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Vše pro bezpečnost
Bezpečnost na silni-
cích a kolem nich se 
letos těší velkému zá-
jmu vedení Kraje Vy-
sočina. V květnu jsme 
vyhodnotili speciální 
grantový program Fon-
du Vysočiny s názvem 

Bezpečná silnice a rozdělili mezi osm nejú-
spěšnějších žadatelů více než 650 tisíc ko-
run, které do poslední koruny zvýší bezpeč-
nost chodců při přecházení frekventovaných 
silnic v blízkosti škol nebo jiných veřejných 
institucí. 

Na podzim budeme pokračovat novin-
kou, se kterou na Vysočině nejsou příliš 
velké zkušenosti, ale má pozitivní ohlasy 
ze sousedních regionů, a to jsou tzv. inteli-
gentní semafory. O jejich osazení na úseky 
silnic, kde řidiči nerespektují přikázanou 
rychlost, požádala kraj čtyři velká města.

Pokud se tato technologie, na kterou kraj 
letos uvolní tři miliony korun, osvědčí a bu-
dou na ni pozitivní ohlasy, není vyloučeno, 
že její pořízení bude v příštím roce nabíd-
nuto i ostatním městům či obcím. Stejnou 
částku kraj poukáže i na dovybavení do-
pravní policie na Vysočině. Ptáte se, kde 
na to vezmeme peníze, když stále opakuje-
me, že především šetříme? Semafory i vyba-
vení pro krajskou policii zaplatíme z kaucí 
vybraných Policií ČR od zahraničních řidičů 
za porušení našich zákonů. Vybrané kauce 
jsou dle zákona příjmem krajských úřadů. 
Jsme přesvědčeni, že tyhle peníze pros-
tě patří zpět na silnice – na zvýšení jejich 
bezpečnosti.

 Libor Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana  
Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku
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Josef Matějek: Zemědělci hodnotí 
sklizeň na Vysočině jako dobrou

Zástupci partnerských regionů plánovali budoucí spolupráci u sklářské pece

Přelom srpna a září je 
na Vysočině tradičně 
spojován se sklizní 
a hodnocením úrody. 
Začátkem září už 
bylo podle statistik 
Krajského informačního 
střediska pro rozvoj 
zemědělství a venkova 
sklizeno téměř veškeré 
žito, oves, ječmen, 
pšenice i řepka olejná.
„Výnosy sledovaných komodit splnily 
očekávání a hektarové výnosy vzrost-
ly. Díky rostoucím výkupním cenám 
obilí mohou domácí zemědělci mluvit 
o dobrém roce,“ hodnotí letošní skli-
zeň krajský radní pro oblast zeměděl-
ství Josef Matějek (ČSSD). Tradiční 
brambory se teď na Vysočině pěstují 
na 9448 hektarech, rozloha se pro-
ti loňsku snížila o 257 hektarů. Pod-
le odborníků některé farmy daly před 
bramborami přednost kukuřici, kte-
rou potřebují do bioplynových stanic; 
produkce energií je pro ně finančně 
výhodnější než prodej brambor. Je-
jich sklizeň budou oslavovat bram-
boráři na tradičních Bramborářských 
dnech 13.–15. října 2011 v Havlíčko-
vě Brodě.

Země živitelka
Letošní 38. ročník Země živitelky, nej-
starší a nejnavštěvovanější české ze-
mědělské výstavy, která se každoroč-
ně koncem srpna koná na výstavišti 

v Českých Budějovicích, se už dru-
hým rokem mohl pochlubit prezen-
tací potravin a zemědělských aktivit 
Vysočiny. „Regionální produkty včet-
ně těch od nás našli návštěvníci v nově 
otevřeném multifunkčním pavilonu 
T. Loni se ochutnávka ručně vyrábě-
ného másla na domácím chlebu se-
tkala s obrovským úspěchem. Letos 
jsme degustaci obohatili ještě o bylin-
ky a pečené bramboráky,“ připomíná 
Josef Matějek s tím, že k máslu patří 
i mléko, a tak si hosté stánku včetně 

prezidenta České republiky Václava 
Klause mohli na vlastní kůži zkusit 
i dojení na jednoduchém trenažéru.

Den zemědělce 
v obci Kámen a v Jihlavě
Regionální oslavy zemědělství odstar-
tovaly začátkem září na Pelhřimovsku. 
Z malé regionální výstavy zemědělské 
techniky se v obci Kámen během jedné 
sezony stalo jedno z největších setká-
ní výrobců moderní techniky pro malé 
i velké hospodářské podniky. Jihlavská 

podoba oslav zemědělců vsadila hodně 
na chuť regionálních potravin ve spo-
jení s jejich prodejem. „Pořadatelům 
se v Jihlavě podařilo nenásilně propo-
jit výsledný zemědělský produkt s akti-
vitami, které jeho prodeji předcházejí 
nebo je doprovázejí. Vedle výstavy trak-
torů nebo prezentace šlechtění bram-
bor byl veřejnosti představen i ideální 
prodejní vůz pro farmářské trhy,“ po-
chvaloval si komplexnost výstavy kraj-
ský zastupitel Ivo Rohovský (ODS).

text: redakce foto: archiv Kraje Vysočina

O práci se má mluvit u práce. I proto 
Vysočina hostila v polovině září první 
muže dvou partnerských regionů Kra-
je Vysočina, Jeana-Paula Bachyho, pre-
zidenta regionu Champagne-Ardenne, 
a Milana Belicu, předsedu Nitranského 
samosprávného kraje. Společně s nimi 
absolvoval oficiální pracovní program 
J. E. Pierre Lévy, velvyslanec Francouz-
ské republiky v České republice.

S oběma regiony má Vysočina 
uzavřenou partnerskou smlouvu 
už od roku 2006. „Dohodli jsme se 
s francouzskými partnery, že budeme 
pokračovat ve výuce francouzského 
jazyka na středních školách na Vyso-
čině a v organizaci hokejového kem-
pu pro mladé hráče z Champagne-Ar-
denne v roce 2012. Vysočinu a region 
Champagne-Ardenne pozvali zno-
vu slovenští partneři na prodejní vý-
stavu výrobků žáků středních škol 

a středisek praktického vyučování 
Mladý tvorca 2012 v Nitranském sa-
mosprávném kraji. Jednali jsme také 
o úspěšně probíhající spolupráci 
v oblasti kultury a školství,“ komen-
toval výsledky třídenního setkání Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD), hejtman 
Kraje Vysočina.

Hosté navštívili firmu Dvořák, sva-
hové sekačky, s. r. o. v Havlíčkově 
Brodě a Střední odbornou školu umě-
leckoprůmyslovou ve Světlé nad Sá-
zavou, kde si prohlédli školní galerii 
a vyzkoušeli si foukání skla ve školní 
huti. 

Na závěr setkání Jiří Běhounek 
slavnostně zahájil už druhou výsta-
vu francouzského současného umění 
Artothèque éphémère v Oblastní gale-
rii Vysočiny, kterou si zájemci mohou 
prohlédnout až do 16. října.  
text: Martina Tomšů  foto: archiv Kraje Vysočina

Svátek zemědělců v Jihlavě si nenechali ujít (zleva) organizátor agrovýstav Jaroslav Tomšů, prezident Agrární komory ČR Jan Veleba, 
viceprezident Potravinářské komory ČR Zdeněk Kubiska, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, krajský radní pro zemědělství Josef 
Matějek a zástupce krajské Agrární komory Karel Coufal.

Budoucí špičkové skláře vychovává na Vysočině Akademie – Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou. Hutní 
tvarování skla si vyzkoušel i prezident partnerského francouzského regionu Champagne- 
-Ardenne Jean-Paul Bachy (vlevo), výuku vedl vedoucí světelské hutě Miroslav Kučera.

Vladimír Novotný:
Rozpočtové určení daní může 
přinést obcím, městům i kraji 
problémy
Návrh novely rozpočtového určení daní (RUD) se 
stal velmi diskutovaným tématem, především nove-
la, která by měla po schválení platit od roku 2013. 
Na první pohled by měla být pro naše města a obce 
výhodná. Opírá se především o posun v přerozdělení 
sdílených daní od čtyřech největších měst ČR ve pro-
spěch ostatních.

Absolutně nesdílím optimismus některých sta-
rostů, kteří na základě tabulek ministerstva financí 
(MF), obsahujících odhadnuté přínosy peněz jednot-
livým obcím, již připravují projekty, opravují chodníky 
nebo obnovují majetek obcí.

Je třeba si uvědomit, že rozpočet státu počí-
tá od 1. ledna 2012 se snížením podílu obcí, měst 
a krajů na DPH, sníží se také příjmy z daní fyzic-
kých, sníží se nebo změní dotace a platby na sociál- 
ní služby, zdravotnictví, dopravní infrastruktury 
nebo výkon státní správy. Součástí změn má být 
i úprava účtů, kam posílá stát sdílené daně a do-
tace. Obce, města a kraje budou muset zřídit účty 
u ČNB a tím stát sníží další možný příjem samo-
správ. K tomu musíme připomenout zvýšení nákla-
dů samospráv a jejich příspěvkových organizací 
kvůli zvýšené sazbě DPH. Předpokládané snížení 
spotřeby domácností a pomalé tempo růstu eko-
nomiky jistě také udělá své.

Příští roky jsou pro rozpočty samospráv velmi 
nečitelné, neustále se měnící stanoviska vlády ne-
přinášejí žádnou, ani malou jistotu rozpočtům měst, 
obcí a krajů. Státní rozpočet se snaží konsolidovat 
na úkor dobře hospodařících samospráv.

Kraj Vysočina má více než 700 obcí. Budu vel-
mi rád, když naše obce dostanou více peněz, jen 
upozorňuji na to, že nám stát už od roku 2012 
sníží příjmy a dotace natolik, že kompenzace přes 
RUD (ještě neprošla parlamentem) nemusí zdaleka 
stačit na udržení základních funkcí samospráv. Je 
skutečně nutné být obezřetný, nedbat na tabulky, 
kde se projevuje tolikrát mylný odhad MF, a dát 
na selský rozum. Neporcovat medvědy, dokud je 
ještě nemáme.

text: Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana kraje 

pořádají

DRAKIÁDU

Vzhůru do oblak
15. 10. od 14 hodin na vrchu Skalka v Jihlavě

http://www.kr-vysocina.cz


Akce Bezpečná Vysočina 
zaměřená na prevenci 
a bezpečí v běžném 
životě se uskutečnila už 
podruhé.
Pro návštěvníky se brány sídla Kraje Vy-
sočina otevřely ve čtvrtek 8. září a čekal 
na ně velice zajímavý celodenní program 
plný přednášek a ukázek činností souvi-
sejících s bezpečností. „Pro studenty jsme 
připravili přednášky o nebezpečí na inter-
netu nebo o nebezpečí drog a návykových 
látek. Také se dnes mohou návštěvníci 
dozvědět něco o tom, jak funguje policie, 
hasiči nebo záchranáři,“ prozradila o pro-
gramu Ivana Šteklová z Krajského úřadu 
v Jihlavě.

Velkým tahákem pro mladší i starší ná-
vštěvníky byl simulátor dopravní nehody 
srážky se zvěří, který ocenil mimo jiné prv-
ní náměstek hejtmana Vladimír Novotný. 
„Už jsem měl zkušenost se zvěří na silni-
ci, dokonce jsem byl účastníkem dopravní 
nehody, a je určitě důležité ukázat lidem, 
že se tato věc může stát v reálném živo-
tě i jim, aby na ni byli alespoň minimálně 
připraveni.“

Zajímavá byla ukázka zneškodnění 
fiktivní výbušniny policejními specialisty 
za pomoci cvičených psů a robota a s vel-
kým úspěchem se u dospělých setkalo 

také měření cukru v krvi nebo krevního 
tlaku. Neziskové organizace prezentova-
ly své služby a preventivní činnosti sou-
visející s bezpečností v průběhu celého 
dne. Na své si přišli i zájemci o krimina-
listiku, když mohli nahlédnout pod ruce 
pracovníkům cizinecké nebo dálniční po-
licie ČR.

„V souvislosti s touto oblastí prevence 
jsme zatím mezi ostatními kraji České re-
publiky takovou vlaštovkou, ale už i kolego-
vé z jiných krajů uvažují o podobné akci a bu-
dou nás následovat,“ uzavřel Jan Slámečka, 
předseda bezpečnostní komise rady kraje.
text: Monika Fiedlerová  foto: archiv Kraje Vysočina

Odkaz na fotogalerii na www.ikrajvysocina.cz
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Bezpečná Vysočina podruhé v sídle krajeNa Mlékárenském dni 
v Přibyslavi se dařilo 
výrobcům z regionu
Dvacátého ročníku Mlékárenského dne 
se počátkem září účastnilo v Přibysla-
vi patnáct mlékáren, které nominovaly 
do pěti kategorií své výrobky. Dařilo se 
také producentům mléčných výrobků 
z Vysočiny, v kategorii mléčných nápojů 
a zakysaných mléčných výrobků získala 
první dvě místa biofarma DoRa z Rati-
bořic se svým jogurtovým kozím mlé-
kem, třetí místo obsadila firma Mora-
via Lacto, a. s. z Jihlavy se svačinovým 
mlékem. Kategorii čerstvých a tvaroho-
vých sýrů, tvarohů a pomazánek zůstala 
palma vítězství díky domácí Pribině-TPK 
v Přibyslavi zásluhou Pribiňáčku Mixík, 
na třetí místo vybrala porota smeta-
nový lahůdkový sýr Fénix z Jaroměřic-
ké mlékárny, a. s. Domácím se dařilo 
i v kategorii přírodních zrajících sýrů 
s králem sýrů Hermadurem a třetí skon-
čil polotvrdý kozí sýr s bazalkou z farmy 
Jana Dvorského z Olešenky. Jan Dvor-
ský si odvezl také prvenství v kategorii 
kozích sýrů a specialit s čerstvým kozím 
sýrem, třetí se umístila Mlékárna Polná 
s pařeným sýrem Jadel.

„Výsledky soutěží dvacátého ročníku 
Mlékárenských dnů v Přibyslavi jenom 
dokazují, že kvalitní mléko, vyrobené 
vysočinskými zemědělci, má na Vyso-
čině i hodně zpracovatelů, kteří z něj 
dokážou vyrobit velmi kvalitní a chut-
né výrobky. Velká část těchto výrobků, 
které v soutěži obstály, získala ceny 
a uznání i v našich krajských soutěžích 
– Regionální produkt a Regionální po-
travina Kraje Vysočina. Jsem velmi rád, 
že mezi oceněnými nejsou jen velké 

mlékárny, ale i malé provozy, zejména 
u kozích výrobků. Rád bych poděko-
val všem, kteří se umístili, ale i těm, 
co soutěžili. Nám konzumentům přeji, 
abychom výrobky co nejdříve a ve vět-
ší míře našli i na našem stole,“ uvedl 
Josef Matějek (ČSSD), radní Kraje Vy-
sočina pro oblast zemědělství, lesního 
a vodního hospodářství.

text: Milan Pilař  foto: Michaela Poláková

Na sedmi desítkách základních škol šes-
ti krajů včetně Vysočiny probíhal projekt 
Rozumíme penězům v kraji Vysočina. 
Jeho cílem je zvýšení úrovně finančního 
vzdělání školáků především na druhém 
stupni základních škol, seznámení s prin-
cipy hospodaření s penězi a jejich uplat-
nění v reálných životních situacích, jako 

je řešení bydlení, dopravy a nákladů na ni 
či nákup dovolené a také odpovědné řízení 
rozpočtu rodiny.

„Učitelé a žáci mohou používat unikát-
ní pomůcku a jedinečný metodický mate-
riál v podobě knihy Rozumíme penězům, 
která vznikla díky finanční a odborné pod-
poře GE Money Bank. Ta projekt v roce 

2006 iniciovala a finančně ho podporuje 
stejně jako Evropský sociální fond a státní 
rozpočet ČR,“ vysvětlil Roman Křivánek 
ze vzdělávací organizace Vysočina Educa-
tion, p. o., díky které se projekt na Vysoči-
ně uskutečnil a která na něm spolupracuje 
se společností AISIS.

Dluhy českých domácností dosahují 
v současnosti desítek miliard korun, a pro-
to je podle autorů projektu podobná akti-
vita nezbytná a přináší výsledky. „Mnohé 
děti jsou po absolvování projektu finančně 
gramotnější než jejich rodiče. Umí zachá-
zet s penězi, rozumně je investovat a při-
tom se nezadlužit. Je to cesta, jak snižovat 
obecné zadlužení domácností,“ doplňu-
je Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek 
hejtmana kraje, podle něhož by podobný 
projekt měl na Vysočině pokračovat i se 
zapojením dalších bankovních institucí.

Hospodaření obcí a měst „v červe-
ných číslech“ se také rizikově zvyšuje. 
„Vloni upozornilo ministerstvo financí  
45 obcí, letos už 66. Celkové zadluže-
ní obcí na konci roku 2009 dosáhlo výše  
80,6 miliardy, loni se vyšplhalo na 83 mi-
liard korun. Stále se ale obce i kraje za-
dlužují tempem pomalejším, než je tomu 
u státu, který obce a kraje na dluhy upo-
zorňuje,“ uzavírá Vladimír Novotný.

text: Milan Pilař

foto: archiv Vysočina Education, p. o.

Finanční gramotnost by měla být 
samozřejmostí pro každého obyvatele

Třináct nových certifikovaných přírodních zahrad v kraji
V Chrástově na Pelhřimovsku předali 
ve čtvrtek 8. září plakety třinácti novým 
majitelům zahrad z Vysočiny, které byly 
povýšeny na přírodní zahrady, o něž se 
pečuje v souladu s přírodou. Na Vysočině 
jich je už dvacet šest.

Plakety a certifikáty převzali majitelé 
zahrad z rukou senátora Miloše Vystr-
čila (ODS), Zdeňka Ryšavého (ČSSD), 
radního Kraje Vysočina pro oblast ži-
votního prostředí, Martina Hyského 
(ČSSD), radního Kraje Vysočina pro ob-
last regionálního rozvoje a Jozefa Zeť-
ka, ředitele Chaloupky, o. p. s. Ze tři-
nácti oceněných zahrad dvě získaly titul 
Ukázková přírodní zahrada.

Myšlenka přírodních zahrad má své ko-
řeny v Dolním Rakousku, kde má už více 
než desetiletou historii. Na Vysočinu při-
šla díky podpoře z Evropské unie v rámci 
podpory česko-rakouské územní spolu-
práce. Z Dolního Rakouska byla převzata 
i kritéria pro přírodní zahrady.

Pro získání ocenění Přírodní zahra-
da musí každý majitel splnit tři zá-
kladní kritéria: nesmí používat žád-
ná rychle rozpustná umělá hnojiva, 

žádné pesticidy či jiné chemické postři-
ky a žádnou rašelinu.

„Dnešních třináct předaných certifiká-
tů svědčí o tom, že se myšlenka přírodních 
zahrad na Vysočině ujala. Přispěla k tomu 

i podpora grantového programu Fondu Vy-
sočiny, ve kterém chceme pokračovat také 
v příštím roce,“ uzavřel radní Zdeněk Ryšavý.

text: Milan Pilař  foto: archiv Kraje Vysočina

Více na www.chaloupky.cz, nebo www.prirodnizahrada.eu

Pokus o rekord 
v sázení stromů
Pokud letos plánujete sázet stromy, 
můžete se připojit k jedinečnému poku-
su o rekord. Hromadné sázení stromů 
a stromků je naplánováno po celé Čes-
ké republice na 28. října. Rekord spo-
čívá v celkovém množství vysazených 
stromů a zapojených lidí po celé re-
publice. Přihlásit se tedy můžete i s vý-
sadbou jediného stromu. Rekord bude 
zaregistrován Agenturou Dobrý den 
Pelhřimov, která ho zanese do České 
databanky rekordů a zapíše do dalšího 
vydání České knihy rekordů.

Do této jedinečné akce se zapojí také 
členové Rady Kraje Vysočina včetně 
hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka. 
V pátek 28. října v 12.00 zasadí spo-
lečně celkem deset exemplářů jeřábu 
ptačího v lokalitě mezi obcemi Jeclov 
a Bradlo (okr. Jihlava) u silnice III/4043.

Více informací na webových strán-
kách www.stromzivota.cz.

text: Jitka Svatošová

Michal Vidlák ze Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina při měření tlaku.

Majitelka zahrady z Hosova Lenka Honová s malým Františkem v náručí přebírá certifikaci 
Přírodní zahrady od Martina Hyského, radního Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Projekt Rozumíme penězům v kraji Vysočina pomáhal žákům škol s orientací ve světě financí.

Evropské peníze 
pomáhají zlepšit nejen 
výuku cizích jazyků
Už řádově stovky učitelů základních 
i středních škol z Vysočiny prošlo od lis-
topadu 2009 vzdělávacími programy 
podpořenými Evropskou unií a organi-
zovanými školským zařízením pro další 
vzdělávání pedagogických pracovní-
ků a středisko služeb školám Vysočina 
Education (VE). „Celkem pět projektů 
je zacíleno na podporu výuky angličti-
ny, efektivní využití interaktivní tabule 
ve školách a vzdělávání ředitelů má-
lotřídních škol v Kraji Vysočina. Speciál- 
ní program je připraven i pro vzdělává-
ní ředitelů středních škol v Kraji Vyso-
čina. Je zaměřený na zkvalitnění práce 
školních managementů,“ upřesňuje 
Roman Křivánek, ředitel Vysočina Edu-
cation.

V nabídce školského zařízení pro 
další vzdělávání jsou dále projekty 
i-Bezpečná škola, který pomůže školám 
pracovat s internetem v bezpečnějším 
prostředí nebo Metodika v angličtině, 
kde je významným partnerem Britská 
rada. „Mezinárodní spolupráci na pro-
jektech se nám daří rozvíjet i díky pod-
poře partnerské Dolnorakouské zemské 
vlády. Projekt s názvem IBKE rozšiřuje 
výuku německého a českého jazyka 
na obou stranách hranice,“ doplňuje 
krajská radní pro oblast školství Marie 
Kružíková (nez. za ČSSD).

Mezi novinky v nabídce Vysočina 
Education patří nově schválený pro-
gram EDU.REGION s hlavním partne-
rem Landes Akademie a Pädagogische 
Hochschule na rakouské straně. Jeho 
cílem je maximální propojení obou zemí 
v oblasti vzdělávání a trhu práce. Kro-
mě toho připravila Vysočina Education 
ve spolupráci s Krajem Vysočina dva 
projekty v rámci programu Comenius 
Regio týkající se spolupráce škol, firem 
a řízení škol. „Oba vycházejí z partner-
ství s francouzským krajem Champag-
ne-Ardenne a finským Tampere v oblasti 
spolupráce škol, firem a managementu 
škol,“ uzavírá Marie Kružíková.
text: Milan Pilař  foto: archiv Vysočina Education

Rychlíky a osobní vlaky, 
kam (ne)pojedou?
Poslední dobou si stále častěji poklá-
dám otázku: Jaká je budoucnost osobní 
železniční dopravy? Ministerstvo financí 
se nechalo ústy ministra Miroslava Ka-
louska slyšet, že škrtá krajům 600 milio-
nů korun na regionální dopravu. Přitom 
pouze na Vysočině regionální vlaky, 
nikoli rychlíky, využije ročně až dvanáct 
milionů cestujících. Je třeba upozornit, 
že 600 milionů vlastně ministr neškrtl 
krajům, ale škrtl je svým spoluobčanům. 
Těm, kteří jsou odkázáni na dopravu 
vlakem za prací nebo za vzděláním, 
na rozdíl od ministra, který denně dojíž-
dí do úřadu limuzínou, pořízenou možná 
i za ušetřené peníze pro dráhu.

A bohužel, železniční dopravu v re-
gionech už nezachrání ani rychlíky. Stát 
na nich chce příští rok ušetřit 200 milio-
nů, a tak nutí vlastní organizaci – České 
dráhy, aby škrtala, škrtala a zase škrtala. 

Vedle velkého problému, kterým jsou 
krátkozraké škrty pro regionální želez-
niční dopravu a teď i pro rychlíky, je ab-
solutní destrukce dosud funkčního systé-
mu návaznosti železniční a autobusové 
dopravy. To, co bylo řadu let budováno 
a pilováno, aby vyhovovalo maximální-
mu počtu cestujících, zničí jeden rychlý 
škrt perem. 

Libor Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana  
Kraje Vysočina pro oblast dopravy

http://www.ikrajvysocina.cz
http://www.chaloupky.cz
http://www.prirodnizahrada.eu
http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/rekord-v-sazeni
http://www.vys-edu.cz
http://www.vys-edu.cz
http://www.vys-edu.cz
http://www.vys-edu.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--9--2011.html
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--9--2011.html
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Tábornické bilance
Přestože léto letošní-
ho roku bylo poněkud 
podivným, užily si 
děti na dětském let-
ním táboře v Božejo-
vě plnohodnotný pro-

gram. Celotáborová hra Stroj času, která 
zavedla malé táborníky do nejrůznějších 
období světové historie, měla samozřej-
mě připravenu i variantu pro nepříznivé 
počasí. Děti změřily své síly na starověké 
olympiádě v Řecku, s Alexandrem Make-
donským vytáhly do Malé Asie, navštívi-
ly dvůr královny Kleopatry, po Hedvábné 
stezce doputovaly až do středověku, kde 
se zastavily na dvoře Rudolfa II. Na je-
jich cestě je pak v roce 1942 zdržela vál-
ka v Pacifiku, s Ing. Vágnerem nalovily 
v Africe divokou zvěř pro Safari ve Dvoře 
Králové a zavítaly také do daleké bu-
doucnosti. 

Velká část programu se odehrávala 
v keramické dílně. Zde účastníci vyrá-
běli keramiku, kterou pak na konci tá-
bora vypálili v roštové peci postavené 
z vepřovice. K dobré táborové pohodě 
rozhodně přispívá i kvalitní kuchyně. 
Ta místní nabízí dětem ryze domácí 
stravu. A na čerstvém vzduchu všem 
opravdu chutná.

Letní dětské tábory v Božejově pořá-
dá pionýrská skupina Koloušci od roku 
2004. Zařízení bylo vybudováno 
za podpory Fondu Vysočiny a za vstříc-
ného přístupu městyse Božejov. Ga-
rantem programu je keramická dílna 
skupiny, která je v průběhu školního 
roku v Pelhřimově otevřená všem dě-
tem i dospělým zájemcům. Pionýrská 
skupina je také zřizovatelem hudební 
skupiny Koloušci a pořádá řadu dalších 
jednorázových aktivit v průběhu celého 
roku. Informace o její činnosti lze na-
lézt na adrese www.kolousci.pionyr.cz.

Roman Ondrušek (KSČM), člen Komise kultury, 
cestovního ruchu a vnějších vztahů  

Rady Kraje Vysočina

Piráti silnic 
mají červenou
Kraj Vysočina investuje 
do větší bezpečnosti řidičů 
i chodců. Po oslovení 
všech okresních měst 
projevila zájem o instalaci 
inteligentních semaforů 
čtyři okresní města, 
ve kterých je Kraj Vysočina 
do konce roku nainstaluje 
na vytipované, nejméně 
bezpečné úseky silnic. 
„Jde o technologii, která rychle jedoucím 
autům rozsvítí červenou a riskující řidiče 
tak donutí šlápnout na brzdu nebo zasta-
vit,“ vysvětlil náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina Libor Joukl (ČSSD). Kraj přijde 
toto opatření v letošním roce na tři miliony 
korun.

„V průběhu letošního měsíce července 
a srpna policisté v Kraji Vysočina při běž-
ném výkonu služby nebo při mimořádných 
dopravně bezpečnostních akcích zjisti-
li celkem 1960 přestupků, při nichž řidiči 

nedodrželi maximální povolenou rychlost 
při jízdě v obci. Za tyto přestupky řidiči za-
platili pokuty v celkové výši téměř dva mi-
liony korun,“ poukazuje tisková mluvčí 
Krajského ředitelství policie Kraje Vyso-
čina Dana Čírtková. Nových inteligent-
ních semaforů se do konce roku dočkají 
v Pelhřimově, Třebíči, Žďáru nad Sázavou 
i v Havlíčkově Brodě. Konkrétní umístění 
bezpečnostních prvků nyní dolaďují měst-
ské samosprávy s dopravními inspektoráty. 
Například v Havlíčkově Brodě budou umís-
těny umístění na Masarykově ulici v místě 
horního podchodu ve směru od Kolína na 
Jihlavu, v Třebíči připadá v úvahu zvýše-
ní bezpečnosti v Horácké ulici při příjezdu 
do města od Nové Vsi.

Prostřednictvím inteligentních doprav-
ních systémů v podobě inteligentních se-
maforů chce vedení Kraje Vysočina zvýšit 
bezpečnost dopravy ve městech a docílit 
její plynulosti. „Pokud vhodně zkombinu-
jeme informační radary signalizující pře-
kročení povolené rychlosti a informační 
tabule s účinným zpomalovačem dopra-
vy – inteligentním semaforem, máme ob-
rovskou šanci některé příměstské pozem-
ní komunikace ze závodních drah vrátit 
opět zpět na dopravní cestu,“ zdůrazňuje 

hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).

Pořízení jednoho inteligentního semafo-
ru včetně osazení přijde na zhruba 700 tisíc 
korun. Pořízení této technologie hradí Kraj 
Vysočina. Obce vytipují lokalitu a po ko-
laudaci se zařízení stane jejich majetkem.

text: Jitka Svatošová

Angažovaní Vysočiny se setkali v Lesonicích, 
hledali využití pro budovu školy

Energetické využití komunálního odpadu – moderní a ekologické řešení pro Vysočinu

O víkendu 9. a 10. září se sešli angažova-
ní zástupci obcí a neziskových organizací 
u společného stolu v Lesonicích na Třebíč-
sku. Krajský úřad připravil program plný 
zajímavých nápadů a technik, jak přispět 
k dalšímu rozvoji obce. „Při sestavování 
programu setkání jsme se zaměřili na té-
mata finančních zdrojů pro aktivity obcí 
a nestátní neziskové organizace (NNO) 
a sestavování rozpočtu obce, které poža-
dovali účastníci minulého setkání. Dnes 
budeme hledat možnosti pro využití budo-
vy lesnického učiliště v Lesonicích,“ uve-
dl na úvod jednání Martin Hyský (ČSSD), 
radní Kraje Vysočina pro oblast regionál-
ního rozvoje.

Účastníci setkání se mohli seznámit 
s technikou tvorby animačních projek-
tů, které netradičním způsobem předsta-
vil zpěvák, skladatel a architekt Vladimír 
Merta. „Pro užití této metody je nutné při-
jmout několik pravidel. Především projek-
ty jsou připravovány bez ohledu na to, zda 
na ně jsou v dané chvíli finanční prostřed-
ky. Pro diskusi je důležitá co nejpestřej-
ší škála zájemců o danou problematiku,“ 
doplnil Martin Hyský.

V rámci setkání proběhl koncert, na kte-
rý přišlo padesát návštěvníků, většinou 
přímo z Lesonic, a s těmi Vladimír Merta 
pracoval tak, že je mezi jednotlivými pís-
němi seznamoval s technikou animačních 
projektů a zároveň od nich sbíral nápady 

na možné využití budovy. Takových se na-
konec sešlo čtrnáct, zastupitelé obce tak 
nyní mají k dispozici pestrou škálu vari-
ant, jak budovu učiliště využít, se kterými 
budou dále pracovat.

text: Petr Holý foto: archiv Kraje Vysočina

Směsný a objemný komunální odpad tvoří asi 70 % 
komunálního odpadu, který na Vysočině my všich-
ni vyprodukujeme. V přepočtu na jednoho obyvatele 
to znamená ročně 280 kg odpadu (230 kg směsného 
a 50 kg vytříděného), o které se musí města a obce 
postarat. Množství produkovaných odpadů přitom 
neustále roste. Tato skutečnost vede k rychlému za-
plňování stávajících skládek směsným odpadem, 
takže v horizontu 10 až 15 let by se musely zaklá-
dat skládky nové, samozřejmě se všemi negativní-
mi důsledky pro vzhled krajiny a životní prostředí. 

Vedle hrozby naplnění skládkových kapacit jsou 
dalším rizikem pro obce a jejich rozpočty rostoucí 
náklady na odpadové hospodářství. „Je zřejmé, že 
na tuto situaci se nelze dívat se založenýma rukama. 
Proto Kraj Vysočina spolupracuje s obcemi na rea-
lizaci integrovaného systému nakládání s odpady, 
v němž je využití směsného komunálního odpadu 
klíčovým problémem. Jsme přesvědčeni, že dlou-
hodobě nejvýhodnějším řešením – řešením ekolo-
gickým, ekonomickým a přitom sociálně únosným 
– je jednoznačně energetické využívání směsného 

komunálního odpadu,“ uvedl radní pro životní pro-
středí Zdeněk Ryšavý (ČSSD). 

S ohledem na možnosti odbytu tepla a předpo-
kládanou kapacitu zařízení 100 – 150 tisíc tun 
směsného komunálního odpadu ročně – byly pro 
výstavbu energetického zařízení vytipovány loka-
lity Jihlava a Žďár nad Sázavou. Během podzimu 
budou obě místa podrobně posouzena z celé řady 
hledisek – soulad s územním plánem, akceptová-
ní zařízení veřejností, dopravní dostupnost, od-
běratelé tepla, ekonomika odbytu energie, úspory 

emisí aj. „Zkušenosti z Rakouska, Švýcarska nebo 
severských zemí jednoznačně potvrzují, že pro-
dukce energie a tepla ze zařízení na energetické 
využití odpadů bude pro vybrané město znamenat 
úsporu klasických paliv, snížení emisí škodlivých 
látek do ovzduší, omezení skládkování odpadů. 
Z pohledu občanů a jejich rodinných rozpočtů je 
významným přínosem stabilizace cen za likvidaci 
odpadu a za teplo dodávané do sítě centrálního zá-
sobování teplem,“ dodává Zdeněk Ryšavý. 

 text: Eva Navrátilová

Havlíčkobrodská 
nemocnice nabízí  
zájemcům kurzy 
laické resuscitace
Nemocnice Havlíčkův Brod pořádá 
od května letošního roku kurzy laické 
resuscitace, určené široké veřejnosti. 
„Hlavním cílem těchto kurzů, které 
jsou aktivitou chirurgického odděle-
ní, je přirozenou a zábavnou formou 
přiblížit problematiku resuscitace 
a první pomoci a také naučit zájem-
ce, jak by mohli poskytnout první 
pomoc a resuscitaci v případě, že ně-
kdo blízký nebo i cizí člověk na ulici 
potřebuje naši pomoc. Lidé málokdy 
vědí, jak správně poskytnout první 
pomoc, nebo se obávají, že ji poskyt-
nou špatně. Leckdy ani nevíme, jak 
použít jednotlivé součásti lékárničky 
a k čemu slouží,“ popisuje Petra Čer-
no, tisková mluvčí Nemocnice Havlíč-
kův Brod.

O kurzy je velký zájem. Prošlo jimi 
již 60 účastníků. Konají se každou 
poslední středu v měsíci  od  
17 hodin a je vhodné se na ně pře-
dem přihlásit. Kurzem účastníky 
provádí Marie Kafková, vrchní sest-
ra chirurgického oddělení, společně 
s Danou Šolcovou, staniční sestrou 
chirurgické JIP, a Zdeňkou Knobo-
vou, staniční sestrou interní JIP. Další 
informace najdou zájemci na webo-
vých stránkách: www.onhb.cz.

text: Milan Pilař

foto: archiv Nemocnice Havlíčkův Brod

Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě nabídnou nejen brambory
Ústřední bramborářský svaz ČR a Výzkum-
ný ústav bramborářský (ÚBS ČR) pořá-
dají od 13. do 15 října v Havlíčkově Brodě  
21. Brambořáské dny. „Společně s  Českou 
zemědělskou akademií v Humpolci proběh-
nou soutěže studentů středních zeměděl-
ských škol ČR o Bramborový květ Vysočiny 
nebo soutěž o Bramborovou pochoutku Vy-
sočiny, zajišťovaná společně s Obchodní aka-
demií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod,“ 
popisuje Josef Králíček, tajemník ÚBS ČR. 

Pátek bude v kulturním domě Ost-
rov patřit odbornému semináři Brambo-
ry 2011, sobota bude ve znamení bram-
borářského trhu na Havlíčkově náměstí, 

na němž si mohou návštěvníci nakoupit 
odrůdy konzumních a sadbových bram-
bor, výrobky z brambor, ovoce a zeleninu, 

květiny a ryby. Součástí budou soutě-
že v pojídání bramboráků nebo škrábání 
brambor na čas. text: Milan Pilař

Tiché memento: 
Vyhnanci II
Zpověď pamětníka a další sebrané a za-
dokumentované osudy desítek násilně 
vystěhovaných selských rodin v pade-
sátých letech minulého století přináší 
druhý díl knihy Miloslava Růžičky Vy-
hnanci II.

Pokračování knihy si vynutili sami 
čtenáři a navíc také další podobně posti-
žení, kteří se o své životní osudy chtěli 
podělit nejen s autorem, ale především 
nechtěli nechat zapomenout na něco, co 
v lidských dějinách nesmí mít obdoby.

Autor úspěšné série Miloslav Rů-
žička v současné době zvažuje vydání 
dalšího, už třetího dílu. Obrací se touto 
cestou na všechny, kteří chtějí být ná-
pomocni při jeho přípravě – svým pří-
během, svým svědectvím – aby volali 
na telefonní číslo 569 449 147 nebo 
přímo napsali na jeho adresu: Miloslav 
Růžička, 582 83 Vilémov 47. 
text: Jitka Svatošová foto: archiv Kraje Vysočina

Nejstarší obyvatelka 
kraje v srpnu oslavila 
105. narozeniny
Marie Cahová, nejstarší obyvatelka Velké 
Bíteše a Kraje Vysočina, oslavila ve středu 
10. srpna stopáté narozeniny. Mezi gra-
tulanty nechyběl vedle zástupců bíteš-
ské radnice ani Petr Krčál (ČSSD), radní 
Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí. 
Ve Velké Bíteši žila donedávna také nej-
starší Češka, stosedmiletá Františka Kož-
narová, která zemřela letos v únoru.

„Z návštěvy paní Cahové jsem byl 
velice nadšen. Tato velice vitální paní má 
ve sto pěti letech elánu, který mnohdy 
chybí mladému člověku. Příkladů lidí, jako 
je paní Cahová, ve společnosti opravdu 
chybí. Její životní příběh je skutečně pří-
kladem pro mladou, ale i starší generaci. 
To, jak se vyrovnala se životním strádá-

ním, její životní vitalita, ale i lidská pocti-
vost a životní elán, to je příklad pro nás 
pro všechny. Přeji jí mnoho zdraví a dal-
šího životního elánu,“ uvedl Petr Krčál. 
Marie Cahová je třetí nejstarší obyvatel-
kou České republiky. V současnosti žije 
na Vysočině téměř padesát sto a vícele-
tých lidí z celkového počtu více než sedmi 
set v celé republice.

text: Milan Pilař  foto: Otto Hasoň

Na setkání hledali angažovanci možnosti pro využití budovy lesnického učiliště v Lesonicích.

Miloslav Růžička.

Kam až jsme ochotni zajít?
Mezi nejvyšší překročení povolené rychlos-ti patří případ řidiče vozidla Audi, kterému v polovině července v obci Rančířov na Jih-lavsku naměřili policisté po osmé hodině ráno rychlost 117 kilometrů za hodinu. Dvaadvacetiletý řidič byl navíc pod vli-vem alkoholu, hodnota 0,5 promile.

Na konci srpna naměřili policisté v Telči na ulici Hradecká, která patří mezi frekventované ulice a navíc se na ní nacházejí dvě školy – základ-ní devítiletá škola a gymnázium – před jednou hodinou odpoledne u vozidla Škoda Fabia rychlost 
100 kilometrů za hodinu. Au-
tomobil řídil jednačtyřicetiletý 

muž z Prahy. 
Zdroj: Policie ČR

čtvrtek 13. října 
  soutěže studentů středních zemědělských 

škol ČR o Bramborový květ Vysočiny
  soutěže o Bramborovou pochoutku Vy-

sočiny 

pátek 14. října 
  odborný seminář Brambory 2011 

– kulturní dům Ostrov

sobota 15. října
  Bramborářský trh na Havlíčkově náměstí 

prodej konzumních a sadbových bram-
bor, výrobků z brambor, ovoce a zeleniny, 
květin a ryb
  soutěže v pojídání bramboráků a škrábá-

ní brambor na čas 

Program Bramborářských dnů 

http://www.kolousci.pionyr.cz
http://mail.centrum.cz/www.onhb.cz


4 www.kr-vysocina.czpanorama

Vysočina rájem koňáků,  
od září jim nabízí hipotrasy
Více než osm set 
kilometrů koňských 
stezek mohou využít 
obyvatelé a návštěvníci 
Vysočiny od letošního 
září, kdy byla 
v Hospodářském dvoře 
Bohuslavice u Nové Říše 
slavnostně otevřena síť 
hipotras v kraji.
Otevření předcházela přípravná fáze, 
během které musely být zmapovány 
možnosti pro hipoturistiku na Vysoči-
ně, uskutečnily se semináře, vyšla pu-
blikace obsahující seznam 188 jezdec-
kých stanic a mapa Vysočinou v sedle 
obsahující navrhovaný plán vedení 
hipotras.

„Značení v terénu probíhalo v obdo-
bí od srpna 2010 do září 2011 a na zá-
kladě výběrového řízení ho zajišťovala 
firma SOTHIS CZ, s. r. o., která vy-
značila 864,5 kilometru hipotras. Cer-
tifikáty získalo 150 jezdeckých stanic, 
které garantují odpovídající standard 
služeb pro koně i jejich jezdce,“ po-
psal Tomáš Škaryd (ČSSD), radní 
Kraje Vysočina pro oblast cestovního 
ruchu.

Síť hipotras je funkční, cesty navazu-
jí v terénu i barevně na existující stezky 
v okolních krajích a propojují jezdecké sta-
nice, které jsou vzdálené maximálně třicet 
kilometrů od sebe.

„Celkové náklady projektu dosáhly 
zhruba 2,8 mil. Kč a na financování se 
podílely evropské fondy, konkrétně ROP 
Jihovýchod. Předkladatelem projektu 
byla příspěvková organizace Vysočina 

Tourism,“ dodává Tomáš Čihák, ředitel 
Vysočina Tourism.

Do konce září vyjde podle jeho slov 
nová koňská mapa v regionálním členě-
ní, obsahující kromě mapy hipotras i po-
pis jezdeckých stanic s nejdůležitějšími 
údaji. Chybět v ní nebudou ani Pravidla 
pohybu jezdců po stezkách a výčet souvi-
sejících služeb.
text: Milan Pilař  foto: archiv Vysočina Tourism, p. o.

Horác a Smolná 
Horákyně pro Lenku 
Schreiberovou 
Počátkem září byly v Horáckém divadle 
v Jihlavě vyhlášeny výsledky ankety Ho-
rác 2010/2011. Zlatého Horáce za celo-
životní umělecký přínos Horáckému di-
vadlu získal dlouholetý ředitel Ladislav 
Panovec, nejlepší inscenací byla podle 
diváků operetka Mam‘zelle Nitouche, 
která získala i cenu za výpravu. Mla-

dým talentem se stala Barbora Moš-
nová a nejoblíbenějším hercem loňské 
sezony Petr Soumar. Největší sympatie 
diváků mezi herečkami získala Lenka 
Schreiberová, která si odnesla i putovní 
cenu Smolná Horákyně za bouli na čele 
z představení Plynové lampy. „Stalo se 
to při premiéře hry, kdy se mnou kolega 
Standa Gerstner hodí na stůl, tentokrát 
trochu přitlačil a já skončila s boulí. 
V té scéně pod stolem na zemi chvíli le-
žím, takže diváci nic nepoznali, a jen já 
vím, co se stalo,“ popisuje nepříjemný 
zážitek čerstvá nositelka dvou ocenění, 
kterou zvlášť to od diváků velmi potě-
šilo. „Je to moje první podobná cena 
a vnímám ji jako velký závazek,“ dodá-
vá Lenka Schreiberová, která s dvoule-
tou pauzou působí v Horáckém divadle 
od roku 1994.

„Lenka si Horáce za nejoblíbenější he-
rečku zasloužila. V minulé sezoně dostala 
krásné role hned ve třech inscenacích: 
Bůh masakru (Veronika Houlliérová), 
Plynové lampy (Paní Manninghamová) 
a Hello, Dolly! (Dolly Leviová), a protože 
je skvěle zvládla, tak to vnímavý divák 
poznal… no, a úspěch je na světě. V di-
vadle se říká, že herec má ve svém umě-
leckém životě období, která se střídají: 
„Sedm tučných – sedm hubených let“. 
Já bych Lence přál, aby byla na začátku 
těch sedmi tučných,“ přeje nejoblíbenější 
herečce souboru uplynulé sezony Josef 
Fila, ředitel jihlavského divadla.

Pro Lenku Schreiberovou byly všech-
ny tři role stejně důležité, přesto ji 
s jednou spojuje zvláštní zkušenost. 
„Poprvé se mi stalo, že za mnou zača-
ly chodit po premiéře Plynových lamp 
ženy s tím, že to, co se děje na jevišti, 
znají osobně. Jedná se tam o domácí 
násilí. Člověk s tím nějak počítá, že to 
existuje, ale když se setká s konkrétním 
případem, stejně ho to silně zasáhne,“ 
uzavírá Lenka Schreiberová.

text: Milan Pilař

foto: archiv Horáckého divadla Jihlava

Srpnová Junge Uni  
– Mladá univerzita  
ve znamení techniky
Podruhé strávila stovka mladých lidí mezi 
jedenácti a čtrnácti lety z Vysočiny a Ra-
kouska část prázdnin účastí v projektu 
Junge Uni – Mladá univerzita. „V kampusu 
v Raabsu v Dolním Rakousku a na Jihlavsku 
se týden věnovali aktivitám, jejichž společ-
ným jmenovatelem byla technika. Po před-
náškách v budově Vysoké školy polytech-
nické v Jihlavě strávili jedno odpoledne 
praktickým programem KiTec v učebnách 
a dílnách společnosti Bosch Jihlava, zavítali 
do ZOO Jihlava a zúčastnili se workshopu 
v Hoffmanově domě v Brtnici nazvaného 
Inspirace Josefem Hoffmanem,“ přiblížila 
program Marie Kružíková (nez. za ČSSD), 
radní Kraje Vysočina pro oblast školství.

Projekt Mladá univerzita byl podpo-
řen Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj z programu Evrop-
ská územní spolupráce Rakousko–Česká 
republika 2007–2013.

text: Milan Pilař foto: archiv Kraje Vysočina

Vysočina nabízí od léta milovníkům jezdectví 188 jezdeckých stanic a 864,5 kilometru hipotras.

Lenka Schreiberová, držiitelka Horáce 
za nejoblíbenější herečku.

Brod bude znovu patřit knihám,  
Kraj Vysočina ocení nejlepší knihu o regionu
Jednadvacátý Podzimní knižní veletrh se 
bude konat v Havlíčkově Brodě o víkendu 
21. a 22. října a představí nabídku více než 
150 českých nakladatelů. „Novinkou bude 
festival Knihy a svoboda/Free the Word, 
na kterém se hned napoprvé představí ně-
kolik zahraničních autorů a přijede také 
velká skupina zahraničních překladate-
lů české literatury. Přijedou i spisovatelé 
z Běloruska. Samozřejmě do Brodu zaví-
tá též mnoho českých autorů, jak těch tra-
dičních, jako jsou Michal Viewegh nebo 
Ludvík Vaculík, ale i těch, kteří budou 

na veletrhu poprvé – Petra Soukupová, ze 
zahraničních pak Robert Fulghum a další. 
Letos se bude poprvé udělovat cena Čes-
kého rozhlasu Region a Kraje Vysočina 
knize, která je obsahově či tematicky spo-
jená s Vysočinou,“ přiblížila novinky akce 
její ředitelka Markéta Hejkalová.

Veletrh se tradičně otevře pro veřejnost 
v pátek 21. října v pravé poledne a nabídne 
desítky setkání se spisovateli na autogra-
miádách, autorských čtení a dalších do-
provodných akcí. text: Milan Pilař

foto: archiv Podzimního knižního veletrhu

Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
vyhlašuje výběrové řízení na odprodej nemovitostí:

Budovy na ul. Jana Masaryka č.p. 1668 v Jihlavě, 
postavené na pozemku par. č. 3403, pozemku 
par. č. 3403 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
241 m2, pozemku par. č. 3404 ostatní plocha 
o výměře 194 m2, vše v k.ú. a obci Jihlava.

Budovy na ul. Jungmannova č.p. 106 v Třebíči, 
část obce Jejkov, postavené na pozemku par. č. st. 
1085/1, pozemku par. č. st. 1085/1 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 430 m2, pozemku par. č. 168/7 
zahrada o výměře 111 m2, vše v k. ú. a obci Třebíč.

Budovy na ul. Bráfova č.p. 572 v Třebíči, část 
obce Horka-Domky, postavené na pozemku par. 
č. st. 484, pozemku par. č. st. 484 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 144 m2, vše v k. ú. 
a obci Třebíč.

Oceloplechové haly bez čp/če, na ul. Vltavínská 
v Třebíči, postavené na pozemku st. par. č. 7644 
v k. ú. a obci Třebíč. Pozemek st. par. č. 7644 
o výměře 848 m2, je ve vlastnictví města Třebíč.

Budovy na ul. Stodolní č.p. 473 v Počátkách, 
postavené na pozemku par. č. st. 464, pozemku 
par. č. st. 464 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 320 m2, vše v k.ú. a obci Počátky.

Bližší informace o prodeji nemovitého majetku lze získat na internetu www.kr-vysocina.cz, část Úřední deska, Odbor majetkový – Záměry nebo u odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel. č. 564 602 227.
Prohlídka prodávaných nemovitostí bude zájemcům umožněna ve stanoveném termínu nebo po předchozí dohodě s Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým, p. Petr Dvořák, tel. č. 564 602 227, mob. č. 724 650 192, email dvorak.p@kr-vysocina.cz.

Prodej nemovitostí bude proveden podle schválených Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku Kraje Vysočina. Výběr zájemce bude realizován formou výběrového řízení, termín výběrového řízení je stanoven na 17. října 2011.

Během dvou dnů zavítá každoročně do prostor kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě 
okolo patnácti tisíc milovníků knih.

Redakce školních časopisů popáté o vítězství
Pátý ročník soutěže Školní časopis Vysočiny 
pro žáky základních a středních škol na Vy-
sočině vyhlásila 1. září obecně prospěšná 
společnost Centrum Vysočina. „Zájemci z řad 
žáků základních a středních škol z celého kra-
je Vysočina mají možnost do soutěže přihlásit 
jedno vybrané aktuální číslo svého časopisu, 
navíc nejlepší účastníci letos poprvé přímo 
postoupí do celostátního kola soutěže. Hod-
notit budeme celkovou úroveň časopisu, jazy-
kovou úroveň, grafickou stránku, nápaditost 
a pestrost témat a jejich zpracování. Uzávěr-
ka je 31. března 2012, do kdy mohou zájemci 

naposledy přihlásit své práce,“ uvedla Eva 
Fruhwirtová, která se vedle organizace soutě-
že podílí také na dalším projektu společnosti 
Centrum Vysočina, o. p. s.

Jedná se o vzdělávání učitelů základ-
ních a středních škol z Vysočiny v oblasti 
mediální výchovy. „Od září jsme zahájili 
kurzy v Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Třebíči, 
učitelé se ale stále mohou hlásit,“ doplni-
la Eva Fruhwirtová.

Podrobnosti k soutěži i kurzům najdou 
zájemci na www.centrumvysocina.cz/.

text: Monika Fiedlerová

Nové hřiště díky prevenci kriminality  
v Moravských Budějovicích
Nově upravené víceúčelové hřiště v Huso-
vě ulici v Moravských Budějovicích zaháji-
lo provoz v úterý 13. září.

„Díky dvěstětisícové dotaci z Kraje Vy-
sočina na projekt z oblasti prevence kri-
minality a padesátitisícovému příspěvku 
z městského rozpočtu Moravských Budě-
jovic slouží návštěvníkům nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež eMBéčko k od-
poledním hrám zpevněný povrch dvora, 
trampolína, streetbalový koš a houpačky. 
Na bezpečnost dětí dohlíží pracovníci 
zařízení,“ uvedla Martina Bártová, ředi-
telka občanského sdružení Střed, které 
sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách 
bývalé Královopolské strojírny v Husově 

ulici více než rok a jeho návštěvníků stále 
přibývá. Zázemí tu kromě dětí a mladých 
lidí mají i dobrovolníci, rodiče a učitelé.

Text: Milan Pilař

Foto: archiv občanského sdružení Střed

http://www.hdj.cz/
http://www.hdj.cz/
http://www.hdj.cz/
http://www.centrumvysocina.cz/
http://www.hdj.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--9--2011.html
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Těžší výrazy: AKE, AZA, 
BIKAR, EKLOSE, TARO.

Newyorští filharmonici – oficiální název v angličtině zní The Philharmonic-Symphony Society of New York – patří mezi tzv. Velkou Pětku. Tento orchestr byl založen v roce 1842 a je nejstarší ze všech amerických 
symfonických hudebních těles. ...viz tajenka... v prosinci 2004. Jeho současným výkonným ředitelem je Zarin Mehta, bratr Zubina Mehty, někdejšího hudebního ředitele orchestru a famózního dirigenta.

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: ...Pomáhal na svět i Emě Destinnové. Úspěšní luštitelé křížovky z čísla 5, vylosovaní ze zaslaných řešení, jsou: Josef Bláha, Pelhřimov, Marie Jenerálová ml., Moravské Budějovice

Švestkové kostky zpestří váš zářijový jídelníček
Na podzim většina z nás řeší, jak využít 
ovoce, které se po létu urodilo na našich 
ovocných stromech na zahrádce, a nejinak 
je tomu i se švestkami. Jak úrodu zpra-
covat do příjemných výsledků nám 
poradila Dobroslava Aubrechtová 
z Třebíče.

28 kusů, čas přípravy:  
asi 90 minut
Suroviny: 1,25 kg švestek, 30 g 
rostlinného tuku Hera, 2 polévko-
vé lžíce (PL) strouhanky,  
2 PL krystalového cukru, 1 lžička 
mleté skořice.
Piškotové těsto: 9 vajec, 9 PL krystalové-
ho cukru, 9 PL hladké mouky.
Krém: 1 balíček vanilkového pudingu, 400 ml 
mléka, 4 PL krystalového cukru, 250 g másla 
nebo rostlinného tuku Hera, 200 g práškové-
ho cukru.
Na posypání: 60–80 g najemno nastrouhané 
čokolády na vaření.

Švestky umyjeme, rozpůlíme a vypec-
kujeme. Velký plech vyložíme papírem 
na pečení, vymažeme Herou a posype-
me strouhankou. Půlky švestek klademe 
odřezanou plochou dolů těsně vedle 

sebe na vrstvu strouhan-
ky. Krystalový cukr smí-

cháme s mletou skořicí a po-
sypeme švestky.

Piškotové těsto: Žloutky s 5 PL 
krystalového cukru vyšleháme 

do pěny. Z bílků vyšlehá-
me tuhý sníh a zašlehá-
me do něj zbytek cukru. 
Do žloutkové pěny postup-
ně přidáváme mouku stří-

davě se sněhem. Piškotové 
těsto rovnoměrně nalijeme 

na švestky. Koláč vložíme do vy-
hřáté trouby na 180/165 °C a pe-

čeme přibližně 25 minut. Po vychladnutí 
koláč obrátíme, aby těsto tvořilo spodní 
vrstvu, a odstraníme papír na pečení.

Připravíme vanilkový krém: z pudin-
gového prášku, mléka a cukru uvaříme 
hustý puding a necháme ho vychladnout. 
Ze změklé Hery a práškového cukru vy-
šleháme krém a postupně přimícháme 
vychladlý vanilkový puding. Vrstvu šves-
tek na „obráceném“ koláči rovnoměrně 
potřeme krémem. Sypeme nastrouhanou 
čokoládou. text: Monika Fiedlerová

receptNa výlet údolím Doubravy

Propagátor české hudby

Muzeum v Brodě představí nově Karla Havlíčka 

Zamčeno? Odemčeno! hlásí 
od konce září jihlavské muzeum

Řeka Doubrava, pramenící ve Žďárských 
vrších, vyhloubila východně od Chotěboře 
romantický kaňon lákající k procházkám. 
Údolí táhnoucí se od Horního Sokolov-
ce až po vísku Bílek bylo vyhlášeno v roce 
1966 za přírodní rezervaci. 

Řeka si vykrajuje cestu v odolných ru-
lách, které dnes tvoří strmé skalní stěny. 
Nejznámějšími útvary jsou stěny Sokolo-
hradu, suťová pole pod Čertovým stolkem, 
úzká soutěska Koryto, Skalní jehla nebo 
Poustevníkova jeskyně. Na Doubravce 
můžeme spatřit i vodopád dotvářející do-
jem divoké krajiny.

Pokud se chceme cestou vzdělat, může-
me využít jedenácti informačních tabulí 
naučné stezky. Ta začíná u Horního mlýna 
u Chotěboře, končí v obci Bílek a sezna-
muje s romantickými místy, nalezišti chrá-
něných rostlin a živočichů. 

text a foto: Petr Novák

MUDr. Josef Stransky 

* 9. 9. 1872 Humpolec 

† 6. 3. 1936 New York

Doma není nikdo prorokem – rčení, kte-
ré má bohužel v našich poměrech až příliš 
širokou platnost. Některé rodáky, kteří nás 
proslavili ve světě, prakticky neznáme. Jen 
ke skutečným znalcům promlouvá jméno 
Josefa Stranského, humpoleckého rodáka.

Narodil se v židovské rodině 9. září 1872 
v Humpolci. Jeho otec byl učitelem na heb-
rejské škole a už v roce 1873 se celá rodina 
přestěhovala do Prahy. V Praze malý Josef 
absolvoval jak povinou školní docházku, 
tak také německé gymnázium. Poté začal 
v Praze studovat medicínu, přičemž i za-
ložil a vedl univerzitní orchestr. Ve studiu 
medicíny pokračoval v Lipsku, kde se také 
pod vedením dirigenta S. Jodassona vě-
noval zdokonalování hudebního vzdělání. 

Studia medicíny do-
končil po návratu 
do Prahy. Ač vzdě-
láním lékař, celý ži-
vot se profesionálně 
věnoval hudbě. Hu-
dební dráhu zahájil 
v Praze jako dirigent 
německého diva-
dla a po pěti letech 

přešel k orchestru divadla do Hambur-
ku. Od roku 1909 dirigoval symfonický 
a operní orchestr v Berlíně. Kromě zájez-
dů po celé Evropě si vyzkoušel dirigent-
ské pulty opery ve Vídni a Drážďanech. 
Ve Vídni se zdokonaloval u Antona Bruck-
nera a Roberta Fuxe.

V roce 1911 se vydal za moře a hned jeho 
prvním působištěm se stalo největší a nej-
slavnější hudební těleso té doby, New York 
Philharmonic Orchestra. Stal se zde vlast-
ně nástupcem svého o dvanáct let staršího 

krajana Gustava Mahlera. Stransky ne-
zapřel svůj český původ a výrazným způ-
sobem se stal neúnavným propagátorem 
české hudby. Ke Smetanově Mé vlasti na-
psal pro Američany hudebního průvodce 
a Dvořákovu Novosvětskou symfonii uve-
dl za dvanáct let působení u newyorských 
filharmoniků celkem 127krát. Do svého 
odchodu od tohoto orchestru v roce 1923 
se mu ho podařilo výrazně zreorganizovat 
a tím přispět ke zvýšení jeho věhlasu.

Od roku 1923 do roku 1926 stál v čele 
dalšího newyorského hudebního tělesa, 
New York State Symphony Orchestra. 
Ani po odchodu od tohoto orchestru tak-
tovku trvale neodložil, ale stal se vyhledá-
vaným hostem dirigentských pultů před-
ních amerických hudebních těles. Kromě 
toho napsal několik symfonických skladeb 
a jednu operu. Byl i významným sběrate-
lem obrazů. Zemřel v New Yorku 6. března 
1936. Text: Luboš Göbl  Foto: wapedia.mobi

V letošním roce si připomínáme trojí výro-
čí, která se vztahují ke Karlu Havlíčkovi. Je 
tomu 190 let, co se narodil v obci Borová, 
155 let, co zemřel na tuberkulózu v Praze 
a 160 let od jeho odvezení z Německého 
Brodu do vyhnanství v tyrolském Brixenu. 
Přesto jeho odkaz neztrácí na aktuálnosti. 
Silou svého psaného slova nutí k zamyšle-
ní stále, protože se dotýká samých princi-
pů demokracie, důležitosti lidské svobody 
a potřeby vzdělanosti.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 
které je příspěvkovou organizací Kra-
je Vysočina, v rámci zmíněných výročí 
otevře v pátek 21. října novou muzejní 
expozici, věnovanou právě životu a od-
kazu tohoto důležitého muže českých 
dějin. Zároveň budou uvedeny do pro-
vozu internetové stránky www.karel-
havlicek.cz, které budou poskytovat od-
borné i laické veřejnosti vyčerpávající 
informace o Karlu Havlíčkovi, o jeho 

díle, pozůstalosti i havlíčkovském kul-
tu. V expozici budou pro návštěvníky 
k dispozici audioprůvodci s textem v ně-
kolika jazycích. Expozice byla vybudo-
vána nákladem asi 750 000 Kč. Většinu 
finančních prostředků na novou expo-
zici poskytl Kraj Vysočina, část nákladů 
hradilo i město Havlíčkův Brod. Veškeré 
informace naleznete na stránkách muzea  
– www.muzeumhb.cz.
text: Jiří Jedlička, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod

Na historii i současnost zabezpečovací 
techniky si na podzim posvítí Muzeum 
Vysočiny Jihlava. Od 29. září do 20. lis-
topadu se v muzejních prostorách koná 
výstava s neobvyklým obsahem, nazvaná 
Zamčeno? Odemčeno!

„K vidění budou zámky středověké 
i moderní, klíče z období gotiky, barokní 
cechovní truhlice, trezor z období prv-
ní republiky a množství dalších před-
mětů,“ sdělil kurátor výstavy Martin 

Kos s tím, že expozici doplní i současní 
výrobci svým rozmanitým sortimentem 
produktů.

Muzeum pořádá výstavu spolu s jih-
lavskou firmou Patrol a Trezor servisem 
Jakubík. Firma Patrol předvede zájemcům 
v rámci výstavy širokou nabídku svých 
služeb a zároveň je seznámí s moderními 
trendy v zabezpečovací technice.

text: Lucie Pátková 
foto: archiv Muzea Vysočiny Jihlava

GPS souřadnice (Horní mlýn): 49°43‘12.079“N, 15°41‘52.734“E

http://www.karelhavlicek.cz
http://www.karelhavlicek.cz
http://www.muzeumhb.cz
http://www.mapy.cz/
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--9--2011.html
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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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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:
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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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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.

Brno bude patřit strojírenství
Na brněnském výstavišti 
vrcholí přípravy největší 
veletržní akce roku – již 
53. ročníku Mezinárodního 
strojírenského veletrhu. 
Nejvýznamnější přehlídka 
průmyslových techno- 
logií ve středoevropském 
regionu se letos těší 
zvýšenému zájmu 
vystavovatelů.
Pořadatelé očekávají přibližně 1700 fi-
rem, mezi nimi třetinu zahraničních, což 
představuje meziroční nárůst o více než 
deset procent. Návštěvníci se mohou tě-
šit na plně obsazené výstavní haly, řadu 
zajímavých novinek a bohatý doprovod-
ný program. 53. mezinárodní strojírenský 
veletrh se uskuteční od 3. do 7. října 2011 
společně s 6. bienálním veletrhem Trans-
port a Logistika. 

Na výstavišti lze nalézt  
i pracovní příležitosti…,
Po dvouleté přestávce se na výstaviště vra-
cí dvoudenní veletrh pracovních příležitostí 
JobFair MSV, který reaguje na obnovenou 
poptávku po kvalifikovaných pracovnících 
zejména technických profesí. Na straně vy-
stavovatelů se zúčastní významní zaměst-
navatelé z oblasti strojírenství, energetiky, 
automobilového průmyslu a dalších obo-
rů. Přihlášeny jsou mj. společnosti ČEZ, 

Sécheron Tchequie, Škoda Auto, Nemak 
Czech Republic, Škoda JS nebo Škoda 
Power. Zájemci o práci nebo studijní stáž 
v technickém oboru se mohou ve dnech 5. 
až 6. října v pavilonu D setkat s persona-
listy těchto i dalších firem, porovnat jejich 
nabídky a ověřit si svou pozici na trhu prá-
ce. Zároveň se při této příležitosti uskuteč-
ní doprovodný program zaměřený na tren-
dy zaměstnanosti v technických odvětvích. 
Účastníci jednotlivých seminářů se dozvě-
dí, jaké jsou aktuální požadavky na nové za-
městnance a co nabízejí největší technické 
firmy v rámci programů pro nováčky a ab-
solventy technických vysokých škol. Veletrh 
JobFair MSV 2011 podpoří největší student-
ská organizace v České republice AIESEC.

…špičkové technologie  
v živém provozu…,
Atraktivní podívanou letos slibuje projekt 
Fuchs Oil Packaging Live – vzorová bali-
cí linka, která v pavilonu A1 každou sudou 
hodinu předvede simulovaný proces balení 
maziv pro strojírenský průmysl. Návštěv-
níci mohou ocenit jedinečné propojení mo-
derních technologií, které proces balení 

a expedice zboží urychlují, zkvalitňují a zá-
roveň šetří provozní náklady. K účastníkům 
projektu patří například společnost Mašek, 
jejíž vertikální balicí stroj se postará o balení 
oleje do malých fóliových sáčků, společnost 
Albertina Trading, která zajistila kontrolní 
váhu a detektor kovů, společnost Ondrášek 
INK-JET System jako dodavatel špičkových 

značicích technologií Markem-Imaje nebo 
společnost Gaben z branže identifikace vý-
robků – mj. dodavatel tzv. chytrých etiket 
s RFID tagy. Celkem se do projektu Fuchs 
Oil Packaging Live zapojilo šestnáct reno-
movaných firem, jejichž prostřednictvím se 
návštěvníci názorně seznámí s nejnovějšími 
technologiemi a trendy v oblasti balení, zna-
čení, automatizace a logistiky a s jejich vyu-
žitím ve výrobní praxi. 

…soutěže pro mladé strojaře…
Tak jako na předešlých ročnících, ani letos 
se nezapomíná na přípravu nastupující ge-
nerace strojírenských odborníků. Soutěž 
mladých strojařů v programo-
vání CNC obráběcích strojů 
opět organizuje Svaz strojíren-
ské technologie za podpory Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu 
ČR a dalších partnerů. Soutě-
žit se bude každý veletržní den 
v pavilonu A, kde postupně 
změří své programovací schop-
nosti na 120 studentů středních 
technických škol a učilišť. Každý z nich si 
vybere buď technologii frézování a systém 
Heidenhain či Siemens nebo technologii 
soustružení a řídicí systém Fanuc a během 

90 minut přímo na místě vypracuje NC 
program podle zadaného výkresu. Vítězný 
program bude okamžitě použit k obrábění 
na CNC stroji a výherce si z Brna odveze 
obrobek vyrobený dle vlastního programu.

...či unikátní exponáty.
Mezi účastníky projektu Transfer techno-
logií opět nechybí ani největší tuzemské 
technické univerzity, které se pochlubí 
velmi atraktivními exponáty. Jak ČVUT 
v Praze, tak VUT v Brně vystaví v pavilo-
nu A1 formulové vozy, které se účastní 
série Formula Student – nejprestižněj-
ší celosvětové soutěže studentů v oblas-

ti automobilového průmyslu. 
Na obou univerzitách se na vý-
robě vozů podíleli studenti fa-
kult strojní a elektrotechnické 
a návštěvníci tak mohou porov-
nat výsledky jejich práce.

K zajímavým exponátům 
VUT v Brně dále patří elektro-
mobil „VUT SUPER EL II“ 
na platformě Škoda Superb II 

nebo záchranářské roboty Orpheus-AC 
a Orpheus-Explorer využitelné zejmé-
na k chemickému průzkumu. Návštěvní-
ky jistě zaujme také robot Scorpio určený 
do vnitřních prostor, kde díky housenko-
vým pásům dokáže chodit i po schodech. 
Jinou zajímavostí expozice VUT bude 
přenosný rentgenový a CT přístroj SCI-
OX, s nímž lze pořizovat klasické rent-
genové a CT snímky v digitální podobě, 
ve vysokém stupni rozlišení a za velmi pří-
znivou cenu. Toto studentské řešení zvítě-
zilo v soutěži České hlavičky 2010 a získa-
lo také několik zahraničních ocenění.  jer

Tupláky z polykarbonátu vyrábělo loni robotizované pracoviště, jehož součástí je šestiosý robot 
a čtyřosý lineární manipulátor včetně kamerové kontroly. Stroj vážící kolem 15 tun v pavilonu 
G1 výstaviště nainstalovali zaměstnanci spolupracujících společností během jednoho dne.

Barevná lokomotiva – nejen hezky vypadá, navíc je i ekologická 25
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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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CIUR a.s., Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem, tel.: 326 901 411, info@ciur.cz, www.ciur.cz  
PATRY s.r.o., Hodická 1321/18, 589 01 Třešť, tel.: 608 889 716, info@patry.cz, www.patry.cz
Krůta Pelhřimov s.r.o., Hrnčířská 889, 393 01 Pelhřimov, tel.: 603 733 753, info@jankruta.cz, www.jankruta.cz
Roman Kafka, Hornická 974, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 734 475 143, k-v@unet.cz, www.izolace-kafka.cz

Více informací o produktu
naleznete na stránkách:

www.climatizer.cz

inzerat-clima-partneri.indd   1 9.3.2011   16:48:05
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„Jsme všude tam, 
kde chcete žít“

www.agenturabydleni.cz
! MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ !

Název projektu: Vzdělávací program pro zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků 

při práci se žáky se SVP pro odstraňování bariér, bránících rovnému přístupu, a jejich aplikace v praxi,  
(Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.02/04.0003)

Doba trvání projektu: listopad 2011 – prosinec 2012: výuka (140 hodin), poradenství (60), 
metodické stáže v partnerské škole ZŠ Bartuškova Třebíč (40), celkem14 dvoudenních bloků,  

1x měsíčně, 15.00 – 19.00 (pátek), 8.30 – 16.00 (sobota).

Kurz je plně hrazen z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR: školné, ubytování, stravné, cestovné, školní potřeby,…

Výstup: Osvědčení s celostátní platností MŠMT ČR.

Vyučovací témata: Speciálně pedagogické metody a postupy ve vzdělávání žáků se SVP, Včasná depistáž dětí a žáků se 
SVP v součinnosti s PPP a SPC, Nové inkluzívní trendy ve vzdělávání žáků se SVP, Pedagogicko-psychologické poradenství 

dětem a žákům se SVP, Aktuální školská legislativa v oblasti péče o děti a žáky se SVP, Problematika volby povolání žáků se 
SVP, Psychosociální klima třídy s integrovanými žáky, Psychologie osobnosti zdravotně postižených dětí a žáků, Zkušenosti 

s integrací zdravotně postižených žáků s více vadami, Motivace, aktivace a relaxace žáků s SVP ve výuce

Tento dlouhodobý kurz nesupluje aprobační vysokoškolské studium.
Přihlášky a informace do 31. 10. 2011: IMPULS TŘEBÍČ, Okružní 935, 674 01 Třebíč, 

tel.: 777 230 705, 568 853 929, e-mail: impuls.tr@volny.cz
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Brod se rozloučil s Josefem Vašíčkem

Hod kolejnicí měl pojedenácté stejnou vítězku

Havlíčkobrodský hokej má za sebou smutný 
vstup do prvoligové sezony. Vedení klubu, 
fanoušci i hráči se ve středu 14. září rozlou-
čili s odchovancem Kotliny Josefem Vašíč-
kem, který zahynul při leteckém neštěstí 
v Jaroslavli. Skromný a usměvavý útočník 
začínal s hokejem v Brodě, mateřský klub 
záhy opustil a do „velkého“ hokeje se vy-
pracoval přes zámořské juniorské soutěže. 
Na rodné město ale nezanevřel, na Vysočině 
každé léto trénoval a v roce 2006 se přijel 
pochlubit se Stanley Cupem, k němuž po-
mohl týmu Carolina Hurricanes. Třicetiletý 
hokejista má na kontě i tituly juniorských 
a seniorských mistrů světa. Zpráva o tragé-
dii zasáhla celé město a několik hodin po ní 

uspořádali fanoušci smuteční pochod městem. 
Mateřský klub HC Rebel Havlíčkův Brod vě-
noval Josefu Vašíčkovi i úvodní utkání sezony. 
Fanoušci v černém se sešli na náměstí, odkud 
vyrazil smuteční pochod ke Kotlině, po minu-
tě ticha a nekončícím potlesku vystoupal nad 
zaplněné ochozy Vašíčkův černobílý portrét 
a fanoušci rozbalili transparent s nápisem: 
V našich srdcích zůstanete…
Poslední rozloučení se konalo ve čtvrtek  
15. září v brodské obřadní síni. Zazněly smu-
teční projevy starosty Havlíčkova Brodu Jana 
Tecla (ODS) a hejtmana Jiřího Běhounka (nez. 
za ČSSD), kteří Vašíčka označili za jednu z nej-
významnějších osobností města i kraje. 
 Text a foto: Ondřej Rázl

Část více než sto osmdesát let staré ko-
lejnice se pojedenácté proletěla nad kou-
lařským odhodištěm v Polničce. Tradiční 
Hod polničskou kolejnicí se v obci neda-
leko Žďáru nad Sázavou konal v sobotu  
3. září. Letošní ročník provázelo několik 
rekordů. Prvním byl počet zúčastněných 
závodníků. Neregistrovaných sportovců 
se zapsalo celkem sto šedesát pět. 

Devadesátka dospělých házela osmiki-
logramovou metou – částí kolejnice od-
lité roku 1837 v tehdejších polničských 
železárnách, děti byly rozdělené do pěti 
kategorií a soutěžily s dřevěnou replikou. 
Dalšími rekordy bylo jednak v pořadí jede-
nácté vítězství Vlasty Brožové z Polničky, 

která v kategorii žen nad čtyřicet let nena-
šla sobě rovnou soupeřku, a také sto šede-
sát kilometrů dlouhá trasa, již na kole zdo-
lala šestice žen z TJ Sokol Hnátnice. 

Rekordmanem se stal také nejstarší 
účastník soutěže veteránů šestasedmde-
sátiletý Stanislav Rozsypal, který přijel 
z největší dálky – vlakem z Frýdku Místku. 
„V obci má rodné kořeny, a tak návštěvu 
Polničky nasměruje vždy na tradiční pouť 
a zpestří si ji odhozem kolejnice,“ řekl o ve-
teránovi z východu republiky místostaros-
ta Polničky Luboš Zeman. Každoročně 

přijíždí na Hod polničskou kolejnicí spor-
tovní celebrita. Letos to byla Markéta 
Bednářová, dlouholetá opora české bas-
ketbalové reprezentace a zlatá medailist-
ka z mistrovství Evropy v Turecku v roce 
2005, která svoji sportovní kariéru za-
končila stříbrem na loňském Mistrovství 
světa v Karlových Varech. Soutěžní klání 
ve sportovně-zábavném areálu Salon Ex-
pres vagon Polnička navštívila přibližně 
pětistovka diváků. O hudební zpestření se 
postaral dechový soubor z polského města 
Krzywiń. text: Lucie Pátková  foto: Ivo Havlík

Dvaadvacátá Horácká 
rally Třebíč v cíli
Na start letošního ročníku se postavilo 
celkem 102 vozů, cílovou rampu vidělo 
pouhých 67 posádek. O start prvního 
vozu se postaral Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD), hejtman Kraje Vysočina. 
Nejrychlejší čas zajela dvojice Roman 
Odložilík, Martin Tureček na voze Cit-
roën Xsara WRC, která byla od začátku 
v čele a během šesti rychlostních zkou-
šek si vypracovala dostatečný náskok. 
Horácká rally byla také součástí i šam-
pionátu historiků, kde kraloval Zde-
něk Tichý na voze Opel Kadett Coupe. 
V pohárovém hodnocení nenašel pře-
možitele Ukrajinec s českou licencí 
Andrij Čepil.

text: Ondřej Rázl  foto: Radim Brancovský

Kolejnice v Polničce létaly vzduchem už pojedenácté.

Účastníci soutěže změřili síly v řadě kategorií, fotografie ze soupeření žen do čtyřiceti let.

Fotoreportáž z akce Bezpečná Vysočina

Karel Kadela ze Střední policejní školy při demonstraci výstroje ozbrojence. Trocha požární osvěty s tiskovým mluvčím krajských hasičů na Vysočině Petrem Hamáčkem.

Do kondolenční listiny v havlíčkobrodské Kotlině se zapsaly stovky občanů.

Hasičská družstva na Vysočině 
patří k nejlepším v republice
Extraliga v požárním útoku je nejvyšší 
soutěží v tomto sportu a Vysočina v ní 
má velké zastoupení. Hasiči z Nevceh-
le patří v extralize k legendám společ-
ně s Výčapy, Mikulovicemi, Petrovicemi 
nebo Trnavou. V novodobé historii se 
i mladé vysočinské týmy probojovávají 
na nejvyšší příčky, příkladem mohou být 
Lavičky nebo Urbanov. To, že je Vysočina 
líhní kvalitních hasičů, potvrzuje jeden ze 
zakladatelů extraligy, Jaroslav Novotný 
z Mikulovic u Třebíče. Společně s deseti 
dalšími nadšenci v roce 1995 založili ex-
traligu v požárním útoku. Za šestnáct let 
existence si soutěž získala velkou oblibu 
a družstva z Vysočiny patří k nejlepším. 
„Petrovičtí hasiči se účastnili extrali-
gy od počátku a vyhrávali, o soutěži se 
začalo mluvit a ostatní družstva se jim 
chtěla vyrovnat,“ popisuje Milan Pařil, 
současný člen Rady extraligy a proudař 
SDH Nevcehle, proč se tolik týmů regionu 
začalo o extraligu zajímat.

„Původně sloužil požární sport hasič-
ským jednotkám k přípravě na boj s přírod-
ními živly. Dnes se už lidé této činnosti vě-
nují spíše jako sportu než jen jako nácviku 
hašení,“ dodává Pařil. Konkurence a touha 
změřit síly s těmi nejlepšími jsou důvodem, 
který k extralize přitahuje jednak závodní-
ky, a jednak také diváky či média.

Ze všech šestnácti ročníků patří sedm 
mužských a devět ženských vítězství 
právě Vysočině. Muži z SDH Nevcehle 
zvítězili dvakrát, Petrovice byly první 
dokonce pětkrát. Ženy z SDH Výčapy se 
na špici umístily pětkrát a ženy z Nevce-
hle čtyřikrát.

text: Ondřej Rázl a Petra Pavlusiková

foto: Petra Pavlusiková

Nejen hasiči, ale i hasičky z Vysočiny patří 
mezi nejlepší v republice.

Mladí vyrazí potřetí 
S Vysočinou do Evropy 
Třetí ročník vědomostní soutěže pro 
středoškoláky se uskuteční v letoš-
ním školním roce na Vysočině. „Úko-
lem soutěžících bude co nejlépe od-
povědět na řadu otázek zaměřených 
na znalosti zeměpisu, historie, kultury, 
ale i sportu nebo hospodářství naše-
ho kraje spolu s využitím anglického 
jazyka a internetu. Trojici nejúspěšněj-
ších řešitelů odměníme čtrnáctidenním 
vzdělávacím kurzem anglického jazyka 
ve Velké Británii,“ vysvětluje Marie 
Kružíková (nez. za ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast školství. Informa-
ce najdou zájemci na stránkách  
www.ourregion.cz. 

První soutěžní kolo startuje 3. října 
a soutěž je stejně jako u předchozích 
dvou ročníků rozdělena na průběžnou 
a finálovou část. „V průběžné části 
soutěžící od října do ledna čeká pět 
kol s různě náročnými sedmi otázka-
mi. Dvě z nich jsou v anglickém jazyce 
a jedna s označením bonus, hodnotit 
budeme i čas zaslané odpovědi. Tři-
cítka nejúspěšnějších řešitelů postou-
pí do dvoukolového finále. V prvním 
kole finalisté odpoví na dvacet otázek 
z místopisu kraje Vysočina. Ve druhém 
představí deset nejlepších soutěžících 
své prezentace na téma: Co se ti vy-
baví, když se řekne Vysočina,“ uzavírá 
Marie Kružíková. text: Milan Pilař

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--9--2011.html
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--9--2011.html
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