
STALO SE

Nemocnice 
vedou
Nemocnice z našeho 
kraje uspěly v anketě 
pacientů.
 strana 2

TANEC SE PSY
Chotěboř (kid) • Už potřetí se 
střetli přeborníci v tanci se psem 
na republikovém mistrovství. Ten-
tokrát se klání konalo v Chotěbo-
ři. Mezi desítkou nejlepších psích 
tanečníků a tanečnic se objevily 
i hvězdy známé z TV reklam a fil-
mů. Na snímku Kateřina Lerlová 
s borderkolií Wayem.

Foto: Luboš Pavlíček

Chceme policii
Kraj ze všech sil usiluje 
o zřízení policejního 
ředitelství. Hlasitě se 
přidali starostové.
 strana 3

Ohrožení
Z větrných elektráren 
u Pavlova padaly kusy 
ledu na silnici. Lidé byli 
zděšení.
 strana 6

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz
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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 vy-
měňujeme informace o práci, se stávají našimi přáteli, všechno se rozvol-
ní, 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 rados-
ti další. Naše nemocnice výrazně uspěly v hodnocení pacientů, a ta hav-
líčkobrodská byla dokonce třetí nejlepší v republice. Je to dobré zadosti-
učinění.
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 Vysoči-
ny, bude lepší a lepší.
Lékaři a zdravotníci v našem kra- ji jsou opravdu velmi 
zodpovědní a pracovití lidé. Vzpo- meňme si na ně, 
až budeme klidně užívat svůj vá- noční čas s rodi-
nami. Vždycky někdo z nich u své rodiny není – je 
někde v nemocnici, na záchran- ce, a je připrave-
ný pomáhat, kdyby to bylo po- třeba.
A to je moc dobře. Znamená to totiž jen jedno je-
diné. Věci fungují tak, jak mají.
Přeji nám všem 
klidný vánoční 
čas, zdravot-
níky a lé-
kaře ne-
vyj íma-
je – těm 
jej přeji 
totiž ob-
zvlášť.
Pavel Hájek
náměstek 
hejtmana

Veselé Vánoce

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

skýtá příležitost k věštbě. Na které straně vyjde 
první hvězda, z té přijde chlapcům jejich budou-
cí dívka. Pro děvčata pak stranu neurčuje nebes-
ké těleso, ale zaštěkání psa. 

O štědrovečerní večeři je nutné zachovat u sto-
lu sudý počet stolovníků, nikdo nemá sedět tvá-
ří 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 

ovocných stromů pro dobrou budoucí úrodu 
a zdraví dobytka.
Lití olova, rozkrajování jablek a pouštění lodiček 
jsou českou vánoční klasikou, Horácko a Podho-
rácko nevyjímaje. 
Na Hod Boží vánoční je přísně zakázána jakáko-
liv 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 ná-
vštěvy přátel a příbuzných, koleda a hojnost jídla 
i pití. Zpěv a veselí mohou propuknout naplno.
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Vysočina (jis, kid) • Nové chod-
níky, opravené silnice či kultur-
ní domy. Rok od roku obce Vy-
sočiny zlepšují svůj vzhled díky 
krajské dotaci z Programu obno-
vy venkova. Tato dotace je při-
tom nejjednodušší na počet vypl-
ňovaných formulářů i jejich po-
dobu. Obcím zkrátka stačí poslat 
žádost.
O dotaci z Programu obnovy 

venkova mohou žádat obce, které 
mají méně obyvatel než 1500. Ta-
kových je na Vysočině 661 a kraj 
opět připravil 69 milionů korun. 
Žádosti přijímá v lednu. 
Program obnovy venkova pat-

ří mezi oblíbené systémové pod-
pory kraje Vysočina. V porovná-
ní s evropskými fondy, ale i Fon-

dem Vysočiny nezatěžuje srozu-
mitelná žádost na jednom listě 
administrativu místních samo-
správ. „Cílem programu je pod-
pora obyvatel venkova a samo-
správ a jejich snahy o harmonic-

ký a zdravý rozvoj společenského 
života. Zejména jde o úpravy ve-
řejných prostorů a staveb, zlepše-
ní občanské vybavenosti, zacho-
vání a obnovu specifického rázu 
venkovské zástavby nebo o ob-
novu a rozvoj venkovských tra-
dic,“ uvedla náměstkyně hejtma-
na pro regionální rozvoj Marie 

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

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

padě podání žádosti mají ná-
rok na garantovanou výši dotace 
bez krácení, na které má v přípa-
dě ostatních obcí vliv počet cel-
kem přijatých žádostí. V letošním 
roce jde o šest oceněných obcí,“ 
popsal Dušan Vichr z odboru re-
gionálního rozvoje. Maximální 
možná částka požadované dota-
ce na jednu žádost je 140 tisíc ko-
run. O konkrétní výši dotací roz-
hodne na jaře příštího roku kraj-
ské zastupitelstvo. 
Podle krajských statistik bývá 

nejčastěji dotace využita na opra-
vy místních komunikací, opravu 
obecních úřadů a opravy kultur-
ních zařízení. Tyto tři typy pro-
jektů tvoří zhruba polovinu všech 
přijatých žádostí.

Obce mohou v lednu žádat o dotaci

Vilémovice (en,kid) • U Vilémo-
vic je na silnici bezpečněji. Ři-
dičům zde slouží úplně oprave-
ná silnice, to znamená, že je širší, 
rovnější a podstatně přehlednější.
„Bylo to místo, kde k nehodám 

docházelo velmi často,“ připo-
mněl pro měsíčník Kraj Vysočina 
náměstek hejtmana pro dopravu 
Václav Kodet (KDU-ČSL). 
Náklady na rekonstrukci dosáh-

ly téměř 27 milionů korun a za ty-
to peníze prošlo opravou celkem 
958 metrů silnice a 463 metrů při-
lehlých úseků. Rekonstrukce pá-

teřní silnice II/150 Pavlíkov – Vi-
lémovice, která svého času pat-
řila ke klíčovým republikovým 
komunikacím a také se pyšnila ti-
tulem nejdelší silnice I. třídy, pa-
tří k projektům, na které kraj Vy-
sočina získal dotaci z evropských 
fondů.
Na snímku jsou náměstek Vác-

lav Kodet, hejtman Miloš Vystr-
čil, starostka Světlé Lenka Arno-
tová, starosta Ledče Stanislav Vr-
ba, starosta Vilémovic Václav Va-
cek a zástupci dodavatele.
 Foto: archiv kraje

Na Ledečsku přibyla nová silnice

Naše nemocnice jsou nadprůměrné
Třetí místo slaví v Havlíčkově Brodě…
Havlíčkův Brod (en, kid) • Havlíčkobrodská nemocnice opět uspě-
la v měření spokojenosti klientů s poskytovanými službami. V celostát-
ním projektu Nemocnice ČR vyletěla z loňského osmého místa až na 
letošní třetí – bronzové umístění. Aktuální žebříček sestavil HealthCa-
re Institute na základě hlasování více než sedmnácti tisíc pacientů na-
příč všemi kraji. 
Nemocnice Havlíčkův Brod dokázala znovu uspět v celorepublikové 

konkurenci a umístila se na vynikajícím třetím místě v hodnocení kva-
lity 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 po-
vzbuzení pro další práci všech našich zaměstnanců,“ uvedl ředitel hav-
líčkobrodské nemocnice Vít Kaňkovský.
V krajském hodnocení se hned za havlíčkobrodskou nemocnicí umís-

tila Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč. „Pro celý kraj Vyso-
čina má ocenění nemocnice v Havlíčkově Brodě velký význam, neboť 
krajská samospráva se dlouhodobě snaží o zvyšování kvality poskyto-
vané péče a služeb ve všech svých nemocnicích a získané ocenění od 
pacientů je důkazem, že se jí to daří,“ komentoval úspěch krajské ne-
mocnice náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek (ODS).

…a úspěšné jsou i ty ostatní
Vysočina (kid, miv) • Nemocnice z Vysočiny si ve velké anketě Ne-
mocnice 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 re-

spondentů – pacientů z celého Česka. Z Vysočiny byla přitom více než 
tisícovka odpovídajících. 
„To, že se Nemocnice Havlíčkův Brod stala podle hlasování pacien-

tů třetí nejlepší – třetí nejlaskavější nemocnicí v České republice, po-
važuji za velký a obdivuhodný úspěch všech jejích zaměstnanců. Ote-
vřeně říkám, že nikdo si dle mého názoru více nezasloužil takovéto za-
dostiučinění 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 vy-
sočinští lékaři i nelékaři se starají o pacienty v nemocnicích na Vysoči-
ně lépe, než je český průměr, a to je po delší době pro nás občany Vy-
sočiny i naše zdravotníky skutečně dobrá zpráva,“ komentoval famóz-
ní výsledek hejtman.

Vysočina (kid) • Akciové společ-
nosti z krajských nemocnic nebu-
dou nejméně do roku 2013. Zastu-
pitelstvu to navrhla krajská rada 
s tím, že akciovky nedosáhnou na 
evropské peníze v takové míře, ja-
ká by umožnila obří opravy, které 
kraj v nemocnicích příští rok plá-
nuje. O evropské peníze totiž žá-

dá kraj a ten takto může postupo-
vat jen u svých příspěvkových or-
ganizací. Jinak by nedostal peněz 
tolik, kolik si představuje. Faktic-
ky vznikly akciové společnosti jen 
v Pelhřimově a Havlíčkově Bro-
dě, i když ani ty dosud nezahájily 
činnost. Jde proto jen o jejich ad-
ministrativní zrušení.

Akciovky nebudou

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 stra-
vy?  (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 %)

Vysočina (kid) • O cestovní ruch 
se na Vysočině bude starat nová fir-
ma. Krajské zastupitelstvo zřídilo 
příspěvkovou organizaci Vysočina 
Tourism, která má za úkol zejména 
propojit činnost soukromých firem 
(hoteliérů, provozovatelů sportov-
ních center a podobně) s činností, 
kterou vyvíjí obce a kraj – tedy na-
příklad propagace regionu.
Už by se tedy nemělo stávat, že se 

jednotlivé propagační akce zbyteč-

ně dělají dvakrát a naopak jsou ně-
která místa či činnosti opomíjeny 
třeba kvůli nedostatku peněz. 
Kraj si od zřízení organizace ta-

ké slibuje zvýšený zájem turistů 
o Vysočinu. Firma totiž bude vy-
užívat dosavadní zkušenosti kraje 
s propagací Vysočiny na turistic-
kých veletrzích a na přímých jed-
náních se zahraničními cestovní-
mi kancelářemi. To mělo na sta-
rosti krajské oddělení cestovního 

ruchu, které se v podstatě do nové 
organizace transformuje. „Zřízení 
nové příspěvkové organizace ces-
tovního ruchu jsme velmi disku-
tovali i na jednání finančního vý-
boru. Panovala obava z možné du-
plicity služeb organizace a odboru 
regionálního rozvoje. Předpoklá-
dám, že budeme pravidelně kont-
rolovat efektivitu hospodaření no-
vé příspěvkové organizace a že se 
nenaplní obavy členů výboru a za-

stupitelstva. Právě pro efektivněj-
ší, kvalitnější a přehlednější nabíd-
ku služeb kraje Vysočina byla ta-
to organizace založena,“ komento-
val celou věc předseda finančního 
výboru zastupitelstva Vladimír No-
votný (ČSSD).
Na Vysočinu ročně přijede asi 

400.000 turistů (toto číslo zahrnu-
je ty, kteří v kraji alespoň jednou 
přenocovali), z toho je 85 procent 
Čechů.

O turistiku se postará nová firma

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

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 při-

spěje asi o deset milionů více 
než loni. Přesto podle informa-
cí 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 ně-
kterých krajích České republiky 
tak začíná autobusová doprava 
železnici nahrazovat, a to i z to-
ho důvodu, že autobusové spoje 
jsou mnohem pružnější a zejmé-
na nesrovnatelně dochvilnější 
než osobní spoje Českých drah.
Příspěvkem na dopravní ob-

služnost se definitivně zabýva-
lo krajské zastupitelstvo v rámci 
projednávání rozpoč-
tu po uzávěrce tohoto 
vydání.

KOLIK KRAJ DOPRAVCŮM PŘISPÍVÁ A KOLIK ZA TY PENÍZE UJEDOU:

doprava příspěvek v mili-
onech korun

počet ročně uje-
tých kilometrů

příspěvek na ki-
lometr

autobusy 239 15,8 milionu 15 korun 
vlaky 264 4,6 milionu 57 korun

Špitály dostanou miliony
Vysočina (kid) • Už příští rok 
zaznamenají pacienti v krajských 
nemocnicích velké změny. Kraj 
sem investuje bezmála 1,2 mili-
ardy korun. 
Opravy, novostavby i nové pří-

strojové vybavení. To vše vze-
šlo z požadavků jednotlivých ne-
mocnic, které už mají připravené 
i projekty. „Už teď vlastně zaha-
jujeme výběrová řízení na doda-
vatele staveb, které začnou v ro-

ce 2008,“ řekl náměstek hejtma-
na pro zdravotnictví Pavel Hájek 
(ODS).
Jde většinou o budovy, kte-

ré jsou v nevyhovujícím stavu. 
Na celou investici se kraji poda-
řilo získat půl miliardy z Bruse-
lu, zčásti na ně použije i výhodný 
úvěr z Evropské investiční ban-
ky, něčím přispěje i státní rozpo-
čet, krajská kasa a také nemocni-
ce 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
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Potřebuje – podtrhuji plnohodnotné 
krajské policejní ředitelství, ale vše 
musí být ruku v ruce s dalšími insti-
tucemi justice, vše se vzájemně pro-
pojuje a doplňuje. Občané Vysoči-
ny by pro svoji sounáležitost s kra-
jem Vysočina měli vědět, že vše je 
řízeno odsud – z kraje, vše se pře-
ce má přibližovat občanům, nebo 
ne? Vím, že si dokončení územní re-
formy vyžádá ještě poměrně velké 
peníze, ale přesto by bylo správné, 
abychom tuto strukturu měli tak ja-
ko další kraje. 

Jana Fischerová, Havlíčkův Brod

Domnívám se, že Vysočina plnohod-
notné krajské policejní ředitelství po-
třebuje. Například v oblasti krizové-
ho řízení je policejní ředitelství vel-

mi důležitý partner a je třeba mít 
jednoho a ne tři jako dosud. Vyso-
čina ale také potřebuje více policis-
tů na obvodních služebnách, zejmé-
na ve městech podél dálnice D1, kde 
je trestná činnost související s provo-
zem na D1 dost vysoká.

František Bradáč, Velké Meziříčí

Potřebuje. Už proto, aby se koordi-
nace akcí nemusela odehrávat a tím 
pádem i zdržovat vzájemným do-
mlouváním čtyř krajů.

Jaromír Brychta, Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina nezbytně potřebuje 
krajské policejní ředitelství. Zásad-
ně proto, že náš kraj je slepenec tří 
bývalých krajů, a když je uspořá-
dání takové, jaké je, nemohou ved-

le sebe existovat kraje plnohodnot-
né a méněhodnotné. Upozorňuji, že 
přitom není třeba budovat celou po-
licejní infrastrukturu (například kri-
minalistický ústav, jednotky rychlé-
ho zásahu, laboratoře a podobně).

Karel Pačiska, 
Bystřice nad Pernštejnem

Bezpečnost občanů v nejširším slova 
smyslu je jednou z priorit správy vě-
cí veřejných na všech úrovních. Má-li 
být účinná a efektivní, předpokládá 
dobrou spolupráci a splavnou komu-
nikaci všech zúčastněných. Územní 
členění samosprávných celků s se-
bou nese jasné vymezení kompeten-
cí části veřejné správy. Proto je ko-
pírování organizačních struktur re-
publikové policie s územním členě-

ním samosprávných územních celků 
logickým řešením. Je také srozumi-
telné a čitelné pro občana Vysočiny. 
Ten po nedotažené reformě veřejné 
správy dodnes neví, které orgány, or-
ganizace nebo instituce vykonáva-
jící státní správu či soudní moc má 
hledat v Jihlavě, které v Brně, které 
v Pardubicích a které v Českých Bu-
dějovicích.

Zdeňka Marková, 
Nové Město na Moravě

Pokud má být kraj Vysočina koneč-
ně vnímán jako plnohodnotný sa-
mosprávný celek, musí dostat kraj-
skou strukturu i všechny instituce, 
tedy i Policii ČR. Je to určitý po-
zůstatek nedotažení reformy státní 
správy. Považuji za hodně nelogic-

ké, aby jednotlivé části kraje podlé-
haly různým policejním ředitelstvím. 
Je ohrožena operativnost celého in-
tegrovaného záchranného systému. 
Ale vznikají i nelogičnosti v různých 
počtech služeben a policistů v růz-
ných částech kraje, což neodpoví-
dá skutečným potřebám. A pokud je 
hlavním argumentem pro nezřízení 
krajského policejního ředitelství ná-
růst finančních nákladů, považuji to 
za holý nesmysl. Právě stávající roz-
tříštěnost a provázanost některých 
činností a služeb na současná ředi-
telství vede ke zbytečnému vyhazo-
vání peněz.

Roman Fabeš, Telč

Ano, ale pouze v případě, že to bude 
skutečně plnohodnotné krajské poli-

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

Vysočina dle mého názoru rozhod-
ně potřebuje krajské policejní ředi-
telství. Reformu veřejné správy ne-
lze považovat za dokončenou. Vznik-
ly kraje, malé okresy a byly zrušeny 
okresní úřady – to jsou výsledky po-
stupných 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 ob-
lastech by měla kopírovat linii – stát, 
kraj, obec.

Vladimír Měrka, 
Náměšť nad Oslavou

�� ��www.kr-vysocina.cz

Vrcholí boj o policejní ředitelství
Starostové: V našem kraji se bez policejního šéfa nemůžeme obejít, záleží na tom bezpečí občanů

Zákon, který je teď v připo-
mínkovém řízení a kterým 
se začnou zabývat poslanci, 
má v tomto ohledu v podsta-
tě dvě varianty. Jedna spočívá 
v tom, že každý ze 14 krajů 
bude mít rovnocennou poli-
cejní správu. Ta druhá pak 
tyto správy přisuzuje osmi 

oblastem, kterým budou 
krajské územní jednot-
ky organizačně a územně 

podřízeny.
Ačkoliv kraje vznikly už před 

bezmála osmi lety, dodnes poli-
cie přibližně kopíruje staré před-
listopadové uspořádání. Vysočina 
tak spadá hned pod tři policejní ře-
ditelství – jihočeské, východočes-
ké a jihomoravské. „Hejtman ani 
další orgány kraje a samozřejmě 

ani jiné instituce a organizace Vy-
sočiny tak nemají jednoho jedno-
značně určeného policejního part-
nera. To působí řadu velmi závaž-
ných komplikací až absurdit v čin-
nosti integrovaného záchranného 
systému v úrovni operačního i kri-
zového řízení, ale i při každoden-
ní práci a komunikaci mezi jednot-
livými stranami,“ říká šéf hejtma-
nova sekretariátu Zdeněk Kadlec 
s tím, že právě složitá komunika-
ce se třemi ředitelstvími například 
při zimní kalamitě začíná být neú-
nosná. „Policie je nenahraditelnou 
součástí integrovaného záchranné-
ho 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 ří-
dící, velitelský a správní orgán pro 
Vysočinu by totiž v každém jiném 
případě nebyl plnohodnotným, ne-
měl by pravomoci krajské správy 
a nebyl by účetní jednotkou, tedy 
samostatnou organizační složkou 
státu. Byl by podřízen vyšší úrov-
ni řízení sídlící v jiném kraji. Na-
víc každý ze čtrnácti krajů je za-
ložen přímo ústavou a náš právní 
řád žádné oblasti ani jiné podobné 
územní jednotky nedefinuje,“ vy-
světlil Zdeněk Kadlec.
Po plnohodnotném policejním 

ředitelství hlasitě volají také měs-
ta a obce. Bez jednotného policej-
ního velení se zkrátka Vysočina 
neobejde. S policejním preziden-
tem v této věci společně s hejtma-
nem jednal již i jihlavský primá-
tor Jaroslav Vymazal (ODS). Na 
setkání policejního prezídia, kraj-
ské policejní správy, hejtmanů 
a starostů organizovaném policej-
ním prezídiem pro jihomoravskou 
správu v Brně, pro východočes-
kou správu v Hradci Králové a pro 
jihočeskou správu v Českých Bu-

dějovicích opakovaně zazněl po-
žadavek na plnohodnotné řešení 
policejního velení pro Vysočinu 
i z úst starostů našich měst a ob-
cí, a to včetně silných a věcných 
argumentů.
„Veřejně podpořil vznik čtrnácti 

policejních krajských správ mimo 
jiné i královéhradecký hejtman Pa-
vel Bradík, a to přesto, že v Hrad-
ci Králové krajská policejní sprá-
va 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 ta-
ké justice a případně další veřej-
né orgány a instituce přizpůsobily 
územním samosprávným celkům 
konstituovaným ústavou,“ doplnil 
Kadlec.

Ministr ředitelství slíbil
Na jednání Rady Asociace kra-

jů České republiky v Hradci Krá-
lové, kterého se aktivně účastnil 
i hejtman Vysočiny Miloš Vystr-
čil, ministr vnitra Ivan Langer po-
tvrdil, že jeho ministerstvo s vy-

tvořením samostatné krajské poli-
cejní správy pro každý kraj počítá. 
Zmínil však, že proces jejich vy-
tváření bude postupný a že může 
trvat až do roku 2012. Langer chce 
pro plánovanou změnu získat pod-
poru 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, záleži-
tosti územního uspořádání policie 
navrhuje ve dvou variantách, jed-
nou je zachování současných osmi 
krajských správ a druhou možnos-
tí je vznik čtrnácti krajských správ 
policie.
„Chceme změnit strukturu, ale 

také způsob ekonomického fungo-
vání policie, ale bohužel teď není 
možné to celé zvládnout do roku 
2009. V 2009 bude start této čás-
ti reformy a podle stavu připrave-
nosti v jednotlivých krajích, nej-
později však v roce 2012, bude 
fungovat 14 územních ředitelství 
policie,“ řekl Langer.

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.

Starostů z Vysočiny jsme se ptali: Potřebuje Vysočina krajské policejní ředitelství?

Vodohospodáři hledali zkušenosti na poušti
Vysočina/Izrael (kid) • Spotřeba 
vody roste, její zásoby se ztenču-
jí. Ačkoliv je Vysočina regionem, 
který spíše vodu vyváží do čes-
kých metropolí Prahy a Brna a má 
jí relativně dostatek, musí se už 
nyní připravovat na budoucnost.
Po svém návratu z mezinárod-

ní vodohospodářské konferen-
ce Watec v Izraeli to měsíčníku 
Kraj Vysočina řekl krajský rad-
ní pro vodní hospodářství Ivo Ro-
hovský (ODS). „Naše vodárny do-
dávají veškerou vodu jako pitnou. 
A je lhostejné, zda ji v domácnos-
tech pijeme, anebo s ní splachuje-

me toaletu. To je praxe, která dří-
ve či později nebude možná,“ ře-
kl Rohovský a dodal: „Je jasné, že 
nebudeme už od zítřka mít v ob-

cích dvoje vodovody na pitnou 
a levnější užitkovou vodu. Je to 
opravdu vzdálená budoucnost, ale 
je třeba o takových problémech 

mluvit a postupně se na ně připra-
vovat.“ 
Podle radního je v zemích, kde 

není vody takový dostatek jako ve 

střední Evropě, zvykem užitko-
vou vodu neupravovat jako pitnou 
a spíše se soustředit i na recykla-
ci 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 od-
padních vod pro závlahy sezná-
mil. Zároveň také čeští vodohos-
podáři viděli, jak izraelské vodár-
ny dělí dodávanou vodu na pitnou, 
průmyslovou – užitkovou a závla-
hovou. „Pro ukázky šetření vo-
dou je Izrael dobré místo – vodní 
zdroje má velice omezené a za do-
bu existence státu má hospodaření 
se svojí nejcennější surovinou při-
vedené téměř k dokonalosti,“ uza-
vřel radní.

Ivo Rohovský: „Naše vodárny dodávají veškerou 
vodu jako pitnou. A je lhostejné, zda ji v domácnos-
tech pijeme, anebo s ní splachujeme toaletu. To je 

praxe, která dříve či později nebude možná.“

INZERCE

Sociální služby zdárně přežily rok plný změn

Sociální služby poskytuje na Vy-
sočině několik typů organizací. 
Jsou to příspěvkové organizace 
kraje – typicky domovy důchod-
ců a ústavy sociální péče, příspěv-
kové organizace obcí – některé do-
movy pro seniory a pečovatelská 

služba, a konečně organizace pro-
vozované neziskovými organiza-
cemi – například charitou. 
K jejich provozu přispívá dota-

ce z ministerstva práce a sociál-
ních věcí, dotace z kraje, dotace od 
obcí a konečně úhrady od samot-

ných klientů. Právě ty měly letos 
tvořit podstatnou část příjmů po-
skytovatelů sociální péče. Stát to-
tiž vytvořil takzvaný příspěvek na 
péči a z něj si měli klienti sociál-
ní služby hradit. Oproti tomu na-
opak radikálně klesla dotace z mi-
nisterstva. 
Krajský radní pro sociální věci Ji-

ří Vondráček (KDU-ČSL) připouš-
tí, že to byl krok do neznáma. „Si-
tuace nebyla jednoduchá, dopad 
nového zákona a zejména příjmy 
od klientů z příspěvku na péči se 
nedaly s určitostí odhadnout.“ Pří-
jmy 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 kraj-
ského rozpočtu pro jednotlivé sku-
piny poskytovatelů. V říjnu pak 

kraj vyjednal s ministerstvem dal-
ší navýšení státních peněz, a tím 
definitivně odvrátil hrozbu zániku 
některých organizací, které posky-
tovaly pečovatelskou službu. 
„Obce tedy na zajištění pečova-

telské služby dostaly dotaci 50–60 
tisíc korun na jeden úvazek pod-
le výše daňové výtěžnosti. Nestát-
ní neziskové organizace, zajišťují-
cí pečovatelskou službu, obdržely 
dotace stejné nebo dokonce vyš-
ší proti loňskému roku. Domovy 
důchodců, provozované obcemi, 
si polepšily. Krajská dotace zůsta-
la zachována, a navíc ministerstvo 
přidalo 5000 korun na jedno lůžko 
– příspěvek, který vyjednal kraj. 
To znamená, že pokud připočítáme 
úhrady od klientů, které jsou sku-
tečně vyšší než v předcházejících 
letech, obce poměrně významně 
ušetří,“ shrnul Jiří Vondráček.

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.

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



Můžete našim čtenářům prozradit, k ja-
kým účelům je vhodné studio vybavené již 
zmíněným jednocestným zrcadlem? 

 Využití studia i jeho dalšího vybavení je 
opravdu široké. Od konání seminářů, diskus-
ních skupin, průzkumů trhu či výzkumů veřej-
ného mínění až po personální pohovory s ucha-
zeči o pracovní uplatnění, odborné koučovaní 
pracovních teamů, školení či psychoterapeu-
tická sezení. Naše studio je pro tyto činnosti 
vybaveno opravdu na vysoké technické úrovni. 
Samozřejmostí, kromě již zmíněného jedno-
cestného zrcadla, za kterým se skrývá expo-
novaná místnost, je vybavení zvukovou apa-
raturou a zajištění průběžných i frekvenčních 
videozáznamů. Diagonálně umístěné digitální 
videokamery poskytují pokrytí celého prostoru 
konferenční místnosti. Vysoké technické para-

metry záznamového zařízení umožňují nasta-
vení 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 prona-
jmout?

Ano, v naší nabídce služeb je i pronájem to-
hoto studia, a to s veškerým vybavením včetně 
občerstvení, zajištěním simultánního překladu 
do všech světových jazyků, odborného poraden-
ství v oblastech jako je psychologie, marketing, 
personalistika a koučování pracovních teamů.

Kolik lidí konferenční místnost před zrca-
dlem pojme?

Do konferenční místnosti se pohodlně usadí 
skupina čítající přibližně osm až deset lidí. 

Kde si je možné pronájem studia objednat 
a kde se vaše studio nachází?

Na našich webových stránkách www.ana-
lyse.cz naleznou zájemci o tuto službu další in-
formace 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.

Pro koho může být vaše nabídka proná-
jmu studia zajímavá?

Našimi klienty jsou jak velké nadnárodní 
korporace, banky a peněžní ústavy, tak i agen-
tury zabývající se průzkumy veřejného mínění 

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

Jak velké je uvedené jednocestné zrcadlo 
ve vašem studiu?

Rozměry zrcadla jsou 2x1 metr, což umožňuje 
v exponované místnosti pohodlné sledování dějů 
před zrcadlem v širokém zorném úhlu.

Děkuji vám za váš čas a poskytnutý rozho-
vor. -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.
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Můžete našim čtenářům v krát-
kosti připomenout, co je hlavním 
předmětem vaší činnosti?

Naše firma byla založena roku 1993. 
V letech 1997 až 2002 byla její hlavní 
činnost směrována do oblasti poraden-
ství při obchodování se surovým dře-
vem se zaměřením na rakouský trh. 
V roce 2002 jsme naše hlavní aktivity 
přesunuli do oblasti Jeseníků. V té 
době spočívala činnost firmy ve vý-
kupu surového dřeva od přímých ma-
jitelů, povětšinou z obcí v daném regi-
onu, které jsme následně zpracovali, 
roztřídili a dodali dle požadavků cílo-
vých odběratelů. Do oblasti lesnictví 
jsme vstoupili koncem roku 2003, kdy 
jsme uspěli ve výběrovém řízení orga-
nizovaném Lesy České republiky, s. p. 

– Lesní správa Javorník. Od roku 2005 
jsme působili coby smluvní partner 
Lesů České republiky, s. p., při Lesní 
správě Jeseník na revíru Šumná.

Kolik hektarů lesního majetku 
v současné době obhospodařujete?

Do poloviny roku 2007 se jednalo 
o necelých 1500 ha lesa. Dá se říci, že 
jde o velmi složitý horský revír s 50% 
podílem lanovkových technologií 
a s nadmořskou výškou 600–1100 
metrů. Tyto podmínky s sebou přiná-
šejí nemalé nároky na zvládnutí tech-
nologicky náročných procesů, přičemž 
celkový roční úkol je třeba zvládnout, 
v závislosti na povětrnostních pod-
mínkách, zhruba za 8 měsíců. 

Vaše společnost je držitelem cer-
tifikátu spotřebitelského řetězce 
dřeva. Co to pro vás znamená? 

Certifikát spotřebitelského řetězce 
dřeva potvrzuje původ dřevní su-
roviny a výrobků z ní. Pomocí cer-
tifikátů C-o-C může výrobce nebo 
obchodník prokázat, že surovina po-
užitá ve výrobku pochází z certifiko-
vaných lesů. Dochází tím k eliminaci 
využívání takzvaných kontroverzních 
zdrojů suroviny, která pochází z ne-
legální těžby, jako například těžby 
v lesních oblastech s těžbou přísně za-
kázanou zákonem nebo kde je pláno-
ván zákonný zákaz těžby. Obecně lze 

říci, že tímto svým přístupem podpo-
rujeme trvale udržitelné obhospoda-
řování lesů. Kromě výše zmíněného 
certifikátu jsme i držitelé všech certifi-
kátů ISO důležitých pro předmět naší 
činnosti.

Blíží se začátek nového roku 
a s ním i bilancování roku letošního. 
Co vám jako lesnické firmě přinesl 
rok 2007?

Nutno říci, že rok 2007 byl pro firmy 
působící v našem oboru velmi speci-
fický. Nevím, zda si ještě čtenáři vzpo-
menou, ale v noci z 18. na 19. ledna se 
přehnala Evropou vichřice o síle or-
kánu. Tato vichřice, později pojme-
novaná jako orkán Kyrill, spolu s vě-

trnými poryvy v následujících deseti 
dnech napáchala na lesních majetcích 
extrémně vysoké škody ve formě po-
lomů. I když jsme nepatřili do nejvíce 
postižených oblastí, prakticky celé 
první pololetí jsme se s následky vě-
trné smršti potýkali. Následný přeby-
tek surového dříví na evropském trhu 
způsobil jeho cenový propad, což si-
tuaci ještě více zkomplikovalo. V sou-
časné době dochází k pozvolné stabili-
zaci 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. Mys-
lím si, že už o ní bylo řečeno či na-
psáno 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 diskuto-
vaných střednědobých tendrů na 
práce pro Lesy ČR ?

Samozřejmě a potěšilo nás, že i přes 
značnou konkurenci jsme byli po-
měrně úspěšní. V této souvislosti bych 
rád poděkoval všem svým spolupra-
covníkům, 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-

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

ZASKLENÍ LODŽIE

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

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

VVVÁÁMM  ŠŠEETTŘŘÍÍ   TTEEPPLLOO  AA  PPEENNÍÍZZEE

Dodávky zajišťují naše smluvní firmy v celé ČR

SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

ZASKLILI JSME PŘES 4455 000000 BALKONŮ!ZÁRUKA 5 LET
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Koupím
byt nebo dům,

platím hotově!!!
tel: 776 81 41 41
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Humpolecká 1576, Havlíčkův Brod
www.hreality.cz
infolinka: 800 555 602

HLEDÁME NESPOKOJONÉ MAKLÉŘE
ostatní zájemce o tento obor rádi zaučíme.

 Nabízíme: Požadujeme:
 • zaškolení • komunikativnost
 • nadstandardní výdělky až 60 % • vlastní automobil
 • nové zakázky • aktivní přístup k práci

Vaše životopisy zasílejte na: job@hreality.cz

www.cez.cz/bakalar

PŘIPOJ SVOU ENERGII K NAŠÍ
Projekt Bakalář

Jaderná energetika je oborem budoucnosti. 
Staň se operátorem jaderné elektrárny! 
Studentům nabízíme zajímavá stipendia, budoucím zaměstnancům dobré 
fi nanční ohodnocení a nadstandardní zaměstnanecké výhody.

CEZ_Bakalar_Vysocina_141x217.ind1   1 27.11.2007   10:55:07

Inzertní manažer:

Klára Černíková
tel.: 777 789 600

e-mail: cernikova@ceskydomov.cz

VYCHÁZÍME 
V NÁKLADU 

215.000 VÝTISKŮ!!!
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Děkujeme našim klientům
a smluvním partnerům
za důvěru a všem přejeme
klidné vánoční svátky
a úspěšný rok 2008
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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 zahoze-

ní. Úvěry i bez úroku na 
počkání. Předváděcí stroje. 
To vše u nás v Humpolci 

200 m od dálnice.
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Žďár nad Sázavou (jak) • Zarpu-
tilý a cílevědomý trenér Petr No-
vák sliboval už před několika lety, 
že jednou přiveze z olympiády me-
daili. Málokdo mu věřil. Rychlo-
bruslení 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 Sá-
zavou se začali zajímat doma i ve 
světě. Zvláště poté, co v další sezo-
ně se už Martina stala stálicí svě-
tové scény a Andrea Jirků na se-
be upozornila jako juniorská rych-
lobruslařská mistryně světa na tři 
kilometry i jako juniorská světo-
vá rekordmanka. Začali jsme vní-
mat Novákovu partu jako skromné 
a příkladně vystupující bojovníky, 
kteří dělají své zemi dobré jméno 
nejen svými výsledky. V Německu 
i v Holandsku fandí často sympaťá-
kům z Vysočiny i domácí příznivci 
jejich konkurentů. Doposud trochu 

ve stínu úspěšných dívek se pohy-
bují mladí muži z týmu.
Na začátku letošní sezony už ale 
dali o sobě nahlas vědět. V kanad-
ském Calgary zajeli 18. listopadu 
Pavel Kulma se Zdeňkem Hasel-
bergrem a Martininým mladším 
bratrem Milanem Sáblíkem skvě-
lou jízdu a opouštěli zámoří ja-
ko držitelé světového juniorské-
ho rekordu ve stíhačce týmů ča-
sem 3:55,26 min. Trenér Petr No-
vák věří, že za dva roky budou na 
olympiádě ve Vancouveru bojovat 
v kategorii mužů. „Po tom povzbu-
divém rekordu se i o takovém cíli 
může mluvit nahlas,“ říká nyní tre-
nér. Kdo jsou tedy ti hoši nenápad-
ně vystupující ze stínu?

Milan Sáblík
(*14. 3. 1991)

Pohodář a kliďas se dokáže do 
tréninku pořádně zakousnout. Už 
v říjnu roku 2006 si jako nejmlad-

ší z ČR v 15 letech vyjel limity pro 
start v SP mužů. Trenér Petr No-
vák ho pak postavil proti podstat-
ně starším, opět jako nejmladší-
ho, i na světovém šampionátu ju-
niorů v Innsbrucku 2007. A Milan 
opět nezklamal, ve své věkové hra-
nici byl nejlepší. Dvakrát v zimě 
2006/2007 podstatně mazal čs. se-
niorské rychlobruslařské rekordy – 
ač je stále věkem dorostenec! Se-
stře Martině coby platný sparring 
partner pomáhal k vrcholným svě-
tovým výkonům v rychlobruslení, 
v létě 2007 i při tréninku k medai-
li na ME silniční cyklistiky. Nepří-
jemnou 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 rekord-
ních časech zajistil start v nové se-
zoně Světového poháru. Úvodní 
pohárovou zámořskou sérii koru-
noval novými čs. seniorskými re-
kordy, další rekord překonal v rus-
ké Kolomě.

Pavel Kulma
(*3. 11. 1989)

Nevzdávající se smolař, srdna-
tý bojovník. Pavel pomáhá zvedat 
výkonnostní i výškový průměr ko-
lektivu. Jeho hodně slibné začát-
ky komplikují v posledním roce 
vracející se zdravotní potíže, které 
ho brzdí v rozletu, ale Pavel s nimi 
často i s velkým sebezapřením bo-
juje. Letos další smůla – sotva se 
v zámoří v říjnu kvalifikoval pro 
další starty v závodech Světového 
poháru mužů (pár hodin před svý-
mi 18. narozeninami), upadl v tré-
ninku na led v Calgary po srážce 
s Martinou Sáblíkovou tak smol-
ně, že teď musel hojit i kost v horní 
části ruky. I s tímto handicapem se 

stejně jako Martina dokázal vzcho-
pit a zajet s kamarády juniorský 
svěťák.

Zdeněk Haselberger
(*19. 5. 1989)

Nejstarší z tria i díky výrazným 
bystrým očím působí na první po-
hled jako nenucený bezstarost-
ný pěkný kluk, ale je přemýšli-
vým a důležitým motorem party, 
která pro něj hodně znamená. Vel-
kou práci odvedl v přípravě na zi-
mu 2007/2008 už na letním šam-
pionátu ČR v in-line půlmarató-
nu v Ostravě, v koncovce zajel 
výrazně takticky ve prospěch kole-
gyň z družstva. Na zámořských zá-
vodech v Coloradu si v čs. rekor-
dech zajistil start v premiéře Svě-
tového poháru mužů. Stejně jako 
Milan a Pavel chce i Zdeněk sólo-
vě i v družstvu mužů dojet k ZOH 
2010 ve Vancouveru.

Rychlobruslení? Jedeš za 
sebe
Položili jsme celé trojici stejné 

otázky. Odpovídali nezávisle na 
sobě. Telefonem z auta na cestě ze 
Světového poháru v Rusku na další 
závody v Holandsku. Díky stejným 
zkušenostem dost podobně, avšak 
v některých detailech se projevova-
ly i jejich rozvíjející se osobnosti.

Co tě baví na rychlobruslení?
Milan: „Je to dřina, ale i trénink 

na suchu s pomocí imitace mi moc 
nevadí. Ale nejlepší je přece jen 
jízda na ledě. Když fičím rychlostí 
50 km/hod., je to paráda.“
Pavel: „Je to férový sport, každý 

jede za sebe, žádný rozhodčí tu nic 
neošvindluje.“
Zdeněk: „Mám kolem sebe fajn 

kolektiv, výbornou partu i s ka-
marádským trenérem. A samotné 
rychlobruslení? Je to něco jiného 
než fotbal a jiné sporty. Jedeš za 
sebe, rozhodují stopky.“
Jaký jiný sport bys chtěl zku-

sit?
Milan: „Na nic jiného nemyslím, 

stejně na to nemám čas. V rámci 
tréninku ovšem jezdíme na kole, bě-
háme. A to mě taky docela baví.“
Pavel: „Rád bych si někdy skočil 

s padákem. Jen pro ten pocit.“
Zdeněk: „Baví mě kolo, tenis. 

Ale taky jen jako doplňkové spor-
ty. Hlavní zůstane rychlobruslení.“
Kde se ti ve světě nejvíce líbilo?
Milan: „Teď na posledních závo-

dech v ruské Kolomě to bylo fajn. 
Nádherná dráha, výborně zmák-
lá organizace, perfektně vybavená 
hala, plné tribuny. Jinak mám rád 
Salt Lake City v USA.“
Pavel: „Všude to má své kouzlo. 

Kanadské Calgary je moc krásné. 
Teď v Rusku se mi líbila přátelská 

atmosféra, diváci fandili i těm po-
sledním.“
Zdeněk: V Calgary v Kanadě 

jsou sympatičtí pohodoví lidé, stá-
le se usmívají, ve všem bez problé-
mů pomůžou. Nejpěknější stadion 
je zase v Erfurtu v Německu.“
Po světě jsi ochutnal i různá jíd-

la, 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 čín-

skou kuchyni, je moc pestrá a chut-
ná mi.“
A jaká hudba tě provází ve 

chvílích relaxace?
Milan: „Třeba Daniel Landa ne-

bo Avril Lavigne.“
Pavel: „ Teď už nejvíce rock, na-

příklad Nickelback.“
Zdeněk: „Rock vůbec ne, bolí mě 

z něho hlava, raději klidné písnič-
ky, včetně klasické hudby.“
Co se ti vybaví při slově Vyso-

čina?
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 Vysoči-
ně jsem doma, a je tu nádherně.“
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Z elektráren padaly kusy ledu

Tři kluci ze Žďáru už taky mají rekord

Pavlov (kid) • Tak to je 
hrůza. Dvacetikilové ledo-
vé kry, které létají od 
větrných elektráren 
v Pavlově desít-
ky metrů všude 
kolem.
Tak popisovali li-

dé listopadovou ná-
mrazu, která odleto-
vala z točících se vr-
tulí větrných elekt-
ráren v Pavlově. Na 
kraji od rána doslo-
va drnčely telefony 
a lidé se dožadovali okamži-
té pomoci. Stopadesátimetro-
vé obří stožáry totiž stojí těs-
ně vedle silnice a kry se tříštily 
mezi projíždějícími auty a au-
tobusy.
Na místo ihned odjel krajský 

specialista na krizové situa-
ce Jan Murárik. Kraj také upo-
zornil silničáře a provozovatele 
vrtulí. „Zároveň jsme problém 
oznámili příslušným úřadům – 
tedy Stavebnímu úřadu v Třeš-

ti a Dopravnímu úřadu v Jihlavě. 
To jsou totiž přesně ty instituce, 

které by měly umět řešení na-
jít,“ vysvětlil šéf hejtmano-

va sekretariátu Zdeněk Ka-
dlec. Dopravní úřad pak 

vydal vůči provozovate-
li větrných elektráren, 

umístěných v blíz-
kosti silnice u Pav-
lova, příkaz, kte-
rým 

ukládá provedení takových opat-
ření, aby k ohrožení již nemoh-
lo dojít. „Pokud letící kusy ledu 
dopadají na komunikaci, po kte-
ré vede pravidelná linková dopra-
va a silnice je využívána běžnou 
osobní dopravou, pak je nutné 
příčinu ohrožení komunikace od-
stranit, a to tak, aby k podobným 
případům již nemohlo nikdy do-
jít,“ vysvětlil Zdeněk Kadlec.
Provozovatel větrných elektrá-

ren kraj ujistil, že všechna opat-
ření uložená příkazem dopravní-
ho úřadu plní, provoz větrných 
elektráren monitoruje s důrazem 
na riziko odlétání námrazy a pro-
vede další zkvalitnění technické-
ho řešení k zabránění vzniku rizi-
ka. Vyjádřil též ochotu k diskuzi 
s příslušnými úřady. 
Kraj tedy udělal, co mohl. Silni-

čáři na místo postavili nové do-
pravní značky s upozorněním 

a dávají na nebezpečný 
úsek pozor. Podle 

ředitele Krajské 
správy a údržby 

sil-
nic Vysočiny 

Zdeňka Vacka bu-
dou přímo na místě 
každý den zjišťovat, 

zda se tam ně-
co nebezpeč-
ného neděje. 

Pozor dají ze-
jména tehdy, když 
počasí bude tvorbě 
námrazy přát.

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

otevřeny pouze od 7.00 do 16.00, na 
svých pracovištích budou přítomni ke 
konzultacím pouze ti pracovníci, kte-
ří budou mít schůzky předem domlu-
vené. Pro nezbytné záležitosti obča-
nů bude na hlavní budově úřadu pl-
ně funkční podatelna krajského úřa-
du, dotazy zodpoví pracovníci recepce. 
Z důvodu výměny některých prvků po-
čítačové sítě bude v době od 7.00 do 

24.00 omezen také provoz počítačo-
vé sítě.
Zkušenosti z předchozích let ukazují, 
že řešení údržby složitých technologic-
kých zařízení během posledního dne 
v roce má rovněž minimální negativní 
dopad na návštěvníky krajského úřa-
du. Od 2. ledna pak občané budou opět 
moci navštěvovat krajský úřad v běž-
ných úředních hodinách.

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

Na kraj telefonovaly desítky vyděšených lidí: Kry se tříští mezi auty, rychle něco udělejte, máme velký strach

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

FOTOGALERIE: WWW.KR-VYSOCINA.CZ



Správné znění tajenky za-
šlete na adresu redakce do 
18. ledna. Tři vylosovaní ob-
drží zajímavé ceny. Můžete vy-
užít i emailovou adresu vyso-
cina@ceskydomov.cz.

Vyluštění z minulého čísla: 
Stvořidla, rozloha asi 300 ha. 
Na řece jsou krásné peřeje, re-
zervace chrání řečiště Sázavy.

Výherci z minulého čísla Ma-
rie Dospělová, Žďár nad Sáza-
vou, Marie Linhová, Jaromě-
řice nad Rokytnou, Miroslav 
Satrapa, Havlíčkův Brod zís-
kali Diář 2008, Šálu KV a pro-
pisku KV.

Roku 1867 
ve Světlé nad 

Sázavou
započala 

(tajenka).

Autor:
K.Lear

Slovensky
„užitek“

Důlní
plyn Pramáti Značka

telluru Zápasiště Tohleto Název
hlásky K

Řemeny na
řízení

spřežení

Cestovní
průkaz

Římských
499 Asi Seknouti

Metením
odstraňovat

Náčiní
na mísení

Předložka

2. díl
tajenky

Navinouti

Hadí
citoslovce

Nápěv Řecké
písmeno

Iniciály herce
Skamene

Značka
astatu

Nepostavit
se

Polní
plodina Opěra Římských

1050

Úsilí

Osobní
zájmeno

Dětský
pozdrav

Římských
1501

Osobní
zájmeno

Římských
1049

Mužské
jméno

Na toto
místo

Druh
hvězdy

Část
Prahy

A sice Jakým
způsobem

Hrob Vření

Druh
horniny

Zápor Pozorovat
očima

Citoslovce
povzdechu

Švédská
skupina

Druh
papouška Kontakt

Starořecká
sloupová

síň

Indiánská
trofej

Jméno
fenky

Spojka Ples
Stovky

1. díl
tajenky

Polní míra Předložka Řeka

Francouz.
„zlato“

Římských
550

Citoslovce 
posměchu

Roztávat Zápisník 3. díl
tajenky

Pomůcky:
kaka, stoa, svor

Čadské
sídlo Letadla Podbradek
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�21. prosinec
Vánoční koncert, Komorní fil-
harmonie Vysočina, Jihlava, 8.30 
a 10.00
Vánoční vinšování s Ondrášem, 
lidové vánoční koledy, pastorely 
a legendy v podání zpěváků, dív-
čího sboru a Orchestru lidových 
nástrojů VUS Ondráš, kostel sv. 
Jana Křtitele, Náměšť nad Osla-
vou, 17.00

�22. prosinec
Vánoční besídka, Tleskač, Vo-
lant, Záviš, Flaming Cooks, klub 
Kasárna, Havlíčkův Brod, 20.00
Vánoce na radnici, tradiční vá-
noční 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 – Váno-
ce ve světě, koledy a vánoční 
skladby z Itálie, Portugalska, Lit-
vy, Finska, Ukrajiny, Polska, ČR, 
Peru, Nového Zélandu, Velké Bri-
tánie, USA, kostel Jména Ježíš, 
Telč, 17.00

�24. prosinec
Bohoslužby pro děti na Štěd-
rý den, evangelická modlitebna 
v Chotěbořské ulici, Havlíčkův 
Brod, 14.00
Slavnostní troubení z věže, tra-
diční koledy z věže kostela Nane-
bevzetí Panny Marie v provedení 
Havlíčkobrodského sextetu, Hav-
líčkovo 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 do-
provodem pěveckého sboru Cor-
dia, Kostel sv. Jakuba, Telč, 24.00
Živý betlém, prostranství před 
KD, Třešť, 13.00 a 13.45
Živý betlém, k vidění bude vel-
bloud, osel, kůň, ovce a další, 
náměstí, Měřín, 9.30 dopolední 
představení, 20.30 večerní před-
stavení.

�26. prosinec
Vánoční koncert, kostel sv. 
Vavřince, Bystřice nad Pernštej-
nem, 18.00
Vánoční koncert pěveckého sdru-
žení Campanula Jihlava, chrám sv. 
Ignáce z Loyoly, Jihlava, 17.00
Vánoční koncert, Komorní smyč-
cový orchestr Cantorum při ZUŠ, 
kostel sv. Jana Křtitele, Náměšť 
nad Oslavou, 16.00
Štěpánská koleda, pořad soubo-
ru Bíteš sestavený z vánočních li-
dových písní, chrám sv. Jana Křti-
tele, Velká Bíteš, 15.00

�28. prosinec
Vánoční koncert skupiny Geneze 
z Velkého Meziříčí, kostel sv. Vác-
lava, Zvole, 16.00

�30. prosinec
Vánoční koncert pěveckého sbo-
ru Cordia, kostel sv. Jakuba, Telč, 
15.00

�1. leden
Novoroční ohňostroj, náměstí 
T.G.M., Chotěboř, 0.15
Novoroční ohňostroj, Náměs-
tí Republiky, Žďár nad Sázavou, 
17.30

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

�19. leden
Vražda v salonním coupé, Měst-
ské divadlo, Pelhřimov, 19.30

�do 2. února
Betlémská cesta, výstava betlé-
mů v domácnostech, Třešť

�do 3. února
Výstava Jan Zrzavý na Vysočině, 
Galerie výtvarného umění, Hav-
líčkův Brod

NAŠE VÁNOČNÍ TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

Lyžařský web
Vysočina (kid) • Sjezdovky, bě-
žecké trasy, počasí, sněhová vrst-
va, servisy i lyžařské školy. To 
vše najdou milovníci lyžování 
na www.lyze-vysocina.cz. Kro-
mě takových informací web ob-
sahuje i velmi pohodlné plánová-
ní silničního spojení a samozřej-
mě mapy. Nový portál je nejpo-
hodlnější způsob, jak o lyžování 
v našem kraji získat spolehlivý 
přehled.

Ústavy oceňují práci s hlínou

Technika vznikla původně pro 
nevidící, ukázalo se, že je ale mi-
mořádně přínosná i pro lidi s dal-
šími handicapy. Do projektu Hele 
hlína se během dvou uplynulých 
let zapojilo šest sociálních zaříze-

ní, metodu si osvojila zhruba tři-
cítka jejich klientů. 
Sociálně-vzdělávací projekt He-

le hlína platil kraj Vysočina, ev-
ropské fondy a peníze se našly 
i ve státním rozpočtu. Mezi pi-

lotní sociální ústavy se zařadily 
v roce 2006 ÚSP Křižanov, ÚSP 
Těchobuz, ÚSP Zboží a v ro-
ce 2007 ÚSP Jinošov, ÚSP Le-
deč nad Sázavou a ÚSP Podmaň. 
„Výukou prošli nejdříve odborní 
vedoucí z řad zaměstnanců, kte-
ří absolvovali zaškolení přímo 
v Mezinárodním centru Axma-
novy techniky modelování v Ta-
sově. Ti se poté stali odbornými 
garanty výuky přímo v jednot-
livých ústavech. Ačkoliv to pro 
ně byla technika nová, všichni 
účastníci projektu ji velice klad-
ně přijali. Práce s hlínou otevřela 
klientům novou cestu uplatnění, 
a to nejen v jejich řemeslné sa-
mostatnosti, ale zejména v mož-
nosti vlastního výtvarného vy-
jádření. O úspěšnosti projektu 
svědčí i fakt, že pět ze šesti ústa-
vů sociální péče bude pokračovat 
v dalším vzdělávání v technice 
modelování,“ uvedl autor techni-
ky Štěpán Axman. 
Průběh projektu i spokojenost 

klientů po celou dobu kontroloval 

krajský radní pro sociální věci Ji-
ří Vondráček (KDU-ČSL): „Kraj 
prošel se zařízeními obě etapy 
výuky. Nyní je na samotných or-
ganizacích, zda a jakým směrem 
chtějí ve výuce metody pokračo-
vat. 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 na-
bídnout spolupráci i mimo území 
našeho regionu. 

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.

Tak vypadá výsledek hmatového modelování. Plastiky si prohlíží náměst-
kyně hejtmana Marie Černá. Foto: archiv

Co je Axmanova technika modelování?
Axmanova technika modelování (ATM) je originální metoda založená na 
základní hmatové matematice. Pro výuku není nejpodstatnější výtvar-
né nadání, ale odvaha naučit se něco nového, a základní motorická zruč-
nost. 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 mož-
nosti napodobování jiných. Tato technika je díky jednoduchému počítání 
a způsobu práce s hlínou přijatelná i pro mentálně postižené.

VÝSLEDKY LETNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
V průběhu srpna byla krajem 

Vysočina a turistickým portálem 
www.region-vysocina.cz vyhláše-
na velká letní fotografická soutěž 
pro fotografy – amatéry .Této sou-
těže 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 vy-

brat ze všech úžasných fotografií 
v každé kategorii první tři. Nako-
nec po dlouhých debatách stanovi-
la toto pořadí autorů:

Pamětihodnosti Vysočiny 
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 pro-
pagačních materiálech kraje Vy-
sočina, na webových stránkách, 

na výstavách a podobně. 
Výhercům ještě jednou 
gratulujeme a připomíná-
me odměny, o které se sou-
těžilo:
1. cena: publikace Cyklo-

atlas Česko I. díl 
(Shocart)

2. cena: publikace Toulavá 
kamera – 3. díl

3. cena: publikace Cestov-
ní kniha 

Děkujeme všem soutěží-
cím za účast v soutěži a za-
slané fotografie. Kategorie Krajina Vysočiny, první místo, Jakub Čermák – Nad obcí Javorek

Kategorie Pamětihodnosti Vysočiny, první místo, Radim Brancovský – Zá-
mek Jaroměřice nad Rokytnou

Kategorie Aktivity, první místo, Stanislav 
Peluch – Otevírání muzea
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Pohotovost v podobě, jakou ji 
známe, vznikla ještě před rokem 
1989 jako dnešní záchranka. Slou-
žili ji obvodní lékaři i další speci-
alisté a k dispozici měli i sanitky. 
Za pacienty jezdili do vesnic a na-
opak pacienti jezdili za nimi. 
Po roce 1989 postupně vznik-

ly profesionální zdravotnické zá-
chranky a se vznikem krajů pak 
byl systém ještě dopracován. Na 
Vysočině je dnes krajská zdravot-
nická záchranná služba s rychlými 
auty a vrtulníkem, která zasahu-
je vždy, když jsou přímo ohrože-
né životy a zdraví lidí.
Pohotovost ale přesto zůstala za-

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

tek hejtmana pro zdravotnictví Pa-
vel Hájek (ODS). 
Problém byl ale v tom, že tou do-

bou se večer o pacienty takto sta-
raly už tři instituce souběžně: pro-
fesionální záchranáři, ambulan-

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

vání potřebovali. „Problém zneuží-
vání pohotovostí byl velmi vážný 
a masivní,“ potvrzuje Pavel Hájek 
a dodává: „Zároveň docházelo také 
k tomu, že pacient, který skutečně 
pomoc potřeboval, prošel vyšetře-
ním na pohotovosti a tam jej stej-
ně poslali do nemocnice. Dokonce 
tomu tak bylo u většiny pacientů, 
kteří pohotovost navštívili s váž-
ným problémem.“
To už bude od ledna minulos-

tí. Nemocnice budou pohotovost 
sloužit každý den do 22.00 a pak 
nastoupí jejich ambulance. Sou-
běžně s tím se o pacienty v pří-
mém ohrožení budou starat zá-
chranáři stejně jako dosud. Pe-
níze, které kraj vyplácel na 
pohotovosti, dnes dostanou 
nemocnice a věnují je ze-
jména na další zkvalit-
nění lékařského vy-
bavení.

��� ���
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Pohotovostí se ujímají nemocnice
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Distribuci zajišťuje Česká pošta. Případné nedostatky v distribuci re-
klamujte u svého poštovního doručovatele a oznamte SMS zprávou na 
tel. č. 775 944 229.

Registrováno pod číslem MK ČR E 14751. Vytištěno na recyklovaném 
papíru, běleném bez použití chlóru.

Od prvního ledna budou lé-
kařskou pohotovost zajišťovat 
krajské nemocnice. Co si o té-
to věci myslíte? Je to podle vás 
správně?
„Podle mého názoru jde o mezi-

stupeň před skutečnou změnou a je 
třeba diskutovat nejen na Vysoči-
ně, ale v celé České republice, jak 
bude vypadat skutečná změna, lépe 
řečeno náprava nedostatků z minu-
losti 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 pa-
cienty mimo běžnou ordinační 
dobu praktiků. Tuto pohotovost-
ní péči totiž platí systém veřejné-
ho zdravotního pojištění, tak jako 
například praktické lékaře, a ještě 
stát prostřednictvím krajů a obcí. 
Jde tedy o zdvojnásobenou plat-
bu.“ 
Chápu, v tom asi není pří-

liš systémový přístup, ale co se 
s tím podle vás dá dělat?
„Finále, tedy skutečnou nápravu, 

vidím ve změně zákona a s tím 

související nápravě finančních to-
ků. Musí být stanoveno, kdo a v ja-
kém rozsahu se stará o pacienta – 
rozumějte, praktický lékař pacien-
tovi asi neodoperuje slepé střevo 
a nevyléčí cévní mozkovou přího-
du. A následně je třeba také jasně 
říci, že všechno, co je nestandard-
ní, mimo běžnou pracovní dobu, 
je samozřejmě nákladnější. To se 
týká všech služeb, zdravotní péči 
nevyjímaje. Opět srozumitelně – 
práce v noci je v jakékoliv profe-
si dražší než ve dne.“
Aha, rozumím tomu dobře 

tak, že pohotovost považujete 
za trošku překonanou službu, 
která přináší do systému zma-
tek?
„Změna podle mého názoru při-

chází pozdě. Pohotovost kdy-
si byla vlastně dnešní záchranka, 
a když záchranky vznikly a o pa-
cienty se v noci začaly starat ne-
mocniční ambulance, ztratily po-
hotovosti smysl. Nikdo z minu-
lých ministrů s nimi ale nic nedě-
lal a ty dvě hodiny denně přetrvaly 

dodnes. Ty změny měly zkrátka 
přijít už před 15 lety.“
Jak je vůbec lékařská pohoto-

vost podle vašich zkušeností ře-
šena v zahraničí?
„Například v Rakousku to fun-

guje tak, že o své pacienty se v pl-
ném rozsahu stará jejich praktic-
ký lékař. Aby ale nemusel být 24 
hodin denně, 365 dnů v roce v or-
dinaci, nebo na mobilním telefo-
nu – telefonické konzultace jsou 
totiž základ toho, co může prak-
tický lékař nebo lékař pohotovost-
ní služby pro své pacienty udělat 
– dohodne se několik praktických 
lékařů v regionu mezi sebou, kdo 
bude v kterém týdnu tuto čtyřia-
dvacetihodinovou pohotovost dr-
žet a svým pacientům tyto rozpi-
sy dají a zveřejní je prostřednic-
tvím 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 jedno-

dušší o to, že stomatologická péče 
není v systému zdravotního pojiš-
tění a pacienti ji platí hotově. Zu-
baři to řeší penězi – zjednodušeně 
řečeno stojí otevření úst na zubaře 
ve dne 100 franků a v noci 300.“ 

ROZHOVOR

Tvarůžek: To ještě není změna
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Soustředění lé-
kařských pohoto-
vostí do nemocnic 
s sebou nese řadu 
výhod. Nemocnice 
se o pacienty stara-

jí ve dne i v noci a jsou v pod-
statě na nepřetržitý provoz za-
řízeny. Pokud sem v noci pros-
tě přijede někdo s vážným zhor-
šením zdravotního stavu, má 
nemocnice k dispozici přístro-
je, odborná pracoviště a zkrát-
ka vše, co potřebuje k okamži-
tému zásahu.
To je jeden z hlavních důvodů, 

proč krajská zdravotní komise 
v podstatě už od roku 2002 ape-
lovala na centralizaci pohoto-
vostí. Zároveň také jasně říkala, 
že souběžně s tím musí být ještě 
posílena zdravotnická záchran-
ná služba. Lidem v ohrožení ži-
vota musí být prostě profesio-
nální záchranáři schopni pomo-
ci v řádu spíše minut než desí-
tek minut.
Současný stav proto zdravotní 

komise vítá, ale osobně se vel-
mi zamračeně dívám na výjim-
ky, které už dnes jsou – dost 
dobře nerozumím tomu, proč se 

Velké Meziříčí a Náměšť z to-
hoto systému vymknuly. Záro-
veň jsem velmi opatrný, když 

slyším o posílení záchranky. 
Tomu uvěřím v případě, že zá-
chranka bude mít k dispozici lé-
kaře a další slíbená výjezdová 
stanoviště.
Abych to shrnul: krajská rada 

říká, že po čtvrt roce systém vy-
hodnotí a případně do něj ještě 
zasáhne. Krajská zdravotní ko-
mise říká, že tento čtvrtrok bude 
nový systém pohotovostí sledo-
vat neméně bedlivě a z pozice 
odborného orgánu bude usilo-
vat o to, aby se dostupnost zdra-
votní péče pro obyvatele Vy-
sočiny nesnížila. Za tři měsíce 
o tom určitě bude mít možnost 
zdravotní komise s radou kraje 
diskutovat a fungování nového 
modelu vyhodnotit.

MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD)
předseda krajské zdravotní komise 

Běhounek: Je to správně, ale…

„Dost dobře nerozumím 
tomu, proč se Velké Me-
ziříčí a Náměšť z tohoto 

systému vymknuly.“

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 pro-

blém krajů a obcí. To si myslí majitel soukromé 
Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích u Velkého Mezi-
říčí MUDr. Jaroslav Tvarůžek, lékař, který se zabývá 
problematikou zdravotnictví v evropských zemích. 

Práce v noci je zkrátka dražší, zdravotní pojištění na to má pamatovat, tvrdí lékař

CO SE V LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI OD LEDNA MĚNÍ?

dříve od 1. 1. 2008

Ordinační doba asi dvě hodiny večer – 
podle místa

od 17.00 do 22.00, pak 
nemocniční ambulance

místo ledaskde v dobře vybavené ne-
mocnici

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.

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.

INZERCE


