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Navštivte stánek kraje Vysočina.
Těšíme se na vás!

Vážení čtenáři,
v průběhu celého roku
se na stránkách našich
novin setkáváte s informacemi z oblasti odpadového hospodářství.
Snažíme se vysvětlovat,
jak důležité je správně
třídit a recyklovat odpady, aby většina odpadů
nekončila na skládkách jako dosud. Pravidelně
se věnujeme energetickému využívání odpadů,
které je ekonomičtější i ekologičtější alternativou vůči skládkování.
Při tom bychom ale neměli zapomínat na úplně nejjednodušší řešení problémů s odpady
– totiž předcházení jejich vzniku. Jinými slovy,
nejlepší je odpady vůbec nevytvářet. Právě nyní,
v adventním čase, je ideální chvíle zastavit se,
zamyslet a změnit svoje chování.
Vánoční svátky se v poslední době mění.
Vytrácí se jejich poselství o narození budoucího
Spasitele, připomenutí rodinných hodnot, lásky,
klidu a pohody. Předvánoční čas se stává obdobím stresu, adrenalinové honby za co největším
počtem drahých dárků. Bohužel, mnohdy zbytečných, protože v našem každodenním shonu
ani nemáme čas zeptat se svých blízkých, co by
si vlastně přáli. Přitom mnohdy nejvíce radosti přinese dobrá knížka, hudební CD, drobnost
od srdce a hlavně rozzářené oči našich děti
u vánočního stromečku...
Zkusme o letošních svátcích změnit zažité
zvyky. Nenakupujme hromady dárků, které se
dříve či později přemění v odpady, zatěžující
naše životní prostředí, ale vraťme Vánocům jejich původní smysl – oslavu návratu slunce,
oslavu znovuzrozeného života a naděje.
Krásné a klidné Vánoce v rodinném kruhu přeje
Zdeněk Ryšavý (ČSSD)
radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí,
informatiky a územního plánování

Kraj Vysočina
mezi stovkou nejlepších

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek přebírá ocenění
od exministra financí Eduarda Janoty

Do rodiny úspěšných firem, institucí, ale i výrazných
tvůrčích osobností se v letošním roce zařadil kraj
Vysočina. V rámci prestižní soutěže Českých 100 nejlepších převzal v pondělí 29. listopadu Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD), hejtman kraje Vysočina oborovou
cenu za dynamický růst. Stejná cena letos připadla
i DIAMU, s. p. nebo například Řízení letového provozu České republiky.
„Pro vedení kraje je to signál, že to, co děláme, je
vidět a má odpovídající efekt. Je třeba ale dodat, že
cena patří všem, kteří v regionu a pro region pracují
nebo zde podnikají. Zdravotnická zařízení, sociální
služby, školy, příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty jsou pro krajskou samosprávu důležitým partnerem. Jen podpora kraje pro malé a střední
podnikatele dosáhla v posledních dvou letech třech
desítek milionů korun. Společné podnikatelské mise
i nakupování energií přes elektronické aukce dotvářejí obraz dynamiky kraje. Tato forma soutěže byla
donedávna charakteristická právě pro komerční
sféru,“ uvedl Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek
hejtmana pro oblast financí.
Soutěž, která si za dobu své existence získala
značnou prestiž, pořádá Comenius – Panevropská
společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci. Základním a jediným měřítkem
konečného umístění je počet nominací, které přicházejí ze širokého okruhu vybraných odborníků.
text: Jitka Svatošová foto: Ivan Malý
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Prostředky z EU pomohly
Nemocnici Pelhřimov
Kraj opravil hlavní lůžkovou budovu
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Odstartoval další ročník
soutěže Skutek roku
Podruhé – to už je začátek tradice!
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Krásy zimy Vysočiny
nabízejí i Žďárské vrchy
Pozvánka (nejen) na běžky
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Barevné Vánoce v prostorách
Krajského úřadu
Úžasný zážitek – shodli se všichni!

Barevné Vánoce odstartovaly
vánoční náladu v kraji
Už poosmé se v sídle kraje
Vysočina v Jihlavě uskutečnily
Barevné Vánoce. Akce, která
má rok co rok navodit
správnou adventní atmosféru
přilákala více než osm stovek
návštěvníků.
Letos organizátoři připravili novinku v podobě živého Betlému a poprvé v historii akce se v podvečer na nádvoří sídla kraje Vysočina rozsvítil vánoční strom.
O šíření vánoční atmosféry se jako tradičně zasloužili klienti sociálních zařízení a studenti krajských
středních škol. Jedním z největších lákadel bylo divadelní představení o cestě do Betléma, které připravili klienti Ústavu sociální péče Těchobuz. Živý Betlém
s kozou a velbloudem sklidil úspěch nejen u nejmenších návštěvníků.
Velký zájem měli návštěvníci jako každoročně
o bezplatné balení vánočních dárků. Příchozí mohli také ochutnat cukroví a punč, nebo si smlsnout
na pravé české zabijačce. Inspirativní byla široká nabídka rukodělných výrobků, která mnohým ušetřila
rozhodování nad vánočními dárky.
O doprovodný program koled a vánočních básniček
se postaraly děti z Mateřské školy Mahenova Jihlava
a klienti Ústavu sociální péče Těchobuz. Při podvečerním rozsvícení stromku zazpíval spolu se sborem

Video a fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Vánoční živý Betlém v sídle kraje Vysočina připravili klienti Ústavu sociální péče Těchobuz. Mezi účinkujícími figuroval i živý velbloud

Žďáráček Jakub Pustina. „Barevné Vánoce měly v letošní režii obrovský úspěch. Už nyní přemýšlíme, jaké
překvapení přichystáme na příští rok,“ říká vedoucí

odboru sekretariátu hejtmana Ivana Šteklová, která
akci každoročně organizuje.
text: Ondřej Rázl foto: Luboš Pavlíček

Vánoční slovo hejtmana
Vážení občané Vysočiny,
konec roku v nás vyvolává obvyklé zamyšlení, ohlížíme se za uplynulým obdobím a myslíme na to, co nás
čeká v roce nadcházejícím.
Uplynulý rok nebyl lehký, politické půtky kolem
jarních i podzimních voleb, další projevy hospodářské krize zvýrazněné hrozbou razantních, nesmlouvavých, ale mnohdy nedomyšlených škrtů vládních
úředníků – to vše mělo dopad i na stav mysli každého
občana. V našem kraji jsme na leccos zvyklí. Vysočina
je krásná, zelená, voňavá, ale také drsná, někdy i krutá. Na druhé straně pracovitost, vstřícnost, vzájemná
sounáležitost a hrdost na kraj, kde žijeme, nám pomáhá snadněji překonávat každodenní těžkosti. Mámeli problém, postavíme se mu čelem, nikdy neutíkáme
bez boje. Možná to není viditelné na první pohled, ale
má zkušenost říká, že i politici s různými názory jsou
schopni se na Vysočině více než kde jinde domluvit
na potřebných rozhodnutích ve prospěch obyvatel tohoto kraje, bez zbytečného nenávistného jitření emocí. I když jde jen o ty kroky, které jsou v našich omezených pravomocích a možnostech. Doufám, že tomu
tak bude i nadále a že i naši poslanci a senátoři z různých stran budou spolupracovat na zájmech svého
kraje.
Každá nově nabytá zkušenost je užitečná. Proto velmi rád vidím, když obyvatelé kraje cestují za novými
poznatky, poznávají nová místa, navazují nová přátelství a vztahy, ale velmi bych si přál, aby se vždy zase
rádi vraceli k nám domů, na Vysočinu.
V těchto prosincových dnech se těšíme na Vánoce.

Sváteční čas strávený s příbuznými a přáteli nás vždy
znovu dojímá kouzlem vánočních legend, rozsvícených ozdobených stromků, vůní cukroví a rozzářenýma očima dětí nebo vnoučat. I my dospělí býváme
k sobě vlídnější než v běžném shonu všedních dnů.
Zapomeneme na vše špatné, odpustíme si navzájem
a vzájemně hledáme společnou cestu.
Přeji vám přátelsky naladěné a radostně strávené
vánoční svátky, setkání s milými a optimisticky naladěnými lidmi, v roce 2011 především pevné zdraví,
hodně sil a úspěchů.
Jiří Běhounek,
hejtman Vysočiny
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Zastupitelé kraje Vysočina
Vám v novém roce přejí
mnoho zdraví a úspěchů

Zimní Vysočina na Havlíčkobrodsku
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Úředníci na Vysočině
se budou dál vzdělávat
Kraj Vysočina využil možností z výzvy
Vzdělávání pro územní veřejnou správu
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Evropské unie a podal projekt, v jehož rámci by se mohli vzdělávat
úředníci krajského úřadu, ale také obecních úřadů regionu. Kurzy jsou zaměřené
jednak do oblasti ekonomicko-právní,
tzn. semináře zaměřené na právní úpravu
v oblastech veřejných zakázek, správního
řádu či finanční kontroly, nebo se budou
věnovat reformám účetnictví státu. Druhá
skupina seminářů se soustředí na rozvoj
osobnostních kvalit zejména těch pracovníků, kteří jsou v každodenním styku s obyvateli. Kurzy zahrnují například
komunikační a prezentační dovednosti,
techniky jednání a vyjednávání nebo metody prevence řešení konfliktů.
„V neposlední řadě plánujeme vzdělávání v oblastech projektového řízení,
zapojování veřejnosti do rozhodovacích
procesů nebo metody řízení pro veřejnou
správu. Představitelé menších obcí pak
mohou získat vzdělávací balíček Minimum
pro samosprávu, který bude obsahovat základní přehled v klíčových oblastech řízení
obcí. Jednotlivých kurzů projektu by se
mělo zúčastnit více než 3500 osob.
Věřím, že tento projekt přispěje nejen
ke zvýšení kvality služeb poskytovaných
úřady samosprávy na území kraje Vysočina, ale i k rozvoji našeho regionu,“
hodnotí význam projektu Martin Hyský
(ČSSD), radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. Projekt je v současné
době v procesu hodnocení. Podle posledních informací bylo do výzvy předloženo
zhruba devadesát projektů a výsledky
hodnocení budou známy na jaře 2011.
text: Iveta Fryšová


Desetiletí kraje
Vysočina vrcholí
Rok 2009 byl obrovskou zkouškou stability nejen pro krajský rozpočet. Navzdory ekonomické krizi, která se podepsala
na životaschopnosti celé řady obvyklých
aktivit, přistupovala krajská samospráva odpovědně k investicím do majetku
nebo do modernizace silnic, které pomohly částečně udržet sektorovou zaměstnanost v regionu. Velkých úspor se
kraji Vysočina podařilo v letech 20092010 dosáhnout především díky elektronickým aukcím energií a plynu. Ušetřené desítky milionů korun pak pomohly
zachovat standard v sociálních službách
a zdravotnictví. Kraj také neomezil ani
spolufinancování evropských projektů,
ani základní dopravní obslužnost.
V roce 2009 začaly krajský úřad i kraj
používat datové schránky. Společně s Dolním Rakouskem uspořádala Vysočina historicky první přeshraniční Dolnorakouskou
zemskou výstavu s názvem Rakousko-Česko. Rozděleni-odloučeni-spojeni. Výjimečný projekt zaměřený na společný historický a společenský vývoj Česka a Rakouska
vidělo více než 400 tisíc návštěvníků. Vysočina hostila také jednu z posledních akcí
českého předsednictví EU, kterým bylo
setkání lesních hospodářů z celé Evropy.
V roce 2010 jsme dvakrát volili,
do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR. Veřejnosti se představily
nové nízkopodlažní vlaky Regio-Shuttle,
sedmnáct se jich objeví postupně od poloviny příštího roku na regionálních
železničních tratích. Do užívání byla
předána tři nová výjezdová stanoviště
Zdravotnické záchranné služby kraje
Vysočina ve Velkém Meziříčí, Jemnici
text: Jitka Svatošová
a Přibyslavi.

aktuálně

www.kr-vysocina.cz

Nemocnice v Pelhřimově
má novou lůžkovou budovu
Dva roky probíhala v Nemocnici Pelhřimov modernizace hlavní lůžkové budovy.
Na financování nákladů se podílel sedmdesáti procenty kraj Vysočina, třicet
procent přidal Regionální operační program Jihovýchod.

Video na www.iKrajvysocina.cz

Projekt „Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov“ mohl kraj Vysočina realizovat díky dotaci z Regionálního operačního programu
Jihovýchod. Nové prostory předal zdravotníkům a jejich pacitentům hejtman Vysočiny Jiří Běhounek

„Byla to velká investiční akce a díky ní zde
došlo k velkému posunu dopředu nejen
v oblasti technického vybavení, ale také
v zázemí jak pro lékaře, tak pro pacienty.
Z pohledu využití evropských prostředků
to hodnotím jako velký přínos,“ hodnotila
Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.
Náklady na jeden z historicky největších
projektů v oblasti zdravotnictví dosáhly
částky 467 milionů korun. „Modernizace
hlavní lůžkové budovy byla kvůli zajištění plynulého chodu nemocnice rozdělena

EVROPSKÁ UNIE

na tři části, při nichž byla vždy třetina budovy uvolněna a ve zbývajících dvou třetinách pokračoval provoz zdravotnických
pracovišť,“ doplnil Jan Mlčák, ředitel Nemocnice Pelhřimov.
Na pacienty čeká ve dvaašedesáti
dvou až třílůžkových pokojích samostatné sociální zařízení, zdravotníci budou

pracovat ve třiadvaceti vyšetřovnách
a osmi sesternách. „Nový je centrální
administrativní a lékařský příjem pacientů, odpadá tak přecházení mezi budovami. Zásadní změnu však vidím hlavně
v digitalizaci radiodiagnostického oddělení, kde už laboranti ani lékaři nebudou
pracovat s klasickými snímky, ale pouze
s elektronickými daty, což zrychlí přenos
informací a také zjednoduší jejich evidenci a uchovávání,“ dodal Jiří Běhounek,
hejtman kraje Vysočina.

text: Milan Pilař, foto: Luboš Pavlíček

Libor Joukl: První poločas se vydařil
Dva roky má za sebou
současné vedení kraje
Vysočina, a proto je čas
se ohlédnout za tím,
co se podařilo a jaké
úkoly zbývá do konce
volebního období
dokončit.
Video na www.iKrajvysocina.cz

„Za poslední dva roky jsme
přispěli ke zvýšení životního
standardu obyvatel Vysočiny.
Doložit to mohu jednak mnoha
investičními akcemi na silnicích a objektech v majetku kraje. Pokud mám být konkrétní,
tak se jednalo o například o dostavbu rehabilitačního pavilonu Dětského centra v Jihlavě,
opravy exteriérů Dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře.
Ve stejné lokalitě jsme předali
novou sportovní halu, v Ledči nad Sázavou užívá gymnázium zcela nový multifunkční

Na nádraží v Havlíčkově Brodě se hetman Vysočiny Jiří Běhounek
(vpravo) a Libor Joukl setkali se zástupkyní Českých drah na
Vysočině Lenkou Horákovou. Zajištění základní dopravní obslužnosti
v regionu je prioritou krajské samosprávy

sál. Hodně se ve zvyšování
standardu soustředíme na seniory, kterým jsme letos předali novou budovu v Havlíčkově
Brodě a finišujeme i ve Velkém
Meziříčí. Samostatnou kapitolou jsou nemocnice, pamatovali jsme na všechny včetně
jihlavské, kde začnou stavební práce na pavilonu urgentní a intenzivní péče začátkem

příštího roku,“ vyjmenoval Libor Joukl (ČSSD), náměstek
hejtmana pro oblast dopravy
a majetku.
Pro oblast dopravy se kraji
Vysočina podařilo sehnat letos investici ve výši jedné miliardy korun. „Mnohé ze zakázek nejen na silnicích získávají
firmy z regionu, čímž podporujeme zaměstnanost v kraji.

Podařilo se také po oba roky
udržet vyrovnaný rozpočet
kraje, nedošlo k zadlužení kraje a stejně chceme postupovat
i do budoucna,“ dodává Libor
Joukl s tím, že podobný trend
jako letos plánuje vedení kraje
i v oblasti investic.
V nejbližším roce by měla
být dokončena oprava silnice
mezi Jihlavou a Pelhřimovem,
na tratích regionu se objeví
první vlakové nízkopodlažní
soupravy Stadler, na silnicích
pak nízkopodlažní autobusy.
„Plánujeme výstavbu další stanic zdravotnické záchranné
služby, nově otevřené stanice
v Bíteši, Přibyslavi a Jemnici
tak doplní brzy další například
v Habrech. Myslím si, že se
nám první poločas vydařil, a se
stejným zápalem nastupujeme do toho druhého,“ uzavírá
sportovní terminologií Libor
Joukl.
text: Milan Pilař foto: Jitka Svatošová

Změna ordinační doby lékařské pohotovosti v nočních hodinách
Dva roky zajišťuje lékařskou službu první pomoci (LSPP) na území kraje Vysočina pětice krajských nemocnic. Statistiky
sledující frekvenci ošetřených pacientů
dlouhodobě vykazují v pozdních večerních hodinách klesající návštěvnost a potřebu lékařské pomoci v rámci této služby. Klienti krajských nemocnic častěji
než LSPP při skutečně akutních potížích
v pozdních hodinách vyhledávají specialisty v pohotovostních ordinacích na odděleních, nebo volají záchranku.
Kraj Vysočina, jako zřizovatel nemocnic,
sleduje dlouhodobě zájem klientů o LSPP,
tak, aby přizpůsobil provoz této služby

Provozní doba
Lékařské služby první pomoci
od 1. 1. 2011
pracovní dny
17.00–20.00 dospělí, děti a dorost
víkendy a sátky
9.00–20.00 dospělí
8.00–20.00 děti a dorost
Mimo provozní dobu pohotovosti jsou
vám k dispozici nemocniční ambulance.

Ve všech nemocnicích je pro vás
otevřeno 24 hodin denně.
Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova 2624
Nemocnice Třebíč
Purkyňovo náměstí 2
Nemocnice Nové Město na Moravě
Žďárská 610
Nemocnice Pelhřimov
Slovanského bratrství 710

skutečným potřebám veřejnosti. Ze sledování prováděných v roce 2009 a následně
v roce letošním vyplývá, že zájem o ošetření LSPP je nejfrekventovanější mezi 8.0020.00. O víkendu je během těchto dvanácti
hodin služby ošetřeno až 98 % pacientů –
ať už dětí nebo dospělých. V pracovní dny
ve sledovaném intervalu (17.00-20.00) vyhledá ošetření 86 % pacientů.
V roce 2009 bylo ošetřeno v rámci služby LSPP na Vysočině celkem 36 053 osob.
Kraj Vysočina uvolnil ze svého rozpočtu
na zajištění služby LSPP v roce 2009 částku 21 452 tis. Kč, v roce 2010 částku 20
text: Jitka Svatošová
mil. Kč.

Program obnovy
venkova pomáhá
obcím Vysočiny
v péči o majetek
Program obnovy venkova převzaly kraje od Ministerstva pro místní rozvoj ČR
v roce 2004. V jeho rámci mohou získat
podporu projekty obcí do 1500 obyvatel,
zaměřené na obnovu obecního majetku. „Obce v rámci programu budují či
opravují například místní komunikace,
obecní úřady, rozhlasy, veřejné osvětlení,
veřejná prostranství, dětská hřiště, hasičské zbrojnice, chodníky, požární nádrže, mateřské a základní školy, čekárny
na zastávkách hromadné dopravy, hřbitovy, ale také veřejné vodovody nebo
kanalizace nebo vysazují zeleň,“ popisuje Dušan Vichr z oddělení strategického
plánování odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu v Jihlavě.
V Blažkově tak díky dotaci vyměnili
okna v kulturním domě, v Lípě vybudovali chodníky u obecního úřadu, v Milíčově opravili povrchovou kanalizaci,
v Bobrové veřejné osvětlení, v Koněšíně toalety a umývárny v mateřské škole
a v Poděšíně vystavěli chodníky.
Každoročně se v rámci programu
rozděluje částka zhruba ve výši sedmdesáti milionů korun. „Od roku 2004
jsme už na Vysočině z tohoto programu
přidělili půl miliardy korun. U projektů
obcí nad tři sta obyvatel přispíváme až
polovinou nákladů, u nejmenších obcí
to může být až 60 procent. Maximálně letos přispíval kraj na jeden projekt
částkou 111 tisíc korun, což je v rozpočtu nejmenších sídel nezanedbatelná
částka. Zvýhodněny byly úspěšné obce
ze soutěže Vesnice roku, které obdržely
140 tisíc korun,“ doplnil Martin Hyský
(ČSSD), radní kraje Vysočina pro regionální rozvoj.
Nejvíce žádostí podaly obce na opravy místních komunikací (144), na opravy obecních úřadů (72) a kulturních
zařízení (71), které tvoří téměř polovinu všech žádostí. „Celkem jsme
přiznali dotaci 624 obcím. Stejně jako
v minulých letech dotaci získala každá
obec, která předložila žádost v souladu s podmínkami programu. V průběhu
roku akci zrealizovalo 608 z nich, šestnáct jich z nějakého důvodu projekt
nezrealizuje,“ uzavřel Martin Hyský.
text: Milan Pilař

Finanční prostředky
pro realizátory MA21
Programů, které finančně podporují realizaci místní Agendy 21 (MA21), není
mnoho. Kraj Vysočina využil unikátní Revolvingový fond Ministerstva životního
prostředí ČR, který se zaměřuje na rozvoj MA21 a zapojování veřejnosti. Granty lze použít např. na realizaci místních
akcí a kampaní pro veřejnost, komunitní
a expertní plánování aj. Dosud byly z tohoto fondu z našeho kraje podpořeny
projekty měst Jihlavy a Nového Města n.
Moravě, kraje Vysočina a obce Křižánky,
která uspěla v tomto fondu podruhé a je
i nejmenší podpořenou obcí v ČR. „Kraj
Vysočina se jako jediný z krajů aktivně
podílí na finanční pomoci jednotlivým
obcím realizujícím MA21– jedná se
o Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
naplňování a propagace principů místní
Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina,“ uvedl Martin Hyský (ČSSD), radní
kraje Vysočina pro oblast regionálního
rozvoje. V rámci těchto zásad bylo v loňském roce podpořeno 43 projektů obcí
a škol v celkové hodnotě dvou milionů
korun. Pro rok 2011 vyčlenil kraj vysočina na podporu MA21 a Zdraví 21 částku
2,5 milionu korun.
www.kr-vysocina.cz/zdravykraj
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Rok 2010 očima členů Rady kraje Vysočina

Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana
pro oblast financí a grantové politiky

z hlavních priorit udržitelnost, a to jak v oblasti financí, tak i z hlediska majetku, všech
správních činností i veřejných služeb. Proto
jsme zavedli nové prvky finančního řízení,
zejména řízení peněžních toků. Podrobněji
a dlouhodoběji plánujeme, důsledně sledujeme významnější projekty kraje i krajských
příspěvkových organizací (především ty
spolufinancované z evropských peněz) a jejich dopady do hospodaření, hledáme možné
úspory. Pracujeme na významných, nároč-

1 093 855 tis. Kč

2007

2008

2009

2010

Zdroj: Krajský úřad kraje Vysočina

2 167 775 tis. Kč

Investice do dopravní infrastruktury
kraje Vysočina

Čísla mluví za vše i v případě krajských
aktivit v oblasti pozemního stavitelství.
V posledních dvou letech je kraj Vysočina
velice významným zadavatelem zakázek
v rámci veřejných soutěží a i díky krajským
investicím se v regionu podařilo udržet zaměstnanost ve stavebnictví.
Vývoj investic kraje Vysočina v oblasti
pozemního stavitelství (stavební, projekční a inženýrské služby)

Marie Kružíková, radní kraje
pro oblast školství, mládeže a sportu

Projekty zvyšují
kvalitu života
Kraj Vysočina je nositelem projektů v celkovém objemu zhruba
patnácti miliard korun. V této částce jsou
zahrnuty nejen investiční projekty, které se
realizují především v oblasti zdravotnictví, dopravy, úspory energií nebo kultury,
ale i neinvestiční projekty, které přispívají
k rozvoji kraje v oblastech kultury a cestovního ruchu, sociálních služeb, životního
prostředí nebo informačních technologií.
Důležité je zmínit úspěšné aktivity, které se kraji Vysočina podařilo realizovat
v rámci tzv. Místní agendy 21, v rámci
které zvyšujeme kvalitu služeb poskytovaných veřejnou správou. Za složitou větnou
konstrukcí se skrývá krajem podporovaná
aktivita Den bez aut, hledání Skutků roku
nebo mapování Deseti největších problémů regionu a jarní očista přírody od odpadků pod názvem Čistá Vysočina. I díky
čtenářům krajských novin se letos podařilo vyčistit veřejná prostranství a okolí silnic v našem regionu od více než šedesáti
tun(!) odpadu.
Celou řadu zajímavých projektů se kraji
Vysočina podařilo připravit i díky zahraničním partnerům. Mezinárodní spolupráce
měla obrovský úspěch v případě prázdni-

Krajský úřad na konci desetiletí existence Vysočiny

Rok 2010 je posledním rokem první dekády krajů. Vše by tedy mělo být už usazené
a automatické, skutečnost je ale jiná. Všeobecný pokles výroby a problémy s naplňováním příjmů veřejných rozpočtů se promítly
do hospodaření krajů natolik silným způsobem, že jsou nutné i velké změny. Změny
v prioritách, způsobu práce a v její organizaci.
Proto krajský úřad společně se samosprávnými orgány kraje nyní vnímá jako jednu

Letošní rok byl ukázkovým rokem úspěšného čerpání evropských
dotací, především pak
z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Do modernizace
a údržby silniční sítě
na Vysočině šla z krajské kasy, evropských
fondů a státního rozpočtu více než miliarda
korun, opravili jsme desítky kilometrů silnic
a rekonstruovali čtrnáct krajských mostů.

ných úkolech – na celkové změně řízení příspěvkových organizací (nemocnic a záchranné služby, středních škol, dětských domovů,
organizací sociální péče, muzeí a galerií, divadla, knihovny...), na projektu přizpůsobení
kapacit středních škol počtu dětí a na úpravách nabídky studijních a učebních oborů,
na systému společného nákupu vybraných
komodit (elektřiny, plynu apod.) pro kraj
a pro všechny krajské organizace. Stojíme
před problémem, jak zajistit v budoucnosti
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2008

2009

2010

Zdroj: Krajský úřad kraje Vysočina

Rok 2010 očima krajského „správce pokladny“
nebyl úplně jednoduchý.
Sestavit odpovědně rozpočet v situaci, kdy jsme
neznali rozsah dopadů
negativního ekonomického vývoje a dalších navazujících vlivů, byla
pro tým krajských ekonomů velká zkouška.
Ale obstáli jsme. S rozpočtem prozřetelně
nastaveným na úroveň roku 2006 jsme byli
nuceni hodně šetřit, a to ve všech kapitolách.
Jako první kraj jsme začali soutěžit nákup
energií prostřednictvím elektronických aukcí
a meziročně tak ušetřili krajským institucím
více než 32 milionů korun. Další úspory v řádech jednotek až desítek procent se podařilo
obdobně vysoutěžit i na rok 2011. Na druhé
straně jsme nerezignovali na podporu malých
a středních podnikatelů v rámci Fondu Vysočiny, spolufinancování evropských projektů,
přes které do regionu v tomto roce přitekly
stamiliony korun, a stabilní zůstala i naše
podpora zdravotnictví a sociálním službám.
A ještě jedno ohlédnutí za Fondem Vysočiny.
Letos jsme sedmnácti miliony podpořili rozvoj
malých a středních firem. Ty denně překonávají objektivní nevýhody ve srovnání s velkými
podniky, které mají více šancí na získání jiných
dotací. Na pomoc podnikatelům spustil krajský
úřad nový internetový portál s aktuálními informacemi z oblasti investičních příležitostí v regionu, veřejných zakázek, Fondu Vysočiny nebo
o podnikatelských misích, které kraj připravuje
ve spolupráci s hospodářskou komorou.
Rok ve znamení vyrovnaných rozpočtů
bez červených čísel přeje

Velké investice se v letošním roce nevyhnuly
ani sociálním službám.
Mám na mysli především předání nové
budovy domova pro
seniory v Havlíčkově Brodě, kterou zabydleli klienti Domova
důchodců ze Ždírce. Generální oprava jejich
domova odstartovala naostro už v minulých
měsících. Naopak ve finiši je stavba zbrusu nového Domova pro seniory ve Velkém
Meziříčí pro více jak devadesát obyvatel.
Etapu obrovských změn jsme letos odstartovali s vedením Ústavu sociální péče v Jinošově. Standardní podmínky běžného ústavu
už brzy nahradí služby rodinného typu pro
skupiny osob žijících v přirozeném prostředí
běžné společnosti. Na tento projekt se kraji
podařilo získat přes šedesát milionů z Investičního operačního programu Evropské unie,
a ty do koruny pomohou zdravotně postiženým spoluobčanům žít v novém systému
sociálních služeb.
Díky aktivnímu přístupu v rozdělování
evropských dotací do vybraných sociálních služeb se Vysočině podařilo zajistit až
do roku 2013 financování provozu azylových
domů, intervenčních center, nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež, sociálních rehabilitací nebo domů na půli cesty. Více než
290 milionů korun z Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost pomůže lidem
z našeho kraje udržet stabilitu služeb, udržet
nebo zvýšit jejich kvalitu a dostupnost.
Nesmím zapomenout na aktivity pro rodiny s dětmi. Námi podporovaný projekt Rodinných pasů má v současné době už více
než 7500 regionálních uživatelů a registruje
na území našeho kraje už 400 poskytovatelů. Letos se nám podařilo rozšířit nabídku

Obrovský úspěch zaznamenali hned v lednu krajští sportovci
na letošních zimních
olympijských hrách dětí
a mládeže v Liberci.
Za celkově třetím místem v absolutním hodnocení se skrývají čtyři
zlaté, deset stříbrných a sedm bronzových
medailí. Byl to skvělý začátek nového roku.
Úspěšní studenti vybraných technických
a učebních oborů měli v letošním školním
roce historicky první šanci požádat kraj Vysočina o motivační stipendium. Zájem byl skutečně obrovský, což potvrzuje i fakt, že poslední přijatá žádost nese pořadové číslo 357.
Stipendia budou studentům připsána zpětně
za dosažené studijní výsledky během prvního pololetí letošního roku. V rozpočtu kraj
za tímto účelem vyčlenil 1,5 milionu korun.
A ještě jedno připomenutí, které potěší.
Do pilotního projektu Maturita nanečisto
se na podzim na Vysočině zapojily všechny
školy. Jsem velice hrdá na studenty i jejich
pedagogy, neboť ze všech krajů v republice byly nejúspěšnější právě školy na Vysočině.
Bohužel žádný z výše uvedených úspěchů
nepomůže zastavit nepříznivý trend poklesu studentů v prvních ročnících středních
škol. Propad osmi desítek žáků ročně nás
nutí zvážit a připravit do budoucna opatření, která nám pomohou zachovat dostupné
kvalitní vzdělávání s ohledem na efektivní
řízení školských organizací i při rozmanitosti
vzdělávací nabídky.
Není důležité vyhrát, ale vítězství potěší.
Rok plný osobních i pracovních úspěchů přeje

Čísla mluví za nás

930 mil. Kč

Krajský rozpočet
ustál rok úspor

Rok 2010 patřil
seniorům a rodinám s dětmi

O první krajská
stipendia byl velký zájem

Martin Hyský, radní kraje
pro oblast regionálního rozvoje

1020,9 mil. Kč

Zdeněk Ryšavý, radní kraje pro oblast životního
prostředí, informatiky a územního plánování

Tomáš Škaryd, radní kraje
pro oblast kultury a cestovního ruchu

Petr Krčál, radní kraje pro oblast sociálních věcí

997 339 tis. Kč

Rok 2010 mám před
očima jako divadelní
program neopakovatelného představení,
na jehož reprízu není
možné zakoupit vstupenky. Dlouhé představení začalo 1. ledna 2010, a s několika
společenskými pauzami, za velice reprezentativního obsazení skončí 12. dějstvím koncem prosince 2010. V paměti zůstává skvělý
filmový RegionTour, vyhlášení Zlaté jeřabiny
a potlesk pro Trampský širák a obnovu kostela sv. Bartoloměje v Koněšíně, slavnostní
otevření parku Gustava Mahlera v Jihlavě
nebo dokončení supermoderního depozitáře
Muzea Vysočiny Třebíč.
Divadelní přestávku bychom mohli vyplnit
promítáním filmu o kraji Vysočina, který se
podařilo s režisérem Robertem Sedláčkem
v letošním roce dokončit v rámci evropského
projektu Vítejte na Vysočině. A nezůstalo jen
u něj. Kraj spustil velkou reklamní kampaň
na podporu regionálního cestovního ruchu.
Před dalším začátkem nové turistické sezóny
tak budou lákat na Vysočinu spoty promítané v kinech.
A zpět na plac: Titulem Knihovna roku
2010 v kategorii Základní knihovna se může
pyšnit Obecní knihovna v Petrůvkách. Před
závěrečnou oponou a posledním potleskem jsme stihli oslavit 70. výročí Horáckého
divadla a vyhlásit divadelní Horáce. Ty veřejnost udělila talentované Barboře Mošnové
a oblíbenému Františku Mitášovi. Děkujeme
za vaši účast a budeme se těšit na přízeň
v další sezóně.
Ať se váš nový rok řídí pouze kvalitními
scénáři a vystupují v něm ti nejlepší herci.

nové Mladé univerzity pro české a rakouské studenty základních a středních škol. Už
příští rok by obdobné projekty mohl kraj
Vysočina realizovat například s novým partnerem z Finska. Se zahraničím jsou připravovány další projekty, např. v oblasti úspor
energií či dopravy.
Nebojte se hledat nové a nové příležitosti.
Hodně štěstí a spoustu odvahy přeje

281,4 mil. Kč

Před rokem jsem v tomto
periodiku psal o úsilí zachovat záchrannou stanici pro handicapované
živočichy v Pavlově. Díky
podpoře kraje Vysočina
a evropským dotacím se
to podařilo. Za konstatováním „Kraj pomohl
zachránit domov Vydrýskovi“ zatím nemůžeme
dělat definitivní tečku, ale vše je na dobré cestě. Správný směr se nám povedlo nabrat – díky
dobré spolupráci s městy kraje – i v oblasti nakládání s komunálními odpady, společně hledáme ekonomické a ekologické řešení prostřednictvím materiálového a energetického využívání.
Úspěchy si můžeme připsat i v získávání prostředků na zateplování objektů škol a nemocnic,
novou tvář dostane díky schváleným projektům
také desítka krajských parků. Velmi si cením
pokroku v ochraně alejí, kdy jsme iniciovali spolupráci Arniky a krajské správy a údržby silnic,
jejímž výsledkem jsou reflexní nátěry a revitalizace stromořadí okolo krajských silnic.
Během letošního roku se našim informatikům
povedlo připojit všech 130 krajských příspěvkových organizací na datové schránky. Připravili
jsme projekty technologického centra a dalších součástí eGovernmentu do Integrovaného
operačního programu v hodnotě 150 milionů.
Obrovskou pozitivní odezvu máme na zcela
ojedinělý projekt eAmbulance, který na začátku
roku otestují pacienti jihlavské nemocnice, kteří
budou mít jako první v kraji možnost objednávat se ke svému lékaři přes elektronický systém.
Elektronický rezervační systém je výsledkem
naší nově navázané spolupráce s Tajwanem.
I na stránkách těchto novin se pravidelně setkáváte s články o nebezpečích internetu, které jsou
součástí kampaně projektu eBezpečnost.
Bílé Vánoce bez informačních komplikací přeje

systému slev i o výhody u našich sousedů
v Dolním Rakousku, a dále také získat dvacet
milionů na podporu systému prevence sociální patologie, kterou jsme rozjeli již v loňském
roce na celém území našeho kraje.
Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům
je úsměv, láska, pohlazení. Hezké vánoční
svátky přeje

1 155 531 tis. Kč

Dvanáct dějství života
jednoho roku

232,6 mil Kč

Podařilo se nám
nabrat správný směr

Velké poděkování bych touto cestou rád
adresoval všem krajským cestářům a správcům majetku a všem, kteří kraji Vysočina pomohli realizovat jeho letošní plány a vize.
Krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2011.
Libor Joukl, náměstek hejtmana
pro oblast dopravy a majetku

Propagujeme
regionální produkty
Za svou agendu lesního
a vodního hospodářství
a zemědělství připomenu na sklonku roku
pět zásadních aktivit.
V první řadě rozdělení 900 tisíc korun mezi
21 aktivit, které podporovaly nebo přiblížily
agrární sektor široké veřejnosti. I díky těmto
penězům se mohly konat soutěže a výstavy zaměřené na zemědělskou prvovýrobu.
Nejčastěji se jednalo o podporu směřující
do oblasti včelařství, chovatelství, bramborářství a myslivosti.

kvalitní a přiměřené veřejné služby – od nemocniční péče přes sociální služby až po silniční síť a dopravní obslužnost, jak udržet
a rozvíjet podmínky příznivé pro klienty.
Krajský úřad se také zaměřuje na úroveň
řízení a kvalitu své vlastní práce. Chceme být
a budeme dobrou službou pro veřejnost i solidním servisem pro samosprávu kraje.
Na kraje přišlo složitější období. Je proto
dobře, že jsme dokázali včas zachytit vývoj
a připravit se na nástrahy a překážky. Je dob-

Na dalších desítkách kilometrů silnic se
v létě objevily čtyři tisíce pachových ohradníků, které chrání nejen řidiče, ale i divokou
zvěř před zbytečnými vzájemnými kolizemi.
Blesková preventivní akce myslivců za 120
tis. korun mohla být odstartována díky podpoře Nadačního fondu Generali a prostředkům věnovaným krajem Vysočina.
Poslední kapitolu své existence letos začala psát bývalá skládka nebezpečného odpadu
u Pozďátek na Třebíčsku. Její sanace za více
než půl miliardy korun začala letos v květnu
a definitivně skončí v dubnu 2012. Z této nejvýznamnější ekologické havárie na Vysočině
byly už odstraněny a zneškodněny všechny
uložené nebezpečné odpady v množství více
než 30 tisíc tun a okolo 4,5 tisíc m³ skládkové
vody. V tomto případě evropské dotace skutečně splnily svůj smysl.
Aktivně se účastníme tvorby Národního lesnického programu II, kde delegátem
za Asociaci krajů České republiky v koordinační radě NLP II je hejtman kraje Vysočina
Jiří Běhounek, jeho zástupcem pak Petr Bureš,
vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajského úřadu.
A jednu zásadní informaci roku 2010
na závěr. Novou regionální soutěž o Regionální potravinu Vysočiny, jejíž výsledky byly
úspěšně prezentovány na výstavě Země živitelka, ovládl med.
Bohatou úrodu v roce 2011 a klidný rok
bez kalamit a povodní přeje
Josef Matějek, radní pro oblast
lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Mám tu čest...
Mám tu čest být druhým
rokem hejtmanem Vysočiny. Kraje, který je mým
domovem, jehož zájmy
jsem vždy ochoten bránit, a jsem hrdý na to, že
mohu být součástí jeho
historie, stejně jako každý z vás.
Letošní rok byl skutečně bohatý na klíčové okamžiky. V lednu začalo fungovat
krajské policejní ředitelství Vysočiny, díky
milionové dotaci mohou dobrovolní hasiči v Novém Veselí a Přibyslavi zasahovat
s moderní technikou a do regionu dorazila
poslední zásilka pandemických vakcín proti
viru H1N1.
Na jaře jsme vyčíslili první úspory z provozu datových schránek. Za čtvrt roku kraj
Vysočina ušetřil více než 350 tisíc korun.
Na každý pracovní den připadlo průměrně
438 odeslaných elektronických zpráv.
K létu patřilo předání tří nových výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby
ve Velké Bíteši, Přibyslavi a Jemnici včetně
rozšíření vozového parku záchranky o sedm
nových sanitních vozů za 14 milionů korun.
Jde o velký posun k přiblížení přednemocniční neodkladné lékařské péče občanům.
Vyhnuly se nám ničivé povodně a férově
jsme pomohli milionovou dotací Zlínskému,
Olomouckému a Moravskoslezskému kraji.
Vesnicí roku se stala obec Vír a Vysočinou
zněl mohutný hlas fenomenální Montserrat
Caballé – Vysočina hostila její jediné exkluzivní vystoupení v České republice – a bylo
to úchvatné. Události léta zakončila oficiální návštěva prezidenta republiky ve třinácti
městech našeho regionu, a máme tu podzim.
Šest výjimečných osobností regionu převzalo nejvyšší krajská ocenění a po Nemocnici
Havlíčkův Brod se úspěšně podařilo dotáhnout do konce modernizaci Nemocnice v Pelhřimově.
Letošní závěr roku máme ještě v živé
paměti. V tuto dobu se kraj soustředí standardně na přípravu rozpočtu, ten příští počítá s vyrovnanou stranou zdrojů a výdajů
ve výši zhruba 8 566 tis. Kč
Hodně zdraví, domov plný pohody a stálý
smysl pro humor čtenářům novin Kraj Vysočina přeje
Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

ře, že se nám daří překonávat je. I proto bych
rád poděkoval všem voleným představitelům
kraje a všem úředníkům krajského úřadu
za jejich poctivou práci, za jejich invenci, obětavost a dobrou vůli. Vím, že se snaží o obecný prospěch, o to, aby se Vysočina rozvíjela
a aby se lidem v našem kraji žilo dobře.
Všem obyvatelům kraje ze srdce přeji
pěkné vánoční svátky a do roku 2011 radost
a spokojenost.
Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu
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Rozdílný přístup
Jednou z priorit
volebních programů převážné
většiny politických
stran bývá zajištění bezpečnosti
občanů. Připravený státní rozpočet na rok 2011 však
neodpovídá této skutečnosti. Razantní
škrty vlády v rozpočtových finančních
prostředcích pro policii a hasiče totiž
mohou ohrozit standardy ochrany
životů, zdraví a majetku občanů, které
v naší republice byly dosud nastaveny.
Tyto obavy zcela veřejně prezentují
celostátní i regionální představitelé
složek integrovaného záchranného
systému. S obavami na příští měsíce
hledí především hasiči, ať už profesionální, nebo dobrovolní. Protože
také předcházející vlády uplatňovaly
různé úsporné kroky v oblasti požární ochrany, nemají nyní hasiči mnoho
zbytečných rezerv pro radikální úspory.
Ušetřit například požadovaných 40 %
z ročních provozních nákladů profesionálních hasičů bude velmi dramatické. Netvrdím, že se i u hasičů nedají
nalézt úspory. Ale jen v omezené míře,
a ne za každou cenu. V tomto případě
možná za cenu velmi vysokou.
Je potěšující, že přístup samosprávy
kraje Vysočina je k dané problematice
zcela odlišný. Krajské zastupitelstvo
už v prvním volebním období začalo
přispívat na profesionální a zejména
dobrovolné hasiče v regionu. Tato každoroční finanční výpomoc, aniž by ji
od kraje vyžadovala jakákoliv legislativní norma, přetrvává do současnosti.
Krajská samospráva se tak opakovanými konkrétními kroky snažila v rámci daných možností přispět ke kvalitnějšímu zajištění bezpečnosti občanů
na Vysočině. Současné vedení našeho
kraje v této pomoci hasičům nadále
pokračuje. I v tak složité ekonomické
situaci, kterou v tomto období zaznamenáváme, neopomnělo při přípravě rozpočtu na rok 2011 naplánovat
finanční příspěvek pro hasiče, v porovnání s letošním rokem dokonce
s mírným navýšením. Kraj je připraven
také krýt část nákladů při případném
vzniku krizových situací.
Jan Slámečka
předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina,
krajský zastupitel za KSČM

Nová webová služba
Vysočina spustila zkušební provoz nové
databáze Rejstříku příspěvkových organizací kraje Vysočina. „Jde o zcela
novou aplikaci s vysokou mírou spolehlivosti a komplexnosti poskytovaných informací,“ uvedl Zdeněk Ryšavý (ČSSD),
radní kraje Vysočina pro oblast informatiky. Databázi plní adresáti průběžně,
změny se do rejstříku promítnou v lepším případě řádově do několika hodin.
Přehled krajských příspěvkových organizacích je k dispozici v hlavní nabídce na
www.kr-vysocina.cz. text: Jitka Svatošová

www.kr-vysocina.cz

Výrobci z Vysočiny na předvánočním bazaru
Praha hostila
předvánoční bazar,
na kterém se představili
zástupci 47 států, které
mají v hlavním městě svá
zastupitelství.
„Českou republiku reprezentovali výrobci z Vysočiny, protože náš kraj byl vybraný jako jediný český zástupce. Myslím,
že svou úlohu splnili vynikajícím způsobem,“ hodnotil Josef Matějek (ČSSD),
radní kraje pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství, který se
na přípravě akce podílel společně s kolegou Tomášem Škarydem.
Bazar oficiálně otevřela Livie Klausová
a na stánku Vysočiny si zakoupila keramický květináč z Nové Říše a salám Křemešník. „Jako dárek dostala za stánek
České republiky náhrdelník s vinutými
perlami, které vyrábí Jana Pašková z Třebíče, nositelka značky Vysočina – regionální produkt, stejně jako ostatní výrobci
z regionu,“ popsala Jitka Mattyašovská,
Vysočina Tourism, p. o.
Velký zájem byl podle slov Jitky Mattyašovské o loutky z Království loutek, s. r. o.
Žďár nad Sázavou, sklo ze sklářské hutě Huť
Anna Bělá, Tasovské placky, salám Křemešník a Vysočina, keramiku z Nové Říše, med,
čaj, Aronii (lihovina) a pikantní tyčky z Bystřice nad Pernštejnem, „krajskou“ slivovici

Stánek výrobců z Vysočiny, který reprezentoval na předvánočním bazaru Českou republiku, si prohlédla se zájmem také Livia Klausová

a kalvados, plyšové ježky Jihlavy, ručně vinuté perly Jany Paškové, sladové sušenky
z Dalešic nebo chotěbořské pivo. Výtěžek
z prodaných výrobků ve výši 27 882 Kč bude
věnovaný na charitativní účely. Budeme

žádat organizátory o poskytnutí tohoto výtěžku organizaci v našem kraji. Děkuji všem
subjektům, které nabídly svoje výrobky
na tuto prestižní mezinárodní akci, jíž jsme
propagovali nejen kraj, ale i podnikatele

Vánoční kapří tradice i na Vysočině
S koncem roku přichází čas vánočních
svátků a s nimi i tradiční doba kaprů. Je to
období vrcholící celoroční snahy rybníkářů připravit pro tyto svátky dostatek ryb,
a šupinatí krasavci tak opouštějí nedobrovolně svoje mokré domovy. Ani na Vysočině tomu není jinak. Vždyť z rybníků našeho kraje produkční rybáři vyloví za rok
téměř dva tisíce tun ryb, a kapr činí takřka
osmdesát procent z tohoto množství. Kapr
je tak nejen hlavní rybou našich rybníků,
ale i hlavní exportní rybou určenou především pro trhy v sousedních zemích.
Vánoční čas je spojen s množstvím tradic a kapr nebo jiná domácí sladkovodní ryba na našem stole je jednou z nich.

Tradice je tradice, ale ryby bychom měli
konzumovat nejen na Vánoce, vždyť rybí
maso je zdravé, dietní a jeho složky chrání náš organismus před vznikem srdečních a cévních onemocnění. Přesto však
je jeho spotřeba pouze něco málo přes jeden kilogram na člověka za rok. Přes poměrně nízkou spotřebu by kapr mohl být
příkladem regionální potraviny, a to nejen
našeho kraje. Vždyť i naši předci byli navyklí konzumovat hlavně to, co se pěstovalo, chovalo nebo rostlo v jejich blízkém
okolí a na co byl jejich organizmus zvyklý. Regionální potraviny k nám nemusejí
cestovat na velikou vzdálenost, a bývají
proto čerstvější, s cennějšími nutričními

vlastnostmi a v neposlední řadě tolik nezatěžují životní prostředí.
Dříve se kapr nejčastěji připravoval
na černo, tím, že se pekl v omáčce z mandlí, rozinek, perníku, povidel, ořechů
a sladkého piva. Klasický smažený kapr,
jak ho známe my, se k nám dostal později jako recept od Magdalény Dobromily
Rettigové. „Ať už si kapra nebo jinou naši
rybu připravíte na jakýkoliv způsob, děláte něco pro své zdraví, podporujete naše
rybníkáře a regionální produkty, a v neposlední řadě napomáháte zachovávat jednu z našich významných tradic,“ uzavřel
Josef Matějek (ČSSD), krajský radní pro
zemědělství.
text: Jitka Svatošová

Po deváté ocenili v Brodě knihovníky Vysočiny
Šestnáct neprofesionálních knihovníků
v kraji Vysočina převzalo v listopadu ve velkém sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě ocenění za svou práci v rámci Malé knihovnické slavnosti. „Každá z pověřených
knihoven v bývalých pěti okresech Vysočiny
nominuje za svou oblast tři až čtyři knihovníky, ze kterých pak vybíráme ty nejlepší,“
popsala Jitka Hladíková, ředitelka Krajské
knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Výsledky na www.iKrajvysocina.cz

„Vždycky to byla pro nás záležitost celé
rodiny, takže v současnosti mi tam pomáhají neteř a moje matka, protože nás to
baví,“ vysvětlila oceněná knihovnice Helena Doležálková, která pracuje v knihovně v Dolním Městě na Havlíčkobrodsku
od roku 1982.
Ceny předával Tomáš Škaryd, radní
kraje Vysočina pro oblast kultury, který
ocenil všechny přítomné knihovníky.
text: Milan Pilař foto: archiv Krajské
knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

a výrobce z Vysočiny,“ doplnil Tomáš Škaryd (ČSSD), radní kraje pro oblast kultury
a cestovního ruchu. Akci navštívilo okolo
osmi tisíc návštěvníků.
text Milan Pilař foto: archiv kraje Vysočina

Hledá se Skutek
roku 2010
Kraj Vysočina hledá nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, které nezištně pomohly v rozvoji
regionu. „Po novém roce odstartuje sběr
nominací v devíti kategoriích, jaro bude
ve znamení hlasování veřejnosti a v červnu
je na zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou naplánováno slavnostní předání cen,“
popsal Martin Hyský (ČSSD), radní kraje
Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.
V loňském roce proběhl první ročník soutěže Skutek roku, kdy o výběru ze 112 nominovaných skutků rozhodlo 4231 hlasů.
Na základě tohoto hlasování Zastupitelstvo
kraje Vysočina rozhodlo o udělení cen, které
převzalo sedmadvacet oceněných v devíti
kategoriích. „V příštím roce budou oceněny skutky jak fyzických osob, tak projekty
právnických osob za aktivity v roce 2010
na území kraje Vysočina. Nejúspěšnější projekty postoupí do přeshraniční soutěže, která se uskuteční v Dolním Rakousku v roce
2012,“ připomíná Martin Hyský. Každá aktivita, která bude nominována, může sloužit
jako inspirace pro aktivity další. Nominace
budou přijímány v jednotlivých kategoriích,
tak, aby při jejich hodnocení byla možná
jejich porovnatelnost.
text: Jitka Svatošová

Jarmila Bohdálková, Knihovnice městyse Heraltice

Nominační formulář na straně 6

Čech v zemi hvězd a pruhů – tradice žije dodnes
Jan Rosický
*17. 12. 1845 Humpolec
†2. 4. 1910 Omaha, Nebraska, USA
Muž, který si svou slávu vybudoval v zemi
hvězd a pruhů, se narodil v rodině malého pekaře v Humpolci 17. prosince 1845.
Na místní evangelické škole byl jeho učitelem jeden z nejvýznamnějších českých
pedagogů Jan Sluníčko. Gymnázium začal studovat v Pelhřimově, pokračoval pak
na reálce v Praze, ale pro nedostatek financí studia nedokončil.
V té době přišla do Humpolce krize tradičního soukenictví, a tak v patnácti letech, navíc po požáru rodného domku,
který rodinu připravil o majetek, odešel
hledat existenci za oceán. Až do svých dvaceti let pracoval na rodinné farmě ve Wisconsinu, potom se přemístil do Milwaukee
a odtud jeho cesta vedla do Chicaga. Tamní česká menšina vedla bohatý spolkový
život, do kterého se mladý Jan aktivně zapojil. Vstoupil do Sokola, Hlaholu i Slovanské lípy, hrál také krajanské divadlo.

Začal přispívat i do krajanských časopisů a seznámil se s Josefem Václavem
Sládkem, kterému asistoval při redigování
jeho chicagských Národních novin. To byl
první krok na cestě stát se významným čechoamerickým novinářem a vydavatelem.
Po požáru Chicaga 1871, kdy znovu přišel
o majetek, odešel do San Franciska v Kalifornii a odtud pak do Omahy v Nebrasce,
kde se oženil a trvale usadil. Jeho pionýrské osudy slouží krajanům dodnes za vzor.
V Omaze zřídil Českou Národní tiskárnu, ve které vydával řadu českých novin
a časopisů. Byl to Pokrok Západu o kterém
se dodnes tvrdí, že pronikl do všech koutů
států a na západ od Missouri nebylo Čecha, který by naznal jméno jeho redaktora,
od roku 1884 Kwěty americké a od roku
1890 začal vydávat časopis Hospodář,
který vychází dodnes. Hlavní ambicí časopisu bylo pomoci těm krajanům, kteří museli odložit svá původní řemesla a věnovat
se farmařině. Po Rosického smrti převzala vydávání časopisu dcera Růžena Rosická. I ona navázala styky s domovinou

Jan Rosický, zakladatel Hospodáře, se ženou Marií

a za pravidelného spolupracovníka časopisu v Čechách si vybrala ředitele hospodářské školy v Chrudimi Hynka Buriana.

Tím se jí dařilo udržet i jazykovou úroveň. V roce
1989 koupil vydavatelská

práva Jan Vaculík, který v Texasu vydává
časopis stále v podstatě ve stejné podobě
(http://hospodar-czech.blogspot.com).
Tento podnik začal vydávat také světovou beletrii. Firma funguje pod názvem
Automatic Printing Co. Omaha dodnes.
Jan Rosický byl jako přední čechoamerický nakladatel v čilém písemném styku s Vojtou Náprstkem a dopisové přátelství trvalo
až do jeho smrti roku 1894. Do Prahy Náprstkovi zasílal cenné přírůstky do jeho Krajanské knihovny, která je
dodnes jedním z velmi
zajímavých sbírkových fondů Náprstkova muzea a badateli je
velmi vyhledávána.
Jan Rosický zemřel
2. dubna 1910 a jeho
ostatky byly uloženy
na českém hřbitově
v Omaze.
Text: Luboš Göbl
foto: www.krajane.net

Prosinec 2010

Na běžkách do Žďárských vrchů
Možností, kam se
podívat na Vysočině
na běžkách, je celá řada.
Svoje běžkařské ambice
můžeme například
uspokojit ve Žďárských
vrších.

Strojově se tu upravuje přes sto kilometrů
tratí a mapu lyžařských tratí můžeme zakoupit v turistickém centru v Novém Městě na Moravě.
Výchozím místem pro zhruba patnáctikilometrový okruh může být například
Fryšava pod Žákovou horou ležící necelých 9 kilometrů severozápadním směrem
od Nového Města na Moravě. Autobusem
se sem dostaneme ze Žďáru nad Sázavou
i z Nového Města na Moravě. Pokud jedeme autem, můžeme zaparkovat například
u kostela, odkud vede běžecká trať severně kolem Nového rybníka. U Fryšavských
hájenek vkročíme do lesa. Jím vede tříkilometrová trať přes Blatky, pak mírně s kopce k romantické usedlosti Samotín, kde
stojí několik roubených chalup horáckého
typu. Ze Samotína se vydáme na Krátkou,
kde se uchoval jeden z nejkrásnějších souborů lidové architektury v oblasti, chráněný jako vesnická památková rezervace. Odtud je to už coby kamenem dohodil
do Kadova, tady nesmíme vynechat návštěvu hospody U Janečků s vyhlášeným
likérem zvaným Kadovánek. Z Kadova
vede trasa k rozcestí Nad Kadůvkem a odtud je to asi 3 kilometry do výchozího místa ve Fryšavě.
text a foto: Petr Novák
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panorama

recept

Upéct si můžete i čaj
Kromě cukroví si můžeme ve vánočním
období upéct například i čaj. Na správný
pečený čaj potřebujeme dva kilogramy
libovolného drobného nebo pokrájeného ovoce, půl až tři čtvrtě
kilogramu krystalového
cukru, koření podle chuti, jako například skořici, hřebíček, badyán,
jeden nebo dva omyté
citróny a podle chuti můžeme přidat i rum.
Odpeckované a nakrájené ovoce dáme společně s nakrájeným citrónem na hlubší plech,
vše zasypeme cukrem
a přidáme koření. Promícháme a vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme při
170 stupních Celsia půl
hodiny až čtyřicet mi-

Usedlost v Samotíně, typický obrázek krajiny ve Žďářských vších

nut, občas můžeme promíchat. Okamžitě
po vytažení z trouby vmícháme do ovoce
rum a poté směs plníme do skleniček se
šroubovacím uzávěrem. Položíme
je víčkem dolů a necháme
vychladnout. Stačí dát
do hrnku tři až čtyři
lžičky ovocné směsi, zalít vařící vodou
a můžeme lahodný
nápoj podávat pro
zahřátí. V letních měsících se dá pít i studený.
Pokud také rádi
trávíte čas v kuchyni
a znáte typické recepty
pro náš kraj, stačí nám
je zaslat. Nejlepší recepty otiskneme a autora oceníme.
text a foto:
Monika Fiedlerová

Rakouský barokní stavitel na Vysočině
Letos uplynulo 350 let od narození slavného rakouského barokního architekta Jakoba Prandtauera, který se zapsal
i do dějin architektury na Vysočině. Narodil se v tyrolském Stanzu, pracoval
ve službách církve, ale také na návrzích
zámků, mostů, sýpek či domů. Jeho jméno je pevně spjato s klášterem v Melku,
ale i s desítkami jiných projektů po celém
Rakousku, hlavně pak v oblasti Podunají.
Významně se zapsal do dějin architektury
na Vysočině barokní přestavbou zámku

Zimní projížďka krajinou Žďárských vrchů může být jedním z tipů na vánoční výlet

v Jaroměřicích nad Rokytnou, uskutečněnou v letech 1700-1737. Stalo se tak
z podnětu majitele honosného sídla Jana
Adama Questenberka. Zámku se dodnes
přezdívá malé Versailles.
Tři výstavy věnované v Rakousku
na počest výročí Jakoba Prandtauera –
v Diecézním muzeu a v Městském muzeu
v St. Pölten a v klášteru Melk – už skončily, zájemci ale mohou navštívit do 26.
dubna 2011 výstavu v Zemském muzeu
v St. Pölten.  text a foto: Pavel Kryštof Novák

Spolupráce s francouzským regionem přináší ovoce
Díky partnerství mezi krajem Vysočina
a regionem Champange-Ardenne se podařilo v posledních letech
zkvalitnit výuku francouzštiny na školách na Vysočině. Plodem spolupráce
obou partnerů je zajištění
už druhého lektora francouzského jazyka, jímž
je paní Clémence Sublet
z městečka St. Dizier v regionu Champagne-Ardenne. Na Vysočině vyučuje
od 1. září loňského roku
na Obchodní akademii
a Hotelové škole Havlíčkův Brod, v Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii

Velké Meziříčí, a dále na Gymnáziu Jihlava, Obchodní akademii a Jazykové
střední škole s právem
státní jazykové zkoušky
Jihlava.
„Pobyt Clémence Sublet financujeme jak ze
zdrojů kraje Vysočina
a regionu ChampagneArdenne, tak prostřednictvím Velvyslanectví francouzské republiky v ČR.
Lektorka
vystudovala
francouzštinu pro cizince na univerzitě v Nancy.
Pracovala už v Portugalsku, na Ukrajině,
v Jihoafrické republice i přímo ve Francii,“

vysvětluje Martina Tomšů z krajského
úřadu.
Kromě středních škol pracuje Clémence Sublet také pro příspěvkovou organizaci kraje Vysočina Education. „Kurzy
využíváme pro organizování vzdělávacích
seminářů zaměřené na pedagogické pracovníky, především učitele francouzského jazyka. Francouzská lektorka úspěšně
spolupracuje také s Francouzským klubem v Jihlavě a v Třebíči, jejichž prostřednictvím seznamuje zájemce na Vysočině
s životem ve Francii,“ dodává Marie Kružíková (ČSSD), radní kraje pro školství.
Lektorka se navíc na Vysočině seznamuje
s naším školským systémem.

Zachovalé plány architekta Jakoba Prandtauera na přestavbu zámku v Jaroměřicích
nad Rokytnou mohou zhlédnout návštěvníci výstavy St. Pöltenu

text: Milan Pilař

Křížovka o ceny
Ačkoli Jan Rosický (1845-1910, viz též článek na straně 4) strávil v Americe padesát let, jeho pobyt se o pár let minul se starším, a určitě slavnějším emigrantem, který se však po deseti letech v USA vrátil do Prahy. Byl to... (viz tajenka).
Ten byl dokonce členem americké vládní expedice, jejímž úkolem bylo prozkoumat indiánský kmen Dakota. Ve své závěti přiřkl svůj majetek svému muzeu; součástí jeho osobních sbírek bylo i 46 000 svazků knih a 18 000 fotografií.
Autor:
Martin
Němeček

Nejvyšší norma právního 3. díl tajenky
státu

Řecké
písmeno

Nezvalova
literární
hrdinka

A sice

Příkoří

Nejčastější
hodnota
ve statis.
souboru

Mytím
odstranit

4. díl tajenky
SPZ okr.
Karl. Vary

SPZ okr. Ústí
nad Labem

Nízký
otevřený
nákl. vůz
Živočich

Druh jelínka

Svob. feudál.
statek
Křídlo
budovy

Před. strana
mince
Inic. spis.
Nerudy

Mravní
základ

Domovní
odpad

Zdvořilé
oslovení
ženy

Značka
samaria
Sarmati
Divadelní
hra
Polynéský
opoj. nápoj

Vězeňská
místnost
Himalájs.
skupina

Zmrzlá voda
Zemědělský
pesticid

Stav.železobetonová
výztuž
Zn.rádia

1. díl tajenky

Obleky (slan- Krystalická
gově)
břidlice

Opětovně
Německy
vrata

Nemocniční
oddělení
Patřící
obrovi
Ukazovací
zájmeno
Stařešina

Velká vločka
(nářečně)
St. přírod.
rezervace

Část houslí

Výtažky
z léč. bylin
Mechanický
drtič
Planeta
Sluneční
soustavy
Srdečnice

Ženský zpěv.
hlas
Město
v Čadu

Značka
selénu

Letopisy

Bicykl
Silná rána

Anglicky
setřídit
Území

Obal zubní
pasty
Zvuk trumpety

Desetiny
tisíce

Označení
neidentif.
létajících
objektů

Časné
Novinářská
poznámka

Bulharské
pohoří
Boty

Aneb
Ženské jméno (13. 8.)

Hořké žaludeční léky

Chemická
značka
astatu

Velké oko
(nářečně)
Mongolský
pastevec

Říms. krutovládce
Brazilský
indián

Právo
znemožnit
přijetí
zákona

Noční pták

Příkopová
propadlina
(rift)

Pěvecké
těleso

Směrem
k zemi
Cetka
(knižně)
Jednotka el.
napětí
Španělsky
zlato

Spojka

Rostlina
prha

Ruský
souhlas

Přestávka
Postava
z Jiráskovy
Fil. historie

Otvor
v místnosti
Latin. překlad bible

Odvar z léčivých bylin

SPZ okresu
Ostrava

Rostlina kozlík lékařský

Časové údaje Osobní
zájmeno

2. díl tajenky

Citoslovce
hromadné
střelby

Vpřed
(italsky)

Nápověda: Ati, Elis, modus,
oro, Rila, sika.

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají
hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Úspěšní luštitelé – vylosovaní výherci cen za křížovku z minulého čísla jsou: Květa Ochranová, Bory a Jan Blažek, Velké Meziříčí.
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Zaměstnanci
roku
Segmentace
5

Novera komplet Office
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Ajtíci a manažeři

29

Představení Hradce Králové
číslo 1
únor 2008
GTS Novera

říjen 2007
prosinec 2007

srpen 2007

červen 2007

Velká soutěž v kreslení

DWDM projekt
En-ká-péčko
Jiří Zahradník:
Z rybáře obchodníkem
Mateřská pauza
Vladany Štefkové
Brněnský experiment

Jméno a adresa nominované osoby:

Kultura a umění

3

Životní prostředí

4

Volný čas dětí a mládeže

5

Poradenství, osvěta, vzdělávání

Sociální oblast

2

Ekonomická oblast

3

Oblast sídel, staveb a bydlení

4

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

4

Rehabilitace už v červnu

Dětské centrum v Jihlavě doplní
kraje
rehabilitační pavilon z rozpočtu

5

Zámek v Herálci se změní

komplex
Vzniká zde moderní hotelový
korun
za téměř sto třicet milionů

8

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

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

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

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

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

mše s 220 účinkujícími

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

na 49. ročníku Mezinárodního

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

nost neklesla

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

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

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

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

foto: Czechtourism

str. 4

str. 10

Z OneGTS do MyGTS
JYSK
Jedna GTS pro jeden
Bezpečnost IP sítí

str. 8–9

srpen 2009
číslo 4

Počasí je naše
Změna znamená příležitost
Daruj krev s Noverou

str. 12

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

str. 14

str. 11–12

str. 12

Internetová anketa

si
na vydání DVD, ale může
dat na netu, nemusí čekat
v City parku takovéto
anonymní odpůrce
by zaniklo! Ovšem kino Cinema
to rovnou stáhnout...“ pokračuje
se spoustou filmoKina zejí prázdnotou...“ tak
Líbáš jako Bůh jsme tam
„Zájem o umění klesá!!!
starosti neřeší...na komedii
kina. „Nyní mají všichni kabelovky
který dále posomrovat do kin. V BnP
a promítalo se bez problézačíná příspěvek jedné z dotazovaných,
v celém sále seděli 4 lidé
vých kanálů, tak proč se ještě
už není co bývala. Pamatuji
po převratu. Lidi nechodili,
kračuje: „Návštěvnost kin
mů...“
kino zrušili už dávno, hned
na provoz byly vysoké.
pomalu čekal, zda se dostaví
„odvázal“: „Jaká kultuplné sály a teď aby člověk
Zato anonym se pořádně
tak se to nevyplácelo a náklady
vás bylo 10 a promítalo se.
a čučet na film, který stejně
bylo každý léto, pamatuju
ještě 2-3 návštěvníci, aby
ra a společnost??? Sedět
To samé i letní kina. Dřív to
Dukla ještě před rekonmožnost si kdykoliv
na stadionu v BnP,
i
kině
v
tak
nemít
Jihlavě,
Rožínce,
v
televizi,
v
Dolní
zažila
v
uvidím
To jsem
později
jak na hřišti
která se mimochodem
a nezájmu lidí. To samý
možnost si tam dát chipsy
strukcí. Jenže teď po renovaci,
odskočit na záchod, nemít
ale i to zaniklo kvůli ztrátovosti
lepší. Provozovatel to musel
možnost si tam pokecat se
Radši tu stovku za lístek inmoc povedla, to není o nic
a otevřít flašku vína, nemít
multikino v kulturáku. PS:
že už našlo) dalšího dobdruhé přísedící, mít moždokumentární DVDčka z novzdát a město hledá (možná,
sousedy, protože by to rušilo
vestuju za 2 filmová nebo
byt prodělečný. To chce
kýmsi vysokým vepředu...
si to doma v soukromí!“
rodruha, co by chtěl risknout
nost mít zacloněn výhled
vin nebo časáků a pustím
i dokumentárním filmům
je soukromí. A kdo umí hlefakt odvahu!!! Kino slouží
Nezlobte se, ale soukromí
– byla by velká škoda, kdyv rámci filmového festivalu

Jméno:
adresa:

kontakt:
Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních dat v rozsahu uvedeném ve formuláři pro potřeby vyhodnocení ceny kraje Vysočina „Skutek roku 2010“ realizované v rámci projektu MA-G 21.

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

Ondrášek – pomoc v beznaději

O klienty
NOKD podpořila mobilní hospic.
tak lépe
se starají doma, odchází se
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OSTRAVA – Při masivSpolečnost OKD získala
ním zavádění programu
ve slovinské Portoroži
trvalého zlepšování
prestižní mezinárodní
(Continuous Improvement) si jistě řada z vás
ocenění Golden Drum
týká
klade otázku, zda se tato iniciativa
za komunikaci s veřejností
pouze důlních či výrobních pracovišť,
a orgauspěanebo zahrnuje veškeré činnosti
OSTRAVA – Společnost OKD
mi
nizační jednotky včetně administrativních
la se svými komunikační
vás
útvarů správy společnosti. Odpověď
projekty na mezináčinnosti
festivalu
asi překvapí, ale prostřednictvím
rodním
trvalého
interního auditu funguje proces
ve slovinské Portoněkolik let.
zlepšování na Správě OKD již
roži. Prestižní oceInterní audit OKD je tříčlenný útvar
nění Golden Drum
ředitele,
generálního
získav přímé podřízenosti
(Zlatý buben)
ujišťovakterý se zabývá prováděním řady
la v konkurenci 116 projekOKD. Práce
cích a konzultačních auditů v
tů z celého světa za loňskou
který je
ﬁnáútvaru se řídí ročním plánem,
náborovou kampaň. Do
námětů
vytvořen na základě analýzy rizik,
le postoupila také informační
také členů
členů senior managementu a
kampaň o veřejně prospěšných
Zjednovýboru pro audit a dozorčí rady.
aktivitách ﬁrmy a založení
někoho
dušeně řečeno, pokud je třeba
Nadace OKD.
ujistit o tom, že jsou dobře nastavené
pokud
kontrolní mechanismy, případně
procesu,
je potřeba poradit se zlepšením
či
s novým organizačním uspořádáním
se k tomu
se zvýšením efektivity, využívá
často interní audit.
jiné
V roce 2009 se interní audit mimo
sanací
zabýval procesy nákupu, prodeje,
a rekultivací, podílel se na iniciativě
skladech,
snižování zásob materiálu ve
kritických
v oblasti IT ověřoval bezpečnost
a zabýval
aplikací informačního systému
Jen
se také centralizací osobní dopravy.
roku naza prvních devět měsíců tohoto
doporučení
vrhl interní audit více než 120
ke snížení rizik a zvýšení efektivity.
Zlepšování je však záležitostí každého
můžete
z nás a já pevně věřím, že i vy
přispět k rozvoji naší společnosti.
Petr Hanzlík
OKD

vedoucí útvaru vnitřního auditu

Ze světa

Souhlas se státní podporou
španělskému uhlí

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

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

DARKOV – Projekt Continuous
Improvement (CI) neboli Systém
v dolech
trvalého zlepšování se stal
hitem.
OKD největším pozdně letním
Dole
Úspěšně odstartoval také na
Darkov. Povzbudivé jsou zejména
údržby
výsledky projektu Optimalizace
2, který
v porubu 140 912 na závodě
zářijobyl realizován v prvních dvou
vých dekádách.
„Projekt se týkal optimalizace
od přípracelého komplexu činností,
vy techniky k těžbě, přes samotné
společocenění
přebírají
se
Podíleli
Haladovou
dobývání až po odtěžení.
Petra Mašínová (vpravo) s Jitkou
Ředitelka pro PR a komunikaci
také
s OKD na projektech spolupracovala.
agentury Bison & Rose, která
na něm horníci v rubání, ale
ně s Vladimírem Bystrovem z
ialisté či
elektrikáři, zámečníci-spec
specialistů. OKD se
výrazně
v duchu horníků a důlních
obsluha odtěžení. K úspěchu
Náborová kampaň se nesla
představila veřejnosti jako
provozu
přispěl i vedoucí mechanik
co drží par- také nově
v moravskomotta „Hledáme chlapy,
perspektivní ﬁrma, která
Míra, který zajistil
Antonín
formě
rubání
netradiční
této
podporuje hornictu“. Firma díky
nových slezském regionu
nadstandardní dodávky náhradobory
náboru získala několik stovek
údržbu
ké učňovské školství i vybrané
ních dílů a pečlivě sledoval
na vysokých školách.
kombajnu. Důslednou koordinací
a nejúkaždý
„OKD patří mezi největší
všech navazujících činností
ale i v celé
co má
spěšnější ﬁrmy v Česku,
člen kolektivu přesně věděl,
jsme, že se
vyzněl jako
střední Evropě. Dokázali
dělat a celý výrobní proces
neJe až
vyrovnáme evropské konkurenci
mistrovsky sehraný koncert.
bezpečnoszvyšování
a tím
jen v těžbě uhlí,
škoda, že porub byl již dokopán
ale
zhodnotil
ti a zavádění nových technologií,
byl i celý projekt ukončen,“
práce,“
naší
Darkov
také v ostatních oblastech
vedoucí projektu CI na Dole
Petra Mašínořekla při přebírání ceny
Česlav Lincer.
OKD.
pracovvá, ředitelka PR a komunikace
Díky optimálnímu přístupu
ale nikdy
„Na toto ocenění bychom
a uplatnění prvků CI
projektu
k
níků
zaměstdobývací
nedosáhli bez pomoci všech
se průměrná doba provozu
roce po50 pronanců, kteří nám v loňském
techniky prodloužila na plných
do na(celorevírmáhali hledat nové „parťáky“
cent celkové pracovní doby
red.)
šich důlních provozů,“ dodala.
ní průměr je 30 procent – pozn.
profei plnění
V porotě soutěže zasedli zkušení
a úměrně tomu se navýšilo
světa. Nejleptěžba
sionálové z branže z celého
výrobních ukazatelů. Denní
vybírala ze2100
ší práce v oblasti PR porota
z porubu vzrostla ze srpnových
prokazatelný
ze
jména s ohledem na jejich
na 2800 tun uhlí a denní postupy
důraz také
výsledný efekt, přičemž kladla
na 5,1 metru!
4,1
myšlení
Pokračování na str. 2
na strategický přístup, neotřelost
Vladislav Sobol
a ucelenost provedení.

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

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

zavítala
DARKOV – Vzácná návštěva
Do porubu
12. října na Důl Darkov.
báň40 204 fáral předseda Českého
za doského úřadu Ivo Pěgřímek
OKD
provodu generálního ředitele
dalších maKlause-Dietera Becka a
nažerů naší těžební společnosti.
vybaven
je
Navštívený porub
tj. sekcetechnologií POP 2010,
kombajnem
mi Bucyrus 2,6/5,5,
SL500 a porubovým dopravníkem
také zúčastPF 6/1042. Fárání se
předseda
nili za OBÚ v Ostravě
MarLibor Hroch a jeho zástupce
Ján Fabitin Štemberka a za OKD
a strategii,
án, ředitel pro rozvoj
ředitel a Boprovozní
Leo Bayer,
Dolu
leslav Kowalczyk, ředitel
Darkov.
Zdroj: IP/09/1125
hlavně
Fárání bylo zaměřeno
ých opatna kontrolu protiotřesov
se zajímal
ření. Předseda ČBÚ
POP
nejen o novou technologii
bezpečnost2010, ale především o

team:
ÚVODNÍK

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

Nicméně
ní bezpečnosti horníků.
řešit styk
poukázal i na nutnost
způsobem,
porub-chodba jiným
v OKD,
než je dosavadní praxe
se cela to hlavně kvůli zvětšující
nutno zajiskové ploše, kterou je
OKD na to
tit. Generální ředitel
z hlavních
reagoval, že je to jeden
kteúkolů těžební společnosti,
zvyšování
strategie
rý vychází ze
porubů.
bezpečnosti a výkonnosti
Beck
Po vyfárání Klaus-Dieter
zejména
a Ivo Pěgřímek diskutovali
hornické
o otázkách bezpečnosti,
investicích
problematice a dalších
a nových
do oblasti bezpečnosti
technologií.
ČBÚ a geNa závěr se předseda
na dalnerální ředitel OKD dohodli
Tentokrát
ší inspekční prohlídce.
by se měla
do oblasti příprav, kdy
razicí techfárat čelba s nejnovější
se svor340
nikou, tj. kombajn MR
lb
níkovacím zařízením.

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

Klaus-Dieter Beck, Leo Bayer

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

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

o pracovních věcech
Šéf koncernu nemluví jen
Grossmanna v RWE CZ
První návštěva Jürgena

strana 11

paně
Veleúspěch náborové kam

FOTO: B & R

Klokočov přivítá běžkaře

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

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

Z bunkru na Dukle muzeum

Věc každého z nás

Klášter v Želivě na mapě
nejcennějších památek

PN
PN.
PN
VVPN.

Noviny
zdarma
nejen pro
havíře

POP vidí
Darkovské řídicí stanoviště
veškeré dění v dole na monitorech

strana 3
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Šachta jako na dlani

...PŘICHÁZEJÍ NA KŘÍDLECH

Společné projekty
í
a nové policejní ředitelstv

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

str. 4

str. 5

str. 12

OD BŘEZNA

tisků
Náklad 222 500 vý
.cz
w w w. k r- v y s o c i n a

foto: HN

Přejeme vám
veselé Vánoce
a úspěšný rok 2009!

str. 6–7

str. 20 – 21

27

Údaje o navrhovateli (tyto údaje budou neveřejné):
Jméno, adresa, kontakt

Pravidla soutěže a formulář je k dispozici na www.kr-vysocina.cz.
Nominaci lze zaslat do 15. února 2011 na adresu: Vysočina, Odbor regionálního
rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (na obálku prosím připište SKUTEK ROKU 2010).
Navrhovatel není omezen počtem návrhů.

Představujeme nového
CE
technického ředitele GTS
ředitelem
Petr Možíš se stal obchodním
o zákazníky
Personální změny v péči

str. 4 – 5

str. 14 – 15

červen 2009
číslo 3

15. října 2009 l číslo 37

Sázavou.

Everse

firmy

Citová vazba Štěpánky Hanušové

str. 11

Popis aktivity:

Podpis:

str. 21

číslo 6
Prosinec 2008
GTS Novera

str. 4–5

PROJEKTY / AKCE právnické osoby
1

str. 8

str. 26

str. 5

Křížkem označte kategorii, ve které skutek nominujete, a popište nominaci:

Sociálně-zdravotní oblast

str. 4

str. 16

FOTO: Důl Darkov

1

Největší projekt v dějinách

str. 11

str. 17

str. 4

Nominovat můžete jak skutky fyzických osob, tak projekty právnických osob,
jejichž aktivity byly realizovány v roce 2010 na území kraje Vysočina a které
pomohly v rozvoji regionu a především neziskového sektoru.

2

Zaměstnanci 2007
NGN vede Pavel Brabenec
Brosterem
O vodě v řece s Peterem

str. 4

str. 14

str. 18

str. 25

str. 24

Pražská lovestory Stuarta
Adam Sawicki – rozhovor
Zelená Novera
Wholesale Line Rental

číslo 2
duben 2008
GTS Novera

Vive la France!
Zahájení projektu OneGTS
Telecom
Zlatý certiﬁkát od British

Nominační formulář SKUTEK ROKU 2010 – cena Kraje Vysočina

1

str. 18

str. 20

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

NOMINOVANÝ SKUTEK / PROJEKT

Jen škatule...?
Paparazzi ve Špindlu

číslo 5
říjen 2008
GTS Novera

str. 14

str. 16

pages 02 – 07

st

GTS

Milan Pilař

JEDNOTLIVCI
fyzické osoby

str. 11

str. 6

s

and task force
The Group: Our values
Group Units Activities
Life in the Group:
with...
Newcomers and interview

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

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

str. 5

str. 10

in this issue

GTS Awards Winners

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

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

str. 10

Síť MPLS
Úsek zákaznických řešení

18

číslo 4
srpen 2008
GTS Novera

Awards

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

Reálná virtualita
Budníka
Společně podle Tomáše
Studujeme po síti

10

24–25

číslo 3
červen 2008
GTS Novera

foto: KFV

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

Novera duo expres
Co je to Business inteligence

prázdniny jsou dávno pryč
a s nimi i doba dovolených,
relaxace a relativního klidu.
Počasí sice v prvních dnech
léto
nebralo podzim na vědomí,
jak
si svou nadvládu udržovalo,
dění
dlouho jen to šlo, avšak
na pav naší společnosti nabralo
třičných obrátkách okamžitě.
Celou skupinu RWE CZ patřičně
rozhýbala zejména návštěva
strávil
pana Grossmanna, který
svých
jeden den ve společnosti
k seznáčeských kolegů, přičemž
mení se s místními podmínkami
využil doslova každou minutu
časopis
svého pobytu u nás. Náš
tom
team: byl samozřejmě při
pořízení
pro
chvíle
i
a našla se
rozhovoru.
jen
Doba prázdnin však přece
více nahrávala odpočinkovým
velká
tématům, a to i proto, že
h Comčást aktivit podporovanýc
v průpaniem se odehrává právě
běhu léta. Při pročítání stránek
m
věnovaných mimopracovní
činnostem našich zaměstnanců
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inzerce
Seznamte se s nabídkou

bakalár̆ských studijních oboru
˚
na ver̆ ejné vysoké škole

ZPRAVODAJST VÍ Z VYSOČINY
14/12-VII/10

SIMPLY CLEVER

NENECHTE SI UJET
VOZY ŠKODA OCTAVIA
EDITION
S TURBOMOTORY
A ZVýHODNěNÍM
AŽ 85 000 KČ!

Tato reklamní plocha
může být vaše!

e
Veselé Vánoc
2011
k
a úspěšný ro
vám přeje
s.cz.
Vysočina-new
online deník
www.vysocina-news.cz

Inzerát typu
H – 1/32 – 68 x 49 mm
za 7000 Kč
02/12-VII/10

Poznejte sílu, úspornost
a komfort vozů Škoda Octavia
Edition CZ s turbomotory TSI
a TDI CR a zákaznickou
výhodou až 85 000 Kč.
Již za 349 900 Kč tak můžete
mít například model Octavia
Prima Edition CZ v provedení
kombi. Potěší Vás nejen slevou
64 000 Kč, ale také výbavou,
v níž nechybí klimatizace, el.
ovládání oken vpředu aj.

www.vspj.cz

Kompletní ceník na
www.iKrajvysocina.cz

Více informací získáte na
www.automaca.cz
Informujte se u nás ještě dnes!

UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY A NÁJEMCE LESŮ
SÍLA, KTEROU OCENÍTE
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Octavia: 4,5–7,8 l/100 km, 119–182 g/km

Dne 14. prosince 2010 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina Dodatek č. 4
k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly
jejich využití. Dodatek č. 4 k výše uvedeným zásadám je účinný od 1. ledna 2011,
od tohoto data nebudou poskytovány finanční příspěvky na:
1) obnovu lesů poškozenými imisemi - přirozenou a umělou obnovu síjí
2) obnovu, zajištění a výchovu porostů - přirozenou a umělou obnovu síjí
3) sdružování vlastníků malých výměr

17/12-VII/10

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda na Vysočině:

MÁCA, s.r.o.
Znojemská 4461/86a
586 01 Jihlava
skoda@automaca.cz

18/12-VII/10

OD 1. 12. 2010 NOVĚ OTEVŘENO

Oct_Edit_Com_K2_CZ_CLR_D_I_9a74d7fc9362471db7e59e133a7904fc_indd 1

K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno vzhledem ke zvýšenému čerpání finančních prostředků
na hospodaření v lesích v letech 2009 a 2010 a vývoji alokace finančních prostředků v rozpočtu
kraje Vysočina na kapitole Zemědělství – Lesní hospodářství.
9.12.2010 1:47:33

SHOWROOM nábytku a komplexního interiérového vybavení,
CENTRUM moderního designu a stylově zařízená KAVÁRNA
s bezplatným připojením na internet
a dětským koutkem

Otevírací doba:
Pondělí - Neděle
9-21 hod

Exit 112 s.r.o. | Červený Kříž 252 | 586 02 Jihlava | tel.: +420 561 110 422 | e-mail: info@exit112.cz | web: www.exit112.cz
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Důstojné stáří
navzdory „Alzheimerovi“
v Proseči u Pošné
Nový pavilon Domova důchodců v Proseči u Pošné by měl vyrůst v blízké budoucnosti, domov by v něm mělo najít
třicet seniorů postižených Alzheimerovou chorobou. „V červnu příštího roku
by měla vláda předložit novou státní
koncepci, která má přinést organizační
změny i potřebné finanční prostředky
pro pacienty postižené tímto onemocněním. My se budeme snažit získat
peníze ze státního rozpočtu,“ vysvětluje Petr Krčál (ČSSD), krajský radní pro
oblast sociálních věcí.
Současný objekt domova pro seniory umístěný v historické budově zámku v Proseči neposkytuje při stávajícím
naplnění kapacity dobré podmínky pro
fungování specializovaného oddělení.
V kraji Vysočina v současnosti nabízí
jedenáct specializovaných pracovišť se
zvláštním režimem celkem 292 lůžek.

www.kr-vysocina.cz

Fotoreportáž: Barevné Vánoce v sídle kraje Vysočina

Živý Betlém v podání klientů Ústavu sociální péče Těchobuz byl pro obrovský úspěch
několikrát opakován

Nápaditá vánoční dekorace patřila spolu s vánočními perníčky mezi nejžádanější zboží

Ukázka aktivit v krajském sociálním
zařízení

Večerní tečku za Barevnými Vánocemi udělal operně pěvec Jakub Pustina, kterého doprovodil sbor
Žďáráčku

Rok od roku se na Barevných Vánocích prezentuje více a více zájemců z řad sociálních zařízení
Vysočiny. Letošní nabídka vánočních dárků se setkala s velkým ohlasem veřejnosti

Dvoupatrová přístavba v Proseči se
provozně propojí se stávajícím objektem a měla by vyhovovat potřebám
osob s demencí, které jsou často omezeny i postižením pohybového aparátu.
V každém podlaží by mělo být umístěno
jedno oddělení s patnácti lůžky, denní místností a zázemím. Pokoje budou
jednolůžkové a dvoulůžkové, samozřejmostí je bezbariérové sociální zařízení u každého z pokojů. „V současném
objektu zámku by zůstal domov pro
seniory s kapacitou 39 lůžek, které by
se rozmělnily do dvoulůžkových a jednolůžkových pokojů, protože na začátku
21. století je nepřijatelné užívat a natož budovat tří a vícelůžkové pokoje,“
zdůvodnil Jiří Normandů, ředitel domova důchodců v Proseči u Pošné. Pokud
se vedení kraje Vysočina podaří získat
peníze, začne se v Proseči stavět na jaře
roku 2012, s dokončením se pak počítá
text: Milan Pilař
v létě 2013.

Sněhové radosti Vysočiny
pro děti i náročné lyžaře

Důstojnější prostředí v budoucnu
získají klienti domova v Proseči
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Provozovatelé sjezdovek
na Vysočině připravili
na zimu spoustu novinek
Na konci listopadu pokryla Vysočinu bílá
peřina, která udělala radost všem milovníkům lyžování. Ti najdou v kraji hned několik areálů, jejichž provozovatelé připravili
na letošní sezónu řadu novinek a rovnat se
tak v některých ohledech mohou i vysokohorským střediskům. Pozitivní zprávou je,
že i přes modernizaci zůstávají ceny jízdného ve většině areálů stejné jako vloni.
Třeba na Harusově kopci, který se jako jediný v kraji pyšní dvojsedačkovou lanovkou,
letos zrekonstruovali budovu s občerstvením a připravili nové překážky pro snowboardisty. Novinkou je také zařazení areálu
do televizního vysílání Panorama na ČT 2.
V Karasíně zase pamatovali na nejmenší a začínající lyžaře. „Postavili jsme zcela
nový dětský vlek úplně mimo hlavní sjezdovku, takže ti nejmenší si budou moci
jezdit úplně v klidu,“ říká za provozovatele
Libor Jedlička.

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Vít Kratochvíl z TJ Náměšť nad Oslavou skončil se čtyřmi body
v Batumi na 62. místě

text: Ondřej Rázl foto: provozovatelé areálů

www.region-vysocina.cz/lyze

Zima je v plném proudu i ve Skiareálu na Harusově kopci u Nového Města na Moravě, kde
jsou lyžaři na vrchol vyváženi dvousedačkovou lanovkou

Šachisté ovládli Přibyslav
V listopadu se v Přibyslavi
na Havlíčkobrodsku konala
největší letošní šachová akce
v kraji Vysočina - ACO cup
2010, který se uskutečnil při
příležitosti polofinále juniorů
a finále juniorek mistrovství
České republiky. Součástí týdenní akce byl i otevřený turnaj
v rapid šachu O pohár města
Přibyslav a turnaj pro mládež
do osmnácti let Pribináček.
Na šachových polích se v Přibyslavi utkalo na osmdesát hráčů z celé republiky, kteří po celý
týden bojovali o poháry, diplomy a hodnotné ceny.
Absolutním vítězem se
nakonec stal Petr Čižinský

Dárek pro nejmenší lyžaře připravili
i na Vysoké u Havlíčkova Brodu. Na svahu se objeví přenosný dětský padesátimetrový vlek, který sem zapůjčil na testování přímo výrobce. Podle předsedy
lyžařů Aleše Kadlece bude provozován
po celé vánoční prázdniny bezplatně.
Skiareál Jimramov nabídne letos lyžařům
téměř kilometrovou skicrossovou trať. Provozovatelé zpevnili parkoviště a zlepšili prostředí zázemí lyžařů u spodní stanice vleku. Pokud počasí dovolí, slibují překvapení
v podobě sněhové adrenalinové bomby.
Zázemí pro lyžaře vylepšili i provozovatelé na Šacberku u Jihlavy. Při zahájení sezóny uvedli oficiálně do provozu nový servisní objekt, který byl z původní pokladny
s elektrorozvodnou rozšířen o toalety,
úklidovou místnost a zázemí pro obsluhu
sjezdovky.

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Zleva Martin Klusáček, personální ředitel ACO Industries, Petr
Čižinský, Lukáš Vlasák, Štěpán Seidl ze Sokola Bedřichov, Jana
Fischerová a Marie Kružíková

z Pardubic, druhý skončil Lukáš Vlasák. Třetí místo patří
teprve čtrnáctiletému Štěpánu
Seidlovi ze Sokola Bedřichov.
Vysočinu v královské hře reprezentovalo patnáct hráčů, kteří
se v silné konkurenci v turnaji
neztratili. Titul mistryně ČR juniorek do osmnácti let si z Přibyslavi po zásluze odváží Karolína Olšarová z Orlové. Záštitu
nad zápolením šachistů převzala Marie Kružíková (nez.
za ČSSD), radní kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu a Jana Fischerová,
poslankyně Parlamentu České
republiky.
text: Ondřej Rázl foto: Václav Paulík

Omezení provozu
V pátek 31. prosince 2010
bude omezen provoz Krajského
úřadu kraje Vysočina. V tento
den budou budovy sídla
kraje Vysočina pro veřejnost
uzavřené. Dovolujeme si v této
souvislosti požádat veřejnost
o vyřízení nezbytných úředních
kroků ještě před koncem
letošního roku. Od pondělí
3. ledna 2011 pak budou
občané opět moci navštěvovat
krajský úřad v běžných
úředních hodinách.
www.kr-vysocina.cz

