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Čistá a jarní. 
Příroda Vysočiny

Jarní sluníčko prozářilo Vy-
sočinu a vykouzlilo úsměvy 
na našich tvářích. Při pohle-
du do některých zákoutí nás 
ale dobrá nálada přešla, 
když nám zrak padl na čer-
né skládky, příkopy plné PET 

lahví, odpadky pohozené v parcích...
Jsem rád, že se i letos našly tisíce lidí, kte-

rým nebylo líto obětovat několik hodin volného 
času a zapojili se do akce Čistá Vysočina. Patří 
jim velké poděkování za to, že je náš kraj zase 
o trochu krásnější.

Stále více občanů klade stav životního pro-
středí na nejvyšší příčky žebříčku svých prio-
rit. Oprávněně očekávají také od kraje kroky 
na jeho ochranu. Při srovnání s ostatními kraji 
se nemáme za co stydět. Vedle známých akti-
vit, jako je záchrana stanice v Pavlově, přichá-
zíme i s unikátními projekty, příkladem může 
být ochrana alejí okolo silnic nebo projekt 
Biodiverzita zaměřený na revitalizaci chráně-
ných území.

Odborníci vysoce oceňují projekt měření vli-
vu průmyslové zóny na ovzduší v Jihlavě, který 
bychom rádi rozšířili na celé území kraje, a také 
úsilí Vysočiny směřující k vytvoření integrované-
ho systému nakládání s odpady.

Naším nejnovějším projektem je grantový 
program zaměřený na přírodní zahrady. Jeho 
úspěch závisí na aktivitě učitelů, pracovníků 
sociálních zařízení či dobrovolníků z neziskovek. 
Jak znám šikovnost lidí z Vysočiny, věřím, že 
úspěšný bude!

Krásné jarní dny uprostřed vysočinské příro-
dy přeje

Zdeněk Ryšavý

radní kraje Vysočina pro oblast informatiky, 
územního plánování a životního prostředí 

20 let leteckého zachraňování 
Za tu dobu přepravila LZS  
na 20 tisíc pacientů

2 Grantové programy kraje 
10 let existence, 262 programů, sedm 
a půl tisíce úspěšných žadatelů

3 Studenti bodovali v Nitře 
Mezi 105 soutěžícími produkty  
bylo deset ze škol Vysočiny

4 Pojďme do Jemnice
Na slavnost Barchan po sv. Vítu  
 – prý nejstarší v zemi

5

Záchranná stanice v Pavlově 
znovu láká obdivovatele přírody
Na konci roku 2008 
se Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR 
vzdala provozování 
záchranné stanice 
pro handicapované 
živočichy v Pavlově 
na Ledečsku a ta se tak 
ocitla na hranici zániku.
„My jsme tehdy začali jednat s vedením 
Agentury a hledali nejvhodnější řešení, 
jak bychom mohli stanici zachránit. Va-
riant bylo několik, nakonec jsme se roz-
hodli pro přeměnu stanice v obecně pro-
spěšnou společnost Stanice Pavlov,“ říká 
Zdeněk Ryšavý (ČSSD), radní pro oblast 
životního prostředí.

Díky novým aktivitám a nápadům se 
chovatelům dravců a mnoha dalších ži-
vočichů ze záchranné stanice Pavlov 
daří přilákat řadu obdivovatelů přírody. 

Pro tamější zvířecí obyvatele se budu-
jí nové domovy, na které kraj Vysočina 
přispěl částkou 1,5 milionu korun. Práce 

pokračují podle harmonogramu a už 
na podzim by se měla stanice představit 
návštěvníkům v novém kabátě. Celková 

rekonstrukce stanice včetně koupě po-
zemků od soukromých vlastníků se vy-
šplhá na 15 milionů korun. Devadesáti-
procentní podíl z částky uhradí Operační 
program životního prostředí a zbývají-
cích deset procent zaplatí kraj Vysočina.

Roční náklady na provoz zařízení se 
pohybují okolo tří milionů korun, více 
než padesát procent financí jde prá-
vě z rozpočtu kraje. „Cílem je snižovat 
postupně krajské prostředky na provoz 
stanice, která by se proto kromě záchra-
ny živočichů měla více věnovat i envi-
ronmentálnímu vzdělávání. Právě to by 
v budoucnu mělo být významným zdro-
jem financování,“ popisuje Ryšavý.

V současné době je na stanici asi 120 ži-
vočichů. „Stanice v Pavlově neslouží jen 
jako léčebna pro nalezené, zraněné či jinak 
handicapované jedince. Výborné výsled-
ky má především v prevenci, díky které se 
daří živočichy v přírodě více chránit a v ne-
poslední řadě je důležité i environmentální 
vzdělávání, do kterého se stanice zapojuje 
ve stále větší míře,“ uzavírá Zdeněk Ryšavý.

text: Ondřej Rázl  foto: archiv kraje Vysočina

Daň z přidané hodnoty (DPH) je účin-
ný nástroj nejen pro výběr daně z veš-
kerých či alespoň většiny transakcí 
na trhu – prodeje i koupě jak zboží, tak 
služeb. Je to v drtivé většině případů 
i nástroj regulace – stát její výší „ulevu-
je“ těm druhům zboží, které by chtěl či 
měl podpořit proti jiným.

„Podle návrhu změny zákona 
o DPH, který připravilo Ministerstvo fi-
nancí ČR, by ke sjednocení sazeb daně 
mělo dojít, a to v roce 2013. Součástí 
změny DPH je však i změna rozpočto-
vého určení daní tak, aby zvýšený pří-
jem DPH byl jen příjmem státu na dů-
chodovou reformu,“ říká Vladimír 
Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana 
kraje Vysočina.

V praxi poměrně složitý předpis zvaný 
rozpočtové určení daní je v principu ale 

skutečně jen jakýsi „rozcestníkm“ kam 
kolik ze které daně jde: obcím, státu, 
krajům... „A v tom je právě ono čertovo 
kopýtko: obce i kraje jsou totiž nejen pří-
jemci, ale jako zřizovatelé ekonomických 
subjektů i plátci daní, především DPH,“ 
komentuje změnu Vladimír Novotný.

„Ministerstvo chce vlastně snížit pří-
jmy hlavního pilíře hospodaření obcí, 
měst a krajů. (viz detailní grafy na webu 
– pozn. red.) Současně se zvýší náklady 
obcí, měst a krajů a jejich příspěvkových 
organizací a sníží výnos z příjmu daní fy-
zických osob. Přitom jen dopady zvýšení 

DPH na kraj Vysočina pro rok 2012 odha-
dujeme na více než 40 milionů korun,“ vy-
světluje Novotný a pokračuje. „Stát ome-
zuje finanční transfery do zdravotnictví, 
sociálních služeb, příspěvku na výkon 
státní správy a v neposlední řadě i na do-
pravní obslužnost. Ale platby v těchto sek-
torech odvodu DPH podléhají tak jako 

tak a v důsledku se tak ceny služeb zvyšu-
jí. Bohužel vláda dopady daňových změn 
na zajišťování veřejné služby v regionech 
přehlíží, a proto hrozí, že dojde k ohrože-
ní financování služeb typu poskytování 
sociálních služeb, financování veřejné do-
pravy nebo zdravotnictví a školství. Dou-
fám, že si tato vláda ještě uvědomí dopa-
dy svých opatření a nedopustí – ve snaze 
o stabilizaci státního rozpočtu za každou 
cenu – destabilizaci rozpočtů veřejných, 
tj. měst, obcí a krajů,“ uzavírá Vladimír 
Novotný. mp, sj

Radní Zdeněk Ryšavý při své poslední návštěvě pavlovské stanice.

Mladá univerzita 
Waldviertel znovu 
také na Vysočině
Na mladé zájemce o vzdělávání čeká ve druhé 
polovině srpna v rakouském Raabsu an der Thaya 
a v Jihlavě další ročník Mladé univerzity Waldviertel. 
Týden se budou mladí lidé z Česka a Rakouska vě-
novat vedle získávání nových znalostí a workshopů 
také hrám a zábavě.

Tématem Mladé univerzity Waldviertel 2011 je 
technika, na účastníky tak čekají témata předná-
šek z oblasti lékařských výzkumů, energetického 
využití biomasy, jaderné energie, ochrany klimatu, 

strojírenství, tisku bankovek, astronomie, jazyko-
vědy a dějin. Kromě workshopů mají děti možnost 
si zasportovat nebo se zúčastnit exkurzí, jako např. 
u firmy Test-Fuchs v  Groß Siegharts. V Jihlavě se 
bude konat workshop ve firmě Bosch Diesel nebo 
v Zoologické zahradě.

Akce se koná ve spolupráci s Mladou univerzitou 
FH Krems, krajem Vysočina, Vysokou školou poly-
technickou Jihlava a Institutem Ludwiga Boltzman-
na pro výzkum následků válek a je určená pro děti 
ve věku od 11 do 14 let. Do kempu Mladé univerzi-
ty Waldviertel se mohou zájemci přihlašovat od  
15. května do 25. července na internetových strán-
kách: www.jungeuni-waldviertel.at. 

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Mladí Češi a Rakušané se opět sejdou při společných 
aktivitách.

Sjednocování DPH ohrozí rozpočty obcí i krajů

Středa 1. června 2011

Den otevřených dveří
ŽIVÁ VYSOČINA
Sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Přijďte se podívat 
na dravce, domácí    
i exotické živočichy.

Zúčastněte se 
soutěže o nejhezčí 
zvířecí masku 
- kostým.

Zadluženost obcí, krajů a státu v letech 2001–2010 (v mld. Kč)

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Kraje     1,3 1,5 2,9 7,7 10,4 14,6 20,9  

 Obce 48,3 55,8 70,4 74,9 79,0 81,0 79,3 80,1 80,6  

 Stát 345,0 395,9 493,2 592,9 691,2 802,5 892,3 999,8 1 178,2 1 344,0

Tabulka sazeb DPH

2011 2012 2013

Snížená sazba DPH 10 % 14 % 17,5 %

Základní sazba DPH 20 % 20 % 17,5 %

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

http://www.kr-vysocina.cz
http://www.jungeuni-waldviertel.at
http://www.ikrajvysocina.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-5-2011.html


V květnu oslavila 
Letecká záchranná 
služba na Vysočině 
a v Jihočeském kraji 
dvacáté výročí své 
existence. Za tu dobu 
přepravila více než 
dvacet tisíc pacientů, 
kteří jsou obvykle 
v ohrožení života.

„Většinou se jedná o závažná polytrauma-
ta, srdeční příhody, popáleniny, ale po-
sádky bývají také u začátku života – při 
rychlých porodech. V roce 2008 pomáhal 
například vrtulník při hromadné nehodě 
na dálnici D1, a to nejen při transportu pa-
cientů, ale i při průzkumu terénu,“ vzpo-
míná Vladislava Filová, ředitelka Zdravot-
nické záchranné služby kraje Vysočina.

Na Vysočině byl na zásahy leteckých zá-
chranářů bohatý především rok 2005, kdy 
se vzlétlo 821krát. „Jihlavská i českobudě-
jovická letecká záchranná služba patří mezi 

desítku stanovišť v České republice. V obou 
případech – Vysočiny i Jihočeského kraje – 
se posádka helikoptéry v rámci regionu do-
stane k pacientovi za 15 až 20 minut. A o čas 

jde při záchraně života v prvé řadě,“ upozor-
ňuje hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).

Nad krajem Vysočina létá vrtulník Bell 
427, jehož výhodou je, že může přistát téměř 
všude, kde je volné místo o rozměru mini-
málně 30 × 30 metrů. Na střeše nemocnice 
v Novém Městě na Moravě a v Havlíčkově 
Brodě již jsou moderní heliporty, které ušetří 
čas při transportu pacienta. U ostatních ne-
mocnic je nutná asistence pozemní posád-
ky. „Často jsou však pacienti transportováni 
na vysoce specializované pracoviště mimo 
kraj Vysočina,“ upozorňuje Filová.

„V případě Vysočiny se jedná za dva-
cet let už o třetí typ stroje. Jeho současná 
hodnota je 80 milionů korun, další zhruba  
1,5 milionu korun stojí základní přístro-
jové vybavení pro zajištění a udržení zá-
kladních životních funkcí a materiálo-
vé vybavení,“ připomíná Lukáš Kettner, 
vedoucí odboru zdravotnictví Krajského 
úřadu kraje Vysočina a jeden z bývalých 
ředitelů záchranky na Vysočině.

text: Ondřej Rázl  foto: Luboš Pavlíček

aktuálně2 www.kr-vysocina.cz

Letecká záchranná služba 
pomáhá lidem už dvacet let

Přírodní zahrady bez 
hranic. V Myslibořicích 
jsou první!
Myšlenka a dnes již hnutí přírodních za-
hrad k nám přichází z Dolního Rakous-
ka, kde mají Přírodní zahrady (Natur 
im Garten) více než desetiletou tradici. 
Díky česko-rakouskému projektu Přírod-
ní zahrady bez hranic (podpořenému 
Evropskou unií z Regionálního rozvo-
jového fondu a státním rozpočtem ČR) 
přichází tato myšlenka i na Vysočinu, 
do Jihočeského a Jihomoravského kraje.

„Přírodní zahradu může mít kaž-
dý a vůbec to není zahrada, za kterou 
by se musel stydět. Neznamená to, že 
bude mít u domu chaos a nepořádek 
a že nechá přírodu, ať si dělá co chce, 
úplně po svém. Mít přírodní zahradu 
znamená tvořit, pečovat o zahradu 
v souladu s přírodou. Modelovat si ji 
k obrazu svému, ale nechat přírodu, ať 
nám pomůže, ne se s ní o každý výsle-
dek prát,“ popisuje myšlenku Iveta Ma-
chátová, koordinátorka projektu z obec-
ně prospěšné společnosti Chaloupky.

Základními kritérii, která musí každá 
přírodní zahrada splnit, je nepoužívat 
rašelinu, rychle rozpustná minerální 
hnojiva a pesticidy. „Další kritéria se tý-
kají prvků na zahradě a péče o zahradu, 
např. mít na zahradě plané keře, přiro-
zenou louku, divoké porosty, květiny 
a kvetoucí trvalky, na zalévání využívat 
dešťovou vodu, sázet smíšené kultury, 
mulčovat nebo mít vlastní kvalitní kom-
post,“ vypočítává Machátová.

První veřejné ukázkové zahrady 
na Vysočině mají v Myslibořicích na Tře-
bíčsku. Jedna je u Domova na zámku, 
což je vlastně park s prvky zahrady, tak-
že nechybí ovocné stromy, květiny a po-
líčka se zeleninou. Druhá je na základní 
a mateřské škole, kde ji začali budovat 
už v roce 2004 za podpory Nadace ČEZ 
Duhová energie a s pomocí grantu Na-
dace Partnerství a MŠMT ČR.

„Nápady jsme čerpali z exkurzí 
po školních zahradách nejen u nás, ale 
i za hranicemi, které organizovalo eko-
logické středisko Chaloupky. Chtěli jsme 
vytvořit netradiční učebnu, ve které naši 
žáci najdou prostor nejen pro výuku, 
ale i pro odpočinek pod širým nebem,“ 
popisuje zrod projektu Libuše Davidová, 
ředitelka školy.

Od jara do podzimu se v zahradě 
odehrávají hodiny přírodopisu, pracov-
ních činností a výtvarné výchovy. Vý-
jimkou nejsou ani hodiny matematiky 
nebo českého jazyka.

Při slavnostní certifikaci a předává-
ní plaket výše zmíněných Ukázkových 
přírodních zahrad ve čtvrtek 19. května 
získala plakety Přírodní zahrada desít-
ka majitelů soukromých zahrad z celé 
Vysočiny. Předávání se zúčastnil také 
radní kraje Vysočina pro životní prostře-
dí Zdeněk Ryšavý (ČSSD), pro kterého je 
téma přírodních zahrad důvěrně známé. 
„V loňském roce jsme hostili na půdě 
krajského úřadu seminář k přírodním 
zahradám a na podzim jsem se zúčast-
nil konference v dolnorakouském Krem-
su s praktickými ukázkami. Rozhodli 
jsme se podpořit tuto myšlenku i u nás 
a připravili s odborem životního pro-
středí grantový program Fondu Vysoči-
ny Environmentální osvěta – přírodní 
zahrady 2011. Budu se těšit na výsle-
dek práce úspěšných žadatelů a nové 
přírodní zahrady na Vysočině,“ řekl 
v závěru Ryšavý.

text: Ondřej Rázl  foto: Základní škola 
v Myslibořicích a soukromé zahrady, které bu-

dou nyní také certifikovány

Jihlavský vrtulník, jinak také Kryštof 12, ročně vzhlétne až osmset krát.

Do konce roku 2011 provést 
na vlastní náklad prohlídku 
v rámci technicko-bezpečnostního 
dohledu (TBD) vodního díla! 
To nařizuje vlastníkům vodních 
nádrží postavených do konce 
roku 2001 vodní zákon – 
zpravidla se jedná o rybníky, jezy 
nebo ochranné hráze.

„Této povinnosti podléhají do 31. srp-
na 2011 všechny vodní nádrže, od 1. září 
2011 pak všechny vodní nádrže, jejichž 
výška hráze od paty po její korunu je více 
než jeden metr a celkový objem zadržo-
vané vody přesahuje tisíc m³. U vodních 
děl zařazených do IV. kategorie má jejich 
vlastník povinnost provádět TBD jed-
nou za deset let,“ říká k tomu Josef Ma-
tějek (ČSSD), radní kraje Vysočina pro 
oblast zemědělství, lesního a vodního 

hospodářství. „Do konce roku 2011 musí 
každý vlastník vodního díla IV. kategorie 
vykonat jeho prohlídku a její konání pře-
dem oznámit příslušnému vodoprávní-
mu úřadu,“ dodává.

Z prohlídky musí majitel vypracovat 
zápis se základními údaji o vodním díle, 
popisem současného stavu včetně závad, 
fotodokumentaci a návrhy opatření k za-
jištění bezpečnosti vodního díla. Zápis za-
šle příslušnému vodoprávnímu úřadu, kde 
také může získat podrobnější informace. 
Jde o odbory životního prostředí na obec-
ních úřadech obcí s rozšířenou působností 
nebo odbor lesního a vodního hospodář-
ství a zemědělství Krajského úřadu kraje 
Vysočina.

Prohlídku může vlastník zajistit sám 
nebo ji provést prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby, u které si tuto službu ob-
jedná. Seznam osob pověřených minis-
terstvem zemědělství je uveden na jeho 
internetových stánkách. „Vzhledem k ná-
růstu výskytu přívalových srážek a z nich 
vzniklých lokálních povodní, které jsou 
pro každé vodní dílo významným zatěžo-
vacím stavem, je TBD nad vodními díly 
významnou součástí prevence vzniku 
zvláštní povodně jako možného násled-
ku havárie vodní nádrže,“ uzavírá Josef 
Matějek.

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Vodní nádrže na Vysočině 
čekají prohlídky

Majitele vodních nádrží čeká letos povinnost, musí provést prohlídku vodního díla.

Vladimír Novotný hodnotí příznivě 
hospodaření v loňském roce.

Hospodaření kraje 
Vysočina vykazuje 
v roce 2010 
dobré výsledky
Vedení kraje Vysočina každoročně infor-
muje v první polovině roku v závěrečném 
účtu o hospodaření v uplynulém roce, 
následně ho projednává zastupitelstvo. 
„Skutečné zdroje kraje dosáhly v roce 
2010 výše 13 065 582 200 Kč a skuteč-
nost výdajů pak výše 12 648 348 400 Kč.  
K 31. 12. 2010 činily zůstatky základ-
ních běžných účtů kraje Vysočina  
426 728 200 Kč. Navíc rada kraje pře-
vedla před koncem roku 2010 přebytek 
daňových příjmů do Fondu strategic-
kých rezerv, kde byla ještě před skon-
čením roku část použita na spolufinan-
cování evropských projektů. Pokud 
bychom započítali i tyto prostředky, 
činil by přebytek více než půl miliar-
dy korun,“ hodnotil hospodaření kraje 
Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek 
hejtmana.

Vedení kraje využilo 92 174 600 Kč 
z přebytku loňského roku na po-
krytí neuhrazených závazků kraje 
z roku 2010, dalších 40 milionů ko-
run na převod do Fondu Vysočiny 
a 183 830 700 Kč na realizaci projektů 
spolufinancovaných z fondů Evropské 
unie.

„Z celkových nerozdělených dis-
ponibilních zůstatků v celkové výši 
110 707 100 Kč navrhujeme část-
ku 99 412 000 Kč na odstranění škod 
po zimě na našich silnicích. Ostatní 
zůstatky využijeme pro vypořádání se 
státním rozpočtem nebo posílení jed-
notlivých kapitol,“ doplnil Vladimír 
Novotný.

Závěrečný účet schválili zastupitelé 
kraje na jednání v květnu bez výhrad včet-
ně zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření kraje ministerstvem financí. 

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Majetek je závazek – a my to víme
Kraj Vysočina investuje do příspěvkových 
organizací, které zřizuje, stovky milionů 
korun. Ať jde o historické dědictví nebo 
o budoucnost lidí – vzdělávání.

Největší investicí je momentálně moder-
nizace zámku v Třebíči a zpřístupnění no-
vých expozic Muzea Vysočiny, na které kraj 
vynaloží celkem 165 milionů korun. „Jed-
ná se o sídlo Muzea Vysočiny Třebíč, které 
po reorganizaci hlavní budovy zpřístupní 
veřejnosti nové sály a umožní rozšíření ná-
vštěvnických tras zhruba o čtyřicet procent, 
začlení zámecké expozice a fragmenty kláš-
tera do moderní prezentace muzea. Pro-
jekt podpořil Regionální operační program 
NUTS 2 Jihovýchod,“ uvedl Libor Joukl 
(ČSSD), náměstek hejtmana kraje. Vlastní 
realizace se dělí na dvě části: stavební a ex-
poziční, včetně části interiéru pro veřejnost. 
Ten mimo jiné pamatuje i na odpočinková 
místa, zázemí pro rodiče s dětmi, dětský 
koutek, veřejnou studovnu a prostor pro 
práci se školními skupinami. Rekonstrukce 
by měla skončit na podzim 2013.

Druhou největší investicí je rekon- 

strukce budovy Střední umělecko-prů-
myslové školy v Jihlavě-Heleníně, s plá-
novanou investicí kraje 150 milionů. 
„Jedná se o kompletní stavební úpravy bý-
valého skladu ministerstva vnitra. Nově 
v něm vznikne centrum odborného výcvi-
ku stavebních řemesel s dílnami truhlářů, 

zámečníků, tesařů, zedníků, instalatérů 
a elektrikářů, součástí hlavního objektu 
bude i depozitář pro Muzeum Vysočiny 
Jihlava a další sbírkotvorné organizace,“ 
dodal Libor Joukl. S dokončením této in-
vestice se počítá na podzim 2012.

text: Milan Pilař  foto: Petr Novák

Třebíčský zámek mění díky krajské a evropské investici svou tvář.
Přírodní zahrady jsou živou laboratoří 
pro žáky škol nejen v Myslibořicích.

http://www.prirodnizahrada.eu
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-5-2011.html
http://www.ikrajvysocina.cz
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Udílení ceny Ď 
v kraji Vysočina

Posledního 
dubna jsem se 
zúčastnila pře-
dávání ceny Ď 
v rámci kraje 
Vysočina. Mno-
hé z vás asi 

napadne, cože to je za cenu? Je to 
poděkování mecenášům, kteří pod-
pořili aktivity z oblasti kultury nebo 
charity. Zároveň je 30. duben dnem 
narození spisovatele Jaroslava 
Haška, a proto součástí poděkování 
za charitativní ceny bylo i položení 
květin u jeho hrobu a vypálení slav-
nostních salv.

V našem kraji postoupili mezi 
nominované Hitrádio Vysočina 
za podporu Dětského domova Jih-
lava a Dětského domova Senožaty, 
Sdílení o. s. za podporu Domova 
pro seniory Telč, DUP – družstvo 
Pelhřimov, pivovar Poutník za pod-
poru Kulturního zařízení města 
Pelhřimova, Milan Dušák za podpo-
ru zřízení pamětní bronzové desky 
Pavlu Landovskému v Havlíčkově 
Brodě, Milada Jiráčková a občané 
obce Kozlov za podporu Denního 
a týdenního stacionáře Jihlava. Zá-
štitu nad předáváním ceny převzal 
hostinec U české koruny, rodina 
Haškova, Lipnice nad Sázavou.

Předání ceny byl přítomný kro-
mě jiných lidí také literární his-
torik Radko Pytlík a režisér Anto-
nín Kachlík. Regionálním vítězem 
na Vysočině se stal Milan Dušák, 
ředitel a majitel Grafických škol 
Jihlava. Cena mu byla udělena 
za finanční podporu zřízení pamět-
ní bronzové desky Pavlovi Lan-
dovskému na jeho rodném domě 
v Havlíčkově Brodě. Vítěz postupuje 
do celostátního kola, které bude 
21. června od 15.00 v Národním 
divadle. Jsem velmi ráda, že v na-
šem kraji je z koho vybírat, že zde 
máme mecenáše i v době, která 
není ekonomicky nejstabilnější. 
V detailu je krása, říká klasik a já 
bych na závěr ráda poděkovala 
panu Richardu Langerovi, který stál 
na samém počátku celé akce právě 
před 11 lety...

Jana Fischerová  
krajská zastupitelka  

a poslankyně Parlamentu ČR za ODS

Ve Velkém Meziříčí zahájila Univerzita třetího věku
V prostorách nového krajského Domova 
pro seniory ve Velkém Meziříčí byla za-
hájena Univerzita třetího věku, kterou by 
během jednoho školního roku mohlo pro-
jít pět set až šest set studentů z řad senio-
rů. Využít budou moci učebnu s kapacitou 
pětadvaceti studentů. „Univerzitu třetího 
věku zatím testujeme. Velkomeziříčské 
zařízení je prvním svého druhu na Vysoči-
ně, které tak rozsáhlou vzdělávací aktivitu 
nabízí,“ uvedl Petr Krčál (ČSSD), radní 
kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí. 
Podle jeho slov podobný program pro své 
klienty zajišťoval také Domov pro seniory 
Onšov.

Na studenty Univerzity třetího věku 
ve Velkém Meziříčí čeká v letošním roce 
seznámení se studijními tématy a způso-
bem vzdělávání, následně se rozhodnou, 
zda budou ve studiu pokračovat i v prvním 
ročníku Univerzity třetího věku. Jedním 
z hlavních témat bude zdravý životní styl 
seniorů a druhý ročník Univerzity bude 
zaměřen na poznávání osobností a za-
jímavostí z Vysočiny. První školní den 
zpestřila seniorům také zpěvačka Naďa 
Urbánková,    která se představila s mini 
recitálem svých nejznámějších písní.
 text: Milan Pilař foto: archiv kraje Vysočina

Grantové programy Fondu Vysočiny 
pomáhají už deset let 
Deset let vyhlašuje 
kraj Vysočina grantové 
programy Fondu Vysočiny 
(FV). První schválili 
zastupitelé kraje v dubnu 
2002, od té doby jich 
bylo vyhlášeno už 262  
– nejvíce v roce 2004, kdy 
jich bylo rovných čtyřicet.
Fond Vysočiny vznikl jako nástroj regi-
onálního rozvoje a sdružuje část rozvo-
jových prostředků, které kraj na základě 
promyšlených a jasných pravidel poskytu-
je dalším subjektům působícím v regionu.

Od roku 2002 přijal krajský úřad té-
měř čtrnáct tisíc žádostí, z nichž více než  
7,5 tisíce žadatelů získalo dotaci. 
Úspěšnost žádostí se pohybuje okolo  
55 %, rozdělená podpora činila ke konci 
roku 2010 546 mil. Kč. Letos fond rozdělí 
dalších více než 44 mil. Kč.

Míra spolufinancování se týká všech 
programů a odvíjí se od konkrétního gran-
tu. Průměrná výše podílu žadatele na 1 Kč 
vydanou z FV dosáhla 2,16 Kč. V abso-
lutních číslech by měl vlastní podíl ža-
datelů činit zhruba 1,18 mld. Kč, objem 

zrealizovaných projektů podpořených 
z FV by měl přesáhnout 1,7 mld. Kč.

Přestože se spektrum grantových pro-
gramů meziročně obměňuje, existují 
grantové programy (GP), které vyhlašuje 
kraj téměř každý rok. Jedná se například 
o GP Rozvoj vesnice zaměřený na obno-
vu místních částí měst a obcí, GP Čistá 
voda, podporující tvorbu projektových 
dokumentací v oblasti zásobování vodou 

a čištění odpadních vod nebo grant Regio-
nální kultura zaměřený na podporu nepro-
fesionálního umění.

Nejvyšší počet žádostí se týká GP pod-
porujících volnočasové aktivity a sport 
a podpory malých a středních podni-
katelů. Grantový program Jednorázové 
akce z roku 2006 dosud drží „rekord“ 
v počtu přijatých žádostí, celkem jich 
bylo 227. 

Nejčastěji žádají města a obce, které 
mohly díky FV například obnovovat vy-
bavení kuchyní v mateřských školách 
nebo rozvíjet svoje internetové stránky. 
Významnou skupinou žadatelů jsou v po-
sledních letech malí a střední podnikatelé, 
kterým přispívá kraj na pořízení nových 
technologií, výrobních zařízení nebo roz-
šíření podnikatelských prostor. Třetí nej-
významnější skupinou žadatelů jsou ne-
státní neziskové organizace.

V posledních letech dochází u FV k odklo-
nu od širokého záběru, a naopak k zacílení 
podpory na menší počet klíčových oblastí, 
zejména do oblastí více ovlivněných hospo-
dářskou krizí, příp. jinými negativními fak-
tory. Vyhlašovány jsou zejména GP zamě-
řené proinvestičně s předpokladem, že tato 
zvýšená investiční činnost u příjemců pod-
pory bude mít pozitivní vliv na objem zaká-
zek u drobných místních podnikatelů a sta-
vebních firem. FV je tak i jedním z důležitých 
nástrojů na podporu zaměstnanosti v kraji.

text: Dušan Vichr  foto: Luboš Pavlíček

Během deseti let fungování Fondu Vysočiny pomohly granty „na svět“ desítkám zajímavých 
regionálních publikací.

Náměstek hejtmana Vysočiny Vladimír Novotný, krajská radní Marie Kružíková a její kolega 
Petr Krčál podpořili seniory při jejich návratu do školních lavic.

Vysočina, náš region

Nebezpečné pronásledování  
elektronickými prostředky
Kyberstalking se odvozuje od pojmu stal-
king (česky stopování, lovení). Volně se 
toto slovo vykládá jako pronásledování, 
opakované a stupňující se obtěžování osob 
prostřednictvím e-mailů, SMS apod. for-
mou výhrůžek, které mohou přejít k agre-
si a ničení majetku. Téměř 10 % občanů se 
s kyberstalkingem setkalo a 2 % útoků kon-
čí smrtí. Při zkoumání 141 případů žen, jež 
byly usmrceny svými bývalými partnery, se 
zjistilo, že v 76 % případů se pachatel pro-
jevoval jako stalker.

Mezi nejznámější projevy kyberstalkingu 

patří tzv. ex-partner-stalking, kdy útoč-
ník velmi často po ukončení partnerského 
vztahu střídá pocity lásky a agrese s cílem 
nápravy vztahu. Typologie kyberstalkera je 
znázorněna v níže uvedené tabulce.

Nejznámějším případem kyberstalkingu 
je kauza, kdy stalker P. H. více než dva roky 
pronásledoval svou kolegyni ze zaměstná-
ní. Tři měsíce před vraždou mu pro útoky 
směřující vůči poškozené příslušný soud 
uložil nepodmíněný trest odnětí svobody. 
Násilník požádal o odložení nástupu trestu 
pro špatný psychický stav. Po následných 

útocích kolegyni zavraždil. V květnu 2010 
odvolací soud za tento hrůzný čin poslal 
vraha na 15 let do vězení.

Důsledkem tohoto případu byla kri-
minalizace nebezpečného pronásledová-
ní a v novém trestním kodexu ji lze nalézt 
v ustanovení § 354 (TrZ). Jedním z obliga-
torních znaků skutkové podstaty trestného 
činu nebezpečného pronásledování je, aby 
jednání pachatele bylo způsobilé vzbudit 
v oběti důvodnou obavu o její život nebo 
zdraví, nebo o život a zdraví osob jí blíz-
kých. text: Lukáš Habich

Den otevřených dveří 
Středa 1. června 2011, 9.30–16.00 hod.
Sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

ŽIVÁ VYSOČINA
  9.30� � Slavnostní zahájení dne otevřených dveří Radou kraje Vysočina
10.00–10.40� Přednáška o dravcích–Záchranná stanice Pavlov
11.00–11.40� Polední svačinka pro návštěvníky
12.00–12.40� Ukázka výcviku domacích a policejních psů
13.00–13.40� Ukázka živých exotických zvířat 
14.00–14.40 � "ZVÍŘÁTKA ZVOU DO ZOO" - nechte se osobně �
� � pozvat na návštěvu přímo zvířaty z jihlavské ZOO 
15.00� � Slavnostní křest oslího mláděte a krájení dortu
15.30� � Taneční vystoupení skupiny Street Busters

Dnem otevřených dveří vás provede moderátor Milan Řezníček 
s promotýmem kraje Vysočina, který si připravil celou řadu her 
a soutěží.

Každou hodinu budete moci vyhrát dvě vstupenky do ZOO Jihlava 
v SOUTĚŽI O NEJHEZČÍ DĚTSKOU ZVÍŘECÍ MASKU–PŘEVLEK.

V průběhu celého dne si budete moci prohlédnout nejrůznější druhy 
zvířat a dravých ptáků, nechat se svézt na hřbetě osla, zhlédnout 
obydlí divokých indiánů, vyzkoušet laserovou střelnici, vyřádit se ve 
skákacím hradu, vyzkoušet si střelbu z luku a mnoho dalších aktivit.

Celý den je možné si prohlédnout sídlo kraje Vysočina i s odborným 
výkladem průvodce!

www.kr-vysocina.cz

Typologie stalkera Cíl stalkera Popis jednání

Uctívač touha po vztahu touha být přijat dopisy, SMS

Neobratný nápadník touha po vztahu pokus  o fyzický kontakt snaha o políbení druhého, chycení za rukáv

Ublížený pronásledovatel msta po neúspěšném vztahu zpravidla slovně útočí násilné vnikání do bytu, ubližování zvířatům

Sexuální útočník fyzický nebo sexuální motiv útočné a sexuální chování sadismus, voyerismus1 apod.

Poblouzněný milovník touha po vztahu iluzorní jednání SMS, dopisy

Kyberstalker souhrn všech cílů využívá informačních technologií internet, telefon

Charakteristika stalkerů

1  Sexuální úchylka, kdy vzrušení je dosahováno sledováním intimního počínání nic netušících anonymních objektů (svlékajících se žen, souložících párů, koukáním pod sukně, do výstřihů). 

Zápisy dětí do cestovních 
dokladů rodičů jen 
do konce června
Novela zákona o cestovních dokladech 
mění zavedenou tradici, kdy rodiče měli 
děti zapsané v cestovních dokladech. 
Od 1. července letošního roku už to 
nebude možné. Pokud rodiče chtějí své 
dítě mladší deseti let zapsat do cestov-
ního dokladu, mohou tak učinit nejpoz-
ději do 30. června 2011. Dítě, které bylo 
do cestovního dokladu rodiče zapsáno 
před 1. červencem 2011, ale smí pře-
kročit hranice bez vlastního cestovního 
dokladu s rodičem, v jehož dokladu je 
zapsáno, nejpozději do 26. června 2012. 
Tímto dnem zápis dítěte v cestovním do-
kladu pozbývá platnosti. Cestovní doklad 
rodiče zůstává i nadále platným. text: kv
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Zlatá jeřabina 2010: Obyvatelé Vysočiny 
ocenili koncert a opravu farní stodoly
Více než šest tisíc 
hlasujících letos rozhodlo 
o vítězích ankety Zlatá 
jeřabina – Ceny kraje 
Vysočina za kulturní počin 
roku 2010.

„Především v kategorii Kulturní aktivita 
bylo pořadí na prvních pěti místech veli-
ce těsné. Je chvályhodné, že jde ve větši-
ně případů o aktivity na menších městech, 
určené široké veřejnosti, často s dlouhole-
tou tradicí,“ uvedl Tomáš Škaryd (ČSSD), 
krajský radní pro oblast kultury a cestov-
ního ruchu, s tím, že už třicítka nominací, 
ze kterých veřejnost vybírala, byla v obou 
kategoriích silná a pestrá.

Veřejnost letos ocenila pořadatele kon-
certu k 30. výročí dětského sboru Kvítek 
z Libice nad Doubravou v kategorii Kul-
turní aktivita.  Open air koncert se konal 
loni v srpnu na náměstí Sv. Jiljí v Libici 
nad Doubravou. Vrcholem bylo provedení 
scénické kantáty Carla Orffa Carmina Bu-
rana v podání sboru Kvítek Chotěboř, smí-
šeného pěveckého sboru Doubravan Cho-
těboř, členů Pražského filharmonického 

sboru a sólistů. Koncert doplnila obrazo-
vá projekce na dvou plátnech s prostřihy 
ze zfilmované verze skladby a vizuálními 
efekty. Druhé místo v kategorii obsadila 
divadelní inscenace Brouk v hlavě z Ry-
nárce a na třetí příčce multižánrový festi-
val Otevřeno Jimramov.

Hlasující v kategorii Péče o kulturní dě-
dictví preferovali obnovy farních a kostel-
ních památek, kde nakonec nejvíce hla-
sů získala oprava a využití farní stodoly 
v Osové Bítýšce. Druhá skončila obnova 
střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Rouchovanech a obnova fasády domu č. 
p. 72 v Nerudově ulici v Třešti.

V každé kategorii si zástupci vítězných 
počinů rozdělí 60 tisíc korun. Letos navíc 
odborná porota nominovala v každé ka-
tegorii dva zástupce, kteří budou Vysoči-
nu reprezentovat v obdobné přeshraniční 
soutěži pořádané partnerským regionem 
Dolní Rakousko. V kategorii Kulturní 
aktivita nejvíce zaujal open air koncert 
Mahler GALA v Kalištích a Dřevořezání 
– tradiční setkání řezbářů v Třešti. Ve dru-
hé kategorii bude Vysočinu reprezento-
vat obnova zámku v Jamném a záchrana 
souboru budov chudobince (Hotel Joseph 
1699) v Třebíči.

text: Ondřej Rázl  foto: archiv vítězů Zlaté jeřabinyOpravená stodola už nehyzdí Osovou Bítýšku, naopak láká do svého interiéru na zajímavý program.

Jihlavská Bambiriáda 
opět představí 
sdružení, která se 
věnují dětem
Ukázka volnočasových programů 
a přehlídka dětských sdružení – to je 
Bambiriáda, jejíž dvanáctý ročník se 
uskuteční v pátek 27. a v sobotu  
28. května v jihlavském kině Heulos.

Bambiriáda se v Jihlavě koná po-
třetí. „Bambiriáda pomáhá rodičům 
a dětem při výběru volnočasových 
aktivit. Rodiče se mohou informovat 
na činnost sdružení a děti si mohou 
vyzkoušet některé aktivity. Navíc je to 
setkání lidí, kteří se ve svém volném 
čase věnují dětem, a jejich organiza-
cí,“ uvedl Martin Paclík, hlavní orga-
nizátor jihlavské Bambiriády.

Dvoudenní program slibuje mimo 
jiné ukázky zásahů policie a hasičů 
nebo možnost vyzkoušet si lanové 
dovednosti. Vstup je zdarma. Bambi-
riáda 2011 s mottem Máme se o co 
podělit kromě Jihlavy míří i do dal-
ších měst České republiky.

 text: Lucie Pátková

Spolutvůrce moderní katolické politiky
Jan Jiří Rückl 
*  12. 5. 1900 Včelnička 

u Kamenice nad Lipou
† 24. 8. 1938 Praha

Ve staré sklářské rodině Rücklů ve Včel-
ničce u Kamenice nad Lipou se narodil 
12. května roku 1900 syn Jan Jiří, pozdější 
student práv a politických věd na pařížské 
Sorbonně, ale také český katolický politik.

Po obhajobě doktorátů v obou před-
mětech studia v Paříži se zapojil do či-
lého politického života české komunity. 
Jan Jiří se angažoval vzhledem ke své 
náboženské konfesi římského katolí-
ka ve straně lidové. Vystudoval poli-
tiku, a proto jeho cesta k úspěchu ne-
byla zdlouhavá. Udržoval úzké vztahy 
s Vatikánem a už v roce 1929 se stal 
komořím papeže Pia XI., náměstkem 
jeruzalémského patriarchy a prezi-
dentem Československé kapituly rytíř-
ského řádu Božího hrobu. Díky svým 
osobním kontaktům byl spolutvůrcem 

a průkopníkem moderní katolické poli-
tiky v nové Evropě.

Po návratu do Československa uplat-
nil své vzdělání, zkušenosti a talent nejen 
v rodinném sklářském podniku s posta-
vou čápa ve znaku, ale jako politik se stal 
i poradcem Eduarda Beneše pro věci cír-
kevní a politické, což v té době vyžadovalo 

i nemalou míru taktu. Svého mimořád-
ného politického vlivu využil v roce 1935 
při volbě Eduarda Beneše prezidentem 
republiky. Díky jeho osobní intervenci 
u předsedy Slovenské ľudové strany An-
dreje Hlinky mohla prezidentská volba 
proběhnout hladce.

Při všech politických aktivitách se vě-
noval i své vlastní podnikatelské práci 
jak prakticky, tak teoreticky. Byl členem 
správních a dozorčích rad významných 
podniků, zasedal i ve vedení světové Bank 
de Paris. Ve francouzštině publikoval prá-
ce Vědecká organizace dopravy v Česko-
slovensku nebo Kancelářská metoda Ci-
troënových závodů, organizace a funkce. 
Tento mimořádně pracovitý a talentovaný 
národohospodář, právník, politik a publi-
cista s mezinárodní reputací měl opravdu 
naspěch.

Jemu vyměřený pozemský čas skončil 
24. srpna 1938 a tím odešel, ani ne čtyřice-
tiletý, nejnadanější katolický politik a pub-
licista 20. století.

text: Luboš Göbl

J. J. Rückl s manželkou a  Karlem kardinálem 
Kašparem, foto z knihy Život a dílo Karla 
kardinála Kašpara.

 

 

 

 

Rodinné pasy připravují na Vysočině program na léto

Bioodpad jako využitelná složka komunálních odpadů

Kraj Vysočina vybírá nejvýraznější 
dobrovolné skutky za rok 2010

Během léta se na Vysočině uskuteční ně-
kolik akcí nejen pro držitele karty Rodinné 
pasy. První z nich je v neděli 12. června 
akce Táta dneska frčí, která se uskuteční 
na louce Na Hrádku v Třebíči.

V sobotu 20. srpna proběhne pátý roč-
ník Setkání rodin v Šiklově mlýně 2011. 
Každoročně je zde pro rodiny připravený 
zajímavý program, plný vystoupení, pře-
hlídek, soutěží, atrakcí nejen pro děti. 
Vystoupí Aneta Langerová, uskuteční se 
celostátní finále soutěže Čenda hledá su-
pertalent, v níž se utkají vítězové ze všech 
krajů, zazpívá Zbyněk Drda, vítěz třetí Čes-
ké „Superstar“, a na držitele Rodinných 

pasů čekají špekáčky zdarma.
Rodinné pasy se rozloučí s létem 

na Pohádkové gardenparty na hradě 
Roštejn. Na zahradní slavnost v kuli-
sách jedné z nejzajímavějších památek 
Vysočiny se mohou držitelé rodinných 
pasů těšit 3. září odpoledne. Pro náv- 
štěvníky bude připravená speciální 
prohlídka hradu v kostýmech a řada 
soutěží a ukázek tradičních řemesel,“ 
přiblížil Petr Krčál (ČSSD), radní kraje 
pro oblast sociálních věcí. Více informací 
o připravovaných akcích na Vysočině najdou 
zájemci na  www.vysocina.rodinnepasy.cz.
 text: Roman Sýkora

Biologicky rozložitelný odpad vzniká v do-
mácnostech při zpracování potravin a přípra-
vě jídla a dále z údržby zahrad a veřejné ze-
leně. Ve směsném komunálním odpadu tvoří 
až třetinu objemu odpadu. V současné době 
je právě bioodpad jedním z největších pro-
blémů odpadového hospodářství, protože se 
většinou ukládá na skládky, kde zabírá mís-
to, bez užitku se rozkládá a přispívá ke zne-
čišťování životního prostředí i skleníkovému 
efektu. Naproti tomu vytříděný bioodpad lze 
využít ke kompostování a tím návratu živin 
do půdy nebo zpracování v bioplynových 
stanicích na teplo a elektrickou energii.

„Bioodpad je zdrojem živin, organické 
hmoty a energie – je živým materiálem, 
proto se nedá skladovat, je nutné ho správ-
ně a kontrolovaně zpracovat a využít. Jeho 
kvalita, která je dána místem jeho vzniku 
a úrovní třídění, podmiňuje volbu technolo-
gie,“ vysvětluje Květuše Nenátková ze Ze-
mědělské a ekologické regionální agentury, 
o. s., Náměšť nad Oslavou a pokračuje:

„Prvním krokem ke snížení objemu bio-
odpadu na skládkách a na černých sklád-
kách je prevence jeho vzniku. To znamená, 

že se tento materiál nestane odpadem, ale 
je využit v místě vzniku v rámci domovní-
ho nebo komunitního kompostování. Tímto 
způsobem ale nemusí být vyřešen veške-
rý bioodpad vznikající v obci. Zavedením 
systému třídění, sběru a zpracování vzniká 
potřeba centrálních zařízení na zpracování 
bioodpadu.“

Správně vedeným procesem zpracová-
ní bioodpadu vznikají produkty, které se 
vracejí zpět do koloběhu živin a energie 
v přírodě. Bioodpad tak přispívá k úspoře 
neobnovitelných zdrojů a k ochraně život-
ního prostředí. „Jedním příkladem význa-
mu kompostu je návrat organické hmoty 
do půdy, zlepšení fyzikálních vlastností 
půdy a tím omezení eroze půdy a snížení 
rizik záplav. Ochrana půdy, vzduchu i vody 
odkloněním bioodpadu ze skládek je celo-
společenským úkolem a třídění bioodpadu 
by mělo být prioritou a samozřejmostí,“ 
objasňuje dále Květuše Nenátková. Širší za-
pojení obyvatel kraje Vysočina do systému 
třídění bioodpadu tedy povede ke snížení 
množství biologicky rozložitelných odpadů 
ukládaných na skládky. text: kv

Kraj Vysočina podruhé vyhlásil soutěž 
s názvem Skutek roku. Ta oceňuje skutky 
jednotlivců a projekty právnických osob, 
které nezištně pomohly k rozvoji regionu 
a především neziskového sektoru. „Cílem 
soutěže je vzbudit zájem veřejnosti o dob-
rovolné aktivity v rozvoji území a  nezisko-
vého sektoru. Zároveň chceme poděkovat 
těm, kteří se v těchto oblastech angažova-
li. Každá aktivita, která bude nominována, 

může sloužit jako inspirace pro aktivity 
další,“ shodují se organizátoři soutěže 
z Odboru regionálního rozvoje kraje Vy-
sočina. Slavnostní předání cen pro akté-
ry nejlépe vyhodnocených skutků za rok 
2010 se uskuteční 7. června na zámku 
Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Nej-
úspěšnější projekty postoupí do přeshra-
niční soutěže, která proběhne v Dolním 
Rakousku příští rok. text: Lucie Pátková

Studenti z Vysočiny v partnerské 
Nitře o titul nejzajímavější výrobek

Zástupci středních škol z Vysočiny se zú-
častnili v partnerské Nitře největší přehlídky 
škol Slovenské republiky Mladý tvorca. De-
vatenáctého ročníku akce se mezi  
105 výrobky představila desítka škol z Vyso-
činy; soutěžily se třemi výrobky v kategorii 
studentský Top výrobok, se dvěma v soutěži 
Cena za inováciu a technickú tvorivosť, kte-

rá je určena pro učitele. Za důmyslný plašič 
zvěře si odvezli do Jihlavy cenu hejtmana 
Vysočiny studenti Střední školy technické 
na Polenské ulici Jihlava.

Slavnostního zakončení přehlídky 
a předávání cen se osobně zúčastnil také 
hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. 

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Kraj předal více 
než dvě desítky 
krajských 
záslužných medailí
Po čtvrté předal v polovině května Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD), hejtman 
kraje, zástupcům složek Integrované-
ho záchranného systému kraje Vyso-
čina záslužné medaile za mimořádné 
pracovní výsledky, budování krajského 
integrovaného systému a především 
za záchranu lidských životů. Celkem tak 
získala na Vysočině medaile už téměř 
stovka oceněných.

Letos byli mezi dvaadvaceti oce-
něnými zástupci Hasičského záchran-
ného sboru kraje Vysočina a KSH: Jiří 
Bláha, Vítězslav Hess, Miroslav Ježek, 
Jan Komrs, Petr Krátký, Josef Meloun, 
Jiří Sáblík, František Šandera, Jiří Šin-
delář, Pavla Švaříčková a František 
Vostárek. V Horáckém divadle převzali 
ocenění Lubomír Kratochvíl, Petr Naj-
brt, Yvona Pokorná, Václav Sichert 
a Jaroslav Říčánek ze Zdravotnické 
záchranné služby kraje Vysočina. Z řad 
policistů ocenil hejtman kraje Vysoči-
na Pavla Dvořáka, Martina Pospíchala, 
Karla Sehnala, Lenku Šmídovou a Vác-
lava Slabého.

Záslužnou medaili I. stupně si 
odnesla zdravotní sestra Jana Peš-
ková a pamětní bronzovou plaketu 
za dlouholeté aktivní působení v Bez-
pečnostní radě kraje Vysočina a Kri-
zovém štábu kraje Vysočina Josef 
Bačkovský, první krajský ředitel Poli-
cie České republiky na Vysočině, a Jiří 
Šulc, který řídil Krajskou veterinární 
správu.

text: Milan Pilař

http://www.vysocina.rodinnepasy.cz
http://www.ikrajvysocina.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-5-2011.html
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Dnešní pokračovatel rodového podniku, který ve třicátých letech J. J. Rückl tak úspěšně vedl – společnost RÜCKL CRYSTAL a.s., navazuje na třísetleté tradice rodové sklářské dynastie. Rücklové přišli do českých zemí pravděpodobně z území dnešního 
Švýcarska, někdy na přelomu 17. a 18. století, nejspíš z Itálie. Podle dobových zápisů „Sebastian Rückl, významný sklář, pracuje (viz tajenka) na huti Zlatá studna“ již v roce 1704. Jan Rückl roku 1846 založil sklářskou huť v Cyranově Wostrově (dneš-
ním Ostrově) na Chrudimsku, Jeho syn Antonín vybudoval sklárnu ve Včelničce u Jindřichova Hradce v roce 1875 a ve Skalici u České Lípy v roce 1893. Jako poslední a v té době nejmodernější založil roku 1903 sklárnu v Nižboru u Berouna.

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 hodnotné věcné ceny s logem 
Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky: Byl jím filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Úspěšní luštitelé křížovky z čísla 4, vylosovaní ze zaslaných řešení, jsou Jaroslav Humeš, Bratřice a Daniela Procházková, Třebíč.

Malá oprava někdy potěší víc než milionová investice
Na přelomu dubna a května se uskutečnil 
22. den na podporu tří gotických podlip-
nických kostelů spojený se svatojiřskou 
poutí. Občanské sdružení pečující o kos-
telíky v Dolním Městě, Řečici a Loukově 
se už deset let snaží o záchranu tří velmi 
vzácných kostelíků – sv. Martina, Markéty 
a Jiřího. Podařilo se jim zajistit stabilizaci 
stavu budov, restaurování interiérů… Prob- 
lémy s financováním ale pocítili také.

„Minulý rok byl odpočinkový, podařilo 
se nám jen zrestaurování betléma z koste-
la sv. Martina v Dolním Městě. Může se to 
zdát jako maličkost, ale některé místní to 
potěšilo možná víc než milionové investice 
z předešlých let, protože se jednalo o něco 
jim důvěrně známého. Nás potěšilo, kolik 

místních lidí se z této „maličkosti“ upřím-
ně radovalo,“ popsala práci v minulém 
roce Líza Faktorová, členka Občanského 
sdružení Přátelé podlipnických kostelů.

Většina členů sdružení má své za-
městnání nebo mateřské povinnosti, 
čímž jim nezbývá na zajišťování finan-
cí tolik času jako dříve. „I přesto už teď 
víme, že se nám podařilo na tento rok 
získat potřebné prostředky pro dokon-
čení hřbitovní zdi v Loukově z nadace 
ČEZ. Další granty letos asi nestihne-
me podat. Nejednou už se ale stalo, že 
nám na opravy přispěli nemalými část-
kami soukromí dárci,“ poodhalila Líza 
Faktorová.

V plánu pro letošní rok mají i další kul-
turní akce. Na oslavu desetiletého fungo-
vání například týdenní kulturní program 
spojený s otevřením všech kostelů.

text a foto: Martina Ježková

Kostelům v Dolním Městě, Řečici a Loukově 
se vrací díky práci nadšenců původní podoba.

Svou pizzu má i Vysočina

Novoměstské Zmařené osudy 
vzpomínají na Hanu Brady

Tentokrát nabídneme recept, který je slo-
žený ze samých výživných dobrot a který 
nám zaslala Ludmila Uhrová z Třebíče. 
Její nápad se jme-
nuje Vysočinská 
bramborová 
pizza.

Bude-
me potře-
bovat půl 
kila brambor, 
100 g tvrdého 
sýra, šunku, šunkový 
salám, klobásu, anglic-
kou slaninu, dvě cibule, tři vejce, 
mléko, pepř a sůl.

„Oloupané brambory nakrájíme na ko-
lečka, rozložíme na pekáč potřený ole-
jem, opepříme je a osolíme. Vložíme 
na patnáct minut do předehřáté trouby 
a po vyndání klademe na bramborový 

základ uvedené ingredience, jako je sýr, 
salám, šunka nebo vejce,“ popisuje po-
stup svého receptu Ludmila Uhrová.

Podle naší vlastní chuti může-
me přidat i různé druhy 

zeleniny. Pokud 
jsme s dílem 

hotovi, celou 
pizzu posy-
peme na-
vrch sýrem 
a vložíme 

do trouby 
dopéct na při-

bližně pět minut. 
Dobrou chuť.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchy-
ni a znáte recepty typické pro Vysočinu, 
stejně jako Ludmila Uhrová, stačí nám je 
zaslat. Nejlepší recepty otiskneme a auto-
ra oceníme. text a foto: Monika Fiedlerová

Kdyby žila, oslavila by 16. května osmde-
sát let. Novoměšťačka Hana Brady se ale 
v pouhých třinácti letech stala obětí na-
cistické protižidovské politiky a roku 1944 
zemřela v polské Osvětimi.

Putovní výstava Zmařené osudy, 
která se do 3. července koná v novo-
městské Horácké galerii, návštěvníky 
seznamuje nejenom s příběhem dív-
ky známé z knihy Hanin kufřík, ale 
i s osudem jejího bratra Jiřího a obou 
rodičů. Jiří Brady jako jediný z rodiny 
přežil, po návratu do rodného města 
emigroval do Kanady. Současnou ex-

pozici v Novém Městě by měl navštívit 
v polovině června.

„Chtěli jsme, aby se lidem vrylo do pa-
měti, co se stalo třináctiletému dítěti, 
a nejenom jemu. Texty jsou přitom psány 
tak, aby jim rozuměly i děti,“ sdělil Lu-
bomír Šula, ředitel Domu dětí a mládeže 
Klubíčko v Novém Městě na Moravě, kte-
ré expozici spolupořádá.

Na Hanu Brady na vernisáži zavzpo-
mínaly pamětnice, které ji osobně znaly, 
a promluvila o ní i její sestřenice Nora 
Hermanová. Součástí výstavy jsou i bese-
dy ve školách.  text a foto: Lucie Pátková

receptKrálovská Jemnice
Vhodným tipem na výlet 
v červnových dnech je 
město v samém jižním cípu 
Vysočiny, Jemnice. Každým 
rokem po sv. Vítu se 
v Jemnici koná historická 
slavnost zvaná Barchan, 
která je údajně jednou 
z nejstarších slavností 
v Čechách a na Moravě.
Původ slova barchan se odvozuje od látky 
barchet, kterou byl odměněn první ze čtyř 
běžců nesoucích královně Elišce Přemyslov-
ně zprávu o vítězství Jana Lucemburského 
v boji s nepřítelem. Historici se dodnes ne-
shodli, zda se tak stalo v roce 1312 při vo-
jenské výpravě krále proti Fridrichovi z Lid-
navy, anebo roku 1315, kdy Jan vedl vojska 
proti Matúši Čákovi Trenčianskému. Drob-
ný historický rozpor ale nic neubírá na kráse 
této události, při které se Jemnice probouzí 
k čilému ruchu plnému veselí, pouťových 
atrakcí a historických programů.

Jemnice, jedno z nejstarších měst na Mo-
ravě, vznikla z původně hornické osady. 
V tamních ložiscích (jamách – „jamníci“ 
– Jemnice) se dolovalo především stříb-
ro, zlato a olovo. Ve 13. století nechal Pře-
mysl Otakar I. město opevnit hradbami 
na ochranu zemské hranice i proti plenění. 
Kromě hradeb se ze středověku zachovala 
do dnešních let spousta historických pa-
mátek. Je to například židovský hřbitov ze  
14. století, kostel sv. Jakuba s románskou věží, 
kostel sv. Víta s nedávno objeveným a zpří-
stupněným podzemím či renesanční zámek 
Jemnice. Vychutnejte si středověkou atmo-
sféru a navštivte Jemnici v době Barchanu, 
od pátku 17. do neděle 19. června. 

text a foto: Petr Novák

Jemnický kostel sv. Víta.

Podzemí kostelea sv. Víta v Jemnici.

Podnětem pro výstavu Zmařené osudy se stal osud novoměstské rodačky Hany Brady.
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška	 velikost	ok	–	6	x	6cm	 5	x	5cm
100cm	 29,00	Kč	 32,00	Kč
125	cm	 37,00	Kč	 40,00	Kč
150	cm	 44,50	Kč	 48,00	Kč
160	cm	 47,50	Kč	 51,00	Kč
175	cm	 52,00	Kč	 56,00	Kč
200	cm	 59,00	Kč	 64,00	Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška	 průměr	drátu/počet	drátů	 cena
100	cm	 1,6/2/11	 15,50	Kč
125	cm	 1,6/2/13	 17,30	Kč
150	cm	 1,6/2/14	 19,50	Kč
160	cm	 1,6/2/15	 20,30	Kč
160	cm	 1,6/2/23	 28,00	Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu: 
napínací	a	vázací	dráty,	sloupky,	brány,	branky,	okrasné,	

sportovní,	katrová,	chovatelská	svařovaná	pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!!  Doprava zdarma.

PLETIVO

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659 

www.prodej-pletiva.cz
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Zveme Vás na výstavu železničních vozidel a kolejové techniky v prostoru železniční stanice Havlíčkův Brod. 
Prohlédněte si okolo 15 exponátů lokomotiv, vozů a kolejové mechanizace spolu s výstavou modelové železnice.

■ program pro děti – Vláček Hráček, kinematovlak

■ prohlídky historických i současných lokomotiv

■ vystoupení dětských dechových orchestrů a mažoretek  

V pátek 24. 6. proběhne slavnostní otevření dopravního terminálu v Chotěboři 
s bohatým doprovodným programem. 

24. a 25. 6. 2011 od 10:00 do 16:00
Výstava „Železnice na Vysočině“

rod
lezni

od. 
eznice.

České dráhy, Váš osobní dopravce
    www.cd.cz      840 112 113 

sídlo tiskárny:

Heršpická 6, 639 00 Brno,  tel./fax: 532 163 300
e-mail: zakazky@moravskatypografie.cz

      

 RYCHLOST - KVALITA - PŘÍZNIVÉ CENY

Příprava:
technologie CTP - zpracování elektronických podkladů pro rotační novinový 
nebo archový ofsetový tisk

Realizace: 
NOVINY - tisk na rotačním ofsetovém stroji, rozměr 289 x 420 mm 
jednobarevný až plnobarevný tisk, rozsah stran 4, 8, 12, 16, 24, 32..., 
gramáž 45–60g novinový papír 
OSTATNÍ PERIODIKA A TISKOVINY - tisk na archových ofsetových strojích 
s vysokou kvalitou, na natírané křídové i ofsetové papíry od gramáže 60g do 300g

Knihařské zpracování: 
vazby V1 – šité drátem na stříšku a lepené V2 

     povrchová úprava obálek - lamino lesk nebo mat

Tiskárna MORAVSKÁ TYPOGRAFIE, a.s., Brno
je vybavena technologiemi pro rotační novinový a archový ofsetový tisk

a je tradiční výrobce deníků, týdeníků a časopisů, ale i nejrůznějších tiskovin, jako
jsou prospekty, plakáty, letáky, etikety, katalogy apod. v nákladech od 500–100 000 ks,

až do formátu A2, B2

www.moravskatypogra e.cz

Moravská typogra e, a.s.
Heršpická 6
639 00 Brno
IČO 15549763

Volné prostory k pronájmu na ul. Heršpická 6 v Brně

Budova A - kancelářské prostory
I. podlaží - A 126 - kancelář 16 m2

Budova B - kanceláře a sklady
I. podlaží  - B 0129 - sklad 530 m2

II. podlaží - B 214 - kanceláře a obch. prostor 201 m2

Budova D - sklady
II. podlaží - D 215 - sklad (oploc. prostor)  810 m2

II. podlaží 
kancelář 59 m2 E 201
kancelář 56 m2 E 202
kancelář 28 m2 E 216
kancelář 96 m2 E 217
kancelář 39 m2 E 214
kancelář 36 m2 E 213
kancelář 37 m2 E 212
kancelář 37 m2 E 211
kancelář 36 m2 E 210
kancelář + soc. zař.  52 + 16 m2 E 209
kancelář + soc. zař.  49 + 16 m2 E 204
Celkem 557 m2 

III. podlaží
kancelář + příslušenství  12 + 6 + 6 m2 E 324
kancelář + soc. zař.  34 + 9 m2 E 323
kancelář + soc. zař.  24 + 9 m2 E 318
kancelář + soc. zař.  24 + 9 m2 E 317
kancelář    26 m2 E 331
kancelář  26 m2 E 330
kancelář  26 m2 E 329
kancelář + soc. zař.  49 + 16 m2 E 304
Celkem 276 m2 

Příjezd ke skladům možný nákladními vozy i kamiony

Budova E - kanceláře a sociální zařízení

Tel.: 532 163 312, mobil: 603 289 904, e-mail: nemovitosti@moravskatypogra e.cz

Leták A4 pronájem.indd   1 2.3.2011   12:35:01
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Kraj Vysočina vyhlašuje první výzvu předkladatelům grantových projektů 
k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci prioritní 

osy 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Program:   Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu:  1    – Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory:  1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání částka pro tuto výzvu: 58 006 650,00  Kč
  1.2  –  Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, částka 

pro tuto výzvu: 21 093 000,00 Kč
  1.3 –  Další vzdělávání pracovníků škol a školských  zařízení, částka pro tuto výzvu: 26 366 000,00 Kč

Vyhlášení výzvy: 20. dubna 2011, Datum ukončení výzvy: 10. června 2011, Datum zahájení příjmu žádostí: 30. května 2011
Datum ukončení příjmu žádostí: 10. června 2011 do 13.00 h

Úplný text výzvy, formuláře povinných příloh žádosti, Příručka pro žadatele a ostatní dokumenty jsou ke stažení  
na www.vysocina-finance.cz (záložka Finanční zdroje z EU/ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost/ Aktivní výzvy)  
nebo na www.msmt.cz. Konzultace projektových záměrů je možná prostřednictvím e-mailu opvk@kr-vysocina.cz 

nebo osobně po telefonické domluvě s kontaktními osobami:

Mgr. Michala Pechová, tel.: 564 602 547, e-mail: pechova.m@kr-vysocina.cz
Mgr. Lucie Havlíčková, tel.: 564 602 540, e-mail: havlickova.l@kr-vysocina.cz 
Bc. Tereza Křížová, tel.: 564 602 539, e-mail: krizova.tereza@kr-vysocina.cz 

Vendula Hanzalová, DiS., tel.: 564 602 552, e-mail: hanzalova.v@kr-vysocina.cz

15.–19. srpen 2011
Kampus Raabs an der Thaya
Další informace včetně přihlašovacího formuláře naleznete na 

www.jungeuni-waldviertel.at
Přihlášky můžete zasílat od 15. května do 25. července 2011.

Mladá univerzita
Waldviertel 2011

Uzávěrka přihlášek:

12. června 2011
Krajské kolo kraje Vysočina: 

19. června 2011 - nákupní centrum City Park Jihlava

Celostátní SuperFinále: 20. srpna 2011 - Šiklův mlýn
Podrobné informace o soutěži a přihlášku naleznete na stránkách

Najdete nás na Facebooku

Poster_SPT_Vysocina_A3  29.4.2011  16:03  Stránka 1

Přírodní podlahy 
přímo od výrobce

Pozvánka 

do největšího 

podlahového studia 

na Vysočině

tilo s. r. o. – Červený Kříž u Jihlavy č. 286

Tel.: 56 733 0 733  |  Mob.: 603 512 070   
www.tilo.cz
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komunikační agenturaRmedia
Pacovský Propad přivítal  
českou i zahraniční elitu

Přední čeští jezdci i jejich zahraniční kole-
gové zavítali na začátku května na tradič-
ní Pacovský Propad. Neskutečné drama 
na trati sledovalo necelých pět tisíc diváků, 
kteří byli hned v první kategorii Veterán 
svědky dramatické srážky dvou jezdců.

Vrcholem bohatého programu me-
zinárodního mistrovství České re-
publiky byla kategorie MX3 – Open, 
ve které svedli tuhé boje domácí 
jezdci se zahraničními konkurenty.

 text a foto: Jiří Rada

Divácky jeden z nejatraktivnějších skoků na Pacovském Propadu.

Jednu z pěti medailí určených pro zástupce Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina převzala 
Yvona Pokorná (uprostřed). Působí v náročné pozici operátorky zdravotnické služby.

Ocenění za složku Hasičský záchranný sbor a Krajský sbor hasičů Čech, Moravy a Slezska. Mezi muži 
figuruje i oceněná Pavla Švaříčková, reprezentantka v požárním sportu.

Záslužné medaile I. stupně za záchranu lidského života převzali mimo jiné (zleva) Pavel Dvořák a Martin 
Pospíchal, policisté pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek předal záslužnou medaili I. stupně za záchranu lidského 
života také zdravotní sestřičce z Pelhřimova Janě Peškové. Ta poskytla první pomoc 
seniorovi, který při odklízení sněhu zkolaboval před svým domem. Okamžitě provedla masáž 
srdce a umělé dýchání až do příjezdu záchranářů. Po hospitalizaci v jihlavském kardiocentru 
byl senior bez větších potíží a následků propuštěn do domácího léčení.

Značka Vysočina  
– regionální produkt® 
pro další produkty 
z kraje
Certifikační komise rozhodla v závěru 
dubna o prodloužení práva používat 
označení Vysočina – regionální pro-
dukt® sedmi producentům z kraje Vy-
sočina, nově ji získala pětice výrobců 
z regionu. Značka má podpořit regio-
nální výrobce a jejich produkty a upo-
zornit na ně.

Další dva roky bude moci používat 
značku Eva Kadrnožková z Vladisla-
vi na Třebíčsku, která se věnuje ručně 
vyráběné bižuterii, Filip Liška z Pravíko-
va u Kamenice nad Lipou a jeho Český 
med z Kamenice nad Lipou a Kamenic-
ká medovina. Značku smí také používat 
na svých kožených plastikách a u origi-
nální kožené galanterie Blanka Mudro-
vá z Rybářce či ručně vyráběné šperky 
Michaely Převrátilové z Lipnice nad 
Sázavou, užitková a dekorativní kerami-
ka Zdeňka Skřivánka z Velkého Meziříčí 
a oděvní originály pro chráněnou znač-
ku IN-spirace Ireny Šikulové z Bystřice 
nad Pernštejnem. Na pivních etiketách 
se značka objeví také u všech druhů 
piv z Měšťanského pivovaru Havlíčkův 
Brod, a. s.

Nově komise přidělila právo užívat 
značku patchworkovým výrobkům Zu-
zany Bohuslavové z Náměště nad Osla-
vou, Pivovaru Chotěboř, s. r. o. a jeho 
polotmavému ležáku Polo, háčkované 
a pletené módě společnosti Pleta de-
sign, s. r. o., dveřnímu kování Marka Še-
míka z Rozsochatce na Havlíčkobrodsku 
a Kralické medovině a medu Josefa Valy 
z Kralic nad Oslavou. text: Milan Pilař

Národní házená je na Vysočině k vidění jen v Jihlavě a Humpolci

Ocenění pro profesionální i dobrovolné záchranáře

Jiskra Humpolec a SK 
Autonot Jihlava – to jsou 
jediné dva kluby z Vysočiny 
hrající národní házenou.

Národní házená, původní česká kolektiv-
ní hra, se hraje už od roku 1905. Od ostat-
ních kolektivních sportů se liší především 
tím, že hráči mají omezený pohyb po hra-
cí ploše. „Útočníci nesmějí do obranné 
třetiny a brankář a obránci zase nesmě-
jí do útočné třetiny. Srovnávání pravidel 
s mezinárodní házenou však není jedno-
duché, protože je to v podstatě úplně jiná 
hra,“ vysvětluje Stanislav Vošický, trenér 
humpoleckého oddílu.

Dva kluby z Vysočiny tak patří mezi té-
měř stovku oddílů, které Svaz národní há-
zené sdružuje. V 90. letech minulého století 
se národní házená hrála i v Třešti na Jihlav-
sku a ještě na konci tisíciletí v ní působily 
i dívčí týmy v Havlíčkově Brodě. Ženy Hav-
líčkova Brodu získaly i několik titulů mi-
stryň České republiky, nicméně od roku 
1999 se v Brodě hraje mezinárodní házená.

Jihlavské družstvo mužů se v posled-
ních letech pravidelně nachází ve středu 
tabulky druhé ligy. V jihomoravském 

oblastním přeboru startují za krajské měs-
to ještě muži B, dorostenky, dorostenci, 
starší žákyně, starší žáci a mladší žákyně.

Humpolečtí muži jsou v současnosti 
na prvním místě průběžné tabulky oblast-
ního přeboru a jejich cílem je postoupit 
do druhé ligy. Tým tvoří převážně mladí 
hráči a jejich cíl je spíše dlouhodobější, ale 
určitě by se v Humpolci nezlobili , kdyby se 
jim to povedlo třeba už letos. Nedaří se na-
opak družstvu žen, které na chvostu tabul-
ky zůstává za očekáváními. Barvy TJ Jiskry 
Humpolec hájí ještě v oblastním přeboru 
dorostenci, mladší žákyně a mladší žáci.

text: Ondřej Rázl  foto: archiv TJ Jiskra Humpolec

Družstvo Humpolce, které vyhrálo jako zatím poslední z humpoleckého oddílu tradiční letní 
turnaj mužů v Humpolci – Turnaj o pohár Zálesí – Memoriál Josefa Kršky. Bylo to v roce 
2004 a šlo o 56. ročník tohoto turnaje. Zleva dole: Roman Šaněk, Svatopluk Vácha, Karel 
Toman, Jaroslav Vrána, Miroslav Kovář. Zleva nahoře: Stanislav Vošický, Roman Petřík, Martin 
Rozkovec, František Maleček, Jan Rozkovec, Jaroslav Barták a Jiří Kaňa.

Momentka z druholigového utkání SK 
Autonot Jihlava – TJ Sokol Rokytnice (hráno 
v Jihlavě 24. 4. 2011) – Rokytnice provádí 
nařízený trestný hod.

Vysočina Tourism, 
příspěvková organizace

Věžní 26, 586 01 Jihlava, tel: +420 606 77 54 28, 

e-mail: info@vysocinatourism.cz, www.vysocinatourism.cz

Projekt “Marketing turistické nabídky 
kraje Vysočina do roku 2013“ 

Nabídka spolupráce pro subjekty 
podnikající v oblasti cestovního ruchu

Příspěvková organizace Vysočina Tourism 
připravuje za finanční podpory ROP 
Jihovýchod katalog produktové 
nabídky kraje Vysočina, jehož 
prostřednictvím ji bude prezentovat 
(platnou pro sezónu 2012) na domácím trhu 
i v zahraničí.

Tímto se obracíme na všechny subjekty 
(soukromé, veřejné i neziskové), které 
mají zpracované produkty/balíčky služeb 

zahrnující ubytování, s nabídkou spolupráce,  
jejímž předmětem je bezplatné uvedení 
ve výše jmenovaném katalogu. Podklady pro 
zařazení do katalogu je možné zasílat  do  
15. 07. 2011. Podrobné informace získáte  
na tel.: +420 606 775 428 nebo na e-mailové 
adrese: jitka.mattyasovska@vysocinatourism.
cz nebo na poštovní adrese: Vysočina Tourism, 
příspěvková organizace,  
P. O. BOX 85, Věžní 26, 586 01  Jihlava.

Tento projekt je kofinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-5-2011.html
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