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Letos poprvé v historii kraje Vysočina vyhlásil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a
další členové Rady kraje Vysočina výsledky soutěže Skutek roku. Tato nová aktivita má
vyjádřit uznání aktivní dobrovolné činnosti jednotlivců i organizací. Kraj vyhlásil celkem
devět soutěžních kategorií: oblast sociální, zdravotně postižených a volného času dětí a
mládeže, kultury a umění, zdraví, poradenství, osvěty a vzdělávání, méně známé aktivity
spojené s agendou 21 a společenskou odpovědností firem. 1. června 2010 převzalo na
Zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou ocenění Skutek roku 2009 celkem 27 osob a
organizací.

„Chtěli bychom, aby se tato akce stala pravidelným a tradičním setkáním, které připomene
všechny mimořádné výkony předešlého roku v našem kraji, které byly uskutečněny nezištně a s
cílem napomoci zkvalitnit život jeho obyvatel. Pro mne jako radního kraje, který má na starosti
projekt Zdravý kraj Vysočina, je zvyšující se kvalita života tím nejdůležitějším kritériem, podle
kterého úspěch naší práce můžeme hodnotit,“ uvedl Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro
oblast regionálního rozvoje.

Výsledky ankety SKUTEK ROKU 2009

Sociální oblast

1. Jan Bukovský (Benetice) – organizace aktivit pro seniory
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2. Jiří Fuxa (Jihlava)– aktivní podíl na zlepšení práce okresní organizace SPCCH Jihlava

3. Zdeňka Jonášová (Vyskytná okr. Pelhřimov)– pomoc pacientům vyššího věku léčených v nemocnici P

Zdravotně postižení

1. Dagmar Zápotočná (Jihlava)– iniciace a organizační zabezpečení letního integračního tábora pro děti

2. Klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Velké Meziříčí - Velké množství aktivit pro ro

3. Alena Vopálenská (Horní Cerekev)- Aktivní zapojení do dobrovolnického projektu "Žijeme tu s vámi, ž

Kultura a umění

1. Antonín Antl (Zvěrkovice) - Režisérská a další kulturní činnost v oblasti divadla

2. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. - iniciace a organizace Koncertu Dobré vůle pro Natálk

3. K4, o.s. (Moravské Budějovice)- pořádání festivalu Proti proudu za účelem podpoření organizací zabý
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Životní prostředí

1. Karel Holub (Jihlava) – mapování a čištění studánek

2-3. Centrum pro podporu občanů (Praha) – záchrana alejí podél silnic na Vysočině

2.-3. Technické služby města Pelhřimova - vybudování ploch pro umístění kontejnerů na komunální odp

Volný čas dětí a mládeže

1. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. – otevření a vedení Komuniktního klubu Mulačágo

2. Jaroslava Bambasová (Starý Pelhřimov) – aktivní práce s dětmi v oblasti vedení sboru, karamických d

3. Kateřina Součková (Žďár nad Sázavou)- práce s dětmi v rámci pionýrského oddílu, příprava mezináro

Oblast zdraví

1. Jiří Bartušek, Marek Děchtěrenko, Ondřej Hromádka, Petr Míchal, Petr Pometlo, Pavel Voda, Jan Kuč
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2. Vladislav Macháček (Pelhřimov) – organizace výletů pro členy Klubu českých turistů v Pelhřimově

3. Petr Blažek (Pelhřimov) – péče o duchovní potřeby pacientů v nemocnici

Poradenství, osvěta, vzdělávání

1. Eva Kočí Valová (Velké Meziříčí) – výtvarná a výstavní činnost a zprostředkování možností začleňová

2. Miloslava Holá (Pelhřimov)- lektorství v programu celoživotního vzdělávání a vytváření metodických m

3. Alena Slavingerová (Dolní Cerekev) – organizace celostátní semináře k problémům zadlužování

Propagace a realizace MA21

1. Marta Kosová (Sázava) – organizace osvětové kampaně Den Země

2. Iveta Ondráčková (Třebíč) – podpora rozvoje MA 21 v Třebíči
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3. Tomáš Blažek (Nové Město na Moravě)– pomoc při realizaci MA 21

Společenská odpovědnost firem

1. Miroslava Šprinclová (Telč)– motivace zákazníků k ekologickému chování

2. Pavel Nepovím (Havlíčkův Brod) – udržení zaměstnanců i přes hospodářskou krizi a podpora veřejný

3. Aleš Vala (Třebíč) –systematická podpora občanského sdružení

„V prvním ročníku ankety veřejnost rozhodovala ve veřejném hlasování o 112 nominovaných
skutcích. Celkem přišlo organizátorům 4231 hlasů. Pokud bych měl zmínit absolutního vítěze,
pak musím vyzdvihnout režiséra Antonína Antla ze Zvěrkovic, kterého svým hlasem podpořilo
213 hlasujících,“ uvedl něco málo ze statistik ankety hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Jedná se o aktivitu projektu „Vysočina 21“, který realizuje kraj Vysočina za podpory
Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

Jitka Svatošová
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