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Milí spoluobčané,
jsme na začát-
ku nového roku 
a všichni si přeje-
me, aby byl lep-
ší nebo alespoň 
stejně úspěšný, 
jako ten předcho-
zí. Jsem realista, 
a proto na tom-
to místě nebudu 

spekulovat a šířit depresivní výhledy o hos-
podářské krizi. Jsem přesvědčen, že se máme 
globálně nejlépe, jak jsme se kdy měli, pouze 
je na čase zvolnit tempo a vzít na vědomí, 
že hospodářský vývoj každé tržní ekonomiky 
probíhá v cyklech představujících její vzestu-
py a poklesy.

Faktem je a všechno tomu dosud nasvěd-
čuje, že těžší rok čeká české zdravotnictví. 
Na jeho začátku musí krajské nemocnice čelit 
hromadným výpovědím lékařů a celý letošní 
rok musíme počítat s nižšími platbami zdra-
votních pojišťoven za lékařské výkony. Zna-
mená to, že dostaneme méně peněz na pro-
voz a léčení pacientů. Budeme se muset navíc 
vyrovnat i s dražší elektřinou a avizováno je 
zvýšení nebo zavedení nových daní.

Ekonomickou stránku současné situace v na-
šich zdravotnických zařízeních se snažíme čás-
tečně regulovat přiměřenou úrovní konzumu, 
a to bez snížení standardní úrovně poskytova-
né služby. K vyřešení personálního zemětřesení 
v řadách lékařů a zdravotnických specialistů 
potřebujeme centrální řešení, se kterým musí 
přijít ministerstvo zdravotnictví a vláda.

Chci věřit, že situace v českém zdravotnic-
tví se během následujících týdnů vyřeší. Mi-
nisterstvo, vláda i zástupci lékařských odborů 
musejí najít přijatelný kompromis, který se 
ve svém důsledku nepodepíše na spokojenos-
ti pacienta. Ten musí být pro všechny strany 
na prvním místě. Alespoň proto jsem studoval 
medicínu já.

Jiří Běhounek, hejtman 
nezávislý za ČSSD

Zdravotnictví:  
Situace na Vysočině se 
nemění. Lékaři trvají 
na svých výpovědích
Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek se v pondělí  
17. ledna setkal s řediteli všech pěti krajských 
nemocnic kvůli řešení důsledků výzvy Děkujeme, 
odcházíme! „Musím, ač nerad, konstatovat, že 
personální situace podložená podanými výpo-
věďmi, se v našich nemocnicích nezměnila. Ne-
zaznamenali jsme žádný posun a nejsou žádné 
náznaky z řad lékařů, že by mohlo dojít ke zvratu 
jejich rozhodnutí,“ konstatoval hejtman Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD). Pozice a význam jednot-
livých nemocnic by kraj měl rád na stole v první 
polovině února. Hejtman důrazně upozornil, že 
veškerá opatření, která budou navržena, nesmí 
v žádném případě ohrozit ty lékaře a ostatní 
zdravotnický personál, který v nemocnicích zů-
stává a bude dál zajišťovat potřebnou péči.

„Vedení nemocnic nás opětovně upozorňu-
je na to, že lékaři ve výpovědi nemají zájem 
na poškození dobrého jména krajského zdravot-
nictví, neboť proti němu není protest namířen. 
Za to jsem velice rád. Bohužel občan-pacient, 
to patrně bude vidět jinak,“ doplnil hejtman 
Běhounek s tím, že stále platí, že pouze Nemoc-
nice Pelhřimov bude od března schopna jako 
jediná v kraji zajistit péči na oddělení ARO a in-
tenzivní péči.

Hejtman Vysočiny v polovině ledna absolvoval 
další jednání, mimo jiné v úterý 18 ledna slyšení 
většiny aktérů na půdě Senátu Parlamentu České 
republiky, organizované jeho předsedou Mila-
nem Štěchem. „Souhlasím s názorem ostatních 
hejtmanů, že má-li dojít k pozitivnímu zvratu, 
musí se tak stát nejpozději do konce ledna. Poté 
už musíme v nemocnicích prakticky řešit dopady 
této rozvinuté krize,“ dodává Jiří Běhounek. 

text: Jitka Svatošová

Diskutovali s hejtmanem 
Den ČR přivedl do ZŠ v Rouchovanech 
hejtmana Jiřího Běhounka

2 Putovní muzeum spotřebičů 
Ukazuje význam třídění odpadu, ale také 
dobrý design historické „bílé techniky“

3 Blíží se Zlatá jeřabina 2010 
Kulturní počiny do ankety, která 
rozhodne o udělení, nominujte do 28. 1.

4 Stromem roku javor
Celostátně skončil na 6. místě,  
snad pamatuje i Jana Žižku

5

V Čechových sadech 
ve Velkém Meziříčí začne 
od jara letošního roku 
fungovat nový krajský 
domov pro seniory.

„Objekt má celkem tři nadzemní a jed-
no podzemní podlaží, ve kterém jsou 
umístěny prostory pro prádelnu, ku-
chyň, šatny personálu a skladovací 
a technické prostory. Nabídnout by měl 
místo pro 94 seniorů v 37 dvoulůžko-
vých a dvaceti jednolůžkových poko-
jích,“ popsal Roman Sýkora z oddělení 
sociálních služeb krajského úřadu. 

Na každém pokoji bude k dispozici 
záchod a sprchový kout. Kromě běžné-
ho nábytku bude každý pokoj vybave-
ný elektricky polohovatelným lůžkem, 
televizí a ledničkou, ale také připoje-
ním k internetu. Ten budou moci využít  
klienti i v prostorách knihovny, vedle 
toho mohou navštěvovat pracovní tera-
pie a najdou zde pravidelně služby léka-
ře. Věřící mohou v prostorách domova 
posedět v kapli.

Na moderní kuchyň navazuje jídel-
na, která bude sloužit jako víceúčelová 

místnost a bude mít i rezervní kapaci-
tu, kterou využije i pečovatelská služba 
ve městě. Pro personál a návštěvy vznik-
ne u domova parkoviště.

„Termín ukončení jsme stanovili 
na konec února 2011. Následně pro-
běhne stěhování klientů do nového 

objektu. V případě, že se podaří vše 
urychlit, dojde ke stěhování celého za-
řízení ještě v měsíci únoru,“ doplnil 
Petr Krčál (ČSSD), radní pro oblast 
sociálních věcí. Počet klientů původní-
ho již nevyhovujícího domova pro se-
niory na Horoměstské ulici odpovídá 

kapacitě nového domova pro senio-
ry, a proto bude jeho kapacita naplně-
na hned od počátku.  Odborné záze-
mí a zvláštní režim péče je připraven 
také pro 34 seniorů s Alzheimerovou 
chorobou.

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Nový domov pro seniory 
ve Velkém Meziříčí

Hejtman Běhounek:  
Nabídka Vysočiny se výrazně zkvalitňuje

Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí stavěl kraj Vysočina rok a půl. Celkové náklady ve výši 123 milionů korun z části zaplatí ze státní dotace.

Efektní vodopád, pětatřicet 
vystavovatelů, stánek v barvách 
kraje, ale také ukázky řemesel 
a ochutnávky tradičních výrobků 
z regionu, tak se prezentovala 
Vysočina v polovině ledna 
na dvacátém ročníku veletrhu 
RegionTour v Brně.

„Chtěli jsme představit otevřenou ex-
pozici, která bude vstřícná vůči ná-
vštěvníkům. Charakteristická byla 
střídáním dekorace ročních období, 
odlišených barvami. Stánek v barvách 
kraje – zelené a modré, symbolizoval 
oblohu, zeleň a čistou přírodu. Obě bar-
vy doplňovala bílá jako symbol čistoty. 
Myslím si, že kraj Vysočina se vyzna-
čuje nejen čistým životním prostředím, 
ale také čistým duchem,“ popsal záměr 
expozice Tomáš Škaryd (ČSSD), radní 
kraje Vysočina pro oblast kultury a ces-
tovního ruchu.

Mezi pětatřiceti vystavovateli byly 
nejen obce a města, ale také mik-
roregiony a výrobci regionálních 

produktů, které nesou značku Vyso-
čina – regionální produkt. „Příprava 
expozice nám trvala zhruba dva měsí-
ce a podařilo se nám ji zaplatit částeč-
ně z prostředků Evropské unie, proto 
jsme ji mohli pojmout takto velkory-
se. Chtěli jsme, aby byl stánek jiný než 
v minulosti, vzdušný, aby přilákal co 
nejvíc návštěvníků,“ doplnil Tomáš 
Čihák, ředitel Vysočina Tourism, p. o. 
Podle jeho slov vynaložil kraj Vyso-
čina na expozici jeden milion korun. 
Návštěvníky lákal především vodopád 
se skutečnou vodou. 

„Vysočina má v současnosti vel-
mi pestrou nabídku pro turisty. Může 
jim nabídnout historické památky 
UNESCO, koupání, cyklostezky, tra-
sy pro koně, možnosti koupání, hou-
baření, ale také velké množství krásně 
opravených hotelů a restaurací i v těch 
nejmenších centrech. Jejich nabídka 
se v posledních letech výrazně zkva-
litnila,“ uzavřel hejtman Vysočiny Jiří 
Běhounek (nezávislý za ČSSD), který 
přivítal na stánku v Brně řadu význam-
ných hostů. 

text: Milan Pilař  foto: Libor Blažek

Internetové stránky měsíčníku Kraj Vysočina  
najdete na www.iKrajvysocina.cz

To tu ještě nebylo! Krajské logo v kapkách deště! Stánek kraje Vysočina na brněnském 
veletrhu cestovního ruchu RegionTour decentně zakrývala vodní stěna.

http://www.kr-vysocina.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-1-2011.html
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Vysočina startuje debatu 
o budoucnosti středního školství

Hejtman pod palbou otázek zvídavých školáků v Rouchovanech

Střední školy na Vysočině 
přicházejí v posledních 
letech každoročně zhruba 
o osm stovek studentů, 
na vině je přirozený 
úbytek dětí způsobený 
poklesem porodnosti 
na počátku devadesátých 
let minulého století.
Trend se v nejbližší době nezmění, a proto 
vyzvalo vedení kraje Vysočina veřejnost, 
pedagogy a studenty, zástupce měst i od-
borníky k debatě o budoucnosti střední-
ho školství. Podkladem k diskusi je studie 
dopadů demografického vývoje do střed-
ních škol.

„Čísla jsou neúprosná, už teď jsou ně-
které střední školy využity jen ze tří čtvr-
tin kapacity. To představuje vysoké ná-
klady navíc na žáka jak v provozních, 
tak osobních nákladech. Ministerstvo 
školství výši finanční dotace počítané 
na žáka nezvyšuje, což je pro kraj dlou-
hodobě ne-udržitelný stav žádající si jed-
nání o zásadní změně. Musíme zabránit 
snižování kvality vzdělávání a přijmout 
opatření vedoucí k efektivnějšímu využití 
škol. Na tom se shodují všichni účastníci 
diskuse,“ vysvětlil hejtman Vysočiny Jiří 
Běhounek (nezávislý za ČSSD), hejtman 
Vysočiny.

Dlouhodobě klesá zájem o učební obo-
ry, které jsou tak na pokraji existence. 
Na trhu práce o ně ale poptávka výrazně 

převyšuje nabídku. Studenti naopak od-
cházejí studovat obory, jejichž absolventi 
jsou na trhu práce těžko umístitelní. Je-
dinečné obory, o které je menší zájem, ale 
mají v regionu tradici, chce kraj zachránit. 
„Podařilo se zachovat obory hodinář, ka-
meník nebo fotograf,“ připomíná Marie 
Kružíková (nezávislá za ČSSD), krajská 
radní pro oblast školství s tím, že avizo-
vaná diskuze by měla přispět k odstranění 
problémů, před kterými ředitelé středních 
škol stojí. „Aktuálně jde o udržení pla-
tů pedagogů, kteří učí nenaplněné třídy, 
ředitelé se obávají také drahého provozu 
školních budov a současně jsou nuceni se 
přetahovat o žáky jen proto, aby nemuse-
li propouštět pedagogy,“ zmiňuje Marie 
Kružíková. 

Vedení kraje zahájilo v polovině ledna de-
batu s veřejností, kterou odstartovala dis-
kuse krajských zastupitelů a pokračovala 
setkáním ředitelů středních škol a zástupců 
školských odborů. „Jsme připraveni k ote-
vřené diskusi. V tuto chvíli neexistuje žádné 
konečné řešení, nic není rozhodnuto. Chce-
me znát názor lidí z míst, kde se jednotlivé 
školy nacházejí,“ uzavírá Marie Kružíko-
vá s tím, že od ledna by měli zástupci kra-
je navštěvovat postupně jednotlivá města, 
ve kterých střední školy sídlí, aby projedna-
li problematiku přímo na místě.

Informace k dopadům demografického 
vývoje do středních škol zřizovaných kra-
jem Vysočina budou postupně veřejně do-
stupné na www.kr-vysocina.cz

text: Milan Pilař  foto: archiv SPŠS Havlíčkův Brod

V kolik hodin vstáváte? Co říkáte na od-
chody lékařů? Jste pro zavedení přijíma-
cích zkoušek na střední školu? Co vás 
ve škole bavilo? Tyto a mnohé další otáz-
ky padaly z řad rouchovanských školáků, 
kteří si ve středu 12. ledna pozvali do Zá-
kladní školy v Rouchovanech v rámci pro-
jektu Den České republiky hejtmana Jiřího 
Běhounka.

„Už šestým rokem pořádáme v naší ško-
le projekt Den České republiky. Vždy začát-
kem ledna věnujeme celý den tématům, kte-
ré se týkají naší republiky. Na odpolední část 
jsme letos pozvali hejtmana Jiřího Běhoun-
ka. Žáci by se měli setkávat s představiteli 
samosprávy a měli by mít možnost se těchto 

zástupců na cokoliv zeptat,“ říká Jana Mitt-
nerová, ředitelka rouchovanské školy. 

Hejtman Běhounek se žákům svěřil, 
že si ve volném čase rád zahraje volejbal 
nebo se občas podívá na nějaký sportovní 
zápas v televizi. Chlapce zajímalo, jakým 
autem hejtman jezdí, a tak se dozvěděli, 
že do Rouchovan přijel s řidičem v třílit-
rovém Superbu a že doma má Škodu Oc-
tavii. Děvčata se zase zajímala o to, co Ji-
řího Běhounka bavilo ve škole. „Nejvíc 
mě bavil zeměpis a také tělocvik. Věnoval 
jsem se hodně sportu, počítače tenkrát ne-
byly,“ zněla jasná odpověď prvního muže 
Vysočiny.

text a foto: Eva Fruhwirtová

S nabídkou vzdělání na středních školách se mohou žáci základních škol seznámit každoročně 
na burzách vzdělání, nabídka v posledních letech výrazně převyšuje poptávku.

Kraj investoval  
do silnic na Vysočině 
více než miliardu
V loňském roce opravil kraj Vysočina sil-
nice za více než  1,1 mld. Kč. Z vlastního 
rozpočtu vydal 132 mil. Kč na průtahy 
obcemi, odstranění dopravních závad 
a rekonstrukce mostů, havárie, způsobe-
né mimořádnými událostmi v průběhu 
roku. K největším stavbám, hrazeným 
z krajského rozpočtu, patřil průtah Třeští, 
úpravy silnice v Polničce, ve Velké Bíteši, 
v Přibyslavi, rekonstrukce mostů v Hav-
líčkově Brodě, Havlíčkově Borové a zahá-
jení přestavby křižovatky v Třebíči. 

Pracovníci Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny opravili silnice a mosty 
v rámci třiadvaceti staveb v objemu 199,9 
mil. Kč, podíleli se i na investičních akcích, 
například na průtahu Bransouzemi nebo 
na stavbě opěrné zdi Bransouze–Číchov.

Evropské fondy se podílely na obno-
vě silniční sítě kraje Vysočina téměř 786 
mil. Kč, šlo  převážně o stavby na páteř-
ní silniční síti kraje Vysočina. Z větších 
staveb byla v loňském roce dokončena 
přeložka silnice II/352 Jihlava–Heroltice, 
rekonstrukce silnice II/152 v úseku Jaro-
měřice–Hrotovice, silnice II/405 v úseku 
Příseka–Brtnice. Odstartovala rekon-
strukce silnice II/347 v úseku Světlá nad 
Sázavou–Humpolec a třetí stavba silnice 
II/602 v úseku  Jihlava–Pelhřimov.

Údržba silnic v zimním období 2009–
2010 si vyžádala náklady ve výši 252 
mil. Kč. Na částce se podílejí stoupající 
ceny vstupních materiálů, jako je sůl, 
inertní posypový materiál a PHM.

Problémem, který bude nutné v bu-
doucnu řešit, je zhoršující se stav mostů, 
který zapříčinila především vzrůstající 
nákladní doprava, přetěžování vozidel 
a stav nosných konstrukcí, které nebyly 
dimenzovány na dnešní zatížení. Nega-
tivním vlivem, působícím na spodní stav-
bu mostů, jsou bleskové povodně s vel-
kým kolísáním průtoků ve vodotečích.

Pro letošní rok jsou zatím schváleny 
finanční prostředky ve výši téměř 323 mil. 
Kč na souvislé opravy silnic a rekonstrukce 
průtahů obcí a mostů. Na běžnou údržbu 
a opravy budou využity finanční prostřed-
ky z rozpočtu Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny. Dalším zdrojem pro inves-
tiční výstavbu na silniční síti budou opět  
prostředky z fondů Evropské unie. 

text: Oldřich Dušátko, provozní náměstek 
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny 

foto: archiv kraje Vysočina

Nový portál 
územního plánování 
a stavebního řádu
Na webových stránkách kraje Vysočina 
byl na sklonku loňského roku spuštěn 
nový portál územního plánování 
a stavebního řádu. „Prostřednictvím 
webového rozhraní bude odborná 
i laická veřejnost průběžně informována 
o důležitých zpracovaných dokumentech 
územního plánování a stavebního řádu. 
Na jednom místě jsou tedy jednoduše 
k dohledání zásady územního rozvoje, 
územně analytické podklady, odkazy 
na metodiky, možnosti získání dotací 
na územní plány, související strategické 
a koncepční materiály, kontakty 
na pořizovatele územně plánovací 
dokumentace a územně analytických 
podkladů včetně informací pro 
pořizovatele uvedených dokumentací,“ 
informoval Zdeněk Ryšavý (ČSSD), krajský 
radní pro informatiku.  text: Jitka Svatošová

Kraj opět nabízí 
peníze na údržbu 
úseků kolem silnic 
Až do 15. dubna 2011 mohou 
obce žádat kraj Vysočina o dotaci 
na údržbu zeleně na veřejných pro-
stranstvích v průjezdních úsecích 
obcí podél silnic II. a III. tříd. „Zá-
jem o dotaci na sečení trávy ko-
lem silnic stoupá. Zatímco v roce 
2008 využila naši nabídku pade-
sátka obcí, o dva roky později jsme 
obdrželi už 92 žádostí a rozdělili 
606 tis. korun,“ uvedl Libor Jou-
kl (ČSSD), náměstek hejtmana pro 
oblast dopravy a silničního hospo-
dářství s tím, že krajští silničáři mají 
na svém kontě ročně zhruba 50  
milionů metrů čtverečních strojně 
udržovaných ploch kolem silnic. 
 text: Jitka Svatošová

Nejen o svých vzpomínkách na školní léta 
debatoval hejtman v Rouchovanech.

Citlivá data v ohrožení
Phishing (rybaření, lanaření) je druh in-
ternetového podvodu. Jeho cílem je zís-
kat z uživatele internetu citlivá nebo 
osobní data. Ohroženy jsou nejčastě-
ji přístupové údaje k účtům nebo hesla, 
čísla kreditních karet, rodná čísla, adre-
sy nebo zdravotní data. Principem tohoto 
druhu ohrožení je rozesílání e-mailových 
zpráv, které se tváří jako oficiální žádos-
ti důvěryhodných společností, nejčastěji 
bank, vyzývajících adresáta k zadání jeho 
údajů do formulářů umístěných na kon-
krétních stránkách. „Pokud uživatel in-
ternetu důvěřivě vyplní vše, co je po něm 
žádáno, útočník je poté schopen obratem 
vykrást peníze z jeho účtu nebo zneužít 
jeho osobní data k nezákonné činnosti,“ 
upozorňuje radní kraje Vysočina pro ob-
last informatiky Zdeněk Ryšavý (ČSSD). 
Pozor také na e-mailovou poštu v cizích 

jazycích s nabídkami různých výhodných 
investic spojených se sdílením osobních 
dat nebo dokonce výzvou k úhradám ja-
kýchkoli poplatků. Sami uživatelé čas-
to do poslední chvíle netuší, že se jedná 
o podvrh.

Škodlivé programy bývají i součástí ne-
vyžádaných, často velmi citově zabarve-
ných mailů, jako jsou pomoc umírajícím 
dětem, plzeňské pivo z Polska atd. – tak-
zvaných hoaxů. Na jejich konci je pros-
ba o rozeslání mailu na další adresy. Než 
někomu takový mail přepošlete, zkontro-
lujte si, zda došlý mail není jednou z mu-
tací poplašných a podvodných zpráv. Ak-
tualizovanou databázi nejrozšířenějších 
podvodných emailů najdete na www.
hoax.cz,“ doporučuje krajský zastupitel 
Jaroslav Hulák (KDU-ČSL). Zvažte také 
důvěryhodnost serveru, na kterém máte 

umístěnu vaši e-mailovou schránku. Tento 
server sice nemá nic společného s bankov-
ním serverem, na kterém je provozováno 
internetové bankovnictví, ani s jiným ser-
verem banky. Pokud máte ale schránku za-
plavenou nevyžádanými e-maily (spamy), 

správce e-mailového serveru se zřejmě 
řádně nestará o aktualizaci antispamových 
a jiných filtrů. V takovém případě pak ne-
zbývá nic jiného, než se zamyslet nad pří-
padnou změnou poskytovatele e-mailo-
vých služeb. text: Jitka Svatošová

Jak se podvodným e-mailům bránit?
  aktualizovat operační systém v počítači. 

Většina systémů umí při správném na-
stavení tyto aktualizace pravidelně kon-
trolovat, stahovat a instalovat. Pokud 
to neumíte nastavit, zadejte to někomu, 
kdo to umí. Vždy se to vyplatí
  používat kvalitní antivirový program 

a hlavně ho pravidelně aktualizovat
  nepřipojovat se k bankovním účtům po-

mocí nezajištěných (veřejných) WIFI sítí
  nikomu nesdělovat vlastní přihlašovací 

údaje ani údaje z platební karty
  důsledně neotvírat a mazat e-maily do-

šlé z neznámých, často podivných adres. 
Zvědavost může přijít velmi draho
  nepoužívat pro obsluhu účtu přes inter-

net veřejně přístupné počítače, umístěné 
například v různých internetových ka-
várnách
  nepoužívat neznámé programy, které 

vám přijdou e-mailem, ani ty, na které 
e-mail odkazuje. Nikdy nespouštějte ne-
známé programy!
  pokud už k prozrazení citlivých osobních 

údajů dojde, kontaktujte neprodleně vaši 
banku

K zápisům do škol přijde 
téměř šest tisíc dětí
Na většině základních škol v regio-
nu probíhají v současnosti zápisy do prv-
ních tříd základních škol. V populačním 
ročníku šestiletých je v celé republice 
téměř 99 tisíc dětí. V 249 základních ško-
lách na Vysočině se s rodiči poprvé potká 
se svou paní učitelkou 5873 potenciál-
ních prvňáčků, oproti minutému roku 
jejich počet téměř o dvě stovky stou-
pl. „Podle zkušeností z minulých let oče-
káváme, že přes dvacet procent rodičů 
požádá o odklad školní docházky,“ uvádí 
Marie Kružíková (nez. za ČSSD), krajská 
radní pro oblast školství.

Rodiče také čím dál pečlivěji volí, kde 
se bude jejich potomek vzdělávat, kromě 
vzdálenosti od místa bydliště je zajímá 
i nabídka jazyků či výsledky žáků při při-
jímání na střední školy. Termíny zápisu si 
určuje každá škola sama, musí je však zor-
ganizovat mezi 15. lednem a 15. únorem.

text: Jitka Svatošová

Počet základních škol na Vysočině 
 2010/2011

 okres malotřídní škola úplná škola

Jihlava 16 30

Třebíč 32 28

Žďár nad Sázavou 39 32

Havlíčkův Brod 20 24

Pelhřimov 8 20

Opravu Stropešínského mostu zaplatil 
kraj Vysočina z ROP Jihovýchod.

Vzkaz pro obce: 
Dotace na kulturní 
aktivity obcí budou
Dobrou zprávu má kraj Vysočina pro 
obce, které v letošním roce plánu-
jí oslavit např. výročí svého založení , 
získání městských práv, pořádání sjez-
du rodáků, získání důležitých ocenění, 
udělení praporu a znaku nebo jinou 
historickou událost obce, včetně oslav 
výročí spolků, jejichž činnost přispí-
vá ke kulturně-společenskému životu 
obce. Příspěvek kraje Vysočina jedno-
mu žadateli může dosáhnout maximál-
ně výše 200 tisíc korun, nejvýše však 
100 korun  na jednoho obyvatele obce. 
Žadatelem o dotaci v roce 2011 může 
být pouze obec na území kraje Vysoči-
na, která nečerpala tuto dotaci v roce 
2010. „K rozdělení je v krajském roz-
počtu připravena částka jeden milion 
korun,“ vzkazuje náměstek hejtmana 
pro oblast financí Vladimír Novotný 
(ČSSD).  text: Jitka Svatošová

Stavba pavilonu odložena. Do vyjasnění odchodů lékařů
Stavba nového pavilonu urgentní a intenzivní 
péče Nemocnice Jihlava je prozatím na něko-
lik týdnů odložena. Hejtman kraje Vysočina 
Jiří Běhounek oznámil, že smlouva s vítězem 
výběrového řízení na stavbu nového objektu 
nebude podepsána dříve, než se podaří vyře-
šit personální situaci, která by do budoucna 
mohla vážně ohrozit udržitelnost tohoto pro-
jektu. „Kraj Vysočina má na stavbu nového 
pavilonu schválenou dotaci z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. Jednou 
z hlavních podmínek jejího získání je také 
prokazatelná udržitelnost projektu po dobu 
pěti let. Faktem je, že už nyní stojíme před 

problémem, kdo bude v novém a nejmoder-
něji vybaveném zařízení zdravotní péči po-
skytovat. Pokud hrozí reálné riziko, které jsme 
schopni už nyní pojmenovat, tak není zod-
povědné ohrozit financování projektu,“ upo-
zorňuje hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nezávislý za ČSSD).

„Kraj má snahu modernizovat zdravot-
nická zařízení a poskytnout odborníkům 
z řad lékařů odpovídající prostředí pro léčbu 
pacientů. V tomto směru je Vysočina velice 
úspěšná v čerpání evropských dotací. Na dru-
hou stranu nemůžeme zavírat oči před avi-
zovaným odchodem lékařů, který čerpání 

dotace komplikuje a v tuto chvíli je patrně 
zásadním hlediskem při odsunutí začátku 
stavby jednoho z nejmodernějších zdravot-
ních center na Vysočině. Karty v tuto chvíli 
nemá v rukou kraj, což asi nebude úplně 
zajímat pacienta. Ale i taková je bohužel 
realita,“ upozorňuje náměstek hejtmana pro 
oblast majetku Libor Joukl.

 Pavilon urgentní a intenzivní péče Ne-
mocnice Jihlava má kraj Vysočina jako 
investora přijít na přibližně 430 milionů 
korun, dotace z ROP Jihovýchod by mohla 
pokrýt až 40 procent nákladů. 

text: Jitka Svatošová
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Je to pro mě závazek do příštích let, 
reaguje na své ocenění Pečovatelka roku

Muzeum spotřebičů je putovní:  
v lednu a únoru v Jihlavě

Simonka z Vladislavi prvním 
občánkem Vysočiny 2011

Rozpočet kraje v loňském roce úspěšný, 
pro rok 2011 mírný optimismus

Informace pro zástupce nestátních neziskových organizací

Lenka Pospíchalová 
pomáhá lidem, kteří se 
o sebe a domácnost už 
nedokáží postarat sami. 
Svoji práci vykonává více 
než dobře, důkazem je 
titul Pečovatelka roku, 
který pracovnice Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou 
získala na sklonku 
loňského roku.
„Moje reakce byla nejdříve nejistá, jest-
li je to vůbec možné, ale na druhou stra-
nu mě ocenění velmi potěšilo. Je to pro 
mě i určitý závazek do příštích let – ne-
polevit a nezklamat,“ svěřuje se Lenka 
Pospíchalová.

V charitní pečovatelské službě Lenka 
Pospíchalová pracuje necelé čtyři roky. 
Jak sama říká, k tomuto zaměstnání 
se dostala shodou šťastných okolnos-
tí. „Zrovna jsem dodělávala pečova-
telský kurz, sháněla jsem práci v oboru 
a ve žďárské charitě vyhlásili výběrové 
řízení na místo pečovatelky. Přihlásila 
jsem se a místo získala, z čehož jsem 
měla radost, neboť jsem už od dět-
ství chtěla být někomu nápomocna. 

Splnilo se mé dávné přání a má dnešní 
práce mě naplňuje,“ tvrdí Pečovatelka 
roku.

Lenka Pospíchalová umožňuje ne-
mocným co nejdéle zůstat v jejich domá-
cím prostředí. „Jsem terénní pracovnicí, 

což znamená, že chodím do domácností 
a pomáhám uživatelům s ranním vstá-
váním, hygienou, koupelí, poskytnutím 
stravy, se zajištěním chodu domácnosti, 
zavezu a doprovodím je k lékaři, na ná-
kupy, na úřady, pokud potřebují udělám 
pedikúru,“ popisuje pečovatelka náplň 
své práce, ke které patří také časté rozho-
vory s klienty. „Pro tyto lidi je velice dů-
ležitá přítomnost někoho druhého, který 
by vyslechl jejich trápení, aby se mohli 
podělit s někým i o svoje radosti. Potře-
bují s někým komunikovat, což jim ko-
likrát stačí ke spokojenosti,“ vysvětluje 
Pospíchalová. „Mě zase potěší, když mi 
uživatelé řeknou, že se těší, až přijdu, že 
jsem šikovná, že mě mají rádi a že se tře-
ba i za mě modlí, abych byla zdravá a nic 
se mi nestalo,“ dodává.

Obyvatelka Radostína, vesnice vzdále-
né od Žďáru nad Sázavou přibližně patnáct 
kilometrů, přiznává, že její povolání je psy-
chicky a leckdy i fyzicky náročné. „Ač se to 
mnohým nezdá, je to tak. Takové ocenění, 
jaké jsem dostala já, by si zasloužila větši-
na lidí, kteří se starají o naše seniory. Přála 
bych si hodně ochotných pečovatelek a pe-
čovatelů a ještě více spokojených uživatelů. 
Také bych si přála, aby se o naší práci do-
zvěděli i lidé na vesnicích a tuto službu vyu-
žívali, neboť i tam žijí senioři a naši pomoc 
by určitě uvítali,“ apeluje oceněná pečova-
telka na propagaci své práce.

text: Lucie Pátková  foto: archiv Lenky Pospíchalové

Stovku exponátů přibližuje v prostorách 
Krajského úřadu v Jihlavě putovní výstava 
Muzea spotřebičů, kterou pořádá v Jihlavě 
až do 24. února nezisková společnost ASE-
KOL, organizující sběr a recyklaci elektro-
odpadu, a Technické muzeum v Brně. 

Muzeum spotřebičů mapuje interak-
tivní formou vývoj elektrických zařízení 
od počátku minulého století do součas-
nosti. Na panelech najdou návštěvníci in-
formace o gramofonech, magnetofonech, 
rádiích, přenosných přehrávačích, tele-
fonech, televizích a počítačích. „Při tvor-
bě Muzea spotřebičů jsme kladli důraz 
zejména na zábavnost, chceme vtáhnout 
návštěvníky do hry. Příchozí si mohou ně-
které spotřebiče sami vyzkoušet,“ uved-
la Jitka Šimková z pořádající společnosti 
ASEKOL. 

Muzeum spotřebičů si v minulém roce 
prohlédly v sedmi krajských městech té-
měř dva miliony návštěvníků. Expozi-
ce je nyní k vidění v přízemí a prvním 
patře kongresového centra sídla kraje 
Vysočina v úředních hodinách. „Snaží-
me se obyvatele Vysočiny vést k třídění 
elektroodpadu a výsledky dokazují, že 
se nám to daří. K tomu, že na Vysoči-
ně přistupujeme k recyklaci spotřebičů 
zodpovědně, přispívají i akce jako Mu-
zeum spotřebičů. Neméně důležitá je ale 
skutečnost, že obyvatelé kraje mají dnes 
možnost nosit elektroodpad už na 975 
sběrných míst,“ uzavírá Zdeněk Ryšavý 
(ČSSD), radní kraje pro životní prostře-
dí. Muzeum spotřebičů se z Jihlavy stě-
huje po 24. únoru do Plzně.

text: Milan Pilař foto: archiv kraje Vysočina

Dar prvnímu občánkovi Vysočiny roku 
2011 letos přivezl Jiří Běhounek (nezávislý 
za ČSSD), hejtman kraje Vysočina, na po-
čátku ledna do Nemocnice Třebíč, kde se 
v prvních hodinách po půlnoci na Nový rok 
narodila Simonka Svobodová z Vladislavi.

Do rodného listu jí zapsali míry 50 
centimetrů a 3,65 kilogramu. Prvnímu 
miminku kraje a jeho rodičům věno-
val hejtman Jiří Běhounek stejně jako 
prvním občánkům v předchozích devíti 
letech zlatý šperk v podobě znamení 
zvěrokruhu a šek na deset tisíc korun.

Prvním miminkem roku 2011 na Hav-
líčkobrodsku se stal deset minut po čtvr-
té hodině ranní v sobotu 1. ledna Jakub 
z Havlíčkova Brodu. „Poslední den roku 

2010 se u nás narodila celkem čtyři 
miminka, z toho dvě těšně před půlno-
cí. Za celý rok 2010 se v naší porodnici 
uskutečnilo celkem 1431 porodů a na-
rodilo se 1471 dětí, z toho čtyřicet párů 
dvojčat,“ uvedla Petra Černo, tisková 
mluvčí Nemocnice v Havlíčkově Brodě.

V Jihlavě se dočkali prvního občánka 
roku 2011 až v neděli 2. ledna a stal se 
jím Kristián Dreveňák. Na svět přišel jede-
náct minut po desáté hodině a po porodu 
vážil 2,8 kg a měřil 48 centimetrů. Také 
oba nové občánky Jihlavy a Havlíčkova 
Brodu navštívili na počátku ledna primá-
tor Jaroslav Vymazal a Jan Tecl, starosta 
Brodu, kteří jim přinesli tradiční dárky.

text: Milan Pilař

Hospodaření kraje Vysočina v roce 2010 
skončilo s nárůstem daňových příjmů 
o osm procent vyšším, než předpokládali 
tvůrci rozpočtu. Daňové příjmy tak do-
sáhly výše zhruba 3,4 miliardy Kč.  
„To umožnilo tvorbu Fondu strategických 
rezerv ve výši zhruba 250 milionů Kč. 
Výrazem dobrého hospodaření je také 
skutečnost, že k 31. prosinci 2010 zůstal 
kontokorentní úvěr s nulovým zůstat-
kem. Celkový výsledek hospodaření kraje 
za rok 2010 v podobě více než dvou set 
milionů korun disponibilních prostředků 
může být využit na posílení zdrojů kraje 
v dalším období,“ uvedl Vladimír No-
votný (ČSSD), náměstek hejtmana kraje 
Vysočina.

Výsledky uplynulého roku nabízejí dů-
vod pro mírný optimismus, a proto vede-
ní kraje Vysočina očekává pro nacházející 
rok jednoprocentní nárůst výnosů daňo-
vých příjmů oproti schválenému rozpočtu 
roku 2010, což zhruba odpovídá schvá-
lenému rozpočtu na rok 2007. „Výdaje 
jsou ze 72 % určeny na krytí běžných 
výdajů, provozních potřeb kraje, zbývají-
cích 28 % představuje kapitálové výdaje 
a výdaje na rozvoj, tedy velké opravy, 
investice a další rozvojové aktivity kraje 
včetně evropských projektů. Objemově 
nejvýznamnějšími kapitolami rozpoč-
tu zůstávají kapitoly Školství, mládeže 
a sportu, Dopravy a Evropských projektů. 
K významnému zvýšení došlo u kapitoly 
Rezerva a rozvoj kraje. Zatímco dosud se 
objem finančních prostředků kapitoly po-
hyboval zhruba ve výši 150 000 tis. Kč, 

ve schváleném rozpočtu na rok 2011 
činí tzv. rezerva čtvrt miliardy,“ doplňuje 
Anna Krištofová z ekonomického odbo-
ru krajského úřadu. Kraj Vysočina bude 
letos hospodařit s rozpočtem ve výši 
8 590 775 000 Kč.

text: Milan Pilař

Výdajová část rozpočtu  
kraje Vysočina na rok 2011

VÝDAJE (tis. Kč)  
včetně financování (-)

8 590 775

Zemědělství 73 215

Školství, mládež a sport 4 054 254

Kultura 154 367

Zdravotnictví 329 652

Životní prostředí 8710

Územní plánování 4990

Doprava 1 468 647

Sociální věci 98 205

Požární ochrana a IZS 12 230

Zastupitelstvo kraje 52 174

Krajský úřad 260 512

Regionální rozvoj 94 855

Nemovitý majetek 386 650

Informatika 35 576

Ostatní finanční operace 91 411

Rezerva a rozvoj kraje 255 000

z toho Nespecifikovaná rezerva       205 000

Péče o lidské zdroje a majetek kraje 45 000

Strategické a koncepční materiály 5000

Evropské projekty 1 210 327

Vážení přátelé z neziskového sektoru. 
V průběhu měsíce listopadu loňského 
roku byla do vašich poštovních schránek 
zaslána Karta nestátních neziskových or-
ganizací (NNO), jejíž cílem je aktualiza-
ce informací obsažených v elektronické 
Databázi NNO v kraji Vysočina. Zásilka 
obsahovala i odpovědní obálku, ve které 
je možné kartu zaslat bezplatně na adresu 
zpracovatele dat – Centra pro výzkum ne-
ziskového sektoru Brno.

Od některých organizací jsme však 
dosud vyplněnou kartu neobdrželi, pro-
to si vás dovolujeme znovu oslovit s žá-
dostí o vyplnění a o její odeslání (adresa 

zpracovatele je – Centrum pro výzkum 
neziskového sektoru, Vinařská 3, 603 00 
Brno), a to do 28. února 2011.

„Kraj Vysočina je ve srovnání s ostatní-
mi kraji v ČR vzorem v oblasti spoluprá-
ce s NNO. Víme, že neziskový sektor je 
svébytnou a těžko nahraditelnou součástí 
fungování našeho kraje. Proto mu posky-
tujeme prostředky na poradenství a vzdě-
lávání. Aby tyto prostředky byly využity 
efektivně, je potřeba znát ty, jimž jsou ur-
čeny. I v tom má budování elektronické 
databáze smysl,“ uvedl radní kraje zodpo-
vědný za tuto oblast, Ing. Tomáš Škaryd.

Při vyplňování prosím postupujte podle 

instrukcí, které jsou přímo v kartě uvede-
ny. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje 
na osobu, která dotazník vyplnila. V pří-
padě nejasností ji bude prostřednictvím 
e-mailu nebo telefonu kontaktovat osoba 
pověřená zpracováním údajů.

Karta NNO, stejně jako odkaz na Data-
bázi NNO kraje Vysočina, jsou dostupné 
na elektronické adrese www.e-cvns.cz.

Děkujeme za spolupráci a včasné zaslá-
ní vyplněného dotazníku.
Kontakt pro vaše dotazy: 
Centrum pro výzkum neziskového sektoru 
Brno, cvns-vysocina@seznam.cz

text: Jitka Svatošová

Lenka Pospíchalová vozí a doprovází seniory k lékaři, na nákupy nebo na úřady.

První etapa sanace skládky 
nebezpečného odpadu 
v Pozďátkách ukončena

Skládka nebez-
pečných odpadů 
v Pozďátkách 
na Třebíčsku 
patřila po mno-
ho let k zátěžím, 
které výraznou 

měrou ohrožovaly životní prostře-
dí a ovlivňovaly život obyvatel 
v okolních obcích. Na začátku roku 
2011 státní podnik DIAMO, který 
v roce 2009 odkoupil havarovanou 
skládku na základě usnesení vlá-
dy, oznámil, že došlo k úspěšnému 
zvládnutí I. etapy sanace skládky, 
a to odstranění odpadů z tělesa 
skládky.

Zhotovitel prací, sdružení firem 
SMP.CZ, a. s., a GEOSAN GROUP, 
a. s., informoval 26. října 2010 
na prezentačním kontrolním dnu 
o stavu prací a oznámil, že v sou-
ladu se schválenou projektovou 
dokumentací byly ze skládky od-
vezeny a následně zneškodněny 
veškeré odpady uložené v sekto-
rech ZN-1 a ZN-2 skládky, dále 
pneumatiky a stavební suť z areálu 
a ocelové nádrže sloužící k aku-
mulaci skládkové vody, což celkově 
představuje cca 30 000 tun od-
padů a 4500 m3 skládkové vody. 
V následujícím období budou práce 
pokračovat odstraněním vlastního 
tělesa skládky, kontaminovaného 
podloží skládky, kontaminovaných 
systémů pro odvedení drenážní 
a skládkové vody. Po vlastní sanaci 
proběhne technická a biologická 
rekultivace.

Sanace skládky je kofinancová-
na z prostředků EU, z Operačního 
programu Životní prostředí. Výše 
dotace z programu OPŽP činí 90 % 
uznatelných nákladů, tj. 476 mil. Kč 
(z toho 449 mil. Kč z fondu EU), 
dalších 53 mil. Kč, tj. 10 %, bude 
uhrazeno ze státního rozpočtu. Cel-
kové náklady na sanaci skládky činí 
529 mil. Kč. V souladu s platným 
stavebním povolením by měla být 
celá akce realizována do 16. 4. 
2012, to znamená maximálně 
do 730 dnů od podpisu smlouvy se 
zhotovitelem.

O tom, jak zásadní problém před-
stavovala skládka nejen pro Třebíč-
sko, ale pro celou Vysočinu svědčí 
i zájem a návštěvy nejvyšších před-
stavitelů státu nejen v roce 2010, 
ale i v letech minulých, především 
pak předsedkyně Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Miroslavy 
Němcové, poslance Evropského 
parlamentu PaedDr. Ivo Strejčka, 
či exministra průmyslu a obchodu 
Ing. Martina Římana, současného 
šéfporadce předsedy vlády, který se 
zásadním způsobem zasadil o to, že 
sanací skládky byl pověřen právě 
státní podnik DIAMO.

Na závěr je třeba vyzdvihnout 
operativní a vstřícný přístup orgánů 
státní správy na všech úrovních, tj. 
MŽP, MPO, SFŽP, Krajského úřadu 
kraje Vysočina a místních obcí, bez 
jejichž pomoci by úspěšná příprava 
a následná realizace sanace sklád-
ky nebezpečného odpadu v Pozďát-
kách nebyla možná.

Ing. Bc. Jiří Jež

zastupitel kraje Vysočina za ODS

ředitel státního podniku DIAMO

Současné i dávno odložené spotřebiče mohou obdivovat návštěvníci sídla kraje Vysočina 
v Jihlavě do 24. února.

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-1-2011.html
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Botanik odbojářem – Vladimír Josef Krajina
*30. 1. 1905 Slavice u Třebíče 
†1. 6. 1993 Vancouver (ostatky 
na Vyšehradě)

Významný biolog se narodil ve Sla-
vicích u Třebíče, kde spatřil popr-
vé tento svět 30. ledna 1905 v místní 
učitelské rodině. Po maturitě se u něj 
projevil zájem o biologii, kterou vy-
studoval na Přírodovědecké fakultě 
University Karlovy, kde získat dokto-
rát v roce 1927. Pak odešel prohloubit 
si znalosti ještě na univerzitu v Yale 
a vzdělání dovršil cestou kolem světa, 
odkud přivezl dodnes uchovanou sbír-
ku flóry z Havajských ostrovů. Bota-
nické sbírky rozšiřoval i v evropských 
zemích, v Polsku, Rumunsku i Švýcar-
sku. Na docenta se habilitoval roku 
1934 pro obor geobotaniky a syste-
matiky. Pracoval v pražském botanic-
kém ústavu a botanické zahradě. Řád-
ným profesorem byl jmenován v roce 
1945. Po emigraci se usadil v kanad-
ském Vancouveru a pokračoval v bo-
tanické práci. Význačný pomník si 

postavil prací na taxonomii lesů Brit-
ské Kolumbie.

Přes vysoce mezinárodně ceněnou 
odbornou erudici je jeho život spo-
jen především s bojem za svobodný 
osud vlasti. Za okupace pracoval nej-
prve v odbojové skupině s názvem Po-
litické ústředí, po jeho rozpadu přešel 
do ÚVODu (Ústřední vedení odboje 
domácího), kde řídil skupinu, která ob-
starávala styk s Londýnem. Ta dokázala 
odvysílat 16 000 depeší a 6000 depeší 
přijmout. I když dlouho unikal zatčení, 
v lednu 1943 se mu to už nepodařilo. 
Byl zatčen gestapem, vězněn na Pan-
kráci a pak v Terezíně, jako osobní vě-
zeň K. H. Franka, který jej chtěl v pří-
padě potřeby vyměnit.

Po válce se stal generálním tajemní-
kem Československé stany národně so-
cialistické a zároveň jejím poslancem. 
Byl nebezpečným oponentem KSČ zvlášť 
poté, co odhalil tzv. Krčmaňskou aféru, 
což byla příprava atentátů na P. Drtinu, 
J. Masaryka a P. Zenkla a její stopy ved-
ly k zeti K. Gottwalda Alexeji Čepičkovi. 

Hned v únoru 1948 byl Krajina zatčen 
a až po osobní intervenci presidenta E. 
Beneše propuštěn a donucen k útěku 
za hranice.

Přes Německo se dostal do Kanady, kde 
se věnoval jak odborné, tak politické prá-
ci a v obou byl nadmíru úspěšný. Stal se 
místopředsedou Rady svobodného Čes-
koslovenska, předsedou exilové ČSNS 
a profesorem univerzity Britské Kolumbie 
ve Vancouveru.

V roce 1990 mu byl propůjčen Řád bílé-
ho lva ČSFR I. třídy. I když zemřel 1. červ-
na 1993 ve Vancouveru, byla po kremaci 

urna s jeho popelem ulo-
žena mezi velikány české-
ho národa na Vyšehrad-
ském hřbitově. Pamětní 
desku mu odhalili na bý-
valém působišti v areálu 
staré botanické zahrady 
v Praze Na Slupi dne 7. říj-
na 2002.

text: Luboš Göbl    
foto: www.wikipedia.org  

www.botany.ubc.ca 
Vlastenecký památník na návsi v Krajinových rodných Slavicích.

Vysočina Tourism má 
Velkou cenu cestovního ruchu

Kraj převzal záštitu nad koncerty 
Jakuba Pustiny pro obce regionu

Úspěšnou reprezentaci 
kraje Vysočina 
na veletrzích GO 
a Regiontour v Brně 
završilo vyhlášení prvního 
ročníku velkých cen 
cestovního ruchu.
V kategorii Nejlepší turistický produkt 
odborná porota ocenila katalog vydaný 
Vysočina Tourism s názvem Cesty za po-
znáním, kulturou, sportem a odpočin-
kem. Celkem 96 turistických balíčků tvoří 
ucelenou nabídku ubytování na Vysočině 
spojených s různě zaměřenými programy 
a bonusy. Příprava prvního nabídkového 
katalogu svého druhu trvala více než sedm 
měsíců. Po jeho masivní prezentaci na ve-
letrzích cestovního ruchu si podle něj vy-
bírají cíle své tuzemské dovolené již stovky 
rodin a milovníků nejen zážitkové turis-
tiky, ale i tradičně dobré kuchyně, která 
ke každé dovolené na Vysočině už samo-
zřejmě patří.

„Ocenění odborníků v podobě Velké 
ceny cestovního ruchu je i pro veřejnost 

signálem kvalitní práce destinačního 
managementu kraje a jeho příspěvko-
vé organice. Za touhle cenou jsou sku-
tečně hodiny a dny tvrdé práce. Oceňu-
ji obrovskou kreativitu a vynalézavost 
poskytovatelů ubytovacích služeb a dě-
kuji nejen všem autorům publikace, ale 

i všem, kteří se u nás na Vysočině za-
sloužili v posledních letech o masivní 
rozvoj cestovního ruchu,“ chválí hod-
ně hlasitě radní kraje Vysočina pro ob-
last cestovního ruchu Tomáš Škaryd 
(ČSSD).

text: Jitka Svatošová  foto: Tomáš Čermák

Velkou cenu cestovního ruchu za publikaci Cesty za poznáním převzali (v popředí) radní kraje 
Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu Tomáš Škaryd, ředitel Vysočina Tourism Tomáš 
Čihák a autorka Jitka Mattyašovská.

Barokní kazatelna – jedna z cenných 
památek novoříšského chrámu.

Od konce ledna do druhé poloviny března 
se milovníci klasické hudby a zpěvu mo-
hou setkat na různých místech Vysočiny 
se žďárským pěvcem Jakubem Pustinou, 
který patří mezi špičku českých operních 
pěvců mladé generace. Seriál koncertů 
Jakub Pustina zpívá obcím kraje Vysoči-
na se koná pod záštitou Tomáše Škaryda 
(ČSSD), radního pro oblast kultury.

„Jedná se o koncertní turné, na kterém mě 
doprovodí klavírista Richard Pohl. Poslucha-
či se mohou těšit na netradiční podání pís-
ní. Uslyší skladby jako jsou například O sole 
mio, Granada, Santa Lucia nebo Funicula.

Cílem je prezentace tohoto žánru zábav-
nou a přitažlivou formou i v menších ob-
cích, kde mnohdy žijí obyvatelé, kteří mají 
o klasickou hudbu zájem, ale nedostanou se 
na koncert ve velkých městech,“ vysvětluje 
Jakub Pustina. Koncerty proběhnou v kul-
turních domech, ale také galeriích, koste-
lech či kaplích. „Myslím si, že se jedná o uni-
kátní projekt, ve kterém se propojí mimo 
jiné historické kulturní dědictví, jímž jsou 
zpravidla místa koncertů, a klasická hud-
ba, se současným mladým uměním, jehož 
reprezentantem Jakub Pustina je,“ uzavírá 
Tomáš Škaryd. Více informací o koncertech 
se dozvědí zájemci na webových stránkách 
Jakuba Pustiny www.jakubpustina.cz. 

text: Milan Pilař  foto: archiv Jakuba Pustiny

Nová Říše 
na prahu oslav
Nová Říše se chystá letos na oslavy vel-
kého jubilea. S obcí je totiž pevně spjat 
vznik premonstrátského kláštera, jehož 
počátky jsou datovány do roku 1211.

Klášter přežil nejrůznější pohromy, 
za druhé světové války byl ale přepa-
den gestapem, jedenáct premonstrá-
tů bylo zatčeno a pět z nich umu-
čeno v Osvětimi. V noci z 13. na 14. 
dubna 1950 sem vtrhli příslušníci 
státní bezpečnosti, mnichy vyhnali 
a uvěznili, budovy pak převzala ar-
máda. Až v roce 1990 se mohli pre-
monstráti opět svobodně ujmout 
svého kláštera a začít s jeho rozsáh-
lou rekonstrukcí.

Klášternímu areálu dominuje barokní 
chrám sv. Petra a Pavla. V jeho interiéru 
návštěvníky upoutá fresková výzdoba 
Jana Lukáše Krackera, jakož i kaza-
telna, vynikající ukázka řezbářského 
umění z doby kolem roku 1700 a křížo-
vá cesta vytvořená Františkem Bílkem 
a Viktorem Försterem.

V klášterní knihovně je dosud za-
chován pracovní stůl básníka Otokara 
Březiny, který v novoříšském prostředí 
napsal celé své dílo.

Klášter, v jehož čele stojí opat Ma-
rian Rudolf Kosík, je dnes opět středis-
kem vzdělanosti a kultury. Znak měs-
tečka se sice nedochoval, ale na všech 
pečetních znameních se objevuje spo-
jující symbol – klíč. Takže s ním stačí 
jen otočit, navázat na bohaté tradice 
a pokračovat v díle předků. I po osmi 
stech letech!

text a foto: Pavel Kryštof Novák

Jakub Pustina se svým velkým vzorem a učitelem, Peterem Dvorským, oba mají k Vysočině 
velmi blízký vztah.

Interiér chrámu v Nové Říši.

Zlatá jeřabina 2010 
sbírá nominace, 
o nejlepších se 
rozhodne v březnu
Na Vysočině se i letos uskuteční anketa 
Zlatá jeřabina 2010, která každoroč-
ně připomíná nejlepší kulturní počiny 
a péči o kulturní dědictví. Nominace 
mohou zájemci zasílat až do 28. led-
na. Ankety Zlatá jeřabina – Cena kraje 
Vysočina za kulturní počin roku 2010 
se uděluje v kategoriích Kulturní ak-
tivita a Péče o kulturní dědictví. Při 
navrhování kulturních akcí a příklad-
ných obnov kulturních památek mohou 

zájemci využít nominačního formuláře 
na stránkách kraje Vysočina – www.
kr-vysocina.cz – v sekci kultura a pa-
mátky, nebo tip zaslat písemně na ad-
resu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor 
kultury, památkové péče a cestovní-
ho ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
s označením Zlatá jeřabina 2010 nebo 
elektronicky na adresu: zlatajerabina@
kr-vysocina.cz.

Nominovat je možné koncerty, fes-
tivaly, divadelní přehlídky, muzejní 
expozice, výstavy, ediční počiny nebo 
příkladné obnovy památek, které se 
nacházejí nebo se uskutečnily v kraji 
Vysočina.

„Anketou a především prezentací 
jednotlivých kulturních počinů bychom 
rádi poukázali na aktivity a odhodlání 
organizátorů a vlastníků památek, kteří 
přes nelehkou finanční situaci, jež se 
odrážela v různých dotačních progra-
mech v oblasti kultury, věnovali nemalé 
úsilí k realizaci kulturních akcí pro veřej-
nost nebo přispěli k zachování kulturní-
ho dědictví v kraji,“ uvedl Tomáš Škaryd 
(ČSSD), radní kraje pro oblast kultury.

Třicet nejlepších nominací v každé 
z kategorií zařadí odborná pracovní 
skupina do ankety Zlatá jeřabina 2010. 
Vybraných šedesát počinů se bude 
v březnu ucházet o hlasy příznivců z řad 
veřejnosti ve vyhlášené anketě.

text: Milan Pilař

Hejtman Jiří Běhounek předává Zlatou 
jeřabinu 2009 Haně Žákové za zdařilou 
rekonstrukci farního kostela sv. Bar-
toloměje v Koněšíně.

  Jakub Pustina zpívá pro obce kraje Vysočina 
Datum Město, obec Místo čas
30. 1. Stránecká Zhoř Kaple 14.00
5. 2. Bohdalov Kulturní dům 18.00
6. 2. Nová Ves u Nového Města na Moravě Kulturní dům 15.00
18. 2. Hamry nad Sázavou Kulturní dům 18.30
20. 2. Vatín Kaple 15.00
27. 2. Budeč Kaple 17.00
13. 3. Jámy Kulturní dům 15.00
18. 3. Červená Řečice Kostel 18.00
19. 3. Fryšava Kulturní dům 18.00
20. 3. Křižanov Katolický dům 17.00

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-1-2011.html
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(mn. č.)

2. díl tajenky

MPZ aut 
Islandu

Vápencové 
území 

Nedoplatek 
(zast.)

Trápení 
(zastarale) 
Zeměděl. 
pracovníci

Plemeno
Jednotka 

magnetické 
indukce

Zpátečník
Středověký 
nájezdník

Oprávněné 
požadavky

Vstřícnost 
Směny zboží 

za peníze

Neurčité 
bloudění
Námitka

Římskými 
čísly 49
Evropan

Vlk z Knihy 
džunglí

Rybářské 
udice 

Opracovat 
sekerou

Druh ital. 
těstovin

Lesní 
mýtinka

Výstavní 
domek

Neochotni

Obyvatel 
Tichomoří

Značka 
křemíku

Vrch u Běle-
hradu

Ústní samo-
hláska

 Domácké 
žen. jméno

Části 
končetiny
Španělské 

muž. jméno

Anatol 
(domácky)

Mořský 
živočich

Příjemní Obilí seté 
na podzim

Popravčí

Tělocvičné 
obraty

Přístřeší 
turisty

Ital. mužské 
jméno

Německy 
květen

Firma v Ko-
žlanech

Část oceánu

Akademie 
věd (zkr.)

Nejhojnější 
mořské ryby
Lyže (zasta-

rale)

Stavební 
pojivo

Iniciály au-
tora Kytice

Středověká 
epidemie
SPZ okr. 
Hodonín

Sůl určená 
pro zvěř
Láteřit

Rumunský 
tenista

Indiánská 
loďka

Název znač-
ky litru

Obyvatel hor
Dětské 
loučení

Chemická 
značka lithia

Nabídka

Severský 
mořský 

pták
1. díl tajenky

Ábelův bratr
Mládě 

domácího 
zvířete

Úřední spisy Výkvět 
společnosti

Nápověda: elent, Keramo, 
Nastase, Pancha, penne.

Velký javor – strom roku Vysočiny

Na Moravě je má Indie, tvrdí Franz Grillparzer

V anketě Strom roku 
skončil letos na krásném 
šestém místě javor klen 
rostoucí už dobrých šest 
století na okraji lesa 
za osadou Věstoňovice 
na Třebíčsku.

A není se čemu divit, neboť tento rostlinný 
velikán a pamětník husitů stojí skutečně 
za obdiv! Vypravit se k němu můžeme buď 
z Věstoňovic, nebo z nedalekého Čechtí-
na. A vydáme-li se na výlet v zimním ob-
dobí, můžeme k tomu směle využít běžky. 

Věstoňovický javor je vysoký dvanáct 
metrů a obvod má úctyhodných 777 cen-
timetrů, což znamená, že jej jen stěží obe-
jmou čtyři dospělí lidé. Uvnitř stromu je 
prostorná dutina, která patrně vznikla 
po zásahu bleskem a je jedním z divů pří-
rody – jak strom dokáže žít z tak útlé dřev-
ní hmoty. Přejme Velkému javoru ještě 
mnoho dalších let života!

text a foto: Petr Novák

Těmito verši přiblížil čtenáři 
své nadšení z pobytu v Jemnici 
jeden z největších rakouských 
spisovatelů Franz Grillparzer. 
Na 15. leden připadá 220. výročí 
jeho narození.

Slavný dramatik čerpal látku z českého 
prostředí k tragédiím Libuše, Sláva a pád 
krále Otakara a s největší pravděpodob-
ností i ke hře Pramáti aneb Poslední z rodu 
Borotínů.

Na jihozápadní Moravu se slavný drama-
tik dostal v roce 1823 na pozvání ministra 
financí a tehdejšího majitele jemnického 
panství hraběte Jana Filipa Stadiona. Tamní 
pobyt připomíná Grillparzer nejen ve svém 
životopise, ale zážitky odtud jsou obsahem 
i jeho dopisů milence Kateřině Fröhlichové.

Nejvíce na nás ale dodnes zapůsobí jeho 
báseň Rozčarování (Entzauberung), v níž 
zachytil své myšlenky při pohledu na jem-
nický park. V teplém, deštivém srpnovém 
dni upadl za okny skleníku, v němž hrabě 
pěstoval cizokrajné rostliny, v iluzi, že se 
nachází v Indii.

Když se zahledíme na jeho portrét, leh-
ce uvěříme snění a bujné fantazii, s je-
jíž pomocí se stal jedním z nejslavnějších 
autorů své doby. K jeho ctitelkám patřila 
i známá a dodnes čtená rakouská spisova-
telka Maria Ebner – Eschenbach, naroze-
ná v moravských Zdislavicích. Grillparzer 
zemřel 21. ledna1872 a jeho pohřeb patřil 
k největším, jaké kdy Vídeň zažila.

text: Pavel Kryštof Novák  foto: www.portrait.kaar.at

Lednová polévka na zahřátí
V lednovém receptu si uvaříme polév-
ku, která nás v zimních měsících zahřeje 
a po vánočním labužničení někteří 
z uvítají i to, že se vyhneme 
masu a místo něho použi-
jeme zdravou zeleninu 
a kvasnice.

Ano, uhodli jste 
správně. Tradiční 
zeleninovou polévku 
doplníme o drožďo-
vé knedlíčky. Budeme 
na ni potřebovat jeden 
litr vývaru, 100 gramů 
kořenové zeleniny, petrželku, 
masox a sůl. Na knedlíčky nám 
bude stačit jedna až dvě kostky droždí, 20 
gramů tuku, kousek cibule, vejce, jedna lží-
ce hladké mouky, sůl, pepř, petrželka a pod-
le potřeby strouhanka.

Cibuli drobně nakrájíme, zpěníme 
na pánvi, přidáme rozdrobené droždí, 

osmahneme a sejmeme z plotny. Poté vmí-
cháme rozšlehané vejce, mouku, pepř, sůl 

a jemně nasekanou petrželku. Podle 
potřeby zahustíme strouhan-

kou, aby vznikla tuhá hmo-
ta, ze které vytvoříme 

knedlíčky.
Do samotného vý-

varu nakrájíme zeleni-
nu na kostičky, uvaří-
me téměř do měkka, 
osolíme, ochutíme 

masoxem a zavaříme 
do něj drožďové knedlíč-

ky. Vaříme asi čtyři minuty 
a na talíři ozdobíme podle chuti 

petrželkou.
Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni 

a znáte recepty typické pro náš kraj, stačí 
nám je zaslat. Nejlepší otiskneme a auto-
ra oceníme.

text a foto: Monika Fiedlerová

Po emigraci z poúnorového Československa se prof. Krajina usadil v kanadském Vancouveru a pokračoval v botanické práci. Význačný pomník si postavil prací na taxonomii lesů Britské Kolumbie. Taxonomie je obor biologie zabývající se teorií a praxí klasifikace organizmů...  
(viz tajenka). V zemědělství jde o způsob hodnocení půd podle různých znaků, vlastností a kriterií, zvláště na základě geneze, v lingvistice pak srovnání shodných jevů v témže jazyce nebo v různých jazycích jako základ pro vědecké třídění jazykových faktů i jazyků.

recept

Křížovka o ceny

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 hodnot-
né věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Úspěšní luštitelé poslední loňské křížovky, vylosovaní ze zaslaných řešení, jsou Stáňa Lysá z Opatova a Jaroslav Švec z Havlíčkova Brodu. Blahopřejeme.

Leden jasný – rok šťastný
Schopnost předvídat či předpovídat je 
člověku vlastní. Tím více, jde-li o počasí. 
Celý rok jsme na ně zvědaví. Jestli bude 
pěkné jaro, horké léto, bílé Vánoce. Zku-
šenost našich předků se v tomto směru 
odrazila v pranostikách, které nám i dnes 
poslouží k zamyšlení i k zábavě.

V lednu tráva – neúroda se očekává. 
Drsný leden prospívá osení. Je-li teplo 
v lednu, sahá bída ke dnu. Když v lednu 
hrom se ozve, hojnost vína čekejme. Kolik 
v lednu dešťů, tolik v květnu mrazů. Jsou-
li v lednu mlhy, následuje mokré jaro. 
Leden ve dne svítí, v noci pálí.

K jednotlivým lednovým dnům se 
vztahují tyto pranostiky: Tři králové  

(6. 1.) mosty stavějí nebo je boří. Na sva-
tého Pavla poustevníka (15. 1.) pěkný 
den –  dobrý rok, větrný den – mokrý 
rok. V den svatých Fabiana a Šebesti-
ána (20. 1.) stromům míza opět dána. 
Zároveň však v onen den bývala největ-
ší zima, zvaná fabiánská. Svítí-li slunce 
v den svatého Vincence (22. 1.), je tře-
ba starat se o žence, chystat na hrozny 
rance a na víno hrnce. Na svatého Pavla 
obrácení (25. 1.) mění se počasí. Je-li 
Karel Veliký (28. 1.) málo ledový, únor to 
brzy napraví. 

Nakolik měli naši předkové pravdu, po-
známe vlastním pozorováním.

text a foto: Pavel Kryštof Novák

GPS souřadnice: 49°17‘11.16“N, 15°51‘28.241“E.

Rakouský spisovatel Franz Grillparzer spojil 
svůj život s Vysočinou.

Jedna z příjemnějších podob lednového počasí, teploty letos kolísaly v rozptylu  
téměř třiceti stupňů.

Výstava ve Žďáru připomene 
výročí portrétisty Ferenze
Obrazy Antona Johanna Ferenze uložené 
ve sbírkách Regionálního muzea Žďár 
nad Sázavou tvoří jádro výstavy, která se 
ve žďárském muzeu koná od 26. ledna 
do 27. února. Expozice je oslavou dvě stě 
deseti let od umělcova narození.

Anton Johann Fe-
renz tvořil jak portéty 
známých měšťanů, tak 
i členů průmyslových 
rodin. „Byl to Žďárák, 
ale žil i ve Znojmě, kde 
portrétoval měšťanstvo 
a pak v Brně, kde zvěč-

ňoval také příslušníky nižší šlechty,“ řekl 
k Ferenzově tvorbě Stanislav Mikule, historik 
Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou 
a pořadatel výstavy.

Mimo děl žďárského malíře se bude vý-
stava skládat z informačních panelů s dopro-
vodným textem o Ferenzově životě a chybět 
nebude například fotografie jeho rodného 
domu ve Žďáru nad Sázavou. Pro srovnání 
se Stanislav Mikule rozhodl k výstavě zařa-
dit zmínku o dalších portrétistech Ferenzovy 
doby. „Chtěl bych, aby lidé věděli, že Anton 
Johann Ferenz nebyl jen nějaký místní patlal, 
nýbrž významný autor,“ uvedl Mikule.

text: Lucie Pátková  foto: archiv Muzea ve Žďáru n. Sázavou
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Výzva č. 5/2011 – zemědělské akce
k „Zásadám

Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina

pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“
č.13/07 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

(dále jen „Zásady“)
pro opatření č. 3 Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství

Předmět podpory (výdaje způsobilé ke spolufinancování)
Způsobilé výdaje na pořádání a organizaci soutěží a výstav zaměřených na zemědělskou prvovýrobu, zpracování a uvádění 
na trh zemědělských produktů.
Výzva č. 5/2011 k Zásadám je vyhlášena na akce konané od 1. 1. 2011 do 15. 11. 2011.

Definice příjemce podpory
Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, tj. občanská sdružení , obecně prospěšné společnosti  
nebo zájmová sdružení právnických osob.

Druh, forma a výše podpory
Druh podpory:    dotace.
Forma financování:    podílové spolufinancování poskytnuté formou finančního příspěvku na vynaložené způsobilé 

výdaje.
Výše podpory:   do 90 % způsobilých výdajů.

 Způsobilé výdaje, na které může být poskytnut finanční příspěvek, jsou od 5 000 Kč do 100 000 Kč na každý jednotlivý 
projekt.

Výdaje (náklady), které mohou být financovány z finanční podpory: 
- informační a tiskové materiály a internetové aplikace propagující a prezentující akci;
- doprava vystavovaných exponátů, komodit, předmětů,…;
- pronájmy ploch a objektů;
- spotřeba materiálu;
- honoráře přednášejících a hodnotitelů;
- služby.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Formulář žádosti a Zásady jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz (krajský úřad, dokumenty odborů, 
odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, oddělení zemědělství) a jsou k vyzvednutí na adrese Krajský úřad 
kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. 
„Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku“ se doručují osobně, ve dvou písemných vyhotoveních prostřednictvím 
podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo je lze zaslat prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. 
„Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku“ mohou zájemci předkládat od 14. 1. 2011 do 14. 2. 2011.
Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené Zemědělské akce - Neotvírat!

Informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, oddělení 
zemědělství, Ing. Jitka Merunková, tel. 564 602 365, e-mail: merunkova.j@kr-vysocina.cz. Žádost, která nesplňuje všechny 
formální náležitosti nebo bude zaslána po termínu, bude vyřazena.

Žádosti je možné předkládat od 14. 1.  2011 do 14. 2. 2011.

AG servis - zemědělská technika s.r.o
Čenkovská 1091/44 / 589 01 Třešť 
Tel./fax 567 214 163 / Mobil +420 603 267 783
www.agservis.cz

technika profesionálů

Traktory 30 - 368k

Tahače STEIGER od 385k

Axiální sklízecí mlátičky

Kolové nakladače

Podmítače 

Pluhy

Kypřiče

Secí kombinace

Žací lišty

Obraceče

Shrnovače

Sběrací vozy

Lisy na balíky

Řezačky

Nesená rozmetadla

Vážící rozmetadla

Pneumatická rozmetadla

Hydraulické pohony 

Svobodný software ve veřejné správě
Kancelářský balík OPEN OFFICE je v současné době 
skloňovaným termínem při optimalizaci softwarových 
řešení Krajského úřadu Vysočina. Kraj plánuje vedle 
nejběžnějšího kancelářského balíku Microsoft Office 
paralelně zavést také Open Office, který se řadí do ka-
tegorie tzv. open source software. Evropské zkušenosti 
veřejné správy, ale také škol a zdravotnických zařízení, 
ukazují, že open source může výrazně snížit náklady, 
které tyto instituce každý rok vydávají za nákup licencí 
zpoplatněného kancelářského softwaru i operačního 
systému Microsoft Windows. 
„Nezpoplatněný software je rozšířený například ve 
Španělsku, školám se tak podařilo výrazně snížit nákla-
dy na provoz jednoho počítače a zvýšit tak celkovou 
počítačovou vybavenost,“ uvedl Martin Hyský, radní 
pro oblast regionálního rozvoje, když v prosinci na 
konferenci ve španělském Badajozu podepsal memo-
randum, kterým se kraj Vysočina připojil k podpoře tzv. 
svobodného softwaru ve veřejné správě.

www.vysocina-news.cz

ZPRAVODAJST VÍ  Z   VYSOČINY

VIDEA, FOTOREPORTÁŽE

SOUTĚŽE, PROGRAMY AKCÍ

REKLAMA PRO KAŽDÉHO

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-news.cz 
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Tato reklamní plocha 
může být vaše! 

Inzerát typu  
G – 1/16 – 68 x 102 mm 

za 13 000 Kč

Kompletní ceník na 
www.iKrajvysocina.cz
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Leasing i úvěr strojů, techniky, zařízení

•  Výhodný leasing i úvěr všech nových 
i starších aut, strojů, přístrojů, veškeré 
techniky, vybavení firem a obchodů. 
Financujeme již od 70 tisíc Kč.

•  Nabízíme individuální dovoz aut a strojů 
ze zahraničí s předem schváleným 
financováním. Pokrytí – celá ČR. 

B-LEASING CZ s.r.o.
Jinačovice 29
664 34 Kuřim
tel.: 541 240 845
fax: 546 210 744

Na stránkách i leasingová kalkulačka a automat 
na výpočet posouzení bonity žadatele

www.                    .cz 

B-LEASING – to je 16 let zkušeností  
s leasingem a úvěry aut i strojů

ASISTENČNÍ SLUŽBA OZP – 
PŘÍTEL NA TELEFONU, KTERÝ 

VŽDY ZNÁ SPRÁVNOU 
ODPOVĚĎ

� výjimečný produkt OZP

� komplexní asistence při řešení vašich 
zdravotních problémů

� smluvní zařízení po celé České republice

� bezplatná varianta STANDARD a placené 
SILVER a GOLD

Jihlava 
Dr. J i ř ího Procházky 5281/20
586 01  J ihlava
tel. :  567 330 854
Po, S t :  8 .00 –17.00 
Ú t ,  Č t :  8 .00 –15.00 
Pá: 8 .00 –14.00

Žďár nad Sázavou 
Dolní ul ice 165/1
591 01  Žďár nad Sázavou
tel. :  566 521 273
Po, S t :    9.00 –12.00 

13.00 –17.00
Pá: 9.00 –12.00
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Fotoreportáž: Ohlédnutí ze Vysočinou na RegionTouru

Svou vlastní expozici měly na veletrhu cestovního ruchu v Brně rekordy a kuriozity. Pelhřimovská agentura Dobrý den 
se prezentovala jedním z největších exponátů - obří konvicí na čaj.

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek byl přítomen vyhlášení Velkých cen cestovního ruchu. Za Asociaci krajů ČR vyzdvihl 
význam prezentace turistických atraktivit českých a moravských regionů.

Senátor Miloš Vystrčil a radní kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu Tomáš 
Škaryd si v rámci doprovodného programu zahráli na cestujícího a průvodčího. 

Stánek kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu RegionTour 2011 
v němž našlo zázemí zhruba 40 spoluvystavovatelů.

Na stánku kraje Vysočina byl největší zájem o nabídku dovolených s dětmi, 
cyklistické průvodce a přehledy kulturních akcí v regionu.

S Vysočinou do Evropy 
se vydaly čtyři stovky 
soutěžících
Na začátku ledna vyvrcholil pátým kolem 
druhý ročník internetové vědomostní soutě-
že S Vysočinou do Evropy. Celkem se regis-
trovalo 434 studentů z 34 středních škol 
Vysočiny. „V každém z pěti kol středoškoláci 
prostřednictvím webových stránek  
www.ourregion.cz odpovídali na sedm 
různě náročných všeobecně zaměřených 
otázek o našem kraji, dvě z nich byly v an-
glickém jazyce a jedna s označením bonus. 
Hodnotili jsme také rychlost zaslané od-
povědi,“ popsala Eva Ampapová z odboru 
školství, mládeže a sportu krajského úřadu. 

Nejúspěšnější řešitelé získali 103 body ze 
105 možných, do 30členného finále postou-
pili ti, kteří dosáhli 91 bodů.

„Dvoukolové finále proběhne 9. března 
v sídle kraje Vysočina v Jihlavě. V prvním 
kole finalisty čeká dvacet otázek z místopisu 
kraje a ve druhém představí deset nejlepších 
řešitelů power pointové prezentace na téma 
kraj Vysočina,“ dodala Eva Ampapová.  

text: Milan Pilař

Lyžařský pohár Vysočiny  
je odrazovým můstkem ke hvězdám
Na Vysočině působí 
několik amatérsko-
profesionálních 
lyžařských klubů, které 
mezi sebou soupeří 
v Lyžařském poháru 
Vysočiny. Ten se letos 
koná už poosmé a jeho 
pořádání zajišťují právě 
jednotlivé kluby.

Jedním z tradičních organizátorů je Ski 
klub Pelhřimov. Lyžařskou hvězdou 
z města rekordů je Jan Mikolášek, který 
jezdí mezinárodní závody FIS. Po zranění 
se v letošní sezóně znovu vrací do soutěž-
ního kolotoče. Dalším velkým talentem je 
teprve jedenáctiletý Oskar Točík, který ob-
držel cenu města Pelhřimov a byl nomino-
ván i do finále soutěže Talent Vysočiny.

Velkou tradicí sjezdového lyžování se 
může pyšnit Ski klub Velké Meziříčí, který 

je rovněž pořadatelem krajského poháru. 
Dříve za klub závodila například Jitka Šit-
ková, v současné době se však úspěšně 
věnuje skicrossu. Současnou hvězdou je 
čtrnáctiletá Veronika Čamková, která je jed-
ním z největších talentů v kraji i v ČR v alp-
ském lyžování.

V Havlíčkově Brodě působí HB SKI 
TEAM. Mezi 35 aktivními závodníky vy-
čnívají sourozenci Hromádkovi, Martin 
Kachlíř a nebo závodící trenér David Mys-
livec, který celý oddíl před pěti lety založil. 
Brodští lyžaři jsou pravidelně na stupních 
vítězů v českém poháru masters. Zástupce 
má HB SKI TEAM i v kategoriích veterá-
nů, jedenašedesátiletá Iva Nováková má 
na kontě medailové umístění v olympiádě 
masters World Winter Games 2010 ve Slo-
vinsku a absolvuje i nejdelší obří slalomy 
světa, které v minulosti vyhrála například 
Šárka Záhrobská nebo letos Ondřej Bank.

Dalším pořadatelem závodů Lyžař-
ského poháru je SK SKI Třebíč. Hlavně 
v mladších kategoriích lyžaře úspěšně vy-
chovává SK Nové Město na Moravě.

text: Ondřej Rázl, spolupráce: David Myslivec  

foto: archiv Davida Myslivce

Martin Kachlíř, jeden z nejúspěšnějších závodníků HB SKI TEAMU, v závodě Lyžařského 
poháru Vysočiny na Šacberku.

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

Vysočina je rájem běžkařů
Letošní zimní počasí přeje 
na Vysočině kromě sjezdového 
lyžování také běžkařům. 
K dispozici mají milovníci 
sněhové stopy hned několik 
upravovaných tratí.

Oblastí pro běžky jako stvořenou je bez-
pochyby Žďársko. Vznikl dokonce region 
s názvem Ski regionu Žďársko, který je ur-
čený pro vyznavače běžeckého lyžování. 
Nachází se v okolí Žďáru nad Sázavou, Ha-
mrů nad Sázavou, Velké Losenice, Polničky 
a Škrdlovic. Tratě na Žďársku slouží přede-
vším třiceti tisícům obyvatel regionu, svou 
polohou, profilem a pravidelnou údržbou 
si však získaly i stovky příznivců z celého 
kraje i republiky. Velkou předností všech 50 

kilometrů tratí je možnost lyžování oběma 
technikami – klasicky a bruslením.

I v okolí Nového Města na Moravě jsou při-
praveny čtyři běžecké okruhy. Projet se mů-
žete mezi Žďárskými vrchy, v okolí zamrzlé-
ho rybníka Medlov, vyrazit na Žákovu horu 
a nebo k nejkrásnějším skalám Vysočiny.

Na své si běžkaři přijdou i v okolí Při-
byslavi, kde upravují běžecké trasy na le-
tišti, v Jabloneckém žlabu, na Dlouhých 
loukách a na staré trati Jablonecká nádrž 
a PRIBINA.

Na běžky můžete vyrazit i ve Ždírci nad 
Doubravou, kde rada města schválila úpra-
vu trasy Sobínov – Radostín.

Na Telčsku a Javořicku je pomocí sněž-
ného skútru upravováno pět tratí – Telčsko, 
Javořicko, Třeštsko, Dačicko a Studensko.

V okolí Humpolce upravují za přízni-
vých podmínek vždy před víkendem tři 

trasy o celkové délce téměř osmdesáti kilo-
metrů. První okruh vede z Humpolce přes 
Kejžlici, Lipnici nad Sázavou a Leštinu, 
druhý přes Čejov, Bratroňov a Jedouchov 
a třetí z Humpolce přes Plačkov, Krasoňov 
a zpět do Humpolce.

Poslední zimy upravuje běžecké tratě 
během zimy v okolí Ždírce nad Doubra-
vou, Krucemburku a Radostína na Žďár-
sku Josef Švejda, který jejich délku kaž-
dý rok ve spolupráci s obcemi v regionu 
rozšiřuje.

text: Ondřej Rázl  foto: archiv Luboše Göbla

Odkazy na weby: 
 www.region-vysocina.cz
 www.infohumpolec.cz
 www.bezky-telcsko.cz
 www.ski-zdarsko.cz
 www.podlahy-svejda.cz

Dobová fotografie ukazuje, že lyžování bylo 
na Vysočině populární už téměř před sto lety.

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-1-2011.html
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