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Nemocnice
vedou
Nemocnice z našeho
kraje uspěly v anketě
pacientů.

Chceme policii

Ohrožení

Kraj ze všech sil usiluje
o zřízení policejního
ředitelství. Hlasitě se
přidali starostové.

Z větrných elektráren
u Pavlova padaly kusy
ledu na silnici. Lidé byli
zděšení.
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Veselé Vánoce

TANEC SE PSY
Chotěboř (kid) • Už potřetí se
střetli přeborníci v tanci se psem
na republikovém mistrovství. Tentokrát se klání konalo v Chotěboři. Mezi desítkou nejlepších psích
tanečníků a tanečnic se objevily
i hvězdy známé z TV reklam a filmů. Na snímku Kateřina Lerlová
s borderkolií Wayem.
Foto: Luboš Pavlíček

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
Mám rád tyhle poslední dny před Vánoci. Vždycky mi připadá, jakoby už
byla práce hotová – i když to není nikdy. Lidé, se kterými si obvykle vyměňujeme informace o práci, se stávají našimi přáteli, všechno se rozvolní, zklidní a ztichne a snad i ve vzduchu je cítit vanilka, skořice a temná
vůně badyánu.
Letos se k mému pocitu radosti z těchto zvláštních dní přidávají i radosti další. Naše nemocnice výrazně uspěly v hodnocení pacientů, a ta havlíčkobrodská byla dokonce třetí nejlepší v republice. Je to dobré zadostiučinění.
Po měsících tvrdé a opravdu těžké práce se nám podařilo získat peníze na
největší investice v nemocnicích Vysočiny v novodobé historii kraje. A to
všechno znamená jedno jediné – lékařská péče pro nás, obyvatele Vysočiny, bude lepší a lepší.
Lékaři a zdravotníci v našem kraji jsou opravdu velmi
zodpovědní a pracovití lidé. Vzpomeňme si na ně,
až budeme klidně užívat svůj vánoční čas s rodinami. Vždycky někdo z nich u své
rodiny není – je
někde v nemocnici, na záchrance, a je připravený pomáhat, kdyby to bylo potřeba.
A to je moc dobře. Znamená to
totiž jen jedno jediné. Věci fungují tak, jak
mají.
Přeji nám všem
klidný vánoční
čas, zdravotníky a lékaře nevyjímaje – těm
jej přeji
totiž obzvlášť.

Přinášíme staletími osvědčené
rady z Horácka a Podhorácka,
jak prožít vánoční dny:
Na Štědrý den je třeba nasypat slepicím mák, budou pak hodně nést. Děti, které se budou vytrvale celý den postit, uvidí zlatého kohoutka. Dospělým je dovolený jen hrách, kouření se přísně
zapovídá. Vyvarujte se návštěv, odnesete hostitelům spokojenost. Jedinou výjimkou je, když do
domova vstoupí před návštěvou dítě – to naopak nosí štěstí. Nesezdaným se pak večer na-

skýtá příležitost k věštbě. Na které straně vyjde
první hvězda, z té přijde chlapcům jejich budoucí dívka. Pro děvčata pak stranu neurčuje nebeské těleso, ale zaštěkání psa.
O štědrovečerní večeři je nutné zachovat u stolu sudý počet stolovníků, nikdo nemá sedět tváří ke dveřím. Hospodyně od stolu nevstává, jinak
jí nebudou slepice dobře sedět. Jídlo zahajujeme
vánočkou, jablkem a ořechy. Jeho součástí musí
být hrách, sušené ovoce a samozřejmě jáhlová,
pohanková či krupicová kaše.
Zbytky jídla patří domácím zvířatům a kořenům

Pavel Hájek
náměstek
hejtmana

noviny jsou součástí projektu

www.ceskydomov.cz

ovocných stromů pro dobrou budoucí úrodu
a zdraví dobytka.
Lití olova, rozkrajování jablek a pouštění lodiček
jsou českou vánoční klasikou, Horácko a Podhorácko nevyjímaje.
Na Hod Boží vánoční je přísně zakázána jakákoliv práce, včetně česání vlasů. Návštěv i jiných
zábav se vyvarujte. Děti by se neměly klouzat
a hlasitě povykovat. Boží narození je vážný den.
Vše si vynahradíme na Štěpána. Doporučují se návštěvy přátel a příbuzných, koleda a hojnost jídla
i pití. Zpěv a veselí mohou propuknout naplno.
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Naše nemocnice jsou nadprůměrné
Třetí místo slaví v Havlíčkově Brodě…
Havlíčkův Brod (en, kid) • Havlíčkobrodská nemocnice opět uspěla v měření spokojenosti klientů s poskytovanými službami. V celostátním projektu Nemocnice ČR vyletěla z loňského osmého místa až na
letošní třetí – bronzové umístění. Aktuální žebříček sestavil HealthCare Institute na základě hlasování více než sedmnácti tisíc pacientů napříč všemi kraji.
Nemocnice Havlíčkův Brod dokázala znovu uspět v celorepublikové
konkurenci a umístila se na vynikajícím třetím místě v hodnocení kvality péče a služeb. „Výborného umístění našeho zařízení v celostátní
soutěži Nemocnice roku 2007 si velice vážíme a bereme jej jako projev
důvěry a spokojenosti našich pacientů. Zároveň znamená i velké povzbuzení pro další práci všech našich zaměstnanců,“ uvedl ředitel havlíčkobrodské nemocnice Vít Kaňkovský.
V krajském hodnocení se hned za havlíčkobrodskou nemocnicí umístila Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč. „Pro celý kraj Vysočina má ocenění nemocnice v Havlíčkově Brodě velký význam, neboť
krajská samospráva se dlouhodobě snaží o zvyšování kvality poskytované péče a služeb ve všech svých nemocnicích a získané ocenění od
pacientů je důkazem, že se jí to daří,“ komentoval úspěch krajské nemocnice náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek (ODS).

…a úspěšné jsou i ty ostatní
Vysočina (kid, miv) • Nemocnice z Vysočiny si ve velké anketě Nemocnice ČR 2007 vedly na výbornou. Nejenom, že havlíčkobrodská
skončila v celkovém pořadí na skvělém třetím místě, ale navíc ve všech
zkoumaných otázkách byly ty vysočinské lepší, než je český standard.
Anketa probíhala formou 22 otázek, na které odpovídalo 17.542 respondentů – pacientů z celého Česka. Z Vysočiny byla přitom více než
tisícovka odpovídajících.
„To, že se Nemocnice Havlíčkův Brod stala podle hlasování pacientů třetí nejlepší – třetí nejlaskavější nemocnicí v České republice, považuji za velký a obdivuhodný úspěch všech jejích zaměstnanců. Otevřeně říkám, že nikdo si dle mého názoru více nezasloužil takovéto zadostiučinění než právě zaměstnanci Nemocnice Havlíčkův Brod,“ říká
hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS).
Celkem 16 otázek z 22 bylo přímo zaměřeno na kvalitu poskytované
péče. Vysočinské nemocnice zde ve svém průměru byly v každé z nich
lepší, než byl průměr republikový. „Je jednoznačně vidět, že naši vysočinští lékaři i nelékaři se starají o pacienty v nemocnicích na Vysočině lépe, než je český průměr, a to je po delší době pro nás občany Vysočiny i naše zdravotníky skutečně dobrá zpráva,“ komentoval famózní výsledek hejtman.
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Na jaké otázky pacienti odpovídali a jak nemocnice
z Vysočiny uspěly v porovnání s českým průměrem:
• Jak podle Vás hodnotí Vaše okolí kvalitu poskytované péče v nemocnici?
(Vysočina 37 %, Česká republika 35 %)
• Staral se o Vaši výživu během hospitalizace specializovaný odborník?
(Vysočina 43 %, Česká republika 33 %)
• Jak hodnotíte útulnost prostředí v nemocnici?
(Vysočina 45 %, Česká republika 41 %)
• Jak hodnotíte pozitivní povzbuzování ze strany personálu?
(Vysočina 51 %, Česká republika 48 %)
• Představily se Vám v nemocnici ošetřující zdravotní sestry?
(Vysočina 56 %, Česká republika 54 %)
• Ptal se Vás někdo při příjmu do nemocnice na úbytek hmotnosti a příjem stravy?
(Vysočina 56 %, Česká republika 47 %)
• Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími lékaři?
(Vysočina 57 %, Česká republika 53 %)
• Jak hodnotíte vstřícnost personálu nemocnice?
(Vysočina 57 %, Česká republika 55 %)
• Jak hodnotíte úroveň komunikace se zdravotními sestrami?
(Vysočina 58 %, Česká republika 55 %)
• Byl sledován příjem stravy během Vašeho pobytu v nemocnici?
(Vysočina 60 %, Česká republika 51 %)
• Jak hodnotíte čistotu v nemocnici?
(Vysočina 66 %, Česká republika 56 %)
• Jak hodnotíte možnost častých návštěv v nemocnici?
(Vysočina 70 %, Česká republika 61 %)
• Byla po Vašem přivolání reakce zdravotnického personálu dostatečně rychlá?
(Vysočina 73 %, Česká republika 71 %)
• Představili se Vám v této nemocnici ošetřující lékaři?
(Vysočina 77 %, Česká republika 73 %)
• Jste spokojeni s kvalitou provedeného zákroku?
(Vysočina 79 %, Česká republika 76 %)
• Byli jste dostatečně seznámeni s možnými riziky lékařského zákroku?
(Vysočina 84 %, Česká republika 79 %)

Akciovky nebudou
Vysočina (kid) • Akciové společnosti z krajských nemocnic nebudou nejméně do roku 2013. Zastupitelstvu to navrhla krajská rada
s tím, že akciovky nedosáhnou na
evropské peníze v takové míře, jaká by umožnila obří opravy, které
kraj v nemocnicích příští rok plánuje. O evropské peníze totiž žá-

Vlakům kraj přispívá víc
Vysočina (kid) • Za dopravní
obslužnost kraj opět příští rok
zaplatí stovky milionů korun.
Autobusové i vlakové spoje by
měly jezdit zhruba ve stejném
objemu jako letos.
Na osobní vlaky kraj letos přispěje asi o deset milionů více
než loni. Přesto podle informací z kraje nejsou České dráhy
s tímto nárůstem spokojeny.
Na jeden kilometr autobusové
dopravy přitom kraj přispívá asi
15 korunami, dráhy však žádají

přes 57 korun za kilometr. V některých krajích České republiky
tak začíná autobusová doprava
železnici nahrazovat, a to i z toho důvodu, že autobusové spoje
jsou mnohem pružnější a zejména nesrovnatelně dochvilnější
než osobní spoje Českých drah.
Příspěvkem na dopravní obslužnost se definitivně zabývalo krajské zastupitelstvo v rámci
projednávání rozpočtu po uzávěrce tohoto
vydání.

dá kraj a ten takto může postupovat jen u svých příspěvkových organizací. Jinak by nedostal peněz
tolik, kolik si představuje. Fakticky vznikly akciové společnosti jen
v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě, i když ani ty dosud nezahájily
činnost. Jde proto jen o jejich administrativní zrušení.

Na Ledečsku přibyla nová silnice
Vilémovice (en,kid) • U Vilémovic je na silnici bezpečněji. Řidičům zde slouží úplně opravená silnice, to znamená, že je širší,
rovnější a podstatně přehlednější.
„Bylo to místo, kde k nehodám
docházelo velmi často,“ připomněl pro měsíčník Kraj Vysočina
náměstek hejtmana pro dopravu
Václav Kodet (KDU-ČSL).
Náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 27 milionů korun a za tyto peníze prošlo opravou celkem
958 metrů silnice a 463 metrů přilehlých úseků. Rekonstrukce pá-

teřní silnice II/150 Pavlíkov – Vilémovice, která svého času patřila ke klíčovým republikovým
komunikacím a také se pyšnila titulem nejdelší silnice I. třídy, patří k projektům, na které kraj Vysočina získal dotaci z evropských
fondů.
Na snímku jsou náměstek Václav Kodet, hejtman Miloš Vystrčil, starostka Světlé Lenka Arnotová, starosta Ledče Stanislav Vrba, starosta Vilémovic Václav Vacek a zástupci dodavatele.
Foto: archiv kraje

Obce mohou v lednu žádat o dotaci
KOLIK KRAJ DOPRAVCŮM PŘISPÍVÁ A KOLIK ZA TY PENÍZE UJEDOU:
doprava
autobusy
vlaky

příspěvek v milionech korun
239
264

počet ročně ujetých kilometrů
15,8 milionu
4,6 milionu

příspěvek na kilometr
15 korun
57 korun

Špitály dostanou miliony
Vysočina (kid) • Už příští rok
zaznamenají pacienti v krajských
nemocnicích velké změny. Kraj
sem investuje bezmála 1,2 miliardy korun.
Opravy, novostavby i nové přístrojové vybavení. To vše vzešlo z požadavků jednotlivých nemocnic, které už mají připravené
i projekty. „Už teď vlastně zahajujeme výběrová řízení na dodavatele staveb, které začnou v ro-

ce 2008,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek
(ODS).
Jde většinou o budovy, které jsou v nevyhovujícím stavu.
Na celou investici se kraji podařilo získat půl miliardy z Bruselu, zčásti na ně použije i výhodný
úvěr z Evropské investiční banky, něčím přispěje i státní rozpočet, krajská kasa a také nemocnice samotné.

CO ČEKÁ KRAJSKÉ NEMOCNICE:
Pelhřimov

celková oprava hlavní lůžkové
budovy

380 milionů korun

Nové Město na
Moravě

celková oprava pavilonu interny,
stavební propojení s dětským
pavilonem a gynekologií

355 milionů korun

Třebíč

novostavba pavilonu pro matku
a dítě, dostavba pavilonu malých
interních oborů, nový vstup do
nemocnice, parkoviště

263 milionů korun

Havlíčkův Brod

celková oprava pavilonu interny

80 milionů korun



Vysočina (jis, kid) • Nové chodníky, opravené silnice či kulturní domy. Rok od roku obce Vysočiny zlepšují svůj vzhled díky
krajské dotaci z Programu obnovy venkova. Tato dotace je přitom nejjednodušší na počet vyplňovaných formulářů i jejich podobu. Obcím zkrátka stačí poslat
žádost.
O dotaci z Programu obnovy
venkova mohou žádat obce, které
mají méně obyvatel než 1500. Takových je na Vysočině 661 a kraj
opět připravil 69 milionů korun.
Žádosti přijímá v lednu.
Program obnovy venkova patří mezi oblíbené systémové podpory kraje Vysočina. V porovnání s evropskými fondy, ale i Fon-

dem Vysočiny nezatěžuje srozumitelná žádost na jednom listě
administrativu místních samospráv. „Cílem programu je podpora obyvatel venkova a samospráv a jejich snahy o harmonic-

Černá (SNK ED). O dotaci může
žádat ročně až 661 obcí, v letošním roce kraj registroval 610 žádostí obcí, v roce 2006 svou žádost odeslalo 570 obcí a o rok
dříve jen 508 obcí. „Počet žádos-

Minimální výše požadované dotace na jednu žádost: 30.000 korun
Maximální výše požadované dotace na jednu žádost: 140.000 korun
Garantovaná výše dotace na jednu žádost: 104.000 korun

ký a zdravý rozvoj společenského
života. Zejména jde o úpravy veřejných prostorů a staveb, zlepšení občanské vybavenosti, zachování a obnovu specifického rázu
venkovské zástavby nebo o obnovu a rozvoj venkovských tradic,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Marie

tí rok od roku roste. Podle počtu
došlých žádostí je také stanovována částka, kterou obce získají,
v minulém roce například každá
obec získala 119 tisíc korun. Ve
výhodě jsou obce, které jsou oceněny čestným uznáním v rámci
soutěže Vesnice roku. Těmto obcím se dotace nesnižuje a v pří-

padě podání žádosti mají nárok na garantovanou výši dotace
bez krácení, na které má v případě ostatních obcí vliv počet celkem přijatých žádostí. V letošním
roce jde o šest oceněných obcí,“
popsal Dušan Vichr z odboru regionálního rozvoje. Maximální
možná částka požadované dotace na jednu žádost je 140 tisíc korun. O konkrétní výši dotací rozhodne na jaře příštího roku krajské zastupitelstvo.
Podle krajských statistik bývá
nejčastěji dotace využita na opravy místních komunikací, opravu
obecních úřadů a opravy kulturních zařízení. Tyto tři typy projektů tvoří zhruba polovinu všech
přijatých žádostí.

O turistiku se postará nová firma
Vysočina (kid) • O cestovní ruch
se na Vysočině bude starat nová firma. Krajské zastupitelstvo zřídilo
příspěvkovou organizaci Vysočina
Tourism, která má za úkol zejména
propojit činnost soukromých firem
(hoteliérů, provozovatelů sportovních center a podobně) s činností,
kterou vyvíjí obce a kraj – tedy například propagace regionu.
Už by se tedy nemělo stávat, že se
jednotlivé propagační akce zbyteč-

ně dělají dvakrát a naopak jsou některá místa či činnosti opomíjeny
třeba kvůli nedostatku peněz.
Kraj si od zřízení organizace také slibuje zvýšený zájem turistů
o Vysočinu. Firma totiž bude využívat dosavadní zkušenosti kraje
s propagací Vysočiny na turistických veletrzích a na přímých jednáních se zahraničními cestovními kancelářemi. To mělo na starosti krajské oddělení cestovního

www.kr-vysocina.cz

ruchu, které se v podstatě do nové
organizace transformuje. „Zřízení
nové příspěvkové organizace cestovního ruchu jsme velmi diskutovali i na jednání finančního výboru. Panovala obava z možné duplicity služeb organizace a odboru
regionálního rozvoje. Předpokládám, že budeme pravidelně kontrolovat efektivitu hospodaření nové příspěvkové organizace a že se
nenaplní obavy členů výboru a za-

stupitelstva. Právě pro efektivnější, kvalitnější a přehlednější nabídku služeb kraje Vysočina byla tato organizace založena,“ komentoval celou věc předseda finančního
výboru zastupitelstva Vladimír Novotný (ČSSD).
Na Vysočinu ročně přijede asi
400.000 turistů (toto číslo zahrnuje ty, kteří v kraji alespoň jednou
přenocovali), z toho je 85 procent
Čechů.



3

ST R A N A |

PROSINEC 2007

AK T UA L IT Y / TÉ MA

Kraj Vysočina

Vrcholí boj o policejní ředitelství
Starostové: V našem kraji se bez policejního šéfa nemůžeme obejít, záleží na tom bezpečí občanů
Vysočina (kid) • Příští týdny jsou pro obyvatele
našeho kraje doslova životně důležité
z hlediska bezpečnosti. Začalo projednávání
nového zákona o policii a zřízení krajského
policejního ředitelství visí na vlásku.
Zákon, který je teď v připomínkovém řízení a kterým
se začnou zabývat poslanci,
má v tomto ohledu v podstatě dvě varianty. Jedna spočívá
v tom, že každý ze 14 krajů
bude mít rovnocennou policejní správu. Ta druhá pak
tyto správy přisuzuje osmi
oblastem, kterým budou
krajské územní jednotky organizačně a územně
podřízeny.
Ačkoliv kraje vznikly už před
bezmála osmi lety, dodnes policie přibližně kopíruje staré předlistopadové uspořádání. Vysočina
tak spadá hned pod tři policejní ředitelství – jihočeské, východočeské a jihomoravské. „Hejtman ani
další orgány kraje a samozřejmě

ani jiné instituce a organizace Vysočiny tak nemají jednoho jednoznačně určeného policejního partnera. To působí řadu velmi závažných komplikací až absurdit v činnosti integrovaného záchranného
systému v úrovni operačního i krizového řízení, ale i při každodenní práci a komunikaci mezi jednotlivými stranami,“ říká šéf hejtmanova sekretariátu Zdeněk Kadlec
s tím, že právě složitá komunikace se třemi ředitelstvími například
při zimní kalamitě začíná být neúnosná. „Policie je nenahraditelnou
součástí integrovaného záchranného systému a na něm závisí lidské
životy,“ dodal Kadlec.
Podle Kadlece by nový zákon
o policii měl tento obří problém
vyřešit. Ovšem jen v té variantě 14

rovnoprávných krajů. „Policejní řídící, velitelský a správní orgán pro
Vysočinu by totiž v každém jiném
případě nebyl plnohodnotným, neměl by pravomoci krajské správy
a nebyl by účetní jednotkou, tedy
samostatnou organizační složkou
státu. Byl by podřízen vyšší úrovni řízení sídlící v jiném kraji. Navíc každý ze čtrnácti krajů je založen přímo ústavou a náš právní
řád žádné oblasti ani jiné podobné
územní jednotky nedefinuje,“ vysvětlil Zdeněk Kadlec.
Po plnohodnotném policejním
ředitelství hlasitě volají také města a obce. Bez jednotného policejního velení se zkrátka Vysočina
neobejde. S policejním prezidentem v této věci společně s hejtmanem jednal již i jihlavský primátor Jaroslav Vymazal (ODS). Na
setkání policejního prezídia, krajské policejní správy, hejtmanů
a starostů organizovaném policejním prezídiem pro jihomoravskou
správu v Brně, pro východočeskou správu v Hradci Králové a pro
jihočeskou správu v Českých Bu-

dějovicích opakovaně zazněl požadavek na plnohodnotné řešení
policejního velení pro Vysočinu
i z úst starostů našich měst a obcí, a to včetně silných a věcných
argumentů.
„Veřejně podpořil vznik čtrnácti
policejních krajských správ mimo
jiné i královéhradecký hejtman Pavel Bradík, a to přesto, že v Hradci Králové krajská policejní správa existuje již po několik desetiletí.
Uvedl, že všechny kraje musí mít
plnohodnotné vybavení a že sedm
let existence krajů je dost dlouhou
dobou k tomu, aby se policie a také justice a případně další veřejné orgány a instituce přizpůsobily
územním samosprávným celkům
konstituovaným ústavou,“ doplnil
Kadlec.

Ministr ředitelství slíbil
Na jednání Rady Asociace krajů České republiky v Hradci Králové, kterého se aktivně účastnil
i hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil, ministr vnitra Ivan Langer potvrdil, že jeho ministerstvo s vy-

tvořením samostatné krajské policejní správy pro každý kraj počítá.
Zmínil však, že proces jejich vytváření bude postupný a že může
trvat až do roku 2012. Langer chce
pro plánovanou změnu získat podporu napříč politickými stranami
a také mezi kraji a obcemi.
„Naším cílem je harmonizace
členění policie a krajských správ
s hranicemi krajů,“ řekl Langer.
Návrh zákona o policii, který by
měl platit od ledna 2009, záležitosti územního uspořádání policie
navrhuje ve dvou variantách, jednou je zachování současných osmi
krajských správ a druhou možností je vznik čtrnácti krajských správ
policie.
„Chceme změnit strukturu, ale
také způsob ekonomického fungování policie, ale bohužel teď není
možné to celé zvládnout do roku
2009. V 2009 bude start této části reformy a podle stavu připravenosti v jednotlivých krajích, nejpozději však v roce 2012, bude
fungovat 14 územních ředitelství
policie,“ řekl Langer.

Starostů z Vysočiny jsme se ptali: Potřebuje Vysočina krajské policejní ředitelství?
Potřebuje – podtrhuji plnohodnotné
krajské policejní ředitelství, ale vše
musí být ruku v ruce s dalšími institucemi justice, vše se vzájemně propojuje a doplňuje. Občané Vysočiny by pro svoji sounáležitost s krajem Vysočina měli vědět, že vše je
řízeno odsud – z kraje, vše se přece má přibližovat občanům, nebo
ne? Vím, že si dokončení územní reformy vyžádá ještě poměrně velké
peníze, ale přesto by bylo správné,
abychom tuto strukturu měli tak jako další kraje.

mi důležitý partner a je třeba mít
jednoho a ne tři jako dosud. Vysočina ale také potřebuje více policistů na obvodních služebnách, zejména ve městech podél dálnice D1, kde
je trestná činnost související s provozem na D1 dost vysoká.
František Bradáč, Velké Meziříčí

Potřebuje. Už proto, aby se koordinace akcí nemusela odehrávat a tím
pádem i zdržovat vzájemným domlouváním čtyř krajů.
Jaromír Brychta, Žďár nad Sázavou

Jana Fischerová, Havlíčkův Brod

Domnívám se, že Vysočina plnohodnotné krajské policejní ředitelství potřebuje. Například v oblasti krizového řízení je policejní ředitelství vel-

Kraj Vysočina nezbytně potřebuje
krajské policejní ředitelství. Zásadně proto, že náš kraj je slepenec tří
bývalých krajů, a když je uspořádání takové, jaké je, nemohou ved-
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ním samosprávných územních celků
logickým řešením. Je také srozumitelné a čitelné pro občana Vysočiny.
Ten po nedotažené reformě veřejné
správy dodnes neví, které orgány, organizace nebo instituce vykonávaKarel Pačiska, jící státní správu či soudní moc má
Bystřice nad Pernštejnem hledat v Jihlavě, které v Brně, které
v Pardubicích a které v Českých BuBezpečnost občanů v nejširším slova dějovicích.
smyslu je jednou z priorit správy věZdeňka Marková,
cí veřejných na všech úrovních. Má-li
Nové Město na Moravě
být účinná a efektivní, předpokládá
dobrou spolupráci a splavnou komu- Pokud má být kraj Vysočina konečnikaci všech zúčastněných. Územní ně vnímán jako plnohodnotný sačlenění samosprávných celků s se- mosprávný celek, musí dostat krajbou nese jasné vymezení kompeten- skou strukturu i všechny instituce,
cí části veřejné správy. Proto je ko- tedy i Policii ČR. Je to určitý popírování organizačních struktur re- zůstatek nedotažení reformy státní
publikové policie s územním členě- správy. Považuji za hodně nelogic-

le sebe existovat kraje plnohodnotné a méněhodnotné. Upozorňuji, že
přitom není třeba budovat celou policejní infrastrukturu (například kriminalistický ústav, jednotky rychlého zásahu, laboratoře a podobně).

ké, aby jednotlivé části kraje podléhaly různým policejním ředitelstvím.
Je ohrožena operativnost celého integrovaného záchranného systému.
Ale vznikají i nelogičnosti v různých
počtech služeben a policistů v různých částech kraje, což neodpovídá skutečným potřebám. A pokud je
hlavním argumentem pro nezřízení
krajského policejního ředitelství nárůst finančních nákladů, považuji to
za holý nesmysl. Právě stávající roztříštěnost a provázanost některých
činností a služeb na současná ředitelství vede ke zbytečnému vyhazování peněz.

cejní ředitelství – kvůli efektivnějším
řídícím kompetencím.
Lenka Arnotová, Světlá nad Sázavou

Vysočina dle mého názoru rozhodně potřebuje krajské policejní ředitelství. Reformu veřejné správy nelze považovat za dokončenou. Vznikly kraje, malé okresy a byly zrušeny
okresní úřady – to jsou výsledky postupných kroků vedoucích k reformě,
a mám za to, že stejně by měly být
organizovány i další složky, jako jsou
soudy, policie a podobně. Zkrátka –
reformu je potřeba dokončit ve všech
stupních a státní správa ve všech obRoman Fabeš, Telč lastech by měla kopírovat linii – stát,
kraj, obec.
Ano, ale pouze v případě, že to bude
Vladimír Měrka,
skutečně plnohodnotné krajské poliNáměšť nad Oslavou

Vodohospodáři hledali zkušenosti na poušti
Vysočina/Izrael (kid) • Spotřeba
vody roste, její zásoby se ztenčují. Ačkoliv je Vysočina regionem,
který spíše vodu vyváží do českých metropolí Prahy a Brna a má
jí relativně dostatek, musí se už
nyní připravovat na budoucnost.
Po svém návratu z mezinárodní vodohospodářské konference Watec v Izraeli to měsíčníku
Kraj Vysočina řekl krajský radní pro vodní hospodářství Ivo Rohovský (ODS). „Naše vodárny dodávají veškerou vodu jako pitnou.
A je lhostejné, zda ji v domácnostech pijeme, anebo s ní splachuje-

me toaletu. To je praxe, která dří- mluvit a postupně se na ně připrave či později nebude možná,“ ře- vovat.“
kl Rohovský a dodal: „Je jasné, že Podle radního je v zemích, kde
nebudeme už od zítřka mít v ob- není vody takový dostatek jako ve

Ivo Rohovský: „Naše vodárny dodávají veškerou
vodu jako pitnou. A je lhostejné, zda ji v domácnostech pijeme, anebo s ní splachujeme toaletu. To je
praxe, která dříve či později nebude možná.“
cích dvoje vodovody na pitnou
a levnější užitkovou vodu. Je to
opravdu vzdálená budoucnost, ale
je třeba o takových problémech

střední Evropě, zvykem užitkovou vodu neupravovat jako pitnou
a spíše se soustředit i na recyklaci odpadových vod. „Naše čistír-

ny vypouští vyčištěnou vodu do
řek. V Izraeli s ní zavlažují pole,“
ilustroval Ivo Rohovský. Přímo na
místě se s technologií čištění odpadních vod pro závlahy seznámil. Zároveň také čeští vodohospodáři viděli, jak izraelské vodárny dělí dodávanou vodu na pitnou,
průmyslovou – užitkovou a závlahovou. „Pro ukázky šetření vodou je Izrael dobré místo – vodní
zdroje má velice omezené a za dobu existence státu má hospodaření
se svojí nejcennější surovinou přivedené téměř k dokonalosti,“ uzavřel radní.

Sociální služby zdárně přežily rok plný změn
Vysočina (kid) • Sociální služby na Vysočině
přežily letošní složitý rok bez větších otřesů. I když
se radikálně změnil způsob jejich financování, díky
systematické práci a podpoře kraje nezaniknul ani
jeden z poskytovatelů.
Sociální služby poskytuje na Vysočině několik typů organizací.
Jsou to příspěvkové organizace
kraje – typicky domovy důchodců a ústavy sociální péče, příspěvkové organizace obcí – některé domovy pro seniory a pečovatelská

služba, a konečně organizace provozované neziskovými organizacemi – například charitou.
K jejich provozu přispívá dotace z ministerstva práce a sociálních věcí, dotace z kraje, dotace od
obcí a konečně úhrady od samot-

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA VYSOČINĚ V ROCE 2007
ministerstvo práce a sociálních věcí

369 milionů korun

kraj

59 milionů korun

obce *

22 milionů korun

úhrady od klientů *

390 milionů korun

* odhad poskytovatelů v září 2007
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ných klientů. Právě ty měly letos
tvořit podstatnou část příjmů poskytovatelů sociální péče. Stát totiž vytvořil takzvaný příspěvek na
péči a z něj si měli klienti sociální služby hradit. Oproti tomu naopak radikálně klesla dotace z ministerstva.
Krajský radní pro sociální věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL) připouští, že to byl krok do neznáma. „Situace nebyla jednoduchá, dopad
nového zákona a zejména příjmy
od klientů z příspěvku na péči se
nedaly s určitostí odhadnout.“ Příjmy poskytovatelů od klientů byly
skutečně nižší, než stát očekával.
Kraj tedy zasáhnul. Už na jaře
vyjednal s ministerstvem navýšení
dotací a během léta zastupitelstvo
postupně schválilo dotace z krajského rozpočtu pro jednotlivé skupiny poskytovatelů. V říjnu pak

kraj vyjednal s ministerstvem další navýšení státních peněz, a tím
definitivně odvrátil hrozbu zániku
některých organizací, které poskytovaly pečovatelskou službu.
„Obce tedy na zajištění pečovatelské služby dostaly dotaci 50–60
tisíc korun na jeden úvazek podle výše daňové výtěžnosti. Nestátní neziskové organizace, zajišťující pečovatelskou službu, obdržely
dotace stejné nebo dokonce vyšší proti loňskému roku. Domovy
důchodců, provozované obcemi,
si polepšily. Krajská dotace zůstala zachována, a navíc ministerstvo
přidalo 5000 korun na jedno lůžko
– příspěvek, který vyjednal kraj.
To znamená, že pokud připočítáme
úhrady od klientů, které jsou skutečně vyšší než v předcházejících
letech, obce poměrně významně
ušetří,“ shrnul Jiří Vondráček.



Lesy potřebují dobré hospodáře
Zimní les je pro většinu z nás místem plným romantiky a tajuplné
krásy. O tom, že je les i ekonomickým a krajinotvorným útvarem, jsme
si s představitelem firmy Luděk Plachký působící v malebné krajině
jesenických hor již povídali. Tentokrát bylo hlavním námětem našeho
rozhovoru bilancování letošního roku. Hovoří pan Luděk Plachký.
říci, že tímto svým přístupem podporujeme trvale udržitelné obhospodařování lesů. Kromě výše zmíněného
certiﬁkátu jsme i držitelé všech certiﬁkátů ISO důležitých pro předmět naší
Kolik hektarů lesního majetku činnosti.
v současné době obhospodařujete?
Blíží se začátek nového roku
Do poloviny roku 2007 se jednalo
o necelých 1500 ha lesa. Dá se říci, že a s ním i bilancování roku letošního.
jde o velmi složitý horský revír s 50% Co vám jako lesnické ﬁrmě přinesl
podílem lanovkových technologií rok 2007?
Nutno říci, že rok 2007 byl pro ﬁrmy
a s nadmořskou výškou 600–1100
metrů. Tyto podmínky s sebou přiná- působící v našem oboru velmi specišejí nemalé nároky na zvládnutí tech- ﬁcký. Nevím, zda si ještě čtenáři vzponologicky náročných procesů, přičemž menou, ale v noci z 18. na 19. ledna se
celkový roční úkol je třeba zvládnout, přehnala Evropou vichřice o síle orMůžete našim čtenářům v krát- v závislosti na povětrnostních pod- kánu. Tato vichřice, později pojmenovaná jako orkán Kyrill, spolu s věkosti připomenout, co je hlavním mínkách, zhruba za 8 měsíců.
předmětem vaší činnosti?
Vaše společnost je držitelem cerNaše ﬁrma byla založena roku 1993.
V letech 1997 až 2002 byla její hlavní tiﬁkátu spotřebitelského řetězce
činnost směrována do oblasti poraden- dřeva. Co to pro vás znamená?
Certiﬁkát spotřebitelského řetězce
ství při obchodování se surovým dřevem se zaměřením na rakouský trh. dřeva potvrzuje původ dřevní suV roce 2002 jsme naše hlavní aktivity roviny a výrobků z ní. Pomocí cerpřesunuli do oblasti Jeseníků. V té tiﬁkátů C-o-C může výrobce nebo
době spočívala činnost ﬁrmy ve vý- obchodník prokázat, že surovina pokupu surového dřeva od přímých ma- užitá ve výrobku pochází z certiﬁkojitelů, povětšinou z obcí v daném regi- vaných lesů. Dochází tím k eliminaci
onu, které jsme následně zpracovali, využívání takzvaných kontroverzních
roztřídili a dodali dle požadavků cílo- zdrojů suroviny, která pochází z nevých odběratelů. Do oblasti lesnictví legální těžby, jako například těžby
jsme vstoupili koncem roku 2003, kdy v lesních oblastech s těžbou přísně zajsme uspěli ve výběrovém řízení orga- kázanou zákonem nebo kde je plánonizovaném Lesy České republiky, s. p. ván zákonný zákaz těžby. Obecně lze
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– Lesní správa Javorník. Od roku 2005
jsme působili coby smluvní partner
Lesů České republiky, s. p., při Lesní
správě Jeseník na revíru Šumná.

trnými poryvy v následujících deseti
dnech napáchala na lesních majetcích
extrémně vysoké škody ve formě polomů. I když jsme nepatřili do nejvíce
postižených oblastí, prakticky celé
první pololetí jsme se s následky větrné smršti potýkali. Následný přebytek surového dříví na evropském trhu
způsobil jeho cenový propad, což situaci ještě více zkomplikovalo. V současné době dochází k pozvolné stabilizaci trhu, a pokud nás nepotká nějaká
další přírodní katastrofa, doufám,
že rok 2008 bude z tohoto pohledu
vcelku standardní.
Jak hodnotíte v současnosti hodně
vyostřenou situaci kolem zadávání
zakázek na práce pro státní podnik
Lesy České republiky ?
Tato otázka je poměrně složitá. Myslím si, že už o ní bylo řečeno či napsáno erudovanými odborníky velmi

mnoho, a proto bych se raději zdržel
komentáře. Já osobně kvituji snahu
současného managementu Lesů ČR
v čele s Ing. Vladimírem Dolejským,
Ph.D., dotáhnout poslední tendry do
úspěšného konce, a stabilizovat tak
prostředí, ve kterém se jako lesnická
ﬁrma pohybujeme.
Zúčastnili jste se tolik diskutovaných střednědobých tendrů na
práce pro Lesy ČR ?
Samozřejmě a potěšilo nás, že i přes
značnou konkurenci jsme byli poměrně úspěšní. V této souvislosti bych
rád poděkoval všem svým spolupracovníkům, kteří se na tvorbě nabídek
podíleli.
Na závěr našeho rozhovoru jsme
panu Plachkému poděkovali za jeho
ochotu a tolik cenný čas, který nám
věnoval.
-kmi-

Jednocestné zrcadlo nepatří
jen do akčních filmů
Místnost s jednocestným
zrcadlem zná snad každý
z filmů s detektivní tématikou.
Za zrcadlem je obviněný
pozorován během výslechu,
popřípadě takovéto zrcadlo
zaručuje anonymitu
svědka při identifikaci pachatele zločinu. O tom, že takto
vybavená místnost není jen rekvizitou akčních filmů a její
využití je mnohem širší i v běžném životě, jsme si povídali
s PhDr. Ivanem Skalíkem a jak jinak než za zrcadlem.

či průzkumy trhu. Další skupinou jsou personální oddělení ﬁrem a personální agentury.
Samozřejmě nabídka může oslovit i další zájemce, které zaujme technické vybavení studia
a přilehlých prostor.

Jak velké je uvedené jednocestné zrcadlo
ve vašem studiu?
Rozměry zrcadla jsou 2x1 metr, což umožňuje
Pro koho může být vaše nabídka proná- v exponované místnosti pohodlné sledování dějů
před zrcadlem v širokém zorném úhlu.
jmu studia zajímavá?
Našimi klienty jsou jak velké nadnárodní
Děkuji vám za váš čas a poskytnutý rozhokorporace, banky a peněžní ústavy, tak i agen-kmitury zabývající se průzkumy veřejného mínění vor.

metry záznamového zařízení umožňují nastavení parametrů dle požadavků našich klientů.
Z vašeho vyprávění vyplývá, že takovéto
studio sám provozujete ve své psychologické
praxi. Je možné si toto studio od vás pronajmout?
Ano, v naší nabídce služeb je i pronájem tohoto studia, a to s veškerým vybavením včetně
občerstvení, zajištěním simultánního překladu
do všech světových jazyků, odborného poradenství v oblastech jako je psychologie, marketing,
personalistika a koučování pracovních teamů.
Kolik lidí konferenční místnost před zrcadlem pojme?
Do konferenční místnosti se pohodlně usadí
skupina čítající přibližně osm až deset lidí.

INZERCE SC 72155/1

Můžete našim čtenářům prozradit, k jakým účelům je vhodné studio vybavené již
zmíněným jednocestným zrcadlem?
Využití studia i jeho dalšího vybavení je
opravdu široké. Od konání seminářů, diskusních skupin, průzkumů trhu či výzkumů veřejného mínění až po personální pohovory s uchazeči o pracovní uplatnění, odborné koučovaní
pracovních teamů, školení či psychoterapeutická sezení. Naše studio je pro tyto činnosti
vybaveno opravdu na vysoké technické úrovni.
Samozřejmostí, kromě již zmíněného jednocestného zrcadla, za kterým se skrývá exponovaná místnost, je vybavení zvukovou aparaturou a zajištění průběžných i frekvenčních
videozáznamů. Diagonálně umístěné digitální
videokamery poskytují pokrytí celého prostoru
konferenční místnosti. Vysoké technické para-

Kde si je možné pronájem studia objednat
a kde se vaše studio nachází?
Na našich webových stránkách www.analyse.cz naleznou zájemci o tuto službu další informace a kontaktní údaje. Naše studio je velmi
dobře dostupné i pro mimopražské zájemce.
Nachází se asi dvě minuty chůze z Václavského
náměstí, v Perlové ulici číslo 3 v Praze 1.

PŘIPOJ SVOU ENERGII K NAŠÍ
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Projekt Bakalář

SC 72134/1

Děkujeme našim klientům
a smluvním partnerům
za důvěru a všem přejeme
klidné vánoční svátky
a úspěšný rok 2008

Jaderná energetika je oborem budoucnosti.
Staň se operátorem jaderné elektrárny!

SC 72112/1

Studentům nabízíme zajímavá stipendia, budoucím zaměstnancům dobré
ﬁnanční ohodnocení a nadstandardní zaměstnanecké výhody.
www.cez.cz/bakalar
27.11.2007 10:55:07

Inzertní manažer:

³°¤¯ª¬ ·¥¶¬1
Ĩ©½³°·1.¯:Ĩ£¥¯·µ¹®
SC 71055/1

V ïîãíèêàóäëòênõoñøáäùùàéèóoíwãî
 ²ìèëèîí«õøwùäíwãî´¬óèãí
V ëäàòèíæíàòóñîéä«óäâçíîëîæèä«áôãîõø«
V Àìäñèâêcçøïîónêà§íààôóî«çñàãô
 éèíâçïéläê«¨
V çøïîónêøíàáøãëäíwèáäùãîêëcãcíwïwéì

ÄÊîëîôâçîõcĒóäë¹¶¶¶·¶²·°¯

Humpolecká 1576, Havlíčkův Brod
www.hreality.cz
infolinka: 800 555 602

HLEDÁME NESPOKOJONÉ MAKLÉŘE
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byt nebo dům,
platím hotově!!!
tel: 776 81 41 41
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ostatní zájemce o tento obor rádi zaučíme.

Vaše životopisy zasílejte na: job@hreality.cz
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Prodej a servis pouze
kvalitních čtyřkolek. Ke
každé čtyřkolce hodnotné
dárky a doplňky. Odpočty
DPH a snížení základu
daně nejsou také k zahození. Úvěry i bez úroku na
počkání. Předváděcí stroje.
To vše u nás v Humpolci
200 m od dálnice.

e-mail: cernikova@ceskydomov.cz

Požadujeme:
• komunikativnost
• vlastní automobil
• aktivní přístup k práci
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Klára Černíková
tel.: 777 789 600

Nabízíme:
• zaškolení
• nadstandardní výdělky až 60 %
• nové zakázky
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VYCHÁZÍME
V NÁKLADU
215.000 VÝTISKŮ!!!
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VÁ M Š E T Ř Í T E P L O A P E N Í Z E
ZASKLILI JSME PŘES 4 5 0 0 0 BALKONŮ!
OPTIMI, spol. s r.o.

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

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

SC 71668/1
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ZASKLENÍ LODŽIE

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

SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

SC 71249/2

info@optimi.cz • optimibrno@quick.cz • www.optimi.eu
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Z elektráren padaly kusy ledu
Na kraj telefonovaly desítky vyděšených lidí: Kry se tříští mezi auty, rychle něco udělejte, máme velký strach
FOTOGALERIE: WWW.KR-VYSOCINA.CZ

Pavlov (kid) • Tak to je
hrůza. Dvacetikilové ledové kry, které létají od
větrných elektráren
v Pavlově desítky metrů všude
kolem.
Tak popisovali lidé listopadovou námrazu, která odletovala z točících se vrtulí větrných elektráren v Pavlově. Na
kraji od rána doslova drnčely telefony
a lidé se dožadovali okamžité pomoci. Stopadesátimetrové obří stožáry totiž stojí těsně vedle silnice a kry se tříštily
mezi projíždějícími auty a autobusy.
Na místo ihned odjel krajský
specialista na krizové situace Jan Murárik. Kraj také upozornil silničáře a provozovatele
vrtulí. „Zároveň jsme problém
oznámili příslušným úřadům –
tedy Stavebnímu úřadu v Třeš-

Jan Murárik našel kusy ledu zaryté
do zmrzlé země. Foto: archiv kraje

ukládá provedení takových opatření, aby k ohrožení již nemohlo dojít. „Pokud letící kusy ledu
dopadají na komunikaci, po které vede pravidelná linková doprava a silnice je využívána běžnou
osobní dopravou, pak je nutné
příčinu ohrožení komunikace odstranit, a to tak, aby k podobným
případům již nemohlo nikdy dojít,“ vysvětlil Zdeněk Kadlec.
Provozovatel větrných elektráren kraj ujistil, že všechna opatření uložená příkazem dopravníti a Dopravnímu úřadu v Jihlavě. ho úřadu plní, provoz větrných
To jsou totiž přesně ty instituce, elektráren monitoruje s důrazem
které by měly umět řešení na- na riziko odlétání námrazy a projít,“ vysvětlil šéf hejtmano- vede další zkvalitnění technickéva sekretariátu Zdeněk Ka- ho řešení k zabránění vzniku rizidlec. Dopravní úřad pak ka. Vyjádřil též ochotu k diskuzi
vydal vůči provozovate- s příslušnými úřady.
li větrných elektráren, Kraj tedy udělal, co mohl. Silniumístěných v blíz- čáři na místo postavili nové dokosti silnice u Pav- pravní značky s upozorněním
lova, příkaz, ktea dávají na nebezpečný
rým
úsek pozor. Podle
ředitele Krajské
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Vysočiny
Zdeňka Vacka budou přímo na místě
každý den zjišťovat,
zda se tam něco nebezpečného neděje.
Pozor dají zejména tehdy, když
počasí bude tvorbě
námrazy přát.

Tři kluci ze Žďáru už taky mají rekord

V červnu 2007 při hodnocení sezony Martina Sáblíková poděkovala a předala malý dárek svým kamarádům z týmu, kteří jí i podle jejích slov k osobním úspěchům výrazně pomohli - zleva Pavel Kulma, Ondra Haselberger, Milan Sáblík a Andrea Jirků. Foto: archiv

Žďár nad Sázavou (jak) • Zarputilý a cílevědomý trenér Petr Novák sliboval už před několika lety,
že jednou přiveze z olympiády medaili. Málokdo mu věřil. Rychlobruslení bylo u nás Popelkou. Před
necelými dvěma lety v Turíně ta
medaile jen o fous unikla Martině
Sáblíkové a o Novákovy svěřence
z NOVIS Teamu ze Žďáru nad Sázavou se začali zajímat doma i ve
světě. Zvláště poté, co v další sezoně se už Martina stala stálicí světové scény a Andrea Jirků na sebe upozornila jako juniorská rychlobruslařská mistryně světa na tři
kilometry i jako juniorská světová rekordmanka. Začali jsme vnímat Novákovu partu jako skromné
a příkladně vystupující bojovníky,
kteří dělají své zemi dobré jméno
nejen svými výsledky. V Německu
i v Holandsku fandí často sympaťákům z Vysočiny i domácí příznivci
jejich konkurentů. Doposud trochu

ve stínu úspěšných dívek se pohybují mladí muži z týmu.
Na začátku letošní sezony už ale
dali o sobě nahlas vědět. V kanadském Calgary zajeli 18. listopadu
Pavel Kulma se Zdeňkem Haselbergrem a Martininým mladším
bratrem Milanem Sáblíkem skvělou jízdu a opouštěli zámoří jako držitelé světového juniorského rekordu ve stíhačce týmů časem 3:55,26 min. Trenér Petr Novák věří, že za dva roky budou na
olympiádě ve Vancouveru bojovat
v kategorii mužů. „Po tom povzbudivém rekordu se i o takovém cíli
může mluvit nahlas,“ říká nyní trenér. Kdo jsou tedy ti hoši nenápadně vystupující ze stínu?

ší z ČR v 15 letech vyjel limity pro
start v SP mužů. Trenér Petr Novák ho pak postavil proti podstatně starším, opět jako nejmladšího, i na světovém šampionátu juniorů v Innsbrucku 2007. A Milan
opět nezklamal, ve své věkové hranici byl nejlepší. Dvakrát v zimě
2006/2007 podstatně mazal čs. seniorské rychlobruslařské rekordy –
ač je stále věkem dorostenec! Sestře Martině coby platný sparring
partner pomáhal k vrcholným světovým výkonům v rychlobruslení,
v létě 2007 i při tréninku k medaili na ME silniční cyklistiky. Nepříjemnou havárii – tvrdý pád – utrpěl
v průběhu inlajnového mistrovství
ČR v maratónu na podzim 2007.
Dostal se ale brzy zase do formy
a už v říjnu si v Calgary v rekordních časech zajistil start v nové sezoně Světového poháru. Úvodní
pohárovou zámořskou sérii korunoval novými čs. seniorskými rekordy, další rekord překonal v ruské Kolomě.

Pavel Kulma
(*3. 11. 1989)
Nevzdávající se smolař, srdnatý bojovník. Pavel pomáhá zvedat
výkonnostní i výškový průměr kolektivu. Jeho hodně slibné začátky komplikují v posledním roce
vracející se zdravotní potíže, které
ho brzdí v rozletu, ale Pavel s nimi
často i s velkým sebezapřením bojuje. Letos další smůla – sotva se
v zámoří v říjnu kvalifikoval pro
další starty v závodech Světového
poháru mužů (pár hodin před svýMilan Sáblík
mi 18. narozeninami), upadl v tré(*14. 3. 1991)
ninku na led v Calgary po srážce
Pohodář a kliďas se dokáže do s Martinou Sáblíkovou tak smoltréninku pořádně zakousnout. Už ně, že teď musel hojit i kost v horní
v říjnu roku 2006 si jako nejmlad- části ruky. I s tímto handicapem se



stejně jako Martina dokázal vzcho- Co tě baví na rychlobruslení?
pit a zajet s kamarády juniorský Milan: „Je to dřina, ale i trénink
na suchu s pomocí imitace mi moc
svěťák.
nevadí. Ale nejlepší je přece jen
jízda na ledě. Když fičím rychlostí
Zdeněk Haselberger
50 km/hod., je to paráda.“
(*19. 5. 1989)
Nejstarší z tria i díky výrazným Pavel: „Je to férový sport, každý
bystrým očím působí na první po- jede za sebe, žádný rozhodčí tu nic
hled jako nenucený bezstarost- neošvindluje.“
ný pěkný kluk, ale je přemýšli- Zdeněk: „Mám kolem sebe fajn
vým a důležitým motorem party, kolektiv, výbornou partu i s kakterá pro něj hodně znamená. Vel- marádským trenérem. A samotné
kou práci odvedl v přípravě na zi- rychlobruslení? Je to něco jiného
mu 2007/2008 už na letním šam- než fotbal a jiné sporty. Jedeš za
pionátu ČR v in-line půlmarató- sebe, rozhodují stopky.“
nu v Ostravě, v koncovce zajel Jaký jiný sport bys chtěl zkuvýrazně takticky ve prospěch kole- sit?
gyň z družstva. Na zámořských zá- Milan: „Na nic jiného nemyslím,
vodech v Coloradu si v čs. rekor- stejně na to nemám čas. V rámci
dech zajistil start v premiéře Svě- tréninku ovšem jezdíme na kole, bětového poháru mužů. Stejně jako háme. A to mě taky docela baví.“
Milan a Pavel chce i Zdeněk sólo- Pavel: „Rád bych si někdy skočil
vě i v družstvu mužů dojet k ZOH s padákem. Jen pro ten pocit.“
Zdeněk: „Baví mě kolo, tenis.
2010 ve Vancouveru.
Ale taky jen jako doplňkové sporRychlobruslení? Jedeš za ty. Hlavní zůstane rychlobruslení.“
Kde se ti ve světě nejvíce líbilo?
sebe
Milan: „Teď na posledních závoPoložili jsme celé trojici stejné dech v ruské Kolomě to bylo fajn.
otázky. Odpovídali nezávisle na Nádherná dráha, výborně zmáksobě. Telefonem z auta na cestě ze lá organizace, perfektně vybavená
Světového poháru v Rusku na další hala, plné tribuny. Jinak mám rád
závody v Holandsku. Díky stejným Salt Lake City v USA.“
zkušenostem dost podobně, avšak Pavel: „Všude to má své kouzlo.
v některých detailech se projevova- Kanadské Calgary je moc krásné.
ly i jejich rozvíjející se osobnosti. Teď v Rusku se mi líbila přátelská

OZNÁMENÍ
Krajský úřad kraje Vysočina využije poslední den letošního roku k údržbě počítačových sítí a provozních médií ve
všech budovách, v nichž jsou umístěna
jeho pracoviště.
V pondělí 31. prosince bude omezen
provoz krajského úřadu, budovy sídla kraje Vysočina budou pro veřejnost

www.kr-vysocina.cz

otevřeny pouze od 7.00 do 16.00, na
svých pracovištích budou přítomni ke
konzultacím pouze ti pracovníci, kteří budou mít schůzky předem domluvené. Pro nezbytné záležitosti občanů bude na hlavní budově úřadu plně funkční podatelna krajského úřadu, dotazy zodpoví pracovníci recepce.
Z důvodu výměny některých prvků počítačové sítě bude v době od 7.00 do

atmosféra, diváci fandili i těm posledním.“
Zdeněk: V Calgary v Kanadě
jsou sympatičtí pohodoví lidé, stále se usmívají, ve všem bez problémů pomůžou. Nejpěknější stadion
je zase v Erfurtu v Německu.“
Po světě jsi ochutnal i různá jídla, co ti chutná nejvíce?
Milan: „Já jsem spíše pro českou
klasiku, svíčková je svíčková.“
Pavel: „Sním všechno, nejraději
ale mám svíčkovou.“
Zdeněk: „Já mám moc rád čínskou kuchyni, je moc pestrá a chutná mi.“
A jaká hudba tě provází ve
chvílích relaxace?
Milan: „Třeba Daniel Landa nebo Avril Lavigne.“
Pavel: „ Teď už nejvíce rock, například Nickelback.“
Zdeněk: „Rock vůbec ne, bolí mě
z něho hlava, raději klidné písničky, včetně klasické hudby.“
Co se ti vybaví při slově Vysočina?
Milan: „Kopce, místa k tréninku,
pohoda, domov.“
Pavel: „Kopce, stromy, zasněžená
příroda, klid.“
Zdeněk: „Nejkrásnější krajina.
Stále poznávám, zvláště na kole,
nová kouzelná místa. Žádná nuda
jako třeba v Holandsku. Na Vysočině jsem doma, a je tu nádherně.“
24.00 omezen také provoz počítačové sítě.
Zkušenosti z předchozích let ukazují,
že řešení údržby složitých technologických zařízení během posledního dne
v roce má rovněž minimální negativní
dopad na návštěvníky krajského úřadu. Od 2. ledna pak občané budou opět
moci navštěvovat krajský úřad v běžných úředních hodinách.
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NAŠE VÁNOČNÍ TIPY
21. prosinec
Vánoční koncert, Komorní filharmonie Vysočina, Jihlava, 8.30
a 10.00
Vánoční vinšování s Ondrášem,
lidové vánoční koledy, pastorely
a legendy v podání zpěváků, dívčího sboru a Orchestru lidových
nástrojů VUS Ondráš, kostel sv.
Jana Křtitele, Náměšť nad Oslavou, 17.00

22. prosinec
Vánoční besídka, Tleskač, Volant, Záviš, Flaming Cooks, klub
Kasárna, Havlíčkův Brod, 20.00
Vánoce na radnici, tradiční vánoční program, Masarykovo nám.
č.p. 3, Pelhřimov, 9.30
4. adentní koncert – Vánoční
koncert Polenského big bandu, sál
v Zámku, Polná, 19.00

23. prosinec
4. adventní koncert – Vánoce ve světě, koledy a vánoční
skladby z Itálie, Portugalska, Litvy, Finska, Ukrajiny, Polska, ČR,
Peru, Nového Zélandu, Velké Británie, USA, kostel Jména Ježíš,
Telč, 17.00

24. prosinec
Bohoslužby pro děti na Štědrý den, evangelická modlitebna
v Chotěbořské ulici, Havlíčkův
Brod, 14.00
Slavnostní troubení z věže, tradiční koledy z věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v provedení
Havlíčkobrodského sextetu, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod,
15.00
Koledy z věže kostela, Polná,
17.00
Otevření betlému na Husově
náměstí, Husovo náměstí, Polná,
16.45
Půlnoční mše s hudebním doprovodem pěveckého sboru Cordia, Kostel sv. Jakuba, Telč, 24.00
Živý betlém, prostranství před
KD, Třešť, 13.00 a 13.45
Živý betlém, k vidění bude velbloud, osel, kůň, ovce a další,
náměstí, Měřín, 9.30 dopolední
představení, 20.30 večerní představení.

26. prosinec
Vánoční koncert, kostel sv.
Vavřince, Bystřice nad Pernštejnem, 18.00
Vánoční koncert pěveckého sdružení Campanula Jihlava, chrám sv.
Ignáce z Loyoly, Jihlava, 17.00
Vánoční koncert, Komorní smyčcový orchestr Cantorum při ZUŠ,
kostel sv. Jana Křtitele, Náměšť
nad Oslavou, 16.00
Štěpánská koleda, pořad souboru Bíteš sestavený z vánočních lidových písní, chrám sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš, 15.00

28. prosinec

Z R E G ION U

Kraj Vysočina

Ústavy oceňují práci s hlínou
Vysočina (kid, jis) • Nevídané keramické plastiky
jsou v těchto dnech vystaveny ve vestibulu
kongresového centra sídla kraje. Svými výtvory
se zde představují účastníci dvouletého projektu
Hele hlína – klienti krajských zařízení sociální
péče, kteří se učili Axmanově technice hmatového
modelování.
Technika vznikla původně pro
nevidící, ukázalo se, že je ale mimořádně přínosná i pro lidi s dalšími handicapy. Do projektu Hele
hlína se během dvou uplynulých
let zapojilo šest sociálních zaříze-

ní, metodu si osvojila zhruba třicítka jejich klientů.
Sociálně-vzdělávací projekt Hele hlína platil kraj Vysočina, evropské fondy a peníze se našly
i ve státním rozpočtu. Mezi pi-

Co je Axmanova technika modelování?
Axmanova technika modelování (ATM) je originální metoda založená na
základní hmatové matematice. Pro výuku není nejpodstatnější výtvarné nadání, ale odvaha naučit se něco nového, a základní motorická zručnost. Modeluje se především z hlíny pouze dlaněmi a prsty bez jakýchkoliv
technických i jiných pomůcek. Lidem od narození nevidícím umožňuje při
práci s hlínou naprosto samostatný, autorsky promyšlený výtvarný projev,
založený na vlastních dovednostech, vnímání a fantazii autora bez možnosti napodobování jiných. Tato technika je díky jednoduchému počítání
a způsobu práce s hlínou přijatelná i pro mentálně postižené.

lotní sociální ústavy se zařadily
v roce 2006 ÚSP Křižanov, ÚSP
Těchobuz, ÚSP Zboží a v roce 2007 ÚSP Jinošov, ÚSP Ledeč nad Sázavou a ÚSP Podmaň.
„Výukou prošli nejdříve odborní
vedoucí z řad zaměstnanců, kteří absolvovali zaškolení přímo
v Mezinárodním centru Axmanovy techniky modelování v Tasově. Ti se poté stali odbornými
garanty výuky přímo v jednotlivých ústavech. Ačkoliv to pro
ně byla technika nová, všichni
účastníci projektu ji velice kladně přijali. Práce s hlínou otevřela
klientům novou cestu uplatnění,
a to nejen v jejich řemeslné samostatnosti, ale zejména v možnosti vlastního výtvarného vyjádření. O úspěšnosti projektu
svědčí i fakt, že pět ze šesti ústavů sociální péče bude pokračovat
v dalším vzdělávání v technice
modelování,“ uvedl autor techniky Štěpán Axman.
Průběh projektu i spokojenost
klientů po celou dobu kontroloval

krajský radní pro sociální věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL): „Kraj
prošel se zařízeními obě etapy
výuky. Nyní je na samotných organizacích, zda a jakým směrem
chtějí ve výuce metody pokračovat. Pokud by měl být překážkou
v další výuce pouze nedostatek

peněz, je kraj připraven pomoci,“
slíbil Vondráček, který zároveň
předeslal, že je pravděpodobné
až jisté, že plánuje projekt výuky
Axmanovy techniky modelování
představit i v jiných krajích a nabídnout spolupráci i mimo území
našeho regionu.

Tak vypadá výsledek hmatového modelování. Plastiky si prohlíží náměstkyně hejtmana Marie Černá. Foto: archiv

VÝSLEDKY LETNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
V průběhu srpna byla krajem
Vysočina a turistickým portálem
www.region-vysocina.cz vyhlášena velká letní fotografická soutěž
pro fotografy – amatéry .Této soutěže se zúčastnilo 72 soutěžících,
kteří do soutěže zaslali celkem 303
fotografií z Vysočiny. V letošním
roce byly stanoveny tři kategorie:
1. Pamětihodnosti Vysočiny
2. Prázdninové aktivity
3. Krajina Vysočiny
Pro porotu bylo velmi obtížné vybrat ze všech úžasných fotografií
v každé kategorii první tři. Nakonec po dlouhých debatách stanovila toto pořadí autorů:

Pamětihodnosti Vysočiny
Kategorie Pamětihodnosti Vysočiny, první místo, Radim Brancovský – Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

1. Radim Brancovský
2. Daniel Rubeš
3. Roman Kolář

Prázdninové aktivity
1. Stanislav Peluch
2. Andrea Trvajová
3. Mirek Fiala

Krajina Vysočiny
1. Jakub Čermák
2. Marek Pouzar
3. Robin Dzoba
Fotografie, zaslané do soutěže,
budou využívány v tištěných propagačních materiálech kraje Vysočina, na webových stránkách,

Vánoční koncert skupiny Geneze
z Velkého Meziříčí, kostel sv. Václava, Zvole, 16.00

Roku 1867
ve Světlé nad
Sázavou
započala
(tajenka).

30. prosinec
Vánoční koncert pěveckého sboru Cordia, kostel sv. Jakuba, Telč,
15.00

1. leden
Novoroční ohňostroj, náměstí
T.G.M., Chotěboř, 0.15
Novoroční ohňostroj, Náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou,
17.30

Hadí
citoslovce

13. leden

Autor:
K.Lear

na výstavách a podobně.
Výhercům ještě jednou
gratulujeme a připomínáme odměny, o které se soutěžilo:
1. cena: publikace Cykloatlas Česko I. díl
(Shocart)
2. cena: publikace Toulavá
kamera – 3. díl
3. cena: publikace Cestovní kniha
Děkujeme všem soutěžícím za účast v soutěži a zaslané fotografie.

Slovensky
„užitek“

Důlní
plyn

Na toto
místo

19. leden
Vražda v salonním coupé, Městské divadlo, Pelhřimov, 19.30

Roztávat

Cestovní
průkaz

Římských
499

Asi

Seknouti

Nápěv

Řecké
písmeno

Iniciály herce
Skamene

Značka
astatu

Nepostavit
se

Polní
plodina

Opěra

Římských
1050

Osobní
zájmeno

Dětský
pozdrav

Římských
1501

Osobní
zájmeno

Římských
1049

Mužské
jméno

Druh
hvězdy

Část
Prahy

Hrob

Vření

Zápisník

Zápor

Pozorovat
očima

Švédská
skupina

Druh
papouška

A sice

Jakým
způsobem

Citoslovce
povzdechu
Kontakt

Indiánská
trofej

Jméno
fenky

Spojka

Ples
Polní míra

Předložka

Řeka

Francouz.
„zlato“

Římských
550

Citoslovce
posměchu

3. díl
tajenky

kaka, stoa, svor
Čadské
sídlo



Letadla

Podbradek

www.kr-vysocina.cz

Správné znění tajenky zašlete na adresu redakce do
18. ledna. Tři vylosovaní obdrží zajímavé ceny. Můžete využít i emailovou adresu vysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla:
Stvořidla, rozloha asi 300 ha.
Na řece jsou krásné peřeje, rezervace chrání řečiště Sázavy.

Pomůcky:

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

Lyžařský web
Vysočina (kid) • Sjezdovky, běžecké trasy, počasí, sněhová vrstva, servisy i lyžařské školy. To
vše najdou milovníci lyžování
na www.lyze-vysocina.cz. Kromě takových informací web obsahuje i velmi pohodlné plánování silničního spojení a samozřejmě mapy. Nový portál je nejpohodlnější způsob, jak o lyžování
v našem kraji získat spolehlivý
přehled.

Navinouti

1. díl
tajenky

Výstava Jan Zrzavý na Vysočině,
Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod

Řemeny na
řízení
spřežení

2. díl
tajenky

Stovky

do 3. února

Název
hlásky K

Tohleto

Předložka

Starořecká
sloupová
síň

Betlémská cesta, výstava betlémů v domácnostech, Třešť

Zápasiště

Metením
odstraňovat

Druh
horniny

do 2. února

Značka
telluru

Kategorie Krajina Vysočiny, první místo, Jakub Čermák – Nad obcí Javorek

Náčiní
na mísení

Úsilí

Rozloučení s vánočním časem,
pěvecký sbor Smetana a jihlavský
smíšený pěvecký sbor Melodie,
kostel Jména Ježíš, Telč, 15.00

Pramáti

Kategorie Aktivity, první místo, Stanislav
Peluch – Otevírání muzea

Výherci z minulého čísla Marie Dospělová, Žďár nad Sázavou, Marie Linhová, Jaroměřice nad Rokytnou, Miroslav
Satrapa, Havlíčkův Brod získali Diář 2008, Šálu KV a propisku KV.
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Pohotovostí se ujímají nemocnice

chována. Sloužili ji lékaři v každém větším městě asi dvě hodiny
večer a platila ji města. Ta ovšem
přímo na pohotovost dostávala peníze od kraje. „Šlo o 26 míst, krajský rozpočet to přišlo na zhruba 33
milionů korun ročně,“ říká náměs-

CO SE V LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI OD LEDNA MĚNÍ?
dříve

od 1. 1. 2008

Ordinační doba

asi dvě hodiny večer – od 17.00 do 22.00, pak
podle místa
nemocniční ambulance

místo

ledaskde

v dobře vybavené nemocnici

ce v nemocnicích a pohotovost.
Všechny tři instituce přitom stály peníze a na pohotovost se zatím
scházeli lidé, kteří z nejrůznějších
důvodů spíš nechtěli navštívit ordinaci praktického lékaře přes den,
než že by skutečně večerní ošetřo-

vání potřebovali. „Problém zneužívání pohotovostí byl velmi vážný
a masivní,“ potvrzuje Pavel Hájek
a dodává: „Zároveň docházelo také
k tomu, že pacient, který skutečně
pomoc potřeboval, prošel vyšetřením na pohotovosti a tam jej stejně poslali do nemocnice. Dokonce
tomu tak bylo u většiny pacientů,
kteří pohotovost navštívili s vážným problémem.“
To už bude od ledna minulostí. Nemocnice budou pohotovost
sloužit každý den do 22.00 a pak
nastoupí jejich ambulance. Souběžně s tím se o pacienty v přímém ohrožení budou starat záchranáři stejně jako dosud. Peníze, které kraj vyplácel na
pohotovosti, dnes dostanou
nemocnice a věnují je zejména na další zkvalitnění lékařského vybavení.

Co dělat, když potřebuji lékaře večer a v noci?
Snesu transport: jedu do nejbližší nemocnice na pohotovost či do
nemocniční ambulance.
Nesnesu transport, můj zdravotní stav je vážný: volám
Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, tel. 155.
Nejsem si jistý: volám do nejbližší nemocnice na pohotovost
(seznam telefonních čísel na této straně), kde mi lékař či
zdravotník poradí.

Běhounek: Je to správně, ale…
proč krajská zdravotní komise
v podstatě už od roku 2002 apelovala na centralizaci pohotovostí. Zároveň také jasně říkala,
že souběžně s tím musí být ještě
posílena zdravotnická záchranná služba. Lidem v ohrožení života musí být prostě profesionální záchranáři schopni pomoci v řádu spíše minut než desítek minut.
Současný stav proto zdravotní
komise vítá, ale osobně se velmi zamračeně dívám na výjimky, které už dnes jsou – dost
dobře nerozumím tomu, proč se

Velké Meziříčí a Náměšť z to- říká, že po čtvrt roce systém vyhoto systému vymknuly. Záro- hodnotí a případně do něj ještě
veň jsem velmi opatrný, když zasáhne. Krajská zdravotní komise říká, že tento čtvrtrok bude
systém pohotovostí sledo„Dost dobře nerozumím nový
vat neméně bedlivě a z pozice
tomu, proč se Velké Me- odborného orgánu bude usiloziříčí a Náměšť z tohoto vat o to, aby se dostupnost zdrasystému vymknuly.“
votní péče pro obyvatele Vysočiny nesnížila. Za tři měsíce
slyším o posílení záchranky. o tom určitě bude mít možnost
Tomu uvěřím v případě, že zá- zdravotní komise s radou kraje
chranka bude mít k dispozici lé- diskutovat a fungování nového
kaře a další slíbená výjezdová modelu vyhodnotit.
stanoviště.
MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD)
Abych to shrnul: krajská rada předseda krajské zdravotní komise

ROZHOVOR

Tvarůžek: To ještě není změna
Práce v noci je zkrátka dražší, zdravotní pojištění na to má pamatovat, tvrdí lékař
Mostiště (kid) • Pohotovosti v nemocnicích
jsou správný krok. Změna ale měla přijít
před 15 lety, a navíc jsou lékařské služby
večer a v noci spíš věcí dohody lékařů
a pojišťoven a poptávky pacientů než problém krajů a obcí. To si myslí majitel soukromé
Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích u Velkého Meziříčí MUDr. Jaroslav Tvarůžek, lékař, který se zabývá
problematikou zdravotnictví v evropských zemích.
Od prvního ledna budou lékařskou pohotovost zajišťovat
krajské nemocnice. Co si o této věci myslíte? Je to podle vás
správně?
„Podle mého názoru jde o mezistupeň před skutečnou změnou a je
třeba diskutovat nejen na Vysočině, ale v celé České republice, jak
bude vypadat skutečná změna, lépe
řečeno náprava nedostatků z minulosti a přežitků z minulého století.“
Tomu příliš nerozumím, vy
byste šel s tou změnou ještě dál?
Kam? Jak?

„V současné době se kříží dva
způsoby financování péče o pacienty mimo běžnou ordinační
dobu praktiků. Tuto pohotovostní péči totiž platí systém veřejného zdravotního pojištění, tak jako
například praktické lékaře, a ještě
stát prostřednictvím krajů a obcí.
Jde tedy o zdvojnásobenou platbu.“
Chápu, v tom asi není příliš systémový přístup, ale co se
s tím podle vás dá dělat?
„Finále, tedy skutečnou nápravu,
vidím ve změně zákona a s tím
INZERCE



související nápravě finančních toků. Musí být stanoveno, kdo a v jakém rozsahu se stará o pacienta –
rozumějte, praktický lékař pacientovi asi neodoperuje slepé střevo
a nevyléčí cévní mozkovou příhodu. A následně je třeba také jasně
říci, že všechno, co je nestandardní, mimo běžnou pracovní dobu,
je samozřejmě nákladnější. To se
týká všech služeb, zdravotní péči
nevyjímaje. Opět srozumitelně –
práce v noci je v jakékoliv profesi dražší než ve dne.“
Aha, rozumím tomu dobře
tak, že pohotovost považujete
za trošku překonanou službu,
která přináší do systému zmatek?
„Změna podle mého názoru přichází pozdě. Pohotovost kdysi byla vlastně dnešní záchranka,
a když záchranky vznikly a o pacienty se v noci začaly starat nemocniční ambulance, ztratily pohotovosti smysl. Nikdo z minulých ministrů s nimi ale nic nedělal a ty dvě hodiny denně přetrvaly

dodnes. Ty změny měly zkrátka
přijít už před 15 lety.“
Jak je vůbec lékařská pohotovost podle vašich zkušeností řešena v zahraničí?
„Například v Rakousku to funguje tak, že o své pacienty se v plném rozsahu stará jejich praktický lékař. Aby ale nemusel být 24
hodin denně, 365 dnů v roce v ordinaci, nebo na mobilním telefonu – telefonické konzultace jsou
totiž základ toho, co může praktický lékař nebo lékař pohotovostní služby pro své pacienty udělat
– dohodne se několik praktických
lékařů v regionu mezi sebou, kdo
bude v kterém týdnu tuto čtyřiadvacetihodinovou pohotovost držet a svým pacientům tyto rozpisy dají a zveřejní je prostřednictvím místních vývěsek, radnic
a podobně.“
Kdo to platí?
„Pojišťovny.“
Praktici tedy mají nějakou
paušální úhradu za pacienta,
stejně jako naši lékaři, a to je
i úhrada těchto služeb?
„Mají jakousi obdobu těchto
úhrad a v té se to zohledňuje.“
A co zubaři?
„Třeba ve Švýcarsku je to jednodušší o to, že stomatologická péče
není v systému zdravotního pojištění a pacienti ji platí hotově. Zubaři to řeší penězi – zjednodušeně
řečeno stojí otevření úst na zubaře
ve dne 100 franků a v noci 300.“

www.kr-vysocina.cz
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NO

NSTO

Soustředění
lékařských pohotovostí do nemocnic
s sebou nese řadu
výhod. Nemocnice
se o pacienty starají ve dne i v noci a jsou v podstatě na nepřetržitý provoz zařízeny. Pokud sem v noci prostě přijede někdo s vážným zhoršením zdravotního stavu, má
nemocnice k dispozici přístroje, odborná pracoviště a zkrátka vše, co potřebuje k okamžitému zásahu.
To je jeden z hlavních důvodů,
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STOP

Pohotovost v podobě, jakou ji
známe, vznikla ještě před rokem
1989 jako dnešní záchranka. Sloužili ji obvodní lékaři i další specialisté a k dispozici měli i sanitky.
Za pacienty jezdili do vesnic a naopak pacienti jezdili za nimi.
Po roce 1989 postupně vznikly profesionální zdravotnické záchranky a se vznikem krajů pak
byl systém ještě dopracován. Na
Vysočině je dnes krajská zdravotnická záchranná služba s rychlými
auty a vrtulníkem, která zasahuje vždy, když jsou přímo ohrožené životy a zdraví lidí.
Pohotovost ale přesto zůstala za-

tek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek (ODS).
Problém byl ale v tom, že tou dobou se večer o pacienty takto staraly už tři instituce souběžně: profesionální záchranáři, ambulan-
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Vysočina (kid) • Pokud někdo na Vysočině
potřebuje ošetření večer a v noci, najde od ledna
pomoc v nemocnici. Právě nemocnice totiž od
Nového roku přebírají za lékařskou pohotovost
odpovědnost.
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