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Léto končí, nabídka 
kulturních zážitků nikoli

Vážení čtenáři, blíží se sice 
konec léta, ale s ním při-
chází i začátek nové kultur-
ní aktivity, kterou pro vás 
připravuje Kraj Vysočina 
a partnerský region Dolní 
Rakousko. Pod názvem Por-

ta culturae se během tří následujících let usku-
teční desítky společenských akcí – kulturních, 
literárních i hudebních.

Už letos v září organizátoři nabízejí dvě ví-
kendová hudební představení ze série jazzových 
koncertů pod společným názvem Jazzový most 
v Chotěboři a v Jemnici. Mezi nejzajímavější 
kulturní události říjnového programu patří Dny 
otevřených ateliérů. Umělci, výtvarníci a řemesl-
níci vás nechají nahlédnout do svých dílen a vy 
se budete moci stát svědky vzniku jejich origi-
nálních výtvorů, ovlivnit je svými názory nebo si 
leccos vyzkoušet.

Vedle kulturních aktivit vznikne také databá-
ze kulturních subjektů, kontaktů nejen na Vyso-
čině, propojená s již existující dolnorakouskou 
a jihočeskou sítí, a to v česko-německé verzi.

Veškeré informace o připravovaných kultur-
ních akcích nejen na Vysočině naleznete na we-
bových stránkách Kraje Vysočina. Ačkoli nás 
mnoho aktivit teprve čeká, věřte, že už nyní 
začínají přípravy dalších ročníků, na které se 
podařilo získat nemalé finanční prostředky z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj.

Tomáš Škaryd (ČSSD), radní kraje Vysočina 
pro oblast kultury a cestovního ruchu
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Nový pavilon novoměstské 
interny s moderním zázemím 
pro pacienty i personál
Zásadní změna čeká 
pacienty nemocnice 
v Novém Městě 
na Moravě. Ve středu  
24. srpna zde hejtman 
Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD) 
slavnostně otevřel 
zrekonstruovaný 
pavilon interních 
oborů, který nabídne 
moderní zázemí pro 
pacienty i nemocniční 
personál.

„Nový pavilon posune kvalitu zdra-
votní péče na Vysočině o pěkný kus 
dál. Perfektní zázemí zde najdou jak 
pacienti, tak lékaři a sestry,“ uvedl 
hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD).

Zrekonstruovaný pavilon pojme 
internu, neurologii, dialýzu a kom-
pletně se k novému a už fungujícímu 
bazénu přestěhuje celá rehabilitace. 
V přízemí budou všechny ambulan-
ce se společnou recepcí. Pavilon na-
bídne také dvě patra se sto dvaceti 
lůžky a ve vrchním podlaží jednotku 
intenzivní péče společnou pro inter-
nu a neurologii. „Moc se těšíme, že 
našim pacientům interny, neurolo-
gie a rehabilitace konečně nabídne-
me důstojné prostředí. Zejména vůči 
pacientům bývalé interny jsme měli 

v tomto ohledu velký dluh. O nic 
lépe na tom nejsou ani naši pacien-
ti rehabilitační péče, mimo vodoléč-
bu, kteří dosud musí strpět prostředí 
sklepního prostoru,“ konstatovala 
ředitelka nemocnice v Novém Městě 
na Moravě Věra Palečková.

Pacienti budou ležet na jedno, dvou 
a třílůžkových pokojích. Všechna lůž-
ka jsou navíc vybavena elektricky po-
lohovatelnou matrací. „Lékařům a se-
strám usnadní práci nové přístroje, 
například elektrické zvedáky pacien-
tů, pojízdný rentgen, sprchová lůžka 

pro hygienickou očistu ležících pa-
cientů a mnohé další,“ vyjmenoval 
hejtman Jiří Běhounek.

Moderní stavba interny by měla 
vést k úsporám v provozu budovy. 
Například odpadní voda z bazénu 
bude pomocí samostatných rozvo-
dů používána ke splachování toalet 
a bude tak šetřit vodu pitnou. „Po-
mocí solárních panelů na střeše bude 
ohřívána voda v celém pavilonu včet-
ně rehabilitačního bazénu,“ vysvětlil 
technický náměstek nemocnice Vla-
dimír Zelený.

Investorem stavby za více než  
400 milionů korun je Kraj Vysočina. 
text: Lucie Pátková  foto: archiv Kraje Vysočina

Novostavba pavilonu interních oborů Nemocnice Nové Město na Moravě.

Cestu kolem světa absolvovalo v Onšově jedenáct 
mužů a dvaadvacet žen, sedmnácti nejaktivnějším 
jezdcům je v součtu celkem 1364 let.

Artothèque éphémère

Výstava vznikla ve spolupráci Kraje Vysočina, regionu Champagne-Ardenne, 
Oblastní Galerie Vysočiny a Office Régional Culturel de Champagne-Ardenne.

15. 10. – 15. 11. 2011
Oblastní galerie Vysočiny

Výstava současného francouzského umění 
z partnerského regionu Champagne-Ardenne

pátek 16. září 2011

CESTÁŘSKÉ RODEO 2011
pod záštitou náměstka hejtmana Kraje Vysočina Libora Joukla

areál organizace, Kosovská 16, Jihlava

  9:30 slavnostní zahájení

10:00 soutěž zručnosti                             
          řidičů sypačů

13:00 slavnostní 
          vyhlášení vítězů

celodenní občerstvení 
a program pro veřejnost

Díla kameníků 
z Vysočiny ozdobí 
Zlatou uličku na 
Pražském hradě
Zlatou uličku na Pražském hradě budou 
od září zdobit i tři sochařská díla studentů 
Akademie – Vyšší odborné školy, Gymná-
zia a Střední odborné školy uměleckoprů-
myslové ve Světlé nad Sázavou. Správa 
Pražského hradu má zájem umístit do blíz-
kosti šestnácti dochovaných domků díla 
Hostinský, Barokní střevíc a Klobouk podle 
návrhu Ladislava Sorokáče, akademického 
sochaře a vedoucího světelského ateliéru 
kamenosochařské tvorby.

Čtveřice studentů světelského obo-
ru kamenosochař už má první záseky 
do hořického pískovce za sebou. „Zá-
kladní obrysy dostal kámen ještě na Vy-
sočině. Díla budou převezena do Prahy 
a dokončena až v září na sochařském 
sympoziu, které bude hostit renesanč-
ní Míčovna uprostřed Královské zahra-
dy Pražského hradu,“ upřesnil Boleslav 
Dlouhý, vedoucí kamenosochařského 
střediska Lipnice nad Sázavou.

Zatím není zcela jasno, kde přesně bu-
dou sochy světelských kameníků ve Zlaté 
uličce k vidění. Nejpravděpodobnější je 
umístění modelu Hostinského v blízkos-
ti domku číslo 16, ve kterém se nachá-
zí krčma s černou kuchyní. „Už teď ale 
víme, že se všechny sochy na Vysočinu 
vrátí a předpokládáme, že budou k vidě-
ní v areálu školy ve Světlé nad Sázavou,“ 
doplnil Boleslav Dlouhý.

text: Jitka Svatošová  foto: archiv školy

Silničáři na Vysočině 
ošetřují aleje podél silnic
Pracovníci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny 
pokračují v ošetřování stromořadí lemujících silnice 
v regionu. Navazují tak na loňské práce, při kterých 
ošetřili přes tři sta stromů za 2,75 milionů korun. 
„Během letošních prázdnin prošlo údržbou dalších 
230 vzrostlých dřevin podél desítek kilometrů silnic 
druhých a třetích tříd v kraji,“ uvedl Aleš Fučík, ná-
městek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Po-
moc se dostala stromům v úseku z Batelova do Třeš-
tě a přilehlých silnic u Mirošova a Vysoké u Jihlavy.

Silničáři se ošetření stromů v blízkosti silnic na Vy-
sočině mohou věnovat díky penězům z programu 
Revitalizace alejí Vysočiny – ORP Jihlava. Celkové 
náklady na údržbu dalších 230 vzrostlých stromů byly 
vyčísleny na 2,1 milionu korun. „Odborné práce zahr-
novaly provedení zdravotních, bezpečnostních, jed-
notlivě i redukčních řezů a instalaci bezpečnostních 
vazeb v korunách stromů. Práce ve vrcholcích byly 
prováděny odborníky za pomoci speciální techniky. 
Při revitalizaci došlo také k výsadbě jednatřiceti no-
vých stromů,“ uzavřel Aleš Fučík. text: Jan Nechvátal

Senioři z Onšova 
objeli třikrát svět
Klienti Domova důchodců v Onšově dokázali vytvo-
řit úctyhodný sportovní rekord. Od roku 1999 zvládli 
„našlapat“ na domácích rotopedech 120 tisíc kilo-
metrů. Na čtyřech kolech se za dva roky vystřídalo 
třiatřicet důchodců, kteří třikrát obkroužili celý svět. 
Nejstarší účastnicí rekordu je Albína Veselková (94). 
Veškeré snažení okomentovala nejvytrvalejší Marie 
Nevšímalová, která ujela nejvíce ze všech jezdců, rov-
ných třicet tisíc kilometrů: „Jednou pan ředitel řekl, ať 
jdeme šlapat, tak jsme šli šlapat. Chodím jezdit i dva-
krát denně, abych si našlapala něco i na druhý den.“

text: Jan Nechvátal  foto: archiv Kraje Vysočina

Z desítky nabídnutých návrhů z dílny 
akademického sochaře Ladislava 
Sorokáče si Správa Pražského hradu 
vybrala tři, mezi nimi i Střevíc.

http://www.kr-vysocina.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--8--2011.html


Od srpna pomáhá 
krajským záchranářům 
při převozu dětských 
pacientů postavička 
Kryštůfka. Projekt, 
který začínal 
v Moravskoslezském 
kraji, kde se osvědčil, 
se postupně rozšiřuje 
do dalších krajů a nyní 
přichází na Vysočinu.

„Po Soptíkovi, kterého používají naši ha-
siči, tak přichází na Vysočinu další sym-
bolická postavička a já věřím, že záchra-
nářům pomůže při jejich nelehké práci,“ 
komentoval představení projektu v Jihla-
vě hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). Plyšový panáček by podle slov 
Vladislavy Filové, ředitelky Zdravotnické 
záchranné služby Kraje Vysočina, měl po-
máhat záchranářům především při výjez-
dech do terénu. „Děti jsou často ve stresu 
a pomocí Kryštůfka se záchranářům poda-
ří stres překonat. Nepočítáme, že bychom 
jej využívali pří výjezdech z domovů dětí, 
kde si zpravidla berou nějakou svoji hrač-
ku,“ doplňuje Filová. Z více než třiceti tisíc 

výjezdů na Vysočině ročně tvoří necelých 
deset procent právě dětští pacienti.

„Mám zkušenost z posledního přípa-
du jedné dívenky, která dostala Kryštůfka 
v sanitce a pak s ním chodila po celý pobyt 
v nemocnici a nedala ho z ruky. Navíc má 
postavička Kryštůfka i výchovný význam, 
protože na jeho čepičce je uvedeno tele-
fonní číslo záchranářů 155,“ doplnil své 
postřehy Lukáš Humpl, klinický psycho-
log Územního střediska Záchranné služby 

Moravskoslezského kraje, který stál u zro-
du projektu.

První dvě stovky Kryštůfků předali 
Zdravotnické záchranné službě kraje Vy-
sočina v pondělí 8. srpna zástupci spo-
lečnosti Kapitol – pojišťovací a finanční 
poradenství, a. s., hlavní sponzoři projek-
tu. Jméno postavičky odvodili iniciátoři 
celé akce od sv. Kryštofa, patrona všech 
pocestných.

text a foto: Milan Pilař

aktuálně2 www.kr-vysocina.cz

Postavička Kryštůfka pomůže 
záchranářům s dětskými pacienty

Den zemědělců 
a potravinářů 
v Jihlavě
Zemědělci a potravináři z Vysočiny 
budou v sobotu 10. září vystavovat 
na Masarykově náměstí v Jihlavě mo-
derní techniku a nabízet k ochutnání re-
gionální produkty. „Cílem akce je před-
stavit návštěvníkům vítězné regionální 
produkty, nabídnout je k prodeji a zá-
roveň zvýšit povědomí o chovatelských 
i pěstitelských úspěších regionálních 
producentů,“ uvedl Josef Matějek, radní 
Kraje Vysočiny pro oblast zemědělství.

Den zemědělců a potravinářů začíná 
v Jihlavě v sobotu v 10.00 kulturním pro-
gramem a ve 13.00 budou otevřeny im-
provizované expozice. text: Jitka Svatošová

Ochutnejte regionální potraviny 
Po vyhlášení výsled-
ků letošního ročníku 
Regionální potraviny 
Kraje Vysočina na Šik-
lově mlýně a úspěšné 
prezentaci výrobků 
na výstavě Země 
živitelka má možnost 
veřejnost ochutnat 
vítězné výrobky i na dalších plánovaných 
akcích na území Kraje Vysočina.

 6. 9.  Den zemědělce – Kámen, 
okres Pelhřimov

 10. 9.   Den zemědělců a potravinářů – Jihlava 
 11. 9.  Chovatelský den – Třebíč
 5. 10.  Den zdravého města – Třebíč 
 14. 10.  Bramborářské dny – Havlíčkův Brod
 15. 10.  Výstava ovoce a zeleniny – Přibyslav
 3. 11.  Zemědělský den – Lavičky 

Nové platební 
terminály v lékárně 
jihlavské nemocnice

Pacienti Nemocnice Jihlava mohou 
nově platit ve zdejší lékárně bezhoto-
vostně. „K dispozici jsou dva platební 
terminály. Vycházíme tak vstříc klien-
tům, kteří možnost platby kartou stále 
častěji poptávali,“ uvádí Jitka Jirsová 
z Nemocnice Jihlava.

Platební terminály budou k dispozici 
prozatím pouze v lékárně. V pokladně re-
gulačních poplatků a v běžné pokladně 
musí pacienti platit v hotovosti. „V bu-
doucnu snad budou moci pacienti kartou 
zaplatit i v našich pokladnách. Přispěje 
to k jejich většímu komfortu,“ dodala 
Jitka Jirsová. Hotovost si pacienti mohou 
vybrat v bankomatu České spořitelny 
u hlavního vchodu do nemocnice.

text a foto: Veronika Pysková

Krajská knihovna 
Vysočiny otevřela nové 
moderní oddělení
Během prázdnin otevřel krajský radní 
Tomáš Škaryd (ČSSD) na místě bývalé 
studovny nové multimediální oddělení 
Krajské knihovny Vysočina v Havlíčkově 
Brodě nazvané M-centrum. Studovnu 
nyní najdou čtenáři v prvním patře Staré 
radnice v tišším a klidnějším prostředí.

„M-centrum nabízí velké množství 
aktivit, každý návštěvník má možnost 
najít službu, která mu vyhovuje nejví-
ce,“ říká Veronika Peslerová, ředitelka 
knihovny. Kromě počítačů s připojením 
na internet nebo možnosti připojení 
vlastního notebooku za pomoci wifi na-
jdou návštěvníci v moderním prostředí 
i audiovizuální nosiče a množství hu-
debnin, knih či časopisů o hudbě. 

M-centrum nabízí i relaxační klido-
vou zónu. „Pro ty, kteří hledají odpo-
činek, je k dispozici velkoplošná ob-
razovka, na níž mohou sledovat filmy, 
i prostor pro poslech hudby či mluve-
ného slova. Pro rozptýlení jsou naopak 
nachystány počítačové hry, které je také 
možné hrát na velkoplošné obrazovce, 

či množství deskových a společenských 
her,“ doplňuje Peslerová. V neposlední 
řadě nabízí oddělení také malou scénu 
a prostor pro komorní akce a klubovou 
činnost. text a foto: Ondřej Rázl

Kraj Vysočina pravidelně pořádá 
v rámci realizace Místní agendy 
21 (MA 21) řadu vlastních aktivit, 
jako jsou například akce Čistá 
Vysočina, Veletrh produktů kraje 
Vysočina a soutěž Skutek roku. 

Vedle toho na svém území systematic-
ky podporuje obce, města a mikrore- 
giony, kterým poskytuje metodickou po-
moc i možnost získání dotace z krajského 
rozpočtu.

„Jsme prvním krajem v republice, který 
má funkční dotační program na podporu 
MA 21. V roce 2011 uvolnil kraj ze svého 
rozpočtu v rámci programu 2,5 mil. Kč, 
do června podpořil 38 projektů. Chceme 
obce motivovat k uplatňování principů 
udržitelného rozvoje a zapojování oby-
vatel do rozhodování o rozvoji obce,“ vy-
světluje existenci programu Martin Hyský 
(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro regio-
nální rozvoj. Projekty se zaměřují zejména 
na zvýšení kvality života v obcích, osvěto-
vé kampaně a aktivní zapojování obyvatel 

do života v obci. V prvním pololetí se nej-
více projektů zaměřilo na osvětu ochrany 
životního prostředí a ekologie. U příleži-
tosti oslav Dne Země se konaly progra-
my například v Novém Městě na Mora-
vě, Pelhřimově a Třebíči. Osobitě pojali 

kampaň v Polné, kde se děti a rodiče za-
pojili do výsadby stromů a keřů ve městě. 
Jak ekologicky nakládat s bioodpady učí 
obyvatele v Borech a Lípě. V Bezděkově 
a Křídlech se i v době letních prázdnin vě-
nují podpoře pohybových aktivit obyvatel. 

Sportovní turnaje jsou příležitostí k disku-
sím a plánování společných sportovních 
a volnočasových aktivit. V plném proudu 
jsou přípravy kampaně Evropský týden 
mobility – podpora ekologicky šetrné do-
pravy. V rámci toho proběhnou cyklistic-
ké závody Scott kriterium horských kol 
v Pelhřimově.

V obcích, které jsou v realizaci místní 
agendy pokročilejší, jsou obyvatelé zvyklí 
účastnit se veřejného projednávání témat, 
týkajících se rozvoje obce. Veřejná fóra 
a kulaté stoly se letos konají v Jihlavě, Tře-
bíči, Velkém Meziříčí či Křižánkách.

„Pokud jsou projednávání s veřejností 
správně vedena, jsou připomínky obyva-
tel přínosem pro zpracování strategických 
plánů a koncepcí rozvoje obce,“ dodává 
Martin Hyský.

O úspěšnosti tohoto dotačního progra-
mu svědčí zvyšující se zájem obyvatel o ve-
řejné dění v obcích, zvyšující se počet reali-
zátorů místních Agend 21 na Vysočině, ale 
i jejich posun mezi pokročilejší realizátory 
v České republice.

text: Iveta Fryšová  foto: archiv Kraje Vysočina

Kraj Vysočina pomáhá obcím a městům regionu

Více informací  
o Kraji Vysočina: 
Výroční zpráva o Kraji 
Vysočina za rok 2010
Kraj Vysočina vydal Výroční zprávu kraje 
Vysočina za rok 2010 pouze v elektro-
nické podobě, zájemci se s ní mohou 
seznámit mimo jiné na internetových 

stránkách Kraje 
Vysočina.

„Vychází-
me vstříc velké 
skupině uživa-
telů interne-
tu a zároveň 
se chováme 
hospodárně. 
Další výhodou 

elektronické podoby je rychlost, s jakou 
můžeme informace s veřejností sdílet,“ 
vysvětlil důvody zveřejnění Zdeněk Kad-
lec, ředitel krajského úřadu. 

Jednadvacet kapitol seznamuje s ak-
tivitami krajské samosprávy i úřadu 
za dvanáct uplynulých měsíců loňské-
ho roku.

Čtenář tu najde praktické informace 
o fungování krajských institucí – ne-
mocnic, krajské správy a údržby silnic 
nebo kulturních organizací, samostatná 
kapitola je věnována např. zemědělství 
a lesnictví, krajskému úřadu nebo Fondu 
Vysočiny. text: Milan Pilař

„Váš názor“čtou elektronicky na Vysočině na sedmi radnicích

Do další fáze se dostal evropský projekt 
eCitizen II, do kterého se na Vysočině za-
pojilo sedm obcí.

Cílem programu je zlepšení nabíd-
ky kvalitních elektronických veřejných 
služeb pro občany. Konkrétně jde o vět-
ší zapojení veřejnosti do rozhodování sa-
mospráv, zpětnou vazbu pro informova-
nost zastupitelů a zprůhlednění činnosti 
samospráv.

„Zapojování veřejnosti do rozhodová-
ní samospráv prostřednictvím informač-
ních technologií pokládám za velmi dů-
ležité pro rozvoj občanské společnosti. 
Projekt eCitizen II, jehož inspiraci jsme 
získali ve finském Tampere, k tomu může 
významnou měrou přispět,“ uvedl Zde-
něk Ryšavý (ČSSD), radní kraje pro 
informatiku.

V Novém Městě na Moravě, Náměš-
ti nad Oslavou, Velkém Meziříčí, Okříš-
kách, Humpolci, Telči a Třebíči se v sou-
časnosti rozbíhá projekt Váš názor. 
„Jedná se o webovou aplikaci, v níž do-
stane každý účastník o daném tématu 
stejné informace jako zastupitelé, takže 
si může udělat komplexní představu a ná-
sledně napsat svůj názor nebo připomín-
ky. Řízení diskuse umožňuje eliminovat 
přispěvatele, kteří diskusi rozbíjejí vul-
garitami a osočováním jejích účastníků 
a nikam debatu neposouvají. Tím se liší 
od klasických diskusních fór. Každá rad-
nice má svého správce, který edituje té-
mata a spravuje diskusi,“ doplňuje Zde-
něk Ryšavý.

Koncem června spustili pilotní testo-
vání v Novém Městě na Moravě, kde se 

debatovalo o problematice výherních hra-
cích automatů a jiných technických her-
ních zařízení.

Začátkem července se pak do projektu 
zapojil městys Okříšky; zde mohli občané 
zhodnotit čtyři návrhy nové podoby hlav-
ní křižovatky a doporučit nejlepší varian-
tu dopravního řešení centra městyse.

Následovaly Velké Meziříčí s tématem 
úpravy hřbitova na Moráni a Humpolec, 
kde se může veřejnost vyslovit k záměru 
výstavby lanového centra.

„Po ukončení připomínkování jednotli-
vých témat je zpracována souhrnná zprá-
va, která bude součástí podkladů pro za-
stupitele. Výsledky nejsou pro zastupitele 
závazné, jsou však pro ně důležitým zdro-
jem informací o tom, jaké názory mezi 
veřejností panují. Svoje konečné roz-
hodnutí by pak měli občanům zdůvodnit 
v závěrečné zprávě, která se také zveřejní 
v aplikaci Váš názor. Koncem srpna bude-
me projekt prezentovat na česko-rakous-
kém semináři k Místní agendě 21 a jsme 
připraveni v případě zájmu podělit se 
s rakouskou stranou o naše zkušenosti,“ 
uzavírá Zdeněk Ryšavý, který počítá s po-
stupným zapojením dalších měst a obcí 
kraje. Jejich zástupci se mohou obracet 
přímo na odbor informatiky Krajského 
úřadu v Jihlavě.

text: Milan Pilař

Ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Vladislava Filová a hejtman Vysočiny 
Jiří Běhounek převzali prvních 200 Kryštůfků. První z nich dostali za odvahu před novináři 
Filip a Matěj.

Dotace přehledně  
na jedné adrese
V průběhu letních prázdnin spustila 
Vysočina nový veřejný portál, týkající 
se dotací, které Kraj Vysočina poskytuje 
ze svého rozpočtu. Potřebují-li žada-
telé poradit, které dotační tituly jsou 
momentálně k dispozici, případně v ja-
kém stavu hodnocení je příslušná do-
tace, naleznou veškeré údaje na adrese 
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace.

„V průběhu měsíce září bude zpro-
vozněna automatická služba s možností 
registrace e-mailové adresy, na kterou 
bude následně zájemcům zasílán infor-
mativní e-mail, jakmile bude na portálu 
zveřejněna nová dotace; součástí abo-
nentního systému bude možnost výběru 
zasílání informací podle typu příjemce,“ 
upřesnil radní kraje pro oblast informa-
tiky Zdeněk Ryšavý (ČSSD).

text: Martina Rojková

http://www.regionalnipotravina.cz 
www.kr-vysocina.cz/vyrocni-zpravy
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Skládkování a energetické využívání 
směsných komunálních odpadů – srovnání
Z průměrné produkce 280 kg komunál-
ního odpadu na obyvatele za rok se asi 
50 kg vytřídí a dále se materiálově využívá. 
O zbylý směsný komunální odpad v obje-
mu 230 kg se musí obce postarat.
Skládkování i energetické využití jsou le-
gální způsoby nakládání s odpady.

Skládkováním se komunální odpady 
odstraňují bez užitku. Zjednodušeně lze 
říci, že jde o řízené ukládání směsného 
odpadu na zabezpečenou skládku. Odpa-
dy tímto způsobem navždy zabírají místo 
a rozkládají se za produkce skleníkových 
plynů. Jedná se o nejlevnější a v České re-
publice nejčastější způsob nakládání se 
směsnými komunálními odpady.

Spálením ve vhodném zařízení se ko-
munální odpady energeticky využívají 
pro vytápění a výrobu el. energie. Výhřev-
nost směsného komunálního odpadu se 
podobá výhřevnosti hnědého uhlí. Vý-
stavba zařízení k energetickému využití 
odpadů bývá finančně náročnou inves-
ticí a většinou obyvatelstva je vnímána 

negativně jako „stavba s čmoudícím ko-
mínem“. Zkušenosti z evropských zemí 

jsou ovšem opačné, zařízení k energe-
tickému využití odpadů zahrnuje vysoce 
precizní systém čištění spalin (rozdílem 
oproti spalování odpadu doma v kam-
nech je právě kvalitní čištění spalin) 
s menšími dopady na životní prostředí 
než u jiných druhů paliv. Komunální od-
pad lze spalováním redukovat na ¼ obje-
mu za produkce elektrické energie, tepla, 
kovů a škváry. Jakému nakládání s odpa-
dy dát přednost? 

text: Eva Navrátilová, foto: archiv Kraje Vysočina

Vysočina, náš region

Volání po normalitě
Rád bych uve-
dl: „Léto budiž 
pochváleno.“ 
Situaci ale lépe 
vyjadřuje jiný 
klasik slovy: 
„Tento způsob 

léta zdá se mi být poněkud…“ 
Na naší krásné, ale drsné Vysočině 
jsme zvyklí čelit různým nepřízním, 
byť s námi lidmi je to jako s kopco-
vitou vrchovinou, jednou jsme dole, 
jednou nahoře. Přestože naštěstí 
nejsme všichni tzv. z jednoho těsta, 
jehož základem jsou geny a kvás-
kem prostředí, v kterém vyrůstáme, 
přejeme si být zdraví, mít práci a žít 
v relativní pohodě a klidu s dob-
rými mezilidskými vztahy. Nazval 
bych to voláním po normalitě, 
protože opět slovy klasika: „Doba 
vymknuta z kloubů šílí.“

V této souvislosti se nabízí za-
myšlení nad tím, co je normální, 
zdravé a jakým způsobem mů-
žeme k  tzv. návratu k normalitě 
přispět.

Arcibiskup Dominik Duka pro 
Jihlavské listy uvedl, že důsled-
kem morálně slabých lidí je i slabý 
stát. Co dodat. Zřejmě je to důsle-
dek chování těch, kteří mají být 
příkladem, osob, které si obecně 
zaslouží vážnost a respekt díky své 
bezúhonnosti, prostě jsou ostat-
ním vzory. Položme si však otázku, 
zda je správné a omluvitelné začít 
se chovat stejně, tedy nemorálně. 
Určitě neomlouvám žádný takový 
skutek a přál bych si, aby se zod-
povědné a k tomu určené složky 
státní moci dokázaly vypořádat 
s nešvary ve společnosti. Sou-
středit se však jen na odsuzování 
druhých, a tak třeba i omlouvat 
vlastní přehmaty, též není cestou. 
V Knize knih je psáno: „Vidíš třís-
ku v oku druhého, a trám ve vlast-
ním oku nevidíš.“

A tak, moji milí spoluobčané, si 
přes nepřízeň různých druhů po-
časí především zachovejme úctu 
sami k sobě, abychom se nemuseli 
za své skutky stydět. Věřte, že po-
kud se nerozjasní nebe nad námi, 
budeme mít alespoň jasno v sobě.

Hezký zbytek léta přeje váš za-
stupitel za KDU-ČSL Jiří Vondráček

Hejtman Jiří Běhounek 
přivítá prvňáčky v Košeticích
Patnáct prvňáčků 
z Košetic na Pelhřimov-
sku, obce se sedmi sty 
obyvateli, přivítá první 
den školního roku vedle 
jejich třídní učitelky také 
hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek.

Do školních lavic na Vysočině usedne letos 
více než 41 tisíc žáků základních škol a při-
bližně 24 tisíc žáků středních škol. Školní 
rok 2011/2012 skončí v pátek 29. červ-
na 2012. Termín jarních prázdnin byl pro 
školy v Kraji Vysočina stanoven na období 
od 27. února do 4. března 2012.

„Počet žáků na základních školách zů-
stává proti loňskému roku téměř nezmě-
něný. Naopak na středních školách uby-
lo dalších tisíc žáků. Snažíme se dělat 

všechno pro to, aby mladí 
lidé měli zájem o vzdělávání 

především na středních školách v na-
šem kraji,“ sdělila radní Kraje Vysočina 
pro oblast školství Marie Kružíková (nez. 
za ČSSD).

Také v letošním roce kraj podpoří 
žáky, kteří si zvolili vybrané učební obo-
ry – měsíčním stipendiem, v případě 

odpovídajícího prospěchu pak ještě prémií 
na konci každého pololetí. Před pěti lety 
bylo na středních školách skoro devětadva-
cet tisíc studentů, klesající počet studentů 
v současné době je odrazem demografické-
ho vývoje.

text: Jitka Svatošová

Názor odborníka: Ing. Zbyněk Bouda, ředitel Energetické agentury Vysočiny
Množství produkovaných odpadů neustále roste. Tato skutečnost v současné situaci vede 
k rychlému zaplňování stávající kapacity skládek. V horizontu 10 až 15 let bychom museli 
zakládat skládky nové, se všemi negativními důsledky. Je zřejmé, že uvedenou situaci je 
potřeba co nejrychleji řešit. Nejvýhodnějším řešením je jednoznačně energetické využí-
vání odpadu. Tento způsob využití odpadu je dlouhodobým řešením, které přináší nejen 
úsporu energie a snížení emisí škodlivých látek do ovzduší, ale i stabilizaci ceny za likvi-
daci odpadu a za teplo dodávané do sítě centrálního zásobování teplem. 

Přes půl milionu 
korun na prorodinné 
aktivity
Podpora volnočasových zájmů, mateř-
ských center, ale v blízké době také pod-
pora firemních školek pro zaměstnava-
tele, podpora provozu školních autobusů 
nebo podpora při budování bytů pro 
mladé rodiny a seniory, to všechno jsou 
aktivity, které Kraj Vysočina podporuje 
v souvislosti s prorodinnou politikou.

„Poskytovatelé nabízejí svým uživate-
lům aktivity zaměřené na možnost dalšího 
vzdělávání, osobnostní rozvoj, nové námě-
ty na vyplnění volného času nebo možnost 
sdílení a konzultací problémů v oblasti 
rodinného života. Maminkám na mateřské 
nebo rodičovské dovolené potom nabízí 
možnost prevence sociální izolace,“ řekl 
k projektům Petr Krčál (ČSSD), radní pro 
oblast sociálních záležitostí.

Do rozpočtu na letošní rok byla proto 
zahrnuta pro podporu prorodinné politi-
ky stejná částka jako loni, tedy přes půl 
milionu korun, aby bylo možné tyto ak-
tivity podpořit v praktické rovině u jed-
notlivých typů rodin na Vysočině.

text: Milan Pilař

O prázdninách vyjely 
na silnice Vysočiny 
tři nové sanitky
Krajskou záchrannou službu na Vyso-
čině posílily během července tři nové 
sanitní vozy, které budou k dispozici pro 
územní oblast Havlíčkův Brod, Pelhři-
mov a pro Novoměstsko.

Plně vybavené vozy v hodnotě 3,5 mi-
lionů korun zajišťují pacientům maximál-
ní komfort, který umožňuje klimatizace 
i v ambulantním prostoru. „Záchranáři 
u nových vozů oceňují především stan-
dardně nabízený pohon všech čtyř kol, 
který na Vysočině v zimním období zlep-
šuje jízdní vlastnosti a zvyšuje prostup-
nost terénem,“ uvedl hejtman Vysočiny 
Jiří Běhounek.

Součástí sanitek je i toughbook (tablet 
systém). Jedná se o přenosný počítač s do-
tykovým displejem, který je vybaven klinic-
kým i navigačním systémem. Komunikačně 
je propojený se zdravotnickým operačním 
střediskem, klinickým systémem nemocnic 
Kraje Vysočina a softwarem pro vykazo-
vání zdravotním pojišťovnám. „Používání 
tohoto komunikačního nástroje řadí naši 
záchrannou službu mezi špičky v České re-
publice, zkušenosti s jejím využitím s námi 
sdílejí i odborníci ze zahraničí,“ uzavírá Jiří 
Běhounek. text: Ondřej Rázl

Vítězky poznávací 
soutěže kraje 
na britských ostrovech
Prvních čtrnáct srpnových dnů strávily 
vítězky soutěže druhého ročníku vědo-
mostní soutěže S Vysočinou do Evropy 
2011 na britských ostrovech. Právě tuto 
cenu získaly Klára Štefánková, Tereza 
Ondráčková a Simona Zimová, když po-
razily v soutěži všech 482 studentů ze 
34 středních škol z celé Vysočiny.

„Nejúspěšnější dívky poznávací 
soutěže Kraje Vysočina absolvovaly 
jazykový pobyt Summer Intensive v lá-
zeňském městě Harrogate, což obná-
šelo nejen několik hodin výuky jazyka 
denně, ale také zajímavé výlety, pro-
hlídku místních památek nebo sezná-
mení s tradiční kulturou,“ prozradila 
o hlavní ceně radní pro oblast školství 
Marie Kružíková (nez. za ČSSD).

„V závěru pobytu se vítězky přesunu-
ly do Londýna, kde strávily poslední tři 
dny svého čtrnáctidenního jazykového 
pobytu a prohlédly si hlavní město krá-
lovství,“ uvedla Eva Ampapová z odbo-
ru školství, mládeže a sportu Krajského 
úřadu Kraje Vysočina. 

V září odstartuje třetí ročník sou-
těže, v rámci kterého bude od října 
do ledna připraveno pět sad všeobec-
ně zaměřených otázek o Kraji Vysoči-
na. Už teď se mohou budoucí soutěžící 
těšit na hodnotné ceny v čele se tře-
mi jazykovými kurzy ve Velké Británii. 
Partnery soutěže byly firmy: AON Cent-
ral and Eastern Europe spol. s. r. o., Ko-
operativa pojišťovna, a. s., VOLKSBANK 
CZ, a.s. a  INTACT Velké Meziříčí.

text: Monika Fiedlerová

Co sleduje ministr 
financí plánovanými 
škrty v dotacích 
na drážní dopravu
Vláda ústy ministra financí Miroslava 
Kalouska vzkazuje cestujícím po že-
leznici, že hodlá omezit svou podporu 
osobní drážní dopravě. Příští rok chce 
na dotacích pro dráhu ušetřit 600 mi-
lionů korun. Příspěvek pro Vysočinu by 
se tak snížil o 27 milionů korun. „Stát 
tak kromě porušení písemného slibu, 
který zaručoval všem krajům formou 
memoranda po dobu deseti let sta-
bilní spolufinancování osobní drážní 
dopravy a obnovu vozového parku, 
navíc ohrožuje stabilitu vlastní firmy,“ 
upozorňuje Libor Joukl (ČSSD), ná-
městek hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast dopravy. Pokud stát sníží objem 
přiznaných dotací, ohrozí hospodaření 
a tvorbu hospodářského výsledku Čes-
kých drah, státního podniku. „Vládní, 
nepříliš promyšlený krok, namířený 
proti současnému vedení krajů, bude 
mít ale bohužel patrně nejvíce obětí 
ve vlastních řadách. „Chci jen věřit, že 
se výpadek 600 milionů, což předsta-
vuje více než 20 % dotace, které stát 
dráze posílal na dokrytí ztráty z osob-
ní železniční dopravy, není začátkem 
katastrofálního scénáře, na jehož 
konci budou až tisíce lidí bez práce 
– ti, kteří ji ztratí přímo na železnici 
nebo ti, kteří ji ztratí kvůli tomu, že 
se do práce vlakem prostě nedosta-
nou,“ obává se Libor Joukl a dodává, 
že je ještě čas osobní drážní dopravu 
ze strany státu zachránit, dát zelenou 
ekologické dopravě a nepotopit vlast-
ní podnik!

text: Milan Pilař

Krajské příjmy v poločase vypadají optimisticky
Kraj Vysočina měl za letošní 
první pololetí o tři procenta 
vyšší příjmy z daní, než před-
pokládal schválený rozpočet. 
Sdílené daně vytvořily stra-
nu příjmů rozpočtu ve výši asi 
1,7 miliardy korun. „Proti stej-
nému období minulého roku 
přišlo letos kraji z vybraných 
daní jen asi o 20 milionů ko-
run méně,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro oblast financí 
Vladimír Novotný (ČSSD).

„Pokud by platby daňových 
příjmů byly aspoň tak uspoko-
jivé, jako byly dosud, tak si do-
volím tvrdit, že rozpočet skon-
čí vyrovnaný, možná s mírným 
přebytkem,“ odhadl hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD) další letošní 
vývoj krajského hospodaření.

I přes relativně dobré plnění 
příjmové stránky rozpočtu ale 
krajská samospráva na nové 

investice nepomýšlí. Podle 
hejtmana není vyloučeno zvý-
šení nákladů u již chystaných 

akcí, například kvůli většímu 
spolufinancování dotovaných 
evropských projektů. „Velkým 

problémem jsou pro nás zprá-
vy o změnách financování do-
pravní obslužnosti a další kro-
ky, které jsou ze strany vlády 
připravovány,“ uvedl Běhou-
nek další možné příčiny neplá-
novaných výdajů.

Za prvních šest měsíců roku 
měl Kraj Vysočina celkové pří-
jmy přes 5,1 miliardy korun, 
z toho většinu tvořily dotace 
ve výši téměř 2,8 miliard ko-
run. Do konce června z nich 
byly utraceny necelé 4,3 mi-
liardy, tedy 43 procent celko-
vých ročních výdajů. Největší 
díl peněz, kolem 2,2 miliardy, 
plynul tradičně do školství. 
Financování dopravy, která je 
druhou největší výdajovou ka-
pitolou krajského rozpočtu, 
v prvním pololetí stálo 678 mi-
lionů korun.

text: Milan Pilař 

foto: archiv Kraje Vysočina

Prázdniny v Kraji Vysočina
ve školním roce 2011/12:

Podzimní  26. – 27. října 2011Vánoční  23. prosince 2011 – 2. ledna 2012Pololetní 3. února 2012
Jarní 27. února – 4. března 2012Velikonoční 5. a 6. dubna 2012Hlavní/velké 29. června – 2. září 2012

Začátek školního roku je zároveň ostrým startem přípravy krajského 
rozpočtu. „Čeká nás další rok šetření, tak, abychom kraj udrželi, 
stejně jako v minulých letech, v černých číslech,“ vzkazuje Vladimír 
Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí.

Zkušenosti s energetickým využíváním vytříděného odpadu čerpal radní Kraje Vysočina pro 
oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý letos na jaře v rakouském Dürnrohru. „Máme 
zájem shromáždit co nejvíce příkladů dobré praxe, které by nám v budoucnu pomohly při 
rozhodování o nakládání se směsným komunálním odpadem a všeobecně při přípravě 
integrovaného systému nakládání s odpady,“ uvádí Ryšavý.

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--8--2011.html
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Krajští policisté z Vysočiny 
budou radit řidičům
XI. ročník preventivní 
dopravně bezpečnostní 
akce Vysočinou 
na silnicích bezpečně 

Tradiční dopravně preventivní akci s ná-
zvem Vysočinou na silnicích bezpečně 
připravili na září krajští dopravní poli-
cisté ve spolupráci s odbornými firmami 
a dalšími institucemi. Hlavním cílem akce, 
kterou letos podpořila také řada známých 
osobností z Vysočiny, je přispět ke zlepše-
ní technického stavu vozidel.

Podobně jako v předchozích letech pře-
vzal nad celou akcí záštitu hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 
Osobní záštitu nad letošním ročníkem 
převzal také policejní prezident Petr Lessy. 
Kromě jmenovaných se i v letošním roce 
očekává účast dalších významných hostů.

„Akce je určena pro širokou motoristic-
kou veřejnost a je takříkajíc pozitivní,“ ko-
mentuje nadcházející aktivity hejtman Jiří 
Běhounek. „Nebudou se rozdávat pokuty, 
ale rady ke zlepšení technického stavu vozi-
del i k vylepšení řidičské zdatnosti. Dokon-
ce si motoristé budou moci u odborných fi-
rem nechat zdarma zkontrolovat technický 
stav svých motorových vozidel před nad-
cházející zimní sezonou,“ dodává hejtman. 
A nejsou to zanedbatelné služby: kontrolo-
vat se bude stav a opotřebení oleje tzv. kap-
kovou metodou, stav provozních náplní 
a autobaterie, seřízení světlometů, stav tlu-
mičů, pneumatik a lékárničky. 

V případě zjištěné závady navrhnou od-
borní pracovníci specializovaných firem 
způsob odstranění nebo řešení daného 
problému. Kromě technické kontroly bu-
dou probíhat další tematické kontroly za-
měřené na bezpečnost a plynulost silnič-
ního provozu. Řidiči budou mít možnost 
porovnání tachometru vozidla s policej-
ním radarem. Vyškolení specialisté budou 

na dalším pracovišti vysvětlovat motoris-
tům zásady bezpečného poutání a upev-
ňování zádržných systémů.

Hlavním smyslem ojedinělé akce, která 
má v kraji již dlouholetou tradici, je prezen-
tovat práci dopravní policie v oblasti preven-
ce. „Cílem je, aby na našich silnicích jezdila 
auta, která jsou v řádném technickém stavu, 
a aby jejich řidiči vnímali dopravního po-
licistu jako svého partnera,“ říká k projek-
tu jeho hlavní koordinátor kpt. Petr Halán. 
Odborné firmy pak chtějí pomoci majite-
lům zejména starších motorových vozidel, 
aby měli před nadcházející zimou možnost 
prověřit celkový stav svého vozidla.

Další zajímavou nabídkou pak bude 
bezplatná jízda po polygonu Autoškoly 
Musil, na kterém řidiči absolvují základ-
ní výcvikový kurz bezpečné jízdy za vy-
užití nejmodernější technologie a pod 
dohledem vyškolených instruktorů. Po-
lygon v Jihlavě – Hosově byl dokončen 
letos na jaře a svým vybavením patří 
k nejmodernějším zařízením svého dru-
hu v České republice. „Plánujeme přizvat 
také Ministerstvo vnitra, jehož pracovní-
ci by – za zákonných podmínek – umož-
nili řidiči nahlédnutí do jeho evidenční 
karty,“ doplňuje Petr Halán. 

text: Václav Senjuk  foto: archiv Kraje Vysočina

Jakub Pustina 
chystá na Vysočině 
operetní turné
Putovní festival Jakub Pustina a jeho 
hosté se v září uskuteční již pošesté, 
v několika městech Vysočiny. Na turné 
letos přijala pozvání česká sopranistka 
Marta Reichelová, která obsadila tře-
tí příčku v konkurenci sedmnácti zemí 
světa na letošní Mezinárodní pěvecké 
soutěži Jakuba Pustiny.

„Každý rok je program turné slo-
žený především z písní a operních árií 
či duetů, ale letošní bude jedinečný, 
protože koncerty tvoří pouze operetní 
písně a duety. Když zpívám operetu, je 
publikum vždy nadšené, a tak jsem se 
rozhodl najít skvělou zpěvačku a udě-
lat koncert pouze s operetní temati-
kou,“ vysvětluje Jakub Pustina, kterého 
s Martou Reichelovou bude doprovázet 
na klavír Richard Pohl. První koncert se 
koná ve čtvrtek 8. září v zámku v Cho-
těboři.

text: Milan Pilař  foto: archiv Jakuba Pustiny 

Student  
brodského gymnázia 
na Mezinárodní 
chemické olympiádě 
v Ankaře
Letošní maturant Gymnázia Havlíč-
kův Brod Petr Louša se spolu s dalšími 
třemi reprezentanty České republiky 
zúčastnil Mezinárodní chemické olym-
piády v turecké Ankaře. České družstvo 
vybojovalo v mezinárodní konkuren-
ci 273 studentů ze 70 zemí dvě zlaté, 
jednu stříbrnou a jednu bronzovou 
medaili.

Havlíčkobrodský Petr Louša získal 
stříbro, které pro něj bylo překva-
pením. „Z medaile mám ohromnou 
radost, loni se mi o takovém úspě-
chu ani nezdálo. Příštího ročníku už 
se bohužel zúčastnit nemůžu, ale 
doufám, že mi ocenění alespoň tro-
chu pomůže v budoucím profesním 
životě.“

Talentovaný Petr Louša prošel vel-
mi náročným tříkolovým výběrem. 
V národním kole chemické olympiády 
se umístil mezi nejlepšími šestnác-
ti chemiky, pak absolvoval teoretic-
ké přípravné soustředění na VŠCHT 
Praha. V samotném finále byl vybrán 
z osmi nejlepších, kteří byli pozváni 
na přípravné soustředění na Přírodo-
vědecké fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze.

text: Ondřej Rázl

„Vysočinou jezdím bezpečně,“ vzkazuje všem řidičům držitelka světového atletického 
rekordu v běhu na 800 m Jarmila Kratochvílová, která akci osobně podporuje.

Spisování jako živobytí
Vlasta Javořická (rozená Marie 
Barešová, provdaná Zezulková) 
*25. 3. 1890 Studená 
†1. 8. 1979 Velký Újezd  
(u Moravských Budějovic)

Studená je sice od nepaměti na Vysočině, 
ale administrativní hranice ji v současnos-
ti odsunula do jižních Čech. Je stulená pod 
druhým nejvyšším vrcholem Vysočiny Ja-
vořicí, odkud pochází polovina pseudony-
mu autorky. Na svět přišla v rodině místní-
ho lékaře. V duchu doby absolvovala jako 
dcera z lepší rodiny hospodyňskou školu 
v Německém Brodě a provdala se za účet-
ního a později i ředitele Zezulku z nejzná-
mější firmy ve Studené – masny Satrapa. 

Při její morálce byla na prvním místě rodi-
na: vychovala čtyři dcery, jednoho vlastní-
ho a jednoho adoptivního syna.

První kniha jí vyšla roku 1920 a celkem 
vydala úctyhodných 113 titulů románů 
a napsala 116 povídek, pohádek a legend. 
Některé mohly poprvé vyjít až po roce 
1989. Žánr bývá označován jako vesnic-
ký, lidový nebo ženský román a literární 
kritika jej dosud nevzala na milost. Něko-
likrát byla zamítnuta s tímto zdůvodně-
ním její žádost o členství ve Svazu spisova-
telů. O to větší oblibu si získala u čtenářek 
a ve své době patřila k nejoblíbenějším 
autorům. 

V době, kdy upadala doma v Čechách 
v nemilost, byla hojně vydávána a čte-
na krajany v Americe – jak knižně, tak 

v časopisech, například v dodnes vychá-
zejícím periodiku Hospodář, které založil 
v Omaze humpolecký rodák Jan Rosický. 
Na námitky, že píše romány pro služky, 
odpovídala: „A služky nemusejí číst?“ Žila 
svérázným životem, ještě po osmdesátce 
chodila od časného jara do podzimu plavat 
do rybníka. Jako stará dáma se ještě vydala 
na návštěvu svých dcer do Švýcarska.

Její tělo nevydrželo 1. srpna 1979 atak 
mozkové mrtvice. Stalo se tak ve Velkém 
Újezdu a pochována byla ve Studené. 
Po roce 1989 došlo k rehabilitaci jejího 
díla, které bylo po mnoha letech znovu v re-
edicích hojně vydáváno. Vyšly i její Paměti, 
žel dědici zredigované. V roce 1999 jí byla 
na rodném domě odhalena pamětní deska.

Text: Luboš Göbl  Foto: 

Do Jihlavy doputovala výstava o Jaroslavu Heyrovském
Je to více než půl století, co prozatím jedi-
ný český vědec Jaroslav Heyrovský získal 
Nobelovu cenu za chemii. Výstava nazva-
ná Příběh kapky, kterou do 25. září hostí 

Muzeum Vysočiny v Jihlavě, připomíná ži-
vot a vědeckou práci významného chemi-
ka, který se stal laureátem Nobelovy ceny  
10. prosince roku 1959. 

Putovní výstava uspořádaná k padesá-
tému výročí udělení Nobelovy ceny Jaro-
slavu Heyrovskému cestuje po republice 
od roku 2009. Dosud ji vidělo více než šest 

a půl tisíce návštěvníků. 
Autory expozice jsou 
syn Jaroslava Heyrov-
ského Michal Heyrov-
ský a vědečtí a odborní 
pracovníci Ústavu fy-
zikální chemie Jarosla-
va Heyrovského Akade-
mie věd České republiky 
Robert Kalvoda a Květa 
Stejskalová.

Expozici tvoří fotogra-
fie, filmy, písemné zprá-
vy a další exponáty spjaté 

s výzkumnou prací Heyrovského a jeho 
týmu. A proč název Příběh kapky? Důvo-
dem je metoda, za kterou Heyrovský No-
belovu cenu dostal. Metoda se jmenuje 
polarografie a vystupuje v ní kapka rtuti  
– cílem výstavy je mimo jiné seznámit ve-
řejnost s touto metodou. text: Lucie Pátková 

foto: Karel Malý, ředitel Muzea Vysočiny v Jihlavě

V krajských školách zavládl 
o prázdninách pracovní ruch
Opravy za sto padesát milionů korun čeka-
ly o letošních letních prázdninách střední 
školy na Vysočině. Učebny tak místo stu-
dentů v červenci a srpnu obsadili stavbaři. 
„Kraj v letošním roce ze svého rozpočtu 
vynaloží na přípravu a realizaci investic 
a oprav svých školských budov sto padesát 
milionů korun. Jedná se o téměř padesátku 
akcí. V devadesáti procentech jde o akce 
realizované v době letních prázdnin tak, 
aby byl co nejméně omezen provoz škol,“ 
uvedl Libor Joukl (ČSSD), náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast majetku.

Ke stavebním úpravám došlo například 
na Střední škole technické v Jihlavě; opra-

va haly a další práce stály téměř devět 
milionů korun. Mezi nejlepší stavební 
akce letošního léta se řadí rekonstrukce 
kuchyně a její přístavba pro Hotelovou 
školu Třebíč. Další velkou investicí Kraje 
Vysočina je přístavba Základní školy, Spe-
ciálně pedagogického centra a školní dru-
žiny Havlíčkův Brod za osmnáct milionů 
korun. Opravou hydroizolací za více než 
šest milionů korun prošla budova České 
zemědělské akademie v Humpolci a opra-
vy elektroinstalace Střední školy technic-
ké ve Žďáru nad Sázavou si vyžádaly tři 
a půl milionu korun. 

text: Lucie Pátková

Příběh kapky oslavuje padesátileté výročí udělení Nobelovy ceny za chemii českému vědci 
Jaroslavu Heyrovskému.

BEZPEČNÁ VYSOČINA 2011
čtvrtek 8. září 2011, 9.30–15.00 hodin
Sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

  9.30� � Slavnostní zahájení dne Bezpečná Vysočina
	 	 Start soutěže Internetu se nebojíme
10.00–10.30	 Letci z Vysočiny v RAF – Prezentace CZECH 	 	
	 	 SPITFIRE CLUBU – ukázka exponátů z Historického 	
	 	 leteckého centra Karla Kuttelwaschera
10.30–11.00� Ukázka práce speciálně cvičených psů 	 	 	
	 	 na vyhledávání drog a výbušnin
11.00–11.45	 Tušená i netušená nebezpečí internetu 
	 	 – přednáška Tomáše Přibyla o počítačové kriminalitě
11.45–12.30	 Vyhledání a likvidace výbušnin pomocí robota 
13.30–14.30 	 Klikaté cesty do vesmíru – přednáška Tomáše 	 	
	 	 Přibyla o kosmonautice
Celodenní aktivity: 
- prezentace firem zabývajících se prevencí kriminality a bezpečím
- GENERALI Pojišťovna – trenažer simulace dopravní nehody při srážce se zvěří
- Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina – bezplatné vyšetření krevního
  tlaku, tepové frekvence, zjištění množství kyslíku a cukru v krvi
- Všeobecná zdravotní pojišťovna – bezplatné vyšetření pokožky
- prohlídka vozidel Policie ČR a Městské policie Jihlava 
- soutěže s hasičskou technikou, střelecký trenažer, skákací hrad a pohybové 
  počítačové hry pro děti

www.kr-vysocina.cz

Celým dnem vás provede moderátor Milan Řezníček s promotýmem Kraje Vysočina, 
který si připravil celou řadu her a soutěží.

Vysočinou na silnicích bezpečně 2011 – termíny a místa konání akce:

6. 9. Jihlava – Polygon autoškoly Musil, Jihlava-Hosov 09.00-12.00, 14.00-18.00
8. 9. Žďár nad Sázavou – centrální parkoviště za Komerční bankou 10.00-12.00, 14.00-17.00 
12. 9. Třebíč – parkoviště OD Lidl 14.00-17.00
13. 9. Havlíčkův Brod – parkoviště OD Lidl 10.00-12.00, 14.00-17.00
14. 9. Pelhřimov – parkoviště OD Lidl 14.00-17.00
19. 9. Polná – Husovo náměstí 14.00-17.00
20. 9. Třešť – zimní stadion 14.00-17.00
21. 9. Telč – centrální parkoviště 14.00-17.00

http://www.jakubpustina.cz
http://www.jakubpustina.cz
http://www.jakubpustina.cz
http://www.jakubpustina.cz
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(slovens.)

Anglicky olej

Starořecký 
bůh války
Belgické 

lázně

Kloudná
Kód letiště 

Sandina 
Managua

Zbytečné
Starší označ. 
nákladního 
vozu ČSD

Brutalita

1. díl 
tajenky
Název 

hlásky C

Slitina 
na odlitky 
trvalých 
magnetů

Společenský 
psík

Dát 
za pravdu

Obyvatelé 
kontinentu

Skutečnost Rovněž Nečistota Zaúpění 
(knižně)

Těžší výrazy: ASAR, KASIE, 
MODUS, MZP, NAS. 

Otec budoucí spisovatelky, „královny ženských venkovských románů“ Vlasty Javořické byl původně vojenským lékařem. Táhl s generálem Benedekem i maršálem Radeckým až do Itálie (1858), a ještě roku 1866 ošetřoval raněné 
v bitvě u Sadové, „tam u Královýho Hradce“... V penzi jen změnil uniformu za hornickou a stal se důlním lékařem v Krásné Hoře u Příbrami, kde... viz tajenka..., dceři majitele stříbrného dolu, a léčil ji dokonce z osypek.

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: Zanikl kvůli nezájmu publika Úspěšní luštitelé křížovky z čísla 5, vylosovaní ze zaslaných řešení, jsou: Jaroslav Švec,  Havlíčkův Brod a Helena Nešporová, Brtnice

Ovocné řezy pro příjemné srpnové dny
K létu patří sladké osvěžení a takový 
recept nám poslala Eva Mikysková z Tře-
bíče. „Je velmi rychlý, snadný k přípravě 
a dá se připravit v různých variantách,“ 
píše Eva Mikysková.

Na těsto budeme potřebovat tři hrn-
ky hladké mouky, jeden hrnek cukru, půl 
hrnku oleje, jeden hrnek mléka, jeden 
prášek do pečiva a dvě vejce.

Na krém si připravíme jednu kostku 
tvarohu, jednu kostku másla, deset deka 
práškového cukru, čtyři lžíce rumu, dvě 
hrsti ovoce podle chuti (jahody, borůvky, 
meruňky, banány, ostružiny nebo jiné). 
Na posypání se hodí kokos, na ozdobení 
čerstvé ovoce, lístky meduňky nebo máty.

Ze surovin na těsto upečeme na vyma-
zaném a vysypaném plechu v předem ro-
zehřáté troubě spodní část řezů a necháme 
zchladnout. Mezitím v misce umixujeme 
suroviny určené na krém. Krém následně 
rozetřeme na upečenou část. Lehce posy-
peme kokosem a dáme ztuhnout do led-
ničky. Při krájení před podáváním zdobíme 
jednotlivé kousky plátkem čerstvého ovoce 
a lístkem bylinky. Dobrou chuť.

Pokud máte svůj oblíbený recept, který 
se hodí do vysočinské kuchyně, stejně 
jako Eva Mikysková, stačí nám ho za-
slat. Nejlepší recepty otiskneme a autora 
oceníme.

text: Monika Fiedlerová  foto: Eva Mikysková

Autorka receptu: Eva Mikysková

receptZa vláčky do Žďáru

Dolnorakouská zemská výstava 2011 

Galerie, muzea a památky 
Vysočiny mají co nabídnout

Důkaz toho, že klukovský 
sen může dostat 
i reálnou podobu, lze 
na vlastní oči spatřit 
v Domě kultury ve Žďáru 
nad Sázavou.
Radislav Wimmer se loni s partou nad-
šenců pustil do budování jednoho z nej-
větších železničních modelů v České re-
publice. A jde jim to skutečně od ruky! 
Na ploše velké zhruba padesát metrů 
čtverečních je nataženo přes půl kilo-
metru kolejnic a jsou zde tři viditelná 
nádraží – dominantní je samozřejmě 
to žďárské, potom nádraží Nové Měs-
to a Nedvědice. Osobní vlaky zastavují 
v zastávce Hamry nad Sázavou. Unikát-
ní je toto kolejiště kromě své velikos-
ti také tím, že je zasazeno do skuteč-
né krajiny Vysočiny – na kopci se tyčí 
hrad Pernštejn, na opačné straně roste 
Zelená hora se známým poutním mís-
tem, přehlédnout se nedá ani sportovní  
areál s hotelem Ski. Vláčky zde jez-
dí i přes jednu z technických pamá-
tek – viadukt v Dolních Loučkách, kte-
rý má ve skutečnosti jeden z největších 
středoevropských železobetonových 

železničních oblouků. A to vše obepíná 
malebná krajina Vysočiny jehličnatými 
i listnatými lesy protkanými klikatými 
silničkami. Nechybí tu ani postavičky 
lidí v různých situacích, z nichž zaujme 
např. záchranná akce topícího se v řece.

Stavba obřího modelu ještě není zda-
leka u konce, ale i tak určitě stojí za ná-
vštěvu. Zároveň se tak nabízí příleži-
tost vidět, jak taková mravenčí práce 
probíhá.

text a foto: Petr Novák

Po dvou letech se znovu otevřely brány 
Dolnorakouské zemské výstavy, která 
přibližuje kulturu, historii i současnost 
Dolního Rakouska, partnerského 
regionu kraje Vysočina. Expozice 
v Archeologickém parku Carnuntum 
a skanzenu Petronell, Muzeum 
Carnuntinum v Bad Deutsch-Altenburg 
a Továrna na kulturu v Hainburg/Donau 
jsou přístupné až do 15. listopadu. Letos 
doprovází výstavu motto: Získat – Objevit 

– Zažít v zemi Římanů Carnuntum 
a návštěvníci se mohou vydat na cestu 
časem napříč tisíciletími.

„Dolnorakouská zemská výstava je ne-
všedním nástrojem pro posílení regio- 
nálního rozvoje, podporu podnikání 
a pro oživení cestovního ruchu. Z vý-
stavy jsem viděl pouze část, ale roz-
hodně ji mohu všem doporučit. Pro ná-
vštěvníky z České republiky je velmi 
příjemné, že téměř všechny popisky jsou 

rovněž ve slovenštině, protože pořadatelé 
očekávají turisty zejména z Bratislavy, od-
kud to je k výstavním expozicím necelých 
dvacet kilometrů,“ popsal Vladimír No-
votný (ČSSD), náměstek hejtmana kraje, 
který se účastnil slavnostního zahájení.

Spolupráce Vysočiny s Dolním Ra-
kouskem se v posledních dvou letech 
významně rozšířila v různých oblastech. 
Vedle Dolnorakouské zemské výstavy 
2009 nebo výměny zkušeností v oblasti 
odpadového hospodářství je posledním 
příkladem spolupráce projekt Porta cul-
turae, který propojuje kulturní prostor 
Vysočiny, Dolního Rakouska, Jihočes-
kého a Jihomoravského kraje. Tříletý 
projekt s rozpočtem zhruba 550 000 eur 
propojí muzea, galerie i knihovny. Pro-
jekt například umožní uspořádat dny 
otevřených ateliérů, koncerty a výstavy.

Projekty Porta culturae i Dolnorakous-
ká zemská výstava 2011 byly finančně 
podpořeny Evropskou unií z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci pro-
gramu Evropská územní spolupráce Ra-
kousko-Česká republika 2007–2013.

text: Milan Pilař  foto: archiv Kraje Vysočina

Kraj Vysočina se podílí v současnosti 
na výstavě Poklady Moravy, kterou při-
pravilo Moravské zemské muzeum v Brně. 
Jeho tajemnice Eva Bartošová zavítala 
společně s Michalem Lukešem, ředitelem 
Národního muzea v Praze, v létě do Jihla-
vy. S hejtmanem kraje Jiřím Běhounkem 
(nez. za ČSSD) navštívili Oblastní galerii 
Vysočiny a Muzeum Vysočiny v Jihlavě, 
zámek ve Žďáru nad Sázavou a poutní 
kostel na Zelené Hoře.

„V galerii máte výstavu nevidomých 
umělců, to je velmi zajímavý projekt. Vel-
kou výhodou je, že do výstavy vstoupily 
i evropské peníze. V regionálních muzeích 
nejsou šikovní jenom v odbornosti, ale 
i ve shánění peněz mimo rozpočet kraje. 
Chystá se tu podstatná rekonstrukce ex-
pozic, což je úžasné,“ komentoval pro-
hlídku Michal Lukeš. Podle jeho slov mají 
zdejší pracovníci kulturních institucí „tah 
na branku“ – neomezují se na své malé 
území v Jihlavě, ale chtějí hrát význam-
nější roli v českém muzejnictví.

Evu Bartošovou také zaujaly interak-
tivní předměty v galerii, které si handica-
povaný může osahat a vyzkoušet. „Nor-
málně, v obyčejných expozicích, to není 
možné. V Brně máme metodické centrum, 
které se zabývá spoluprací s handicapo-
vanými v muzejnictví. Hlavně se zamě-

řením na dětského diváka. Fantastické,“ 
doplňuje Eva Bartošová. Podle ní je dů-
ležité upoutat návštěvníka příběhem, ne 
jenom vlastním předmětem. „Říci o jeho 
historii, kde se našel a kdo s ním přišel 
do kontaktu. Takovou povídku o sbírko-
vém předmětu samotném,“ uzavírá ta-
jemnice brněnského muzea.
text: Pavla Janoušková  foto: archiv Kraje Vysočina

Kolejiště je přístupné pro veřejnost každou sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hodin.

Na původních římských základech vystavěla novověká civilizace 21. století zcela věrné kopie 
několika budov původně 50tisícového města. Zažít vlastními smysly opravdovou atmosféru 
z dob starých Římanů je možné v Archeologickém parku Carnuntum.

Michal Lukeš.

http://www.dolnorakuska-vystava.sk
http://www.dolnorakuska-vystava.sk
http://www.dolnorakuska-vystava.sk
http://www.dolnorakuska-vystava.sk
http://www.dolnorakuska-vystava.sk
http://www.dolnorakuska-vystava.sk
http://www.dolnorakuska-vystava.sk
http://www.mkzdar.cz 
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www.ampermarket.cz

Kontaktujte nás…

tel.: +420 225 282 790
info@ampermarket.cz – obecné
gracz@ampermarket.cz – odběratelé elektřiny
palascak@ampermarket.cz – výrobci elektřiny

Elektřina přímo ze zdroje...
 ...síla pro Vaše podnikání.

 tomto 

 

  

  

  

Nabízíme

 Amper Business – tarify pro podnikatele připojené do sítě nn

 Amper Home – tarify pro domácnosti

 podniky vn – individuální podmínky na základě diagramu spotřeby, energetický audit a poradenství

 odběratelé a současně výrobci – individuální podmínky umožňující spotřebovávat vlastní elektřinu

 i přes geogra ckou vzdálenost výroby a spotřeby
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ZPRAVODAJST VÍ  Z   VYSOČINY

VIDEA, FOTOREPORTÁŽE

SOUTĚŽE, PROGRAMY AKCÍ

REKLAMA PRO KAŽDÉHO

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-news.cz 
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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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i_vys_rally_140_5x102

12. srpna 2011 6:43:14

MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD 
příspěvková organizace ve spolupráci s dolnorakouskou organizací 

KULTURVERNETZUNG NIEDERÖSTERREICH

cyklus 
přeshraničních jazzových setkání
uvádějí

CHOTĚBOŘ
2. ZÁŘÍ 2011 | PÁTEK
od 18.30 
Finest Hour | Wien
Traffi c Jam | Havlíčkův Brod
Jazz Pilgrim | Pelhřimov

Areál zámeckého parku
v případě nepříznivého 
počasí v kině

JEMNICE
3. ZÁŘÍ 2011 | SOBOTA
od 18.30
Finest Hour | Wien
Dixieland Jazz Band | Telč
Swingtet | Jihlava

Společenský sál 
kulturního domu v Jemnici

Změna programu vyhrazena

JAZZOVÝ MOST JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PORTA CULTURAE

Design © Jiří Trachtulec, tisk Tiskárna David Humpolec, s. r. o. 

MĚSTO JEMNICE

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

M Ě S Í Č N Í K
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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
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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

FO
TO

: B
 &

 R

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
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číslo 3
červen 2008
GTS Novera

číslo 4
srpen 2008
GTS Novera

Pražská lovestory Stuarta Everse str. 4 – 5

Největší projekt v dějinách firmy str. 14 – 15

Citová vazba Štěpánky Hanušové str. 20 – 21

Pražská lovestory Stuarta Everse str. 4 – 5

Největší projekt v dějinách firmy str. 14 – 15

Citová vazba Štěpánky Hanušové str. 20 – 21

Představujeme nového 

technického ředitele GTS CE str. 6–7

Petr Možíš se stal obchodním ředitelem str. 14–15

Personální změny v péči o zákazníky str. 18–19

číslo 5
říjen 2008

GTS Novera

Představujeme nového 

technického ředitele GTS CE str. 6–7

Petr Možíš se stal obchodním ředitelem str. 14–15

Personální změny v péči o zákazníky str. 18–19

číslo 6
Prosinec 2008

GTS Novera

Přejeme vám

veselé Vánoce 

a úspěšný rok 2009!

Vive la France!  str. 4

Zahájení projektu OneGTS  str. 5

Zlatý certifikát od British Telecom  str. 12

únor 2009

číslo 1

ISO recertifi kace  str. 4

OneGTS  str. 5

Změny v TDi  str. 12

duben 2009

číslo 2

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 grafického zpracování přes tisk až po distribuci a zpětnou 
vazbu.

Dále nabízíme klientům tvorbu dalších firemních publikací jako 
jsou profily 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.

komunikační agenturaRmedia
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„Jsme všude tam, 
kde chcete žít“

www.agenturabydleni.cz

Tato reklamní plocha 
může být příště vaše! 

Inzerát typu  
F – 1/8 – 140,5 x 102 mm 

za 25 000 Kč

Kompletní ceník na 
www.iKrajvysocina.cz
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Žďárský inlinista vybojoval  
pro Česko první evropskou medaili

Česká republika má historicky první me-
daili z evropského šampionátu v jízdě 
na kolečkových bruslích. Jejím držitelem 
je sedmnáctiletý Adam Adlt z oddílu TJ 
Žďár nad Sázavou. Žďárský reprezentant 
získal stříbro na Mistrovství Evropy junio-
rů 2011, které se konalo v italské Macera-
tě, v závěrečném závodu – maratonu. Trať 
vedla podél hradeb historického centra 
města a jeden okruh měřil 3,2 kilometru. 

Český závodník byl ještě před poslední 
otočkou na trati zhruba na osmém místě, 
v závěrečné rovince se ale dostal do čela 
závodu a cílem projel ve stejné chvíli jako 
Stefan Due Schmidt z Dánska. Až násled-
ná přesná měření ukázala, že Dán proťal 
cílovou pásku o dvě tisíciny sekundy před 
českým závodníkem. Na třetí příčce se 
umístil Matteo Melis.

text: Lucie Pátková  foto: archiv Adama Adlta

Tradiční Zlatá 
podkova ovládla 
Humpolec
V jezdeckém areálu Školního statku 
v Humpolci vyvrcholil 46. ročník tradiční 
soutěže v jezdecké všestrannosti a sou-
těžích spřežení. Třídenního finále se 
účastnilo více jak 140 koní v sedlových 
i vozatajských kategoriích. Diváci se 
dočkali i oblíbených pony soutěží a také 
soutěže ve zručnosti tahu klády.

Závody tradičně doplnila výstava 
zemědělské techniky, koncert dechové 
hudby a přehlídka výkonných koní ple-
mene český teplokrevník.

Více najdete v srpnové videoreportá-
ži na www.ikrajvysocina.cz. 

text: Ondřej Rázl

Sportovní léto 
ve znamení 
hokejových kempů
Pelhřimovský i jihlavský zimní stadion 
praskal v létě ve švech. Obě ledeové plo-
chy patřily mladým hokejistům z partner-
ského a přátelského regionu Kraje Vyso-
čina. Hokejové naděje z francouzského 
partnerského regionu Champagne-Ar-
denne trénovaly v Čechách už podruhé. 
„Poprvé se francouzští hokejisté zúčast-
nili hokejového kempu organizovaného 
Krajem Vysočina v roce 2010. Soustředě-
ní mělo takový úspěch, že prezident re-
gionu Champagne-Ardenne osobně po-
žádal o zorganizování dalšího ročníku,“ 
uvedla Marie Kružíková (nez. za ČSSD), 
radní Kraje Vysočina pro oblast školství, 
mládeže a sportu. Čtrnáct francouzských 
hokejistů včetně jedné dívky trénoval Jan 
Dvořák ze Spartaku Pelhřimov. Francouz-
ské hokejové naděje odehrály přátelská 
utkání s týmem HC Spartak Pelhřimov, 
HC Hlinsko či HC Havlíčkův Brod.

Rozvoj herních činností jednotlivce, 
techniky bruslení, práce s holí a další 
doplňkové kondiční činnosti trénovali 
na Horáckém zimním stadionu v Jihla-
vě účastníci česko-finské Mezinárodní 
hokejové školy v červenci. Podle obou 
hlavních trenérů Petra Svobody a Jussi 
Perttuema byla Jihlavská Mezinárodní 
hokejová škola skvělou možností porov-
nat u hráčů z obou zemí jejich výkon-
nost, dovednosti i přístup k tréninku. 
„Finsko je, stejně jako my, malá hokejová 
země, která má užší členskou základnu. 
Znamená to, že musíme s mladými talen-
ty hodně dobře pracovat,“ uvedl jedna-
tel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban. Hrá-
čům se intenzivně věnovalo pět trenérů 
z kraje Vysočina a dva trenéři z Finska.

Oba hokejové kempy v rámci partner-
ské spolupráce podpořil Kraj Vysočina.

text: Milan Pilař

Vysočina viděla vrcholový baseball 
Zrekonstruovaný 
třebíčský basebalový 
stadion Na Hvězdě byl 
v červenci dějištěm 
Mistrovství Evropy 
kadetů. Úvodní zápas 
české reprezentace 
odstartoval slavnostním 
nadhozem hejtman Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD), 
domácí tým v něm 
vysoko porazil Rakousko.
Zápas předznamenal český úspěch, když 
Češi se nakonec s výraznou podporou tře-
bíčského publika probojovali přes Němec-
ko až do finále, ve kterém v Brně narazili 
na favorizované Italy.

Trenérovi české reprezentace Jiřímu 
Kotkovi se podařilo splnit cíl, se kterým 
tým do šampionátu vstupoval, jeho svě-
řenci obhájili stříbrné medaile a potvrdili, 
že patří ke světové špičce. 

Vysočina tak má za sebou jednu z nej-
významnějších sportovních akcí a může 
se těšit na případné další. „Rádi bychom 
do Třebíče přivedli další významné zá-
pasy. Máte zde skvělé publikum, krásné 
nové hřiště a výbornou organizaci,“ zhod-
notil průběh šampionátu nejvyšší komi-
sař Evropské konfederace baseballu Jan 
Esselman. 

text: Ondřej Rázl

 foto: Robert Vávra

Hráč Třebíče Nuclears Radim Novotný přijímá gratulaci 
a bronzovou medaili od nejvyššího komisaře CEB Jana 
Esselmana.

Český stříbrný tým po finále baseballového Mistrovství Evropy. Třebíčský hráč 
Radim Novotný klečí první zprava.

Hlavní trenér reprezentace ČR Jiří Kotek si pochvaloval 
podporu třebíčského publika.

Český tým přebírá pohár za druhé místo od prvního viceprezidenta CEB Petra 
Ditricha.

Domamil Vesnicí roku 2011 na Vysočině
Domamil na Třebíčsku 
se od poloviny července 
pyšní titulem Vesnice 
roku 2011 na Vysočině.

Soutěže se obec účastnila podruhé, v loňském 
roce si odnesla bílou stuhu za práci s mládeží.

Porota ocenila především aktivity Do-
mamile v poslední době: dokončují tu inže-
nýrské sítě a chodníky pro výstavbu tří ro-
dinných domů. Díky devadesátiprocentní 
dotaci z Evropské unie chtějí opravit zdejší 
pozdně románský kostel svatého Prokopa.

Celostátní hodnotitelská komise sou-
těže Vesnice roku 2011 by měla navštívit 
Domamil ve středu 31. srpna a od 7.30 
bude probíhat prezentace obce.

text: Milan Pilař  foto: archiv Kraje Vysočina

Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), hejtman kraje, Marie Svobodová a Radek 
Menčík, starosta Domamile, během slavnostního předání cen.

Martin Hyský (ČSSD), radní kraje, a Arnošta Ženčáková, starostka Vysokých 
Studnic, s Diplomem za vybudování občanské vybavenosti z vlastních zdrojů.

NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU
s Josefem Zimovčákem

Start v sobotu 10.9.2011 v 10.00 na náměstí 
Zachariáše z Hradce v Telči

Více na: www.nakoledetemvysocinou.cz    www.higbic.cz

Průběh trasy:

Přidej se k nám!
Výtěžek z akce bude věnován pediatrickému oddělení Nemocnice 

Jihlava a Nadačnímu fondu Na kole dětem na podporu 
onkologicky nemocným dětem

Změna trasy vyhrazena

Telč - Sedlejov (7 km) – Stonařov (19 km) – Brtnice (27 km) –
Jihlava (40 km) – Salavice (52 km) – Batelov (61 km) – Třešť (68 km)

– Růžená (74 km) – Roštejn (76 km) – Telč (85 km)

http://www.ikrajvysocina.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-8-2011.html
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