl v elektrárně v rámci opatření
pro zvýšení bezpečnosti. Na ostatních sedmi turniketech zařízení
nainstalují do konce roku.
Foto: Luboš Pavlíček

Vysočina (kid) • Bezpečnost obyvatel
Vysočiny i ostatních krajů se
sníží. V dopise ministryni obrany
to uvedl hejtman Vysočiny Miloš
Vystrčil (ODS) s odvoláním na zrušení
takzvaných záchranných praporů.

AKTUÁLNĚ S HEJMANEM
Vysočina se nedobrovolně stala laboratoří vážných zdravotnických problémů. Nevím, čím jsme si tu pochybnou výsadu zasloužili – naše nemocnice nejsou ani horší, ani lepší než jinde v Česku a možná i leckde
v Evropě.
Vůbec mě ta situace netěší, už kvůli všem lidem, kteří se s ní setkali z pozice pacientů, jejich rodin a nakonec i zaměstnanců. Velmi s nimi
soucítím. Při setkání s některými kolikrát skoro chybí slova k vyjádření
účasti a lidské blízkosti.
Tak jak jsem mohl vnitřní chod našeho zdravotnictví poznat, troufnu si
vynést posouzení. Naše nemocnice umí výborně léčit. Naši zdravotníci jsou většinou velmi dobří profesionálové. Vesměs takoví Štrosmajeři
– mimořádní v lékařské péči, s mezerami v administrativě, neboli česky
papírování. Nejen lidská chyba - obyčejný omyl, nepozornost, ale i neúcta k dokumentaci a nastaveným pravidlům stojí například za záměnou
novorozenců. Skutečně je to tak.
Jsem ten poslední, kdo by nadřadil papírování a výkaznictví
nad výkon a lékařskou erudici. Vždycky si myslím, že je
lepší poctivá práce než referování
o ní v dokumentech. Zároveň si však také uvědomuji, jak životně
důležitá je řádná dokumentace a její
kontrola tam,
kde jde o cenné hodnoty a zejména
potom tam,
kde jde o hodnotu nejcennější – lidský život.
Proto s plnou vážností říkám: Jediné pozitivum, které oba vážné případy přinesly, je naprosto jasné sdělení nám všem
– buďme dobří nejen ve své práci,
ale i v její administrativě. A toto
sdělení teď ve
světle událostí v našem
kraji prostě musí
pochopit
každé
zdravotnické zařízení nejen na Vysočině, ale
v celé zemi.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

Záchranné prapory jsou vojenské jednotky vybavené i těžkou technikou, které slouží mimo jiné také na pomoc civilnímu obyvatelstvu, a to zejména
při živelných pohromách. S vojáky z Jindřichova Hradce, Kutné Hory či Bučovic se tak oby-

vatelé Vysočiny mohli potkat
nejen při povodních, ale například i při velkých sněhových
kalamitách.
„Nejdůležitější ale je, že například s aktivní pomocí všech
vojenských záchranářů počítá vnější havarijní plán jaderné

elektrárny Dukovany. I havarijní plán kraje počítá s jindřichohradeckým útvarem s tím, že si
jejich pomoc může hejtman přímo vyžádat,“ vysvětlil vedoucí
hejtmanova sekretariátu Zdeněk Kadlec.
S takovou pomocí je ale ko-

nec. Záchranné prapory v Jindřichově Hradci a Bučovicích
totiž budou bojovým útvarem,
v Kutné Hoře vojenští záchranáři končí úplně. To znamená,
že s nimi kraje už v podstatě
počítat nemohou.
(Pokračování na str. 2)

Kraj má vlastní kardiocentrum
Jihlava (kid, jis) • Specializované kardiointervenční
pracoviště s nejmodernější technikou v jihlavské
nemocnici pomáhá prvním pacientům. Lidé
z našeho regionu tak už nebudou v případě akutních
srdečních příhod převáženi do vzdálených nemocnic
v sousedních krajích.
Kapacita kardiocentra, které na
Vysočině provozuje soukromá
společnost, je 1500 koronárních
intervencí a dále zhruba 3000 dalších diagnostických vyšetření.
Za investicí ve výši několika desítek milionů korun se nyní skrývá špičkově vybavené pracoviště a počítá se s rozběhnutím kardiologického oddělení s možností hospitalizace a intenzivní péče.
Nové pracoviště je umístěno v přízemí diagnostického pavilonu nemocnice.
„Vznik kardiocentra byl naší prioritou. Slibujeme si od toho opravnoviny jsou součástí projektu

du zlom v nabídce poskytovaných
služeb. Kardiovaskulární onemocnění patří k nejčastějším onemocněním obyvatel Vysočiny a jsou
také statisticky nejčastější příčinou úmrtí,“ řekl při otevření kardiocentra náměstek hejtmana pro
zdravotnictví Pavel Hájek (ODS).
Jihlavské kardiocentrum již nyní
nabízí kompletní spektrum invazivních diagnostických procedur,
představující např. vyšetření vad
srdce a jejich významnost, určení
a vyšetření patologických procesů na srdečních chlopních, vyšetření věnčitých tepen s vyhodnoce-

Ladislav Pešl popisuje moderní techniku, v pozadí náměstek Pavel Hájek
a Ivan Horňáček. Foto: archiv kraje

ním jejich postižení a další léčebné zákroky, u nichž nehrozí potřeba kardiochirurgického výkonu,
který zatím v Jihlavě provádět ne-

www.ceskydomov.cz

lze. Lidé se k péči kardiocentra dostanou nejlépe na základě konzultace se svým praktickým lékařem,
či ošetřujícím specialistou.

VYSOČ I NA – NÁŠ DOMOV
Elektronický podpis lze
vyřídit také na kraji
Vysočina (kid) • Certifikát pro
elektronický podpis mohou zájemci získat přímo na krajském
úřadu.
Kraj o otevření a provozování
kontaktního pracoviště uzavřel
smlouvu se společností První
certifikační autorita, a. s. Pracoviště vydává certifikáty nejen pro
zaměstnance kraje, ale certifikáty zde mohou získat i obce, příspěvkové organizace a také nejširší veřejnost. Kromě kvalifikovaných certifikátů určených pro
elektronické podepisování uznávaným elektronickým podpisem
a kvalifikovaných systémových
certifikátů určených pro podepisování uznávanou elektronickou značkou zabezpečují uvedená pracoviště také vydávání komerčních certifikátů, které umožňují elektronické podepisování
zaručeným elektronickým podpisem a také šifrování.
V úředním styku lze uznávaný
elektronický podpis využívat na-
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Zdravotnictví čekají velké peníze

Vysočina (kid) • Krajské
nemocnice pravděpopříklad při elektronické komunikaci se všemi orgány veřejné dobně čekají příští rok
správy v České republice.
rozsáhlé opravy v hodnotě bezmála miliardy
Kde získat
korun. Kraj v těchto
certifikát pro dnech hledá způsob, jak
elektronický velké investice v nemocnicích zaplatit.
podpis:

Sídlo kraje Vysočina
Žižkova 57, Jihlava
kancelář A 4.11
kancelář A 1.20
v pondělí
a ve středu
od 9.00 do 11.00
a od 13.00 do 16.00
v pátek
od 9.00 do 11.00

Opilci dluží za záchytku
Vysočina (kid) • Opilci z našeho
kraje za loňský rok dluží zhruba
1,5 milionu korun za pobyt na záchytce. Znamená to další zátěž na
krajskou kasu.
V kraji je jediná záchytná stanice – v Jihlavě. Letos je na její provoz vyčleněno v krajském rozpočtu 3,6 milionu korun. Za pobyt platí opilci 1700 a dluh dosahuje astronomických rozměrů. Na místě

Kraj Vysočina

„Předpokládáme, že půl miliardy korun získáme z evropských
fondů,“ plánuje krajský ekonomický radní Miroslav Houška
(KDU-ČSL). K takovým penězům musí ještě povinně přidat
patnáct procent kraj a stát rovným dílem, tedy celkem 75 milionů. „Další peníze se nabízí
formou půjčky od Evropské investiční banky. Máme zde otevřený úvěrový rámec na jednu
miliardu, zatím jsme využili polovinu na opravy silnic,“ vysvětlil Houška.
Kraj by takto na investice v nemocnicích věnoval 975 milionů
korun. Samotné nemocnice by
si ale představovaly vyšší částku. Novoměstská nemocnice žádá 355 milionů na rekonstrukci interního pavilonu, pelhřimovská 380 milionů na rekonstrukci
hlavní lůžkové budovy, třebíčská
260 milionů na zbrusu nový pavilon pro matku a dítě a havlíč-

zaplatí jen nepatrný počet klientů. Přitom tvoří klientelu z převážné části bezdomovci a lidé s minimálními příjmy.
Nutnost zřídit záchytnou stanici
krajům ukládá zákon, stát ale na
její provoz nijak nepřispívá a neřeší z něj vyplývající dluhy. Krajská
rada se shoduje, že je nutné zvýšit
cenu za pobyt a zvýšit také účinVysočina (kid) • Filantropové, výnost vymáhání dlužných částek.
znamné osobnosti veřejného života, vědci i sportovci. To jsou společenské skupiny, ze kterých se
budou rekrutovat budoucí držitelé nejvyšších ocenění kraje Vysočina.
V sedmém roce své existence
kraj pracuje na způsobu symbolického oceňování občanů Vysočiny, kteří se o rozvoj svého kraje zasloužili.
Nejvyšší ocenění kraje bude mít
tři stupně, vyjádřené materiálem

Miroslav Houška s primářem pelhřimovské ortopedie a předsedou krajské zdravotní komise Jiřím Běhounkem (ČSSD)
si prohlíží fasádu lůžkové budovy nemocnice v Pelhřimově. Foto: redakce

kobrodská nemocnice 160 milionů korun na rekonstrukci interny. „V Havlíčkově Brodě nás tlačí i čas. Oprava musí být hotová
před zahájením výstavby krajské knihovny. Na pozemku, na
kterém má knihovna stát, totiž je
nyní jakási záložní budova, která

bude během opravy interny sloužit pacientům,“ ilustroval Miroslav Houška.
Celková částka, kterou nemocnice žádají, přesahuje možnosti
kraje o 180 milionů korun. „Pevně věřím, že se nám podaří požadavky nemocnic a možnosti kraj-

ské pokladny postupně přiblížit
k sobě,“ řekl Houška.
Investice v budoucnu čekají i nemocnici v Jihlavě. Ta své stavby totiž připravuje na rok 2009.
Výjimkou je infekční pavilon, na
jeho financování se ale bude významně podílet stát.

Sochař Dvořák vytváří krajské medaile

Příspěvek má pomoci
obnově zájmu o včelaření

a výtvarným zpracováním medailí. „Medaile chápeme jako nejvyšší ocenění, které kraj uděluje.
Mají vyjadřovat respekt a uznání,
jejich umělecká hodnota a zjevná jednoúčelnost podtrhnou jedinečnost a význam udělení a především příjemce medaile. Jejich
tvar, materiál a způsob udělení
jsou velmi promyšlenými, skrytě
i zjevně symbolickými kroky, které mají trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří zde ži-

jí,“ uvedl hejtman Miloš Vystrčil (ODS). Materiálem pro výrobu
medailí je žula, sklo a dřevo jeřábu ptačího – symbolického stromu Vysočiny. „Autorem návrhu
medailí a garantem jejich výroby,
kdy každý kus bude originálem, je
regionální sochař Radomír Dvořák, autor kamenného triptychu
v Lipnických lomech. Výtvarné řešení medaile ve všech čtyřech materiálech vychází z autorova tématu oboustranného obrazu, kde
krajina otvorem na obzoru pokra-

čuje na rubu plochy – na základě
principu fotografické clony. Autor
se v medailích snaží ztvárnit například témata vycházející z krajiny, architektury, podnebí a také
heraldických prvků Čech a Moravy. Zvolené materiály jsou typické
pro náš kraj a v kombinaci se svěžím motivem tvoří originál hodný
mladého a odvážného kraje,“ popsal ocenění Zbyněk Čech z odboru sekretariátu hejtmana. Systém a způsob samotného udělování medailí je nyní ve fázi příprav.

ekologie
Pacientům slouží nový web Učitelé
vyrazili do tříd
Vysočina (kid, jis) • Porovnání kvality zdravotní
péče, práva pacientů, kontakty, ale i ankety a další
užitečné informace najde každý, kdo se zajímá
o zdravotnictví na Vysočině na novém portálu
www.zdravi-vysociny.cz.
Vysočina (kid) • Mladí včelaři
z Vysočiny získají od kraje finanční pomoc. Ta je určená pro dovybavení stávajících včelařských
kroužků o základní zařízení anebo pro vybavení kroužků vznikajících.
„Včela přináší největší ekonomický přínos opylováním rostlin, a tím napomáhá zemědělské
výrobě k zvýšení výnosů semen,
jejich kvalitě a dobré klíčivosti,
a působí tedy jako jeden ze stabilizujících faktorů zemědělské

výroby. Dalším důvodem k této
podpoře je průměrný věk včelaře,
který v současné době je 60 a více let,“ zdůvodnil podporu krajský radní pro zemědělství Ivo Rohovský a dodal: „Je nezbytné přiblížit včelařství mladým lidem,
vychovat novou generaci včelařů
a předat jim zkušenosti.“
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku mohou zájemci
předkládat od 1. do 30. listopadu
2007. Podrobné informace jsou
na www.kr-vysocina.cz.

NÁŠ ZDRAVÝ KRAJ

Dny zdraví
Zdravá města Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, Velké Meziříčí a Telč se zapojila
do celonárodní kampaně Dny zdraví. Dny zdraví proběhly také v Havlíčkově Brodě a Žďáru nad Sázavou.
Kampaň, která letos proběhla již potřinácté, a patří tak mezi nejstálejší kampaně v České republice, se
zaměřuje na zdraví obyvatel v tom
nejširším pojetí – tedy zdraví nejen jako absence nemoci, nýbrž stav
celkové fyzické, duševní a sociální
pohody.

Hlavním cílem Dnů zdraví je zajímavou formou informovat občany
o tom, jak správně pečovat o své
zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím, a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou
dlouhodobě přispívat k jejich fyzické
i duševní pohodě. Organizátory akcí
na Vysočině byla Zdravá města, Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, neziskové organizace, školy a další subjekty zabývající se podporou zdraví.



Webové stránky mají přede- vštěvníkům webu je k dispozivším pomoci pacientům s orien- ci i možnost vyjádřit vyplněním
tací v problematice. Obsahují zá- krátkého dotazníku svou spokokladní komentované ukazatew w w. z d ra v i - v y s o c i
le poskytované
zdravotní péče
v lůžkových zdravotnických zaří- jenost s poskytovanou zdravotní
zení zřizovaných krajem Vysoči- péčí v nemocnicích kraje.
na, občanům jsou dále k dispozi- „Naším cílem je předkládat a seci například informace o základ- znamovat pacientskou veřejnost
ních právech pacientů, kontakty s organizací a nabídkou zdravotna zdravotnická zařízení, odbor- ní péče v našem kraji, informoná veřejnost zde najde mimo ji- vat otevřeně o výsledcích, kvaliné informace o aktuálních výbě- tě a spokojenosti s poskytovanou
rových řízení nebo metodiky. Ná- zdravotní péčí v lůžkových zdra-

votnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina. Zároveň
by měl portál poskytnout pacientům orientaci v jejich základních
právech a poskytnout jim aktuální informace z oblasti zdravotnictví kraje Vysočina,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek (ODS) a dodal:
„Zřízení veřejného portálu by
mělo být na jedné straně jednou
n y. c z
z cest, jak informovat naše občany o rozsahu a kvalitě poskytované zdravotní péče. Na druhé
straně očekáváme, že to bude jakási zpětná vazba pro naše zdravotnická zařízení, kdy na základě
připomínek občanů budou moci
reagovat, a zlepšit tak poskytovanou zdravotní péči obyvatel kraje
a všech pacientů.“

Vysočina (kid) • Ve školách Vysočiny a sousedního Jihomoravského kraje už pracuje prvních
28 učitelů, kteří po ročním kurzu mají oprávnění k enviromentální výchově.
Účastníci celoročního specializačního studia absolvovali v průběhu pěti soustředění 250 výukových hodin – věnovali se v nich
obsahu, historii a pojetí environmentální výchovy v ČR, získali řadu praktických námětů pro
školní i mimoškolní činnosti, nahlédli do odborných disciplín zaměřených na ekologii a environmentalistiku, diskutovali aktuální
problémy péče o životní prostředí v ČR i ve světě. Navštívili také
řadu pracovišť v celé České republice, která se specializují na environmentální výchovu a osvětu.

Záchranáři budou chybět
(Pokračování ze str. 1)

Hejtman Miloš Vystrčil se rozhodnutí vlády snažil do poslední
chvíle zabránit. Napsal dopis premiéru Mirku Topolánkovi, v září se spolu s ostatními hejtmany
sešel s ministryní obrany Vlastou Parkanovou a těsně před konečným rozhodnutím jí napsal již
druhý dopis, ve kterém vysvětluje
dopady takového postupu na bezpečí obyvatel Vysočiny. Na základě schůzky totiž pověřil úřed-

níky, aby z ministerstva obrany
získali konkrétní informace.
„Ty mne natolik znepokojují, že
jsem se rozhodl oslovit Vás tímto dopisem s naléhavým upozorněním na závažná rizika připravovaných opatření,“ píše hejtman
ministryni a dále uvádí: „Uvažované změny dle našich informací
a poznatků zvyšují bezpečnostní
rizika pro obyvatelstvo a podstatným způsobem narušují podmínky pro včasnou, dostupnou, kva-

www.kr-vysocina.cz

litní a účinnou pomoc záchranářů
obyvatelům v nouzi.“
Hejtman uvádí jako zásadní problém zejména fakt, že si pomoc
vojáků už nemůže vyžádat přímo,
a tak se čas jejich příjezdu velmi
prodlouží. Protestuje také proti transformaci na bojové útvary,
která znamená změny v technickém vybavení a nakonec i samotném zaměření. Jako nejdůležitější hejtman Miloš Vystrčil v dopise jmenuje počet vojáků. Ze

současných asi 1700 vojáků, určených a vycvičených přímo na
pomoc civilním obyvatelům, zůstane něco přes 200. „Ministerstvo obrany má promyšlené, jak
činnost vojenských záchranářů alespoň zčásti suplovat civilním integrovaným záchranným
systémem. Bude to komplikovanější, ale půjde to. Přesto bych
byl raději, kdyby prapory zůstaly,“ řekl měsíčníku Kraj Vysočina hejtman.
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Do zóny je lepší přístup Ve věci záměny dětí se staly chyby

Havlíčkův Brod (kid, jis) • Centrum Havlíčkova Brodu si zase
o trochu oddychne od nákladní
dopravy. Celkovou rekonstrukcí ulice Průmyslové a vybudováním kruhového objezdu je dokončené propojení silnice první
třídy číslo 38 a Havířské ulice.
Stavební práce přišly na 15,5
milionu korun. Ze tří čtvrtin na
ně kraj získal evropskou dotaci.
Peníze z Bruselu kraj dostane po
celkovém vyúčtování projektu,
což může trvat až šest měsíců.

Z tohoto důvodu kraj Vysočina
využil pro předfinancování podílu Evropské unie zdroje z bezúročné půjčky Státního fondu dopravní infrastruktury.
Kruhový objezd je přizpůsobený pro přepravu nadměrných
nákladů. Pod trávníkem se totiž
skrývá železobetonová deska,
takže okružní křižovatkou, která je obvykle pro nadměrné náklady neprůjezdná, mohou projet soupravy až o délce 80 metrů.

Jihlava (kid) •
V případě záměny
novorozenců v třebíčské nemocnici se
stalo několik chyb.
Chyboval někdo z personálu, který děvčátka
vyměnil. Chybovala
zdravotní sestra, která
přepisovala dokumentaci.
Měsíčníku Kraj Vysočina to řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek (ODS)
poté, co se seznámil s výsledky
šetření krajské komise.
Komisi poslal kraj do nemocnice zejména proto, aby ověřil pracovní postupy a dokumentaci. Zároveň chtěl výsled-

Obě rodiny se svým právníkem Igorem Velebou. Foto: Luboš Pavlíček

ky vlastního šetření porovnat
s výsledky šetření nemocnice samotné. „V podstatě se obě
zprávy shodují,“ řekl náměstek
a dodal: „Nemocnice má pravi-

dla, jak při porodech a zejména označování dětí postupovat.
Pokud by tato pravidla byla dodržena, k výměně by nedošlo –
pakliže by ta výměna nebyla zá-

měrná. Chyba se zkrátka stala
omylem a nepozorností ošetřujícího personálu.“
Radní diskutují o možnosti
a výši finanční pomoci oběma
rodinám, která by jim kompenzovala náklady, jež v souvislosti
s případem vznikly. Tedy například cesty, telefonování, právní
služby a další nezbytné výdaje.
„Nemá to souvislost s případným odškodněním. O tom rozhodují soudy. My chceme rodinám pomoci v první chvíli s tím,
co teď, v těchto dnech finančně
zatěžuje jejich rodinné rozpočty,“ vysvětlil Pavel Hájek.
Výsledky šetření krajské komise radní projednávali po uzávěrce tohoto vydání, zároveň se
věnovali přesné výši odškodného a zejména konečnému znění
zprávy ze šetření. Shrnutí kauzy
přineseme v příštím čísle.

V kraji bude více policistů Seniory ohrožují podvodníci

Hejtman Miloš Vystrčil při oslavách Dne policie připnul čestnou stuhu za Vysočinu na slavnostní prapor jihlavské policie. Foto: archiv kraje

Vysočina (jis) • Po vstupu naší
země do schengenského prostoru posílí členové cizinecké a pohraniční policie vnitrozemí, včetně našeho kraje. Vysočina by tak
měla mít více policistů. U příležitosti oslavy Dne policie v Jihlavě to uvedl policejní prezident
Oldřich Martinů.
„S jejich nasazením se počítá
i na Vysočině a pro náš kraj budou představovat tolik potřebné početní posílení a tím i zvýšení vnitřní bezpečnosti a ochrany
pořádku v našem kraji,“ komentoval slib policejního prezidenta
hejtman Miloš Vystrčil (ODS).
Další otázkou je i dlouho diskutované zřízení krajského policejního ředitelství. „Policejní ředitel měl možnost si prohlédnout
prostory, kterými nyní disponuje jihlavské okresní ředitelství.
Chápe naši usilovnou snahu získat jediného krajského partnera
v krajské organizační složce policie a ubezpečil nás, že nová připravovaná struktura Policie ČR
postihne co do rozdělení oblastí všechny kraje plnohodnotně,“
uvedl primátor Jihlavy Jaroslav
Vymazal (ODS), který se schůzky s policejním prezidentem společně s hejtmanem zúčastnil.
Vysočina v současné době spadá pod správu tří krajských ředitelství PČR – Jihomoravského,
Východočeskéh a Jihočeského,
což způsobuje problémy například v případě koordinace mimořádných situací.

Objevily se zubaté přechody
Vysočina (kid) • Podivné zubaté přechody pro chodce se od října objevují po celém kraji. Optický
klam vytváří dojem prostorové překážky a má přispívat k větší bezpečnosti přechodů. Značení je navíc reflexní. Takto upravených pře-

chodů pro chodce je na Vysočině
46. Kraj na nástřik získal 800.000
korun státní dotace, kterou doplnil
deseti procenty ze svého rozpočtu.
Na vytipování míst, která byla takto upravena, se doporučením podílela republiková policie.

Vysočina (kid) • Sociální služby
potřebným pomohou najít a zprostředkovat obecní úřady. Zároveň
lidem pomohou získat příspěvek
na péči. Zejména senioři by si
měli dávat pozor na podvodníky,
kteří takovou službu slibují zprostředkovat za peníze.
Uvedl to krajský radní pro sociální péči Jiří Vondráček s tím, že
v Česku se právě případy podvodníků, kteří chtějí profitovat z nového systému hrazení sociálních
služeb, už vyskytly. „V těchto
dnech prostřednictvím obecních
úřadů distribuujeme asi 5000 letáků ministerstva práce a sociálních věcí, které seniory před podvodným jednáním varují,“ řekl Jiří Vondráček a dodal: „Nový
systém spočívá v tom, že lidé dostanou příspěvek na péči a z toho
hradí sociální službu organizaci,
která ji poskytuje. Informace o takových službách poskytnou sociální pracovníci na obecních úřadech. A právě nedostatek informací podvodníkům nahrává.“

Vysočina (kid) • Dalších
sto tisíc korun letos kraj
rozdělí mezi dobrovolné
hasiče. Letos už tak
podpořil jejich činnost
částkou přesahující deset
milionů korun.
Loni získali dobrovolní hasiči z Vysočiny z krajské kasy dotaci ve výši 5,8 milionu, letos pak
asi šest milionů. Oproti roku 2006
dostali dobrovolní hasiči letos od
kraje o 206 tis. Kč více. Rozdělení proběhlo na základě zásad zastupitelstva kraje, které připravil
krajský úřad ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kra-

Pečlivost při skladování brambor se vždy vyplatí
tížně regulují z hlediska teploty,
vlhkosti a i například promrznutí
skladu v zimním období.
• Zamezit přístupu světla ke skladovaným hlízám. Světlo způsobuje zelenání hlíz kdekoliv a kdykoliv – ve skladu, sklepě, v obchodě i domácnosti. Toto poškození je
nevratné. Zelené hlízy zpětně nezežloutnou. Proto vždy ukládejte
konzumní brambory ve tmě.
• Důležitá je čistota skladu, odstranění shnilých a starých brambor, klíčů, hlíny, prachu, pavučin
i všeho haraburdí. Důležitá je desinfekce, alespoň vybílení vápnem,



čistá podlaha i čisté větrací zařízení.
• Odstranit z naskladňovaných
hlíz nahnilé hlízy. Ty jsou zdrojem
infekce pro ostatní ukládané hlízy,
infikují stroje, jsou zdrojem ztrát
ve skladu.
• Při naskladňování vytřídit mechanické příměsi, poškozené hlízy,
hroudy, hlínu, kamení a podobně.
• Větrání skladu, regulaci teploty
a vlhkosti kontrolovat v průběhu celého skladovacího období. Zvýšené
teploty jsou příčinou předčasného
klíčení hlíz, teploty pod bodem mrazu poškodí konzumní hlízy zesládnu-

Jste ve věku, kterému se říká seniorský či důchodový, a jste v situaci, kdy potřebujete sociální službu?
Potřebujete-li pomoc jiného člověka při zvládání běžných denních činností či při chodu své domácnosti, pak můžete využít nabídky sociálních
služeb, které se ve Vaší obci či regionu nacházejí.
Jak to funguje?
Pro informace o takovýchto službách (například pečovatelská služba,
domov pro seniory, osobní asistence apod.) se obraťte na svůj obecní či
městský úřad (úřad městské části v Praze). Zde Vám zaměstnanci úřadu
(sociální pracovníci) podají potřebné informace, popřípadě Vám pomohou například podat žádost o příspěvek na péči. Pokud Vám již příspěvek na péči byl přiznán a nevíte, jakým způsobem byste mohli pro sebe
nejvhodnější a potřebnou službu získat, na úřadě Vám opět sociální pracovníci pomohou takovou službu nalézt, případně i zprostředkovat.
Informace o možnostech sociálních služeb Vám podá každý poskytovatel služby. Je to jeho povinnost!
...a jak to být nemá?
Nabízí-li Vám někdo pomoc při zprostředkování takových služeb a žádá
od Vás peníze, nikdy mu je nedávejte! Pokud Vám někdo namlouvá, že
„za úplatek jde všechno“, chce Vaše peníze pro sebe. Proč byste se měli
nechat okrádat? Nevěřte podvodníkům, systém sociálních služeb takto
nefunguje – pokud se cítíte přímo ohroženi, pomůže Vám policista!

Hasičům putovaly miliony

BRAMBORY, ZLATO VYSOČINY

To potvrdí každý spotřebitel, že
když naskladní, byť svoji vlastní
úrodu, která není zdravá, čistá, dostatečně vyzrálá – například jablka, mrkev a další, že z těchto neduhů se ve skladu – sklepě úroda
neuzdraví. To se týká v plné míře
i brambor. Měsíc říjen je právě to
období, kdy se brambory na zimní
uskladnění do skladů ukládají.
Co je důležité pro skladování brambor zajistit?
• Vhodné skladovací prostory podle množství skladovaných brambor. Velké prostory s malým množstvím uložených brambor se ob-

Co vzkazuje ministerstvo
seniorům:

tím, a dokonce i zmrznutím. Obecné
doporučení pro skladování konzumních brambor je dodržovat ve skladu
vlhkost asi 90 procent, teplotu v rozmezí od čtyř do šesti stupňů.
Pečlivost při skladování brambor je
nezbytná. Omezuje ztráty a pomáhá udržet vysokou kvalitu brambor, zlata Vysočiny.
Desátý díl seriálu o nejtypičtější zemědělské plodině našeho
kraje. Autorkou je předsedkyně
Komise pro brambory Okresní agrární komory v Havlíčkově
Brodě Marie Rasochová.

www.kr-vysocina.cz

je Vysočina a Sdružením hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Kraj také přerozděluje mezi obce, zařazené do plánu plošného pokrytí kraje
Vysočina, zhruba čtyři miliony korun z příspěvku zaslaného ze státního rozpočtu.
V souladu se zásadami byla ponechána na účtu Požární ochrany
rezerva ve výši 200.000 korun. Polovinu z ní nyní kraj po doporučení Krajského sdružení hasičů kraje Vysočina poskytne dobrovolným hasičům za účelem částečného pokrytí nákladů souvisejících
s účastí na Mistrovství republiky
v požárním sportu, na mezinárodních soutěžích nebo na reprezentaci kraje.
Kraj podporuje hasičské sbory na

Vysočině od roku 2001. Podpora
není určena pouze dobrovolným
sborům, kterých je na území kraje Vysočina celkem 982, ale samozřejmě i profesionálnímu hasičskému záchrannému sboru. Profesionální hasiči v letošním roce získali od kraje Vysočina, stejně jako
i loni, částku čtyři miliony korun.
„V letošním roce se z tohoto příspěvku podařilo krajským hasičům
pořídit např. 45 nových zásahových obleků pro hasiče, 12 dýchacích přístrojů, nový kontejnerový
přívěs, příspěvek byl částečně využit i pro pořízení osobního automobilu určeného pro vyšetřovatele požáru na Třebíčsku,“ řekl Pavel
Dvořák z krajského oddělení pro
řešení mimořádných situací.

Slev pro rodiny přibude
Vysočina (kid) • Po roce od
spuštění registruje systém Rodinných pasů na Vysočině už
3500 držitelů.
„Po roce existence se dostáváme do druhé fáze. Projekt jaksi dospívá a nyní nás čeká velmi intenzivní práce s poskytovali slev,“ říká krajský radní
pro sociální věci Jiří Vondráček
(KDU-ČSL).
Držitelé pasů mohou využívat
slevy v obchodech, restauracích,
při nákupu dovolené, ale i v muzeích a podobně. Dnes je na Vysočině 204 obchodních míst, kde
je možné slevy uplatnit, a dalších 80 internetových obchodů.
„Chceme se soustředit na to, aby

byl větší důraz kladen na poskytovatele, jejichž činnost přímo
s rodinným životem souvisí,“ řekl Vondráček.
Zároveň chce kraj získat evropské peníze tak, aby náklady, spojené s aktivitami, zbytečně provoz systému nezatěžovaly. Slevy
dnes poskytují krajské příspěvkové organizace – například muzea a galerie. Kraj se obrátil na
starosty měst a obcí s návrhem,
aby městská zařízení postupovala podobně.
Rodinné pasy po vzoru velmi úspěšného rakouského projektu loni spustil Jihomoravský
kraj, vzápětí se přidala Vysočina
a dnes už i Olomoucký kraj.
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Studenti soutěžili o učebnu
Dukovany (kid) • Studenti
třebíčského gymnázia
vybojovali pro svoji školu
multimediální učebnu za
čtvrt milionu korun.
Zvítězili v soutěži Oranžová
učebna, kterou pro školy v okolí dukovanské elektrárny vyhlásil ČEZ.
Vybavení učebny za 100.000
korun získali studenti z Katolického gymnázia v Třebíči a tamní
průmyslovka vyhrála technické
vybavení za 50.000 korun.
Pětičlenné týmy studentů zpracovávaly soutěžní návrhy na po-

sílení cestovního ruchu v okolí Dukovan. „Většina soutěžních
týmů se rozhodla pro vypracování internetových stránek, na kterých představila svoji nabídku
programu pro vybranou skupinu návštěvníků. Porota to ale neměla vůbec snadné, protože obsahová i technická kvalita přihlášených projektů byla opravdu
vysoká,“ říká Kristýna Vohlídková z oddělení komunikace JE
Dukovany.
Výsledky celé soutěže budou
lidé moci vidět také na veletrhu
vzdělávání Didakta 2007 v Třebíči. „Nemůžeme ale vyloučit
ani možnost, že výsledky budou

natolik inspirující, že bychom je
dále prezentovali například na
veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2008. Samozřejmě ale
doufáme, že v první řadě budou
představené projekty inspirací
ke zatraktivnění okolí JE Dukovany pro turisty a přínosem pro
region,“ uzavírá Kristýna Vohlídková.
Výsledky soutěže Oranžová
učebna:
1. místo: Gymnázium Třebíč
2. místo: Katolické gymnázium
Třebíč
3. místo: Střední průmyslová
škola Třebíč
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Vyšší odborná škola zdravotnická
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1.
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Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
www.spszr.cz, posta@spszr.cz
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Dny otevřených dveří: 21. 11. 2007 a 9. 1. 2008
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– 3leté denní studium ukončené absolutoriem pro absolventy střední
školy s maturitou, školné 3000 Kč/1 rok
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– 4leté denní studium ukončené maturitou pro absolventy ZŠ
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Zdravotnický asistent 53-41-M/007
Zdravotnické lyceum 78-42-M/005

SC 71791/1

nabízí tyto
studijní obory:
Střední zdravotnická škola

SC 71792/1

tel.: 567 112 900, 901 www.szs-ji.cz
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www.kr-vysocina.cz

Města odstraňují bariéry
Vysočina (kid) • Města v našem
kraji se postupně stávají příjemnějším místem pro všechny, kteří se denně potýkají s bariérami.
Díky krajskému grantu totiž mohou radnice žádat o státní dotace na odstraňování nepřekonatelných míst.
„Nejedná se pouze o zdravotně
postižené občany, ale i například
o těhotné ženy a maminky s kočárky, o staré občany či osoby přepravující objemná či těžká zavaza-

dla a podobně,“ předesílá krajský
radní pro sociální věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL).
Kraj Vysočina vypsal loni na
podzim grant Generely bezbariérových tras a věnoval na něj 1,5
milionu korun. Záměrem grantu
bylo přispět městům kraje na vypracování generelu bezbariérové
dopravy a bezbariérových pěších
tras. Tento materiál odborným
způsobem řeší navržené bezbariérové trasy, které byly vytipová-

ny s občany a postupně spojí nejdůležitější objekty veřejných služeb ve městě. Města pak díky generelu mohou žádat o příspěvek
do Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Ten
je vyhlášen do roku 2015 Vládním
výborem pro zdravotně postižené a Národní radou osob se zdravotním postižením, se kterou kraj
při přípravě grantu spolupracoval.
„Chci velmi zdůraznit, jak přínosná a skvělá byla spolupráce s ná-

rodní i krajskou radou zdravotně
postižených,“ podotknul Vondráček.
Grant získalo 16 měst a čtyři
z nich už letos s generelem žádaly
o státní peníze. „Humpolec, který
chce zpřístupnit budovu knihovny,
Moravské Budějovice se záměrem
zpřístupnění polikliniky, dále pak
i Nové Město na Moravě a Počátky. Frontální útok z Vysočiny
na státní dotace začal,“ vypočítal
s úsměvem Jiří Vondráček.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Rodiče pozor – máte doma bezpečno?
Kdo si hraje, nezlobí… a je-li to
navíc doma v dětském pokoji, nic
mu nehrozí. A tak dáváme dětem
prostor ke hraní v největší možné
míře a máme trochu klid. Navíc
domácí počítač v dětském pokoji
již není takovou výjimkou a jeho
připojení k internetu se stává samozřejmostí. Vždyť se tím otevírá přístup k nepřebernému množství informací, zábavy, mailování
i povídání s kamarády známými
i neznámými na chatu. Svobodné anonymní prostředí internetu
neklade bariéry a nezná hranice.
Víme ale, co naše dítě v teple domova dělá? S kým a o čem diskutuje, komu se svěřuje a poskytuje osobní, citlivé údaje? Několik
údajů z výzkumu chování dětí na
internetu:
Děti jsou si vědomy, že o internetu vědí více než jejich rodiče.
Ví, že nemají poskytovat osobní
údaje, ale přesto jich poskytnou

více, než by jim rodiče dovolili.
Čtrnáct procent dětí se osobně setkalo s někým, koho poznali prostřednictvím internetu – jen čtyři procenta rodičů si připustí, že
by se to mohlo stát. Čtyřiačtyřicet procent dětí navštívilo pornografické stránky a 60 procent dětí
vidělo webové stránky obsahující
násilí – tuto skutečnost připouští jen 15 procent rodičů. Děti předaly svou emailovou adresu v 84
procentech, své foto v 73 procentech a telefonní číslo v 60 procentech případů a téměř 50 procent poslalo svojí domácí adresu – děti si neuvědomují nebezpečnost takového chování, jsou-li
o takový údaj požádány.
Důsledky mnohdy řeší kriminální služba a někdy již napravit nejdou. Zájemci, kteří chtějí o této
hrozbě vědět více, mají k dispozici web: www.saferinternet.cz. Informace poskytne i bezplatná lin-

ka bezpečí 800 155 155, kam se hovořit, co dělají během těch hodá nahlásit zneužívání či závad- din strávených u počítače.
ný obsah internetových stránek.
Jaroslav Hulák, krajský
radní pro informatiku
A hlavně by měli rodiče s dětmi

Desatero bezpečného internetu:
1. Nezapomeň: opatrný internetový surfař je inteligentní surfař!
2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, ani nesděluj svůj věk!
4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární emaily!
6. Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž by o ní věděl alespoň jeden z rodičů!
7. Pokud tě nějaký obrázek nebo email šokuje, okamžitě opusť webovou stránku!
8. Svěř se dospělému, pokud tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
9. Nedej šanci virům – neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé
adresy!
10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!
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Inzertní manažer:
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Klára Černíková
tel.: 777 789 600
e-mail:
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VÁ M Š E T Ř Í T E P L O A P E N Í Z E
ZASKLILI JSME PŘES 4 5 0 0 0 BALKONŮ!
OPTIMI, spol. s r.o.

Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721 • fax: 274 822 827
mobil: 602 477 874

Lidická 31, 602 00 Brno
tel.: 541 248 697
mobil: 728 440 150

SC 71144/1

ZASKLENÍ LODŽIE

info@optimi.cz • optimibrno@quick.cz • www.optimi.eu

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!
Dodávky zajišťují naše smluvní firmy v celé ČR

SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL
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Hledáme chalupu,
chatu, statek
na Vysočině.
Rychlá platba,
tel 608 444 424

Od 5. 11. 2007
stěhujeme prodej a servis
do větších prostorů
v Humpolci 200 m od
dálnice na adresu
Pelhřimovská 643.
Připravujeme obrovské
mezinárodní setkání
čtyřkolek.
Sledujte náš web.

Z R EGI ONU
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ŘÍJEN 2007 | STRANA

6

Vysočina se bojí stovek větrníků
Vysočina (kid) • Kraj připravuje na první listopad
seminář pro obce, který je věnovaný problematice
větrných elektráren. Zároveň vydá krajský
úřad dokument, který bude shrnovat oprávnění
a povinnosti obecních samospráv a správních
úřadů při povolování výstavby větrných elektráren.

mickou podstatu a dotýká se vlivů
zařízení na člověka, přírodu a krajinu, kulturní památky a další. Připravená jednotná odpověď na podání činěná obcemi, různými organizacemi a sdruženími i veřejností také naznačuje, které orgány
veřejné správy a jakým způsobem
vstupují do rozhodování a jaké
„Kraji Vysočina, přesněji pa- to však cesta, jak předat veřejnosti mohou uplatnit principy pro regunu hejtmanovi, radním, ředitelce informace o názorech krajské sa- laci podnikání v tomto oboru.
a jednotlivým odborům krajského mosprávy na tak důležité téma,” Odborný seminář, který kraj poúřadu je průběžně doručována celá vysvětlil vedoucí odboru sekreta- řádá, bude primárně určen pro obřada podnětů a jiných podání vzta- riátu hejtmana Zdeněk Kadlec.
ce, členy zastupitelstva kraje a pro
hujících se k větrným elektrárnám. Dokument je přitom jakým- poslance a senátory za Vysočinu.
Na ně není možné v tuto chvíli od- si úvodem do složité problemati- Volná místa do naplnění kapacipovídat indivity sálu budou
duálně, neboť
veKraj: Nynější obrovský rozvoj zájmu investorů o vý- přístupná
jich je značné
řejnosti. Krajmnožství. Pro- stavbu větrných elektráren je samozřejmě motivo- ský úřad také
to jsme zvolipracuje na meván ekonomickými hledisky. Ekonomická výhodli cestu svým nost takových investic, resp. jejich rychlá návratnost todickém liszpůsobem unikterý by měl
a vysoká míra zhodnocení vychází z veřejné pod- tu,
verzálního dosloužit zejmépory výroby elektřiny z tzv. obnovitelných zdrojů. na obcím. Radkumentu. Možná v něm jední také rozhodli
notliví tazatelé a připomínkující ky větrných elektráren. Snaží se o zadání odborné studie Strategie
naleznou více informací, než pů- o analýzu, v čem spočívá příčina ochrany krajiny – ochrana krajinvodně žádali, ani struktura odpo- živelného rozvoje zájmu investo- ného rázu, která se vhodností vývědi pravděpodobně neodpovídá rů o budování větrem poháněných stavby elektráren na Vysočině bukaždému jednotlivému podání. Je generátorů, zmiňuje jeho ekono- de zabývat.
v blízkosti větrných elektráren
daci elektrárny v poměru s množ(pokles ceny nemovitostí)
stvím elektřiny, kterou vrtule vy3. silná závislost větrné elektrárny
robí
na povětrnostních podmínkách, 5. možné negativní vlivy na člověka,
problematický průběh výkonu
na jeho fyzické i psychické zdraví
1. znehodnocení krajinného rázu
elektrárny v čase, omezování sta(periodický zvuk ve slyšitelné ob(znehodnocení přírodního bobility energetické soustavy, nutlasti i pod prahem slyšitelnosti,
hatství, též s možnými negativnost souběžného budování reperiodicky se pohybující stíny)
ními vlivy na blízké kulturní pazervních kapacit klasických zdro- 6. možné negativní vlivy na životní
mátky)
jů a jejich udržování v pohotoprostředí (obdobné vlivy na fau2. předpokládaný vliv na tržní hodvosti
nu jako v případě člověka, přímé
notu nemovitostí situovaných 4. velké náklady na výrobu a likviohrožování ptáků a netopýrů)

Některá rizika spojená
s výstavbou a provozem
větrných elektráren:

Tak to vypadá, když stometrový stožár vyrůstá nad Vysočinou. Foto: archiv
redakce

ROZHOVOR

Žáková: Bylo jasné, že loď lidi přitáhne
Koněšín (kid) • První sezonu má za
sebou loď Vysočina, která od léta
vozí turisty po hladině Dalešické přehrady. Podle největší propagátorky
lodní dopravy v našem kraji, starostky
Koněšína a krajské zastupitelky Hany
Žákové (zvolena za KDU-ČSL), byly uplynulé
měsíce úspěšné: „Historicky první sezonu osobní
lodní dopravy hodnotím jako velmi úspěšnou.“
Víte, kolik lidí loď Vysočina
už svezla?
„V polovině září jsme na lodi Vysočina přivítali dvacetitisícího návštěvníka. Nejsou zde
ovšem započítány plavby mimo pravidelný jízdní řád. Pla-

veb na objednávku do dnešního
dne bylo přes čtyřicet.“
Jste největším propagátorem
a vůbec „matkou“ takové dopravy. Co vás k této myšlence
přivedlo?
„Myšlenku už mělo hodně li-

informační seminář

Využití větrné energie pro výrobu
elektřiny v podmínkách Vysočiny
čtvrtek 1. listopadu 2007
15.00 hodin
v kulturním sále areálu hradu a zámku v Polné
• ekonomická podstata problematiky, přínosy a rizika,

vlivy na cenu elektrické energie
• ekologičnost větrné elektřiny, vztah větrných elektráren
a ochrany přírody a krajiny
• vlivy větrných elektráren na člověka, ochrana veřejného
zdraví
• technické podmínky provozu větrných elektráren, vlivy
na stabilitu energetické sítě, závislost na povětrnostních
podmínkách, rušení krátkovlnných přenosů
• závazkové právní vztahy, obchodně právní náležitosti
mezi investory a obcemi
• působení větrných elektráren na ceny nemovitostí,
možné vlivy na cestovní ruch
Seminář je primárně určen starostům a ostatním
představitelům veřejné správy, veřejnosti jsou určena,
ale nezaručena volná místa



dí přede mnou. Tu prvotní měl
určitě projektant stavby celého
vodního díla, díky kterému bylo vybudováno při stavbě přehrady šest ze sedmi navržených
přístavišť. Lépe řečeno betonových schodišť za účelem využití pro přístaviště. Snahy zavést
lodní dopravu v minulosti většinou neskončily úspěšně. Ani já
jsem to neměla lehké. Mojí snahou bylo oživit region s krásnou
přehradou, která nebyla tolik
využívána. Bylo jasné, že největším lákadlem k oživení přehrady může být pouze lodní doprava.“
Jaké máte ohlasy od lidí? Co
se jim líbilo? Měli nějaké výhrady?

„Mám hodně ohlasů jak písemných, tak telefonických. Nejvíce
se návštěvníkům líbí panenská
příroda kolem přehrady. Její nedotčenost, kterou si můžete nejlépe vychutnat pohledem z lodi. Výhrady jsou a víme o nich
i my. Máme pořád co zlepšovat,
ale také co nabídnout.“
Lodní doprava je součástí turistické nabídky vašeho regionu. Jak nabídka vypadá dnes
a kam byste ji chtěla rozvíjet?
„Nejdříve k lodní dopravě.
V letošním roce jsme zpřístupnili čtyři lodní zastávky, které
příští rok rozšíříme ještě o jednu zastávku Třesov. Na lodi přibude informační systém v po-

době plazmových obrazovek,
na kterých bude návštěvníkům
promítán film nejen o přehradě,
ale také o památkách a zajímavých místech regionu. Dále se
pracuje na ozvučení lodi, které
též bude sloužit k informování
cestujících. Na březích se chystáme vybudovat parkovací plochy a nezbytné sociální zařízení. Snažíme se zavést turistický
vláček od vybraných přístavišť
k turisticky zajímavým cílům
a flotilu rozšířit ještě o jednu
loď. Ve spolupráci s podnikateli z regionu, obcemi a dalšími subjekty připravujeme ucelenou nabídku služeb. Věřím, že
naše nabídka zaujme a turisté se
k nám budou rádi vracet.“

Spolupráci podpoří smlouva
Vysočina, Zakarpatská oblast (kid) • Náš kraj zřejmě naváže úzkou spolupráci se Zakarpatskou oblastí na Ukrajině. Prvním konkrétním krokem bude
pravděpodobně pomoc při
opravách škol ve vesnicích
Strimba a Lazeščina. Vyplynulo to z cesty oficiální krajské delegace na Ukrajinu.
Členy delegace,
vedené hejtmanem
Milošem Vystrčilem (ODS), byli zástupci všech politických stran v zastupitelstvu a také
ředitelka krajského úřadu. Cesta kopírovala předchozí návštěvu náměstka
hejtmana Václava Kodeta
(KDU-ČSL) a zastupitele Jiřího
Běhounka (ČSSD), kteří v Zakarpatské oblasti pobývali přednedávnem, aby možnosti spolupráce zmapovali.

„Moc se mi líbilo, že jsem pro
naše nové přátele z Ukrajiny byl
s kolegou Běhounkem vlastně
starý známý,“ popsal první dojmy
měsíčníku Kraj Vysočina Václav
Kodet. „Školství je nejaktuálnější možnou oblastí, ve které můžeme začít kooperovat,“ potvrdil
dále náměstek.
Hejtman se dohodnul se svým zakarpatským protějškem

M. M. Kičkovským, že
oba regiony uzavřou smlouvu
o spolupráci a předloží ji samosprávným orgánům ke schválení. Zároveň do té doby vypracu-

www.kr-vysocina.cz

jí konkrétní projekt spolupráce.
Podpis smlouvy by se měl uskutečnit na Vysočině.
Prvním takovým projektem by
se mohla stát právě škola v Lazeščině v okrese Rachiv. Škola potřebuje rekonstrukci sociálních
zařízení a topení, investice do
sportovního vybavení, počítačové učebny i hudebních nástrojů.
Podobná situace je v případě školy v obci Strimba. Oblast školství
je proto nejpravděpodobnějším pilotním projektem spolupráce.
„Cítím satisfakci,
že naše doporučení z přípravné cesty padla na úrodnou půdu,“ zhodnotil výsledky jednání delegace člen
krajského zastupitelstva Jiří Běhounek a dodal:
„Reakce představitelů všech politických klubů byla pozitivní, rozvíjí se před námi tedy možnost
velmi přínosné spolupráce.“

Co říká materiál
krajského úřadu
o větrných
elektrárnách:
• Bez administrativního opatření ovlivňujícího relaci nákladů a výnosů by se elektřina
zcela jistě vyráběla levnějšími způsoby a zájem o výstavbu větrných elektráren by byl
jen okrajovou, naprosto nevýznamnou záležitostí. Výroba elektřiny s využitím energie větru je v našich podmínkách poměrně drahá. Pokud se
má takový podnikatelský záměr vyplácet, pak musí být dotován například formou vyšší,
státem dlouhodobě zaručené
výkupní ceny takto vyrobené
elektrické energie. Jde o zásah do konkurenčního prostředí s nemalými náklady, které
v důsledku zaplatí všichni spotřebitelé elektřiny.
• Pokud občané, obce, zájmová sdružení a jiné subjekty
s výstavbou větrných elektráren či dokonce jejich farem nesouhlasí, pak by se o nesouhlasu měl dozvědět především
zákonodárný sbor – Parlament
České republiky, resp. jeho poslanci a senátoři. Jen oni mohou změnit zákon, který je původcem problému.
• Kraj Vysočina obecně, a tedy ani žádný jeho orgán, nemá
oprávnění jakkoliv do závazkových právních vztahů jiných
subjektů a jednání o nich zasahovat, nemá oprávnění posuzovat konkrétní navrhované
smlouvy a vyjadřovat se k nim.
Není tedy možné, aby kraj posuzoval, zda je ten či onen návrh obchodní smlouvy pro konkrétní obec výhodným či nevýhodným, zda obsahuje nějaká
rizika atd..
• Každá obec je oprávněna pořizovat územní plán. Prostřednictvím tohoto dokumentu může uplatnit regulaci výstavby
větrných elektráren na svém
vlastním území (může vymezit
lokality vhodné pro umístění
větrných elektráren nebo naopak negativně vymezit nevhodné lokality, kde není možné
o takových investičních záměrech uvažovat, případně může územním plánem vyjádřit
nesouhlas s umísťováním větrných elektráren na celém svém
správním území). Z výše uvedeného vyplývá, že především
každá jednotlivá obec, na jejímž území je zájem o vybudování větrné elektrárny, má možnost takové záměry regulovat.
• Není třeba mít obavy, že za
současných podmínek dojde
k neřízenému, živelnému rozvoji výstavby větrných elektráren, v jehož důsledku by došlo
k rozsáhlému ohrožení veřejného zdraví, přírody a krajiny
či kulturních památek. Rozhodování v těchto záležitostech je výkonem státní správy, omezovat soukromé investory je možné tedy jen ze zákonných důvodů a zákonným
způsobem.
• Naším společným cílem
obecně není regulovat podnikání a rozhodovat o přijatelnosti či nepřípustnosti investičních aktivit, k regulaci je však
nutné přistoupit v těch případech, kdy hrozí plošné poškozování nejcennějších hodnot
našeho kraje.
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NAŠE TIPY
3. listopad
Dámský krejčí, komediální příběh, hraje divadelní soubor Ty-já-tr Praha, Lidový dům, Jaroměřice
nad Rokytnou, 18.00
Zdeněk Troška – Počátky, povídání se Zdeňkem Troškou, kino,
Počátky, 19.30
Tančírna, KD Třešť, 20.00

5. listopad
Nový Zéland, cestovatelská přednáška, Jiří Mára a Štefan Kuna, kino, Ždírec nad Doubravou, 18.00

7. listopad
Expedice Vladivostok Hamé
2006, beseda s cestovateli, kino,
Chotěboř, 18.00
Žákovský koncert ZUŠ, sál ZUŠ
Třešť, 18.00
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, sál Jupiter club, Velké
Meziříčí, 19.30

9. listopad
Michal Pavlíček a Bára Basiková, klub Kasárna, areál Čechovka,
Havlíčkův Brod, 20.00

9. – 17. listopad
Vůně medu, osmý ročník tradiční
včelařské výstavy, zahájení 9. listopadu v 15.00, otevřeno denně
od 8.00 do 18.00, med, medové
produkty, výrobky z vosku, které
bude možno zakoupit, prosklený
úl osazený včelami a další spousta zajímavostí, kulturní dům, Nové Město na Moravě

Z R E G ION U

Kraj Vysočina

Kraj má kancelář v Bruselu
Vysočina/Brusel (kid, jis) • Od října má Vysočina
v Bruselu stálou kancelář. Ve společném Českém
domě sdílí zázemí s dalšími sedmi kraji, některými
agenturami, českou ambasádou a kanceláří
Stálého zastoupení ČR při EU.
Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS) slavnostně převzal
prostory nově zřízené kanceláře Vysočiny v Bruselu za účasti
významných představitelů Evropského parlamentu i zástupců partnerských regionů. „Za
hlavní cíl efektivního působení regionálního zastoupení kraje v Bruselu považujeme vznik
stálého spojení Vysočiny s evropskými institucemi tak, abychom mohli maximálně využívat výhod, které plynou z členství České republiky v EU.
Vysočina musí využít svých
kontaktů a kanceláře v Bruselu
k prezentaci svých zájmů a priorit,“ řekl při této příležitosti
hejtman.
Kancelář
kraje
Vysočina
v Českém domě v Bruselu, sousedí bezprostředně se Stálým
zastoupením České republiky
při Evropské unii na křižovatce ulic Caroly a Trone. V domě je kromě kancelářských pro-

stor k dispozici i řada jednacích
a konferenčních sálů, recepční sál a v přízemí i galerie, která se všem nájemníkům nabízí k širokému využití. Umístění
kanceláře kraje Vysočina právě
zde má svůj význam, neboť Český dům již nyní navenek působí
jako jednotný a silný celek, což
je velice důležité zejména k budoucímu předsednictví České
republiky EU, které se připravuje na rok 2009.
„Chceme, aby naše kancelář
fungovala jako příjemná, moderní a otevřená instituce. Všichni,
kdo nás budou potřebovat, nás
naleznou na naší nové bruselské adrese: Dům českých regionů, Reprezentace kraje Vysočina, Trone 60, Brusel,“ dodala
stručně k představě o fungování
a umístění kanceláře náměstkyHejtman Miloš Vystrčil, ředitelka krajského Simeona Zikmundová a europoslanec Ivo Strejček před vstupem do krajně hejtmana pro regionální rozské kanceláře Vysočiny. Foto: archiv kraje
voj Marie Černá (SNK ED).
Podle slov hejtmana kraje Vy- zastoupení Vysočiny v Bruse- vat jeden pracovník. Kraj bude nost získat peníze z evropských
sočina Miloše Vystrčila bude lu již od nového roku zajišťo- hledat cestu, jak na jejich čin- fondů.

Milovníci Mahlera jásají nad cédéčkem
Jihlava (kid) • Symfonie č. 4
Gustava Mahlera v podání Symfonického orchestru
Českého rozhlasu, Karoliny
Berkové a dirigenta Vladimíra Válka.

10. listopad
Novoříšské štrůdlování, III. ročník úspěšné gurmánské soutěže
o nejlepší novoříšský štrůdl, vystoupí folklorní soubor Podjavořičan a cimbálová muzika Rathan,
kulturní dům, Nová Říše, 14.00,
upečené celé štrůdly (nejlépe dva
kusy) pořadatelé evidují 10. listopadu od 14.00 do 14.30 v kulturním domě

To je obsah zbrusu nového kompaktního disku, který slavnostně
uvedli mezi posluchače náměstek hejtmana Vysočiny Václav
Kodet (KDU-ČSL) a operní pěvec Ivan Kusnjer na koncertu orchestru Quattro v Jihlavě v rámci
festivalu Hudba tisíců – Mahler
Jihlava 2007. Nahrávku vydal
kraj v rámci zahájení propagace světově významného hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera (1860–1911), jehož
150. výročí narození a 100. výročí úmrtí si připomeneme v letech
2010 a 2011.
Náměstek hejtmana Václav
Kodet a moderátorka Martina
Vrbová při slavnostním uvedení disku. Foto: archiv kraje

11. listopad
Martinská jízda městem, náměstí T.G.M., Třešť, 16:30

13. listopad
Mystery of the Dance, irské
tance, kulturní dům, Velká Bíteš,
19.00
Václav Hudeček a Tišnovský
komorní orchestr, kulturní dům,
Nové Město na Moravě

14. listopad
Cesta kolem světa za 80 dní –
Boni pueri, Hudební festival Mahler Jihlava 2007, kostel Povýšení
sv. Kříže, Jihlava, 18.00
Jakub Smolík a Franta Kasl Band, Divadlo Pasáž, Třebíč,
19.00

19. listopad
Rangers – Plavci, Národní dům,
Třebíč, 19.00

27. listopad
Spirituál kvintet, KD Ostrov,
Havlíčkův Brod, 18.00

Orlík nad Humpolcem byl
původně malý hrad (tvrz),
koncem XV. stol. opuštěný.
Potom byl přestavěn
a definitivně opuštěn po r.
1679. Dnes zachováno: Viz
1. taj., brána, která má viz
2. taj. zbytky zdiva hradeb
a obytných paláců a sklepy.
Střežení

Autor:
-rich-

Část roviny
mezi dvěma
polopřímkami

Továrna
Chobotnatec ohýbaného
nábytku
(zkr.)

Součást
dehtu

Zn. ampérvoltu

2. díl 1. taj.

Nátěrová
hmota

Org. amer.
států (zkr.)

Kostra hlavy

Přípravek na
okna

Vačnatec

Hedvábná
tkanina

Kvašení

Bod
v džudu

Rodový svaz

Vesele
(v hudbě)

Zkusit

Etylalkohol
Epopej

Chem. zn.
hafnia

Starořecký
zhýralec

Začátečník

Vrch u Bělehradu

Japonský
nár. park

Egyptský
bůh

Papoušek

Letecké
palivo

Lenochod
tříprstý

Asistent
(slangově)
Vyhynulý
nájezdník

Jemenské
sídlo (též
Aden)

Osvědčení
o tech. pr.

Šíje
Vietnamské
platidlo

Kolonie

Zájmeno
osobní

Chem. zn.
radia

2. díl 2. taj.

Český
dramatik

Slovenské
sídlo

Farní úřad

Obkladek

Vrchol
plastického
štítu sedlové
střechy

Hl. město
Srbska

Pás ke
kimonu

Značka vína

Druh
makaka



Zabíjačková
pochoutka

1. díl 1 taj.

Rybářská síť

Německy
„úhoř“

Šikmá
poloha těla

Plátěné
přístřeší

1. díl 2. taj.

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

Zájmeno
ukazovací

Otvor pro
přijímání
potravy

Ochrana
zboží

Zkratka
goniometrické
funkce

Slovan

Packa

www.kr-vysocina.cz

Pomůcky:
Aal; aetos; baghera;
ilare; tien

Knižní trh viděly
tisícovky lidí
Havlíčkův Brod (jak) • Přibližně
třináct tisíc návštěvníků se přišlo
podívat do kulturního domu Ostrov
v Havlíčkově Brodě na 17. Podzimní knižní veletrh. Hejtman Miloš Vystrčil (ODS) předal Cenu
kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou knihu nakladatelství Karolinum za knihu Jiřího Šerých Michael Rentz fecit. Monografie představuje širší veřejnosti rytce, který
přišel na počátku 20. let 18. století z Norimberka do Čech, aby zde
vytvořil rozsáhlé ilustrátorské dílo
v knihách vydávaných F. A. Šporkem a po boku Matyáše Bernarda
Brauna a Petra Brandla se tak přímo v kukském ohnisku zařadil mezi nejlepší umělce českého baroka. Rentzovu tvorbu dokládá v knize přes 300 reprodukcí, sběratelům
grafiky poslouží v druhé části knihy kompletní soupis umělcova díla, obsahující přes 700 položek.
Cenu Havlíčkova Brodu za nejkrásnější beletristickou knihu získalo nakladatelství Pragma za
Henryho Millera Insomnie. Tiskárny Havlíčkův Brod ocenily za nejkrásnější dětskou knihu nakladatelství Meander za Lingvistické pohádky Petra Nikla. Cenu Evropské
akademie pro demokracii za nejpřínosnější knihu z oblasti politické literatury získalo nakladatelství
Computer Press za knihu Františka
Emmerta Holocaust.
Byla vyhodnocena i soutěž Dopište Ivana Klímu, v níž 114 autorů z celé republiky zkoušelo dopsat rozepsanou Klímovu povídku.
Z nich porota vybrala deset povídek a ty hodnotil už sám spisovatel Ivan Klíma. První místo získala
Alena Šimková z Karlových Varů,
na druhé příčce skončil Jan Lněnička z Prahy.

Správné znění tajenky zašlete na
adresu redakce do 15. listopadu.
Tři vylosovaní obdrží zajímavé
ceny. Můžete využít i emailovou
adresu vysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: Navštívíte-li Horní Cerekev, můžete
se podívat na (popřípadě navštívit) například stejnojmenný zámek, nebo i Boží muka, židovský
hřbitov.
Výherci z minulého čísla E. Nikrmajerová, Třebíč, L. Uhrová, Třebíč,
Z. Vašáková, Havlíčkův Brod získali
speciální krajský ručník, psací soupravu a poznámkový blok.
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Kraj Vysočina

Black Velvet na mistrovství nezapadnul

Tak vypadá Black Velvet v akci – přímo na mistrovství. Foto: archiv klubu

padesát formací z celého světa.
Českou republiku reprezentovalo pět formací a jednou z nich
byla i jihlavská formace Black
Velvet z Rock and Roll clubu Elvis Jihlava při TJ Sokol Bedřichov.
Cílem jihlavských děvčat bylo
probojovat se do večerního elitního semifinále mezi nejlepší týVe švýcarském městě Schaf- Mistrovství světa dívčích forma- my světa. Tyto ambice se nepofhausen se 22. září uskutečnilo cí, kterého se zúčastnilo téměř dařilo naplnit v základním kole,

Jihlava (hak) • Vícemistryněmi světa
v akrobatickém rokenrolu v kategorii dívčích
formací se staly tanečnice z TnT Silueta Praha,
které tančily pod názvem Magic. Jihlavská
formace Black Velvet zanechala na mistrovství
další velikou stopu svým umístěním mezi
nejlepšími patnácti.
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ale díky vydařenému opravnému
kolu na tento výkonnostní cíl dosáhly, neboť postup do semifinále podpořil potřebný počet porotců. V něm se již jednotlivé formace představily s tím nejlepším,
co uměly, aby bojovaly o večerní
finále. Jihlavská děvčata svůj výkon proti základnímu kolu opět
zlepšila, ale bylo jasné, že na večerní finále to stačit nebude. Přesto se díky velmi dobře odvedenému výkonu podařilo elvisačkám probojovat do elitní patnáctky a pro RnR club Elvis Jihlava
tak vybojovaly jedno z nejlepších
umístění v historii klubu.
„Ve skrytu duše jsme doufali v umístění v první desítce, ale
výsledek je uspokojivý především kvůli zdravotním komplikacím, které náš tým na tomto mistrovství provázely,“ uvedl trenér bedřichovské formace Vilibald Prokop.
Celkové 15. místo na mistrovství
světa je pro formaci Black Velvet
ve složení L. Cejnková, B. Dvořáková, D. Dvořáková, P. Frühaufová, A. Kotrbová, P. Kováčová, J.
Kratochvílová, K. Krausová, M.
Pechová, E. Prokopová, P. Řezníčková, L. Šťastná, M. Šťastná
a G. Štefanová velkým úspěchem
a povzbuzením do další činnosti a tréninku. Účasti na tomto mistrovství pomohl díky schválené
podpoře i kraj Vysočina.

Z Číny přivezla Eva Klimková
obě nejcennější medaile
Černovice, Šanghaj (tak) • Hned
dva nejcennější kovy přivezla ze
Světových letních her speciálních
olympiád v Šanghaji klientka Diagnostického ústavu sociální péče v Černovicích Eva Klimková.
Reprezentovala Českou republiku v plavání a získala zlatou medaili v závodě na 50 metrů prsa
a stříbrnou medaili v závodě na
50 metrů volný způsob. Čínská
Šanghaj hostila od 28. září do 11.

října asi 7000 sportovců ze 164
zemí celého světa. Českou republiku přitom reprezentovalo 47 závodníků, kteří bojovali o medaile
v kopané, volejbalu, atletice, plavání, stolním tenisu, cyklistice,
moderní gymnastice a bocce.
Eva je jednou z dvanácti aktivních plaveckých nadějí DUSP
Černovice. Obě medaile si symbolicky vybojovala jako dárek ke
svým 26. narozeninám.

Neveselý podzim fotbalistů FC Vysočina
Naděje v mládeži – starší žáci postoupili na evropský Premier Cup do Turecka
Jihlava (hak) • Po jarní mizérii jihlavských
fotbalistů se nečekaly zázraky, i když mnozí stále
pomýšleli na to, že by nasávající sezona mohla
být tou, jež by přinesla týmu návrat do první
ligy. Bohužel podzimní výsledky nepříjemně
překvapily nejen optimisty. Takže se velké ambice
mění na skromnější cíle – například stabilizaci
mužstva. Více viditelné a nadějné výsledky přináší
především systematická práce s mládeží.
Áčku nepomohl ani nový
trenér Karol Marko
Za dvanáct podzimních kol druhé ligy dokázali fotbalisté FC
Vysočina Jihlava jen třikrát zvítězit a čtyřikrát remizovat. Navíc na domácím hřišti vyhráli jen jednou, třikrát získali bod
za plichtu a dvakrát prohráli. Není divu, že po návštěvách kolem
šestnácti stovek fanoušků na začátku sezony se v 12. kole při zápase s FC Zenit Čáslav ztrácelo
v hledišti pouhých 550 diváků.
A další porážka v sychravém studeném počasí je určitě nezahřála.
Výsledky áčka tedy mají spíše sestupnou tendenci, nepomohla ani
výměra trenéra Luboše Zákostelského Karolem Markem. Hráči se
viditelně trápí, chybí jim dynamika, rvaví tahouni, kteří by strhli
ostatní, jejich hra působí chladným dojmem.

odhaduje mezi pěti a sedmi miliony korun, což je pro ekonomiku klubu jistě přínos. Teď jde
o to, aby neodcházely další opory
a aby hráči jako Kadlec, Lovětínský, Bartoši nebo Veselý, kterým
končí smlouva, získali další motivaci pro hru v Jihlavě. Ovšem
v kopané jako v každém sportu

se logicky střídá období úspěšnější s útlumy i u špičkových
evropských klubů. FC Vysočina se nečekaně až příliš prudce
vyhoupla do první ligy, z ní nešťastně vypadla a nepovedl se pokus o rychlý návrat. Nyní je třeba souhlasit s ředitelem Zdeňkem
Tulisem, že je čas na stabilizaci
a postupný útok na vyšší pozice.

V béčku v MSFL získávají další zkušenosti hráči v juniorském
věku, dorostenecké výběry v posledním desetiletí pronikly mezi
mládežnickou špičku České republiky. Podobně úspěšně si vedou i početná žákovská družstva.

Šance v systematické
práci s mládeží

Fotbalový turnaj Premier Cup je
největším žákovským turnajem
nejen u nás, ale i na celém světě. Jsou do něj zapojeny žákovské týmy z pěti kontinentů. Letošního ročníku Premier Cupu se
u nás zúčastnilo 96 nejlepších žákovských družstev. Ty byly rozděleny do základních skupin, odkud vítězové postoupili do tří semifinálových turnajů. Z nich vzešlo osm týmů, které se zúčastnily
republikového finále.
Po výborných výkonech dokázali hráči FC Vysočina zvítězit
ve všech třech zápasech finálového turnaje a bez jediné obdržené branky se stali překvapivými,
ale naprosto zaslouženými vítězi celého turnaje. Zvítězili postupně nad 1. FC Brno 1:0, v semifinále porazili SK Slavii Praha 2:0 a stejným výsledkem pokořili ve finále i SK Motorlet
Praha. Nejlepším střelcem jihlavských v těchto zápasech byl
Radim Šuta se čtyřmi góly. Vítězstvím v celém turnaji se probojovali žáci FC Vysočina Jihlava na evropskou kvalifikaci, která se uskuteční v květnu 2008
v Turecku.

Perspektivu fotbalu na celé Vysočině můžeme vidět v systematické práci s mládeží.
V současnosti pod hlavičkou
FC Vysočina Jihlava působí vedle dvou celků dospělých i čtyři
mužstva dorostu, čtyři žákovské
celky a čtyři výběry přípravky.

Čas na stabilizaci kádru?
Navíc odešel nadějný Theodor
Gebre Selassie do Slavie. Přísně
utajená částka za jeho přestup se

Vítězové českého finále Premiér Cupu – starší žáci FC Vysočina. Foto: archiv klubu



Jihlavští žáci vítězi
Premier Cupu
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