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Martin Hyský:  
Chceme rozvíjet spolupráci  
se sousedním Rakouskem

Už nyní se rozjíždí 
příprava na budoucí 
programovací obdo-
bí, které je ohraniče-
no lety 2014 a 2020. 
V návrhu je pro  
tzv. politiku soudrž-
nosti pro celou Ev-
ropskou unii určeno 
376 miliard EUR. 

Česká republika nebude mít sice tolik peněz 
jako v období 2007 až 2013, ale i tak bude 
moci pro svůj rozvoj využít sumu v řádu ně-
kolika stovek miliard korun. Pozornost bych 
nyní rád zaměřil na spolupráci mezi regiony. 
Na přeshraniční spolupráci je v rámci celé 
Evropské unie určeno skoro 12 miliard EUR, 
oproti současnosti je to o třetinu více, což je 
dobrá zpráva. Z hlediska podílu na celkovém 
rozpočtu se sice nejedná o silnou kapitolu, 
ale z hlediska dopadů jde o významnou sou-
část politiky soudržnosti.

Téma přeshraniční spolupráce se samo-
zřejmě týká i České republiky a také našeho 
kraje. Vzhledem k naší zeměpisné poloze je 
přirozeným zahraničním partnerem Rakous-
ko. Ze strany rakouských regionů – zemí – 
vidím velký zájem o spolupráci s jižně po-
loženými kraji České republiky, a to i přes 
některé názorové rozdíly, zejména v sou-
vislosti s odlišnými pohledy na energetické 
zdroje. Témat pro spolupráci je dost, mezi 
nejdůležitější patří doprava, podnikání, pra-
covní trh a vzdělávání.

Například v souvislosti s pracovním tr-
hem se Rakušané přesvědčili o tom, že jejich 
obavy ze záplavy pracovníků z nově při-
stoupivších zemí, které byly mnohdy aktiv-
ně živeny různými extremistickými hnutími, 
byly liché. Po 1. květnu letošního roku, kdy 
se v Rakousku uvolnil pracovní trh, se žádný 
velký pohyb nekonal – kdo zde chtěl praco-
vat, ten v Rakousku pracoval už před prvním 
květnem. Zkušenosti ukazují, že programy 
přeshraniční spolupráce obnovují to, co bylo 
v minulosti zpřetrháno. Důkazem toho jsou 
realizované projekty, napadá mě například 
jazykové vzdělávání dětí v mateřských ško-
lách na obou stranách hranice nebo projekt 
řešící problematiku otevřeného trhu práce 
a jeho dopadů na obou stranách hranice. 
Nemohu opomenout ani akci, která proběhla 
před dvěma lety, a sice Dolnorakouská zem-
ská výstava, která ve třech městech  
– v Hornu, Raabsu a v Telči – mapovala 
mnohdy pohnutou společnou historii. Tyto 
a další aktivity pomáhají v hledání a pozná-
vaní sebe sama i druhých, sousedů, přispívají 
k překonání překážek a vedou k porozumění.

Martin Hyský (ČSSD), 
radní pro oblast regionálního rozvoje

Firma a Živnostník roku... 
…a krajským Městem pro byznys je 
opakovaně Humpolec

2 Energy Globe Award ČR 
SŠOS Jihlava získala Oskara! 
Energetického, ze 211 účastníků

3 Naše stopa na Ukrajině 
Spolupráce se Zakarpatskou oblastí 
přináší pomoc potřebným

4 Medaile Milana Procházky
Triatlonista z TJ Spartak Třebíč třikrát 
na stupních vítězů
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Nemocnice na Vysočině 
výrazně zlepšily hospodaření
Všechna zdravotnická 
zařízení Kraje Vysočina 
hospodařila na konci 
letošního června 
v součtu se ziskem 
přes tři miliony korun. 
Podle hejtmana Jiřího 
Běhounka (nez. za ČSSD) 
pomohlo například 
zavedení společných 
nákupů materiálů, léčiv 
a energií, které se tak 
dají pořídit za nižší ceny.
„Všechny nemocnice jsou řízeny veli-
ce zodpovědně a jejich rozpočty jsou 
nastaveny reálně,“ shrnul hejtman. 
Podle jeho odhadu by na konci roku 
mohlo být hospodaření nemocnic už 
v černých číslech.

„Z čísel je patrné, že všechny ne-
mocnice si stojí v polovině roku pro-
ti stejným obdobím v minulosti velice 
dobře. Ze zkušenosti víme, že hospo-
daření většiny našich nemocnic mělo 
tendenci se s koncem roku vylepšo-
vat. Samozřejmě, že úsporná opat-
ření bolí. Připravujeme se na příští 
rok, který bude podle mého názoru 
ještě složitější než ten letošní,“ uvedl 
hejtman s tím, že v roce 2012 se zvýší 
sazby DPH, realitou budou vyšší ceny 
za energie, lékaři očekávají další zvy-
šování platů. „Také zařízení a budo-
vy nemocnic stárnou a potřebují stá-
le další a další finanční injekce, aby 

mohly plnohodnotně sloužit,“ doplnil 
krajský náměstek pro oblast majetku 
Libor Joukl (ČSSD).

Vedení kraje už na přelomu roku 
avizovalo, že krajské nemocnice ne-
mohou v letošním roce počítat s žád-
nou mimořádnou dotací od zřizovate-
le. „Poté, co jsme mezi pět nemocnic 
rozdělili v závěru minulého roku více 
než 100 milionů na úhradu všech po-
hledávek po lhůtě splatnosti, měly 
všechny stejné startovní podmínky 
k dosažení vyrovnaného hospodaře-
ní. Samozřejmě to bolí. Nemocnice 

musely najít všechny cesty, všechny 
úspory. Například nejsou novými si-
lami nahrazováni někteří pracovníci 

v důchodovém věku,“ uzavřel hejtman 
Jiří Běhounek. 

Viditelně se hospodaření zlepšilo 
v Pelhřimově. Proti loňské pololetní 
ztrátě 30,8 milionu korun měla nemoc-
nice v prvních šesti měsících toho-
to roku kladný hospodářský výsledek  
7,8 milionu. Loňskou ztrátu 19 milionů 
korun vylepšila i Třebíč se současným 
ziskem více než šest milionů. Novoměst-
ské nemocnici na konci letošího června 
scházelo 3,4 milionu korun, v Jihlavě 
byl propad v řádu statisíců korun. S vět-
ší ztrátou skončilo hospodaření nemoc-
nice v Havlíčkově Brodě, které v pololetí 
chybělo přes pět milionů korun. I tam se 
ale propad v meziročním porovnání sní-
žil skoro na třetinu. „Finanční výbor Za-
stupitelstva Kraje Vysočina s potěšením 
konstatuje výrazné zlepšení hospodaře-
ní našich nemocnic v letošním pololetí. 
Kladné saldo pololetního hospodaření 
zdravotnických zařízení a přijatá opat-
ření krajské rady i zastupitelstva svědčí 
o zodpovědném přístupu vedení kraje, 
odboru a ředitelů nemocnic při hledání 
řešení financování zdravotnictví v na-
šem kraji,“ uvedl předseda finančního 
výboru Zastupitelstva kraje Vysočina 
Zdeněk Dobrý (KSČM).
text: Eva Vorálková  foto: archiv Kraje Vysočina

Nemocnici v Pelhřimově se podařilo oproti loňskému roku radikálně zlepšit hospodaření.

IV. ročník Krajského 
diabetologického dne  

9. listopadu 2011
sídlo Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava

8.30–10.00 měření hodnoty cukru v krvi, krevního tlaku, 
procenta tělesného tuku a BMI

9.00–12.30 série přednášek

více na www.kr-vysocina.cz

Pořadatelé srdečně zvou diabetiky 
a všechny zájemce o tuto problematiku.

České dráhy, Váš osobní dopravce
      www.cd.cz        840 112 113

Slavnostní předání 
vozidla RS 1 Stadler  
28. října 2011 od 10:00 hod.
Železniční stanice Jihlava, 1. nástupiště

▪  první vozidlo tohoto typu v ČR 

▪  zakoupeno z příspěvku  Regionálního 
operačního programu    

▪  určeno pro regionální dopravu ČD v Kraji Vysočina

▪  součástí oslav budou zvláštní jízdy

TAM ZPĚT
odjezd Stanice odjezd
15:00 Jihlava 17:00
15:06 Jihlava město 16:57

15:09 Jihlava Staré Hory x

15:15 Rantířov 16:40

15:19 Dvorce 16:35

15:25 Kostelec u J. 16:30

15:29 Dolní Cerekev 16:24

15:36 Batelov 16:17

15:44 Horní Cerekev 16:09

TAM ZPĚT
odjezd Stanice odjezd
11:55 Jihlava 14:36
12:10 Luka n. J. 14:25

12:13 Bítovčice x

12:17 Přímělkov x

12:21 Dolní Smrčné x

12:24 Bransouze 14:14

12:30 Číchov 14:11

12:46 Okříšky 14:06

12:54 Krahulov 13:51

13:00 Třebíč Borovina 13:45

13:04 Třebíč 13:40

TAM ZPĚT
odjezd Stanice odjezd
11:00 Jihlava 11:13
11:03 Jihlava město 11:10
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Těšíme se 
na setkání s Vámi

Přehled hospodaření nemocnic Kraje Vysočina za 1. pololetí
 2009 2010 2011
Nemocnice Havlíčkův Brod -4 001 000 -14 038 000 -5 403 000
Nemocnice Jihlava -15 006 000 -20 472 000 -783 000
Nemocnice Nové Město na Moravě 802 000 -30 000 -3 425 000
Nemocnice Pelhřimov -10 023 000 -30 802 000 7 864 000
Nemocnice Třebíč -6 177 000 -19 034 000 6 662 000
CELKEM -34 405 000 -84 376 000 4 915 000
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Vysočina je prvním 
krajem, kde na regionální 
přepravu cestujících 
nasadí České dráhy nové 
motorové vozy Regio- 
-Shuttle RS1 od švýcarské 
společnosti Stadler. 

První „svezení“, ještě podle mimořád-
ného jízdního řádu, je v plánu 28. října. 
„Do běžného provozu vyjede nový mo-
torák do konce listopadu. První jednot-
ka se stane součástí tratě mezi Humpol-
cem, Havlíčkovým Brodem a Ždírcem nad 
Doubravou,“ prozradil náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast dopravy Li-
bor Joukl (ČSSD).

S postupným nasazováním dalších šest-
nácti nových vozů budou přibývat i tratě 
Vysočiny, na kterých budou nové motorá-
ky jezdit. V plánu jsou trasy jako Počátky – 
– Žirovnice přes Jihlavu až do Havlíčkova 
Brodu, z Havlíčkova Brodu do Křižanova 
a zpátky nebo trasy Jihlava – Třebíč, Žďár 
nad Sázavou – Nové Město na Moravě, 
Křižanov – Velké Meziříčí.

„Stále se však pracuje s dalšími varian-
tami a rozšířením o další tratě. V úvahu 
připadá nasazení nových vlaků i na spoj 
Okříšky – Moravské Budějovice nebo 
Horní Cerkev – Obrataň. Budeme se sna-
žit, aby se vozidla dostala pokud možno 
na všechny tratě Vysočiny,“ uvedla tisko-
vá mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.

Nové jednopodlažní modrošedé moto-
rové vozy budou nabízet přibližně 70 míst 
k sezení. Samozřejmostí bude prostor pro 
kočárky, kola nebo lyže, standardem je 
bezbariérový přístup včetně bezbariérové 
toalety s uzavřeným systémem. V létě zpří-
jemní cestujícím jízdu klimatizace.

České dráhy dodají na Vysočinu sedm-
náct nových vozů za bezmála 900 milionů 
korun, částkou 200 milionů na jejich poří-
zení přispěje i Evropská unie prostřednic-
tvím Regionálního programu Jihovýchod.

Co o nových vlacích možná nevíte: 
  Konstruktéři nových vozidel Stadler byli 

českého původu.
  Okna vlaků budou opatřena fólií proti 

poškrábání, sedačky budou ze speciál-
ních materiálů a povrchová úprava vlaků 
umožní omýt barevné kresby sprejerů.
  V Evropě v současnosti jezdí už přes

400 exemplářů tohoto typu.

text: Monika Fiedlerová

 foto: archiv Kraje Vysočina

aktuálně2 www.kr-vysocina.cz

První nové vlaky Českých drah 
se projedou po tratích Vysočiny

Nemocnice Pelhřimov 
nabízí nové operace 
kyčelních kloubů 
Ortopedické oddělení Nemocnice Pel-
hřimov nabízí klientům unikátní ope-
raci kyčelních kloubů, tzv. artroskopii 
kyčelního kloubu. Jedná se o operaci 
miniinvazivní, kdy k přístupu k ope-
rovanému kloubu není zapotřebí roz-
sáhlého operačního pole. Do několika 
malých, dvou až tří drobných vstupů 
do jednoho centimetru je do kloubu za-
váděna optika, která je spojena s ka-
merou, světlovodným kabelem a mo-
nitorem. Ten přenáší zvětšený obraz 
kloubu a pomocí speciálních nástrojů 
je pak prováděn požadovaný operační 
zákrok. Jde o velmi šetrnou operač-
ní metodu, díky níž pacient na rozdíl 
od klasicky operovaných nechodí o ber-
lích šest týdnů, ale jen jeden. Výraz-
ně se snižuje pooperační bolestivost 
a po zákroku nezůstávají velké jizvy. 
Díky menšímu poranění měkkých tkání 
a menšímu krvácení se významně sni-
žuje riziko infekčních komplikací.

„Podobně jako u ostatních kloubů 
může metoda odstranit potíže uvnitř 
kloubu, jako jsou kloubní myšky, po-
raněné kloubní pouzdro a odstranit 
i možné příčiny počínající artrózy nebo 
oddálit její vznik. Je řešením při „lu-
pavém“ kyčelním kloubu a bolestech 
tkání kolem něho. Při počínající artróze 
může oddálit vznik artrotických potíží 
a následně nezbytný umělý kloub o ně-
kolik let. Používá se především u mlad-
ších pacientů,“ uvádí Jaroslav Letocha, 
člen ortopedického týmu Nemocnice 
Pelhřimov.

text: Jitka Svatošová

Kraj Vysočina má za sebou další elektro-
nickou aukci na plyn a elektrickou energii. 
Soutěží mezi dodavateli energií se ceny 
poprvé nepodařilo snížit. Elektřina pro 
kraj a jeho příspěvkové organizace příš-
tí rok mírně podraží. „Kraj bude ale stále 
nakupovat energie výhodněji než v roce 
2010, a o to nám šlo především,“ řekl 
po uzavření aukce náměstek hejtmana pro 
oblast financí Vladimír Novotný (ČSSD).

Společný nákup energií začala Vyso-
čina řešit soutěží před třemi lety. Byla 
první z krajů, které nový způsob náku-
pu vyzkoušely a stále na něm vydělá-
vají. „V prvních dvou letech se nám po-
dařilo výrazným způsobem snížit cenu 
nakupované elektrické energie a ply-
nu v průměru o 35 %. V soutěži cen pro 
příští rok už nemůžeme mluvit o výraz-
ných úsporách. Faktem ale je, že pokud 

bychom elektřinu a plyn i nadále nesou-
těžili, cena energií by pro nás příští rok 
oproti letošku stoupla v průměru o 20 %. 
Díky eAukci se nám tento nárůst poda-
řilo srazit na polovinu,“ popisuje Vladi-
mír Novotný.

Podobný princip společných nákupů 
uplatňuje Kraj Vysočina například také při 
pořizování materiálu pro zdravotnická za-
řízení.  text: Milan Pilař

V říjnu a listopadu se uskuteční v Kraji Vysočina 
přehlídky středních škol, které jsou každoroč-
ně nejen pro žáky 9. tříd a jejich rodiče jedním 
z důležitých zdrojů informací při výběru střední 
školy. Vedle školských zařízení najdou zájem-
ci na přehlídkách také informace od zástupců 
úřadů práce o následném uplatnění absolventů 
jednotlivých škol a oborů. text: Milan Pilař

Tabulka přehlídek středních škol na Vysočině

Havlíčkův Brod 1. 11. 2011 8.00–17.00 Kulturní dům Ostrov Havlíčkův Brod

Pelhřimov 8. 11. 2011 9.00–16.30 Kulturní dům Máj Pelhřimov

Žďár nad Sázavou 10. 11. 2011 8.00–17.00 Dům kultury Žďár nad Sázavou

Jihlava 11. 11. 2011 8.00–18.00 DKO, s. r. o. Jihlava

Úřad kraje šetří prostřednictvím eAukcí náklady na energie

Přehlídky středních škol nabízejí informace o středoškolském studiu v regionu

Kraj Vysočina ocenili za otevřenost při zveřejňování informací

V soutěži otevřenosti úřadů Otevřeno × 
Zavřeno získal letos Kraj Vysočina nej-
vyšší ocenění v podobě prvního místa 
za informace o veřejných zakázkách. 
Ze 72 nominací letošního ročníku bylo 
21 v kategorii Otevřeno. Porotu v jejím 

rozhodování oslovil především nebý-
valý rozsah transparentnosti, se kterou 
Vysočina přistupuje ke zveřejňování in-
formací. „Získat cenu Otevřeno je potě-
šující. Velkou radost máme i z toho, že 
nominace Vysočiny přišla od uživatelů 

našich internetových stránek. Upo-
zornili tak na náš odpovědný přístup 
ke správě veřejných prostředků. Veřej-
ná kontrola snižování cen zakázek pro-
střednictvím kompletních informací 
na internetu je správnou cestou k dalším 
a dalším úsporám,“ upozornil náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl 
(ČSSD).

Vedle Kraje Vysočina porota ocenila 
průlomový rozsudek Nejvyššího správ-
ního soudu, podle kterého mají úřady 
povinnost poskytnout informace o pla-
tech a odměnách ve veřejné správě nebo 
Ústavní soud, který přešel na nový in-
formační systém, z jehož uživatelské-
ho rozhraní lze získávat data jednodu-
še statisticky zpracovaná v elektronické 
podobě.

Vysočina získala v soutěži Otevřeno 
× Zavřeno úspěšné nominace i v letech 
2003 a 2006.

Kompletní výsledky soutěže:  
www.otevrete.cz/novinky/vysledky-souteze-otevre-
no-x-zavreno-2011-463.html
Více na www.kr-vysocina.cz.
Více na http://www.otevrete.cz. 

text: Jitka Svatošová  foto: archiv Kraje Vysočina

Premiéru na Vysočině měl vůz RS 1 Stadler loni v květnu, kdy jej České dráhy představily jako 
regionální novinku.

Cenu OTEVŘENO pro Kraj Vysočina převzal od organizátorů soutěže náměstek hejtmana Libor Joukl.

Nejlepším městem  
pro byznys v našem kraji  
je opakovaně Humpolec
V konkurenci patnácti hodnocených 
měst se v letošním ročníku srovná-
vacího výzkumu Město pro byznys 
nejlépe umístil Humpolec, druhé 
místo patří loňskému vítězi Jihlavě 
a třetí skončil Pelhřimov. „Čeká nás 
rozpočtově neradostný rok. Nevíme, 
jak si bude stát ekonomika státu, 
neznáme finální podobu daňového 
zatížení, zda se ještě do konce roku 
nezmění legislativa. V tomto pro-
středí je riskem sestavení každého 
rozpočtu. I v těchto podmínkách se 
městům daří sledovat zájmy podnika-
telů, nabízet volné průmyslové zóny 
a nastavovat vynikající podmínky pro 
ekonomický rozvoj regionu,“ uvedl 
při slavnostním předávání náměstek 
hejtmana pro oblast financí Vladimír 
Novotný (ČSSD).

Podle Jiřího Kučery (ODS), staros-
ty Humpolce, někdy pouze nestačí 
chtít pomoci podnikatelům k lepším 
podmínkám. „I když chcete sebevíc, 
nezměníte rozsah povinností, jejichž 
vymáhání na obce přenáší stát a jejichž 
plnění podnikatelé někdy i oprávněně 
kritizují a považují je za zbytečné. I tak 
si v Humpolci zakládáme na tom, že 
jsme podnikatelům dobří partneři. Toto 
ocenění patří tedy i jim,“ dodal.

Pořádající redakce týdeníku Ekonom 
udělila v regionu dalších deset doplň-
kových cen. Podklady pro celkové hod-
nocení s redakcí sdílelo vždy  
45 podnikatelů z vybraného města. 
Druhá Jihlava uspěla zejména díky kva-
litní veřejné správě a dobrému podni-
katelskému prostředí. Třetí Pelhřimov 
si drží umístění z loňského roku, letos 
uspěl hlavně v oblasti zohledňující 
podnikatelské prostředí. „Podnikatelé 
na Vysočině oceňují nejen dostupnou 
dálniční síť, ale i nízké ceny a fungující 
veřejnou správu,“ uzavřel Martin Hyský 
(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast 
regionálního rozvoje.
text: Jitka Svatošová  foto: archiv Kraje Vysočina

Firmou roku 
na Vysočině je Sapeli, 
Živnostníkem roku 
Josef Ježek 
Na podzim vyhlásili na Vysočině vý-
sledky soutěže Firma a Živnostník roku 
2011 na Vysočině a výzkumu Město 
pro byznys. Nejlepší firmou Vysočiny se 
stala v konkurenci 242 účastníků spo-
lečnost Sapeli, výrobce dveří a zárubní 
z Polné, a nejlepším živnostníkem se 
mezi 153 zúčastněnými stal Josef Ježek 
z Ledče nad Sázavou, výrobce stříkací 
techniky. Vítězové šestého ročníku sou-
těží Firma roku 2011 a Živnostník roku 
2011 postupují do celorepublikového 
finále, kde budou reprezentovat Kraj 
Vysočina.

„Jsme rádi, že na Vysočině dochá-
zí k výborné spolupráci mezi námi, 
hospodářskou komorou a podnikateli. 
Malé a střední podnikatele podporuje 
také Kraj Vysočina grantovým progra-
mem rozvoj podnikatelů. Loni program 
poskytl 17 milionů a letos 10 milionů 
korun. Jsme velmi rádi, že i někteří ví-
tězové z řad podnikatelů využívají pro 
modernizaci svých provozoven právě 
tento grant,“ hodnotil Vladimír Novot-
ný (ČSSD), náměstek hejtmana.

text: Milan Pilař

kategorie cena 2010 před aukcí cena 2010 po aukci cena 2011 před aukcí cena 2011 po aukci cena 2012 před aukcí cena 2012 po aukci

elektřina NN    26 627 125 15 836 747 15 183 289 14 964 066 19 724 537 17 389 282

elektřina VN    44 590 900 34 037 458 48 406 473 37 514 340

zemní plyn 103 728 956 71 177 707 112 256 100 91 950 837

Náměstek hejtmana Vladimír Novotný 
(vlevo) a radní kraje Martin Hyský 
spolu se starostou města Humpolec 
Jiřím Kučerou (uprostřed) při pročítání 
analýzy města Humpolec.

Petr Krčál: Jinošovský 
ústav mění podobu. 
Klienti se připravují 
na život ve městech 
a na vesnicích
Proces proměny pobytových sociálních 
služeb na Vysočině nabývá konkrétní 
podoby. Slavnostní položení základní-
ho kamene dvou domků ve Velké Bíteši 
a dvou v Náměšti nad Oslavou proběh-
ne začátkem listopadu.

Transformace jinošovského Domova 
bez zámku pak čekají ještě další dvě 
fáze výstavby domků pro bydlení dalších 
klientů, kteří dnes provizorně žijí v něko-
lika lokalitách třebíčského regionu.

„Život těchto lidí se mnohem více 
přizpůsobí potřebám jednotlivých klien- 
tů Domova bez zámku v Jinošově. 
Po dostavbě domků budou bydlet v ko-
munitě po šesti a budou začleňováni 
do života ostatních občanů obcí a měst. 
Další lokality pro výstavbu jsou schvále-
ny v Radě a Zastupitelstvu Kraje Vyso-
čina a nyní probíhá intenzivní dopraco-
vání konečné podoby žádosti o finanční 
dotaci z Integrovaného operačního pro-
gramu Evropské unie,“ uvedl k připra-
vované změně Petr Krčál (ČSSD), radní 
pro sociální otázky.

Snížení míry ústavní péče o mentálně 
postižené je podstatou projektu, který 
se připravuje intenzivně třetí rok. Zákla-
dem je přestěhování obyvatel z původ-
ního zařízení do speciálně připravených 
domácností, v nichž počet obyvatel 
nepřesáhne šest. Vytvoří se tak sociální 
skupiny, které odpovídají počtu členů 
větší rodiny. 

„Změna je vždy spojena s pečlivou 
přípravou uživatelů i pečujících pra-
covníků a s vytvořením odpovídajícího 
systému pomoci, který bude adresně 
vycházet z míry podpory, kterou jed-
notlivci potřebují. Některé domácnos-
ti mohou být zajištěny nepřetržitým 
provozem, jiné mohou být zajišťová-
ny pouze dohledem ve stanovených 
časech a pomocí s některými úkony,“ 
dodává Petr Krčál, který změny vítá 
a postupně jednotlivé kroky projed-
nal se starosty dotčených měst a obcí. 
První klienti se pak do svých domků 
přestěhují už koncem příštího roku, 
kdy by mohlo být dokončeno i cen-
trum denních aktivit, jehož součás-
tí bude i plně funkční kavárna. V té 
budou obsluhovat klienti jinošovského 
domova.

text:  Milan Pilař

http://www.otevrete.cz/novinky/vysledky-souteze-otevreno-x-zavreno-2011-463.html
http://www.otevrete.cz/novinky/vysledky-souteze-otevreno-x-zavreno-2011-463.html
http://www.kr-vysocina.cz/
http://www.otevrete.cz
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Zanechávat nové 
dobré stopy

Za několik měsíců si 
připomeneme výročí 
podepsání Smlouvy 
o spolupráci mezi 
Zakarpatskou oblas-
tí Ukrajiny a Krajem 
Vysočina z února 

2008. Zakarpatská oblast je jedním 
z krajů Ukrajiny, její hranice jsou to-
tožné s bývalou Podkarpatskou Rusí, 
někdejší součástí Československé re-
publiky. České i slovenské stopy, zvlášť 
v podobě investic, jsou tu dodnes 
výrazné. Je tady i nádherná a turisty za-
tím málo objevená příroda. Potkáváme 
se zde s lidmi, kteří jsou hrdí na svou 
zem, ctí a dodržuji tradice. A dvacet 
roků, kdy byli součástí Československé 
republiky, hodnotí neobyčejně kladně. 
I to byly důvody, proč naši pomoc a na-
bídku spolupráce směřovat právě sem.

Od úmyslu až po podpis smlou-
vy proběhl více než rok. Předcházela 
tomu dohoda všech politických klubů 
v našem zastupitelstvu. U představi-
telů Zakarpatské oblasti bylo třeba 
překonat počáteční nedůvěru, snad 
i hrdost přijmout nabízenou finanční 
pomoc. My jsme zase museli mít jisto-
tu, že peníze doputují k dohodnutému 
cíli. Vše se nakonec zdařilo a spoluprá-
ce trvá víc než čtyři roky. S jistotou tvr-
dím, že jde o nejaktivnější a nejúspěš-
nější přeshraniční spolupráci našeho 
kraje. Naši finanční pomoc po dohodě 
se Zakarpatím a s jejich padesátipro-
centní účastí směřujeme především 
do školství a sociální oblasti. Spolu-
práci navázaly ústavy sociální péče, 
dochází ke spolupráci v oblasti kultur-
ní. Máme stálou expozici prezentace 
našeho kraje na zámku v Mukačevě. 
Některá města a obce našeho kraje 
podepsaly smlouvy o spolupráci.

Často říkám, že dobrá politická roz-
hodnutí by měla pokračovat i při změ-
nách politického vedení a tato dohoda 
mezi ně určitě patří. Jsem rád, že spo-
lupráce pokračuje a jsem přesvědčený, 
že tomu tak bude  i v příštím volebním 
období.

Ivo Rohovský, krajský zastupitel za ODSPeníze  
na sociální služby 
nesmí chybět
Sociální služby v České republice jsou 
již několikátý rok za sebou výrazně 
poddimenzovány v oblasti financová-
ní ze státního rozpočtu. Na službách 
se začíná výrazně nižší rozpočet pro-
jevovat propadem ve mzdové oblasti 
sociálních pracovníků. Nezanedba-
telná je i otázka pravidelných oprav 
a investic do jednotlivých typů sociál-
ních služeb. Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí počítá v příštím roce 
opět s částkou 6,1 miliardy korun, 
která má zajistit chod všech sociál-
ních služeb v České republice. „Tato 
částka je srovnatelná se skutečností 
letošního roku 2011, kdy byl propad 
ve financování zaznamenán zejmé-
na v pobytových zařízeních pro sta-
ré a nemocné lidi a lidi s mentálním 
handicapem. Pro Kraj Vysočina chybě-
la částka převyšující 50 milionů ko-
run. Tu musel kraj vynaložit ze svých 
vlastních prostředků,“ upozorňuje 
Petr Krčál (ČSSD), radní Kraje Vysoči-
na pro oblast sociálních věcí.

Sociální komise Asociace krajů jas-
ně definovala požadavek na potřeb-
nou částku na financování sociálních 
služeb, který se přibližuje 7,8 miliar-
dám korun. V případě částky srovna-
telné s letošním rokem se nebudou 
kraje aktivně účastnit dotačního říze-
ní a nechají ministerstvo práce a so- 
ciálních věcí, ať samo určí priority 
v síti sociálních služeb jednotlivých 
krajů. Situace je tak kritická, že v ně-
kterých krajích chybí i prostředky 
na vybrané služby sociální prevence, 
které jsou financovány z Evropského 
sociálního fondu. Ani tam není po té-
měř roce jasno, jak budou tyto služ-
by nadále financovány. Kraj Vysočina 
letos schválil na udržení sociálních 
služeb 75 milionů korun, od začátku 
roku se tato částko o více než 10 mili-
onů korun zvedla.

text: Jitka Svatošová

Ekokoutek propaguje třídění v jihlavské zoo
Atraktivní a zábavnou formou představu-
je problematiku třídění a využívání odpa-
dů od podzimu nový ekokoutek, který vy-
rostl v zoologické zahradě v Jihlavě. Téma 
návštěvníkům zprostředkovává speciál-
ní informační tabule s otočnými válci se 
vzorky recyklovaných materiálů, z nich 
je také vyrobena většina prvků mobiliáře. 
Centrálním bodem expozice je informační 
panel s devíti průhlednými otočnými válci. 
„Jsou v nich umístěny ukázky recyklova-
ných materiálů – například takzvaný PET 
flake – rozdrcené a vyčištěné vločky z plas-
tových lahví, které slouží třeba k výrobě 
umělých vláken,“ uvedla Jana Krčmářová 
ze společnosti EKO-KOM, a. s.

Ekokoutek vznikl díky společnému pro-
jektu autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM, a. s., Kraje Vysočina a Zoo 
Jihlava. „Myslím si, že propagace třídění 
odpadů v zoologické zahradě je výborný 
nápad. Jihlavskou zoo navštíví ročně více 
než 200 tisíc návštěvníků, převážně ro-
din s dětmi. A právě na mladou generaci 

je potřeba se zaměřit, aby se pro ni třídění 
odpadů stalo samozřejmou součástí živo-
ta,“ zhodnotil otevření ekokoutku Zdeněk 

Ryšavý (ČSSD), krajský radní pro životní 
prostředí.

text: Miroslav Grass  foto: archiv Kraje Vysočina 

Dva energetické 
Oskary pro 
jihlavskou školu
Střední škola obchodu a služeb Jihlava 
uspěla ve třetím ročníku soutěže E.ON 
Energy Globe Award ČR, jakýchsi „ekolo-
gických Oskarech“, v silné konkurenci  
221 přihlášených projektů. Účastníci změřili 
síly v sedmi soutěžních kategoriích: Země, 
Oheň, Voda, Vzduch, Mládež, Obec a Kutil.

V kategorii Mládež, kde se účastnily 
projekty z oblasti ekologie, úspor energií 
a využívání obnovitelných zdrojů, které 
podporují ekologické myšlení mladých 
a veškeré takové aktivity uskutečněné 
mládeží či školami, zvítězil projekt Vltava-
Moldau Školy česko-německého setkávání 
(Praha), v němž se žáci po celé ČR starají 
o Vltavu.

S projektem Mobilní informační cen-
trum se na druhé příčce umístila Střední 
škola obchodu a služeb Jihlava. Díky pro-
jektu získávají děti na základních ško-
lách konkrétní představu o možnostech 
a výhodách obnovitelných zdrojů energie 
a jinak pro ně abstraktní technické výrazy 
získávají reálný obsah.

Třetí se umístil druhý projekt jihlavské 
školy, nazvaný Využití lničkového oleje pro 
výrobu bionafty v ekozemědělství. Student 
posledního ročníku přírodovědného lycea 
v Jihlavě František Dolský ve své maturitní 
práci popisuje technologii výroby vlast-
ní bionafty. Ve spolupráci s biofarmou 
Sasov představil projekt, který by mohl 
významně pomoci českým zemědělcům 
a zároveň citelně snížit vypouštění emisí 
skleníkových plynů. Ročně díky lničce seté 
ušetří přes 80 tisíc korun (ředěním naf-
ty olejem a zkrmením odpadu zvířatům) 
a do ovzduší se vypouští téměř o čtvrtinu 
méně zplodin. Případné rozšíření užívá-
ní bionafty mezi českými zemědělci tak 
slibuje přínos pro jednotlivce i pro kvalitu 
životního prostředí obecně.

Více na www.energyglobe.cz 

text: Milan Pilař

Energetické využití 
komunálního odpadu  
– moderní a ekologické 
řešení v Evropě 
„Energetické využití směsných komu-
nálních odpadů znamená nejen omeze-
ní skládkování odpadů a snížení emisí 
škodlivých látek do ovzduší, ale zároveň 
úsporu neobnovitelných surovin i finanč-
ních prostředků na odpadové hospo-
dářství obce a využití energie i tepla pro 
domácnosti a firmy. Evropské metropole 
např. Vídeň (viz obr.) a Paříž vybudovaly 
a budují zařízení pro energetické využívá-
ní odpadů na území svých měst bez obav 
z ohrožení zdraví obyvatelstva, protože 
moderní technologie čištění spalin splňují 
velmi přísné limity pro produkci škodli-
vin,“ konstatuje Zdeněk Ryšavý (ČSSD), 
krajský radní pro životní prostředí. 

„Dobrou kvalitu ovzduší u nás na-
opak negativně ovlivňují ty domácnos-
ti, které v rámci úspor nebo z pohodl-
nosti ve svých kotlích spalují i odpady 
a z komínů tak volně vypouští škodlivi-
ny v násobcích koncentrací ve srovnání 
s kontrolovaným procesem spalování 
v zařízení pro energetické využívání od-
padů,“ dodává Zdeněk Ryšavý. 

Ve využívání odpadů jsme poza-
du za vyspělými státy. Energeticky se 
v ČR zatím využívá pouze 10-12 % 
směsného komunálního odpadu a ne-
celé 1 % velkoobjemového odpadu 
z celkových 3 milionů tun, které ročně 
v ČR vznikají. 

text: Eva Navrátilová

Radní Kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý (uprostřed) je velkým propagátorem ekologických aktivit. 

  Program:
13:00 – 13:15 Zahájení konference
13:15 – 13:30 Prim. MUDr. J. Meduna - Jihlavská chirurgie
13:30 – 13:45	 MUDr.	V.	Šuťak	-	Onkochirurgie
13:45 – 14:00	 MUDr.	F.	Dvořák	-	Možnosti	cévní	chirurgie
14:00 – 14:15 Prim.	MUDr.	J.	Meduna	-	Výduť	břišní	tepny	
14:30 – 14:45	 MUDr.	F.	Molva	-	Dětská	chirurgie
14:45 – 15:00	 MUDr.	O.	Hon	-	Tříselná	kýla
15:00 – 15:15	 MUDr.	P.	Jaša	-	Hemeroidy
15:15 – 15:30	 MUDr.	O.	Hon	-	Moderní	komplexní	léčba	ran
15:30 – 16:00 Diskuse,	občerstvení

Chirurgie současnosti

Nemocnice Jihlava pořádá
pod	záštitou	hejtmana	Kraje	Vysočina	MUDr.	Jiřího	Běhounka	

chirurgickou	konferenci	pro	širokou	veřejnost

2.	listopadu	2011,	od	13:00	do	16:00	hodin
Krajský	úřad	kraje	Vysočina,	Kongresový	sál,	 

Žižkova	57,	Jihlava

Doprovodný program: výstava chirurgických nástrojů, 
přístrojů a jedinečných fotografií v předsálí

Vídeň – 3 zařízení na energetické 
využití směsných odpadů uvnitř města 
(Spittelau, Flötzersteig, Ebs, Simmering)

Partnerská spolupráce  
s Ukrajinou přináší ovoce
V polovině září navštívili 
zástupci Vysočiny v čele 
s hejtmanem Jiřím 
Běhounkem partnerský 
region Zakarpatskou 
oblast Ukrajiny. 
Cílem cesty bylo slavnostní předání spo-
lečných projektů do užívání a kontrola 
probíhajících aktivit. „Úspěšné fungování 
pětiletého trvajícího partnerství dokazuje 
řada společných projektů přispívajících 
k rozvoji veřejné infrastruktury na Ukraji-
ně, ale i tvůrčí spolupráce sociálních zaří-
zení obou regionů. Výzvou do dalších let je 
pak rozvoj kooperace v oblasti vysokoškol-
ského vzdělávání, ochrany životního pro-
středí, zdravotnictví či kultury,“ zhodnotil 
návštěvu Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), 
hejtman Kraje Vysočina.

Letos se  Kraj Vysočina podílí spo-
lečně se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny 
na šestnácti projektech v celkovém obje-
mu deseti milionů korun. Příspěvek Kra-
je Vysočina činil polovinu objemu. Vět-
šina projektů byla zaměřena na investice 
do školství, zdravotnictví a víceúčelových 
zařízení. Mimo jiné se jedná o komplet-
ní rekonstrukci objektu školského zaříze-
ní, výměnu oken v budově základní školy 
v obci Stužycja, opravu střechy na budo-
vě školského zařízení ve Volovci a rekon-
strukci domu kultury a sportu ve Velkém 
Byčkově, jejichž provoz v polovině září 
slavnostně zahájili.

„Jsem rád, že mezi aktivity, které pod-
poruje většinově koalice i opozice v kraj-
ském zastupitelstvu, patří projekty zahra-
niční spolupráce a především spolupráce 
se Zakarpatskou oblastí. Při přátelské 
diskusi na náměstí v Bruselu na jaře 
v roce 2007 jsme si s tehdejším hejtma-
nem Milošem Vystrčilem uvědomili, že 
nestačí brát, ale je třeba i dávat, protože 
poučení neplyne jenom z přijímání, ale 
i dávání. Děkuji všem, kdo tuto spoluprá-
ci, byť v upravené podobě, stále podpo-
rují a věřím, že v nějaké přijatelné formě 
bude pokračovat i nadále,“ dodává Vác-
lav Kodet (KDU-ČSL) krajský zastupitel.

text: Milan Pilař  foto: archiv Kraje Vysočina

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek navštívil na Ukrajině nově rekonstruované prostrory 
ve víceúčelovém zařízení ve Velkém Byckově, které už slouží k mimoškolním aktivitám místních 
dětí.

Opravené školské zařízení ve Stuzycje.

http://www.energyglobe.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-10-2011.html
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Nové trendy v náhradní péči o ohrožené děti
Kdy:
Kde:

31.10.2011 od 9.30 hodin do 16.00 hodin

Kongresový sál Krajského úřadu Kraje Vysočina,
Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava.

Seminář pořádá občanské sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina ve spolupráci  
s Asociací náhradních rodin ČR a Krajským úřadem Kraje Vysočina.
Pozvaní zástupci MPSV přinesou nové informace o novele zákona o sociálně právní 
ochraně dětí. Dále zde budou prezentovány inovativní a pilotní projekty, zavádějící do 
praxe některé z nástrojů, které novela přináší. Seminář je určen náhradním rodičům, 
sociálním pracovníkům, pracovníkům neziskových organizací, pracovníkům ústavních 

  a unidor íntsalv omim mícíjatsůryv metěd comop o íjamíjaz es ířetk ,míšlad a ínezířaz
hledají cesty, jak poskytované služby dále zkvalitňovat.

Účast na semináři je zdarma

Program  semináře:
11.15 - 12.00
09.40 - 11.00

11.00 - 11.15

12.00 - 13.00

13.00 - 13.45

14.15 - 14.30
14.30 - 15.00

15.00 - 15.45

13.45 - 14.15

11.15 - 12.00

Zahájení - představení

Pěstounská péče v kontextu legislativních změn
(Mgr. Klára Trubačová, Mgr. Zuzana Zárasová, MPSV)
Přestávka

Oběd

Příprava dětí na přechod do náhradní rodiny (Šárka Francírková, o.s.Šafrán dětem)

Přestávka

Vzdělávání pěstounů v projektu Profesionalizace systému NRP v ČR
(Jana Lexová DiS, Mgr. Kateřina Šlesingerová, Asociace náhradních rodin ČR)

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém 
kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. (Mgr. Ria Černá, David Svoboda, DiS , 
Amalthea, o.s.)

Dětský domov jako centrum služeb pro rodiny? - zkušenosti z pilotního pro-
jektu v DD Nové Strašecí (PhDr. Hana Pazlarová, o.s.Člověk hledá člověka)

Na jedné lodi, aneb jak uspořádat případovou konferenci
(Ludmila Hanušová, o.s. Rozum a Cit)

panorama

Nový kalendář zobrazuje scenérie Vysočiny
Krajská agrární komora kraje Vysoči-
na a Krajská hospodářská komora kraje 
Vysočina ve spolupráci s Krajem Vysoči-
na vydávají společně zajímavý nástěnný 
kalendář našeho regionu pro rok 2012. 
Z desítek zvažovaných fotografií byla vy-
brána finální dvanáctka zastupující ori-
ginální pohledy na krajinu a památky 
Vysočiny. Celkem bylo vydáno pět tisíc vý-
tisků, které jsou dopředu téměř všechny 
rezervovány. 

„Je to takové poděkování podnika-
telské sféře, firmám, které se na kalen-
dáři podílely, a také jeho tvůrcům, kte-
ří to opravdu neměli jednoduché. Chtěli 
jsme, aby se nám tam objevila příroda, 
protože jsme spojeni se zemědělstvím. 
Chtěli jsme, aby se zde objevil vlak, pro-
tože ty na Vysočinu prostě patří. Zámě-
rem byly originální a neobvyklé foto-
grafie z různých míst,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro oblast dopravy a majetku 

Libor Joukl (ČSSD) s tím, že kalendá-
ře poputují na různé instituce počínaje 
prezidentskou kanceláří a úřadem vlády 

a konče obecními úřady a příspěvkový-
mi organizacemi kraje. První celokrajský 
kalendář má typický formát a najdeme 

v něm záběry známých i méně známých 
autorů – Vladimíra Kunce, Petra Janouš-
ka, Milana Šustra nebo například Jana 
Vondry. Jednotlivé měsíce kopírují atmo-
sféru čtyř ročních období a výběr snímků 
si kladl podmínku určité originality. Patr-
ně poprvé se tak do krajského pojetí ka-
lendářů dostává citlivě vyfocené náměstí 
v Přibyslavi, nostalgický Křemešník za-
braný z ptačí perspektivy nebo romantic-
ký pohled na zámek v Brtnici. Na dalších 
fotografiích figurují také známé kulturní 
památky a přírodní zajímavosti napříč ce-
lým krajem. 

„Vzhledem k velice dobré spolupráci 
všech subjektů, které spojily síly, aby mohl 
kalendář vzniknout, zvažujeme, že ob-
dobný společný projekt je pravděpodobný 
i v dalších letech. Byla by to další příjemná 
tradice,“ uzavřel hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 

 text a foto: Eva Vorálková

Štrúdlobraní  
ve Vesnici Vysočiny 2011, 
domamilskou sokolovnu 
provoněly štrúdly
Klub žen v Domamili na Třebíčsku 
připravil na sobotu 8. října nejen 
pro obyvatele Vesnice Vysočiny roku 
2011 akci nazvanou Štrúdlobraní. 
„Už jsme tady měli soutěž o nejchut-
nějšího velikonočního beránka, to 
bylo o Velikonocích, podíleli jsme se 
na úpravě návsi, nyní je tam dýňové 
zátiší, teď jsme připravili štrúdlobra-
ní,“ popisuje dosavadní akce Klubu 
žen Marie Štecová, která je spolu 
s Marií Nejerálovou vůdčí duší toho-
to sotva rok existujícího spolku. 

Porota vybírala v soutěži o nej-
chutnější štrúdl ze 27 vzorků, z 19 
sladkých a osmi slaných. Vítězkou 
se stala Jana Menčíková st., na dru-
hém místě skončila Dana Špinková, 
na třetím Jitka Menčíková ml. Ve sla-
ných štrúdlech, kde se udělovalo jen 
první místo, byla nejúspěšnější Boh-
dana Špinková.

text a foto: Pavel Kryštof Novák

V Ledči nad Sázavou 
vystavovali chovatelé 
z okresů Vysočiny
Český svaz chovatelů v Ledči nad Sá-
zavou a Okresní organizace Českého 
svazu chovatelů v Havlíčkově Bro-
dě uspořádaly druhý říjnový víkend 
Krajskou soutěž okresů Vysočiny.

Druhé největší chovatelské vý-
stavy na Vysočině v roce 2011 se 
v areálu v Pivovarské ulici účastnilo 
183 vystavovatelů nejen z regionu 
Vysočiny, ale i z dalších míst České 
republiky.

Návštěvníci mohli vidět 530 králí-
ků, 411 kusů drůbeže a 492 holubů 
ve voliérách.

Mezi okresy se nejvíc dařilo cho-
vatelům králíků, holubů a drůbeže 
z Jihlavska, druzí skončili chovatelé 
z Havlíčkobrodska, třetí z Třebíčska, 
čtvrtí z Pelhřimovska a pátí ze Žďár-
ska. Ceny nejlepším předal Josef 
Matějek (ČSSD), radní Kraje Vysoči-
na pro oblast zemědělství, lesního 
a vodního hospodářství.

„Až na počasí, které vystavovaným 
zvířatům ani divákům moc nepřálo, 
to byla velmi zdařilá výstava a chtěl 
bych poděkovat všem pořadatelům. 
Jsem rád, že se pořád ještě najdou 
fandové, které chovatelství zajímá. 
Jen by to chtělo přilákat více mla-
dých,“ dodal Josef Matějek, podle je-
hož slov by bylo dobré přivést k cho-
vatelství také nejmladší generaci.

 text: Jiří Sladkovský

První kontroly nového kalendáře se ujal za agrární komoru Karel Coufal, hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek a jeho náměstek Libor Joukl.

Jana Menčíková st. nabízí svůj  
vítězný štrúdl. 

Roboty Moravského Edisona Ericha 
Roučky pojmenoval Karel Čapek
Erich Roučka 
* 30. 10. 1888 Velké Meziříčí 
† 16. 3. 1986 Ezelsdorf (SRN)

Jeden z největších světových techniků 
a vynálezců minulého století Erich Rouč-
ka se narodil ve Velkém Meziříčí 30. října 
1888.

Se svou výrobou začal tento geniální 
Moravan v roce 1911 v malé dílně v Blan-
sku a stal se prvním výrobcem měřicí 

techniky v Rakousko-Uhersku a jedním 
z prvních v Evropě. To datum přijali v pod-
niku na přesné měřicí elektrické přístro-
je Metra Blansko jako datum svého vzni-
ku. Za svůj život přihlásil Erich Roučka  
850 patentů a většinu jich uvedl do výroby, 
což mu vyneslo přídomek Moravský Edi-
son. V letech 1919–1921 podnikl studijní 
cestu do Ameriky, díky níž se mu podaři-
lo zvládnout poválečnou recesi ve vlast-
ním podniku; to ve výrobním programu 
byly i kuchyňské váhy. V Americe se sešel 
i s Edisonem, který ocenil jeho nápady. 
Erich Roučka vynalézal a vyráběl měřicí, 
registrační a automatické regulační pří-
stroje na vysokotlaké kotle, pro metalur-
gii. Fotografové si vzpomenou na expozi-
metry Metra, jejichž výrobu zahájil, a snad 
každý máme v paměti měřicí přístroj Avo-
met, u jehož zrodu byl také. Výrobky jeho 
podniku lehce překonávaly značky jako 
Siemens a AEG. Blanenskou firmu prodal 
roku 1934 Robertu Sochorovi, který v její 
tradici pokračoval.

Erich Roučka založil také firmu Kotle 
a slévárny Brno Slatina, která díky tech-
nickému náskoku lehce překonávala 
konkurenci. 

Jako první začal vyrábět strojní automa-
ty, které se svolením Karla Čapka poprvé 
nazval roboty. Nové stroje s novým jmé-
nem dobyly svět. Měřicí přístroje jeho pro-
venience se staly součástí většiny velkých 

lodí své doby, jsou i na křižníku Aurora 
v Petrohradě.

Po válce ale nastala léta hubená. Odmí-
tl nabídky z Ameriky, a tak se dočkal roku 
1948 znárodnění svých podniků a odcho-
du do důchodu. Jeho penze činila 360 Kčs. 
Jeho nápady už neměly šanci na realizaci, 
a tak, i když byl odpůrcem emigrace, roku 
1959 odešel do Západního Berlína. Odtud 
se dostal do firmy AEG v Düseldorfu. Ze-
mřel ve věku nedožitých 98 let v Etzelsdor-
fu a posmrtně se dočkal čestného občan-
ství v Blansku.

text: Luboš Göbl   foto: archiv

Erich Roučka

Startuje první ročník soutěže 
Víš, co ti hrozí na netu?
Kraj Vysočina vyhlašuje první ročník sou-
těže Víš, co ti hrozí na netu? Cílem této ne-
tradiční aktivity je přiblížení problematiky 
elektronické bezpečnosti a negativních dů-
sledků nedodržování jejích zásad žákům 
a studentům základních a středních škol 
na Vysočině.

„Informační a komunikační techno-
logie mohou být pro žáky prospěšné, 
ale při jejich nesprávném používání mo- 
hou představovat obrovská rizika, jejichž 
dopady mohou mít neodvratitelné násled-
ky,“ uvedl Zdeněk Ryšavý (ČSSD), rad-
ní Kraje Vysočina pro oblast informatiky, 
který zároveň nad soutěží převzal záštitu. 

Soutěžící se mají 
podle zadání 

stát režiséry, 

počítačovými grafiky, malíři nebo například 
fotografy a prostřednictvím těchto a dalších 
blízkých oborů sdílet svůj pohled na inter-
netovou kriminalitu.

Soutěž je rozdělena na dvě věkové katego-
rie – pro studenty středních škol a žáky dru-
hého stupně základních škol. Je určena pro 
třídní kolektivy či jednotlivce. „Třídní kolek-
tivy mohou být zastoupeny jak celou třídou, 
tak vybranou skupinou žáků, která třídní 
kolektiv bude v soutěži reprezentovat,“ do-
plňuje informace o pravidlech Lucie Časa-
rová, koordinátorka soutěže. Upozorňuje 
také na další pravidla vztahující se k délce 
hraných filmů, formátům animací nebo 
rozsahu případně připravovaných kresle-
ných komiksů. Obsahem všech soutěžních 

prací má být vždy 

problematika elektronické kriminality, jako 
je kyberšikana, kybergrooming, kyberstal-
king či jiné nástrahy používání internetu.

Uzávěrka soutěže je 31. prosince 2011. 
Nejúspěšnější studenti mohou vyhrát no-
tebooky, chytré telefony, tablet či se zú-
častnit neobvyklé prohlídky jihlavského 
podzemí nebo policejní školy.

Soutěže vyhlašuje Kraj Vysočina ve spo-
lupráci s Pracovní skupinou pro elektro-
nickou bezpečnost.
Více informací naleznete na stránce www.kr-vysoci-

na.cz/ebezpecnost v sekci Soutěž.

text: Jitka Svatošová

Nová posila v Bruselu
Studentům vysokých škol nabídl Kraj 
Vysočina možnost stáží ve své kance-
láři nestálého zastoupení v Bruselu. 
Po dobu následujících tří měsíců pra-
covní místo v hlavním městě Evrop-
ské unie získala Martina Šamšulová. 
Na stáž nastupuje po absolvování Vy-
soké školy polytechnické v Jihlavě, kde 
studovala obor cestovní ruch. „Vzhle-
dem k nestálé formě zastoupení mo-
hou být stážisté, kteří budou působit 
v kanceláři kontinuálně, velkou pomo-
cí,“ uvedla zástupkyně Kraje Vysoči-
na v Bruselu Martina Richtová Tomšů. 
Kandidáti na pozici stážistů musí ho-
vořit plynně anglickým jazykem a vy-
znat se v otázkách Evropské unie. 

text: Jitka Svatošová
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Erich Roučka již v deseti letech zhotovil jednoduchý viz 1. tajenka, ve čtrnácti pec na tavení mosazi, v sedmnácti akumulátor, elektromotor a viz 2. tajenka. To už byl studentem na čtyřleté německé Státní průmys-
lové škole v Brně. Na konci života měl kolem 850 uznaných patentů, a to především v oblasti techniky, ale částečně i z oboru medicíny.

Křížovka o ceny

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje 
Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky: ...Pomáhal na svět i Emě Destinnové. Úspěšní luštitelé křížovky z minulého čísla, vylosovaní ze zaslaných řešení, jsou: Otakar Štork, Třebíč; Jindřiška Marková, Věž

Podzimní polévka plná energie
V podzimních měsících nás 
většinou trápí převážně 
počasí plné plís-
kanic a sychra-
vého povětří. 
Právě pro 
tyto přípa-
dy je dobré 
se posilnit 
dobrou po-
lévkou.

Připravíme 
si jeden kuře-
cí skelet, kostku 
kuřecího nebo zele-
ninového bujónu, všechnu 
podzimní zeleninu, kterou najdeme 
(cuketa, celerová nať, celer, mrkev, pórek, 
petrželová nať, cibule, česnek,…), mis-
ku pokrájených hub, trochu vegety, celý 
pepř, nové koření, podle chuti 1-2 lžíce 
pohanky.

Nejprve přivedeme vodu v hrnci s kuře-
cím skeletem a s kostkou bujónu k varu. 
Do polévky přidáme kořenovou zeleninu, 
cibuli, česnek, pepř a nové koření. Poté 
vyndáme uvařený skelet, obereme maso, 

které můžeme 
vrátit zpátky do po-

lévky, přidáme houby a zbylou zeleninu. 
Nakonec dochutíme vegetou, přidáme 
pohanku a necháme vše povařit. Dobrou 
chuť.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni 
a máte svůj oblíbený recept, který se hodí 
do vysočinské kuchyně, stačí nám ho za-
slat. Nejlepší recepty otiskneme a autora 
oceníme.

text a foto: Monika Fiedlerová

receptBazilika sv. Prokopa v Třebíči

Památky UNESCO budou celé příští léto v televizi

U Větrného Jeníkova otevřeli 
studánku Karla Holuba

Město Třebíč dosáhlo v roce 2003 výji-
mečného světového ocenění a uznání, 
když jeho kulturní památky – bazilika 
sv. Prokopa, židovské město a židovský 
hřbitov – byly zapsány na seznam svě-
tového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO.

Chrám zasvětili původně Nanebevze-
tí Panny Marie a jako většinu kostelů ně-
kolikrát rekonstruovali. Ani jeho využi-
tí k bohoslužebným účelům nebylo stálé 
a měnilo se podle politické situace a mo-
mentálních potřeb. Benediktinský klášter 
založený kolem roku 1100 moravskými 
údělnými knížaty Oldřichem Brněnským 
a Litoldem se nemohl ještě chlubit tako-
vou vznosnou stavbou, jakou bazilika sv. 
Prokopa v současné době je.

Bazilika má i svoje dosud nevyřešené 
záhady. Jednou z nich je určení doby za-
hájení výstavby, protože o jejím založe-
ní neexistuje žádný dokument. Na zákla-
dě srovnání s jinými chrámy historikové 
předpokládají, že základní kámen byl po-
ložen kolem roku 1230 a výstavba trvala 
asi 35 let. Bazilika i klášter utrpěly v prů-
běhu dějin značné škody. Podepsali se 
na nich husité, Matyáš Korvín válčící s Ji-
říkem z Poděbrad a také pozdější majitelé. 
Například za Osovských byly chrám i bu-
dovy kláštera využívány k hospodářským 
účelům. Sotvakdo z dnešních návštěvníků 
si dovede představit, že tu byly umístěny 
sýpky, pivovar, kovárna, kuchyně a dokon-
ce prádelna.

Až Valdštejnové se pokusili o jejich záchra-
nu. Nejvíce se na ní podílel císařský stavitel 
František Maxmilián Kaňka, který se do zá-
chranných prací pustil v roce 1727 a zakon-
čil je roku 1730. Druhá etapa záchranných 
prací byla vedena Kamilem Hilbertem o 200 
let později v letech 1925–1935. Když navští-
vil Třebíč v roce 1928 president T. G. Masa-
ryk, ocenil výjimečnost této kulturní památky 
osobním darem ve výši 15 000 Kč.

Její monumentální krásu a stavitelské 
umění jejích tvůrců i zachránců ocení jistě 
každý návštěvník, který si ji přijde prohléd-
nout zvenčí i zevnitř. Zdejší genius loci 

ocenili i filmaři, když si baziliku s kryptou 
vybrali pro natočení některých scén sním-
ku Markéta Lazarová. 

text a foto: Petr Novák

Každoroční příspěvek Kraje Vysočina měs-
tům s památkami UNESCO – Telči, Třebíči 
a Žďáru nad Sázavou – bude v letošním roce 
použit na technologickou přípravu prezentace 
a propagace v rámci systému Panorama. „Jed-
ná se o vysílací program České televize, který 
nabízí pohledy panoramatických kamer z růz-
ných oblastí naší republiky; on-line záběry 
na trojici vysočinských TOP památek budou 
přinášet celoročně i další vyhledávané webové 
nebo teletextové adresy,“ upřesnil radní Kraje 
Vysočina pro oblast kultury a cestovního ru-
chu Tomáš Škaryd (ČSSD). Dotace, kterou 
musí ještě začátkem listopadu schválit kraj-
ské zastupitelstvo, pomůže městům pokrýt 

téměř všechny náklady na pronájem techno-
logie, instalaci, připojení na internet a také 
na zajištění celoročního provozu. Na účet 
každému z měst kraj pošle 260 tisíc korun.

Města UNESCO by díky krajské podpoře 
mohla být prezentována v letním období od  
1. května do 31. října na ČT2 každý den 
v rámci programu PANORAMA, dále 
na internetovém portálu www.holidayin-
fo.cz, na evropském internetovém portálu 
www.feratel.com, na webových portálech 
Vysočina Tourism, sdružení České dědic-
tví UNESCO i na internetových stránkách 
jednotlivých měst, nabízí se prezentace 
na teletextu České televize, strana 680.

Panoramatické kamery budou namí-
řeny na historické centrum Telče, Židov-
skou čtvrť a baziliku sv. Prokopa v Tře-
bíči a na Zelenou Horu ve Žďáru nad 
Sázavou.

„Vyhledávání méně tradičních propa-
gačních aktivit má své výhody. S ohledem 
na rozpočty měst kraj nabízí téměř stopro-
centní podporu této pilotní aktivity a navíc 
bude využíván divácky atraktivní nástroj 
na veřejnoprávní televizi. Přidanou hodno-
tou je také posílení bezpečnosti v okolí pa-
mátek, neboť kamery zaznamenají on-line 
i běžný denní ruch v jejich okolí,“ upozor-
ňuje Tomáš Škaryd. text: Jitka Svatošová

V nevlídném podzimním počasí se usku-
tečnilo v lese Temník nedaleko Větrného 
Jeníkova slavnostní otevírání nové stu-
dánky Karla Holuba, jihlavského milovní-
ka přírody a básníka, kterého v roce 2009 
ocenil hejtman Kraje Vysočina za Skutek 
roku 2009 v oblasti životního prostředí 
za mapovaní a čištění studánek. Studán-
ku s potěšením všech přítomných otevřel 

zlatým klíčem teprve 4,5letý Daniel Kol-
man. Kdo nestihl navštívit Větrný Jeníkov, 
může v sobotu 29. října od 14.30 podnik-
nout jinou výpravu za Karlem Holubem: 
na radnici v Jihlavě, kde proběhne jím za-
ložený pořad Stříbrné listování, tentokrát 
rozšířený o vyhlášení výsledků soutěže 
O českou báseň roku 2011.

text a foto Vlastimil Hloupý

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči je jedním z turistických lákadel Vysočiny, které ocenili i tvůrci 
seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Studánku k potěšení všech přítomných otevřel zlatým klíčem teprve 4,5letý Daniel Kolman.
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Žijí mezi námi. Jejich přínos stojí za to ocenit veřejně

Plk. v. v. Jan Velík
(narozen 2. 8. 1921 v Hodoníně)

V roce 1940 zakon-
čil studium reálné-
ho gymnázia a oka-
mžitě byl totálně 
nasazen v Němec-
ku v přístavu Ham-
burk. Zběhl, byl 
chycen ve Vídni a tři 
měsíce gestapem 

vězněn. Jeho matka v té době žila na Sloven-
sku a tam byl také předán německými úřa-
dy; 1. října 1942 nastoupil do slovenské ar-
mády v Trnavě. Prošel základním výcvikem 
a byl odeslán na východní frontu. Po čtrnác-
ti dnech na frontě zběhl na území ovládané 
Sovětskou armádou a do té vstoupil 1. břez-
na 1943. Zúčastnil se aktivně bojů od Kur-
ska až po Dněpr jako tankový desant (pěší 
výsadkář, vezený do boje na tanku, z něhož 
zasahuje v místech kontaktu s nepřítelem – 
pozn. red), 28. 12. 1943 byl předán do sesta-
vy Československé samostatné paradesantní 
brigády. Absolvoval výcvik v Jefremově a zú-
častnil se všech bojových akcí brigády pod 
vedením plukovníka (a pozdějšího generá-
la) Přikryla až do osvobození vlasti v květnu 
1945.

Poslední složitou a náročnou akcí byl tří-
členný výsadek s krycím jménem STAS, kde 
zastával funkci zpravodajce, jako daleký 
předsunutý průzkum v oblasti Protektorátu 
Čech a Moravy.

V květnu 1945 zůstal v armádě na Mi-
nisterstvu obrany a sloužil v hodnosti po-
ručíka spojovacího vojska. V roce 1946 byl 
povýšen do hodnosti nadporučíka. Po úno-
ru 1948 se ocitl na „černé listině“ nepoho-
dlných důstojníků a k 30. 11. 1949 byl pro-
tiprávně a z politických důvodů propuštěn. 
Nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Čtyřicet let nesměl vykonávat úřednickou 
ani technickou funkci a byl trvale kontrolo-
ván a vyslýchán ve služebnách StB pro po-
dezření, že spolupracuje s CIC. Byly u něho 
prováděny domovní prohlídky.

V roce 1968 vrátil Sovětskému velvysla-
nectví všechna vyznamenání, která mu byla 
propůjčena, a v rozhlase Žďár nad Sázavou 
a Hradec Králové odsoudil vstup vojsk Var-
šavské smlouvy. To byl další důvod pro šika-
nu jeho i jeho rodiny v době normalizace.

V lednu 1990 se stal zakládajícím členem 
SVO (Sdružení vojenská svoboda), jež bylo 
později přejmenováno na Vojenské sdruže-
ní rehabilitovaných. V něm je dodnes ak-
tivním členem. Od roku 1990 je předsedou 
okresní organizace ČSBS a členem ústřed-
ního výboru ČSBS. Je navržen na udělení 
státního vyznamenání, Řádu Bílého lva.

PhDr. František Hoffmann, CSc.
(narozen 23. 2. 1920 v Litomyšli)
Po vysokoškolských 
studiích v roce 1950 
přišel do Jihlavy, 
aby zde začal pra-
covat jako archivář 
Městského a okres-
ního archivu. Svou 
usilovnou činnos-
tí celý archiv nově 

uspořádal podle moderních metod a přemís-
til ho z nevyhovujících prostor. Podařilo se 
mu tak vybudovat jeden z největších archivů 
na Moravě, přičemž jeho rozsahu odpovída-
la i cennost a význam obsahu. Rozvinul neo-
byčejně širokou publikační činnost zaměře-
nou na starší i novější dějiny Jihlavy, zvláště 
na předhusitské a husitské období a jihlav-
ské městské a horní právo.

Během své archivní činnosti se intenzivně 
věnoval regionální historii: vydal mnoho stu-
dií a publikací, které mají vysokou odbornou 
úroveň – Listy a obrazy z minulosti Jihlavy, 
Jihlavská pevnost, Jihlavské právo atd. Vý-
znamně se podílel i na rozsáhlých historic-
kých dílech – Historický atlas města Jihlavy 
a Jihlava – dějiny města.

PhDr. Hoffmann je pozoruhodnou osob-
ností i svým ryzím charakterem. Jako pře-
svědčený demokrat a humanista se v roce 
1968 angažoval v procesu Pražského jara, 
v důsledku čehož musel v následujícím ob-
dobí normalizace z Jihlavy odejít. Od roku 
1971 začal pracovat v kodikologickém oddě-
lení Ústředního archivu ČSAV v Praze (ko-
dikologie je pomocná věda historická, která 
studuje středověké rukopisné knihy neúřed-
ní, literární povahy, tzv. kodexy – pozn. red.). 
Ani poté se však nepřestal věnovat jihlav-
ským dějinám a ve svém stěžejním životním 
díle České město ve středověku Jihlavě opět 
věnoval mimořádnou pozornost.

PhDr. František Hoffmann je odborně 
i lidsky mimořádná osobnost druhé polovi-
ny 20. století. Za celoživotní archivářskou, 
badatelskou a publikační činnost, věnova-
nou převážně městu a okresu Jihlava, mu 
bylo uděleno 7. února 2000 čestné občanství 
města Jihlavy.

U příležitosti jeho 90. narozenin vydalo 
statutární město Jihlava společně s Morav-
ským zemským archivem v Brně výbor studií 
a článků z tvorby této osobnosti pod názvem 
František Hoffmann: Iglaviensia. 

Ing. Marie Rasochová, CSc.
(narozena 11. 5. 1938 ve Vodslivech, okres 
Benešov)

Marie Rasochová 
pochází ze země-
dělské rodiny, což 
ovlivnilo její další 
pracovní zaměření.

V roce 1960 
úspěšně zakončila 
studium na Vyso-
ké škole zeměděl-

ské v Praze, kde se specializovala na geneti-
ku a šlechtění polních plodin. Od roku 1962 
se plně věnovala problematice pěstování, 
šlechtění a užití brambor nejprve jako od-
borná asistentka ve Výzkumném ústavu 
bramborářském v Havlíčkově Brodě v od-
dělení genetiky a šlechtění brambor, později 
pak od roku 1982 působila na pozici náměst-
kyně ředitele pro úsek genetiky a šlechtění 
a v rámci své funkce byla zodpovědná i za ří-
zení šlechtitelských stanic brambor v České 
republice. V roce 1994 založila společnost 
Medipo Agras H. B., spol. s r. o., která se vě-
nuje pěstování, množení a zpracování bram-
bor. Medipo Agras H. B., spol. s r. o., je dnes 
největší společností ve svém oboru v České 

republice a je významným partnerem pěsti-
telů brambor v ČR a zejména na Vysočině. 
Její výrobky obdržely nejenom značku Klasa, 
ale i regionální značku původu – Vysočina. 

Pro své odborné i praktické znalosti se 
stala uznávanou odbornicí nejen v ČR, ale 
i v zahraničí. V Holandsku, Francii, Ně-
mecku a Velké Británii je členkou odbor-
ných spolků i společností, které se zabývají 
problematikou pěstování, šlechtění a užití 
brambor.

Marie Rasochová patří k velkým propagá-
torům bramborářství. Svou dosavadní bo-
hatou profesní kariéru spojila s tímto pro Vy-
sočinu tolik typickým odvětvím a zasadila se 
obrovskou měrou o jeho popularizaci.

V České republice zavedla a prosadila 
v obchodní síti rozdělení brambor do var-
ných typů A (salátové), B (přílohové) a C 
(pyré). V posledních letech se v průběhu růz-
ných veřejných vystoupení a také publikační 
činností hodně věnuje propagaci brambor 
z Vysočiny v rámci programu Brambory – 
zlato Vysočiny. Zdůrazňuje, že díky speci-
fickým půdním a klimatickým podmínkám 
mají brambory vypěstované na Vysočině je-
dinečnou chuť a kvalitu.

Tomáš Starýchfojtů
(narozen 18. 8. 1970 v Novém 
Městě na Moravě)
Tomáš Starýchfojtů 
je významnou osob-
ností světového zá-
vodního rybolovu.

Od svých 24 let 
je v reprezentaci 
ČR. Od roku 1997 
do roku 2008 byl 
účastníkem všech 
mistrovství světa v závodním rybolovu muš-
kařením. Je nejúspěšnějším soutěžícím 
v historii československého a českého zá-
vodního rybolovu a druhým nejúspěšněj-
ším ve světovém měřítku (lepší než Tomáš 
je pouze legenda rybaření Pascal Cognard 
z Francie).

Tomáš Starýchfojtů získal celkem  
jedenáct medailí z mistrovství světa:
  bronzová medaile (jednotlivci) v USA
  2 x zlatá medaile (jednotlivci a družstva) 

v Polsku
  bronzová medaile (družstva) ve Švédsku
  stříbrná medaile (jednotlivci) ve Francii
  stříbrná medaile (družstva) na Slovensku
  bronzová medaile (družstva) ve Švédsku
  zlatá medaile (družstva) v Portugalsku
  stříbrná medaile (družstva) ve Finsku
  zlatá medaile (družstvo) a bronz (jednotlivci) 

na Novém Zélandu. 

Čtyřnásobný mistr světa 
v muškaření se také zúčast-
ňoval řady prestižních me-
zinárodních závodů, kde 
dosáhl významných úspě-
chů (vítězství na jezeře 
v Dreux ve Francii, vítěz-
ství v Anglickém poháru 
na nádrži Bewl u Londý-
na, vítězství na řece Grays 
River v USA apod.)

Tomáš Starýchfojtů ukončil svoji re-
prezentační kariéru po velmi úspěšném 
MS na Novém Zélandu ve svých 38 letech 
a stal se trenérem reprezentace České re-
publiky. Pod jeho vedením získalo repre-
zentační družstvo ČR hned v následujícím 
roce 2009 v Irsku titul mistra světa. Tento 
úspěch jako trenér s družstvem ČR zopa-
koval na MS v roce 2010 v Polsku. Řadu 
let se věnuje také výchově mladé rybářské 
generace.

Josef Valerián, P. Mons.
(narozen 15. 3. 1925 ve Zborovicích, okres 
Kroměříž)
Mons. Josef Valeri-
án se narodil v obci 
Zborovice v roce 
1925 a vyrůstal v ži-
dovské čtvrti v Bos-
kovicích. Po absol-
vování gymnázia 
a teologických stu-
dií byl v roce 1949 
vysvěcen na kněze a nastoupil kněžskou 
službu do Jaroměřic. V tomto kraji byli zá-
sadoví, pevní lidé. Tehdejší režim potřebo-
val komunitu věřících a sedláků rozvrátit. 
Proto StB připravila provokaci, zaměřenou 
na kněze a jejich spolupracovníky, která vy-
vrcholila vraždou v Babicích. Po ní byl Josef 
Valerián zatčen a odvezen do Jihlavy, kde 
pro něho začala krutá doba výslechů, zimy, 
hladu a bezesných nocí. Vyslýchali ho a se-
dmnáct dní mu nabízeli spolupráci s StB, 
kterou jim odmítl. Přestože jeho vina neby-
la nikdy prokázána, byl bez soudu odvezen 
do Želiva, kde musel s ostatními internova-
nými kněžími dva roky pracovat. Po pro-
puštění byl poslán k absolvování vojenské 
služby u PTP v Komárně. V době maďar-
ských událostí přišlo ustanovení za kaplana 
do Ořechova, kde pracoval s dětmi a mlá-
deží a jeho zápal pro věci Boží byl znám 
i v okolí. Nato přišlo přeložení do Jihlavy. 
Byl pod stálým dozorem, do jeho tříd cho-
dili vždy dva až tři učitelé, aby mohli dětem 
hned vyvracet, co je učil. Následovalo pře-
ložení do Tišnova, kde byl v listopadu 1962 
znovu zatčen. V brněnské věznici čekal 
na soud. Začátkem roku 1963 byl odsou-
zen kvůli slovnímu podvracení republiky 
na dva a půl roku, na čtyři roky zákazu po-
volání a byly mu zabaveny knihy. Při soudu 
proti němu svědčil učitel hudby, který cho-

dil na jeho kázání. Řekl: „Na mě to 

dělalo dojem, že mluvil moc ostře proti na-
šemu režimu.“ A tak skončil ve Valdicích, 
kde se setkal s dalšími vězni uvězněnými 
po akci v Babicích. Po propuštění pracoval 
opět v Boskovicích, a to jako pilař u prů-
myslových staveb. V roce 1968 ho biskup 
Skoupý ustanovil farářem v Lanžhotě. Tam 
jeho aktivity s dětmi a mládeží vedly k pře-
ložení na Moravec. Ani pak nezatrpkl a stal 
se vůdčí osobností oprav církevních pamá-
tek v Moravci a okolí. Po roce 1989 věnoval 
na opravy dva miliony korun, které obdržel 
za příkoří jedenácti roků strávených v ko-
munistických lágrech a během internací. 
Zapojil se do obnovy společnosti – vyučoval 
děti angličtinu, ustavil pěvecký sbor, na faře 
ve Strážku organizoval letní táborové poby-
ty. V současnosti i přes svůj vysoký věk stále 
působí v duchovní službě a v aktivitách obcí 
své farnosti je posilou i příkladem. Na otáz-
ku, zda odpustil těm, kteří se na něm 
a ostatních provinili, odpověděl: „Kříž jsem 
hlásal, kříž jsem snášel. Nezapomínám, ale 
odpustil jsem. Rád bych, aby vše to, co jsme 
prožili – a tedy tato minulost – bylo dobrým 
učitelem pro budoucnost našeho národa.“

Veronika Čamková
(narozena 27. 2. 1996  
v Novém Městě na Moravě)

Veronika Čamková 
začala se závodním 
lyžováním v sed-
mi letech, zpočátku 
vedle gymnastiky 
a atletiky. Od deví-
ti let se intenzivně 
věnuje pouze alp-
ským disciplínám. 

Od dubna do srpna absolvuje kondiční pří-
pravu doma ve Velkém Meziříčí a v trénin-
kovém centru v Nymburku. Od září do pro-
since trénuje na sněhu v Rakousku nebo 
ve Švýcarsku. Leden až březen je pro ni ob-
dobím závodů u nás i v zahraničí.

Veronika Čamková je ve sjezdovém ly-
žování nesporný výrazný talent. Potvr-
zuje to i výčet níže uvedených umístění 
na tuzemských i zahraničních závodech 
od sezony 2004–2005. V poslední sezoně 
2010–2011 se v kategorii starších žákyň 
umístila:
  Mistrovství České republiky Pec pod Sněž-

kou super G 1. místo, obří slalom 1. místo, 
slalom 1. místo
  Celková suverénní vítězka Mistrovství ČR 

v alpských disciplínách
  Po celou sezonu byla členkou žákovského re-

prezentačního družstva České republiky.

V sezoně 2011–2012 chce Veronika Čam-
ková získat nominaci na 1. zimní olympijské 
hry mladých v Innsbrucku, pravidelně star-
tovat v juniorských závodech evropského 
i světového poháru a zajistit si účast na juni-
orském mistrovství světa.

Hana Pařízková
(narozena 22. 9. 1994 
v Třebíči)
Hana Pařízková je 
všestranně nadaná, 
má výborný prospěch 
a s výbornými výsled-
ky se účastní mnoha 
soutěží. 

Dosažené úspěchy:
  I. místo v celostátním kole zeměpisné 

olympiády kategorie C
  II. místo jako členka týmu ČR v meziná-

rodní soutěži National Geographic World 
Championship, která se konala v červenci 
2009 v Mexiku
  1. místo v krajském kole soutěže Eurore-

bus a postup do celostátního kola v soutě-
ži jednotlivců ZŠ 02
  2. místo v celostátním kole soutěže Euro-

rebus v soutěži tříd kategorie ZŠ 02
  3. místo v celostátním kole dějepisné 

olympiády v červnu 2009
  1. místo v krajském kole dějepisné olym-

piády a postup do celostátního kola 
  6.-7. místo v krajském kole biologické 

olympiády kategorie C
  2.-4. místo v krajském kole matematické 

olympiády kategorie Z9
  3. místo v krajském kole fyzikální olym-

piády kategorie E 
  3. místo v krajském kole chemické 

olym-piády kategorie D
  1. místo v celostátní korespondenční 

matematické soutěži Jáma lvová
  1.-2. místo v okresním kole soutěže 

Přírodovědný klokan.

V letošním roce vstoupil Kraj 
Vysočina do druhého desetiletí 
svojí existence. Jeho dětská léta 
jsou spojena s množstvím nových 
aktivit, životních příběhů, ale také 
se založením nových tradic. Jednou 
z nich je slavnostní večer, na němž 
jsou udělována nejvyšší ocenění 
Kraje Vysočina. Čtvrtým rokem 
představujeme osobnosti, které 
utvářely, utvářejí či polehoučku 
začínají utvářet historii našeho kraje.

Udělování nejvyšších ocenění Kraje Vysočina se sta-
lo součástí regionálních dějin. Jsou oceňovány osob-
nosti, jež vynikly v rámci regionu i mimo něj ve svém 
oboru a jejichž aktivity v oblasti kultury, sportu nebo 
vědy Vysočinu významným způsobem obohatily  
– a často i proslavily. Jsou to lidé různého věku i profe-
sí a jsou jenom zlomkem tisíců dalších schopných a či-
norodých občanů Vysočiny.

Tato stránka nabízí pouze zlomek informací o li-
dech, kteří žijí mezi námi a jejichž životní příběhy si 
zaslouží naše uznání a úctu.

MUDr. Jiří Běhounek (nez. za ČSSD),  
hejtman Kraje Vysočina

Autorem výtvarného návrhu Nejvyšších ocenění Kraje Vysočina je sochař Radomír Dvořák (na snímku). Jeho rukama projdou všechny 
dřevěné a kamenné originály. Autorem skleněných medailí, které vznikají ve školní sklářské dílně Akademie – Vyšší odborné školy, 
Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové ve Světlé nad Sázavou, je sklářský výtvarník a designér Milan Krajíček.
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VIDEA, FOTOREPORTÁŽE

SOUTĚŽE, PROGRAMY AKCÍ

REKLAMA PRO KAŽDÉHO

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-news.cz 
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška	 velikost	ok	–	6	x	6cm	 5	x	5cm
100cm	 29,00	Kč	 32,00	Kč
125	cm	 37,00	Kč	 40,00	Kč
150	cm	 44,50	Kč	 48,00	Kč
160	cm	 47,50	Kč	 51,00	Kč
175	cm	 52,00	Kč	 56,00	Kč
200	cm	 59,00	Kč	 64,00	Kč

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

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

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

PLETIVO

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

www.prodej-pletiva.cz

 

PŮJČKY
 

volejte si o své peníze 
zdarma 800 707 770

Více informací na tel: 777 479 082
PŘIJÍMÁME NOVÉ OBCHODNÍKY! 

Rychlé a solidní nebankoVní

www.potrebuji-penize.cz
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R MEDIA, spol. s r.o.
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 
tel.:  +420 233 071 639
mobil: +420 737 220 035
e-mail: david.svabenicky@rmedia.cz
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Společné projekty 
a nové policejní ředitelství

Havlíčkův Brod – 

Hejtman kraje Vysočina 

Jiří Běhounek poprvé 

v letošním roce navštívil 

havlíčkobrodskou radni-

ci. V doprovodu ředitele 

Krajského ředitelství 

policie ČR kraje Vysoči-

na Josefa Bačkovského 

jednal s vedením města a radními především 

o společných projektech kraje a města Havlíč-

kův Brod. Josef Bačkovský pak přítomné sezná-

mil s fungováním nového policejního ředitelství.

„Zabývali jsme se především otázkou spolu-

práce kraje a města. Hovořilo se např. o nemoc-

nici v Havlíčkově Brodě nebo o školách, které 

jsou u vás, ale kraj Vysočina je jejich zřizovate-

lem. Josef Bačkovský radním přiblížil organizaci 

a systém řízení nového policejního ředitelství, 

které vzniklo 1. 1. 2010,“ upřesnil téma jednání 

hejtman Jiří Běhounek.

Řeč byla i o dlouho připravované výstavbě 

krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. V poslední 

době se rozvinuly debaty, zda krajská knihovna 

vznikne opravdu tady.

„Otázky o umístění už jsme definitivně vyřešili 

a o jiné lokalitě než o Havlíčkově Brodě neuvažu-

jeme. Jde však o finančně velice náročnou inves-

tici, a proto hledáme možné formy spolupráce 

i se soukromým sektorem. Předpokládáme, že vý-

stavbu zahájíme v roce 2011,“ doplnil Běhounek.

Postupně hejtman Jiří Běhounek s ředitelem 

krajského policejního ředitelství v Jihlavě Jose-

fem Bačkovským navštíví všech pět okresních 

měst kraje Vysočina. Havlíčkův Brod byl cílem 

jejich návštěvy jako první. Alena Doležalová

Klášter v Želivě na mapě 

nejcennějších památek
Humpolec – Klášter v Želivě u Humpolce, který 

patří mezi nejstarší kláštery v České republice, byl 

v pondělí 8. února zapsaný mezi národní kultur-

ní památky. Klášter se tak ocitl na seznamu vedle 

takových památek, jakými jsou Pražský hrad, Karl-

štejn nebo poutní kostel na Zelené Hoře u Žďáru nad 

Sázavou.

Želivský klášter vznikl v roce 1139, za husitských 

válek ho dobyla husitská vojska a za svou dlouhou 

existenci několikrát vyhořel. Zásadní úpravy prodělal 

klášterní komplex v osmnáctém století a podílel se 

na nich Jan Blažej Santini.

„Za bezmála tisíciletou existenci si klášter v Želivě 

prošel pestrou historií a ocenění si právem zaslouží. 

V každém případě jde o jedinečné ohodnocení kul-

turní památky, které slibuje zachování autentického 

příběhu kláštera i pro budoucí generace,“ komento-

val událost Jáchym Jaroslav Šimek, provizor kláštera.

Pravděpodobně od nynějška ještě častější cíl tu-

ristů nejen z České republiky čeká přísnější režim při 

rekonstrukci. „Nejvyšší památková ochrana zname-

ná určitá omezení. Jde ale o důsledné zachování je-

dinečnosti památky, za kterou byla stavba oceněna. 

Zas však budeme mít mnohem blíže finančním dota-

cím na opravy a na zlepšování služeb pro návštěvní-

ky,“ uzavírá František Marek, správce kláštera.

Milan Pilař

Klokočov přivítá běžkaře 

Na milovníky bílé stopy čekají u Sečské 

přehrady i strojově upravované tratě3
Rehabilitace už v červnu 

Dětské centrum v Jihlavě doplní  

rehabilitační pavilon z rozpočtu kraje4
Zámek v Herálci se změní 

Vzniká zde moderní hotelový komplex 

za téměř sto třicet milionů korun5
Hokejisté z Vysočiny nezářili 

Oba týmy hrály na ledě soupeřů,  

oba také svým protivníkům podlehly8

Komorní filharmonie 

Vysočina vznikla 

v Jihlavě v roce 2003. 

Do začátku si stanovila 

několik cílů.

JIHLAVA – Doplnit chybějící článek 

v kulturním životě města Jihlavy a ce-

lého kraje Vysočina, probudit zájem 

současného posluchače o tzv. vážnou 

hudbu a především navázat na tradici 

Gustava Mahlera, Bedřicha Smetany, 

Václava Stamice a dalších, kteří v kraji 

působili a současně významně zasáh-

li do světového hudebního dění – to 

všechno je úkolem KFV.

Komorní filharmonie Vysočina má 

parametry běžného filharmonického 

tělesa, které tvoří profesionální hu-

debníci. Složení orchestru je variabilní 

– od komorního smyčcového až po vel-

ký symfonický orchestr. Také program 

je „běžný“: klasické orchestrální kon-

certy, koncerty se sólisty, koncerty 

pro školy, promenádní koncerty, abo-

nentní cykly pro města kraje Vysoči-

na. Potěšitelný je ovšem zájem o toto 

těleso – potvrdil předpoklady, že i ob-

last tzv. vážné hudby má mezi obyva-

teli Vysočiny mnoho ctitelů a vážných 

zájemců. Vedení filharmonie věří, že 

se těleso stane v tom nejlepším slova 

smyslu populárním, tj. orchestrem, 

který bude často navštěvovat určitá 

část obyvatel Vysočiny a občas skoro 

každý, přinejmenším ve výjimečných 

momentech svého života. Protože  

klasická hudba v podání právě tohoto 

orchestru přináší vždy hluboké umě-

lecké zážitky. Milan Pilař

Filharmonici z Vysočiny

Kino se opraví – návštěvnost neklesla

Mezi největší úspěchy šéfdirigenta patří provedení Mozartovy Korunovační mše s 220 účinkujícími na 49. ročníku Mezinárodního 

festivalu sborového umění v Jihlavě, které je natočeno i Českým rozhlasem

Téměř patnáct milionů 

korun bude stát oprava, 

názory se různí.

Žďár nad Sázavou – Kina dnes nejsou 

pro podnikatele žádné terno. Většinu 

z nich musí města, pokud chtějí jejich 

provoz zachovat, alespoň částečně do-

tovat. Stejné je to i s kinem Vysočina 

ve Žďáru nad Sázavou. Hned v úvodu 

roku přispěje radnice na ztrátový zimní 

provoz finanční injekcí ve výši sto dva-

ceti tisíc korun.

I když provoz kina městu žádné fi-

nanční výhody nepřináší, spíše nao-

pak, nehodlá radnice hodit kino přes 

palubu. „Už před dvěma lety jsme stáli 

před otázkou, co s ním. Rozhodli jsme 

se počkat, až co udělá multikino v Ji- 

hlavě, jestli nám nestáhne návštěvní-

ky,“ vysvětluje vyčkávací taktiku rad-

nice místostarostka Žďáru a senátorka 

Dagmar Zvěřinová.

Návštěvnost žďárského kina Vysoči-

na podle statistiky neklesá. V roce 2007 

tady proběhlo celkem 218 představení, 

na které se přišlo podívat 17 282 ná-

vštěvníků. V loňském roce zhlédlo 292 

filmů 18 914 diváků: obyvatelé Žďá-

ru nad Sázavou nepojedou za zábavou 

do Jihlavy, raději budou i nadále vyu-

žívat služeb svého domovského kul-

turního stánku. A to i přesto, že kino 

Vysočina nemůže zdaleka nabídnout 

návštěvníkům takový komfort, jako 

moderní zařízení stejného typu v oko-

lí. Kino Vysočina provozuje soukro-

mý subjekt. Budova, postavená v roce 

1963, je ovšem v majetku města. A to se 

rozhodlo postarat o nápravu. „Chceme 

požádat o grant z Ministerstva kultury, 

který bychom chtěli využít na nákup 

technologie pro 3D vysílání. Také je 

třeba vyměnit elektroinstalaci. Tyto dvě 

věci jsou prvořadé. Až na dalších mís-

tech je zateplení, výměna oken a se-

daček a dalších věcí,“ sdělila Dagmar 

Zvěřinová. „Digitalizace kina musí 

být hotova do tří let a bude stát okolo 

pěti milionů, dotace by mohla pokrýt 

až padesát procent nákladů,“ doplňu-

je starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír 

Brychta.
Investici ve výši dalších sedmi mili-

onů představuje plánované zateplení, 

výměna oken a modernizace interiéru.

Helena Zelená Křížová

Internetová anketa

„Zájem o umění klesá!!! Kina zejí prázdnotou...“ tak 

začíná příspěvek jedné z dotazovaných, který dále po-

kračuje: „Návštěvnost kin už není co bývala. Pamatuji 

plné sály a teď aby člověk pomalu čekal, zda se dostaví 

ještě 2-3 návštěvníci, aby vás bylo 10 a promítalo se. 

To jsem zažila v Jihlavě, v kině Dukla ještě před rekon-

strukcí. Jenže teď po renovaci, která se mimochodem 

moc povedla, to není o nic lepší. Provozovatel to musel 

vzdát a město hledá (možná, že už našlo) dalšího dob-

rodruha, co by chtěl risknout byt prodělečný. To chce 

fakt odvahu!!! Kino slouží i dokumentárním filmům 

v rámci filmového festivalu – byla by velká škoda, kdy-

by zaniklo! Ovšem kino Cinema v City parku takovéto 

starosti neřeší...na komedii Líbáš jako Bůh jsme tam 

v celém sále seděli 4 lidé a promítalo se bez problé-

mů...“
Zato anonym se pořádně „odvázal“: „Jaká kultu-

ra a společnost??? Sedět a čučet na film, který stejně 

později uvidím v televizi, nemít možnost si kdykoliv 

odskočit na záchod, nemít možnost si tam dát chipsy 

a otevřít flašku vína, nemít možnost si tam pokecat se 

sousedy, protože by to rušilo druhé přísedící, mít mož-

nost mít zacloněn výhled kýmsi vysokým vepředu... 

Nezlobte se, ale soukromí je soukromí. A kdo umí hle-

dat na netu, nemusí čekat na vydání DVD, ale může si 

to rovnou stáhnout...“ pokračuje anonymní odpůrce 

kina. „Nyní mají všichni kabelovky se spoustou filmo-

vých kanálů, tak proč se ještě somrovat do kin. V BnP 

kino zrušili už dávno, hned po převratu. Lidi nechodili, 

tak se to nevyplácelo a náklady na provoz byly vysoké. 

To samé i letní kina. Dřív to bylo každý léto, pamatuju 

jak na hřišti v Dolní Rožínce, tak i na stadionu v BnP, 

ale i to zaniklo kvůli ztrátovosti a nezájmu lidí. To samý 

multikino v kulturáku. PS: Radši tu stovku za lístek in-

vestuju za 2 filmová nebo dokumentární DVDčka z no-

vin nebo časáků a pustím si to doma v soukromí!“

Internetová anketa

OD BŘEZNA
ZÁZRAKY ŽIVOTA
...PŘICHÁZEJÍ NA KŘÍDLECH NADĚJE
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Společnost OKD získala 

ve slovinské Portoroži 

prestižní mezinárodní 

ocenění Golden Drum

za komunikaci s veřejností

OSTRAVA – Společnost OKD uspě-

la se svými komunikačními 

projekty na meziná-

rodním festivalu 

ve slovinské Porto-

roži. Prestižní oce-

nění Golden Drum 

(Zlatý buben) získa-

la v konkurenci 116 projek-

tů z celého světa za loňskou 

náborovou kampaň. Do fi ná-

le postoupila také informační 

kampaň o veřejně prospěšných 

aktivitách fi rmy a založení 

Nadace OKD.

Náborová kampaň se nesla v duchu 

motta „Hledáme chlapy, co drží par-

tu“. Firma díky této netradiční formě 

náboru získala několik stovek nových 

horníků a důlních specialistů. OKD se 

také nově představila veřejnosti jako 

perspektivní fi rma, která v moravsko-

slezském regionu podporuje hornic-

ké učňovské školství i vybrané obory 

na vysokých školách.

„OKD patří mezi největší a nejú-

spěšnější fi rmy v Česku, ale i v celé 

střední Evropě. Dokázali jsme, že se 

vyrovnáme evropské konkurenci ne-

jen v těžbě uhlí, zvyšování bezpečnos-

ti a zavádění nových technologií, ale 

také v ostatních oblastech naší práce,“ 

řekla při přebírání ceny Petra Mašíno-

vá, ředitelka PR a komunikace OKD. 

„Na toto ocenění bychom ale nikdy 

nedosáhli bez pomoci všech zaměst-

nanců, kteří nám v loňském roce po-

máhali hledat nové „parťáky“ do na-

šich důlních provozů,“ dodala.

V porotě soutěže zasedli zkušení profe-

sionálové z branže z celého světa. Nejlep-

ší práce v oblasti PR porota vybírala ze-

jména s ohledem na jejich prokazatelný 

výsledný efekt, přičemž kladla důraz také 

na strategický přístup, neotřelost myšlení 

a ucelenost provedení. Vladislav Sobol

Z bunkru na Dukle muzeum
Objekt RPG RE – dříve protiatomový 

kryt – zachovali nadšenci jako památku

strana 4

Ondrášek – pomoc v beznaději

NOKD podpořila mobilní hospic. O klienty

se starají doma, odchází se tak lépe

strana 11
Šachta jako na dlani

Darkovské řídicí stanoviště POP vidí 

veškeré dění v dole na monitorech

strana 3
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Veleúspěch náborové kampaně

DARKOV – Vzácná návštěva zavítala 

12. října na Důl Darkov. Do porubu 

40 204 fáral předseda Českého báň-

ského úřadu Ivo Pěgřímek za do-

provodu generálního ředitele OKD 

Klause-Dietera Becka a dalších ma-

nažerů naší těžební společnosti.

Navštívený porub je vybaven 

technologií POP 2010, tj. sekce-

mi Bucyrus 2,6/5,5, kombajnem 

SL500 a porubovým dopravníkem 

PF 6/1042. Fárání se také zúčast-

nili za OBÚ v Ostravě předseda 

Libor Hroch a jeho zástupce Mar-

tin Štemberka a za OKD Ján Fabi-

án, ředitel pro rozvoj a strategii, 

Leo Bayer, provozní ředitel a Bo-

leslav Kowalczyk, ředitel Dolu 

Darkov.
Fárání bylo zaměřeno hlavně 

na kontrolu protiotřesových opat-

ření. Předseda ČBÚ se zajímal 

nejen o novou technologii POP 

2010, ale především o bezpečnost-

ní problematiku. Konstatoval, 

že nasazování nových komplexů 

spolu se zvětšováním profilu cho-

deb a zvyšování hmotnostního 

stupně chodbové výztuže je krok 

správným směrem při zajišťová-

ní bezpečnosti horníků. Nicméně 

poukázal i na nutnost řešit styk 

porub-chodba jiným způsobem, 

než je dosavadní praxe v OKD, 

a to hlavně kvůli zvětšující se cel-

kové ploše, kterou je nutno zajis-

tit. Generální ředitel OKD na to 

reagoval, že je to jeden z hlavních 

úkolů těžební společnosti, kte-

rý vychází ze strategie zvyšování 

bezpečnosti a výkonnosti porubů.

Po vyfárání Klaus-Dieter Beck 

a Ivo Pěgřímek diskutovali zejména 

o otázkách bezpečnosti, hornické 

problematice a dalších investicích 

do oblasti bezpečnosti a nových 

technologií.
Na závěr se předseda ČBÚ a ge-

nerální ředitel OKD dohodli na dal-

ší inspekční prohlídce. Tentokrát 

do oblasti příprav, kdy by se měla 

fárat čelba s nejnovější razicí tech-

nikou, tj.  kombajn MR 340 se svor-

níkovacím zařízením. lb

Prvořadý zájem o bezpečnost v podzemí

Porub 40 204 v Dole Darkov vybavený technologií POP 2010 navštívil Ivo Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu

Ředitelka pro PR a komunikaci Petra Mašínová (vpravo) s Jitkou Haladovou přebírají ocenění společ-

ně s Vladimírem Bystrovem z agentury Bison & Rose, která s OKD na projektech spolupracovala.

Zleva: Boleslav Kowalczyk, Ivo Pěgřímek, Ján Fabián, Klaus-Dieter Beck, Leo Bayer 

a Eva  Vévodová (tlumočnice).
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Věc každého z nás

OSTRAVA – Při masiv-

ním zavádění programu 

trvalého zlepšování 

(Continuous Improve-

ment) si jistě řada z vás 

klade otázku, zda se tato iniciativa týká 

pouze důlních či výrobních pracovišť, 

anebo zahrnuje veškeré činnosti a orga-

nizační jednotky včetně administrativních 

útvarů správy společnosti. Odpověď vás 

asi překvapí, ale prostřednictvím činnosti 

interního auditu funguje proces trvalého 

zlepšování na Správě OKD již několik let.

Interní audit OKD je tříčlenný útvar 

v přímé podřízenosti generálního ředitele, 

který se zabývá prováděním řady ujišťova-

cích a konzultačních auditů v OKD. Práce 

útvaru se řídí ročním plánem, který je 

vytvořen na základě analýzy rizik, námětů 

členů senior managementu a také členů 

výboru pro audit a dozorčí rady. Zjedno-

dušeně řečeno, pokud je třeba někoho 

ujistit o tom, že jsou dobře nastavené 

kontrolní mechanismy, případně pokud 

je potřeba poradit se zlepšením procesu, 

s novým organizačním uspořádáním či 

se zvýšením efektivity, využívá se k tomu 

často interní audit.

V roce 2009 se interní audit mimo jiné 

zabýval procesy nákupu, prodeje, sanací 

a rekultivací, podílel se na iniciativě 

snižování zásob materiálu ve skladech, 

v oblasti IT ověřoval bezpečnost kritických 

aplikací informačního systému a zabýval 

se také centralizací osobní dopravy. Jen 

za prvních devět měsíců tohoto roku na-

vrhl interní audit více než 120 doporučení 

ke snížení rizik a zvýšení efektivity.

Zlepšování je však záležitostí každého 

z nás a já pevně věřím, že i vy můžete 

přispět k rozvoji naší společnosti.
Petr Hanzlík

vedoucí útvaru vnitřního auditu OKD

Souhlas se státní podporou

španělskému uhlí

ŠPANĚLSKO – Evropská komise se rozhod-

la nevznést námitky proti plánu zpřístupnit 

v letech 2008-2010 uhelné rezervy, ani 

proti každoroční státní podpoře související 

s produkcí uhlí. Celková státní podpora, 

kterou Španělsko podpoří současnou 

produkci, dosáhne 1,247 miliardy EUR.

Na základě informací poskytnutých špa-

nělskými úřady Komise stanovila, že pomoc 

uhelnému sektoru pokryla pouze rozdíl mezi 

produkčními náklady a výnosy těžebních 

jednotek. Španělsko pokračuje v redukci 

těžební kapacity svého uhelného průmyslu 

a s tím souvisejících státních podpor.

Komise dospěla k závěru, že navržená 

podpůrná opatření berou v ohled usta-

novení  Nařízení Rady EU č. 1407/2002 

týkající se Státních podpor uhelnému 

průmyslu a jsou proto slučitelná se správ-

ným fungováním společného trhu.
Zdroj: IP/09/1125

Trvalé zlepšování?
Něco to do sebe má
Pilotní projekt optimalizace 

údržby při dobývání se zdařil,

teď to zkusí v jiném porubu

DARKOV – Projekt Continuous 

Improvement (CI) neboli Systém 

trvalého zlepšování se stal v dolech 

OKD největším pozdně letním hitem. 

Úspěšně odstartoval také na Dole 

Darkov. Povzbudivé jsou zejména 

výsledky projektu Optimalizace údržby 

v porubu 140 912 na závodě 2, který 

byl realizován v prvních dvou zářijo-

vých dekádách.

„Projekt se týkal optimalizace 

celého komplexu činností, od přípra-

vy techniky k těžbě, přes samotné 

dobývání až po odtěžení. Podíleli se 

na něm horníci v rubání, ale také 

elektrikáři, zámečníci-specialisté či 

obsluha odtěžení. K úspěchu výrazně 

přispěl i vedoucí mechanik provozu 

rubání Antonín Míra, který zajistil 

nadstandardní dodávky náhrad-

ních dílů a pečlivě sledoval údržbu 

kombajnu. Důslednou koordinací 

všech navazujících činností každý 

člen kolektivu přesně věděl, co má 

dělat a celý výrobní proces vyzněl jako 

mistrovsky sehraný koncert. Je až 

škoda, že porub byl již dokopán a tím 

byl i celý projekt ukončen,“ zhodnotil 

vedoucí projektu CI na Dole Darkov 

Česlav Lincer.
Díky optimálnímu přístupu pracov-

níků k projektu a uplatnění prvků CI 

se průměrná doba provozu dobývací 

techniky prodloužila na plných 50 pro-

cent celkové pracovní doby (celorevír-

ní průměr je 30 procent – pozn. red.) 

a úměrně tomu se navýšilo i plnění 

výrobních ukazatelů. Denní těžba 

z porubu vzrostla ze srpnových 2100 

na 2800 tun uhlí a denní postupy ze 

4,1 na 5,1 metru!
Pokračování na str. 2
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Během léta velká část našeho 

asistentského týmu změnila  

svůj rodinný stav. 

Kláro, Andreo, Veroniko, gratulujeme!

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.

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

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.

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

komunikační agenturaRmedia
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„Jsme všude tam,
kde chcete žít“

Tato reklamní plocha 
může být příště vaše! 

Inzerát typu  
F – 1/8 – 140,5 x 102 mm 

za 25 000 Kč

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

Více informací o produktu
naleznete na stránkách:

www.climatizer.cz

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

Tato reklamní plocha 
může být vaše! 

Inzerát typu  
H – 1/32 – 68 x 49 mm 

za 7000 Kč

Kompletní ceník na 
www.iKrajvysocina.cz
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Na šachovém turnaji Open Vysočina 2011  
ve Žďáru nad Sázavou se dařilo Ukrajincům

Třebíčský triatlonista Milan Procházka sbírá medaile po celé republice 

Sedm desítek šachistů z České republi-
ky, Slovinska, Belgie, Ukrajiny a Indie 
se na přelomu září a října utkalo ve Žďá-
ru nad Sázavou v dalším ročníku turnaje 
Open Vysočina 2011. 

„Vítězem turnaje se stal Ukrajinec Yrij 
Vorobjov z ŠK Bohemia Pardubice, dru-
hý skončil mezinárodní mistr Arnold Za-
charčenko z Ukrajiny a třetí místo obsadil 
Slovinec Andrej Vospernik, nejlepší ženou 
byla Bhakti Kulkarni a nejlepším juniorem 
do šestnácti let byl žďárský Milan Sýkora,“ 
uvedl Petr Laušman, ředitel festivalu.

Celkem 26 šachistů z Vysočiny usilovalo 
o titul přeborníků a postupová místa na Mi-
strovství ČR. „Krajským přeborníkem v ka-
tegorii mužů se stal Jan Tesař z klubu Caissa 
Třebíč před Vlastimilem Siebenbűrgerem 
a Pavlem Večeřou ze TJ Žďár nad Sázavou. 
Jejich oddílový kolega Jaromír Pavliš pak 
vyhrál kategorii dříve narozených. Nejlep-
ším juniorem do dvaceti let je Filip Vala z Jis-
kry Havlíčkův Brod a do 18 let Milan Sýkora 
ze Žďáru nad Sázavou,“ popsal Václav Pau-
lík, předseda šachového svazu na Vysočině.

text: Milan Pilař  foto: pořadatelé turnaje

Milan Procházka z TJ Spartak 
Třebíč startoval v letošní sezoně, 
která pro něho byla obzvlášť 
vydařená, ve třech pohárových 
soutěžích a v každé z nich 
vybojoval medailovou pozici. 
Dobrý start reprezentanta 
Vysočiny naznačily už výsledky 
z Českého poháru v zimním 
triatlonu BRIKO-Maplus, kde 
získal stříbro. 

Letní sezona odstartovala duatlony, spor-
tem příbuzným triatlonu, lišícím se pou-
ze tím, že kombinuje jenom běh a jízdu 
na kole. „Zařazuje se na začátek a na ko-
nec triatlonové sezony, kdy je ještě voda 
studená a plavání se jako první část triat- 
lonu nemůže uskutečnit. První závody 
také napovědí, v jaké formě jsou sportov-
ci po zimní a jarní přípravě. Duatlon vyho-
vuje většinou dobrým běžcům nebo je ob-
líbený u slabších plavců,“ popisuje Milan 
Procházka.

Na Vysočině je většina duatlonových 
závodů zařazena do Krajského poháru 

Vysočiny v triatlonu, jako například 
Perštejnské peklo v Bystřici nad Per-
štejnem, Duatlon Kamenná a Duat-
lon Martínkov. Závody jsou oblíbe-
né i za hranicemi kraje a přijíždí na ně 

spousta závodníků z celé republiky. 
V Českém poháru se jezdí dlouhý duat-
lon v Klínech a v Příbrami.

Milan Procházka se od loňského roku 
specializuje převážně na delší tratě, 

takzvaný střední triatlon – halfironman 
a dlouhý triatlon – ironman. Aktivně se za-
pojil do Českého poháru v dlouhém triat- 
lonu – Ford Czechman tour, kde obsadil 
bronzovou příčku. Objel šest dlouhých 
závodů a na třech z nich byl na čelních 
místech. V rámci domácích triatlonových 
závodů skončil druhý v Poháru Běžce Vy-
sočiny a Krajský pohár Vysočiny jedno-
značně vyhrál. V příštím roce má v plánu 
přidat start na některém ze zahraničních 
závodů.

text: Ondřej Rázl  foto: archiv Milana Procházky

Další peníze 
pro hasiče a policii
Tři miliony pro krajskou policii a milion 
a půl pro krajské hasiče. To je letošní 
mimořádná pomoc Kraje Vysočina slož-
kám Integrovaného záchranného systé-
mu. „I přesto, že je zřejmé, že i krajští 
hasiči přešli do maximálně úsporného 
režimu, stojí jejich vedení před otázkou, 
jak zabezpečit do konce roku prostřed-
ky na nákup pohonných hmot nutných 
k zajištění akceschopnosti jednotek 
a na nutné stavební opravy stanic. 
K obvyklé každoroční dotaci ve výši  
4,5 milionu korun tak listopadové za-
stupitelstvo projedná mimořádnou 
pomoc ve výši 1,5 milionu korun z re-
zervy,“ uvedl Vladimír Novotný (ČSSD), 
náměstek hejtmana Vysočiny pro oblast 
financí.

Krajské zastupitelstvo na svém po-
sledním jednání odsouhlasilo přímou 
třímilionovou pomoc krajskému ředitel-
ství policie na dovybavení týmu Ka- 
mion, a to moderním softwarem včetně 
licencí, výpočetní technikou a dalšími 
technickými prostředky pro možnost 
kontroly nákladních automobilů. „Tři 
miliony půjdou po dohodě s Policií ČR 
na pořízení inteligentních semaforů pro 
zvýšení bezpečnosti při vjezdu do lo-
kalit v blízkosti největších měst na Vy-
sočině. Kraj tímto způsobem rozdělil 
prostředky získané z policií vybraných 
kaucí od zahraničních řidičů,“ upřesnil 
Jan Slámečka (KSČM), předseda krajské 
bezpečnostní komise s tím, že kauce 
spadají ze zákona do příjmu krajů.

text: Jitka Svatošová

Draci nad Jihlavou

Stovka draků vzlétla do oblak nad Jih-
lavou na čtvrté drakiádě Kraje Vysoči-
na a Sdružení „Slunce“. Nejzajímavější 
soutěž o nejdelší ocas draka vyhrála Ka-
teřina Waniová, její drak měl ocas dlou-
hý přes jedenáct metrů. Druhou soutěž, 
o nejhezčího draka Vysočiny, vyhrál Voj-
těch Jozífek a cenu za nejoriginálnějšího 
draka si odnesla Denisa Neprašová.

Pro nejmenší návštěvníky byly při-
praveny mimo jiné i další aktivity, jako 
bylo například skákání v pytli nebo hod 
bramborou na cíl. Zázemím pro rodiny 
s dětmi byl krajský promo stan, ve kte-
rém bylo připraveno občerstvení v podo-
bě teplých nápojů.

text a foto: Jan Nechvátal

Milan Procházka na trati cyklistické části 
triatlonu.

Třebíčský triatlonista Milan Procházka v cíli jednoho ze závodů, letos má za sebou úspěšnou sezonu.

Nové Město na Moravě: Mistrovství v letním biatlonu 
skončilo pro domácí bez medaile

Start štafety: v popředí celkově druhá Ukrajinka Olena 
Pidrušná, za ní s číslem 6 češka Veronika Vítková.

Finišman zlaté ruské štafety Dmitrij Jarošenko (vlevo) přijímá 
blahopřání od stříbrného Ukrajince Olexandra Bilaněnka (vpravo).

V běžeckém a biatlonovém areálu Novém Městě na Moravě se jel 22. 
září první závod MS v letním biatlonu, a to společná štafeta mužů a žen. 

Novou dráhu v Třebíči budou moci využít také amatérští modeláři se svými modely.

Jedinou dívčí zástupkyní na OPEN Vysočina 2011 byla třináctiletá Simona Suchomelová,  
vedle ní indická šachistka Bhakti Kulkarni.

Denisa Neprašová, vítězka ceny 
o nejoriginálnějšího draka U třebíčské průmyslové školy vyrostl nový 

modelářský areál
Dráha pro rádiem řízené modely automo-
bilů vznikla během pěti měsíců v areálu 
Střední průmyslové školy Třebíč (SPŠT). 
Za podpory vedení školy a jejího zřizovate-
le, Kraje Vysočina, ji na nevyužívané ploše 
vybudovali vlastními silami členové RC Au-
toklub Třebíč. Celý projekt financovala pře-
vážně firma Mibosport a vyžádal si přibliž-
ně 250 tisíc korun. Většina prací je hotová, 
zbývá jen ještě zřídit technické a sociální 
zázemí a krytá depa pro závodníky.

Areál využívají především členové  
RC Autoklubu, kteří tu kromě tréninků 
budou pořádat klubové či mezinárodní 
závody včetně dvoudenního mistrov-
ství České republiky. Na dráhu bude mít 

od jara přístup i široká veřejnost. V České 
republice existují pouze dva další areály, 
které jsou vhodné pro tuto kategorii mo-
delů. Třebíčský má výhodu v umístění pří-
mo ve městě, jako jediný má jako povrch 
umělou trávu, která se používá v zahrani-
čí, hlavně v Anglii. 

Spojení se školou je velmi prospěšné 
a efektivní, protože se zde vyučují přede-
vším elektrotechnické a strojírenské obo-
ry. Na základě nájemní smlouvy budou 
mít na dráhu přístup žáci školy, žáci uby-
tovaní v domově mládeže a učitelé, kteří 
se tomuto sportu věnují.

text: Lenka Nechvátalová, Radoslav Bok,  
Lucie Pátková  foto: Michal Bok

Běžecký areál v Novém Městě na Moravě 
hostil v závěru září mistrovství světa v let-
ním biatlonu. Jedenáctka domácích, kte-
ří se konkurenci závodníků z pětadvaceti 
zemí postavili v nejsilnější možné sestavě, 
nakonec vyšla medailově naprázdno.

V mužské kategorii nenašel ve stíha-
cím závodu přemožitele Rus Dmitrij Ja-
rošenko, nejlepší z Čechů Michal Šlesingr 
skončil na nepopulární čtvrté příčce a jeho 

kolega Jaroslav Soukup dokonce až šestý. 
Mezi ženami si pro zlato dojela Krystyna 
Palková z Polska, domácí Veronika Vítko-
vá brala stejně jako Šlesingr bramborovou 
medaili. Přitom ještě dva kilometry před 
cílem měla několikasekundový náskok 
před Polkou Nowakovskou, která ji však 
nakonec v závěru předstihla.

Čechům se nedařilo ani ve sprintu, nej-
lepší byla Veronika Vítková, která na sedmi 

a půl kilometrech obsadila čtvrté místo. 
Z mužů byl na desetikilometrové trati nej-
lepší Jaroslav Soukup, který skončil pátý. 
Michal Šlesingr vybojoval deváté místo, 
hned za ním se zařadil Tomáš Holubec 
a Ondřej Moravec.

Třídenního šampionátu se zúčastnilo 
na sto sedmdesát závodníků a na jeho 
organizování výrazně přispěl i kraj Vy-
sočina. „Letní biatlon našel na Vysočině 

své místo a byl pro organizátory jednou 
ze zatěžkávacích zkoušek na zimní se-
zonu. V lednu se sem vrátí závod Svě-
tového poháru a v roce 2013, poprvé 
v historii, bude hostit Česká republika 
biatlonový šampionát – opět na Vysoči-
ně, v Novém Městě na Moravě,“ uvedl 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).

text: Ondřej Rázl  foto: Luboš Pavlíček

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-10-2011.html
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