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Lesníci na Vysočině
se míjejí s nabízenými evropskými penězi. Radní Kodet nabízí
možná řešení.
strana 2

Podle krajů je návrh na
vytvoření dalších regionů nesmysl. Problém
vysvětluje hejtman Miloš
Vystrčil.
strana 3

Klienti krajských sociálních zařízení mají
rekord. Společně slepili 4,5 kilometru dlouhý
papírový řetěz.
strana 6

Nemocnice potřebují změnu
Kraje svá zařízení zachránily od krachu ■ Teď je na řadě rekonvalescence a ani Vysočina není výjimkou

EDICE SKLIDILA OBDIV
Vysočina • Grantový program
Edice Vysočiny je ojedinělý
a ostatní kraje by jej měly napodobit. Na zasedání Spolku pro obnovu venkova při příležitosti výstavy Země živitelka to zaznělo od
představitelů spolku. Grant představil přítomným vedoucí krajského odboru kultury a památkové péče Horymír Kubíček a zároveň přivezl i řadu publikací, které už s podporou programu vyšly.
Edice Vysočiny financuje vydávání knih s lokálním a regionálním
obsahem, jež by jinak vůbec neměly u nakladatelů šanci. Kraj jej
vyhlásil již potřetí a s jeho pomocí už vyšlo 46 knih. O peníze se
mohou hlásit města, obce, svazky
a sdružení obcí, jejich příspěvkové
organizace, neziskovky, podnikatelské subjekty i jednotlivci.

Vysočina • Krajské nemocnice
v letošním prvním pololetí hospodařily dobře. Dosáhly kladného hospodářského výsledku
ve výši 15 milionů korun. Pokračuje tak trend výrazného
ozdravování ekonomiky nemocnic od doby, kdy je od státu
převzal kraj.
V roce 2003 převedl stát nemocnice na
kraje. Většinou šlo o předlužená zařízení
na pokraji ekonomické katastrofy. Například pět nemocnic na Vysočině vykazovalo celkovou ztrátu bezmála 600 milionů korun a po lhůtě splatnosti dlužilo dodavatelům dalších 287 milionů. Už o rok později,
pod vlivem přísných opatření, které nemocnice pod krajskou správou zavedly, se
podařilo dosáhnout vyrovnaného výsledku.
Od té doby nemocnice splácí staré dluhy
a postupně své hospodaření vylepšují. Je to
ovšem za cenu přísných úsporných opatření a všechny kraje nyní hledají způsob, jak
dosáhnout vyrovnaného hospodaření nemocnic bez drastických úspor, jež jejich
činnost mohou omezovat. Krajská zastupitelstva se shodují v celé České republice na
tom, že zlepšujícím řešením situace je změna právní formy nemocnic z příspěvkových
na obchodní společnosti. K tématu přinášíme podrobnosti na straně 2.

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
S odcházejícím létem už nás zase pomalu čekají podzimní deště, mlhy
a pak docela vysočinsky rychle první sníh. Už v těchto dnech kraj velmi
intenzivně připravuje plán zimní údržby. To je vlastně zjednodušeně řečeno pořadí, v jakém cestáři v zimě prohrnou a posypou silnice. Z toho plánu je jasné, kam musí vyjet nejdříve a která silnice může ještě nějakou
půlhodinku počkat. Vychází se z toho, po kterých cestách jezdí autobusy,
jak moc je silnice používaná a jestli mají lidé třeba možnost ji objet. Tento plán je pak celou zimu pro silničáře závazný, ale každý rok se připravuje znovu, protože vždycky se na cestách a v jízdních řádech Vysočiny přes
léto něco změní.
Kraj se stará o 4579 kilometrů silnic II. a III. třídy. Díky tomu, že je na Vysočině největší počet malých obcí ze všech českých regionů, je také tato
silniční síť nebývale hustá. Některé části kraje mají navíc podhorský a horský charakter – alespoň co se zimní údržby silnic týká. Když k tomu připočítáme ještě stále houstnoucí provoz, věčně zavřenou dálnici D1 a prachbídný stav silnic, zděděný ještě po státním hospodaření, vychází z toho
docela neutěšený obrázek.
Naši cestáři jsou, tak jak jsem je poznal, docela drsní chlapi, dobrodruzi a kouzelníci. I při tom stavu, který popisuji
(nechci nikomu
nic nalhávat), dokáží v zimě zajistit průjezdné silnice.
Pomozme jim, prosím, alespoň tak, že zimu nepodceníme, svá auta řádně obujeme a jezdit
budeme ukázněně a rozumně.
Ale abychom nebyli příliš pesimističtí. Kraj nehodil flintu do žita. Silnice postupně opravujeme tak,
jak nám peníze a síly stačí. Daří se nám získávat i státní a evropské dotace. Tak, jak postupně
napravujeme chyby státu ve školství, zdravotnictví, rozvoji venkova a podobně, napravujeme pomalu, ale jistě i chátrající silniční
síť. Svědčí o tom fakt, že kapitola
Doprava je druhou největší v krajském rozpočtu. Nám řidičům teď
nejvíc pomůže trpělivost.
Václav Kodet,
radní kraje Vysočina
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK NEMOCNIC (v milionech Kč)
2001 2002 2003 2004 2005 (k 31. 7.)
Havlíčkův Brod
-81,2 -29,9 -50,8 -0,5
11,1
Jihlava
-57,6 -62,7 -143,3 -4,5
-11,5
Pelhřimov
0,2
0,4
0,4
0,07
-6,4
Třebíč
1
-16,6
-6
0,3
9,3
Nové Město na Moravě -23,8
-23
-2,3
0,1
4,1
Kraj letos zaplatil nemocnici v Pelhřimově prakticky celé nové CT. Přístroj stál zhruba 23 milionů korun, kraj přispěl 20 miliony. Na snímku zcela
vpravo náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek při slavnostním uvedení tomografu do provozu. Foto: archiv nemocnice

Návštěvníků Vysočiny letos přibylo
Vysočina • Návštěvníků Vysočiny přibývá
a mají zájem o služby, spojené s cykloturistikou. Vyplynulo to z prvních údajů
o končící sezóně, které nyní zpracovávají
infocentra v kraji.
Například nárůst počtu návštěvníků vyhlídkové věže o 76 procent hlásí Jihlava. „Kromě anglicky a německy mluvících turistů
se zde letos objevili i Francouzi, Holanďané a rusky hovořící návštěvníci,“
říká
náměstkyně
hejtmana pro regionální rozvoj Marie
Černá (SNK). Trvale se zvyšuje počet
lidí, kteří chodí do
ZOO. Také v Třešti
odhadují nárůst návštěvnosti o 20 procent, lidé zde chtějí vidět hlavně synagogu a expozice betlémů. „Podobně jako v Jihlavě zaznamenali
mnohem více Francouzů, v návštěvnické knize mají několik pochvalných záznamů o stavu židovských památek v kraji,“ doplnila Černá. Nová lákadla v Pelhřimově, tedy Muzeum Lipských

a expozice Zlaté české ručičky,
přivedla do města více turistů.
Pelhřimovským muzeem rekordů
například prošlo v prázdninových
měsících téměř 280
návštěvníků denně.
Památky ve Žďáru nad Sázavou, zejména poutní kostel
na Zelené Hoře a zámek, jsou v nabídce
cestovních kanceláří a letošní návštěvnost je zhruba o 30
procent vyšší než
v předcházejících
letech. Infocentrum
hlásí zvýšený zájem japonských turistů. Naopak pokles zaznamenal
zámek v Telči, mírně i v Náměšti nad Oslavou a v Polné.
„Do Třebíče letos přijelo více turistů z Francie, Španělska,
Japonska, Skandinávie a také
USA,“ pochvaluje si Marie Černá. Návštěvníci Třebíče sem jez-

Cykloturistika je na Vysočině stále populárnější. Foto: archiv

dí nejen za památkami UNESCO,
ale v poslední době i kvůli letním
festivalům a za ostatními lákadly.
Letos infocentrum zaznamenalo také zvýšený zájem o třebíčský
větrný mlýn.
O stoupající oblibě cykloturistiky svědčí častější dotazy na
půjčovny či úschovny kol, zájem
o služby na cyklotrasách i informace o možných cyklovýletech
do okolí měst.
Ačkoliv jsou výsledky letošní sezony příznivé, mají ještě lidé, kteří se o návštěvníky Vysočiny starají, spoustu práce. Turisté

například požadují lepší značení,
zejména cizojazyčné a s jazykovou bariérou se potýkají také ve
službách a obchodě. Mnohde je
ještě velký dluh v atraktivitách
pro děti, zvláště když není počasí ke koupání. „Obecně ale musím říct, že mě tyto první údaje
příjemně překvapily, uvidíme co
přinesou přesnější statistická čísla. Všem, kteří v cestovním ruchu
pracují, a zejména pracovníkům
informačních center, patří velký
dík. Turistika se postupně stává
naší velkou příležitostí,“ uzavřela Marie Černá.
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Kraj pokračuje v záchraně svých nemocnic
Jestliže vzniknou akciové společnosti, budou ve vlastnictví kraje ■ Zaměstnanci mohou činnost zařízení sami kontrolovat

Vysočina • Účast zaměstnanců na přímé
kontrole fungování nemocnic. Srozumitelné a přehledné účetnictví v souladu
s evropskými pravidly. Větší odpovědnost vedení nemocnic. To jsou pouze
některé přednosti změny hospodářsko
právní formy nemocnic, která se teď
v našem kraji rozbíhá.
Hlavním důvodem, pro který
všechny kraje tento proces postupují, je snaha ve špatném státem
nastaveném a řízeném způsobu financování zdravotní péče nastavit
tu nejvýhodnější formu fungování nemocnic. „Nezbývá nám, než
se snažit udělat všechno proto, aby
v tomto státem nastaveném deficitním způsobu financování zdravotní
péče měly naše nemocnice co možná nejlepší podmínky pro naplnění
všech svých funkcí,“ říká hejtman
kraje Vysočina Miloš Vystrčil
(ODS). „Právě akciová společnost
je právní forma, která je jednoznačně dle všech analýz a zkušeností,
které máme v současné době k dispozici, jediným životaschopným
řešením, které má největší naději s pomocí kraje relativně úspěšně
odolávat státem nastavenému deficitnímu (dluhy vytvářejícímu) systému financování zdravotní péče,“
dodává hejtman.
Vrátíme-li se zpět do historie,
zjistíme, že kraje dostaly nemocnice od státu zadlužené a v tak ka-

tastrofálním stavu, že dva roky nedělaly nic jiného, než svá zařízení zachraňovaly. Například pět nemocnic na Vysočině vykazovalo
celkovou ztrátu bezmála 600 milionů korun a po lhůtě splatnosti dlužilo dodavatelům dalších 287 milionů. Postupně se však kraji a managementu nemocnic podařilo
dosáhnout vyrovnaného hospodaření. „Nabízí se tedy otázka, proč
se s tím nespokojíme, když to tak
umíme,“ říká hejtman a odpovídá:
„Protože to bylo za cenu velmi radikálních úsporných opatření a to
nejde dělat donekonečna. Každá
organizace musí začít žít normálně, a ne být pořád v nějakém krizovém stavu.“
Krajům byly nemocnice zákonem vnuceny jako příspěvkové organizace. I tento fakt sám o sobě je
nelogický. Již sám název příspěvková organizace napovídá, že jejím
hlavním zdrojem příjmů by měl
být příspěvek od zřizovatele. U nemocnic tomu tak ovšem v žádném
případě není. Hlavním zdrojem pří-

Kterých nemocnic se změna týká:

Grant pro knihy
Vysočina • Dalších 27 knih vyjde díky grantovému programu
Edice Vysočiny. Už třetí kolo zaznamenalo velký zájem, 20 uchazečů neuspělo. O peníze mohou
žádat obce, neziskovky, podnikatelské subjekty i jednotlivci. Na
každý vydavatelský počin mohli ve třetím kole grantu získat až
polovinu nákladů, od 10.000 do
100.000 korun. Publikace podporované programem Edice Vysočiny mají přísně regionální či lokální charakter, a tak v kraji vychází
desítky takových knih.

Mýty o změně právní formy
nemocnic:
1) Prý jde o privatizaci.
Žádná privatizace se nekoná. Jde o změnu
právní formy nemocnic ze stávajících příspěvkových organizací na akciové společnosti. Akcie nebudou volně obchodovatelné a zůstanou ve stoprocentním vlastnictví kraje. Nová hospodářsko-právní forma
umožní lepší fungování ve špatném státním systému.
2) Prý klesne kvalita péče o pacienty.
Hospodárnější chod nemocnic naopak
vytváří předpoklady pro její zkvalitnění.
3) Nemocnice prý nebudou provozovat
nelukrativní lůžka.
Kraj je povinen pro své obyvatele péči zabezpečit. Tato povinnost mu vyplývá mimo jiné také ze zákona o krajích.
Dle jeho ustanovení kraj musí pečovat
o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů
chrání též veřejný zájem.

Hlavní výhody akciové společnosti:
1) Jasně vymezená odpovědnost jejího vedení včetně ručení vlastním majetkem.
2) Účast zaměstnanců na přímé kontrole fungování nemocnic.
3) Stát nemůže ovlivňovat výši nákladů bez vlastní odpovědnosti za to, kde na ně vzít.
4) Průhledné a srozumitelné účetnictví v souladu s evropskými pravidly.
5) Úspora na daních.

Kraj investoval do nového stravovacího provozu v třebíčské nemocnici. Jeho vybudování si vyžádalo 69 milionů korun. Na snímku ze slavnostního uvedení
do provozu náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek. Foto: Horácké noviny

jmů nemocnic jsou platby za léčebné výkony od zdravotních pojišťoven, příspěvek kraje jako zřizovatele je pouze tou menší částí příjmů
krajských nemocnic. Život ve špatně státem nastaveném systému financování a ve špatné právní formě, to je současný osud krajských
nemocnic a jejich zaměstnanců.
Fungování zdravotní péče je
však nutné zabezpečit i ve špatném
systému. Je třeba fungovat se snahou o maximální kvalitu a efektivnost. „Právě proto prosazujeme jako hospodářsko-právní formu akciové společnosti,“ říká náměstek
hejtmana Pavel Hájek (ODS). „Vidíme to jako jedinou v jiných krajích již vyzkoušenou možnost jak
naše nemocnice udržet z hlediska
úrovně zdravotní péče i odměňování zaměstnanců na slušné úrovni.
Z hlediska našich krajských pravomocí a možností se snažíme pro
krajské zdravotnictví udělat maximum. Bohužel, hlavním problémem je špatný systém financování.
Ten ale ovlivnit z úrovně krajů nemůžeme, to je v pravomoci vlády,“
dodává náměstek. Akciové společnosti mají oproti příspěvkovým organizacím řadu výhod. Účetnictví
je propracované a srozumitelné,
protože se používá na celém světě stejně. Zaměstnanci mají podíl

v dozorčí radě a mohou hospodaření kontrolovat, což u příspěvkové
organizace nejde. Valnou hromadu tvoří krajská rada, a tudíž informace o hospodaření nemocnic jsou
podle zákona o svobodném přístupu k informacím volně dostupné
každému občanovi. Z toho vyplývá, že kontrolu nad nemocnicemi
bude mít každý. Management nemocnice odpovídá svým majetkem
za řádný chod zařízení. Nejdůležitější ale je, že účetní pravidla akciové společnosti umožňují standardní evropské hospodaření. Případný zisk půjde zpět do investic, případné dotace lze přijímat a veškeré
složitosti s odpisy majetku a daňovými nepřehlednostmi mizí. To vše

dává oproti příspěvkovým organizacím předpoklady k lepšímu fungování nemocnic a zejména k odstranění nedostatků v jejich hospodaření. „Akcie přitom nebudou
veřejně obchodovatelné a bude je
vlastnit výhradně kraj. To znamená, že nemocnice i nadále zůstanou
ve vlastnictví kraje. Slovo privatizace je proto zbytečným strašením
a nekorektním osočováním lidí,
kteří se ve všech krajích snaží zlepšit péči o pacienty,“ říká hejtman
Vystrčil. Objem mezd zaměstnanců nemocnic zůstane i po transformaci minimálně stejný. Systém odměňování je věcí standardního kolektivního vyjednávání, prostor pro
odměňování kvalitních pracovníků

se zvětšuje. O změně právní formy
nemocnic krajští radní dlouho diskutovali. S žádostí o názory a připomínky oslovili například všechny zastupitele kraje, odborové organizace, lékařské komory a managementy nemocnic. Rada pak také
ustanovila pracovní skupinu ze zástupců ODS, KDU-ČSL, KSČM,
ČSSD a SNK – Sdružení nezávislých, tedy ze všech volebních stran,
zvolených do krajského zastupitelstva. Po počátečním souhlasu klub
zastupitelů za KSČM své členy
z pracovní skupiny odvolal.
Skupina je funkční, pracuje
a připravuje podklady a doporučení pro jednání a rozhodování rady
kraje a zastupitelstva kraje.

Postup českých krajů při změně
právní formy nemocnic:

Karlovarský kraj
Nemocnice už druhým rokem dobře fungují jako obchodní společnosti.

Plzeňský kraj
Už rok úspěšně fungují tamní nemocnice
jako obchodní společnosti.

Moravskoslezský kraj
Krajské zastupitelstvo v dubnu rozhodlo
o změně právní formy nemocnic na akciové společnosti.

Středočeský kraj
Krajské zastupitelstvo rozhodlo o změně právní formy nemocnic na akciové
společnosti.

Olomoucký kraj
Krajská rada v červnu odsouhlasila změnu právní formy nemocnic na akciové
společnosti.

Ústecký kraj
Zastupitelstvo doporučilo zpracovat návrh řešení změny právní formy nemocnic
na akciové společnosti.

Pardubický kraj
Krajská rada v srpnu odsouhlasila návrh
procesu změny právní formy nemocnic
na akciové společnosti.

Zlínský kraj
Zastupitelstvo rozhodlo o založení čtyř
akciových společností, které zahájí činnost od ledna příštího roku.

Jihočeský kraj
Nemocnice České Budějovice dobře funguje jako a.s. už bezmála dva roky. Krajské zastupitelstvo schválilo záměr změny právní formy u ostatních šesti nemocnic.
Jihomoravský kraj
Krajská rada schválila záměr založit
sedm akciových společností.
Liberecký kraj
Krajské zastupitelstvo rozhodlo o založení dvou akciových společností od ledna příštího roku.

Podniky mají zájem o strojaře
Vysočina • V kraji chybí absolventi technických strojírenských a elektrotechnických oborů. Na minulém
zasedání Rady pro rozvoj lidských
zdrojů to uvedli představitelé zaměstnavatelů.
„Už asi tři roky upozorňujeme,
že zájem o takové obory mezi studenty i rodiči klesá. Právě teď se
to projevilo v praxi a zaměstnavatelé to pocítili,“ vysvětlila krajská
radní pro školství a předsedkyně Rady pro rozvoj lidských zdrojů Martina
Matějková (ODS). V letošním škol-

ním roce už se taková situace obrátila
k lepšímu. „Znamená to ale, že nedostatek absolventů těchto oborů ještě tři až
čtyři roky potrvá, než letošní žáci studium dokončí,“ dodala Matějková.
Ředitelé škol jsou připraveni se zaměstnavateli o jejich potřebách jednat.
Jednou z možností je i přímá účast zaměstnavatelů na podzimních burzách
vzdělávání, na kterých školy prezentují
své studijní obory. „Je samozřejmé, že
se do budoucna bude spolupráce firem
se školami velmi intenzivně prohlubovat,“ řekla Martina Matějková.

Z KRAJSKÉ RADY
Telč • Výstavba kruhového objezdu u nádraží v Telči už je prakticky u konce. Teď práce na rekonstrukci povrchů a nových sítích pokračují v Masarykově ulici. Kolem kruhové křižovatky vyrostou i nové chodníky. Rozsáhlé
práce na komplikovaném křížení ulic začaly už loni, dílo by mělo být hotové příští rok v létě. Kraj zde investoval více než 50 milionů korun, obnovu
sítí financuje sedmi miliony i město.
Nový Rychnov • Obec Nový Rychnov na Pelhřimovsku získá v centru
zbrusu nové silnice. Kraj zde investuje kolem 15 milionů korun, protože
se v obci protínají silnice II. a III. třídy ve směru na Pelhřimov, Humpolec
a Horní a Dolní Cerekev.
Doupě • Hrad Roštejn na Jihlavsku, který je pod přímou správou kraje,
dostane novou čistírnu odpadních vod. Krajští radní schválili zadání projektu na domácí čistírnu s tím, že stavba by měla proběhnout už příští rok.
Hradem ročně projde více než 30.000 návštěvníků.

Kodet: Nepřehledné dotace na lesy
Vysočina • Evropské peníze
jsou pro vlastníky lesů na Vysočině špatně dosažitelné. Může za to nejen byrokratická nepřehlednost, ale také fakt, že dotace jsou ukryty v zemědělských
programech a v podpoře venkova. Na semináři na toto téma

to uvedl krajský radní pro lesní hospodářství Václav Kodet
(KDU-ČSL).
Podle Kodeta by situaci mohlo zlepšit právě osamostatnění
dotací na lesy. Dnes mohou majitelé porostů žádat o peníze na
zalesňování zemědělsky nevyu-

žívané půdy nebo na obnovu lesů po kalamitách. „Našim lesníkům by pomohly dotace na zlepšení odolnosti porostů proti námraze a větru anebo třeba na
nákup techniky, která by byla šetrnější k životnímu prostředí. To
je jasné, lesy na Vysočině mají

svoje specifika,“ prohlásil Václav Kodet.
Peníze pro lesníky letos poprvé přiděluje také kraj. Právě
na šetrné technologie, odolné
stromky a tvorbu hospodářských
plánů je připraven rozdělit bezmála 40 milionů korun.

www.kr-vysocina.cz

Hrad návštěvníky láká. Nikdo ale neví, kam mizí splašky. Foto: archiv
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Léto napomohlo kvalitě vody
Mostiště • Ačkoliv léto neudělalo téměř nikomu radost, nad jeho deštivými
dny si mnuli ruce všichni,
kteří se starají o opravu
prasklé hráze mostišťské přehrady. Oddechli
si také lidé, kteří jsou na
pitné vodě z Mostišť závislí.

Postava s otisky od Věry Janouškové
Postava s otisky (1963) je vytvořená z patinované sádry a železa. Věra Janoušková v hospodářském stavení v Dolní Kalné poblíž Nové Paky nacházela odpadový materiál, který se pokoušela nějakým způsobem spojit a dát mu novou formu. V tomto případě vznikla figura redukovaná do
plošné podoby, navozující pocit vratkosti a bezbrannosti. V soše se kloubí
strukturální abstrakce, bez snahy o čistý abstraktní tvar, s předzvukem nové figurace. Do sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě byla tato plastika získána akvizicí přímo od autorky v roce 1997.
Věra Janoušková je žena sochaře Vladimíra Janouška, spoluzakladatelka skupiny UB12 (1960), členka Nové skupiny (od 1987) a obnovené UB
(1990). Počátky tvorby Věry Janouškové spadají do 50. let. Získala si uznání kompozičně a řemeslně kvalitními realistickými sochami. Na přelomu
50. a 60. let prošla rychlou proměnou. Nahradila klasickou sochu neformálnějším objektem a experimentovala s materiály. Vedle pozoruhodných
polychromovaných sáder vznikly první figurativní asambláže kombinující
sádru a železo. V souhlase s tendencemi strukturální abstrakce usilovala,
zejména pomocí otisků reálných zlomků, o prohloubení paměti díla (Postava s otisky, 1963). Redukovala figuru do plošné podoby současného totemu nebo stély, neusilovala však o čistý abstraktní tvar.

Poloprázdná nádrž naštěstí v chladných dnech měla stále vodu v běžné kvalitě a nevyplnily se tak krizové scénáře pro
horké léto, kdy by bylo vody nedostatek, a navíc by byla natolik znečištěná planktonem a mikroorganismy, že by se už nedala upravit na vodu pitnou. V září navíc skončily práce na novém
odběrném místu. To znamená,
že surová voda pro úpravnu se
už odebírá více u dna, a tak má
i v případě nepříznivého stavu
lepší kvalitu.
Opravy hráze také běží podle plánu. Odborná firma vyplňuje vodou vymleté dutiny v těsnícím jílovém jádru speciální směsí. To by mělo narušenou hráz
zpevnit a znovu utěsnit. „V průběhu těchto prací navíc nebyly
zjištěny další skutečnosti, které

Pohled z opravované hráze ukazuje, jak málo vody v nádrži je. Foto: redakce

by měly vliv na bezpečnost hráze,“ vysvětlil krajský radní pro
vodní hospodářství Ivo Rohovský (ODS). Oprava by měla být
hotová v polovině listopadu.
Mostišťská přehrada zásobuje

pitnou vodou desítky tisíc lidí ze
Žďárska a Třebíčska. Na porušenou hráz se přišlo koncem zimy a správa přehrady ihned nádrž upustila bezmála o dvě třetiny. Hejtman pak v oblasti vy-

Vystrčil: Vláda oslabuje kraje
Regiony • Asociace krajů ostře
protestuje proti vládnímu návrhu
zákona, který předpokládá vznik
osmi nových „nadkrajů“. To by
v praxi znamenalo, že by například na Vysočině nebyl krajský
soud ani krajské ředitelství policie. „Sociální demokraté s velkou pompou rozjeli reformu veřejné správy a teď, kdy v krajích

nezískali téměř žádnou podporu voličů, se naopak snaží kraje systematicky ničit,“ komentoval situaci hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS). Vládní návrh
totiž předpokládá, že za krajským
soudem budou lidé z Vysočiny
i nadále jezdit do Brna, Českých
Budějovic či Hradce Králové.
„Jenže to je jenom vrchol ledov-

ce. Představte si například krizovou situaci, kterou řešíme v rámci integrovaného záchranného
systému a rychle a účinně se máme domluvit se třemi krajskými
policejními řediteli. Nechci domýšlet, co taková časová prodleva může pro lidi z Vysočiny taky
znamenat,“ děsí se hejtman Vystrčil.

Regiony chtějí spravovat památky

Státní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou nabízí návštěvníkům úchvatné pohledy. Foto: Luboš Pavlíček

Rajhrad u Brna/Vysočina • Vzácné památky pod péčí státu chátrají. Stará se
o ně Národní památkový ústav, nevýkonný byrokratický moloch. To jsou závěry letošního čtvrtého zasedání Komise pro kulturu a památkovou péči Rady
asociace krajů v Rajhradu u Brna.
Zástupci krajů se shodli na tom,
že státní památková péče neplní
zcela svou úlohu, investiční dluh
památek roste a podle odhadů dosahuje výše až 80 miliard korun.
Navíc ministerstvo kultury dává
rok od roku do obnovy památek
méně peněz. Národní památkový ústav není dobrým správcem
památek, jeho 2000 zaměstnanců pracuje neefektivně, zdlouha-

vě a často i nekvalitně. Kraje samy ze svých vlastních rozpočtů dávají do památek více peněz,
než dostaly v rámci zákona o rozpočtovém určení daní a jsou prokazatelně lepšími hospodáři než
stát. Jedinou možnou cestou, jak
uchovat kulturní dědictví je podle zástupců krajů snížení rozsahu majetku spravovaného státem,
zvýšení efektivity veřejné správy,

finanční zapojení krajů a soukromých zdrojů.
Pro obnovené památky je třeba
nacházet jejich nové využití a zapojení do společenského a kulturního života v regionech. „Byli
bychom lepšími vlastníky národních kulturních památek než Národní památkový ústav. Nevidíme důvod proč by zámky v Telči,
Náměšti nebo Jaroměřicích měly

být státní,“ říká radní kraje Vysočina pro kulturu Martina Matějková (ODS) a dodává: „Reforma
veřejné správy v oblasti památkové péče zůstala na půli cesty,
nemocnice, školy, ale i galerie
a muzea spravujeme. Proč najednou ta nedůvěra ve vztahu k památkám? Máme k těmto památkám blízký vztah a chceme, aby
na Vysočině prosperovaly.“
Kraje také poukazují na neefektivní státní správu v oblasti památkové péče a žádají převedení
částí kompetencí Národního památkového ústavu na kraje. Komise se jednoznačně shodla na

www.kr-vysocina.cz

tom, že hejtmani by se měli zasadit o vznik nového památkového zákona, který by všechny tyto změny akceptoval. Zkušenosti
ze Slovenska ukazují, že veřejná
správa památkového fondu přenesená na kraje, je funkční, efektivní
a v konečném důsledku pro vlastníky památek i dostupnější. Kraje o těchto problémech jednají již
poněkolikáté, ale doposud nebyly
jejich připomínky ministerstvem
kultury vyslyšeny. „Doufáme, že
nový ministr Vítězslav Jandák bude mít jiný přístup a jsme připraveni jednat s ním o celém problému,“ doplnila Matějková.

hlásil stav nebezpečí, aby zajistil
pro nezbytné opravy tu nejvyšší prioritu. Příčinou poruchy je
zejména nekvalitně provedená
stavba ze šedesátých let minulého století.

JAK TO VIDÍM JÁ
Názor člena
zastupitelstva
Zdeňka Jirsy
(SNK) na postoj kraje ke
starým ekologickým zátěžím.
Existuje mnoho diskusí o opodstatněnosti vzniku krajů, jejich
agilnosti, věnování se problémům,
které na ně byly státem převedeny. Obecně se mezi mnoha občany vyskytuje názor, že kraje neřeší důsledně a systémově problémy
v oblastech, kde převedení zodpovědnosti bylo pro nabyvatele danajským darem.
V oblasti životního prostředí se
tak nachází na území kraje Vysočina poměrně značné množství
starých ekologických zátěží, ohrožujících nejen své nejbližší okolí. V rámci regionálních seznamů
priorit pro odstraňování starých
ekologických zátěží, zpracovaných
ministerstvem životního prostředí,
a po důkladné analýze, je nejvíce
nebezpečným momentem v naší
aglomeraci skládka průmyslových
odpadů Nový Rychnov, s rizikem
ohrožení zdrojů pitné vody zásobujících obec Dolní Cerekev. Ze
skládky se šíří horninovým podložím nebezpečné látky typu chlorovaných uhlovodíků, chlorovaných
pesticidů, těžkých kovů a další závadné látky, kdy bez aktivního sanačního zásahu může dojít k znehodnocení zdrojů kojenecké pitné
vody pro 1200 obyvatel. Odstranění zdroje znečištění, tzv. sanace
skládky, představuje náklady řádově v desítkách milionů korun.
Po mnohaletém odsouvání problému státem hledal kraj Vysočina řešení a jeho úsilí se mu začíná dařit.
Nadějně se vyvíjí možnost přidělení dotačních prostředků z úrovně
EU a SFŽP. Sanační opatření jsou
po původcích stavu právně a legislativně nevymahatelná, proto právě zde vyniká role kraje Vysočina,
kdy krajské zastupitelstvo odsouhlasilo dofinancování podílu nákladů na likvidaci skládky průmyslových odpadů.
Snažím se vám, občanům, takto
předložit doklad o tom, že vznik
kraje Vysočina byl opodstatněným
a pro toto území velice důležitým
prvkem. Vůbec není popelkou, ale
etabloval se jako důsledný správce
území, snažící se citlivě řešit veškeré problémy.

Z R EGI ONU / INZ E R CE
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Jakubov oslavil titul Vesnice roku 2005

Kraj hostil japonské chirurgy
Jihlava • Více než sedm desítek
českých a japonských chirurgů
se sjelo v září do Jihlavy na osmé Česko-japonské chirurgické sympozium, které je součástí Evropského kongresu největší světové organizace International College of Surgeons (ICS).
Odborný program, kterého se
účastnili i specialisté krajských
nemocnic Vysočiny, byl zaměřen na ranná stádia nejčastějších
onemocnění rakoviny.
Zaměření konference pořadatelé vybírali s přihlédnutím na aktuálnost civilizačních
onemocnění. „V případě nádoru je důležité onemocnění léčit od počátku, pak je výhled na
uzdravení nadějnější a vyžaduje
od lékařů menší aktivitu,“ zdůvodnil náplň přednášek profesor Miloš Hájek, místopředseda ICS, místopředseda České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a předseda chirurgické společnosti.
Účastníci konference vyjádřili přesvědčení, že každá přednáška posunuje medicínské vědomosti dopředu. Účelem není odhalit zásadní závěry, důle-
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Jakubov • Symbolické měšce z rukou krajských radních převzali starostové obcí, které
získaly ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2005.

žité je, že se najde prostor pro
diskusi nad diagnostikou léčby.
Právě s léčbou se mohli japonští hosté seznámit v přítomnosti
hejtmana kraje Miloše Vystrčila
v jihlavské nemocnici. Další vývoj spolupráce mezi českou a japonskou stranou by v budoucnu mohl směřovat k výměnným
pobytům lékařů specialistů mezi konkrétními nemocnicemi. To
vše je však limitováno
finanční náročností této aktivity.

Letošním hostitelem vyhlášení výsledků soutěže byl Jakubov u Moravských Budějovic. Broušený talíř a odměnu 103.500 korun od kraje
Vysočina za vítězství v krajském kole soutěže přebíral
od hejtmana Miloše Vystrčila
(ODS) starosta Jakubova Miroslav Kabelka. „Práce starostů na malých obcích je opravdu těžká, není to jen sláva
a obdiv, ale především mnoho
starostí a problémů, které musí starosta řešit. Za jejich práci jim patří naše velké podě-

kování. Je to především jejich
zásluha, že obce v kraji Vysočina jsou naší velkou pýchou.
Vesnice jsou prostě solí Vysočiny,“ řekl při té příležitosti
hejtman Vystrčil.
V Jakubově žije více než 600
obyvatel, kteří využívají služby
knihovny, školky, školy, sportoviště. Před rokem zde byl opraven kostel. Jako krajský vítěz
postupuje Jakubov automaticky do celorepublikového kola
a bude tak hájit barvy Vysočiny. Do soutěže Vesnice roku se
letos přihlásilo 38 obcí.

Výsledky soutěže Vesnice roku 2005
Vesnice roku 2005: Jakubov
Další ocenění: Dušejov za vzorné vedení kroniky,
Havlíčkova Borová za vzorné vedení místní knihovny a za činnost mládeže, Pikárec za péči o zeleň
a Jiřice za společenský život.

Profesor Tsu Guo Naruke je ředitelem Japonského onkologického
ústavu a předním světovým hrudním chirurgem. Foto: archiv kraje

Hejtman Miloš Vystrčil se starostou Miroslavem Kabelkou symbolicky pod deštníkem. Foto: Luboš Pavlíček

Nezaměstnaným se nabízí účinná pomoc
Jihlava • Lidé, kteří mají problémy na trhu práce, se mohou brzy dočkat pomoci. Společnost
CC Systems, a.s. uspěla v grantové výzvě, kterou na dotace z Evropského sociálního fondu vyhlásil jihlavský úřad práce.
Začátkem září a října už se
mohou hlásit účastníci tří přijatých projektů: Zdokonalujeme
se v profesi, Podané ruce a Prak-

tická kancelář. Projekty mají
část vzdělávací a rekvalifikační
a končí praxí u zaměstnavatele.
V některých případech jsou pro
účastníky projektu zajištěna přímo pracovní místa.
Účastníci v rekvalifikační části
získají dovednosti a profesní znalosti, které neposkytuje klasická
škola. K dispozici je jim také odborné poradenství, specifické pro

každou cílovou skupinu, včetně
poradenství pro volbu povolání.
Projekty dále nabízejí zprostředkování praxe u zaměstnavatele
na konkrétním pracovním místě. Součástí je podpora zaměřená na úhradu mzdových nákladů
zaměstnavatelům a podpora osob
formou příspěvků na dopravu do
zaměstnání, ubytování a další sociální aktivity.

Projekty Evropského sociálního fondu mají zejména pomáhat nezaměstnaným a zájemcům
o práci hledat nové a další způsoby, jak se stát žádanými pro firmy, které nabízejí pracovní místa. To znamená vytipovat skupiny osob, které buď postihla zvýšená nezaměstnanost, nebo jsou
ohroženi nezaměstnaností a pro
tyto skupiny připravit takové

programy, které by jim pomohly v návratu do zaměstnání. Projekt Zdokonalujeme se v profesi
je určen uchazečům o zaměstnání
a zájemcům, kteří se chtějí rychle vrátit do zaměstnání a přitom
nabídnout nové poznatky a dovednosti zaměstnavateli. Projekt
Podané ruce je určen pro osoby
nad 50 let se vztahem k sociální
péči a projekt Praktická kancelář

opět osobám starším 50 let nebo
osobám ohroženým dlouhodobou
nezaměstnaností s praxí v administrativě. Projekty budou realizovány v Jihlavě, Třebíči a Žďáru
nad Sázavou.
Podrobnější informace o projektech evropského sociálního
fondu a firmy CC Systems, a.s.
lze najít na úřadech práce, infocentrech či webových stránkách.
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tel.: 603 977 763
Saidlová Hana

P L E T I V O

Tel: 721 816 523
PŮJČKY, ÚVĚRY,
HYPOTÉKY

HYPOTÉČNÍ CENTRUM

• bankovní i nebankovní
Staňte se
• i pro důchodce
zprostředkovateli
finančních půjček

❖ výhodné hypotéky na bydlení od
2,75% úroku
❖ Americká hypotéka (na auto,
úhradu jiných půjček,...)
❖ rychlé půjčky pro zaměstnance
i podnikatele

tel:606 826 637

E. Kolouchová • tel.: 777 873 810

SC 51270/1

AMERICKÁ PŮJČKA, ÚVĚRY, HYPOTÉKY
SC 51349/1

www.pletivohavlicek.wz.cz

SC 51168/1

SC 10268/1

SC 51449/1

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ
Tel. 604 245 463

SC 51448/1

nebankovní a bankovní

SC 10286/1

ÚVĚRY, HYPOTÉKY

SC 51308/1

SC 51403/1

c
i s eny
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H

Tel/fax: 568 870 796
Mobil: 604 919 659

SC 51597/1

SC 51113/1

Diagnostika
poruch v organismu, odblokování
příčiny nemoci nebo problému,
kreslení léčivých obrázků.
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Výškové a dokončovací
stavební práce
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– drobné zednické
a klempířské opravy
– nátěry fasád, střech
a konstrukcí
– písmomalířství
– montáže
– mytí oken,
prům. hal
– správa nemovitostí
Viktor Miglec
Slavíčkova 36
Jihlava 586 01

SC 51482/1
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Tel. 731 187 953
e-mail: viktor.miglec@seznam.cz
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Profireal, a.s. přijme
zprostředkovatele finančních půjček

!NEJVYŠŠÍ PROVIZE!
v oblasti prodeje
FINANČNÍCH PRODUKTŮ

Nabízíme:
žádaný a dobře prodejný produkt,
kompletní zaškolení, motivační programy,
zázemí stabilní a úspěšné společnosti.
Pro info volejte: 800
737

166
007 000
875

www.profireal.cz

SC 51596/1
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Strategic Consulting
spol. s r.o.,
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Výběrové řízení
Ředitelka Krajského úřadu
kraje Vysočina vyhlašuje
dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních
samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
výběrové řízení na pozici:

úředník/ce
na úseku
veřejnosprávní
kontroly

s místem výkonu práce
Tolstého 15, Jihlava

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření, základní
přehled o činnosti státní správy a samosprávy, orientace v dotační politice
Evropské unie, znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet), vysoké
pracovní nasazení, analytické myšlení, samostatnost, organizační a komunikační
schopnosti, řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou: aktivní znalost anglického jazyka.

S

Podpora regionálních a místních služeb
cestovního ruchu v kraji Vysočina;
č.: V/SROP/4.1.2/2/2005

Podpora regionální a místní infrastruktury
cestovního ruchu v kraji Vysočina;
č.: V/SROP/4.2.2/2/2005

Číslo výzvy: 2

Číslo výzvy: 2

Priorita, opatření, podopatření programu SROP:

Priorita, opatření, podopatření programu SROP:

Priorita programu: 4

Priorita programu: 4

Opatření priority: 4 1

Opatření priority: 4 2

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto
náležitosti: jméno a příjmení, titul zájemce, datum a místo narození zájemce,
státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského
průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis zájemce.

Podopatření priority: 4 1 2

Podopatření priority: 4 2 2

Vhodní žadatelé:

Vhodní žadatelé:

K přihlášce je nutno přiložit: životopis, ve kterém se uvedou údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu), ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Současně zdvořile žádáme uchazeče o sdělení, odkud získali informaci o volném
pracovním místě.

2005 27

Příjem žádostí osobně: 30
4
2005 12 00

SC 51606

Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

2005

Místo předkládání projektů:
16

Místo předkládání projektů:
16

Kontaktní osoby pro poskytování informací
o grantovém schématu:
564 602 533

Kontaktní osoby pro poskytování informací
o grantovém schématu:
564 602 537

564 602 536

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do
10. října 2005 na adrese:

564 602 536

Plné znění výzev a podrobné informace pro zpracování žádostí do uvedených grantových
schémat naleznete na www.vysocina-finance.cz.

www.kr-vysocina.cz

pro měsíčník Kraj Vysočina

Nabízíme:

Nabízíme: perspektivní pozici, možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu,
10. platovou třídu.

Příjem žádostí osobně: 30
2005 12 00

Obchodní zástupce
I práci

pro prestižní krajské médium
I jistotu silného zázemí
I kvalitní produktové a obchodní
školení
I výdělek ovlivněný pouze vlastním výkonem
I obchodní materiály

Práce je vhodná i pro studenty či seniory
Nevyžadujeme živnostenské oprávnění
Vice info na www.ceskydomov.cz
Vaše profesní C.V. očekáváme na
emailu mayerova@consultants.cz
nebo faxem: 224 816 818

Inzertní manažer:
Ester Rašíková
tel.: 777 789 600
e-mail:
rasikova@consultants.cz

SC 51605

K R A JS K

SC 51604

www.kr-vysocina.cz

vedoucí vydavatelství tiskových
periodik pro krajskou a místní
samosprávu hledá právě vás:
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Kraj Vysočina

Obce mohou přijít o dotace
lila. „Většina z těchto deseti vesnic už věnovala obrovské peníze
na výkup pozemků pro čistírny
i na přípravu projektů, a pokud
teď přijdou o dotace, je to stejné,
jako by ty peníze ze svých rozpočtů vyhodily oknem,“ stýská
si Rohovský.
ace jiná a deset měst a obcí v seKraj teď čeká na odpověď
znamu chybí. „Nejsou to žádné z Prahy a podle ní se hodlá zařísporné případy. Všech deset obcí dit dál. „Nemůžeme bohužel nic
je v Plánu rozvíc udělat. Je to
voje vodovo- Obce, které vláda
vládní rozhoddů a kanalizanutí, i když pocí kraje Vysoči- vyškrtla ze seznamu: strádá logiku
na jednoznačně Batelov, Bohdalov, Černovice, a smysl. Důvovymezeno jako
dem je pravděa g l o m e r a c e , “ Horní Cerekev, Hrotovice, Ka- podobně ušetříká
krajský menice, Křižanov, Měřín, Svrat- ření peněz na
radní pro vod- ka a Ždírec nad Doubravou.
stavby čistíren
ní hospodářství
odpadních vod
Ivo Rohovský (ODS). Proto už a kanalizací v rámci celé Česse obrátil na příslušná minister- ké republiky, jiné vysvětlení nestva, aby mu vládní krok vysvět- mám,“ dodal Ivo Rohovský.

Vysočina • Deseti městům a obcím z našeho kraje vážně hrozí, že nebudou
mít postavenou nebo opravenou čistírnu odpadních vod a kanalizaci, ačkoliv ji plánují. Vláda je totiž vyřadila ze seznamu aglomerací o velikosti nad
2000 ekvivalentních obyvatel. Důsledkem vládního kroku je fakt, že tyto
obce nemusí dostat státní ani evropské dotace.
Znečištění povrchových vod
se v plánech na stavby čistíren
a ve všem, co s tím souvisí, přepočítává na takzvané ekvivalentní obyvatele. Jednoduše řečeno – spočítají se lidé, kteří v obci bydlí podle speciálního klíče
se připočítají provozovny, zemědělství a průmysl a konečné číslo tak tvoří právě počet ekvivalentních obyvatel. Obce, jež mají 2000 takových jednotek a více, patří do seznamu, podle
kterého se Česká republika Bruselu zavázala do roku 2010 čistírny a kanalizace dostavět. To

samozřejmě znamená, že taková obec na čistírnu dostane také dotaci z evropských i národních zdrojů.
Přitom byl vládní seznam původně vytvořený na základě
podkladů z krajů zejména na
základě Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací schválených zastupitelstvy jednotlivých krajů a opravdu ještě do července
obsahoval 40 obcí. Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací kraj Vysočina zpracoval za spoluúčasti
ministerstva zemědělství, které
jej i odsouhlasilo. Dnes je situ-
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Do přírody se
vrací sovy pálené

Pouť rodin byla příležitostí k setkávání lidí
Žďár nad Sázavou • Soutěže pro děti, lukostřelba nebo třeba výtvarné dílny. I tak vypadala Diecézní pouť rodin, kterou za podpory kraje
Vysočina hostil na začátku září areál žďárského kláštera.
Pontifikální mši celebroval brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Pro
zhruba dvě tisícovky účastníků bylo připraveno také loutkové divadlo,

přednášky pro rodiče a mládež a pohádková zahrada. Poutníci měli
prohlídky zámku, kláštera a přilehlého kostela na Zelené Hoře zdarma.
„Když se lidé spolu setkávají a mluví spolu, daří se předejít mnohým
problémům a také najít posilu pro životní těžkosti,“ vysvětlil smysl
podobných setkávání krajský radní Jaroslav Hulák (KDU-ČSL).

Platy v sociálních zařízeních mají růst
Vysočina • Jak zajistit, aby platy zaměstnanců v sociálních službách rostly. To bylo jedno z hlavních témat Komise Rady asociace
krajů ČR pro sociální záležitosti,
která se sešla v Jihlavě.
Vláda svým nařízením zvyšuje
platy zaměstnanců v sociálních
zařízeních, problém je ale v tom,

že ta jsou příspěvkovými organizacemi krajů a ty na takové zvyšování už od státu nedostávají peníze. Například na Vysočině znamená vládní zvýšení mezd o osm
procent (zdravotníkům v sociálních zařízeních ) navíc tři miliony do konce roku a deset milionů příští rok. „Souhlasíme se zá-

měrem ocenit náročnou práci zaměstnanců v sociálních službách
vyššími mzdami. Trváme ale na
tom, že zvýšené náklady na mzdy
musí státní rozpočet krajům kompenzovat,“ popsal závěry komise
krajský radní pro sociální věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL).
Komise se také shodla na nut-

nosti nepodceňovat financování
sociálních služeb zajišťovaných
neziskovým sektorem. Vyzvala také poslance k urychlenému
projednání zákona o sociálních
službách. „Naše iniciativa má výsledek. Sněmovna zákon zařadila na pořad jednání,“ doplnil Vondráček.

Humpolec • Sov pálených je na Vysočině o jedenáct víc. Hejtman Miloš
Vystrčil zprostředkoval spolu se svým středočeským protějškem Petrem
Bendlem kontakt mezi ornitology z Kladenska a Pelhřimovska a ti pak
spolupracovali na vypuštění ptáků do přírody. Celý příběh začal u televizní reportáže o mizení sov z přírody Vysočiny. Tu viděl středočeský hejtman,
kontaktoval svého kolegu Miloše Vystrčila a podařilo se pak najít alespoň
částečnou pomoc. Kladenští ochranáři dali osm ptáků kolegům z Vysočiny
darem. Odborníci je vypustili na vhodném místě do volné přírody a věří, že
alespoň některé na Vysočině zahnízdí. „Mám z takového výsledku radost.
Vypadá to jako maličkost a přitom jde o záchranu celého živočišného druhu v našem kraji,” řekl měsíčníku Kraj Vysočina Miloš Vystrčil.

Kraj se otevřel pro obyvatele svých ústavů

Ukázky ručních prací.

Hmatové modelování.

Sportovci z DD Pošná.

Se čtyřkilometrovým řetězem je opravdu práce.

Divadelní představení probouzí
fantazii.

Ve zdravém těle zdravý duch! Fotografie: Luboš Pavlíček

Klienti 23 krajských sociálních
zařízení vytvořili 4.415 metrů
dlouhý řetěz přátelství.
Soukromá
firma
představila nový projekt Sociální automobil. To je vlastně obnova vozového parku v neziskových zařízeních a ústavech, které se věnují
charitativní činnosti a svou činnost zaměřují především na poskytování sociálních služeb. Prostředky na nákup motorových vo-

zidel jsou od partnerů získávány
na základě úhrad za pronájem reklamních ploch na pořizovaném
automobilu.
Součástí programu setkání Srdce na dlani byla také ukázka Axmanovy techniky hmatového modelování, jež je vhodná pro nevidomé a duševně postižené.
Souběžně s akcí zasedala Komise Rady Asociace krajů ČR
pro sociální záležitosti.

Jihlava • Divadlo, hudba, ukázky ručních prací a čtyři kilometry dlouhý papírový řetěz. I tak vypadalo už druhé setkání domovů důchodců a ústavů sociální péče v sídle kraje. Akci s názvem Srdce na dlani II zaštítil radní pro
sociální věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL).
„Naším cílem je zprostředkovat seniorům a handicapovaným
spoluobčanům žijícím v krajských sociálních zařízeních setkání, kulturním programem prezentovat zájmovou činnost a pl-

nohodnotnost života v sociálních
zařízeních kraje a posilovat i cesty vzájemného partnerství s okolním světem,“ přivítal účastníky
radní Vondráček hned v úvodu
programu.

Kromě bohatého kulturního
programu, jenž nabízel zpěv, divadlo i vystoupení fotbalové jedenáctky, klienti po celý den
předváděli ručních práce a další
zájmovou činnost.

Ředitelé Domova důchodců
Proseč u Pošné a polského domova důchodců Pogodna Jesieň
z Těšína podepsali partnerskou
smlouvu, od které si slibují především navázání nových přátelských vztahů a přátelské přeshraniční spolupráce.
Podle očekávání padl i nový
rekord. V České knize rekordů se
tedy zanedlouho objeví nový zápis v kategorii rekordy seniorů.

www.kr-vysocina.cz

7

ST R A N A |

ZÁŘÍ 2005

KULTURNÍ TIPY
2. října

Kraj Vysočina

VYS OČ IN A – NÁ Š D O MOV

ožije
Nejstarší Češka slavila jubileum Bohdalov
stovkami zvířat

Den zvířat v zoo, odpolední program v Zoo Jihlava, 13.00

Bohdalov • Už za pár dní se otevřou dveře největší chovatelské
výstavy na Vysočině. Chovatelé
z Bohdalova předpokládají, že na
výstavě v jejich obci se předvedou stovky holubů, drůbeže a přes
1200 králíků. Součástí výstavy,
která pod záštitou hejtmana Miloše Vystrčila probíhá 8. a 9. října,
je i klání o Šampiona Vysočiny
a Krajská soutěž okresů o Pohár
Vysočiny. Bližší informace jsou
na www.chovatele.cz.

Koncert Komorního pěvěckého sboru Velká Lhota, renesanční
skladby, upravené lidové písně, spirituály, koncertní sál premonstrátského kláštera, Nová Říše, 19.00

5. října
Koncert k 60. narozeninám Štěpána Raka, kinosál Pasáž, Masarykovo náměstí, Třebíč, 18.00

6. října
Procházka vídeňskou operou,
skladby J. Strausse, F. Lehára, O.
Nedbala a dalších, účinkují sólisté Státní opery Praha, DKO Jihlava, malá scéna, 19.00

České umění
v krajské galerii

7. října
Polenský hudební podzim, To
všechno vodnes čas, městské kino, Polná
Country Ranger Jiří Veisser &
Šance, slavné hity kapely Rangers,
Národní dům, Karlovo náměstí,
Třebíč, 19.00

8. října
Polenský hudební podzim, II.
ročník swingového festivalu, kulturní sál, Polná
The New Blues Band – Evropa
Tour, blues, rock, Hudební klub B,
Vítězslava Nezvala, Třebíč, 21.00

12. října
Recitál Igora Šeba, kino Chotěboř, 18.00
Beseda se spisovatelkou Evou
Štolbovou, Městská knihovna
a informační centrum, Ždírec nad
Doubravou, 18.00

14. října
Koncert Bena Havlů – pětiřadý
xylofon, Rudolf Rod – dirigent, japonská, thajská, brazilská, maorská hudba, hudba Inků a Mayů,
Zadní Synagoga, Subakova ulice,
Třebíč, 19.00

15. října
Stojí za to žít...?! Divadelní
představení A Divadla Havlíčkův
Brod, Nový pečovatelský dům,
Ždírec nad Doubravou, 17.30

18. října
Wabi Daněk: 35 let na cestě –
on the road, DKO Jihlava, divadelní sál, 19.30
Slet bubeníků 2005 & FruFru, devět našich i zahraničních špičkových muzikantů, bubeníků a hráčů na různé doprovodné nástroje,
na jednom jevišti Fórum, Masarykovo náměstí, Třebíč, 20.00

Moravské Budějovice • Nejstarší občanka Česka, Františka Novotná z Nových Syrovic,
oslavila 19. září už 108 narozeniny. Poblahopřát jí přijel i krajský radní pro sociální věci Jiří

Vondráček (KDU-ČSL). Františka Novotná se v Nových Syrovicích narodila a prožila zde
celý dosavadní život. Dnes se
o ni starají pracovníci tamního
ústavu sociální péče. Momentál-

Mzdy v našem kraji narostly
nejrychleji z celé republiky
Vysočina • Mzdy v našem kraji v druhém čtvrtletí narostly téměř nejvíce z celé České republiky. Průměrná mzda se zvýšila

o 5,7 procenta a v rychlosti růstu předčil Vysočinu pouze Zlínský kraj. Uvedl to Český statistický úřad.

ně je ale v léčebně dlouhodobě
nemocných v Moravských Budějovicích, kde také návštěvu
radního Jiřího Vondráčka přijala. „Hluboce se skláním před vitalitou paní Novotné. Chci také

poděkovat všem, kteří se v podobných zařízeních o naše seniory starají. Jejich práce je těžká,
ale vykonávají ji s láskou, řekl
měsíčníku Kraj Vysočina radní
Vondráček.

Přívalový déšť způsobil lokální
povodeň v Pelhřimově a okolí Brod přivítá
festival knih

Havlíčkův Brod • Tradiční Podzimní knižní trh v Havlíčkově
Brodě má před sebou už 15. ročník. Konat se bude 7. a 8. října.

Ředitelé mluvili o rozvoji škol
Vysočina • Hospodaření škol
a další rozvoj školství na Vysočině. To byla hlavní témata další porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, která proběhla v polovině září.
Poradu zahájil hejtman Miloš
Vystrčil (ODS) a připomněl ředitelům hejtmanské stipendium
a cenu Talent Vysočiny, jež mají pomoci vyzdvihnout vynikající
studenty. Krajská radní pro školství Martina Matějková (ODS)

představila záměr aktualizace
dlouhodobého plánu rozvoje školství a požádala ředitele o připomínky a vlastní návrhy.
„Zřizujeme celkem 104 škol
a školských zařízení a takovéto
porady nám velmi pomáhají při
vzájemné komunikaci. Navíc se
ředitelé dobře znají i mezi sebou
a mají tak usnadněný přístup ke
zkušenostem,“ popsala Martina
Matějková smysl porad, které se
konají asi třikrát ročně.

Jihlava • Každý den kromě pondělí mohou návštěvníci Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě vidět
zbrusu novou stálou expozici České umění 19., 20. a 21. století.
Expozici tvoří více než 100 malířských a sochařských prací, mezi jmény autorů jsou i Vojtěch Hynais, Antonín Slavíček, Emil Filla, Jan Zrzavý Antonín Chittussi,
či Jan Štursa. „Díky tomu, že galerie vlastní množství grafik a kreseb, je součástí expozice zvláštní kabinet těchto prací. Vystavené exponáty se zde budou každého čtvrt roku obměňovat,“ popsala
výstavu krajská radní pro kulturu
Martina Matějková (ODS).

Kraj odkoupí
půjčené obrazy

Pelhřimov • Přívalový déšť a následná lokální záplava v Pelhřimově napáchala na krajském majetku, tedy zejména na silnicích, zhruba
půlmilionové škody. Škoda na městském majetku se blíží třem milionům a další miliony bude záplava stát privátní vlastníky a pojišťovny.

19. října
Benefiční koncert pro postižené
a dětské domovy, Amadeus trio
a Martina Kociánová, Klub mládeže Hájek, Třebíč, 14.00

Vysočina • Obrazy a sochy od
umělců z Vysočiny, které nyní ozvláštňují interiéry krajského úřadu, chce kraj koupit. Díla od sedmi autorů přijdou na 290.000 korun a budou majetkem Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě. Výzdobu má kraj zčásti zapůjčenou
od svých vlastních galerií, 16 děl
je půjčkou od Sdružení výtvarníků
Vysočiny. To jsou právě práce, které teď kraj od výtvarníků koupí.

Zámek ukáže
dětské hračky

21. října
Koncert Vlasty Redla, Jaroslava
Samsona Lenka, Slávka Janouška,
kino, Chotěboř, 19.30

Telč • Až do konce měsíce trvá na
zámku v Telči výstava historického oblečení, hraček a dětských
potřeb s názvem Doba, kdy děti
nosil čáp.

Správné znění tajenky zašlete
na adresu redakce do 18. října.
Tři vylosovaní obdrží zajímavé
ceny.

28. října

Vyluštění z minulého čísla:
Město Přibyslav má v býv. barokním zámku muzeum požární techniky. Asi 3 km odtud
leží obec Žižkovo pole (do roku
1921 zvaná Šenfeld) a u ní, poblíž místa, kde vojevůdce zemřel, je Žižkova mohyla.

Den pro starou Brtnici, městské
slavnosti, výstavy, řemeslný jarmark, ukázky dobových řemesel,
Brtnice

30. října
Jakub Smolík s kapelou, koncert,
divadlo Pasáž, Masarykovo náměstí, Třebíč, 19.00

Výherci z minulého čísla:
J. Weiser, Třebíč, M. Krčál, Třebíč
a V. Okřina, Jihlava získali psací
soupravu, turistickou mapu Vysočiny a speciální poznámkový
blok kraje Vysočina.

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

www.kr-vysocina.cz
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Nejlepší dobrovolní hasiči jsou z Laviček
Nové Město na Moravě • Hasiči z Laviček vyhráli
druhý ročník Žďárské ligy v požárním útoku. Finále
soutěže se konalo ve sportovním areálu hotelu SKI
v Novém Městě na Moravě jako 2. ročník memoriálu Jana Dřínka. Současně s tím proběhlo finále Regional Cupu mladých hasičů. Závody organizoval
Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2.
Mimořádně se během závodu
dařilo samotným závodníkům.
Mladí hasiči z Laviček u Velkého
Meziříčí pokořili rekord celého
seriálu Regional Cupu, když zaběhli požární útok s vodou v čase 12,91 s a získali tak putovní
pohár. V kategorii žen se nejlépe
vedlo favoritkám letošního ročníku Žďárské ligy, dívkám ze Lhotek u Velkého Meziříčí. V mužské
kategorii se rozhodovalo o konečném vítězi až v tomto závodu a ví-

tězství si odvezli spolu s putovním pohárem hasiči z Laviček.
Příjemnou kulisu závodů dotvořilo slunečné počasí a bohatý doprovodný program. Největší obdiv sklízela posádka Letecké služby Policie ČR se třemi
záchranáři z Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.
Všichni tak mohli na vlastní oči
O doprovodný program se postarali letečtí záchranáři. Foto: archiv pořadatele
zhlédnout ukázku slaňování a záchrany figuranta, jenž byl ze ze- palubu vrtulníku BELL 412. Jed- taci Letecké služby Policie ČR ve
mě dopraven visutým lůžkem na nalo se tak o vůbec první prezen- žďárském regionu.

Jihlavský fotbal sleduje celá Vysočina
Jihlava • Fotbalisté FC Vysočiny se
postarali o senzaci 3. kola Gambrinus
ligy. V zápase, který měl nádech derby
porazili venku 1. FC Brno 2:1. Branky Vysočiny stříleli v prvním poločase Demeter s Vladykou. Ve druhé půli
snižoval Zelenka. V pátém kole ale jihlavští fotbalisté zajížděli na hřiště úřadujícího mistra. Pražské Spartě podlehli 2:0.
V prvním poločase hrála FC Vysočina na Letné důstojnou roli a sparťany nepustila do vážnější šance. Situace
se ve druhé půli obrátila. Všechno zařídil sparťanský záložník Lukáš Zelenka.

FC Vysočina má fanoušky ve všech koutech kraje. Vyplynulo to z netradičního průzkumu, jehož
výsledky klub zveřejnil na svých internetových
stránkách. Na domácí utkání chodí 65 procent fanoušků z Jihlavska, osm procent z Havlíčkobrodska, Pelhřimovska a Třebíčska, sedm procent ze
Žďárska a čtyři procenta z Humpolecka. Fotbalový klub z Jihlavy také dál prodává permanentky
na domácí zápasy. Jejím nákupem získá fanoušek
zdarma vstup na všechny domácí pohárové zápasy FC Vysočiny i na domácí utkání „béčka“ v Moravskoslezské fotbalové lize.
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Vítečková má evropské zlato
Žďár nad Sázavou, Ankara •
Basketbalistka Eva Vítečková se
stala v turecké Ankaře mistryní Evropy v bastetbalu. Odchovankyně žďárského basketbalu
a v současné době hráčka Gambrinusu Brno byla navíc zařazena do All Stars týmu evropského
šampionátu. České basketbalistky
získaly zlato vůbec poprvé v historii, když po dramatické koncovce finálového zápasu porazily obhájkyně titulu z Ruska 72:70.

O zlatých medailích rozhodla osm
sekund před koncem trojka Evy
Němcové. Český tým s výjimkou
úvodu takřka po celé utkání prohrával, v poločase o dvanáct bodů.
Až dvě minuty před koncem Machová trojkou vyrovnala na 68:68.
Rusky pak sice znovu vedly o dva
body, ale Němcová trefila další trojku a sekundu před koncem
pak ještě jedním trestným hodem
upravila výsledek na konečných
72:70 právě Eva Vítečková.

Soutěž nabídla zábavné chvíle
Havlíčkův Brod • Dobrovolní
hasiči z Plzeňského kraje ovládli
Mistrovství České republiky družstev Sborů dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska v požárním sportu 2005
v Havlíčkově Brodě. Soutěž pod
záštitou hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila (ODS) nabídla klasické požární disciplíny, jako jsou
běh 100 metrů s překážkami, šta-

fetu 4x100 metrů a požární útok,
ale i velmi netradiční, například
Výjimečný kýblšpric.
Výsledky:
Muži: Horní Lukavice (Plzeňský kraj), Široký Důl (Pardubický kraj), Havířov – město (Moravskoslezský kraj).
Ženy: Chválovice (Plzeňský
kraj), Huť (Liberecký kraj), Kvasiny (Královéhradecký kraj).

Poprvé se trefil v 55. minutě a pojistku
zařídil o sedmnáct minut později.
Sparta Praha – Vysočina Jihlava 2:0
(0:0). Branky: 55. a 72. Zelenka. ŽK:
Poborský – Liška, Štohanzl. Rozhodčí:
Jílek – Ondo, Kumstát. Diváci: 4093.
V šestém kole se FC Vysočina konečně dočkala prvního vítězství na domácí
půdě. Po dobrém výkonu porazila silné
mužstvo Mostu, když rozhodla hlavička Luboše Perniše z prvního poločasu.
Vysočina Jihlava – Siad Most 1:0
(10). Branka: 14. Perniš. Rozhodčí:
Jára. ŽK: Zubem, Vladyka, Heide –
Škerle, Škoda, Pilař. Diváci: 2150.

Účastníci soutěže se vyfotografovali s hejtmanem Milošem Vystrčilem. Foto: archiv kraje

INZERCE

Každý úspěch
má svoji historii.

Značka Bosch, to je synonymum kvality a inovací. Skupina
podniků Bosch je největším dodavatelem automobilového
průmyslu na světě. Ve více než 50 zemích zaměstnává přes
240 000 pracovníků. V našem závodě v Jihlavě pracuje přes
6 200 zaměstnanců pro divizi dieselových systémů.

Elektronik
- absolventská pozice

Číslo inzerátu: 2-43

Vaše pracovní náplň:
diagnostika a odstraňování závad na
elektrických a elektronických zařízeních vybavených průmyslovou automatizací úpravy a optimalizace jednotlivých výrobních
procesů samostatné programování nových výrobních procesů
preventivní údržba výrobních zařízení spolupráce s jednotlivými výrobními úseky (techniky, mechaniky a vývojem)


Pro oddělení technického údržby hledáme nové angažované odborníky na pracovní pozice:







Elektronik - programátor

a připojování strojů a zařízení včetně příslušenství opravy strojů
asistence při servisních prohlídkách a opravách strojů kontrola technického stavu strojů a zařízení z hlediska funkční úplnosti a spolehlivosti, přesnosti a bezpečnosti práce






Váš profil: SŠ nebo SOU strojírenského směru (mechanik pro
stroje a zařízení) znalosti z oboru hydraulika, pneumatika, mechanika
základní ovládání strojů – soustruh, fréza, bruska
orientace v technické dokumentaci svářečský průkaz výhodou












Nabízíme: možnost profesního a kariérového růstu perspektivní práci v dynamicky se rozvíjející firmě odpovídající platové
ohodnocení zázemí a zaměstnanecké výhody nadnárodní společnosti sociální výhody






Číslo inzerátu 2-42

Váš profil: dobré výsledky při ukončení studia SŠ nebo VOŠ
– slaboproud (průmyslová automatizace, popř. slaboproudá
elektronika)
základní znalosti v oblasti průmyslové automatizace znalost SPS Bosch nebo Siemens, Sinumeric a Simodrive
výhodou Vyhláška č. 50/1978 § 5 znalost NJ výhodou


Vaše pracovní náplň:
diagnostika a odstraňování závad na
elektrických a elektronických zařízeních vybavených průmyslovou automatizací úpravy a optimalizace jednotlivých výrobních
procesů samostatné programování nových výrobních procesů
spolupráce s jednotlivými výrobními úseky (techniky, mechaniky a vývojem) preventivní údržba výrobních zařízení


















Každý úspěch má svůj počátek. Podejte si neprodleně žádost
o přijetí! Zašlete nám písemné nabídky včetně profesního životopisu, průvodního dopisu, názvu a čísla pracovní pozice.



Váš profil:
SŠ nebo VŠ – slaboproud (průmyslová automatizace)
znalosti v oblasti průmyslové automatizace
znalost
SPS Bosch nebo Siemens, Sinumeric a Simodrive
vyhláška
č. 50/1978 Sb., § 6 – pro samostatnou činnost praxe 3 roky
v oboru
pasivní znalost německého jazyka




Mechanik pro stroje a zařízení

Číslo inzerátu: 2-44









Vaše pracovní náplň:
údržba strojů a zařízení včetně preventivních prohlídek
kontrola technického stavu, způsobilosti a vybavenosti strojů a zařízení
odpojování, přemisťování






Kontakt:
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Telefon: 567 585 670
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www.bosch.cz
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