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Sociální služby čekají změny 
Jeden známý fyzik jednou 
řekl: „Aby měl náš život 
smysl, nesmíme myslet 
na to, že je nám zima a že 
nám hrozí nebezpečí. Mu-
síme se s tím poprat, jak 
nejlépe to jde.“ V jeho vý-

roku jsem našel nejlepší charakteristiku veřejné 
obhajoby pro nutné změny v oblasti sociálních 
služeb. Patrně žádný jiný druh handicapu neči-
ní člověka tak zvláštním a odlišným jako právě 
mentální postižení. Zdraví lidé často dokonce 
nemohou takto postiženým jedincům „přijít 
na jméno“, a tak o nich hovoří jako o „duševně 
nemocných“, o „bláznech“. I přesto se ve vzta-
hu k postiženým prosazují v současnosti pří-
stupy založené na jejich přirozeném začlenění 
do běžné společnosti.

Přeměna ústavů sociální péče je téma, kte-
ré během posledních let vzbudilo hodně emo-
cí v odborné veřejnosti i u dalších lidí, jichž se 
připravované změny dotýkají. Pro někoho zna-
menají změny výzvu a naději, pro jiného obavy 
z toho, jak bude vypadat jeho další práce a jestli 
ji neztratí úplně.

Mnozí lidé, kteří pobytovým službám věnovali 
část života, se nyní ptají: „Mnoho let jsme něco 
budovali, pořád jsme na tom něco vylepšovali, 
hodně jsme do toho investovali, chlubili jsme 
se tím, a teď máme ještě intenzivněji pracovat 
na opuštění toho všeho?“

I na Vysočině jsou současné změny spojeny 
s podobnými myšlenkami. Při změnách v ústa-
vech chceme podporovat myšlenky a nápady, 
s nimiž vedení sociálních zařízení přichází. Dob-
rá praxe tak pomáhá, aby naděje pro uživate-
le převážila nad obavami pracovníků a změny 
se postupně prosazovaly s ohledem na zdroje, 
které budou pro investice i provoz sociálních 
služeb k dispozici. „Slova důvěry, laskavosti, 
pochopení, naděje, stálosti našich klientů nám 
dávají směr a sílu do dalšího života.“

Petr Krčál (ČSSD) 
radní kraje pro oblast sociální

Stavba Vysočiny 2010 
Ceny předány v Humpolci. Tak zas  
za rok, v Jaroměřicích nad Rokytnou

2 Den otevřených dveří 
Objekt krajského úřadu hostil  
opět stovky lidí včetně školáků

3 Dobré rady před dovolenou 
Co dělat a co ne, abychom se  
po dovolené shledali s majetkem

4 Mezinárodní hokejové mládí
Projekt podpořený krajem Vysočina 
zatím jen s Finy. Ale zájem prý poroste

8

Dvaadvacet nejoblíbenějších 
dobrovolníků ocenili ve Žďáru
Zámek ve Žďáru 
nad Sázavou hostil 
na počátku června 
vyhlášení výsledků 
druhého ročníku ankety 
Skutek roku. 
Během slavnostního večera předa-
li členové Rady kraje Vysočina více 
než dvě desítky cen za nejvýraz-
nější dobrovolné skutky jednotliv-
ců i společností. V pěti vyhlášených 
kategoriích veřejnost nominovala 
52 skutků, o jejich pořadí rozhod-
lo 2250 došlých hlasů. „V letošním 
roce byly oceněny skutky fyzických 
osob a projekty právnických osob, 
jejichž aktivity proběhly v roce 2010 
na Vysočině. Nejúspěšnější projekty 
postoupily do přeshraniční soutěže, 
která se uskuteční v Dolním Rakous-
ku v roce 2012,“ uvedl Martin Hyský 
(ČSSD), radní kraje pro oblast regio-
nálního rozvoje.

Vysočinu tak budou v příštím roce 
v Dolním Rakousku reprezentovat 
Centrum pro rodinu a sociální péči, 
Asociace rodičů a přátel zdravotně po-
stižených dětí v ČR, o. s., Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické 
v Horní Krupé, Chaloupky, o.p.s., škol-
ská zařízení pro zájmové a další vzdělá-
vání, pracoviště Brtnice, nebo ZO Čes-
kého svazu ochránců přírody Kněžice.

Mezi jednotlivci se v anketě na prv-
ní místa zařadila Miluška Mrvko-
vá, organizátorka aktivit pro seniory, 

postižené, děti a veřejnost z Třebíče, 
Johana Anežka Obršlíková a Anna 
Kolaříková, organizátorky čtyř ad-
ventních koncertů v Třebíči, Zdeněk 
Štěpánek, vedoucí skautského oddí-
lu Srdíčko v Třebíči, Vladimír Lacek 
z Humpolce, SK Taekwondo, o. s., kte-
rý patnáct let vyučuje bojovému umění 

děti a mládež, a David Šorm z Horní 
Krupé na Havlíčkobrodsku za pro-
bouzení venkovského života organi-
zováním možností vyzkoušet si stará 
řemesla.

„Myslím si, že mezi námi je celá řada 
spoluobčanů, kteří dobrovolně a ne-
zištně pomáhají druhým v různých 

oblastech života, ale jsou tak skromní, 
že se o nich mnohdy ani neví. Je po-
třeba i tyto lidi hledat a vhodným způ-
sobem je ocenit a zviditelnit,“ uzavřel 
Josef Matějek (ČSSD), radní kraje Vy-
sočina pro oblast zemědělství, lesního 
a vodního hospodářství.

text: Milan Pilař  foto: Luboš Pavlíček

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek gratuluje k ocenění v anketě Skutek roku 2010 Gabriele Šterclové a Jaroslavě Fialové z Centra 
pro rodinu a sociální péči Jihlava.

Nový název kraje 
platí od srpna
Vysočina bude od 1. srpna 2011 Krajem Vysoči-
na. Změna spočívající v důsledném pojmenování 
regionu přináší i pravopisnou novinku. V oficiální 
korespondenci i v běžném životě už bude standard-
ně používáno spojení Kraj Vysočina s velkým K. 
„Skončí tak všudypřítomné problémy při používání 
datových schránek a časté omyly při dohledávání 
identifikace kraje,“ upozorňuje na pozitiva ředitel 
Krajského úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

Protože nový ústavní zákon, který změnu upra-
vuje, nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011, zname-
ná to mimo jiné, že od tohoto data budou muset 

být užívána správná velká písmena nového názvu 
kraje i jeho orgánů. Situaci ulehčuje logo kraje 
Vysočina, které pracuje dlouhodobě se spojením 
Kraj Vysočina. V následujících týdnech dojde pouze 
k výměně existujících razítek používajících dosud 
původní název kraje „Vysočina“.

text: Jitka Svatošová  foto: archiv kraje Vysočina

Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu v Jihlavě, byl 
jedním z iniciátorů změny názvu kraje.

Vysočinou na kole
cyklistické putování známými i neznámými zákoutími Vysočiny

1. 7.       Jihlava – Telč – Třešť
(start 9.15 Masarykovo nám., Jihlava)

2. 7.      Třešť – Kamenice nad Lipou
3. 7.      Kamenice nad Lipou – Želiv
4. 7.      Želiv – Golčův Jeníkov
5. 7.      Golčův Jeníkov – Svratka
6. 7.      Svratka – Bobrová
7. 7.      Bobrová – Třebíč
8. 7.      Třebíč – Dalešice

Více informací vč. průběžných aktualit o aktuálních časech 
výjezdů vč. pozvánek na návštěvu kulturních památek 

a zajímavostí najdete na stránkách www.vysocinounakole.cz.

Dvě nové přírodní památky na Vysočině
Vysočina získala nově dvě chráněné 
přírodní památky. Jedná se o území 
Starého Příseckého rybníka a ryb-
ník Obecník na Žďársku. Území Sta-
rého Příseckého rybníka je specifické 
především výskytem 117 druhů ptáků, 
z nichž 54 druhů figuruje v seznamu 
ohrožených živočichů. Podle ochránců 
přírody to je nejvýznamnější ornitolo-
gická lokalita Jihlavska, která se roz-
kládá na 6,2 hektaru pozemků mezi 
obcemi Příseka a Puklice. „Právě tuto 
oblast doporučila Česká ornitologic-
ká společnost na Vysočině, návrh byl 
zkonzultován, připraven a následně ra-
dou kraje schválen,“ uvedl radní kraje 
pro oblast životního prostředí Zdeněk 
Ryšavý (ČSSD).

Rybník Obecník je evropsky vý-
znamnou lokalitou a jeho vybrán byl 
na základě celorepublikového mapo-
vání vzácných přírodních území Na-
tura 2000. Zabírá plochu 4,85 hek-
taru u Horní Libochové na Žďársku 
a byl jmenován chráněnou oblastí 
díky vzácné trávě puchýřce útlé. 

„Na těchto územích je třeba se 
chovat tak, aby nedošlo k poškození 
chráněných živočichů nebo rostlin. 
Není sem zákaz vstupu, ale je zakázá-
no trhat rostliny, chytat zvířata, pálit 
ohně a tábořit,“ upřesnil Ryšavý pod-
mínky ochrany. Přírodní památkou 

by se v příštím roce mohl stát i dvou-
hektarový rybník u Ptáčova nedaleko 
Třebíče. 

Kromě zvláště chráněných území 
existují i území, kde zasluhuje ochranu 
krajina jako taková, tedy hodnotný kra-
jinný ráz. „Ve většině případů můžeme 

mluvit o přírodních parcích. Jedním 
z nich by se v kraji Vysočina mohl stát 
i přírodní park Javořická vrchovina, 
který je připravený k vyhlášení a v sou-
časné době se snažíme získat souhlas 
obcí na jeho území,“ uzavírá radní.
text: Monika Fiedlerová  foto: archiv kraje Vysočina

Různorodé porosty vytvářejí na Starém Příseckém rybníce bohaté příležitosti pro 
hnízdění vodních ptáků.

Mládě lysky černé je charakteristické 
červeným zbarvením hlavy.

http://www.kr-vysocina.cz


Seznámení 
s architekturou 
na Vysočině, propagace 
projektů, stavebních 
materiálů, realizací 
a architektů, to jsou 
hlavní cíle soutěže 
Stavba Vysočiny, kterou 
každoročně pořádá 
Stavební sdružení 
Vysočina.

Kromě ocenění ve čtyřech kategoriích, 
o kterých rozhodovala odborná porota, 
udělili pořadatelé v rámci vyhlášení de-
vátého ročníku soutěže ve Spolkovém 
domě v Humpolci i Cenu veřejnosti a Cenu 
hejtmana kraje Vysočina.

V kategorii Rekonstrukce a obnova zís-
kala titul Prestižní stavba Vysočiny 2010 
rekonstrukce, přístavba a nástavba hlav-
ní lůžkové budovy Nemocnice Pelhřimov. 
Odbornou porotu nejvíce zaujalo zají-
mavé řešení přístaveb a nástaveb v netra-
dičním duchu, ale plně v souladu s pů-
vodním objektem. Ocenila i materiálové 

řešení rekonstruovaných a přistavěných 
součástí.

Ceny hejtmana kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka získala Rekonstrukce kultur-
ního domu Vlásenice a Revitalizace veřej-
ných prostranství v centru města Bystřice 
nad Pernštejnem.

Kromě zástupců kraje a oceněných se 
slavnostního vyhlášení účastnil i předse-
da odborné poroty Rostislav Drochytka, 

děkan stavební fakulty VUT Brno. „Letos 
bylo rozhodování obzvlášť složité, neboť 
bylo přihlášeno dvacet projektů. Muse-
li jsme u všech prostudovat dokumentaci 
a prošli jsme si i objekty na živo. Nakonec 
jsme došli k závěru, že všichni vítězové si 
ocenění zaslouží,“ popsal rozhodování po-
roty. Za rok se slavnostní galavečer uskuteč-
ní na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.
 text a foto: Ondřej Rázl

Opravy krajských silnic 
se rozeběhly, ale…

Od začátku jara 
se postupně 
opravují havarij-
ní úseky silnic II. 
a III. tříd, které 
byly zařazeny 
do rozpočtu 

kraje Vysočina 2011. Významnou částí 
schválených akcí jsou i opravy mostů 
na krajských silnicích. Rozsah oprav 
ale bude, bohužel, postupem času 
stále narůstat, protože jejich životnost 
je u konce. Každá zima se negativně 
promítne na jejich technickém sta-
vu, takže náklady na odstranění škod 
po zimní údržbě se budou postupně 
zvyšovat. Po letošní zimě škody do-
sáhly částky 200 milionů korun. Každý 
normálně uvažující člověk by předpo-
kládal, že se o tyto škody podělí kraj 
a stát. Skutečnost je ale jiná. Na Vyso-
činu neboli venkov z Prahy nedorazí 
ani koruna. Takový nám dal vzkaz mi-
nistr Kalousek prostřednictvím minis-
terstva dopravy (MD).

Jen pro porovnání. V roce 2010 
jsme na škody po zimě na Vysočinu 
obdrželi z MD prostřednictvím Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury část-
ku 70 milionů 438 tisíc korun!

Letos již zmíněná nula s odůvod-
něním krizí veřejných rozpočtů a prio-
ritou oprav dálnice D1 a silnic I. tříd. 
O opravě D1 se mluví už opravdu 
dlouho. Mezitím státní instituce po-
stupně prodaly pozemky v těsné blíz-
kosti D1 a tudíž bude velký problém 
získat stavební povolení na rozšíření 
o třetí jízdní pruh.

A tak kraji Vysočina nezbude nic 
jiného, než z rezervy vyčlenit další 
finanční prostředky na opravu částí 
úseků silnice II/602, která je nevyhlá-
šenou objízdnou trasou D1 přes celou 
Vysočinu a v letošním roce bude opět 
velmi zatížena nadměrnou dopravou 
z důvodů dílčích oprav na D1 a funkč-
ního mýtného systému. Z rezervy kraje 
Vysočina byla vyčleněna částka přes 
9 milionů korun, která bude sloužit 
pouze na řešení výměny obrusné vrst-
vy v těch nejhorších úsecích u Měřína, 
Velkého Meziříčí, Jabloňova a Rudy. 
Nejhorší úseky budou opraveny, ale 
problém dlouhodobého podfinanco-
vání silniční sítě na Vysočině se bude 
stále prohlubovat. Z vlastních daňo-
vých příjmů se nedá udržet stávající 
technický stav dopravní infrastruktury 
Vysočiny! Ve vládě a na příslušných 
ministerstvech to vědí, ale…

Miroslav Báňa 
krajský zastupitel za ČSSD

aktuálně2 www.kr-vysocina.cz

Rekonstrukce nemocnice v Pelhřimově 
oceněna titulem Stavba Vysočiny 2010

Školy na Vysočině 
čekají změny, 
ubývá žáků
Na klesající počet studentů středních 
škol zareagoval Odbor školství, mládeže 
a sportu Krajského úřadu kraje Vysoči-
na vypracováním dokumentu Opatření 
ke zvyšování kvality vzdělávání a eko-
nomické efektivity středního školství 
v období demografického poklesu. „Za-
pracovali jsme do něho informace, které 
vyplynuly z debat s veřejností, jichž se 
účastnili v květnu a červnu především 
náměstek hejtmana Libor Joukl (ČSSD) 
a radní pro oblast školství Marie Kruží-
ková (nez. za ČSSD) a konaly se ve měs-
tech, ve kterých kraj zřizuje střední školy.

Aktuální informace o počtech žáků 
ve školním roce 2010/11 potvrzují trend 
dalšího výrazného úbytku žáků ve středním 
školství v kraji. Meziroční pokles počtu žáků 
v prvních ročnících je 800 (-13 %) a celko-
vý meziroční úbytek počtu žáků v krajem 
zřizovaných středních a vyšších odborných 
školách dosáhl čísla 1300 (-6 %). Výrazně 
narůstá rozdíl mezi kapacitou škol a reál-
ným počtem žáků. Je to patrné ve všech 
typech středních škol,“ popisuje Miroslav 
Pech, vedoucí odboru školství, mládeže 
a sportu krajského úřadu v Jihlavě.

V dokumentu najdou zájemci návrhy 
konkrétních řešení pro školy v jednotli-
vých městech.

„Jde o návrhy změn v organizaci 
a oborové struktuře škol, které chce ve-
dení kraje uskutečnit pouze po dohodě 
s představiteli dotčených měst. Návrhy 
konkrétních řešení jsme rozeslali ředite-
lům škol a starostům měst k vyjádření. 
Dokument projednal Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitel-
stva kraje Vysočina, Rada pro rozvoj lid-
ských zdrojů kraje Vysočina a také Rada 
kraje Vysočina, která ho doporučila k pro-
jednání v Zastupitelstvu kraje Vysočina,“ 
dodal Marie Kružíková. Termín připomí-
nek k materiálu: do 15. července 2011, 
kontakty: mail: ubr.k@kr-vysocina.cz,  
tel.: 564 602 946, 724 650 137.

text: Milan Pilař

Ocenění pro Nemocnici Pelhřimov za nejzdařilejší regionální rekonstrukci roku 2010 převzal 
za investora a zřizovatele - kraj Vysočina - hejtman Jiří Běhounek. Na fotografii zleva 
zástupce vyhlašovatelů Jiří Kališ a dále náměstek hejtmana Vysočiny Libor Joukl, primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal, který předával ocenění, a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Proč se vlastně odpady třídí? Proč to vlast-
ně mám dělat? Jaký to má smysl? Ptají se 
tak mnozí z nás. Také na tyto otázky bude 
odpovídat informační kampaň, která je 
už osmým rokem součástí společného 
projektu kraje a společnosti EKO-KOM, 
a. s. Mimo pořizování barevných kontej-
nerů, série odborných seminářů pro zá-
stupce měst a obcí a venkovních akcí pro 
veřejnost, bude část kampaně zaměřena 
na podporu vyšší účasti obyvatel na třídě-
ní odpadů. V kraji přibývají nově i červe-
né nádoby na vyřazené elektro a baterie, 
podporu získává oddělený sběr bioodpa-
du, což napomáhá dostupnosti systému 
třídění občanům a přispívá ke snižování 
produkce směsných odpadů, které končí 
na skládkách.

I přes veškeré aktivity všech subjek-
tů podílejících se na organizování sys-
tému nakládání s odpady produkce 
směsného komunálního odpadu ros-
te s rostoucí životní úrovní v regionu. 
Cílem kraje a obcí Vysočiny je vytvořit 
efektivní systém nakládání s komunál-
ními odpady, aby odpad, který už nelze 
využít pro recyklaci, byl využit na výro-
bu elektrické energie a tepla. Děkuje-
me, že třídíte!

Názory odborníků:
Kraj Vysočina patří dlouhodobě mezi 
kraje, které dosahují nadprůměrných 
výsledků v třídění papíru, plastů, skla, 
nápojového kartonu a kovů. Průměr-
nému obyvateli kraje se v roce 2010 

podařilo vytřídit 54,8 kg uvedených 
druhů využitelných odpadů, což je té-
měř o 3 kg více, než činí průměr celé re-
publiky. Navíc tento výsledek znamenal 
oproti roku 2009 další nárůst výtěžnosti 
tříděných odpadů na jednoho obyvatele 
o 15 %. Tento výsledek se podařilo do-
sáhnout především díky aktivnímu a od-
povědnému přístupu většiny obyvatel 
kraje. Z výsledků průzkumů veřejného 
mínění vyplývá, že 83 % všech obyvatel 
kraje už odpady třídí, zdůraznila Jana 
Krčmářová, oblastní manažerka společ-
nosti EKO-KOM, a. s.

Kraj Vysočina je na tom dobře i z po-
hledu sběrné sítě. Na konci roku 2010 
měli obyvatelé kraje k dispozici bez-
mála 16 000 barevných kontejnerů, 
do kterých mohli odkládat své tříděné 
odpady. Z toho jich bylo nejvíce pro 
sběr skla a plastů. Jedno sběrné hníz-
do tak v loňském roce sloužilo v prů-
měru 97 občanům. V tomto drží kraj 
Vysočina prvenství v rámci celé země 
– v průměru ČR totiž připadá na jed-
no průměrné sběrné hnízdo více než  
150 obyvatel. V rámci společného pro-
jektu Autorizované obalové společ-
nosti EKO-KOM, a. s. a kraje Vysoči-
na přibylo v roce 2010 do sběrné sítě  
446 barevných kontejnerů pro sběr pa-
píru a bílého skla. V letošním roce při-
bude dalších 93 nádob. Uvedl to regio-
nální manažer společnosti EKO-KOM, 
a. s., Roman Zouhar.

Třídíme. A třídíme dobře  
– Vysočina opět nad průměrem ČR

Projekt eAmbulance 
startuje na Vysočině, 
usnadní pacientům 
cestu za lékařem 
Ve spolupráci s Tchaj-wanem odstartoval 
kraj Vysočina v polovině června pilotní 
projekt nazvaný eAmbulance, který by měl 
pomocí počítačových technologií zjedno-
dušit využívání zdravotnických služeb.

„V našich podmínkách využíváme 
model tchajwanského národního rezer-
vačního systému. Díky spolupráci zástup-
ců obou stran se podařilo doladit systém 
tak, že můžeme zahájit zkušební provoz 
v jihlavské nemocnici a v příštím roce 
ho rozšířit do ostatních krajských zdra-
votnických zařízení,“ vysvětluje hejtman 
Vysočiny Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Projekt eAmbulance umožní pacien-
tům elektronické objednávání u lékaře, 
díky tomu ušetří čas a současně dojde 
k efektivnějšímu využívání služeb zdra-
votnických zařízení.

Kontakty a informace: 
www.eAmbulance.cz, tel. 567 157 555.

text: Milan Pilař  foto: archiv Kraje Vysočina

V Křižanově chtějí vzdát hold sv. Zdislavě 

V Křižanově na Žďársku se rozhodli, 
že připomenou svou slavnou rodačku, 
která zde žila ve 13. století. „Chtěli by-
chom zřídit na náměstí v Křižanově pa-
mátník naší celoevropsky i celosvětově 
známé nejslavnější občance a rodačce, 

sv. Zdislavě, která byla kanonizová-
na papežem Janem Pavlem II. v roce 
1995.

„Ve 13. století žil v Křižanově velmi 
významný knížecí úředník, otec sv. Zdi-
slavy Přibyslav di Crizanowe, brněnský 

purkrabí, který byl i kastelánem na hradě 
Veveří a často pobýval v Praze na králov-
ském dvoře. Stálé sídlo měl v Křižanově, 
kde si zbudoval hrad. Zdislava byla nej-
starší z pěti dětí a v dospělosti se provda-
la za Havla z Lemberka; měli čtyři děti – 
Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislava,“ 
vysvětlila Marie Smejkalová, starostka 
Křižanova.

Podle ní je Zdislava dnes, v době krize 
rodiny a rozpadu širších rodinných vzta-
hů, ochránkyní rodiny a může sloužit také 
jako příklad nesobecké, mateřské lásky.

Památník by měl vytvořit akademický 
sochař Otmar Oliva, kterého Křižanov-
ští oslovili a který má svá díla nejenom 
v České republice, ale i v Římě, ve Vatiká-
nu, Slovinsku, Francii, Rakousku, na Slo-
vensku, v Německu a jinde. „Otmar Oliva 
přijede do Křižanova po prázdninách s pa-
nem architektem a předloží připravenou 
verzi umístění. Zatím se mluví o místě, 
kde stojí kašna před radnicí,“ dodala Ma-
rie Smejkalová.

text: Milan Pilař  foto: Jiřina Sýkorová

Místo, na kterém plánují v Křižanově umístit sochu sv. Zdislavy.

Jiří Žaloudek z Čáslavi, jeden z držitelů nových 99 rekordů pelhřimovského festivalu.

Festival Pelhřimov – město rekordů 
opět přilákal tisíce diváků
Sto sedmdesát rekordmanů, dvanáct tisíc 
diváků, devětadevadesát rekordů a osm 
stovek diváků, kteří se pokoušeli překonat 
nejen hranice svých dovedností – taková 
byla statistika jednadvacátého pokračová-
ní Festivalu rekordů v Pelhřimově během 
druhého červnového víkendu.

Dvoudenní program odstartovala 
na Masarykově náměstí prvním zápi-
sem, překonávajícím hranice možného, 
Martina Štěpánková-Trnková, trojná-
sobná mistryně světa a krasojezdkyně 
na kole. „Její čtverný točitý skok na ří-
dítkách je prvkem, který Martina zvládá 
jako jediná v ČR, a to jak mezi ženami, 
tak i aktivně jezdícími muži – kraso-
jezdci!“ uvedl Miroslav Marek z pořá-
dající agentury Dobrý den, který si po-
chvaloval podporu kraje Vysočina. „Je 
pro nás velmi důležitá a jsem nesmírně 

rád, že toto spojení existuje,“ dodal 
Miroslav Marek.

Druhý den se o nový rekord pokusil mimo 
jiné Jiří Žaloudek z Čáslavi, který zdvihl 
tlakem rukou proti sobě 53 ks Českých knih 
rekordů III. „Celkem tak unesl 52,258  kg 
a síla hřbetů dosahovala 90,1 cm. Knihy re-
kordman po zvednutí nerozsypal a následně 
je ve stejném stavu opět položil,“ přiblížil 
Miroslav Marek.

Vedle radních města v čele se starostou 
Leopoldem Bambulou se slavnostního pře-
dávání cen nejlepším už tradičně zúčastnil 
hejtman Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). „Pro 
Pelhřimov je festival zásadní, protože bez re-
kordů by nebyl tak známý, jako je nyní. Mys-
lím si, že je to akce, která propaguje celou 
Vysočinu, takže nad záštitou festivalu jsem 
neváhal ani chvilku,“ uzavřel Jiří Běhounek. 

text: Jiří Rada  foto: archiv pořadatelů

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-6-2011.html
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-6-2011.html
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Už podeváté se otevřely brány krajského úřadu
Pracovníci Krajského úřadu kraje Vysočina 
v Jihlavě připravili pro veřejnost Den ote-
vřených dveří s podtitulem Živá Vysočina; 
měl za cíl ukázat běžný život úřadu i jeho 
úředníků. Návštěvníci se tak mohli sezná-
mit s tím, jak vypadají kanceláře úředníků 
nebo samotného hejtmana a jeho náměst-
ků. „Lidé, kteří se na Den otevřených dveří 
přišli podívat, se navíc mohli setkat s živý-
mi zvířátky, podívat se na to, jak žili praví 
Iidiáni, a zadovádět si na atrakcích, jakými 
byl skákací hrad, střílení z laserových zbra-
ní nebo střelba z luku,“ uvedl náměstek 
hejtmana Vladimír Novotný.

Malí školáci se shodli na tom, že nejvíce 
se jim líbila zvířátka a atrakce: „Nejlepší 
bylo střílení z luku, malá kůzlátka a tady ta 

želva, která rychle leze.“ Naopak starší děv-
čata ocenila malbu na obličej, ale ani zví-
řátka u nich nezůstala pozadu. „Malování 
na obličej bylo super, nechala jsem si nama-
lovat kytičku,“ prozradila jedna z mladších 
návštěvnic. „ Nejvíce se mi líbila ta malá 
lištička a svezla jsem se i na poníkovi,“ do-
plnila ji kamarádka. Stejně jako každý rok 
byl zájem veřejnosti velký. V dopoledních 
hodinách přišly především děti z mateřských 
a základních škol, nechyběli ani starší lidé. 
Odpoledne, kdy hejtman krájel pruhovaný 
dort a probíhala ukázka výcviku služebních 
i civilních psů, navštívili Den otevřených 
dveří další lidé, rodiče se svými ratolestmi, 
a počet návštěvníků se tak přiblížil osmi 
stům. text a foto: Monika Fiedlerová

Sedm osobností nominovali 
zastupitelé na krajské medaile
Počtvrté budou v závěru 
října letošního roku 
předána výrazným 
osobnostem kraje 
Vysočina nejvyšší krajská 
ocenění.

„Výbor pro udělování medailí měl k dis-
pozici rekordních 31 nominací, nakonec 
jeho členové navrhli ke schválení sedm 
z nich,“ uvedl Ivo Rohovský (ODS), před-
seda výboru pro udělování medailí. Za-
stupitelé kraje nominaci sedmi osobností 
na svém jednání potvrdili. 

Mezi nominovanými je Veronika 
Čamková, lyžařka věnující se především 
alpským disciplínám, obrovský spor-
tovní talent, v sezoně 2010/11 členka 
žákovského reprezentačního družstva 
ČR. Dále František Hoffmann, archi-
vář a historik, jeden z nejvýraznějších 
regionálních historiků, autor a spoluau-
tor historických děl, studií a publikací, 
Hana Pařízková, všestranně nadaná stu-
dentka s mimořádnými úspěchy v oblas-
ti zeměpisu, dějepisu, matematiky, fyzi-
ky, chemie a biologie, Marie Rasochová, 
uznávaná kapacita v oblasti šlechtění, 
množení a zpracování brambor, autor-
ka a propagátorka rozdělení brambor 
do varných typů a spoluautorka systému 

zkoušení odrůd brambor. Tomáš Sta-
rýchfojtů, nejúspěšnější soutěžící v his-
torii českého i československého zá-
vodního rybolovu muškařením, trenér 
české reprezentace, Josef Valerián, 
P. Mons., osobnost, která ovlivnila svou 
vytrvalostí, houževnatostí a osobním 
příkladem několik generací na Vysoči-
ně. Jeho morální zásady nebyly zlomeny 
ani opakovaným nuceným stěhováním 
a sledováním, vězněním, ani nasazením 
ke složkám PTP. Jan Velík, významný 

vojenský veterán s mimořádnými mo-
rálními zásadami, které odvážně ve-
řejně prezentoval i v době normalizace 
s vědomím hrozících i skutečných per-
zekucí a šikany.

Nejvyšší ocenění kraje Vysočina, dře-
věné, skleněné a kamenné medaile, udě-
luje zastupitelstvo od roku 2008. Jejich 
autorem je sochař Radomír Dvořák, 
spoluautorem skleněné pak sklář a vý-
tvarník Milan Krajíček. 

text : Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Radní kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství Josef Matějek 
a Marie Rasochová při setkání regionálních zemědělců letos v dubnu - jak jinak než nad 
domácími bramborami.

Vysočina, náš region

Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2011

Soutěž Regionální potravina zná vítěze

Ceny Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vy-
sočiny, určené žákům základních a střed-
ních škol na Vysočině, kteří dosahují v ur-
čitém oboru mimořádných výsledků a kteří 
svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjejí, 
převezmou v závěru školního roku nejta-
lentovanější mladí lidé regionu Vysočiny.

„Ocenění se vztahuje na výsledky škol-
ní i zájmové činnosti. Návrh na nominaci 
podávají školy, školská zařízení či organi-
zace zabývající se výchovou a vzděláním, 
v pěti oborech – humanitním, uměleckém, 
přírodovědném, technickém a sportovním.

Vítěz získává ocenění Talent Vysočiny 
a desetiměsíční stipendium, další nominova-
ní talentovaní žáci získávají jednorázové sti-
pendium. Hejtman uděluje Cenu hejtmana 
Vysočiny za zcela výjimečné výsledky v urči-
tém oboru, součástí ocenění je jednorázové 
stipendium,“ popsala Marie Kružíková (nez. 
za ČSSD). Z celkového počtu 177 návrhů 
na ocenění Talent Vysočiny 2011 ohodnotí 
zástupci kraje Vysočina 82 žáků.

Výsledky na webových stránkách  
www.ikrajvysocina.cz. 

text: Milan Pilař

Celorepubliková soutěž, která vznikla 
na podporu regionálních potravin jed-
notlivých krajů České republiky, zná své 
letošní vítěze na Vysočině. „Kraj Vysočina 
ji spolupořádal na podporu výrobců regio-
nálních potravin podruhé a je potěšitelné, 
že se přihlásil značný počet soutěžících 
v sedmi kategoriích. Problémy byly opět 
s obsazením kategorie ovoce a zeleni-
na, proto jsem velmi rád, že se podařilo 
dostat do soutěže tak typický produkt 
Vysočiny, jako jsou brambory, což v loň-
ském ročníku nebylo možné,“ uvedl Jo-
sef Matějek (ČSSD), radní kraje Vysočina 
pro oblast zemědělství, lesního a vodního 
hospodářství. 

Z celkového počtu čtyřiceti přihlá-
šených vybrala komise sedm vítězných 
výrobků, jakými jsou pivo Dalešická 11° 
z Dalešického pivovaru, Svačinové mléko 
z Moravia Lacto, Bítešský chléb z Jeřáb-
kovy pekárny, Balené brambory Vysoči-
na odrůda Princess z EURO AGRAS, dort 
Excelsior z Dalešického cukrářství, Stařeč-
ské pečené koleno z řeznictví Stařeč, ale 

také smetanový sýr Fénix z Jaroměřické 
mlékárny. Z devíti kategorií, kterými byly 
například mléčné, masné, pekařské nebo 
cukrářské výrobky, tak obsadily zúčastně-
né potraviny sedm.

„Všechny výrobky získaly nejvyšší bo-
dové ohodnocení za design výrobku, jeho 
chuť, vůni, složení a další přesně defino-
vaná kritéria. Výrobky tak splňují vysokou 
kvalitu, mají dobré chuťové vlastnosti 
a vyrábějí se v kraji Vysočina převážně 
z českých surovin,“ prozradil Karel Cou-
fal, ředitel Okresní agrární komory v Tře-
bíči. Vítěze vybrala komise jmenovaná 
Ministerstvem zemědělství ČR, které spo-
lečně s krajem Vysočina uděluje značku 
Regionální potravina. „Všichni vítězové 
tak získají logo na svůj výrobek na celé 
čtyři roky a v této souvislosti budou využí-
vat marketingovou podporu vyhodnocené 
Regionální potraviny,“ upřesnil výhody 
vítězů Karel Coufal. Slavnostní vyhlášení 
výsledků by se mělo uskutečnit 20. srpna 
letošního roku v Šiklově mlýně, kde bu-
dou také předána čestná uznání a další 
ceny přihlášeným soutěžním výrobkům.
text: Monika Fiedlerová  foto: archiv kraje Vysočina

Také Josef Matějek, radní kraje Vysočina 
pro oblast zemědělství, lesního a vodního 
hospodářství, rozhodoval o nejlepších 
regionálních potravinách.

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 

Evropský fond pro regionální rozvoj pomáhá také na Vysočině

Více než dvě stovky projektů na Vysočině 
čerpají v současnosti dotace z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Nejvíc peněz 
směřuje do zdravotnictví (více než 600 mi-
lionů korun) a do dopravy, kde bylo zmo-
dernizováno 222 kilometrů silnic II. a III. 
třídy. Díky evropským dotacím změnila 
svou tvář třináctka památek.

„Na začátku je vždy dobrý a životaschopný 
nápad. Z toho pak žadatel vytvoří projekt, kde 
popíše výchozí stav, potřebu projektu, aktivi-
ty, jeho přínosy a udržitelnost, tzn. zda takový 

záměr má šanci „přežít“ minimálně dobu pěti 
let,“ popisuje Marta Sargánková, ředitelka 
Úřadu Regionální rady Jihovýchod. Peníze 
putují na Vysočinu prostřednictvím Regio-
nálního operačního programu Jihovýchod, 
který vyhlašuje jednotlivé výzvy pro různé 
typy projektů. „Regionální rada Jihovýchod 
poskytuje také konzultační servis, který je 
nezbytný pro přípravu projektu. Pomůže tak 
žadatelům dopředu zjistit, zda je jejich pro-
jekt přijatelný pro financování z evropských 
fondů. Samotné hodnocení projektu trvá 

zpravidla tři měsíce. Při hodnocení dbáme 
na kvalitu a transparentnost. Výběr projektů 
je založen na principu soutěže. Uspět mohou 
jen ty projekty, které přispívají k naplnění cíle 
programu, mají velký přínos pro region a do-
sáhnou nejvyššího bodového ohodnocení,“ 
dodává Marta Sargánková.

Do roku 2015 bude na jižní Moravě a Vy-
sočině rozděleno ještě více než šest miliard 
korun. Projekty se týkají různých oblas-
tí od modernizace dopravní infrastruktu-
ry, přestupních terminálů veřejné dopravy 
a cyklostezek, přes cestovní ruch, rozvoj 
měst a venkova, školství, zdravotnictví, 
sport a volný čas až po sociální oblast. Se-
znam všech podpořených projektů najdou 
zájemci na www.jihovychod.cz pod odka-
zem Seznam příjemců.

text: Lucie Pátková  foto: Luboš Pavlíček

V loňském roce kraj Vysočina díky dotaci ROP Jihovýchod otevřel zcela novou silnici mezi 
největší jihlavskou průmyslovou zónou a dálnicí D1. Ještě před těžkými vozy ji vyzkoušela loni 
v září na bruslích a kolech jihlavská veřejnost.

Marta Sargánková

http://www.ikrajvysocina.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-6-2011.html
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Po celé setkání:

Ukázky hasièské techniky

Kulturní program

Hasièské speciality z polních kuchyní

Velkopopovický kozel – nejlepší hasiè

Vyhlídkové lety

Zábavné atrakce pro dìti a mnoho dalšího

Pátek 26. 8.

16:00 - pøíjezd vystavované techniky, otevøení stanového mìsteèka 
17:00 - zahájení doprovodného programu – Vystoupí:  Zády k ohni, JADABand, NewTitan a Dräger DISCO

Sobota 27. 8.

11:00 - Slavnostní zahájení akce
Ukázky práce složek Integrovaného záchranného systému
Ohòostroj
V kulturním programu vystoupí:
Hasièská dechovka kraje Vysoèina, Country kapela Piráti, Víkend, cimbálová muzika Frgál, Jaksi Taksi, Šatlava 

Nedìle 28.8.2011

Louèení a návrat do Hasièských zbrojnic

VSTUP ZDARMA

®

panorama

Jedete na dovolenou? Nezatahujte 
závěsy a schovejte žebříky
Policejní statistiky 
každoročně ukazují, že 
v letních měsících stoupá 
počet vloupání do bytů 
a rodinných domků.
Souvisí to s odjezdy lidí na dovolenou a ne-
dostatečně zabezpečeným obydlím. „Už 
od jara jsme zaznamenali vykradené re-
kreační chaty a několik vykradených ro-
dinných domů,“ potvrdila každoročně se 
opakující trend mluvčí Krajského ředitel-
ství policie kraje Vysočina Dana Čírtková.

Policisté doporučují, abychom o svém 
odjezdu informovali pouze nejbližší přá-
tele, kterým věříme, a někoho z nich požá-
dali, aby vybíral schránku a chodil zalévat 
květiny. Je třeba vytvořit zdání, že je stále 
někdo doma, nezatahovat závěsy, rolety či 
žaluzie. Nikomu bezdůvodně nesdělovat 
majetkové poměry a nezveřejňovat odjezd 
předčasně. Cenné věci uschovat do bez-
pečnostní schránky nebo domácího tre-
zorku, případně je označit, sepsat a nechat 
pojistit. Poznamenat si výrobní čísla pří-
strojů. Cennosti, které jde těžko označit, je 

dobré vyfotografovat. Všechna tato opat-
ření ulehčují práci pojišťovnám a pomáha-
jí policii při nalezení a identifikaci odcize-
ných věcí.

Ochranu domu můžeme zvýšit inves-
ticí do zabezpečovacího systému, které 
nabízí na Vysočině několik firem. „V po-
slední době je větší zájem o zabezpečení, 
ale spíše než kvůli odjezdu na dovolenou 
je to kvůli vloupání v okolních domech. 
Často se stává, že lidé spí v patře a ně-
kdo se jim dostane do přízemí,“ popsal 
své zkušenosti majitel firmy s elektronic-
kými zabezpečovacími systémy v Hav-
líčkově Brodě Ondřej Szczotka. Pod-
le něho si lidé většinou přejí zabezpečit 
domy. „Dříve si lidé nejčastěji nechávali 
zabezpečit úřady nebo školy, dnes jsou 
to v osmdesáti procentech domy. Chaty 
a chalupy vedou na podzim, kdy je lidé 
na zimu opouštějí,“ dodal Szczotka. Zá-
kladní zabezpečovací systém pro menší 
dům se dá pořídit asi za deset tisíc korun. 
V případě vloupání pošle majiteli texto-
vou zprávu nebo mu zavolá. Nejnovější 
systémy nabízejí třeba i zaslání fotogra-
fie narušitele.
text: Lucie Pátková  foto: fotolia.com, © Artsem Martysiuk

Petr Krčál: Vláda 
připravuje druhou 
část sociální reformy. 
Tentokrát se jedná 
o děti a rodinu

Ještě nevyhasl spor krajů a vlády o zá-
kladní aspekty sociální reformy, které 
ministerstvo práce a sociálních věcí dalo 
zelenou, a už se začalo veřejně hovořit 
o druhé etapě reformy. Ta se opírá o zá-
kladní rámec programového prohlášení 
vlády České republiky, která chce zlepšit 
systém péče o ohrožené děti s tím, že 
jedním z kroků bude zvyšování počtu 
pěstounských rodin, včetně jejich profe- 
sionalizace. Vše půjde na vrub součas-
ných dětských domovů, jejichž počty 
chce vláda postupně redukovat. Základ-
ním dokumentem pak bude Národní 
akční plán k transformaci a sjednocení 
systému péče o ohrožené děti na obdo-
bí 2009 – 2011, který vláda schválila už 
v červenci roku 2009.

„Cílem druhé části reformy má být 
podle vládních expertů sjednocení systé-
mu péče o ohrožené děti a zabezpečení 
výchovy a všestranného rozvoje dítěte 
v jeho přirozeném rodinném prostředí 
nebo v náhradním rodinném prostředí. 
V celém systému má jít více o orien- 
taci na princip prevence. Tím dojde 
v mnoha případech ke zrušení náklad-
ných a mnohdy neúčinných forem práce 
s ohroženými dětmi,“ uvádí k připravo-
vaným změnám krajský radní pro sociál-
ní oblast Petr Krčál (ČSSD).

V systému reformních kroků vlády pak 
bude následovat novelizace zákona o so-
ciálně právní ochraně dětí, nově půjde 
o zákon o službách péče o děti, ale také 
zákon o dlouhodobé péči. Ke změnám 
dojde i v oblasti sociálních služeb, dávko-
vých systémů dětí a rodin. Nově se také 
hovoří o zákonu o koordinaci rehabilitace 
osob se zdravotním postižením, který má 
nabýt účinnosti od ledna 2013.

„Všechny děti nelze okamžitě převést 
do pěstounských rodin a počítat s tím, 
že je to ideální stav, ale je třeba také více 
podporovat rodinu – jako základní in-
stituci společnosti. Proto si nejsem zcela 
jist, zda tyto reformy jsou vůbec reforma-
mi a zda vyjadřují také solidaritu, stabili-
tu sociálního systému a legitimitu všech 
vládních legislativních procesů,“ uzavřel 
radní Petr Krčál.

 text: Milan Pilař

foto: archiv kraje Vysočina

Praotec muzikálu z Moravských Budějovic 
Ralph (Rudolf Josef František) Benatzky

*5. 6. 1884 Moravské Budějovice 

†16. 10. 1957 Zürich

V Moravských Budějovicích se v rodi-
ně ředitele školy narodil 5. června 1884 
Rudolf Josef František Benatzky, kte-
rý sehrál významnou úlohu v evropské 
hudbě. V Praze se stal žákem Antonína 
Dvořáka a v Mnichově studoval u Felixe 
Mottla. Na univerzitě ve Vídni promoval 
prací Goethe a lidová píseň v roce 1909 
a nastoupil jako dirigent Malého divadla 
v Mnichově, odkud přechází do Norim-
berka, později Berlína a Zürichu.

Studia hudební teorie zakončil obhá-
jením doktorátu filosofie na univerzitě 
v Mnichově v roce 1925. V roce 1932 
utíká před politickým tlakem nacis-
tů do Švýcarska a roku 1940 odchází 

do exilu v New Yorku, odkud se vrací 
do Švýcarska v roce 1947.

Za svého života složil na dva tisíce 
písní a padesát hudebních scénických 
děl (Bühnenwerke). U všech je oceňo-
vána mimořádná svěžest. Domovem 
se mu postupně staly nejen Čechy, ale i 
Rakousko, USA a Švýcarsko. Jeho první 
ženou byla známá zpěvačka Josma Se-
lim (†1929), která se podílela na znač-
né popularitě jeho písní. Jako inspiraci 
využíval Benatzkého skladby ke svým 
kupletům při práci pro Červenou sedmu 
i Eduard Bass.

Jako školený teoretik se zabýval Be-
natzky do té doby nedotčeným fenomé-
nem filmové hudby a byl průkopníkem 
v oboru. Sám složil hudbu k několika 
filmům i v Hollywoodu. Jeho díla jsou 
dodnes svěží, o čemž nejlépe svědčí 
skutečnost, že opereta U Bílého koníč-
ka (Im Weißen Rössl) z roku 1930 byla 
uvedena jako sladká operetní vzpomín-
ka v úspěšné premiéře v Národním di-
vadle v Brně v roce 2001. Nejslavnější 
opereta, složená na objednávku Emila 
Janningse a odehrávající se v malém ho-
týlku, založila dodnes přetrvávající slá-
vu solnohradské obce St. Wolfgang, kde 
byl po smrti uložen k věčnému odpočin-
ku i její autor. Stále jej zde připomíná pa-
mětní deska.

Skladatel oper, operet a písní zemřel 
v Zürichu 16. října 1957 jako švýcarský 
občan. Ralph Benatzky je odborníky po-
važován za praotce dnešního muzikálu.

text: Luboš Göbl foto: www.austria-lexikon.at

Muzeum ukazuje Žďáráky a Žďár

Žďáráci – tak se jmenuje výstava, která se 
do září koná v Regionálním muzeu ve Žďá-
ru nad Sázavou. Jak už samotný název 
napovídá, výstava nabízí pohled do tváří 
Žďáráků od druhé poloviny 19. století až 
po rok 1989. Nejsou to ale jenom tváře, 
které můžete ve žďárském muzeu spat-
řit. „Opět je tu instalován model města 
kolem roku 1850. Zástavba se měnila, 
takže lidé vidí, jak kdysi Žďár vypadal, 

jak ho neznají,“ uvedl Stanislav Mi-
kule z Regionálního muzea Žďár nad 
Sázavou.

Návštěvníci expozice mohou na sním-
cích poznat své rodiče, známé a třeba i sami 
sebe. Ne všechny vystavené snímky jsou ale 
detailně určené. Organizátoři doufají, že 
některé neidentifikované osoby či místa lidé 
poznají a pomohou tak s jejich určením.

text a foto: Lucie Pátková

Společné projekty s Rakouskem pomohou 
rodinám i seniorům na Vysočině
O sjednocení systému používání rodin-
ných pasů v kraji Vysočina a v Dolním 
Rakousku, dalším společném postupu 
při tvorbě a prosazování rodinných poli-
tik obou krajů, podpoře a rozvoji sociál- 
ních služeb jednal Petr Krčál (ČSSD), 
radní kraje Vysočina pro oblast sociál- 
ních věcí, ve čtvrtek 9. června v dolnora-
kouské metropoli Sankt Pöltenu s Bar-
barou Schwarz, novou dolnorakous-
kou zemskou radní pro sociální oblast 
a práci.

Kraj Vysočina spolupracuje s Dol-
ním Rakouskem už několik let na pro-
jektu rodinných pasů. „Na projekt 
získal náš kraj více než třináct mi- 
lionů korun z fondů Evropské unie, 
která podporuje vzájemné příhra-
niční projekty. V současné době byly 
oba systémy rodinných pasů mezi se-
bou propojeny a držitelům rodinných 
pasů se otevírá možnost více využívat 

poskytovaných slev v obou zemích. Při 
jednání s dolnorakouskou zemskou 
radní byla dohodnuta pomoc při zavá-
dění seniorských pasů, které chce kraj 
Vysočina do roku 2012 začít využívat. 
Dolní Rakousko vytvoří podmínky pro 
vzájemné výměny sociálních pracov-
níků v oblasti péče o jednotlivé druhy 
stařeckých demencí,“ uvedl Petr Kr-
čál, podle něhož mělo jednání velký 
význam pro další pozitivní spoluprá-
ci mezi Dolním Rakouskem a krajem 
Vysočina. „Výměna informací v ob-
lasti sociální péče, vzdělávání učňov-
ské mládeže, a zejména pak propojení 
systémů rodinných pasů a seniorských 
pasů má vliv na posílení vzájemných 
vazeb mezi oběma státy a prohloube-
ní nových poznatků z oblasti péče o se- 
niory,“ shrnul na závěr návštěvy kraj-
ský radní.

text: Milan Pilař

Fotografie vystavené ve žďárském muzeu ukazují někdejší život ve Žďáru.

http://www.austria-lexikon.at
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Těžší výrazy: ALI,  ATKA, 

ATTU, TAT.

Červená sedma byl ve své době slavný kabaret v Praze, kterým prošla řada známých českých umělců počátku 20. století. Založil ho Jiří Červený se svými přáteli v roce 1907. Největší slávu tento kabaret zažil v období kolem 1. světové války. 
Kolem roku 1916 se profesionalizuje, působí v Rokoku, od roku 1918 pak v samostatném působišti v hotelu Central v Hybernské ulici. V roce 1922 ...viz tajenka. Slavní účinkující byli například R. A. Dvorský, Karel Hašler, Jindřich Plachta nebo 
Ferenc Futurista, ale také Eduard Bass, Vlasta Burian a Jaroslav Hašek, Eman Fiala a E. A. Longen.

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 Vy-
sočina. 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 5, vylosovaní ze zaslaných řešení, jsou: Květoslava Horáčková z Vladislavi a Blažejka Kuchařová z Dolní Rožínky

Bohatší kostrbáky
Pro tentokrát se vrátíme k tradiční-
mu jídlu, které patří do našeho kraje 
a na které nás upozornil Jan Pavlíček 
z Chotěboře: „…a tak se mám zmínit 
o bramboráku, v kraji kolem Chotěbo-
ře nazývaném kostrbák,“ napsal v ručně 
psaném dopise Jan Pavlíček.

Klasické bramborákové těsto je všem 
dobře známé, jak uvádí Jan Pavlíček 
„hlavně nešetřit na česneku!“ Existo-
vala i bohatší verze kostrbáků, kdy se 
do bramborového těsta mohlo přimí-
chat kyselé zelí, orestované houby nebo 
uzené. Novější variantou jsou různé 
masové a zeleninové směsi, které mů-
žete ke kostrbáku nebo přímo do něj 
připravit. 

Na jednu takovou náplň si připra-
víme plechovku krájených žampionů, 
mraženou nebo jinou zeleninu podle 
vaší chuti, vodu, asi tak dva decilitry 
kečupu, půl kila kuřecího nebo 
vepřového masa, menší čer-
venou a zelenou papriku, čes-
nek, větší cibuli, sladkou 
papriku, Solamyl, 
sůl a podle chuti 
sójovou omáčku. 
Na bramborá-
kovou směs 
nakrájí-
me maso 
na nudlič-
ky, lehce 
osolíme, 

obalíme v solamylu a sladké paprice 
a necháme aspoň deset minut odle-
žet v lednici. Poté nakrájíme cibuli, 
stroužky česneku a vhodíme na roz-
pálený olej. Než cibulka zesklovatí, 
přidáme maso, které děláme asi pět 
minut. Poté přidáme zeleninu, žam-
piony, vodu a vše dusíme asi deset 
minut. Občas promícháme a na do-
chucení přidáme sójovou omáčku. 
Nakonec přilejeme skleničku kečupu 
a směs můžeme servírovat s hotovými 
kostrbáky. Dobrou chuť.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni 
a znáte recepty typické pro náš kraj stej-
ně jako Jan Pavlíček, stačí nám je zaslat. 
Nejlepší recepty otiskneme a autora 
odměníme.

text a foto: Monika Fiedlerová

Autor receptu: Jan Pavlíček

receptRokštejn v novém hávu
Pokud patříte 
k milovníkům starých 
hradů a romantických 
zřícenin, vydejte se 
na hrad Rokštejn, jeden 
z historických skvostů 
Vysočiny.

Hrad málem padl za vlast v nedávné době, 
když se uvažovalo o zbudování přehra-
dy a údolí i s ním mělo být zatopeno. Na-
štěstí ho zachránil archeologický výzkum, 
který tu začal roku 1981 a který postup-
ně odhaloval vzácné a pozoruhodné ná-
lezy. Na výzkumu se podíleli mnozí stu-
denti a brigádníci pod vedením Zdeňka 
Měřínského, ředitele Ústavu archeologie 
a muzeologie při Masarykově univerzitě 
v Brně. Hrad Rokštejn tak patří k nejlépe 
prozkoumaným středověkým objektům 
republiky.

K zajímavým objevům patří například 
středověký zamykací systém, podlahové 
topení, kostřička dítěte pohřbená pod zá-
klady věže a mnohé další. Do roku 2010 
probíhaly na Rokštejně stavební práce, 
které vracely hradu původní krásu.

Hrad byl založen nejspíše v 80. letech 
13. století. Po roce 1360, kdy došlo k roz-
sáhlé přestavbě, měl hrad důležitou úlo-
hu, protože hájil zájmy markrabat pro-
ti Jihlavě. Od roku 1378 měli Rokštejn 
v zástavě Valdštejnové, kteří ho později 

získali dědičně. Koncem 15. století byl do-
byt a pobořen Matyášem Korvínem a jeho 
vojskem.

Kratší turistická trasa k němu vede 
z železniční zastávky Přímělkov po zele-
né nebo kolem přímělkovské tvrze pří-
mo po asfaltové silničce. Pro outdooro-
vé cyklisty doporučuji okruh z Brancouz, 

kde je vlaková zastávka, do Brtnice a od-
tud po zelené turistické údolím Brtnič-
ky až na hrad a z hradu přes Dolní Smrč-
né opět do Brancouz. Cesta je to opravdu 
romantická.
Více o historii výzkumu a dalších zajímavostech 
na www.volny.cz/rokstejn

text a foto: Petr Novák

GPS souřadnice: 49°20‘1.51“N, 15°43‘32.751“E.

http://www.volny.cz/rokstejn/


6 inzerce www.kr-vysocina.czinzerce

33
/6

-V
I/1

1

WWW.OZP.CZ

OBOROVÁ 
ZDRAVOTNÍ 

JE OK!

komunikační agenturaRmedia

R MEDIA, spol. s r.o.
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 
tel.:  +420 233 071 639
mobil: +420 737 220 035
e-mail: david.svabenicky@rmedia.cz

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

R MEDIA, spol. s r.o.

M Ě S Í Č N Í K

P R O  O B Č A N Y  V YS O Č I N Y

R O Č N Í K  7   Č Í S L O  3

B Ř E Z E N  2 0 1 0

N á k l a d  2 2 2   5 0 0  v ý t i s k ů

w w w. k r- v y s o c i n a . c z

Společné projekty 
a nové policejní ředitelství

Havlíčkův Brod – 

Hejtman kraje Vysočina 

Jiří Běhounek poprvé 

v letošním roce navštívil 

havlíčkobrodskou radni-

ci. V doprovodu ředitele 

Krajského ředitelství 

policie ČR kraje Vysoči-

na Josefa Bačkovského 

jednal s vedením města a radními především 

o společných projektech kraje a města Havlíč-

kův Brod. Josef Bačkovský pak přítomné sezná-

mil s fungováním nového policejního ředitelství.

„Zabývali jsme se především otázkou spolu-

práce kraje a města. Hovořilo se např. o nemoc-

nici v Havlíčkově Brodě nebo o školách, které 

jsou u vás, ale kraj Vysočina je jejich zřizovate-

lem. Josef Bačkovský radním přiblížil organizaci 

a systém řízení nového policejního ředitelství, 

které vzniklo 1. 1. 2010,“ upřesnil téma jednání 

hejtman Jiří Běhounek.

Řeč byla i o dlouho připravované výstavbě 

krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. V poslední 

době se rozvinuly debaty, zda krajská knihovna 

vznikne opravdu tady.

„Otázky o umístění už jsme definitivně vyřešili 

a o jiné lokalitě než o Havlíčkově Brodě neuvažu-

jeme. Jde však o finančně velice náročnou inves-

tici, a proto hledáme možné formy spolupráce 

i se soukromým sektorem. Předpokládáme, že vý-

stavbu zahájíme v roce 2011,“ doplnil Běhounek.

Postupně hejtman Jiří Běhounek s ředitelem 

krajského policejního ředitelství v Jihlavě Jose-

fem Bačkovským navštíví všech pět okresních 

měst kraje Vysočina. Havlíčkův Brod byl cílem 

jejich návštěvy jako první. Alena Doležalová

Klášter v Želivě na mapě 

nejcennějších památek
Humpolec – Klášter v Želivě u Humpolce, který 

patří mezi nejstarší kláštery v České republice, byl 

v pondělí 8. února zapsaný mezi národní kultur-

ní památky. Klášter se tak ocitl na seznamu vedle 

takových památek, jakými jsou Pražský hrad, Karl-

štejn nebo poutní kostel na Zelené Hoře u Žďáru nad 

Sázavou.

Želivský klášter vznikl v roce 1139, za husitských 

válek ho dobyla husitská vojska a za svou dlouhou 

existenci několikrát vyhořel. Zásadní úpravy prodělal 

klášterní komplex v osmnáctém století a podílel se 

na nich Jan Blažej Santini.

„Za bezmála tisíciletou existenci si klášter v Želivě 

prošel pestrou historií a ocenění si právem zaslouží. 

V každém případě jde o jedinečné ohodnocení kul-

turní památky, které slibuje zachování autentického 

příběhu kláštera i pro budoucí generace,“ komento-

val událost Jáchym Jaroslav Šimek, provizor kláštera.

Pravděpodobně od nynějška ještě častější cíl tu-

ristů nejen z České republiky čeká přísnější režim při 

rekonstrukci. „Nejvyšší památková ochrana zname-

ná určitá omezení. Jde ale o důsledné zachování je-

dinečnosti památky, za kterou byla stavba oceněna. 

Zas však budeme mít mnohem blíže finančním dota-

cím na opravy a na zlepšování služeb pro návštěvní-

ky,“ uzavírá František Marek, správce kláštera.

Milan Pilař

Klokočov přivítá běžkaře 

Na milovníky bílé stopy čekají u Sečské 

přehrady i strojově upravované tratě3
Rehabilitace už v červnu 

Dětské centrum v Jihlavě doplní  

rehabilitační pavilon z rozpočtu kraje4
Zámek v Herálci se změní 

Vzniká zde moderní hotelový komplex 

za téměř sto třicet milionů korun5
Hokejisté z Vysočiny nezářili 

Oba týmy hrály na ledě soupeřů,  

oba také svým protivníkům podlehly8

Komorní filharmonie 

Vysočina vznikla 

v Jihlavě v roce 2003. 

Do začátku si stanovila 

několik cílů.

JIHLAVA – Doplnit chybějící článek 

v kulturním životě města Jihlavy a ce-

lého kraje Vysočina, probudit zájem 

současného posluchače o tzv. vážnou 

hudbu a především navázat na tradici 

Gustava Mahlera, Bedřicha Smetany, 

Václava Stamice a dalších, kteří v kraji 

působili a současně významně zasáh-

li do světového hudebního dění – to 

všechno je úkolem KFV.

Komorní filharmonie Vysočina má 

parametry běžného filharmonického 

tělesa, které tvoří profesionální hu-

debníci. Složení orchestru je variabilní 

– od komorního smyčcového až po vel-

ký symfonický orchestr. Také program 

je „běžný“: klasické orchestrální kon-

certy, koncerty se sólisty, koncerty 

pro školy, promenádní koncerty, abo-

nentní cykly pro města kraje Vysoči-

na. Potěšitelný je ovšem zájem o toto 

těleso – potvrdil předpoklady, že i ob-

last tzv. vážné hudby má mezi obyva-

teli Vysočiny mnoho ctitelů a vážných 

zájemců. Vedení filharmonie věří, že 

se těleso stane v tom nejlepším slova 

smyslu populárním, tj. orchestrem, 

který bude často navštěvovat určitá 

část obyvatel Vysočiny a občas skoro 

každý, přinejmenším ve výjimečných 

momentech svého života. Protože  

klasická hudba v podání právě tohoto 

orchestru přináší vždy hluboké umě-

lecké zážitky. Milan Pilař

Filharmonici z Vysočiny

Kino se opraví – návštěvnost neklesla

Mezi největší úspěchy šéfdirigenta patří provedení Mozartovy Korunovační mše s 220 účinkujícími na 49. ročníku Mezinárodního 

festivalu sborového umění v Jihlavě, které je natočeno i Českým rozhlasem

Téměř patnáct milionů 

korun bude stát oprava, 

názory se různí.

Žďár nad Sázavou – Kina dnes nejsou 

pro podnikatele žádné terno. Většinu 

z nich musí města, pokud chtějí jejich 

provoz zachovat, alespoň částečně do-

tovat. Stejné je to i s kinem Vysočina 

ve Žďáru nad Sázavou. Hned v úvodu 

roku přispěje radnice na ztrátový zimní 

provoz finanční injekcí ve výši sto dva-

ceti tisíc korun.

I když provoz kina městu žádné fi-

nanční výhody nepřináší, spíše nao-

pak, nehodlá radnice hodit kino přes 

palubu. „Už před dvěma lety jsme stáli 

před otázkou, co s ním. Rozhodli jsme 

se počkat, až co udělá multikino v Ji- 

hlavě, jestli nám nestáhne návštěvní-

ky,“ vysvětluje vyčkávací taktiku rad-

nice místostarostka Žďáru a senátorka 

Dagmar Zvěřinová.

Návštěvnost žďárského kina Vysoči-

na podle statistiky neklesá. V roce 2007 

tady proběhlo celkem 218 představení, 

na které se přišlo podívat 17 282 ná-

vštěvníků. V loňském roce zhlédlo 292 

filmů 18 914 diváků: obyvatelé Žďá-

ru nad Sázavou nepojedou za zábavou 

do Jihlavy, raději budou i nadále vyu-

žívat služeb svého domovského kul-

turního stánku. A to i přesto, že kino 

Vysočina nemůže zdaleka nabídnout 

návštěvníkům takový komfort, jako 

moderní zařízení stejného typu v oko-

lí. Kino Vysočina provozuje soukro-

mý subjekt. Budova, postavená v roce 

1963, je ovšem v majetku města. A to se 

rozhodlo postarat o nápravu. „Chceme 

požádat o grant z Ministerstva kultury, 

který bychom chtěli využít na nákup 

technologie pro 3D vysílání. Také je 

třeba vyměnit elektroinstalaci. Tyto dvě 

věci jsou prvořadé. Až na dalších mís-

tech je zateplení, výměna oken a se-

daček a dalších věcí,“ sdělila Dagmar 

Zvěřinová. „Digitalizace kina musí 

být hotova do tří let a bude stát okolo 

pěti milionů, dotace by mohla pokrýt 

až padesát procent nákladů,“ doplňu-

je starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír 

Brychta.
Investici ve výši dalších sedmi mili-

onů představuje plánované zateplení, 

výměna oken a modernizace interiéru.

Helena Zelená Křížová

Internetová anketa

„Zájem o umění klesá!!! Kina zejí prázdnotou...“ tak 

začíná příspěvek jedné z dotazovaných, který dále po-

kračuje: „Návštěvnost kin už není co bývala. Pamatuji 

plné sály a teď aby člověk pomalu čekal, zda se dostaví 

ještě 2-3 návštěvníci, aby vás bylo 10 a promítalo se. 

To jsem zažila v Jihlavě, v kině Dukla ještě před rekon-

strukcí. Jenže teď po renovaci, která se mimochodem 

moc povedla, to není o nic lepší. Provozovatel to musel 

vzdát a město hledá (možná, že už našlo) dalšího dob-

rodruha, co by chtěl risknout byt prodělečný. To chce 

fakt odvahu!!! Kino slouží i dokumentárním filmům 

v rámci filmového festivalu – byla by velká škoda, kdy-

by zaniklo! Ovšem kino Cinema v City parku takovéto 

starosti neřeší...na komedii Líbáš jako Bůh jsme tam 

v celém sále seděli 4 lidé a promítalo se bez problé-

mů...“
Zato anonym se pořádně „odvázal“: „Jaká kultu-

ra a společnost??? Sedět a čučet na film, který stejně 

později uvidím v televizi, nemít možnost si kdykoliv 

odskočit na záchod, nemít možnost si tam dát chipsy 

a otevřít flašku vína, nemít možnost si tam pokecat se 

sousedy, protože by to rušilo druhé přísedící, mít mož-

nost mít zacloněn výhled kýmsi vysokým vepředu... 

Nezlobte se, ale soukromí je soukromí. A kdo umí hle-

dat na netu, nemusí čekat na vydání DVD, ale může si 

to rovnou stáhnout...“ pokračuje anonymní odpůrce 

kina. „Nyní mají všichni kabelovky se spoustou filmo-

vých kanálů, tak proč se ještě somrovat do kin. V BnP 

kino zrušili už dávno, hned po převratu. Lidi nechodili, 

tak se to nevyplácelo a náklady na provoz byly vysoké. 

To samé i letní kina. Dřív to bylo každý léto, pamatuju 

jak na hřišti v Dolní Rožínce, tak i na stadionu v BnP, 

ale i to zaniklo kvůli ztrátovosti a nezájmu lidí. To samý 

multikino v kulturáku. PS: Radši tu stovku za lístek in-

vestuju za 2 filmová nebo dokumentární DVDčka z no-

vin nebo časáků a pustím si to doma v soukromí!“

Internetová anketa

OD BŘEZNA
ZÁZRAKY ŽIVOTA
...PŘICHÁZEJÍ NA KŘÍDLECH NADĚJE

fo
to

: C
ze

ch
to

ur
ism

fo
to

: a
rc

hi
v

fo
to

: K
FV

fo
to

: H
N

IN
ZE

RC
E

Helena Zelená Křížová

Video na www.kr-vysocina.cz
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Společnost OKD získala 

ve slovinské Portoroži 

prestižní mezinárodní 

ocenění Golden Drum

za komunikaci s veřejností

OSTRAVA – Společnost OKD uspě-

la se svými komunikačními 

projekty na meziná-

rodním festivalu 

ve slovinské Porto-

roži. Prestižní oce-

nění Golden Drum 

(Zlatý buben) získa-

la v konkurenci 116 projek-

tů z celého světa za loňskou 

náborovou kampaň. Do fi ná-

le postoupila také informační 

kampaň o veřejně prospěšných 

aktivitách fi rmy a založení 

Nadace OKD.

Náborová kampaň se nesla v duchu 

motta „Hledáme chlapy, co drží par-

tu“. Firma díky této netradiční formě 

náboru získala několik stovek nových 

horníků a důlních specialistů. OKD se 

také nově představila veřejnosti jako 

perspektivní fi rma, která v moravsko-

slezském regionu podporuje hornic-

ké učňovské školství i vybrané obory 

na vysokých školách.

„OKD patří mezi největší a nejú-

spěšnější fi rmy v Česku, ale i v celé 

střední Evropě. Dokázali jsme, že se 

vyrovnáme evropské konkurenci ne-

jen v těžbě uhlí, zvyšování bezpečnos-

ti a zavádění nových technologií, ale 

také v ostatních oblastech naší práce,“ 

řekla při přebírání ceny Petra Mašíno-

vá, ředitelka PR a komunikace OKD. 

„Na toto ocenění bychom ale nikdy 

nedosáhli bez pomoci všech zaměst-

nanců, kteří nám v loňském roce po-

máhali hledat nové „parťáky“ do na-

šich důlních provozů,“ dodala.

V porotě soutěže zasedli zkušení profe-

sionálové z branže z celého světa. Nejlep-

ší práce v oblasti PR porota vybírala ze-

jména s ohledem na jejich prokazatelný 

výsledný efekt, přičemž kladla důraz také 

na strategický přístup, neotřelost myšlení 

a ucelenost provedení. Vladislav Sobol

Z bunkru na Dukle muzeum
Objekt RPG RE – dříve protiatomový 

kryt – zachovali nadšenci jako památku

strana 4

Ondrášek – pomoc v beznaději

NOKD podpořila mobilní hospic. O klienty

se starají doma, odchází se tak lépe

strana 11
Šachta jako na dlani

Darkovské řídicí stanoviště POP vidí 

veškeré dění v dole na monitorech

strana 3
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Veleúspěch náborové kampaně

DARKOV – Vzácná návštěva zavítala 

12. října na Důl Darkov. Do porubu 

40 204 fáral předseda Českého báň-

ského úřadu Ivo Pěgřímek za do-

provodu generálního ředitele OKD 

Klause-Dietera Becka a dalších ma-

nažerů naší těžební společnosti.

Navštívený porub je vybaven 

technologií POP 2010, tj. sekce-

mi Bucyrus 2,6/5,5, kombajnem 

SL500 a porubovým dopravníkem 

PF 6/1042. Fárání se také zúčast-

nili za OBÚ v Ostravě předseda 

Libor Hroch a jeho zástupce Mar-

tin Štemberka a za OKD Ján Fabi-

án, ředitel pro rozvoj a strategii, 

Leo Bayer, provozní ředitel a Bo-

leslav Kowalczyk, ředitel Dolu 

Darkov.
Fárání bylo zaměřeno hlavně 

na kontrolu protiotřesových opat-

ření. Předseda ČBÚ se zajímal 

nejen o novou technologii POP 

2010, ale především o bezpečnost-

ní problematiku. Konstatoval, 

že nasazování nových komplexů 

spolu se zvětšováním profilu cho-

deb a zvyšování hmotnostního 

stupně chodbové výztuže je krok 

správným směrem při zajišťová-

ní bezpečnosti horníků. Nicméně 

poukázal i na nutnost řešit styk 

porub-chodba jiným způsobem, 

než je dosavadní praxe v OKD, 

a to hlavně kvůli zvětšující se cel-

kové ploše, kterou je nutno zajis-

tit. Generální ředitel OKD na to 

reagoval, že je to jeden z hlavních 

úkolů těžební společnosti, kte-

rý vychází ze strategie zvyšování 

bezpečnosti a výkonnosti porubů.

Po vyfárání Klaus-Dieter Beck 

a Ivo Pěgřímek diskutovali zejména 

o otázkách bezpečnosti, hornické 

problematice a dalších investicích 

do oblasti bezpečnosti a nových 

technologií.
Na závěr se předseda ČBÚ a ge-

nerální ředitel OKD dohodli na dal-

ší inspekční prohlídce. Tentokrát 

do oblasti příprav, kdy by se měla 

fárat čelba s nejnovější razicí tech-

nikou, tj.  kombajn MR 340 se svor-

níkovacím zařízením. lb

Prvořadý zájem o bezpečnost v podzemí

Porub 40 204 v Dole Darkov vybavený technologií POP 2010 navštívil Ivo Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu

Ředitelka pro PR a komunikaci Petra Mašínová (vpravo) s Jitkou Haladovou přebírají ocenění společ-

ně s Vladimírem Bystrovem z agentury Bison & Rose, která s OKD na projektech spolupracovala.

Zleva: Boleslav Kowalczyk, Ivo Pěgřímek, Ján Fabián, Klaus-Dieter Beck, Leo Bayer 

a Eva  Vévodová (tlumočnice).
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Věc každého z nás

OSTRAVA – Při masiv-

ním zavádění programu 

trvalého zlepšování 

(Continuous Improve-

ment) si jistě řada z vás 

klade otázku, zda se tato iniciativa týká 

pouze důlních či výrobních pracovišť, 

anebo zahrnuje veškeré činnosti a orga-

nizační jednotky včetně administrativních 

útvarů správy společnosti. Odpověď vás 

asi překvapí, ale prostřednictvím činnosti 

interního auditu funguje proces trvalého 

zlepšování na Správě OKD již několik let.

Interní audit OKD je tříčlenný útvar 

v přímé podřízenosti generálního ředitele, 

který se zabývá prováděním řady ujišťova-

cích a konzultačních auditů v OKD. Práce 

útvaru se řídí ročním plánem, který je 

vytvořen na základě analýzy rizik, námětů 

členů senior managementu a také členů 

výboru pro audit a dozorčí rady. Zjedno-

dušeně řečeno, pokud je třeba někoho 

ujistit o tom, že jsou dobře nastavené 

kontrolní mechanismy, případně pokud 

je potřeba poradit se zlepšením procesu, 

s novým organizačním uspořádáním či 

se zvýšením efektivity, využívá se k tomu 

často interní audit.

V roce 2009 se interní audit mimo jiné 

zabýval procesy nákupu, prodeje, sanací 

a rekultivací, podílel se na iniciativě 

snižování zásob materiálu ve skladech, 

v oblasti IT ověřoval bezpečnost kritických 

aplikací informačního systému a zabýval 

se také centralizací osobní dopravy. Jen 

za prvních devět měsíců tohoto roku na-

vrhl interní audit více než 120 doporučení 

ke snížení rizik a zvýšení efektivity.

Zlepšování je však záležitostí každého 

z nás a já pevně věřím, že i vy můžete 

přispět k rozvoji naší společnosti.
Petr Hanzlík

vedoucí útvaru vnitřního auditu OKD

Souhlas se státní podporou

španělskému uhlí

ŠPANĚLSKO – Evropská komise se rozhod-

la nevznést námitky proti plánu zpřístupnit 

v letech 2008-2010 uhelné rezervy, ani 

proti každoroční státní podpoře související 

s produkcí uhlí. Celková státní podpora, 

kterou Španělsko podpoří současnou 

produkci, dosáhne 1,247 miliardy EUR.

Na základě informací poskytnutých špa-

nělskými úřady Komise stanovila, že pomoc 

uhelnému sektoru pokryla pouze rozdíl mezi 

produkčními náklady a výnosy těžebních 

jednotek. Španělsko pokračuje v redukci 

těžební kapacity svého uhelného průmyslu 

a s tím souvisejících státních podpor.

Komise dospěla k závěru, že navržená 

podpůrná opatření berou v ohled usta-

novení  Nařízení Rady EU č. 1407/2002 

týkající se Státních podpor uhelnému 

průmyslu a jsou proto slučitelná se správ-

ným fungováním společného trhu.
Zdroj: IP/09/1125

Trvalé zlepšování?
Něco to do sebe má
Pilotní projekt optimalizace 

údržby při dobývání se zdařil,

teď to zkusí v jiném porubu

DARKOV – Projekt Continuous 

Improvement (CI) neboli Systém 

trvalého zlepšování se stal v dolech 

OKD největším pozdně letním hitem. 

Úspěšně odstartoval také na Dole 

Darkov. Povzbudivé jsou zejména 

výsledky projektu Optimalizace údržby 

v porubu 140 912 na závodě 2, který 

byl realizován v prvních dvou zářijo-

vých dekádách.

„Projekt se týkal optimalizace 

celého komplexu činností, od přípra-

vy techniky k těžbě, přes samotné 

dobývání až po odtěžení. Podíleli se 

na něm horníci v rubání, ale také 

elektrikáři, zámečníci-specialisté či 

obsluha odtěžení. K úspěchu výrazně 

přispěl i vedoucí mechanik provozu 

rubání Antonín Míra, který zajistil 

nadstandardní dodávky náhrad-

ních dílů a pečlivě sledoval údržbu 

kombajnu. Důslednou koordinací 

všech navazujících činností každý 

člen kolektivu přesně věděl, co má 

dělat a celý výrobní proces vyzněl jako 

mistrovsky sehraný koncert. Je až 

škoda, že porub byl již dokopán a tím 

byl i celý projekt ukončen,“ zhodnotil 

vedoucí projektu CI na Dole Darkov 

Česlav Lincer.
Díky optimálnímu přístupu pracov-

níků k projektu a uplatnění prvků CI 

se průměrná doba provozu dobývací 

techniky prodloužila na plných 50 pro-

cent celkové pracovní doby (celorevír-

ní průměr je 30 procent – pozn. red.) 

a úměrně tomu se navýšilo i plnění 

výrobních ukazatelů. Denní těžba 

z porubu vzrostla ze srpnových 2100 

na 2800 tun uhlí a denní postupy ze 

4,1 na 5,1 metru!
Pokračování na str. 2

Ze světa

team:
Z P R AVODA J  S K U P I N Y  RW E  V  Č R
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ÚVODNÍK

prázdniny jsou dávno pryč 

a s nimi i doba dovolených, 

relaxace a relativního klidu. 

Počasí sice v prvních dnech 

nebralo podzim na vědomí, léto 

si svou nadvládu udržovalo, jak 

dlouho jen to šlo, avšak dění 

v naší společnosti nabralo na pa-

třičných obrátkách okamžitě. 

Celou skupinu RWE CZ patřičně 

rozhýbala zejména návštěva 

pana Grossmanna, který strávil 

jeden den ve společnosti svých 

českých kolegů, přičemž k sezná-

mení se s místními podmínkami 

využil doslova každou minutu 

svého pobytu u nás. Náš časopis 

team: byl samozřejmě při tom 

a našla se i chvíle pro pořízení 

rozhovoru. 

Doba prázdnin však přece jen 

více nahrávala odpočinkovým 

tématům, a to i proto, že velká 

část aktivit podporovaných Com-

paniem se odehrává právě v prů-

běhu léta. Při pročítání stránek 

věnovaných mimopracovním 

činnostem našich zaměstnanců 

tak třeba i vy získáte inspiraci, 

jak uplatnit své vlastní zájmy 

a záliby ku prospěchu jiných. 

Letním tématem byl rovněž 

sport, takže i jemu je vyhraze-

no v našem časopise možná 

až nezvykle hodně místa. 

Sport však patří k hlavním 

„benefitům“, které svým 

zaměstnancům RWE 

nabízí. Pozorně si proto 

prohlédněte především 

fotografie z letních 

„sportovek“ a popře-

mýšlejte o tom, zda by 

nestálo za to, abyste se 

příště zúčastnili i vy.  

Takže příjemné chvíle s tea-

mem číslo 6 přeje všem

V ústecké ZOO bylo pokřtěno 

mládě siky vietnamského 

za přítomnosti zástupců RWE
str. 16

Šéf koncernu nemluví jen o pracovních věcech

První návštěva Jürgena Grossmanna v RWE CZ

„Člověče, vy jste vážně velký chlap!“, 

dovolil si Václav Bartuška, zvláštní 

vyslanec pro energetickou bez-

pečnost, slovní hříčku se jménem 

Jürgena Grossmanna, které v něm-

čině znamená „velký muž“.  Totéž si 

zřejmě myslí většina lidí, když potká 

předsedu představenstva RWE AG, 

který měří dva metry a pět centimet-

rů. Jürgen Grossmann přijel na jeden 

den do Česka, aby se z blízka podíval 

na práci svých kolegů a zaměstnanců 

firmy.  

Již proto jel nejdříve na místo, kde je 

hlavní zdroj plynárenství RWE v České 

republice – na hraniční předávací stanici 

Lanžhot. Zde vtéká ruský plyn do českého 

plynovodu. Mezi těmito trubkami vysvět-

loval jednatel společnosti RWE Transgas 

Net Jan Nehoda, jak zde byl v lednu tok 

plynu  obrácen směrem na území Sloven-

ska. Pan Grossmann byl překvapen, že 

tak důležitá stanice je kompletně říze-

na dálkově. „Jen jednou za den se zde 

sejdou pracovníci RWE se svými sloven-

skými kolegy, aby zaznamenali množství 

průtoku plynu,“ upřesnil vedoucí provozu 

Stanislav Stanec. Přitom ale nedochází 

k žádným diskuzím, vše probíhá ab-

solutně ve vzájemné shodě. 

Cesta po jižní Moravě vedla dále 

do Břeclavi „na“ kompresní stani-

ci. Probíhala zde právě údržba, 

což se hodilo, protože při 

normální hladině hluku 

120 decibelů v halách by 

si asi nikdo s nikým moc 

nepopovídal. A tak se 

pan Grossmann dozvěděl, 

že se infrastruktura RWE 

právě připravuje na  ply-

novody budoucnosti. Ať 

už se jedná o projekt ply-

novodu Gazela, který má 

přepravit zemní plyn ze 

severu, nebo o propojení 

s rakouským Baumgarte-

nem, kde bude vstupovat 

do potrubí zemní plyn 

z plynovodu Nabucco.

Díky krátkým vzdálenostem provozů RWE 

na jižní Moravě stihl pan Grossmann 

ještě navštívit – poprvé 

ve svém životě – podzemní zásobník ply-

nu. Ve Tvrdonicích se nezajímal jen o fun-

gování zásobníku, ale i o plány na další 

výstavbu společnosti RWE Gas Storage. 

„Bylo příjemné setkat se osobně s panem 

Grossmannem. Nemluví jen o pracovních 

věcech, ale zajímá se i o vinařství na Mo-

ravě nebo o umělecká díla, která jsou 

vidět v okolí zásobníku ve Tvrdonicích,“ 

vzpomíná Milena Bajajová, která nejvyš-

šího šéfa RWE během dne doprovázela.  

Všude, kde pan Grossmann pobyl, vyjád-

řil nejen velký dík všem zaměstnancům, 

ale zároveň i přislíbil svou podporu ma-

nažerům: „Jsem tu, abych vyjádřil své 

uznání vaší práci, a chci porozumět tomu, 

co děláte, abych vám mohl pomáhat“. 

Velké překvapení pak neskrýval na večer-

ní letní párty, kde se sešli zaměstnanci 

ze všech společností skupiny RWE CZ. 

„Řekl jsem, že se chci sejít s mnoha za-

městnanci, ale takovou akci jsem skuteč-

ně nečekal.“ V areálu JMP v Brně se sešlo 

na pět set zaměstnanců, kterým líčil své 

dojmy z celodenní návštěvy a odpoví-

dal na řadu dotazů, které mu jménem 

zaměstnanců pokládal Martin Hermann. 

Mimo jiné zdůraznil, že RWE nemá v žád-

ném případě v úmyslu prodávat své 

aktivity společnosti Gazprom. Pan Gro-

ssmann naopak vyjádřil 

spokojenost s výsledky 

české skupiny a řekl, 

že aktivity v České republice se budou 

dále rozšiřovat. A protože v plynárenství 

již RWE dosáhla všeho, co mohla, budou 

se její další aktivity orientovat na prodej 

elektřiny. A to všem kategoriím, od vel-

koodběratelů až po domácnosti. 

Poté co se šéf posilnil u grilu, měli ně-

kteří zaměstnanci možnost popovídat si 

s ním osobně u sklenice piva nebo burčá-

ku. (Možná je ale namístě podotknout, že 

on sám pil pouze vodu.)  

O zábavu všech se starala moravská folk-

lorní skupina Kunovjan, která nejen hrála, 

ale i tančila. Nejdříve sama, později se 

přidali tance a zpěvuchtiví zaměstnanci.   

Až dlouho po oficiálním konci párty 

odešel přenocovat do hotelu i pan Gro-

ssmann. Druhý den, a to už od sedmi 

hodin ráno, ho totiž čekaly další schůz-

ky v Praze. Na jedné z nich diskutoval se 

zvláštním vyslancem Bartuškou o velkých 

výzvách budoucí energetické bezpečnos-

ti.          Nicolai Urbaniak

(Rozhovor s J. Grossmannem čtěte 

na straně 5)

Dozorčí rada spo-

lečnosti Jihomo-

ravská plynárenská 

(JMP) na svém mi-

mořádném zasedá-

ní dne 17. 9. 2009 

projednala a přijala odstoupení Duša-

na Jurečky z pozice člena představen-

stva JMP. Zároveň to této funkce jme-

novala Martina Kárníka s účinností 

k 18. září 2009. 

Martin Kárník bude v Jihomoravské 

plynárenské působit ve funkci CCO. 

Do vedení společnosti přichází z po-

zice ředitele obchodu KA Severomo-

ravské plynárenské.

Dušan Jurečka přešel na pozici ma-

nažera marketingu a obchodu v ka-

tegorii domácnosti ve společnosti 

enviaM v Německu, která patří také 

do skupiny RWE.

Novou ředitelkou 

útvaru HR společ-

nosti RWE Trans-

gas se stala Jitka 

Adámková. Uspěla 

ve výběrovém říze-

ní, které probíhalo 

v uplynulých týdnech a na pozici Head 

of HR nastoupila 1. září. V tendru se 

dokázala prosadit proti širokému okru-

hu externích kandidátů a se znalostí 

prostředí skupiny RWE bude moci ply-

nule navázat na práci Michala Urválka, 

který se rozhodl pokračovat v profesní 

kariéře mimo skupinu RWE. 

Jitka Adámková vystudovala Práv-

nickou fakultu Masarykovy univerzity 

v Brně a v rámci dalšího studia na Brno 

International Business School získa-

la titul MBA. Profesní kariéru zaháji-

la ve Zbrojovce Brno a v roce 2002 

nastoupila do skupiny RWE. Ve spo-

lečnosti Jihomoravská plynárenská 

působila na různých manažerských 

úrovních, od roku 2005 pak na pozici 

personálně-právní ředitelky. Od roku 

2008 zastává tuto pozici v personální 

unii i ve společnosti RWE Distribuční 

služby.

Ve skupině RWE v ČR pokračuje 

optimalizace řízení jednotlivých 

společností. Na základě toho se 

snižuje počet jednatelů ve společ-

nosti RWE Zákaz-

nické služby ze tří 

na dva. Z pozice 

jednatele zodpo-

vědného za divi-

zi finančního vy-

rovnání odchází 

k 15. říjnu 2009 Stanislav Lepka. 

Společnost tak nadále povedou 

Thomas Hejcman a Lumír Nová-

ček, který v rámci nové organizač-

ní struktury přebírá odpovědnost 

za úsek fakturace a odbor vymá-

hání pohledávek. 

Stanislav Lepka bude pokračovat 

ve své další profesní kariéře mimo 

skupinu RWE.

Personální změny v rámci RWE CZ

Nová ředitelka HR 

v RWE Transgas

Změna ve vedení RWE ZS

Stanislav Lepka
Martin Kárník

Jitka Adámková

RWE Gas Slovensko, dceřiná společ-

nost RWE Transgas, začne od roku 2010 

nově dodávat zemní plyn také středně 

velkým podnikům se spotřebou nad 

1 GWh (100 tis. m3). Firma tak pokra-

čuje v úspěšném působení na sloven-

ském trhu, na který vstoupila teprve 

v loňském roce. RWE Gas Slovensko 

v roce 2009 dodává velkým průmyslo-

vým zákazníkům 2,1 TWh (210 mil. m3), 

čímž získala 10% tržní podíl v tomto 

zákaznickém segmentu. Slovenský trh 

se zemním plynem na rozdíl od české-

ho ještě není zcela uvolněn. Trh je sice 

otevřen pro všechny zákazníky, cena 

pro domácnosti je však regulovaná.

(intranet skupiny RWE 21. 9. 2009)

RWE Gas Slovensko úspěš-

ně proniká na slovenský trh 

se zemním plynem
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Naše služby propagujeme tvářemi našich zaměstnanců - takto bude vypadat část produktového listu ke službě Novera IP VPN.

ISO recertifi kace  str. 4

OneGTS  str. 5

Změny v TDi  str. 12

duben 2009

číslo 2
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červen 2009

číslo 3

GTS NOVERA s.r.o. od 1.7.  str. 4

Přestřižená pupeční šňůra  str. 10

Krizi navzdory  str. 12

srpen 2009

číslo 4

Z OneGTS do MyGTS  str. 4–5

Jedna GTS pro jeden JYSK  str. 8–9

Bezpečnost IP sítí  str. 11–12

říjen 2009

číslo 5

Počasí je naše  str. 11

Změna znamená příležitost  str. 12

Daruj krev s Noverou  str. 14

Během léta velká část našeho 

asistentského týmu změnila  

svůj rodinný stav. 

Kláro, Andreo, Veroniko, gratulujeme!

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

Dále nabízíme klientům tvorbu dalších fi remních 
publikací jako jsou profi ly společností, výroční 
zprávy, katalogy, exkluzivní publikace, brožury, 
kalendáře, webové stránky nebo POS materiály.

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

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

REKLAMA PRO KAŽDÉHO

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-news.cz 
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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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Trampolína XXL
s ochrannou sítí

Dolní 154, Havlíčkův Brod, tel. 606 398 595, www.sportholas.cz

servis - montáž - dovoz do domu

prodej - půjčovna
        nová cena

6.990,-
stará cena
12.000,-

ilu
st

ra
čn

í f
ot

o

nosnost do 180 kg - průměr 4,3 m
včetně schůdků a ochranné plachty
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„Jsme všude tam, 
kde chcete žít“

www.agenturabydleni.cz
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Den otevřených dveří kraje Vysočina

Václav Krupička si ve Vysokém Mýtě dojel pro vítězství
Po dvouleté závodní pauze se v seriálu mi-
strovství republiky skútrů, které se kona-
lo o víkendu 21. – 22. května ve Vysokém 
Mýtě, objevil žďárský jezdec Václav Kru-
pička. Jako jediný reprezentoval jak město 
na pomezí Čech a Moravy, tak kraj Vysočina.

Na vysokomýtském autodromu se zá-
vodilo v kategoriích sériové padesátky 

(50 ccm série), upravené závodní pade-
sátky (50 ccm), sedmdesátky (70 ccm) 
a Open (nad 70 ccm). Krupička protnul 
cílovou pásku v kategorii Open jako prv-
ní a navázal tak na své předchozí úspěchy. 
Na svém kontě má tři tituly mistra repub-
liky, které získal mezi lety 2007  a 2009.

text: Lucie Pátková  foto: Stanislav Mikule

Václav Krupička si prvenstvím ve Vysokém Mýtě „našlápl“ k dalšímu titulu. 

Rallye Posázaví už 
počtrnácté na silnicích 
Havlíčkobrodska
V sobotu 28. května se na silnicích 
Havlíčkobrodska konal čtrnáctý ročník 
motoristické soutěže Rallye Posázaví, 
která podruhé nesla podtitul Memoriál 
Ing. Karla Švece, který na trati v minu-
losti tragicky zahynul.

Nejrychlejší čas tentokrát zajela čes-
ká posádka Michal Černý, Petr Vilímek 
ze stáje MK Motorsport Praha na voze 
Mitsubishi Lancer. Soutěži, která je za-
řazena do Volného poháru České repub-
liky, přihlíželo podle organizátorů něko-
lik stovek diváků.

text: Ondřej Rázl  foto: Petr Matějíček

Mladí cyklisté 
z Vysočiny soutěžili 
ve Žďáru nad Sázavou
Šikovnost, znalosti a praktické dovednos-
ti školáků z Vysočiny prověřila Doprav-
ní soutěž mladých cyklistů, jejíž krajské 
kolo se uskutečnilo ve čtvrtek 9. června 
na dětském dopravním hřišti ve Žďáru 
nad Sázavou. Vítězové oblastních kol se 
utkali v pěti disciplínách – znalosti pravi-
del silničního provozu, jízdě po dětském 
dopravním hřišti v praxi, zdravovědě, jízdě 
zručnosti a nově v práci s mapou. „Dítě 
dostalo mapu a muselo se dostat z místa 
A do místa B. Mělo zadané základní body 
a hledalo nejbezpečnější a nejrychlejší 
cestu,“ popsala letošní novinku ředitelka 
soutěže a zároveň vedoucí odboru dopra-
vy kraje Vysočina Hana Strnadová.

Čtyřčlenná družstva, složená ze dvou 
dívek a dvou chlapců, soutěžila ve dvou 
kategoriích: mladších žáků (10 – 12 let) 
a starších žáků (13 – 15, 16 let). V první 
kategorii byli nejlepší a získali nejméně 
trestných bodů děti ze Základní školy 
Bartuškova Třebíč. Za nimi se umísti-
li cyklisté ze Základní školy Lánecká 
ze Světlé nad Sázavou a žáci Základní 
a Mateřské školy v Polničce. Mezi star-
šími účastníky si nejlépe vedli reprezen-
tanti Základní školy v Nížkově, pomy-
slné stříbro patří Základní a Mateřské 
škole v Černovicích a na třetí příčce 
skončila Základní škola T. G. Masaryka 
z Moravských Budějovic. Oba vítězné 
týmy postupují do celorepublikového 
finále, které se koná ve dnech 21.-23. 
června v Třeboni, kde se proti sobě po-
staví zástupci jednotlivých krajů.

text: Lucie Pátková

Jihlava bude hostit mezinárodní hokejovou školu
Ve druhé polovině 
července proběhne 
v Jihlavě první ročník 
Mezinárodní hokejové 
školy – International Ice 
Hockey School (IIHS).

Projekt, který podpořil kraj Vysočina, 
proběhne na Horáckém zimním stadionu 
a zúčastní se ho na pět desítek mladých 
hokejistů z Vysočiny a Finska.

Myšlenka uspořádat česko-finskou ho-
kejovou školu se zrodila zhruba před dvě-
ma lety. „Nejdůležitější a nejnáročnější 
částí ale bylo, jak projekt zafinancovat. 
Kdyby nebylo kraje Vysočina, prostředky 
bychom dávali dohromady jen těžko. Jsem 
vděčný kraji Vysočina, protože se stal zá-
kladním stavebním kamenem, na který se 
nabalovali další sponzoři, kteří nám po-
mohli rozpočet, dosahující téměř 700 tisíc 

korun, naplnit,“ říká jednatel jihlavské 
Dukly Bedřich Ščerban.

Účastníci školy jsou nominováni 
na základě hráčské výkonnosti. Jihlav-
ská Mezinárodní hokejová škola by měla 
také přinést možnost srovnání výkon-
nosti hráčů v obou zemích, jejich doved-
ností i přístupu k tréninku. „Finsko je, 
stejně jako my, malá hokejová země, kte-
rá má užší členskou základnu. Znamená 
to, že musíme s talenty hodně dobře pra-
covat,“ dodal jednatel Dukly. Hráčům 
se bude věnovat pět trenérů z Vysočiny 
a dva z Finska.

Příští ročník Mezinárodní hokejové ško-
ly se bude konat ve Finsku. „Po dvou letech 
chceme tento projekt vyhodnotit, a pokud 
se ukáže jeho prospěšnost, chceme ho na-
bídnout ještě Švédům, zda by se nechtěli 
připojit. Poté by tento projekt Mezinárod-
ní hokejové školy běžel ve třech státech: 
Česko, Finsko, Švédsko,“ představil plány 
do budoucna jihlavský jednatel.

text: Ondřej Rázl  foto: archiv kraje VysočinaMladí Češi a Finové se budou společně zdokonalovat v hokejových dovednostech.

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 
SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
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Předání ocenění Skutek roku 2010

Přednáška o dravcích s Františkem Kuncem ze stanice pro 
ohrožené živočichy Pavlov.

Martina Davidová z jihlavské ZOO, náměstek hejtmana Vysočiny 
Vladimír Novotný a radní kraje Zdeněk Ryšavý při „hlídání“ rychlé želvy.

Dětské návštěvníky zaujala především třídenní kůzlátka, která si 
mohli pohladit i pochovat.

Radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál blahopřeje Pavlovi a Haně Vávrovým, 
organizátorům Benefičního koncertu pro sdružení Srdíčkáři z obce Bory, v pozadí Terezie Doleželová, 
která pomáhá rodinám s malými dětmi se sociálním vyloučením v organizaci Klubíčko při Charitě Jihlava.

Radní kraje Vysočina pro oblast školství Marie Kružíková blahopřeje trenérovi bojových sportů 
Vladimíru Lackovi z SK Taekwondo o. s. Humpolec, v pozadí Miloš Fiala, který je osvědčeným 
organizátorem dětských letních táborů, je držitelem ocenění Mladý ochránce zákona 2010 .
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