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Vážení čtenáři,
nejen podle kalendáře, 
ale i ve skutečnosti je 
tady podzim, na polích 
i v zahrádkách se sklíze-
jí poslední zbytky úrody, 
a tak je i čas poohléd-
nout se, jaký vlastně rok 
2010 v zemědělství byl. 
I když každý rok příro-

da nějak nepříjemně překvapí, letošní průběh 
počasí dlouho nikdo nepamatuje. Nechci vyjme-
novávat jednotlivé problémy, které zemědělce 
po celý rok sužovaly, ale o to více je třeba oce-
nit, že i přes nepřízeň počasí, zhoršenou kvalitu 
sklízených produktů a stále nízké ceny u živo-
čišných produktů zemědělství na Vysočině ješ-
tě žije. A dokonce svou produkcí řadí Vysočinu 
mezi nejagrárnější kraje v ČR. Posuďte sami: 
pracuje v něm 7 – 8 % práceschopného obyva-
telstva, má největší stáda skotu, vyrábí se zde 
nejvíce mléka, brambor a vepřového masa.

A proto mě velmi mrzí, že tato společnost si 
stále neuvědomuje – a řekl bych, že to nevědo-
mí je stále hlubší – jak těžká a odpovědná to je 
práce. Práce, která plodí nejen výborné potravi-
ny, nedegenerované žádnými náhražkami, jak 
potvrzuje i první ročník soutěže o Regionální 
potravinu kraje Vysočina. Je to ale i práce, kte-
rou je vidět také na péči o krajinu, vodu a ži-
votní prostředí, kterými se tak rádi na Vysočině 
chlubíme. A přesto je tato práce z celospolečen-
ského hlediska nejen ve mzdách, ale i morálně 
nedostatečně ceněna: najdeme ji na jednom 
z posledních míst žebříčku povolání. I když 
se zemědělcům podsouvá, že jsou největšími 
znečišťovateli životního prostředí, že mohou 
za všechny povodně,  myslím si, že až na pár 
excesů je to právě naopak.

Nechtěl bych se dožít doby, kdy útlum země-
dělství dosáhne takové úrovně, že se přestane 
půda obdělávat a v krajině se objeví takové 
rostliny jako bolševník, jehož likvidace je hod-
ně drahá a – stejně jako návrat k původní kul-
turní krajině – někdy téměř nemožná. Ostat-
ně k tomu už známe příklady z Karlovarského 
kraje...

Važme si proto více lidí, kteří jsou ještě 
ochotni obdělávat půdu, chovat dobytek, sta-
rat se o krajinu, vodu, les, o životní prostředí, 
nezáviďme a neškrtejme jim dotace, které jim 
alespoň z části uhrazují službu, kterou nám 
ostatním poskytují. Totiž že svou zemědělskou 
činností, ať ekologickou či intenzivní, ale vždy 
podle pravidel správné zemědělské praxe, šetr-
ných k půdě, vodě, přírodě, naši chloubu, kraji-
nu, tvoří.

Josef Matějek

radní kraje Vysočina pro oblast lesního  
a vodního hospodářství a zemědělství (ČSSD)

Je po komunálních 
volbách. Pokračuje 
práce pro města a obce 
 Několik dní po komunálních volbách čekají ně-
které radnice a obecní úřady personální změny, 
někde zůstane jmenovka na dveřích starosty ne-
změněná. 

Zvykli jsme si na to, že volby nejsou pouze 
testem popularity. Pro staré vedení měst a obcí 
jsou bilancí výsledků jejich čtyřleté práce, pro 
nováčky představují nový start na dlouhou trať 
s řadou konkrétních plánů a plněním volebních 
slibů. Jako velice důležitou skutečnost vidím, 
stejně jako mnozí politologové, generační pest-
rost komunálních zastupitelstev. Tým zkušených 
zastupitelů zdravě promíchaný s nováčky přiro-
zeně naváže na dosavadní zkušenosti a dobré 
výsledky, na druhou stranu  nováčci přinesou 
do zastupitelských řad čerstvý vzduch a jinou 
variantu řešení.

Přeji všem novým a staronovým zástupcům 
v místních samosprávách hodně úspěchů v jejich 
mnohdy nelehké práci a chci věřit, že převáží zá-
jem o rozvoj a podporu našeho regionu nad poli-
tickou nesnášenlivostí a přemírou ideologie.  

za členy Rady kraje Vysočina 
Jiří Běhounek, hejtman

Silnice stojí peníze 
Řidiči to však ocení, hlavně v zimě. 
Opravujeme navzdory škrtům

2 Regionální produkt 
Dalších pět výrobců a producentů 
získalo právo užívat regionální značku

3 Nejlepší knihovna v ČR 
Je v 80hlavých Petrůvkách 
na Třebíčsku. Čtenáře si hýčká

4 Vyšlápnout si k Víru 
Nejkrásnější přehrada v republice? 
Možná, jistě ale třetí nejvyšší

5

Poslední dva roky 
chybí v rozpočtu kraje 
Vysočina na straně 
příjmů dohromady 
půl miliardy korun, 
v současnosti mají 
navíc negativní dopad 
na krajský rozpočet 
jednak vládní škrty 
na úrovni 7,5 procenta, 
ale také dlouhodobě 
nízké platby státu 
za výkon státní správy.

„Šetření ministerstva financí zname-
ná pro kraj Vysočina od státu úhradu 
pouze 67,5 procenta nákladů na vý-
kon státní správy v přenesené působ-
nosti, zbytek musíme dodávat z vlast-
ních zdrojů,“ popisuje další problém 
Zdeněk Kadlec, ředitel krajského 
úřadu.

Přes tato a všechna další negativa 
se ale daří vedení kraje Vysočina držet 
rozpočet vyrovnaný, mimo jiné také 
díky promyšlenému systému úspor. 
„Průběh letošního rozpočtu ukazuje, 
že se ho podařilo postavit reálně. Přes 
počáteční velký výpadek příjmů uka-
zují čísla za poslední dva měsíce pří-
znivý vývoj. Rozpočet zatím drží daň 
z přidané hodnoty (DPH) a mzdy. To 
se ale může stát velkým problémem 
při plnění krajské pokladny v příštím 
roce, kdy právě tady může dojít k pro-
padu. Nyní jsme mírně nad sto pro-
centy plánu, přesto s dalšími výdaji 

oproti rozpočtovaným nepočítáme,“ 
uvedl Vladimír Novotný (ČSSD), ná-
městek hejtmana kraje.

Podle jeho slov bylo důležité dofi-
nancovat evropské projekty v regionu 
a dát tak prostor pro překonání kri-
ze místním podnikatelům. „V příštím 
roce už tolik peněz do regionu nepři-
teče. Rozpočet plánujeme opět jako 
vyrovnaný, pouze chceme vytvořit 
větší rezervu (zhruba 250 milionů) pro 

nepředvídané situace,“ přibližuje Vla-
dimír Novotný, který současně s kole-
gy hledá další možné úspory na straně 
výdajů. 

Jednou z cest, po níž se kraj vydal už 
před dvěma lety, jsou hromadné nákupy 
energií a materiálu, například prostřed-
nictvím elektronických aukcí. Těmi by 
se v příštím roce mělo uspořit při ná-
kupu plynu více než deset milionů ko-
run a u elektřiny dokonce více než třicet 

milionů. „Připraveny jsou také výběry 
na dodavatele zdravotnického materiá-
lu a léků pro naše nemocnice, také tady 
očekáváme úspory na úrovni desítek mi-
lionů,“ doplňuje náměstek hejtmana.

Podle slov Vladimíra Novotného 
plánuje vedení kraje přebytky z letoš-
ního rozpočtu použít také na podpo-
ry v rámci Fondu Vysočiny, ale rovněž 
pro vytvoření plánované rezervy.

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Hospodaření kraje dlouhodobě 
vyrovnané. Navzdory krizi!

Šest osobností převzalo nejvyšší krajská ocenění

Další úspěšná elektronická aukce. Vítězslav Grygar z aukční společnosti prezentuje výsledek v podobě milionových úspor na nákupu plynu 
a silové energie Vladimíru Novotnému, náměstkovi hejtmana.

Potřetí v historii kraje Vysočina 
udělilo krajské zastupitelstvo 
nejvyšší ocenění kraje Vysočina.

Originální kamenné a skleněné me-
daile převzalo šest osobností, jejichž 
aktivity v oblasti odboje, budování 
dobrého jména kraje, péče o zdraví, 
sportu nebo společenských věd vý-
znamným způsobem region obohati-
ly, často i proslavily. „Letos oceněné 
osobnosti utvářely dějiny a historii 
našeho regionu a podstatnou měrou 
se podílejí na současnosti i budouc-
nosti Vysočiny,“ uvedl hejtman kra-
je Vysočina Jiří Běhounek. Nejvyšší 
ocenění kraje Vysočina v posledních 
třech letech získalo již 22 osobností. 
V letošním roce výbor pro udělování 
medailí poprvé nerozhodl o majiteli 
dřevěné medaile pro mladé nadějné 

osobnosti s potenciálem osobnost-
ního růstu. „Sami jsme byli překva-
peni. Bohužel, žádná osobnost spa-
dající pod tuto kategorii nebyla letos 
nominována,“ vysvětlil Ivo Rohovský 
(ODS), předseda výboru.

Kamenná medaile
Václav Miláček
Celoživotní přínos v oboru pediatrie 
s přesahem krajské úrovně, lékařská osob-
nost a uznávaný odborník a konzultant.

Skleněné medaile
Michal Stehlík
Klíčová osobnost při přípravách Dolno-
rakouské zemské výstavy, hlavní kurátor 
výstavy, ceněný odborník v oblasti historie. 

Zdeněk Geist
Člen PTP, stále aktivní při připomínání 

nezákonností minulého režimu, neúnav-
ně i dnes šíří odkaz PTP mezi mladou 
generací.

Miroslav Marek
Spolutvůrce a spolukoordinátor 
originálního know-how, které dalo 
a dává našemu regionu punc originality 
a mimořádnosti.

Stanislav Neveselý
Jeden z nejúspěšnějších hokejových 
koučů v historii národního hokeje, regio-
nální sportovní patriot. 

Zdeněk Vyhlídal
Celoživotní přínos v oboru litera-
tury, zaměřil se především na pověsti 
a lidová vyprávění z Českomoravské 
vrchoviny.

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje VysočinaSkleněná medaile kraje Vysočina

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

http://www.kr-vysocina.cz
http://www.iKrajvysocina.cz
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Dětská závislost na internetu

Rekordní zájem o Živnostníka a Firmu roku na Vysočině

Netolismus (netholism) je chorobná zá-
vislost na tzv. virtuálních drogách, kte-
rými nejčastěji chápeme televizi, video, 
počítačové hry, mobilní telefon a práci, 
zejména však zábavu na internetu (chato-
vání, kontrola e-mailových zpráv, sociální 
sítě atd.). „Podstata této závislosti spočívá 
v tom, že řada lidí nepotřebuje naplnit své 
ambice a představy v reálném světě. Vel-
mi často jim stačí virtuální prožitek, ně-
kdy dokonce pouze uspokojení ve vlastní 
fantazii,“ upozorňuje radní kraje Vysoči-
na pro oblast informatiky Zdeněk Ryša-
vý (ČSSD) a doplňuje, že jde o fenomén, 
který dokáže zcela změnit životy dospě-
lých a stále častěji i dětí. Jak zjistit, zda se 
jedná skutečně o závislost, nebo jen o oby-
čejnou zálibu?

Důležitým projevem je postupná ztrá-
ta zájmů a přátel. Dotyčného už nezají-
mají původní koníčky, ale jen internet. 
Okruh přátel se zužuje. Posledním pří-
znakem je užívání internetu i přes škod-
livé vlivy na zdraví. Podceňovat tyto 
projevy se rozhodně nevyplácí, proto-
že závislost na internetu nemá podobu 
jen zdravotních problémů. Postižena je 
i psychika.

zdroj infomace: www.saferinternet.cz

Koncem září se v Jihlavě sešla početná re-
prezentace živnostníků a firem se sídlem 
v kraji. Na programu bylo vyhlášení vítězů 
soutěží Živnostník roku a Firma roku na Vy-
sočině. Nejlepším Živnostníkem roku na Vy-
sočině se stal Dušan Tripal z Třeštice u Telče, 
zástupci společnosti Neosolar z Jihlavy pře-
vzali ocenění v soutěži Firma roku.

Porota u společnosti Neosolar, která 
zvítězila v konkurenci 236 společností, 
ocenila vlastní výzkumnou a vývojovou 
činnost a rozsah nabídky. „Příčinu úspě-
chu vidím především v tom, že se nám 
včas podařilo odhadnout vhodné cíle a in-
vestovat své zdroje do myšlenky podnikat 
v oboru obnovitelných energií a úspory 
energií. Díky tomu se nám povedlo dostat 
se z rozměru regionální firmy na firmu 
s celorepublikovým významem. Také jsme 
se pustili do vývoje a výroby vlastních 
výrobků, což nás posunulo před konku-
renci,“ komentoval umístění Jiří Zeman, 
jednatel firmy Neosolar.

„Velká účast v těchto 
soutěžích je pro nás příslibem 

do budoucna...“
Vladimír Novotný, 

první náměstek hejtmana

Ze 121 přihlášených živnostníků vybra-
la porota jako nejlepšího Dušana Tripala, 
zpracovatele papíru. Podnikat začal v roce 

2000 a členy poroty zaujal nejen recyklací 
papíru, ale i schopností přemýšlet o mož-
nostech, jak získávat suroviny z odpadu 
jiných firem. „Děláme něco z hlediska 
zpracování odpadů neobvyklého, ale fun-
guje to! Za poslední rok jsme o sto procent 
zvýšili počet zaměstnanců a investovali 
do technologií a nemovitostí, takže si mys-
lím, že jsme v podmínkách hospodářské 
recese obstáli,“ dodal Dušan Tripal.

„Příjemně mě překvapilo, že z hledis-
ka počtu zúčastněných byla Vysočina 
druhým nejsilněji zastoupeným krajem 
v obou kategoriích soutěže, a to je pod-

le mě příslibem do budoucna. Lepší byli 
jen v Libereckém kraji,“ komentoval 
účast Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek 
hejtmana kraje Vysočina. Podle jeho slov 
se snaží kraj Vysočina dlouhodobě pomá-
hat podnikatelům v regionu a vytvářet 
pro ně lepší podmínky. „Máme vytvoře-
nou pracovní skupinu, která se tomuto 
tématu věnuje. V posledních letech jsme 
se zaměřili především na zlepšení do-
pravní dostupnosti, což dokládají silniční 
stavby zprovozněné v posledních měsí-
cích,“ uzavírá Vladimír Novotný.

text: Milan Pilař  foto: Firma roku

Řidiči se projedou po nových silnicích, 
usnadní hlavně cestování v zimě
V říjnu bylo na Vysočině 
otevřeno hned 
několik nových nebo 
modernizovaných silnic.
Zejména v zimě řidiči ocení nový obchvat 
České Bělé na Havlíčkobrodsku, který 
po dvouleté výstavbě podstatně usnadní 
cestu na silnici I/34 na Chrudim. Doprava 
se přesune mimo obec a odpadnou tak ko-
lony v kopci. Stavba obchvatu vyšla na více 
než 401 mil. Kč bez DPH a její součástí je 
přemostění říčky Bělé v délce 273 metrů. 

Od října mohou řidiči využít i další zre-
konstruovaný dvoukilometrový úsek sil-
nice II/405 Příseka – Brtnice. Silnice je 
fakticky přeložkou původní komunikace 
v šířce 9,5 metru. Náklady dosáhly 175 mi-
lionů korun a budou minimálně z 85 % hra-
zeny z ROP Jihovýchod.

Koncem září odstartovala rekonstrukce 
silnice II/602, spojující hranice kraje s Pel-
hřimovem. Práce na dvou a půl kilometro-
vém úseku začaly koncem září u Vyskytné, 
kde pracují firmy i o sobotách a nedělích. 
„Během prvního pracovního víkendu byla 
odfrézována stávající živičná vrstva a za-
hájeny zemní práce, kromě jiného na výko-
pech pro pokládání telematického zaříze-
ní,“ popsal Libor Joukl (ČSSD), náměstek 

hejtmana pro oblast dopravy. Na jaře bude 
oprava silnice pokračovat modernizací 
3,5 km úseku u Dušejova a tříkilometrové-
ho úseku od obce Strměchy. Předpokláda-
né náklady jsou odhadovány na 184 milio-
ny korun, na jejich úhradě se bude podílet 
i ROP Jihovýchod.

V souvislosti s vládními škrty se při 
říjnové návštěvě ministra dopravy Víta 
Bárty na Vysočině hovořilo i o chysta-
ných stavbách. Prioritou ministra jsou 
podle vlády obchvaty měst a obcí. Pro 

rozvoj regionu je podle Libora Joukla dů-
ležité dokončení mimoúrovňové křižo-
vatky Jihlava – Pávov, respektive klíčové 
napojení největší jihlavské průmyslové 
zóny na D1. Dalšími plánovanými pro-
jekty na Vysočině jsou dokončení zkapa-
citnění komunikace Božejov – Ondřejov 
a Ondřejov – Pelhřimov. Připravuje se 
také řešení nebezpečné zatáčky v Pohle-
du u Havlíčkova Brodu nebo u Mělkovic 
na Žďársku.

text: Ondřej Rázl  foto: archiv kraje Vysočina

Na dostavbu mimoúrovňové křižovatky u jihlavské průmyslové zóny Pávov chce ministr 
dopravy Vít Bárta najít prostředky v úsporách. Nedokončenou křižovatku si prohlédl 
v doprovodu náměstka hejtmana Libora Joukla a hejtmana Jiřího Běhounka.

Dušan Tripal, držitel ocenění Zlaté stránky.cz Živnostník roku kraje Vysočina 2010 a ocenění 
Vodafone Byznys rebel kraje Vysočina 2010, Jiří Zeman, jednatel společnosti Neosolar, držitel 
ocenění Vodafone Firma roku kraje Vysočina 2010.

Příznaky závislosti na internetu:
  potřeba neustále prohlížet svou e-mailo-

vou poštu
  nutkavá potřeba bez cíle listovat nabíd-

kami jednotlivých serverů
  vtíravé myšlenky o internetu ve chvílích, 

kdy se člověk zabývá jinými aktivitami
  v blízkosti počítače vzniká bezdůvodná po-

třeba zapnout ho a připojit se na internet
  ztráta zájmu o své okolí, omezení činnos-

tí, které nás dříve uspokojovaly
  vědomí, že toto chování je nesprávné 

a snaha je maskovat

  upřednostňování virtuálních vztahů před 
skutečnými
  snížení sebekontroly při používání internetu
  neschopnost přerušit práci s internetem
  zdravotní problémy s krční páteří, vady 

držení páteře, poškozování očí
  Důležitá rada pro rodiče: Nejčastější pří-

znaky závislosti dítěte na internetu jsou 
stavy podobné transu při hraní hry, vzpí-
rání se rodičovským zákazům hraní, ne-
schopnost dodržovat časový limit určený 
pro tuto činnost.

Jak závislosti na počítačových hrách předcházet?
  sledujte, jaké hry děti hrají
  stanovte striktní limity, kdy může dítě 

hrát a kdy ne
  nezapomínejte na rostoucí roli sociálních 

sítí (Facebook, Twitter, LinkedIn)
  komunikujte s dětmi o jejich virtuálním životě
  podporujte dítě v jiných zájmech
  předcházejte tomu, aby se dítě nudilo
  posilujte zdravé sebevědomí dítěte

  dávejte pozor, aby dítě nehrálo hry u ka-
marádů
  uvědomte si, že hry mají i kladné strán-

ky, některé umožňují rozvíjet logiku, 
postřeh, schopnost orientace ve složité 
situaci, koordinaci očí a rukou, koncent-
raci, plánování, řešení problémů a další 
schopnosti
  důležitý je výběr vhodných her

Základní autobusová 
dopravní obslužnost 
na Vysočině se od 
Nového roku nemění
Kraj Vysočina v rámci připravovaného 
rozpočtu na rok 2011 zatím nepočítá 
s omezením základní dopravní obsluž-
nosti v rámci celého regionu. V případě 
zrušení železniční trati Moravské Budě-
jovice – Jemnice je připraven vlakové 
spojení nahradit nutným počtem no-
vých autobusových spojů.

Kraj Vysočina připravuje řadu úspor-
ných opatření, zatím se ale vyhýbal 
škrtům podpor pro základní dopravní 
obslužnost kraje. „Téměř všechny že-
lezniční tratě a většina autobusových 
spojů jsou z hlediska provozu ztráto-
vé. Po komunálních volbách a ustálení 
chodu na radnicích nás proto čeká celá 
řada aktuálních jednání o účelnosti 
a efektivnosti některých linek veřej-
né dopravy,“ uvedl Libor Joukl (ČSSD), 
náměstek hejtmana pro oblast dopravy 
s tím, že najít kompromis ve financová-
ní ztrát ve veřejné dopravě a efektivněj-
ší sestavování jízdních řádů jsou kroky, 
kterým se kraj v budoucnu nevyhne.

V roce 2009 ujely autobusy v rám-
ci základní dopravní obslužnosti kraje 
Vysočina zhruba 15,5 milionu kilometrů 
a přepravily šestnáct milionů cestují-
cích. V letošním roce se na území kraje 
Vysočina provozuje 355 autobusových 
linek, což představuje cca 5500 auto-
busových spojů, na nichž zhruba pět 
stovek autobusů přepraví denně kolem 
šedesát tisíc cestujících. Kraj Vysočina 
dotuje základní dopravní obslužnost 
v regionu ročně částkou vyšší než 545 
milionů korun.

text: Milan Pilař

Další evropské peníze 
do vzdělávání
V říjnu předložil kraj Vysočina na Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělový-
chovy projektové žádosti o tzv. globální 
granty, ve kterých kraj žádá o finanč-
ní prostředky z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V případě schválení získá kraj Vyso-
čina dalších 210 milionů korun z evrop-
ských fondů na vzdělávání, 85 % z Ev-
ropského sociálního fondu a 15 % ze 
státního rozpočtu, které mohou školy, 
školská zařízení a další instituce využít 
až do konce roku 2014. 

Více než polovinu těchto peněz vy-
užijí střední a základní školy na zkva-
litnění vzdělávání tak, aby žáci získali 
potřebné znalosti a dovednosti k lep-
šímu uplatnění na trhu práce. Pětina 
prostředků zajistí rovné příležitosti 
ve vzdělávání a zbývající část je vy-
členěna k dalšímu vzdělávání učitelů 
a pedagogických pracovníků.

První výzvu k využití těchto finančních 
prostředků plánuje kraj vyhlásit v prvním 
čtvrtletí roku 2011 a informovat o ní bu-
deme i v novinách Kraj Vysočina. Pod-
mínkou žádosti pro zájemce bude opět 
zpracování rozsáhlého záměru s podrob-
ným popisem očekávaného přínosu pro-
jektu nebo plánovaného průběhu reali-
zace včetně přesného rozpočtu.

„Finanční prostředky přispějí mimo 
jiné také ke zkvalitnění počátečního 
vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčo-
vých kompetencí absolventů. Cílem je 
jejich uplatnění na trhu práce a zvýšení 
jejich motivace k dalšímu vzdělávání,“ 
uzavírá Martin Hyský (ČSSD), radní kraje 
Vysočina pro regionální rozvoj.

text: Milan Pilař

Podnikatel Aleš 
Vojáček: Servis kraje 
pro podnikání je 
nadstandardní
Už druhou podnikatelskou misi pro 
podnikatele z Vysočiny na Ukrajinu 
uspořádal ve spolupráci s Krajskou 
hospodářskou komorou kraje Vysoči-
na a Generálním konzulátem České 
republiky ve Lvově na přelomu září 
a října kraj Vysočina. 

„Cílem mise do Lvova bylo navázat 
kontakty se zástupci tamní hospodář-
ské komory, státními institucemi pro 
podporu podnikání a podnikateli sa-
motnými prostřednictvím dvoustran-
ných jednání. Pro každého účastníka 
byla připravena minimálně tři jedná-
ní,“ uvedl radní Martin Hyský (ČSSD).

Jedním ze čtyřiadvaceti podnikate-
lů v misi byl Aleš Vojáček ze společ-
nosti Medicene – ALVO. „Musím říci, 
že servis krajského úřadu byl velice 
profesionální. Pro mě je to nová zku-
šenost, při svém podnikání v Praze 
jsem se s tak intenzivním zájmem 
veřejné instituce nesetkal. Je velice 
chvályhodné, když kraj vytváří nad 
rámec svých povinností podmínky 
pro podnikání jak na území kraje, tak 
i mimo ně,“ ocenil aktivity kraje Vy-
sočina Aleš Vojáček. Ten vedl na Ukra-
jině jednání o dodávkách zdravotnic-
kých pomůcek, které tam podle jeho 
slov chybí. „Zvažuji nyní společný 
podnik, nebo zastoupení na Ukraji-
ně. Například v lázních Truskavec, což 
je špičkové zařízení, kde se léčí děti 
s mozkovou obrnou z celého světa, 
mají už zájem o spolupráci,“ dodal 
Aleš Vojáček.

text: Milan Pilař

foto: archiv kraje Vysočina

S Vysočinou 
(za angličtinou!) 
do Evropy
Trojice vítězů prvního ročníku soutěže 
S Vysočinou do Evropy z gymnázia v Tře-
bíči absolvovala o letních prázdninách 
dvoutýdenní kurzy angličtiny v Anglii.

„Soutěže jsem se zúčastnil, protože 
jsem soutěživý typ, ceny vypadaly lákavě, 
o region jsem se zajímal, nebyl důvod to 
nezkusit,“ říká Marek Pouzar z Kněžic. 
„Finálové kolo bylo příjemnou zkušenos-
tí, zajímavá atmosféra, zdravé nervové 
vypětí při prezentaci, chutný raut, spousta 
komunikativních soupeřů a soupeřek,“ 
prozrazuje Marek dojmy. „Pobyt v Har-
rogate? Dobrá zkušenost. Za normálních 
okolností bych si ho nemohl dovolit. Byl 
jsem mírně rozčarovaný z malé intenzity 
vyučování a spousty nevyužitelného vol-
ného času. Mé angličtině ale pobyt určitě 
prospěl, hlavně jsem se naučil používat 
z gymnázia jen teoreticky naučené jevy,“ 
dodává Marek.

Druhým vítězem byl Martin Sedláček 
z Třebíče. „Soutěž mi přinesla nové po-
znatky o Vysočině, které jsem do té doby 
neznal. Všechny ceny byly atraktivní a to, 
že se mi podařilo umístit na špici, byla 
třešnička na dortu. Pobyt v Anglii mi urči-
tě zlepšil jazykové dovednosti a jsem rád 
za poznání nové kultury. Rodina, u které 
jsem byl ubytovaný, byla velice přátelská 
a chodil jsem s nimi často do města. Dále 
mi pobyt dal do budoucna nechuť k tous-
tům,“ sděluje s úsměvem Martin. Stejné 
pocity měl i třetí vítěz z třebíčského gym-
názia Marek Koutný. „Kurz v Anglii byl 
jistě zajímavou zkušeností, protože do za-
hraničí se nepodívám denně. Co se však 
týče zlepšení jazykových schopností, byl 
to trochu problém vzhledem k tomu, že 
v jazykových třídách byla většina českých 
studentů. Člověk pak mnoho té angličtiny 
nepochytí,“ uzavírá Marek Koutný.

text: Milan Pilař  foto: archiv Marka Pouzara

Jednání podnikatelského fóra 
v ukrajinském Truskavci, zprava Tomáš 
Prchal, ředitel Krajské hospodářské 
komory, David Pavlita, generální konzul 
ČR, Martin Hyský, radní kraje Vysočina

Sonya Ojeda a Marek Pouzar při večerních 
školních sportovních aktivitách v parku

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--10--2010.html
http://www.vysocina-finance.cz
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Přes sto sedmdesát lokalit se statutem 
chráněných území, čtvrtina z toho – přesně 
44 – uvnitř chráněných krajinných oblastí. 
To je současný stav, ale vedení kraje Vyso-
čina počítá s jejich dalším rozšiřováním.

„Jedná se o místa s původní faunou 
a endemickou flórou, kde by například 
extenzívní hospodaření mohlo poničit 
biotop. K zachování vzácných druhů 

živočichů i rostlin je nutné zavést spe-
cifický způsob údržby těchto území,“ 
vysvětluje Zdeněk Ryšavý (ČSSD), rad-
ní kraje Vysočina pro oblast životní-
ho prostředí. Na podporu chráněných 
území pamatuje krajský rozpočer ročně 
částkou čtyř milionů korun. Ta směřuje 
převážně k těm, kdo se na jejich údržbě 
podílejí. „Jsou to neziskové organizace, 

soukromníci, ale také obce a družstva. 
Zajišťují například likvidaci nežádou-
cích rostlin, ruční kosení luk apod.,“ do-
dává Zdeněk Ryšavý.

Letošní rok byl vyhlášen Mezinárod-
ním rokem biodiverzity, proto je symbo-
lické, že kraj společně s partnery z nezis-
kového sektoru realizuje stejnojmenný 
projekt. V jeho rámci dojde během tří let 
k celkové revitalizaci dvaceti chráněných 
území.

„V loňském roce jsme společně vytipo-
vali nejvíce ohrožená místa, na první z nich 
jsou již podány projekty do OPŽP. S pomo-
cí evropských a krajských peněz budou za-
chráněny např. laguny u Bohdalova s vý-
skytem vzácných rostlin i živočichů, Fickův 
rybník nebo údolí Brtnice s teplomilnými 
rostlinami. V plánu je i revitalizace raše-
liniště Chojnov a další lokality,“ doplnil 
Zdeněk Ryšavý. Projekt by měl pokračovat 
v následujících dvou letech.

text: Milan Pilař 
foto: Český svaz ochránců přírody Kněžice

Vysočina, náš region

Regionální operační 
program – pro venkov 
nenahraditelný

Úspěšný 
dotační titul 
pro města 
a obce se 
vyznaču-
je vysokou 
podporou 
vyjádřenou 
v procen-

tech a relativně velkým objemem 
finančních prostředků. Důkazem 
samotné úspěšnosti je velký zá-
jem o dotaci ze strany žadatelů. 
A pokud se v rámci jedné výzvy 
setkají žádosti o dotaci, které 
převyšují alokaci šestinásobně... 
– čísla mluví za vše. Právě ta-
kový dotační titul je Regionální 
operační program NUTS 2 Jiho-
východ. Podpora ve výši 92,5 % 
z uznatelných nákladů pro menší 
města a obce do pěti tisíc obyva-
tel je výjimečná dotace. Ve Velké 
Bíteši se díky tomuto programu 
podařilo upravit veřejné pro-
stranství křižovatky ulic Kostelní, 
Na Valech, Tišnovská a Vlkovská. 
Druhým významným projektem, 
který se podařilo zrealizovat 
za podpory ROP Jihovýchod, je 
modernizace SOU Jana Tiraye 
za účelem zkvalitnění výuky. Díky 
vysoké finanční podpoře moh-
la být dnes již SOŠ Jana Tiraye 
vybavena těmi nejmodernějšími 
stroji a výpočetní technikou po-
třebnou pro náročnou výuku obo-
ru obráběč kovů.

O to větší obavy vzbuzovaly 
výstupy zástupců Ministerstva 
financí, kteří v zájmu úsporných 
opatření výdajové stránky stát-
ního rozpočtu navrhli zrušení 
závazku státu na spolufinanco-
vání projektů z ROP Jihovýchod 
národním podílem ve výši 7,5 % 
z uznatelných nákladů. Po vlně 
kritiky, která se snesla na MF, zá-
stupci ministerstva ustoupili, ale 
jen částečně. Přiznali se k závaz-
ku státu pouze pro projekty měst 
a obcí, neziskových organizací, 
ale ne pro kraje. Pro rok 2011 to 
znamená, že na krajské projekty, 
hlavně na dopravní stavby, bude 
chybět částka výrazně převyšu-
jící sto milionů korun. Výsledek 
bude zřejmý, dojde ke zpomale-
ní realizace dopravních staveb 
a tím pádem k dalšímu nárůstu 
nevyhovujících úseků komunikací 
jak v zastavěných územích měst 
a obcí, tak i v nezastavěných 
teritoriích. Proto je důležité i na-
dále postupovat jednotně proti 
centralistickému škrtání výdajů 
na úkor krajů. Osobně se domní-
vám, že ušetřená miliarda korun 
ze sedmi ROP skončí v Praze ob-
dobně jako projekt Opencard.

Miroslav Báňa, zastupitel (ČSSD)

FoKuS Vysočina už dvacet 
let zajišťuje na Vysočině 
sociální služby
Po celý letošní rok si připomíná sdruže-
ní FOKUS Vysočina dvacet let své exis-
tence. FOKUS začal poskytovat služby 
na Vysočině počátkem devadesátých 
let jako součást celostátního sdružení 
FOKUS nejprve ve středisku Želiv, kde 
fungovalo chráněné bydlení a chráněné 
dílny. Ke vzniku samostatného sdružení 
FOKUS Vysočina došlo v roce 1992. „Cí-
lem a posláním sdružení je podporovat 
lidi s duševním onemocněním či jiným 
handicapem, posilovat jejich samostat-
nost a sebedůvěru a vést je k plnohod-
notnému životu. Samozřejmě chceme 
oslovit i většinovou společnost a upo-
zorňovat na to, že mezi námi takoví lidé 
žijí,“ vysvětluje Miloš Havlík, ředitel 
sdružení FOKUS Vysočina v Havlíčkově 
Brodě. FOKUS Vysočina dnes poskytuje 
služby v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, 
Chotěboři a Hlinsku. „Na dalších mís-
tech Vysočiny máme své partnery, s ni-
miž spolupracujeme a pokrýváme tak 
celou Vysočinu,“ dodává Miloš Havlík.

Aktivity sdružení FOKUS Vysočina 
podporuje také kraj Vysočina, který je 
jedním z významných partnerů.

„Jsem velice rád, že Rada kraje Vy-
sočina mohla finančně podpořit akci 
Týdny pro duševní zdraví, kterou kaž-
doročně pořádá FOKUS Vysočina. Du-
ševní zdraví patří společně s fyzickým 
a dále i s vlivy sociálního prostředí 
k základním předpokladům dobrého 
fungování každého člověka. FOKUS 
v rámci této akce představil všechny 
aspekty dobrého fungování sociální 
organizace, která se stará o zdravotně 
postižené,“ prohlásil radní kraje Vyso-
čina Petr Krčál (ČSSD).

Fokus Vysočina připomíná dvacáté 
výročí řadou aktivit ve všech místech 
poskytování služeb. Výstava Dvacet let 
působení FOKUSU na Vysočině byla 
v první polovině října k vidění v sídle 
sdružení v Nádražní ulici v Havlíčkově 
Brodě v rámci Týdnů pro duševní zdraví.

text: Milan Pilař, foto: archiv Fokus Vysočina

Vysočina připravuje 
společný pilotní 
projekt s Tchaj-wanem

Kraj Vysočina byl prvním regionem Čes-
ké republiky, který navázal partnerské 
vztahy s Tchaj-wanem, v současnosti už 
pracují obě strany na prvním pilotním 
projektu nazvaném ehealth. „Na Tchaj-
wanu mají dvacetileté zkušenosti s re-
gistrací pacientů ve zdravotnických za-
řízeních pomocí moderních technologií. 

Společně jsme dali dohromady pro-
jekt, na kterém se podílí tchajwanská 
strana jedním milionem a my dvěma. 
Jde o projekt registrace pacientů na Vy-
sočině,“ komentoval první společný 
záměr náměstek hejtmana Vladimír 
Novotný (ČSSD). Díky sdružené investici 
nyní pracují odborníci v jihlavské ne-
mocnici a na krajském úřadě na přípravě 
technologie, pomocí níž by se pacienti 
jihlavské nemocnice měli objednávat 
na jednotlivá zdravotnická oddělení.

„Každý získá svůj PIN, pomocí ně-
hož nahlédne do databáze a zjistí, kde 
a kdy mají volno, přihlásí se a může 
přijít na čas. Projekt má dvě úskalí, kte-
rá bude nutné vyřešit. Jednak změnit 
návyky všech účastníků, kteří do systé-
mu vstupují na obou stranách, a jednak 
akutní případy, které do programu za-
sáhnou a mohly by ho narušit,“ dodá-
vá Vladimír Novotný. Nový registrační 
systém by měl přispět k lepší organiza-
ci práce ve zdravotnických zařízeních 
a pacientům především šetřit čas.

text: Milan Pilař

Předávání auta, které bylo pořízeno 
z příspěvků místních firem, v červnu roku 
2009. Auto používají ve Fokusu pro službu 
osobní asistence a pro denní stacionář.

VysočiNa regionální produkt ® :
záruka kvality pro spotřebitele
Značka VySOČINa regionální produkt®
je certifikována od roku 2007, garantuje 
původ výrobků z Vysočiny, jejich jedineč-
nost, kvalitu i to, že při výrobě nebo pro-
dukci nedošlo k poškození životního pro-
středí a přírody.

Značka podporuje rozvoj výroby 
a zpracování potravin a místních produk-
tů, rozvoj místních ekonomik v oblasti 
tradičních řemesel, služeb a turistických 
aktivit v regionu a propagaci Vysočiny 
i mimo území kraje s podtržením motivu 
Vysočina – zdravý kraj. 

V současnosti označuje certifikát tři-
cet potravinářských, užitkových a umě-
leckých výrobků. Mezi prvními farmář-
ské jogurty a farmářský tvaroh z farmy 
rodiny Němcovy z Netína, zmrazené bio-
bramborové produkty z Biofarmy Sasov 
či bramborová kaše a knedlíky v prášku 
firmy amylon nebo spotřebitelská bale-
ní brambor Vysočina. Certifikáty nesou 
i piva z regionálních pivovarů – Havlíč-
kův Brod a Chotěboř, výborný Bítešský 
chléb a svatební koláčky z Jeřábkovy 
pekárny či Tasovské celozrnné křupa-
vé placky, klobásy Vysočina z Krucem-
burku, cereální chléb z pekařství Michal 
Marek z Telče, biozelenina a brambory 
od Pospíšilů z Holubí Zhoře, medy od tří 
producentů i žampiony od pana Kittlera 
z Velkého Beranova.

„Širokou škálu produktů od kovaných vý-
robků uměleckého kováře Pavla Tasovské-
ho, přes kožené plastiky a koženou galante-
rii Blanky Mudrové a bižuterní výrobky Evy 
Kadrnožkové, ručně dělané šperky Michae-
ly Převrátilové i vinuté perly Jany Paškové 
představují předměty umělecké a užitkové. 
Ženy zdobí i ručně malované hedvábné vý-
robky Hany Číhalové a ručně paličkované 
krajky Lenky Malátové,“ připomněla Marie 
Černá, členka certifikační komise.

Mezi certifikovanými jsou i keramické 
výrobky občanského sdružení Benedictus 
z Chotěboře, Hrnčířství Havran z Bezdě-
kova i výrobky vytvořené originální axma-
novou technikou modelování od občan-
ského sdružení Slepíši.

Z užitkových předmětů zaujmou dřevě-
né lidové hračky od Rudolfa Hupky z Led-
če nad Sázavou, skleněné výrobky meto-
dou fusing od firmy Dvořák z Janštejna, 
košíkářské výrobky Renaty Mahelové 
z Jihlavy i výrobky bytového textilu agen-
tury ZERa z Náměště nad Oslavou.

Nositel značky, agentura ZERa, v sou-
časnosti získala podporu z Fondu malých 

projektů česko-rakouské spolupráce 
na propagaci certifikovaných produktů 
a výrobků jak v kraji Vysočina, tak i v pří-
hraničních oblastech Dolního Rakouska. 

„S výrobky označenými značkou Vy-
SOČINa regionální produkt ® se může ve-
řejnost pravidelně setkávat na jarmarcích, 
výstavách a veletrzích. Díky propagaci 
vznikl elektronický katalog výrobců včet-
ně jeho fyzické podoby, která je k dispozici 
na turistických a informačních místech,“ 
uzavřel Josef Matějek (ČSSD), radní kra-
je Vysočina pro oblast lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství.

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Hejtman Jiří Běhounek předal jeden ze zatím posledních certifikátů Janu Dvorskému, který 
nedaleko Přibyslavi provozuje kozí farmu

Přírodní rezervace Na Podlesí u Hrutova

Kraj podporuje chráněná území regionu kraje Vysočina

Značka VYSOČINA regionální produkt ® patří mezi třináct regionálních značek, držitelem 
je ZERA, občanské sdružení z Náměště nad Oslavou. Bližší informace na  
www.zeraagency.eu, pod značkou VYSOČINA regionální produkt ®.

Fungování Integrovaného záchranného systému Vysočiny může být v ohrožení 
Na základě konkretizovaných 
rozpočtových škrtů součas-
ných členů Vlády ČR a s ohle-
dem na dopady těchto opatření 
na rozpočty složek integrované-
ho záchranného systému kraje 
svolal dnes hejtman kraje Vyso-
čina Jiří Běhounek mimořád-
né zasedání Bezpečnostní rady 
kraje Vysočina. „Skutečně reálně 
hrozí, že se rozpočtové škrty od-
razí ve snížení bezpečnosti obča-
nů, ohrozí připravenost a aktivitu 
v oblasti požární ochrany, sníží do-
stupnost profesionálních hasičů 
a ve všech oblastech integrované-
ho záchranného systému tak bude 
narušen léta budovaný bezpečnos-
tí standard obyvatel Vysočiny,“ 
obává se hejtman Jiří Běhounek.

Pokud se škrty, které v rám-
ci státního rozpočtu pro příš-
tí rok vláda zamýšlí, promítnou 
i do následných rozpočtů slo-
žek integrovaného záchranného 
systému (IZS), pak se hejtman 

kraje Vysočina Jiří Běhounek 
obává, že je existence IZS v sou-
časné funkční a zavedené podo-
bě už neudržitelná a stát do bu-
doucna nebude schopen dodržet 
zákonné závazky vůči vlastním 
obyvatelům. „Region, který má 
na svém území jadernou elek-
trárnu a vede přes něj nejdůle-
žitější tranzitní tepna České re-
publiky  - dálnice D1, nemůže 
bez odpovídající reakce přihlí-
žet ke znemožňování zákonných 
postupů a dopustit tak možné 
ohrožení bezpečnostní situa-
ce v kraji,“ doplnil hejtman Jiří 
Běhounek.

„V případě Policie České re-
publiky jde aktuálně o úspory 
v rozsahu  téměř 50 procent pro-
vozních nákladů a další desít-
ku procent na mzdových nákla-
dech. Prvním odrazem tohoto 
radikálního snížení rozpočtu je 
zrušení obvodního oddělení PČR 
v Jaroměřicích nad Rokytnou 

a nutnost odpuštění nebo ma-
ximální snížení nájmů v Polné, 
Ledči nad Sázavou a Přibyslavi,“ 

uvedla tisková mluvčí Krajského 
policejního ředitelství kraje Vy-
sočina Dana Čírtková.

 „Plánované škrty se velmi ra-
zantně dotknou fungování HZS 
kraje Vysočina. V oblasti provozu 
a investic dojde ke zhruba 40% 
škrtům. I po zastavení veškeré 
investiční činnosti a přesunutí 
finančních prostředků do oblas-
ti provozní nám bude v rozpoč-
tu na příští rok chybět více než 
9 mil. Kč. Z plánovaných inves-
tičních projektů tak nebudeme 
moci realizovat dlouhodobě za-
mýšlenou výstavbu nové stanice 
profesionálních hasičů v Morav-
ských Budějovicích, i když záze-
mí stávající stanice je pro fungo-
vání hasičů zcela nevyhovující. 
Také nebudeme moci investovat 
do oprav a udržování nejenom 
stanic, ale ani do výjezdové tech-
niky. Zamyslet se také budeme 
muset nad počtem a náklado-
vostí stanic,“ uvedla mluvčí kraj-
ských hasičů Petra Musilová. 

text: Jitka Svatošová 
foto: Luboš Pavlíček

http://www.fokusvysocina.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--10--2010.html
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Architekt mnoha stylů, donedávna opomíjený
Emil Králíček 

* 11. 10. 1877 Německý Brod 

† 1930 Praha (sebevražda)

Významný a přitom opomíjený ar-
chitekt Emil Králíček se narodil 
v Německém Brodě 11. října 1877. 
Po absolvování gymnasia, odborné 
průmyslové školy a praxe nastupuje 
u architekta antonína Balšánka. Poté 
odchází do Darmstadtu do ateliéru Jo-
sefa Marii Olbricha, kde dychtivě nasá-
vá světové ohlasy doby. 

V roce 1903 se vrací Emil Králíček 
do Prahy a nastupuje do renomované fir-
my Martin Blecha, kde získává řadu za-
jímavých zakázek. Na řadě z nich spolu-
pracuje se sochařem Celdou Kloučkem 
a oba je ztvárňují ve stylu tehdy převlá-
dající rostlinné secese. Přes geometric-
kou secesi se plynule doslal do svého nej-
význačnějšího období, které představuje 
architektonický kubismus. 

Za svého působení v tomto kubis-
tickém období realizoval desítky návr-
hů v Praze (hotel Zlatá husa), Jičíně, 

Českém Brodě, Lysé nad Labem  i jin-
de. Do historie kubismu se zapsal do-
mem Diamant ve Spálené ulici, obytným 

domem v Karmelitské ulici, Betlém-
skou kaplí na Žižkově, nárožním do-
mem na rozhraní Václavského náměstí 

a Štěpánské ulice a řadou dalších, čímž 
se zařadil mezi nejvýznamnější archi-
tekty kubismu. K jeho dílům patří mimo 

jiné u nás i ve světě notoricky známá ku-
bistická lucerna na Jungmannově ná-
městí, vytvořená jako součást projektu 
pro adamovu lékárnu na Václavském 
náměstí, která od té doby chybí jen v má-
lokteré umělecko historické publikaci 
o našem hlavním městě. 

Úspěšně započatá dráha architekta 
byla přerušena první světovou válkou. 
Po válce založil v roce 1922 v Praze fir-
mu Králíček – Šolc. 

Nadějně rozeběhnutá kariéra byla ná-
hle tragicky ukončena. V roce 1930 kon-
čí Emil Králíček svůj život dobrovolným 
odchodem, o jehož motivech se dodnes 
vedou dohady.

Ke znovuobnovení a rehabilitaci je-
dinečného díla našeho krajana došlo až 
díky výstavě v Galerii Jaroslava Frágne-
ra, uspořádané ve spolupráci s Museum 
Künstlerkolonie Darmstadt v roce 2005. 
Tato výstava měla mimořádný meziná-
rodní ohlas, a tím probudila i nás k od-
krývání díla téměř zapomenutého vel-
kého krajana, jehož význam je nejméně 
evropský. 

autor: Luboš Göbl  foto: Anna Chudobová

Cena kraje Vysočina z knižního veletrhu pro Atlas krkonošských rostlin
Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější nauč-
nou knihu získalo na dvacátém pokračování 
Podzimního knižního veletrhu nakladatel-
ství Karmášek za titul atlas krkonošských 
rostlin autorského dua Jiří Dvořák a Jan 
Šturma. Ocenění předal zástupcům nakla-
datelství ve velkém sále Staré radnice v Hav-
líčkově Brodě Tomáš Škaryd (ČSSD), radní 
kraje pro oblast kultury.

„Jsem přesvědčen, že tato publikace by 
neměla chybět v žádné botanické knihovně, 

svůj význam má pro školy i turisty, kteří 
budou mířit – například z Vysočiny sever-
ně – do Krkonoš. Praktický je také zvolený 
cestovatelský skladný formát,“ uvedl při 
listování knihou Tomáš Škaryd. 

Nakladatelství Karmášek vydalo 
po řadě biologických atlasů Šumavy atlas 
Krkonoš, dalšího regionu s doposud mi-
mořádně zachovanými a cennými pří-
rodními společenstvy. Publikaci, která 
je dílem botaniků, originálně výtvarně 

doplnila akademická malířka Pavla Krou-
pová. Čtenáři v knize najdou obecnou 
část, popisující přírodní podmínky Krko-
noš, jednotlivé vegetační stupně, histo-
rii výzkumu přírody pohoří, systém a cíle 
ochrany zdejší přírody, ale i řadu doplň-
ků, slovníček odborných pojmů a rejstří-
ky v českém, latinském, německém a pol-

ském jazyce. text: Milan Pilař

Detail (kubistické) lampy na Jungmanově 
náměstí v Praze

Replika lampy německobrodského rodáka by měla v budoucnu zdobit také prostor před 
stavební školou v Havlíčkově Brodě, na výrobě se budou podílet zdejší studenti

Radní kraje Vysočina podpořili finanční 
sbírkou vytvoření pamětní desky 
českému odbojáři

Nejlepší knihovna republiky je na Vysočině
Ministerstvo kultury 
ČR udělilo letos cenu 
Knihovna roku 2010 
Obecní knihovně 
v Petrůvkách na Třebíčsku, 
kde žije třiaosmdesát 
stálých obyvatel. 

První knihovnické ocenění za práci s dětmi 
a mládeží dostali Petrovičtí už v roce 2008. 
Cenu Knihovna roku 2010 získala knihov-
na v Petrůvkách za pořádání zajímavých 
akcí pro děti i dospělé, za snahu o vybudo-
vání živého komunitního centra v malé obci 
a za výbornou spolupráci se zdejším sborem 
dobrovolných hasičů. Knihovnu vede Jana 
Krejčí a čtenáři tu mají k dispozici fond s více 
než dvanácti sty knihami a periodiky, počí-
tače s přístupem k internetu a ti malí také 
množství hraček. „V Petrůvkách je knihov-
na centrem kulturního života. Je chvályhod-
né, že místní neustále hledají účinné způ-
soby jak zachytit a udržet zájem, v případě 
této knihovny nejen širokým spektrem na-
bízených služeb,“ ocenil aktivitu knihovny 

v Petrůvkách krajský radní pro oblast kultu-
ry Tomáš Škaryd (ČSSD).

Nové čtenáře získává knihovna přede-
vším mezi nejmenšími, kteří začnou do-
cházet nejprve v doprovodu maminky či 

staršího sourozence a později získají svůj 
vlastní čtenářský průkaz – není ani pod-
mínkou, že už musejí sami umět číst.

„Sezónní návštěvníky má knihovna mezi 
chataři a chalupáři, kteří tráví v Petrůvkách 

čas prázdnin a dovolených. Úkolem 
knihovny však není jen získávání nových 
čtenářů, hlavní je, udržet si přízeň těch stá-
vajících. Jen jako perličku bych uvedla, že 
hned druhý den po získání titulu Knihov-
na roku 2010 projevili zájem o registraci 
tři noví čtenáři,“ raduje se z úspěchu Jana 
Krejčí, podle níž by ale činnost knihovny 
nebyla myslitelná bez finanční podpory ze 
strany obce. „Výrazně se podílí na nákla-
dech souvisejících s provozem počínaje ná-
kupem knih, přes platbu za energie a konče 
například odměnou pro knihovnici či po-
řizováním výtvarných pomůcek pro děti. 
V roce 2010 čerpala knihovna prostřednic-
tvím obecního úřadu část prostředků i z do-
tace ekologického mikroregionu Rokytná,“ 
dodává Jana Krejčí, podle níž je ocenění 
pro knihovnu nejen velkým úspěchem, ale 
i závazkem do budoucnosti. Z finančních 
prostředků za cenu Knihovna roku 2010 
by v Petrůvkách rádi zmodernizovali stá-
vající počítačové vybavení a obohatili inte-
riér knihovny například o boxy na tříděný 
odpad a bezprašnou whiteboard tabuli pro 
děti,“ uzavírá knihovnice, která má ale řadu 
dalších nápadů.

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Jana Krejčí, vedoucí knihovny v Petrůvkách ukazuje své království radnímu kraje Vysočina 
pro oblast kultury a cestovního ruchu Tomáši Škarydovi.

Pamětní deska Hynka 
Hájka s příspěvkem 
radních kraje
Slavnostní odhalení pamětní desky 
odbojáři Hynku Hájkovi se uskuteč-
nilo v sobotu 9. října v Novém Městě 
na Moravě. Pamětní desku odbojáři 
a poručíkovi četnictva, který padl v roce 
1945, umístili organizátoři z Českého 
svazu bojovníků za svobodu na domě 
číslo popisné 214 v Masarykově uli-
ci. Hynek Hájek sice už jeden pomník 
na Novoměstsku má, u silnice kilometr 
od nádraží směrem do Zubří. Zástupci 
ČSBZS přesto oslovili Radu kraje Vyso-
čina a žádali o podporu na zhotovení 
desky, vzhledem k úsporám v rozpoč-
tu to ale nebylo možné. Vzdor tomu se 
našlo řešení. „Jako obyvatel Žďárska 
jsem navrhl, aby každý radní věnoval 
na desku pět set korun,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Vladimír Novotný. „Tak-
že jsme mohli přispět alespoň takto – 
částkou čtyři a půl tisíce korun,“ dodal 
Vladimír Novotný, který se slavnostního 
odhalení společně s dalšími dvěma de-
sítkami hostů zúčastnil.

text: Milan Pilař  foto: Ludmila Rolinková

Brod podvacáté 
ve znamení brambor
Dvacáté Bramborářské dny se uskuteč-
nily v polovině října v Havlíčkově Brodě. 
Tradičně je pořádal Ústřední brambo-
rářský svaz České republiky a Výzkum-
ný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 
většinou s mezinárodní účastí. Součástí 
akce je každoročně kromě odborného 
semináře Obchod s bramborami také 
studentská soutěž Bramborový květ 
Vysočiny, výstava odrůd brambor a po-
radenská služba odborníků, prodej kon-
zumních a sadbových brambor, výrobků 
z brambor, ovoce, zeleniny, květin, ryb 
a potřeb pro pěstitele a zahrádkáře, 
soutěž v pojídání bramboráků a ve škrá-
bání brambor. Hostem Bramborářských 
dnů byl také hejtman Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD) a radní kraje Vysočina pro 
oblast lesního a vodního hospodářství a 
zemědělství Josef Matějek (ČSSD). 

text: Milan Pilař

Vysočina a Evropa hledají inovační softwarová řešení
V lednu 2010 zahájilo dvanáct 
evropských partnerů spolupráci 
na unikátním projektu 
Využití open source softwaru 
v evropské veřejné správě.

Společnou snahou všech účastníků 
projektu je zavádění nových programů 
jako bezplatné alternativy k placené-
mu komerčnímu softwaru. „Známými 
příklady jsou operační systém Linux, 
internetový prohlížeč Mozilla Firefox 
nebo kancelářský balík Open Office, kte-
ré si uživatelé mohou zdarma stáhnout 

a instalovat na svém počítači, případ-
ně upravit zdrojové kódy podle svých 
potřeb,“ vysvětluje Zdeněk Ryšavý 
(ČSSD), radní kraje Vysočina.

Projekt OSEPA, www.osepa.eu

Na bázi open source softwaru (OSS) 
se v kraji Vysočina v minulosti insta-
lovaly například informační kiosky 
v Novém Městě na Moravě a na No-
voměstsku a vznikl turistický por-
tál příspěvkové organizace Vysočina 
Tourism. „Software v sobě kombinuje 
dvě významné výhody: nižší finanční 

náročnost a větší nezávislost na ko-
merčních dodavatelích softwaru. Mož-
nosti OSS mohou být zajímavé přede-
vším pro školy, bez zakoupení licence 
ho lze totiž neomezeně používat na li-
bovolném počtu počítačů. Například 
ve španělském regionu Extremadura 
fungovalo v roce 2002 na této bázi se-
dmdesát tisíc počítačů a čtyři sta ser-
verů,“ doplnil Zdeněk Ryšavý.

Svoje zkušenosti z projektu před-
staví evropské regiony veřejnosti 
v rámci devíti workshopů a dvou kon-
ferencí v průběhu tří let, závěrečnou 
konferenci bude hostit kraj Vysočina 

v roce 2012. Cílem setkání bude vý-
měna zkušeností a možnost navázání 
spolupráce na celoevropské úrovni. 
„Strategické otázky OSS bude nadále 
nutné řešit především na nadnárodní 
úrovni,“ potvrzuje Klaus Haasis z ně-
mecké agentury pro inovaci a rozvoj 
v oblasti ICT a médií. „Chceme-li být 
konkurenceschopní na globální úrov-
ni, musíme spojit síly a využít inovač-
ní potenciál, který OSS nabízí,“ dodá-
vá Haasis. 

text: Renata Mutlová

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--10--2010.html
http://www.osepa.eu
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Ztráta kovu 
okysličením

Závody 
na kuličková 
ložiska (zkr.)

Anglicky 
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spisovatel  
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Název 
nosovky 
Dravec

Opuchlina

Amundseno-
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Obyvatel 
Récie

Část karto-
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Velká sova
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Osobní 
zájmeno
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paskalu
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Potřeštěnec   
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Název 
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Znaménko 
násobení 
Akademie 
věd (zkr.)

2. tajenka 
(II. díl)

Mrhat 
prostředky

Papír 
k pokrývání 

stěn

Obratný 
člověk 

v jednání
Překážka Směnečný 

ručitel
Nápověda: Aden, akon, 
rebab, Roald, torr, Tun.

Vodní nádrž Vír
Na rozhraní Žďárských 
vrchů a Nedvědické 
vrchoviny se nachází 
jedna z nejkrásnějších 
přehrad nejen Vysočiny, 
ale i České republiky. 
Jmenuje se Vír, podle stejnojmenné obce, 
u které leží. Přestože v létě nenabízí mož-
nost přímého osvěžení, neboť se z ní čerpá 
pitná voda pro okolní obce, může se pro 
nás stát vhodným místem pro podzimní 
toulky.

Vírská údolní nádrž byla vybudována 
na řece Svratce v letech 1947 až 1958. 
Betonová gravitační hráz má nade dnem 
výšku 66,2 m a je tak třetí nejvyšší u nás. 
Dlouhá je 390 m a zadržuje jezero o roz-
loze 223,6 ha. Daní za tuto krásnou vodní 

plochu bylo zatopení vesnice Chudobín 
u Dalečína a část Korouhvice. Pitná voda 
z Vírské přehrady zásobuje Novoměst-
sko, Bystřicko a část Žďárska, v poslední 
době i Brno. 

Přehradu a okolní přírodu si lze vel-
mi dobře prohlédnout z pravého bře-
hu přehrady, kudy prochází Svratec-
ká vodohospodářská naučná stezka. Ta 
vede z Dalečína až do Švařce a je mož-
né se zde dozvědět spoustu zajímavostí 
jako např. o budování Vírské přehrady, 
o zatopené vesnici Chudobín, o ochra-
ně vod, možných haváriích a jejich likvi-
daci či o úpravnách surové vody. Velmi 
vhodným dopravním prostředkem pro 
návštěvu těchto míst je kolo, které mů-
žeme vyložit například na vlakovém ná-
draží v Bystřici nad Pernštejnem. Šťast-
nou cestu!

text a foto: Petr Novák

Starovysočinský bramborový nákyp
V říjnovém receptu se opět 
vracíme k tradičním 
ingrediencím 
našeho kraje. 
Tentokrát 
jsme se 
nechali 
inspiro-
vat re-
ceptem 
Edity 
Machové, 
která je pů-
vodem z Hav-
líčkovy Borové 
a která nám doporučila 
Bramborový nákyp z Velké vzor-
né kuchařky od Bohumily Jermářové 
z roku 1900.

„Na misce se třou čtyři žloutky se 
čtyřmi lžícemi cukru do husta. Připojí 
se k tomu dvě lžíce jemně usekaných 
mandlí nebo lískových oříšků, půl kila 
strouhaných vařených studených bram-

borů a tře se to vše do-
hromady asi dva-

cet minut,“ 
popisuje 

postup 
přípravy 
nákypu 
Edita 
Macho-
vá. 

Pak se 
lehounce 

přimíchá ze 
čtyř bílků pevný 

sníh a dvě lžíce dro-
bounké krupičky, hmota se 

dá do vymazané, žemličkou vysypané 
formy a peče se ve vodě asi tři čtvrtě 
hodiny.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni 
a znáte typické recepty pro náš kraj, sta-
čí nám je zaslat. Nejlepší recepty otisk-
neme a autora oceníme.

text a foto: Monika Fiedlerová

Vrchol tvorby Emila Králíčka představují realizace, jejichž stavba byla zahájena po roce 1911. Tehdy získala stavební firma Matěje Blechy zakázky na stavbu dvou domů na Václavském náměstí – Adamova lékárna 

(1911-1913) a Šupichovy domy (1911-1919). Aktuálnější je řešení Šupichových domů, na nichž... (1.tajenka).  Králíček se právě zde… (2.tajenka).

recept

Křížovka o ceny

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hod-
notné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Výherci losování úspěšných luštitelů křížovky z minulého čísla jsou Ivana Čejková z Třemošnice a Ing. Jaroslava Martínková z Kamenice nad Lipou.

Med zavoní v Novém Městě na Moravě
Horácké muzeum v Novém Městě 
na Moravě připravilo sladko-voňavou 
výstavu věnovanou medu, medovině, 
medovému pivu a dalšímu medovému 
zboží. Od 6. do 13. listopadu mohou 
zájemci navštívit v prostorách mu-
zea na novoměstském Vratislavově 
náměstí expozici a také si zakoupit 

potřeby pro svá hospodářství nebo si 
prohlédnout život včel v proskleném 
úlu. Novoměstští včelaři se budou 
navíc chlubit s letos otevřeným včelař-
ským arboretem. Výstava je otevřena 
od 8.00 do 18.00 hodin.

text: Lucie Pátková

foto: http://med.jirizavrel.eu/fotogalerie/

Pitná voda z Vírské přehrady zásobuje Novoměstsko, Bystřicko a část Žďárska, v poslední době i Brno

GPS souřadnice: 49° 33‘ 52.74“N, 16° 18‘ 34.43“E
Se včelíny a včelaři se v současnosti na Vysočině už tak často nepotkáme, příležitost 
mají návštěvníci novoměstské výstavy

Deset let kraje Vysočina 
– středem republiky
V roce 2003 převedl stát, resp. Česká 
republika do vlastnictví kraje Vysočina 
pět bývalých okresních nemocnic v Jih-
lavě, v Pelhřimově, v Havlíčkově Brodě, 
v Novém Městě na Moravě a v Třebíči. 
V okamžiku jejich předání bohužel au-
tomaticky kraj převzal také jejich nasčí-
tané dluhy ve výši 650 milionů korun. 

V létě 2004 kraj prošel prvním vel-
kým cvičením záchranářů Horizont 
2004. Ukázalo se, že pokud by snad 
došlo k nehodě v Jaderné elektrárně 
Dukovany, dokážou záchranáři, armáda 
a veřejná správa zasáhnout včas. O čty-
ři roky později Integrovaný záchranný 
systém kraje Vysočina prošel znovu si-
mulovanou havárií v jaderné elektrárně 
a opět s velice příznivým a pro veřej-
nost uklidňujícím výsledkem. Cvičení 
záchranářů bohužel ukázalo, že větší 
problémy má Vysočina s bezpečností 
dálnice než s jadernou elektrárnou.

V roce 2004 určili geodeti pomocí 
složitého matematického výpočtu geo-
metrický střed republiky se souřadnice-
mi 49°44´ 37.5˝ severní šířky a 15° 20´ 
19.1˝ východní délky – konkrétně jde 
o místo v blízkosti obce Číhošť poblíž 
Ledče nad Sázavou.

Dramatické bylo pro Vysočinu 
jaro a léto 2005. V hrázi vodního 
díla Mostiště se objevila nebezpeč-
ná trhlina a začala prosakovat voda. 
Povodí Moravy nařídilo okamžitou 
opravu.  Před pěti lety krajská samo-
správa začala dlouhý boj o zřízení 
krajského policejního ředitelství. Po-
vedlo se 1. ledna 2010.

text: redakce  foto: archiv kraje Vysočina

Číhošť je častým cílem cyklistů i turistů
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Tato reklamní plocha 
může být vaše! 

Inzerát typu  
G – 1/16 – 68 x 49 mm 

za 7000 Kč

Kompletní ceník na 
www.iKrajvysocina.cz

Seznamte se s nabídkou 
bakalár̆ských studijních oboru ˚
na ver̆ejné vysoké škole

www.vspj.cz

www.vysocina-news.cz

ZPRAVODAJST VÍ  Z   VYSOČINY

VIDEA, FOTOREPORTÁŽE

SOUTĚŽE, PROGRAMY AKCÍ

REKLAMA PRO KAŽDÉHO

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-news.cz 
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POØADATELÉ:

8. – 14. 11. 2010

12. – 14. 11. 2010

14. 11. 2010

www.cityparkjihlava.cz www.unob.cz

Univerzita obrany Brno
ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Jihlava,
Leteckou základnou Námìš� nad Oslavou a Vojenskou policií Tábor

Výstava fotografií ze zahranièních vojenských misí a nasazení Armády ÈR v rámci pomoci civilnímu
obyvatelstvu v dobì �ivelních katastrof a pøi výcviku.
Pøedstavení Univerzity obrany textem a obrazem.

Nabídka mo�ností vysokoškolského studia v informaèním stánku Univerzity obrany.

Akèní ukázky skupiny COMMANDOS a boje zblízka MUSADO MCS. Pøedstavení pyrotechnického
robota v akci, ukázky kriminalistických èinností, výstroje a vybavení vojenského pilota, vystøelovací
pilotní sedaèky, bezpilotních prùzkumných prostøedkù, ruèních zbraní AÈR a laserová støelnice.
Nahlédnutí do tajù vojenské vìdy. Ukázka resuscitace základních �ivotních funkcí. Testování fyzické
kondice návštìvníkù obchodního centra. Vystoupení vojenského umìleckého souboru ONDRÁŠ.

Více informací o Dnech Univerzity obrany v obchodním centru City Park Jihlava
nebo

PROGRAM:

DNY UNIVERZITY OBRANY
V CITY PARKU JIHLAVA

8. – 14. listopadu 2010

KONFERENCE NA TÉMA PREVENCE INTERNETOVÉ KRIMINALITA
Součást Individuálního projektu 

„PODPORA SYSTÉMU PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ“

sídlo kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava, budova B, kongresový sál, 3. listopadu 2010, 9.30 – 15.00 hod.

Program konference:
10.00 hod.  Zahájení: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje Vysočina pro oblast sociálních záležitostí 
10.10 hod. Vzdělávání a boj proti online zločinu: Ing. Pavel Vichtera, Saferinternet.CZ
11.10 hod. Jak se bránit – právní poradna pro žáky a pedagogy
 Mgr. Martina Strnadová, Mgr. Lukáš Ondráček, Saferinternet.CZ
12.45 hod.  Síťová generace a riziková chování s ní spojená: Daniel Franc, Unisona Studio 
13.30 hod. Politika prevence Policie ČR – krajské ředitelství PČR
13.50 hod.  Internetová kriminalita a pomoc dětským obětem: Mgr. Peter Porubský, Linka bezpečí
14.20 hod.  Představení služeb Vysočina Education pro pedagogy

Projekt „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“ je financován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR. Informace k registraci 
na telefonním čísle 724 650 287 nebo na www.kr-vysocina.cz/socialni-portal
Závazné přihlášky zasílejte na vidlakova.a@kr-vysocina.cz do 22. 10. 2010. Bližší informace na tel.: 724 650 287

si Vás dovoluje pozvat na seminář k tématu

Hospicová péče
sídlo kraje Vysočina, Žižkov ul. 57, Jihlava, budova B, kongresový sál, 4. listopadu 2010, 8:30 – 15:45 hod.

Program semináře:
	 9:00	hod.	Zahájení:	Mgr.	et	Bc.	Petr	Krčál,	radní	kraje	Vysočina	pro	oblast	sociálních	záležitostí	
Blok I.   9:15 – 10:30 hod.  

Hospicová	péče	v ČR,	Koncepce	hospicové	péče	v České	republice	z pohledu	ústředních	orgánů,		
Financování	hospicové	péče,	Koncepce	hospicové	péče	kraje	Vysočina,	Hospicová	péče	na	lůžku	–	rodinný	pokoj

Blok II. 10: 45 – 12:20 hod.
	 	„Je	eutanázie	selháním	či	řešením	problémů	současného	zdravotnictví?“,	Zkušenosti	lékaře	z hospicové	péče

Blok III.  12:50 – 15:45 hod. 
Dobrovolník	=	nadhodnota	v hospicové	péči,	Od	myšlenky	k	realizaci	domácí	hospicové	péče	na	Telčsku	a	
Třešťsku,	Rodinný	pokoj	jako	vhodná	alternativa	domácí	hospicové	péče,	Představení	charit	poskytující	domácí	
hospicovou	péči	v	kraji	Vysočina,	Výhody	léčby	bolesti	v	domácí	hospicové	péči

Závazné	přihlášky	zasílejte	na	vidlakova.a@kr-vysocina.cz	do	22. 10. 2010.	Bližší	informace	na	tel.: 724 650 287

www.tridime-vysocina.cz

V roce 2009 vytřídil každý občan kraje Vysočina o 11 % více odpadů než v roce 2008.

Díky spolupráci obcí, kraje Vysočina a společnosti EKO-KOM, a.s. je v současné době v kraji 
rozmístěno 14 332 kontejnerů na tříděný odpad, což je o 65 % více než v roce 2004.

Kraj Vysočina je na prvním místě mezi kraji v ČR: nabízí občanům největší dispoziční 
objem k třídění odpadů. Na jedno průměrné kontejnerové hnízdo připadá 106 obyvatel, 
průměr ČR je 163 obyvatel. 

Děkujeme, že třídíte!
použito

recyklátů

použito

recyklátů

použito

recyklátů

použito

recyklátů

použito

recyklátů

Rekordy s předponou EKO naleznete též na stránkách www.dobryden.cz, v Muzeu rekordů a kuriozit Pelhřimov a v České knize rekordů.

použito

recyklátů

použito

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

M Ě S Í Č N Í K
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Společné projekty 
a nové policejní ředitelství

Havlíčkův Brod – 

Hejtman kraje Vysočina 

Jiří Běhounek poprvé 

v letošním roce navštívil 

havlíčkobrodskou radni-

ci. V doprovodu ředitele 

Krajského ředitelství 

policie ČR kraje Vysoči-

na Josefa Bačkovského 

jednal s vedením města a radními především 

o společných projektech kraje a města Havlíč-

kův Brod. Josef Bačkovský pak přítomné sezná-

mil s fungováním nového policejního ředitelství.

„Zabývali jsme se především otázkou spolu-

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

nici v Havlíčkově Brodě nebo o školách, které 

jsou u vás, ale kraj Vysočina je jejich zřizovate-

lem. Josef Bačkovský radním přiblížil organizaci 

a systém řízení nového policejního ředitelství, 

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

hejtman Jiří Běhounek.

Řeč byla i o dlouho připravované výstavbě 

krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. V poslední 

době se rozvinuly debaty, zda krajská knihovna 

vznikne opravdu tady.

„Otázky o umístění už jsme definitivně vyřešili 

a o jiné lokalitě než o Havlíčkově Brodě neuvažu-

jeme. Jde však o finančně velice náročnou inves-

tici, a proto hledáme možné formy spolupráce 

i se soukromým sektorem. Předpokládáme, že vý-

stavbu zahájíme v roce 2011,“ doplnil Běhounek.

Postupně hejtman Jiří Běhounek s ředitelem 

krajského policejního ředitelství v Jihlavě Jose-

fem Bačkovským navštíví všech pět okresních 

měst kraje Vysočina. Havlíčkův Brod byl cílem 

jejich návštěvy jako první. Alena Doležalová

Klášter v Želivě na mapě 

nejcennějších památek
Humpolec – Klášter v Želivě u Humpolce, který 

patří mezi nejstarší kláštery v České republice, byl 

v pondělí 8. února zapsaný mezi národní kultur-

ní památky. Klášter se tak ocitl na seznamu vedle 

takových památek, jakými jsou Pražský hrad, Karl-

štejn nebo poutní kostel na Zelené Hoře u Žďáru nad 

Sázavou.

Želivský klášter vznikl v roce 1139, za husitských 

válek ho dobyla husitská vojska a za svou dlouhou 

existenci několikrát vyhořel. Zásadní úpravy prodělal 

klášterní komplex v osmnáctém století a podílel se 

na nich Jan Blažej Santini.

„Za bezmála tisíciletou existenci si klášter v Želivě 

prošel pestrou historií a ocenění si právem zaslouží. 

V každém případě jde o jedinečné ohodnocení kul-

turní památky, které slibuje zachování autentického 

příběhu kláštera i pro budoucí generace,“ komento-

val událost Jáchym Jaroslav Šimek, provizor kláštera.

Pravděpodobně od nynějška ještě častější cíl tu-

ristů nejen z České republiky čeká přísnější režim při 

rekonstrukci. „Nejvyšší památková ochrana zname-

ná určitá omezení. Jde ale o důsledné zachování je-

dinečnosti památky, za kterou byla stavba oceněna. 

Zas však budeme mít mnohem blíže finančním dota-

cím na opravy a na zlepšování služeb pro návštěvní-

ky,“ uzavírá František Marek, správce kláštera.

Milan Pilař

Klokočov přivítá běžkaře 

Na milovníky bílé stopy čekají u Sečské 

přehrady i strojově upravované tratě3
Rehabilitace už v červnu 

Dětské centrum v Jihlavě doplní  

rehabilitační pavilon z rozpočtu kraje4
Zámek v Herálci se změní 

Vzniká zde moderní hotelový komplex 

za téměř sto třicet milionů korun5
Hokejisté z Vysočiny nezářili 

Oba týmy hrály na ledě soupeřů,  

oba také svým protivníkům podlehly8

Komorní filharmonie 

Vysočina vznikla 

v Jihlavě v roce 2003. 

Do začátku si stanovila 

několik cílů.

JIHLAVA – Doplnit chybějící článek 

v kulturním životě města Jihlavy a ce-

lého kraje Vysočina, probudit zájem 

současného posluchače o tzv. vážnou 

hudbu a především navázat na tradici 

Gustava Mahlera, Bedřicha Smetany, 

Václava Stamice a dalších, kteří v kraji 

působili a současně významně zasáh-

li do světového hudebního dění – to 

všechno je úkolem KFV.

Komorní filharmonie Vysočina má 

parametry běžného filharmonického 

tělesa, které tvoří profesionální hu-

debníci. Složení orchestru je variabilní 

– od komorního smyčcového až po vel-

ký symfonický orchestr. Také program 

je „běžný“: klasické orchestrální kon-

certy, koncerty se sólisty, koncerty 

pro školy, promenádní koncerty, abo-

nentní cykly pro města kraje Vysoči-

na. Potěšitelný je ovšem zájem o toto 

těleso – potvrdil předpoklady, že i ob-

last tzv. vážné hudby má mezi obyva-

teli Vysočiny mnoho ctitelů a vážných 

zájemců. Vedení filharmonie věří, že 

se těleso stane v tom nejlepším slova 

smyslu populárním, tj. orchestrem, 

který bude často navštěvovat určitá 

část obyvatel Vysočiny a občas skoro 

každý, přinejmenším ve výjimečných 

momentech svého života. Protože  

klasická hudba v podání právě tohoto 

orchestru přináší vždy hluboké umě-

lecké zážitky. Milan Pilař

Filharmonici z Vysočiny

Kino se opraví – návštěvnost neklesla

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

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

Téměř patnáct milionů 

korun bude stát oprava, 

názory se různí.

Žďár nad Sázavou – Kina dnes nejsou 

pro podnikatele žádné terno. Většinu 

z nich musí města, pokud chtějí jejich 

provoz zachovat, alespoň částečně do-

tovat. Stejné je to i s kinem Vysočina 

ve Žďáru nad Sázavou. Hned v úvodu 

roku přispěje radnice na ztrátový zimní 

provoz finanční injekcí ve výši sto dva-

ceti tisíc korun.

I když provoz kina městu žádné fi-

nanční výhody nepřináší, spíše nao-

pak, nehodlá radnice hodit kino přes 

palubu. „Už před dvěma lety jsme stáli 

před otázkou, co s ním. Rozhodli jsme 

se počkat, až co udělá multikino v Ji- 

hlavě, jestli nám nestáhne návštěvní-

ky,“ vysvětluje vyčkávací taktiku rad-

nice místostarostka Žďáru a senátorka 

Dagmar Zvěřinová.

Návštěvnost žďárského kina Vysoči-

na podle statistiky neklesá. V roce 2007 

tady proběhlo celkem 218 představení, 

na které se přišlo podívat 17 282 ná-

vštěvníků. V loňském roce zhlédlo 292 

filmů 18 914 diváků: obyvatelé Žďá-

ru nad Sázavou nepojedou za zábavou 

do Jihlavy, raději budou i nadále vyu-

žívat služeb svého domovského kul-

turního stánku. A to i přesto, že kino 

Vysočina nemůže zdaleka nabídnout 

návštěvníkům takový komfort, jako 

moderní zařízení stejného typu v oko-

lí. Kino Vysočina provozuje soukro-

mý subjekt. Budova, postavená v roce 

1963, je ovšem v majetku města. A to se 

rozhodlo postarat o nápravu. „Chceme 

požádat o grant z Ministerstva kultury, 

který bychom chtěli využít na nákup 

technologie pro 3D vysílání. Také je 

třeba vyměnit elektroinstalaci. Tyto dvě 

věci jsou prvořadé. Až na dalších mís-

tech je zateplení, výměna oken a se-

daček a dalších věcí,“ sdělila Dagmar 

Zvěřinová. „Digitalizace kina musí 

být hotova do tří let a bude stát okolo 

pěti milionů, dotace by mohla pokrýt 

až padesát procent nákladů,“ doplňu-

je starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír 

Brychta.
Investici ve výši dalších sedmi mili-

onů představuje plánované zateplení, 

výměna oken a modernizace interiéru.

Helena Zelená Křížová

Internetová anketa

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

začíná příspěvek jedné z dotazovaných, který dále po-

kračuje: „Návštěvnost kin už není co bývala. Pamatuji 

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

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

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

strukcí. Jenže teď po renovaci, která se mimochodem 

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

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

rodruha, co by chtěl risknout byt prodělečný. To chce 

fakt odvahu!!! Kino slouží i dokumentárním filmům 

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

by zaniklo! Ovšem kino Cinema v City parku takovéto 

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

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

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

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

později uvidím v televizi, nemít možnost si kdykoliv 

odskočit na záchod, nemít možnost si tam dát chipsy 

a otevřít flašku vína, nemít možnost si tam pokecat se 

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

nost mít zacloněn výhled kýmsi vysokým vepředu... 

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

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

to rovnou stáhnout...“ pokračuje anonymní odpůrce 

kina. „Nyní mají všichni kabelovky se spoustou filmo-

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

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

tak se to nevyplácelo a náklady na provoz byly vysoké. 

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

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

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

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

vestuju za 2 filmová nebo dokumentární DVDčka z no-

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

Internetová anketa

OD BŘEZNA
ZÁZRAKY ŽIVOTA
...PŘICHÁZEJÍ NA KŘÍDLECH NADĚJE
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Společnost OKD získala 

ve slovinské Portoroži 

prestižní mezinárodní 

ocenění Golden Drum

za komunikaci s veřejností

OSTRAVA – Společnost OKD uspě-

la se svými komunikačními 

projekty na meziná-

rodním festivalu 

ve slovinské Porto-

roži. Prestižní oce-

nění Golden Drum 

(Zlatý buben) získa-

la v konkurenci 116 projek-

tů z celého světa za loňskou 

náborovou kampaň. Do fi ná-

le postoupila také informační 

kampaň o veřejně prospěšných 

aktivitách fi rmy a založení 

Nadace OKD.

Náborová kampaň se nesla v duchu 

motta „Hledáme chlapy, co drží par-

tu“. Firma díky této netradiční formě 

náboru získala několik stovek nových 

horníků a důlních specialistů. OKD se 

také nově představila veřejnosti jako 

perspektivní fi rma, která v moravsko-

slezském regionu podporuje hornic-

ké učňovské školství i vybrané obory 

na vysokých školách.

„OKD patří mezi největší a nejú-

spěšnější fi rmy v Česku, ale i v celé 

střední Evropě. Dokázali jsme, že se 

vyrovnáme evropské konkurenci ne-

jen v těžbě uhlí, zvyšování bezpečnos-

ti a zavádění nových technologií, ale 

také v ostatních oblastech naší práce,“ 

řekla při přebírání ceny Petra Mašíno-

vá, ředitelka PR a komunikace OKD. 

„Na toto ocenění bychom ale nikdy 

nedosáhli bez pomoci všech zaměst-

nanců, kteří nám v loňském roce po-

máhali hledat nové „parťáky“ do na-

šich důlních provozů,“ dodala.

V porotě soutěže zasedli zkušení profe-

sionálové z branže z celého světa. Nejlep-

ší práce v oblasti PR porota vybírala ze-

jména s ohledem na jejich prokazatelný 

výsledný efekt, přičemž kladla důraz také 

na strategický přístup, neotřelost myšlení 

a ucelenost provedení. Vladislav Sobol

Z bunkru na Dukle muzeum
Objekt RPG RE – dříve protiatomový 

kryt – zachovali nadšenci jako památku

strana 4

Ondrášek – pomoc v beznaději

NOKD podpořila mobilní hospic. O klienty

se starají doma, odchází se tak lépe

strana 11
Šachta jako na dlani

Darkovské řídicí stanoviště POP vidí 

veškeré dění v dole na monitorech

strana 3
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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
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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 grafického zpracování přes tisk až po distribuci a zpětnou 
vazbu.

Dále nabízíme klientům tvorbu dalších firemních publikací jako 
jsou profily společností, výroční zprávy, katalogy, exkluzivní 
publikace, brožury, kalendáře, webové stránky nebo POS 
materiály.

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

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

komunikační agenturaRmedia

Napište či zavolejte si o náš aktuální katalog!
Tel.: 227 000 227  •  e-mail: katalog@popron.cz

• FILM
• PRO DĚTI

• BYDLENÍ 

 A DOMÁCNOST

• KNIHY

• HUDBA

• TĚLO
 A ZDRAVÍ

• VOLNÝ ČAS A HOBBY

• HRY A SOFTWARE

Podívejte se na naši bohatou nabídku na www.popron.cz 
(více než 30.000 položek!)

• MÓDA 

 A DOPLŇKY

zboží skladem zaručuje 
rychlé vyřízení objednávky

zboží zašleme ZDARMA 
při objednávce nad 1 500,- Kč
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Vysočina na podzim centrem šachu

Nejlepší kouleči jsou jednoznačně na Vysočině

Podzim by se 
bez nadsázky 
dal na Vysočině 
charakterizovat jako 
šachový. V září se 
v Havlíčkově Brodě 
uskutečnilo mistrovství 
České republiky v rapid 
šachu, v polovině října 
hostil Žďár nad Sázavou 
šachový festival Open 
Vysočina.

Trojlístek šachových akcí doplní v lis-
topadu mistrovství České republiky ju-
niorů, které se bude konat v Přibyslavi.

Dějištěm republikového šampio-
nátu byla bývalá brodská Zemědělská 

akademie a turnaje se účastnili šachisté 
narození v roce 1990 a mladší. „Na Vy-
sočinu se sjelo ze všech krajů šestaosm-
desát šachistů, kteří bojovali jak o tituly 
pro jednotlivce, tak i v soutěžích druž-
stev a v jednotlivých kategoriích. Titul 
pro nejlepšího hráče si nakonec odvezl 
Jaroslav Bureš z agentury 64 Grygov. 
Ve čtyřčlenných družstvech vybojovali 
mistrovský titul junioři z BŠs Frýdek-
Místek,“ popsal Václav Paulík, ředitel 
turnaje. 

Žďárský hotel Jehla hostil na začát-
ku října šachový festival Open Vysoči-
na 2010. V hlavním turnaji VCES Open 
zvítězil favorit turnaje, ruský velmistr 
Michail Ivanov, který jako jediný získal 
sedm bodů. „O prvním místě rozhodla 
v posledním kole jeho výhra nad praž-
ským Bartošem. O své umístění se ten-
to favorit nejvíce obával po překvapivé 
porážce od angličana Lyella v šestém 
kole. Druhé místo si zaslouženě vybo-
joval Josef Kratochvíl z Třebíče, který 

tak získal titul krajského přeborníka 
Vysočiny v kategorii mužů a juniorů 
do dvaceti let. Krajským přeborníkem 
Vysočiny v kategorii do šestnácti let 
se stal adam Simon ze Žďáru a mezi 
seniory pak Vladimír Bazala z Třebí-
če,“ vypočítává Petr Laušman, ředitel 
turnaje.

Šachisté z Vysočiny reprezentova-
li i za hranicemi Čech, Simona Sucho-
melová a Vít Kratochvíl se zúčastnili 
mistrovství Evropy v gruzínském Ba-
tumi. Simona Suchomelová se 4,5 body 
(50 %) se umístila na 34. místě katego-
rie dívek do dvanácti let. Vít Kratochvíl 
z TJ Náměšť nad Oslavou se čtyřmi body 
se umístil na 62. místě z 87 soutěžících 
v kategorii chlapců do dvanácti let.

Další šachový svátek bude ve dnech 
14. – 20. listopadu, kdy se v Přibyslavi 
uskuteční mistrovství České republiky 
juniorů. Přípravy jsou v plném proudu 
a pořadatelé očekávají okolo stovky ša-
chistů.  text: Ondřej Rázl  foto: Pavel Chrz

Dva týmy koulečů z Vysočiny 
se postavily mezi třiatřiceti 
družstvy z celé republiky 
počátkem října na náměstí 
v Lednici na start pátého 
ročníku netradiční recesistické 
soutěže v koulení dřevěných 
loukoťových kol. Pořadatelé 
závodu se inspirovali starou 
brněnskou pověstí o zručném 
koláři Birkovi, který měl 
za jeden den vyrobit kolo 
a dopravit ho do Brna.

„Úkolem týmů bylo dokoulet co nejrych-
leji 12,5 kg těžké dřevěné loukoťové kolo 
z Lednice na brněnskou Starou radni-
ci,“ popsal Milan Procházka, člen Becaro 

teamu z Vysočiny. Ten ve složení Milan 
Procházka, Roman Bednář a Vít Paták ob-
hajoval loňské druhé místo a podle slov 
Milana Procházky byla pro členy týmu 
motivací odměna za první místo, kterou 
byl let balónem. „Průběh závodu naznačil, 
že vzhledem k vysokému tempu můžeme 
překonat i rok starý traťový rekord,“ do-
dal Milan Procházka, který byl v cíli trati 
dlouhé 67 kilometrů se svými kolegy prv-
ní v čase 4:06,11, což bylo o více než osm 
minut lepší než traťový rekord. Úspěch 
koulečů z Vysočiny doplnil druhý tým 
soutěžního pole, HoPeLa, tvořený Janem 
a Petrem Němcovými a Ladislavem Trsem 
z Náměště nad Oslavou.  

Po třetím místě v roce 2009 se díky času 
4:19,00 posunul tým HoPeLa o jednu příč-
ku výš. Už nyní se připravují oba týmy 
na příští ročník, v němž chtějí své pozice 
potvrdit.

text: Milan Pilař  foto: archiv Becaro teamuPro členy týmu byla motivací odměna za první místo – tou byl let balónem.
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Vít Kratochvíl z TJ Náměšť nad Oslavou čtyřmi body skončil se čtyřmi 
body v Batumi na 62. místě

Havlíčkobrodská šachistka Simona Suchomelová se vedle účasti na evropském 
šampionátu pere o body také v prvoligovém týmu mladšího dorostu Jiskry 
Havlíčkův Brod

Dvě zlaté a jedna 
stříbrná medaile  
pro žďárské judisty
Hned tři cenné kovy vybojovali judisté 
z oddílu Orel Žďár nad Sázavou, když se 
v sobotu 2. října zúčastnili čtvrtého kola 
Polabské ligy žáků v Novém Bydžově.

Daniel Pochop neměl v kategorii U11 
do osmatřiceti kilogramů konkurenci 
a po zásluze vyhrál. „Je na místě pochválit 
jeho nasazení a techniku,“ řekl na adresu 
jednoho ze svých svěřenců René Pintera, 
trenér oddílu Orel Žďár nad Sázavou.

Navzdory špatném losu a pomalejšímu 
rozjezdu se druhý zástupce žďárského 
juda, Daniel Pintera, probojoval do finále, 
v němž vrátil porážku svému protivníkovi 
ze základní skupiny a přidal na žďárské 
konto druhé zlato.

„Vzhledem k tomu, že Daniel zápasil 
ve váze do třiceti čtyř kilogramů, když on sám 
má něco přes třicet kilogramů, je to velký 
úspěch. Jeho technické chvaty a taktika stojí 
za povšimnutí,“ doplnil trenér René Pintera.

Stříbrnou medaili získala po tuhém boji 
v kategorii dívek U11 do osmačtyřiceti 
kilogramů Lucie Vicherková, z technické-
ho hlediska se nejvíc předvedla v zápase 
s německou judistkou. text: Lucie Pátková

Kraj podporuje sport 
a výstavbu nových 
sportovních zařízení

Jedním ze sportovišť, které vyrostly díky 
podpoře kraje Vysočina, je nově ote-
vřená tělocvična Gymnázia Chotěboř. 
Za třináct měsíců od zahájení mohli 
na palubovku nových tělocvičen – velké 
i malé – vyběhnout sportuchtiví studen-
ti. Přístavba nového objektu, který bude 
sloužit chotěbořským školám, stála kraj-
ský rozpočet 80 mil. Kč.

„Vedle tělocvičny nabízí přístavba 
malý cvičební sál. Nechybí moderně 
vybavená posilovna, nářaďovny, sprchy 
a prostorné šatny. Přístavba pomohla 
také ke zřízení učebny fyziky s labora-
toří, specializované učebny pro výuku 
a zázemí zde najdou také učitelé,“ při-
blížila podrobnosti Marie Kružíková (nez. 
za ČSSD), radní kraje pro oblast školství.

Přístavbu tělocvičny s učebnami 
fyziky a specializovanou učebnou pro 
výuku výpočetní techniky kromě zřizo-
vatele školy, kraje Vysočina, podpořila 
také radnice v Chotěboři.

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Víceúčelová sportovní hala při 
Gymnáziu Chotěboř

Radek Jaroš zdolal další dvě osmitisícovky 
Na světě existuje 14 osmi- 
tisícových vrcholů – devět 
v Himálajích a pět v Karáko- 
ramu. První osmitisícový vrchol 
byl zdolán přesně na rok před 
šedesáti lety.

Prvním člověkem, který zdolal všech 14 
osmitisícovek, byl italský horolezec Rein-
hold Messner. Svoji misi dokončil v říjnu 
1986, kdy mu bylo 42 let. Z českých horo-
lezců stanul dosud na největším počtu os-
mitisícovek Radek Jaroš, který jich zdolal 
jedenáct.

Držitel ceny Fair Play a rodák z Nové-
ho Města na Moravě Radek Jaroš s týmem 
zaznamenali letos v červenci mimořádný 

úspěch. V rámci jedné expedice se třem 
členům výpravy podařilo zdolat hned 
dva osmitisícové vrcholy Gasherbrum I 
a Gasherbrum II. Nejprve Jaroš s kole-
gy Liborem Uhrem i Liborem Maškem 
stanuli na vrcholu Gasherbrumu II, tři-
nácté nejvyšší hoře světa (8035 metrů 
nad mořem). Na druhý osmitisícový vr-
chol Gasherbrum I stoupali už jen Jaroš 
s Uhrem pouhých deset dní po zdolání 
Gasherbrumu II. „Na cestě jsme byli 50 
hodin bez odpočinku, navíc nás proná-
sledovala nepříznivá předpověď počasí. 
V plánu byla cesta na Gé jedničku, kte-
rou nikdo na světě ještě nezvládl - prvo-
výstup jihozápadní stěnou. V extrémních 
podmínkách zvolila expedice nakonec vý-
stup po normální cestě a slavila úspěch,“ 
komentoval letošní osmitisícový úspěch 

Radek Jaroš při setkání s hejtmanem kra-
je Vysočina Jiřím Běhounkem a jeho kole-
gy z krajské rady.

 Cílem Radka Jaroše je v rámci projektu 
Koruna Himaláje zdolat postupně všech 
čtrnáct osmitisícových vrcholů bez po- 
užití kyslíkových přístrojů. Zbývají mu 
už jen tři vrcholy - K2, Lhotse a anna-
purna. „Kamarád z USa prý má novou 
cestu na K2 a chce se pokusit ji zdolat 
už v roce 2013. Možná se s ním svezu,“ 
naznačil náš nejúspěšnější horolezec své 
plány. Faktem je, že na cestě k druhé nej-
vyšší hoře světa K2 (8611 metrů nad mo-
řem) byl už čtyřikrát a ani jednou neuspěl. 
I přesto se nevzdává, ale čím je starší, 
dává si při výstupech větší pozor.

text: Ondřej Rázl 
foto: archiv Radka JarošeRadek Jaroš

Se Srdcem na dlani 
posedmé v Jihlavě
V rámci týdne sociálních služeb se 
ve středu 6. října uskutečnilo v budově 
Krajského úřadu v Jihlavě sedmé setká-
ní Srdce na dlani, kterého se zúčastnilo 
téměř sto čtyřicet klientů a pracovníků 
zařízení sociálních služeb z Vysočiny.

„Část sedmého setkání Srdce na dlani 
byla věnována vystoupení jednotlivých 
zařízení sociální péče, ve kterých účast-
níci představovali rozličným způsobem 
zadaná slova. Úkolem ostatních návštěv-
níků bylo tato slovo uhodnout. Návštěv-
níci tak měli možnost vidět vtipná, zají-
mavá i poučná vystoupení svých kolegů 
ze spřátelených organizací,“ přiblížil Petr 
Krčál (ČSSD), krajský radní pro sociální 
záležitosti.

Ve finále soutěžili zástupci Domova 
důchodců Onšov a Ústavu sociální péče 
Lidmaň a v těsném souboji zvítězili se-
nioři z Onšova. Marta Štychová z Ústavu 
sociální péče Lidmaň se stala nejlepší 
hráčkou mezi jednotlivci.

Součástí bylo také losování výherců 
ze všech uživatelů zařízení sociálních 
služeb, kteří vyplnili soutěžní zadání 
v nově vytvořeném časopise Srdcovník. 
V kulturní části Srdce na dlani vystoupi-
la skupina Bailandoras z Dolní Cerekve 
a skupina Berušky z Polničky.

Setkání se zúčastnil hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek, primátor Jihla-
vy Jaroslav Vymazal, členové rady kraje 
Vysočina a ředitel krajského úřadu Zde-
něk Kadlec.

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina
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