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Vážení čtenáři,
kraj Vysočina odstarto-
val začátkem letošního 
léta velkou reklamní 
kampaň na podporu 
regionálního cestovního 
ruchu. Už během prázd-
nin se s nabídkou pří-
jemné dovolené v na-
šem regionu setkávali 

potenciální návštěvníci prostřednictvím inzerá-
tů, internetu, nebo ve vysílání Českého rozhla-
su a dalších rádií. Tato letní část kampaně byla 
zaměřena celorepublikově. Další fází kampaně 
budou osloveni především obyvatelé Vysočiny 
a sousedních krajů, které chceme přilákat na ly-
žařské sjezdovky a na běžky. Letáky se zimní na-
bídkou budou ve vybraných okresech roznášeny 
až do domácností.

Před dalším začátkem nové turistické sezóny 
pak budou lákat na Vysočinu spoty promítané 
v kinech. Cílem rozsáhlé propagace Vysočiny je 
přilákat do regionu na pomezí Čech a Moravy 
více domácích rekreantů, především pak rodin 
s dětmi.

A pokud je něco, co jste chtěli vědět o Vysoči-
ně a báli jste se zeptat, pak to jistě nebude chy-
bět na jednom z největších veletrhů cestovního 
ruchu, který pravidelně hostí Brno. Tentokrát 
připadne na termín 13. – 16. ledna. Kraj Vyso-
čina patří k tradičním vystavovatelům a ve své 
modrozelené expozici nabídne kromě jiného za-
jímavé výletní balíčky, zážitkovou turistiku nej-
důležitějších turistických cílů z celého regionu.

Tomáš Škaryd (ČSSD) 
radní kraje Vysočina pro oblast 

kultury a cestovního ruchu

Deset let kraje Vysočina
První Rodinné pasy přinášející řadu výhod pro rodiny 
s dětmi vydal kraj Vysočina v roce 2006. Do součas-
né doby systém slev využívá téměř devět tisíc rodin 
z Vysočiny a další desítky tisíc rodin z ostatních krajů 
České republiky i Dolního Rakouska.

Ve stejném roce se na dálnici D1 objevily první 
informační tabule, které k instalaci doporučila právě 
Vysočina. Přispívají k předávání aktuálních informací 
účastníkům silničního provozu a k zajištění plynulos-
ti provozu na dálnici.

Rok 2007 má ve svém pomyslném rodném listě 
krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism, 
která má na starost zejména propojení soukromých 
firem podnikajících v oblastech cestovního ruchu 
s činnostmi, které ve stejném odvětví vyvíjí kraj 
a obce.

Před třemi roky také začalo plnohodnotně fungovat 
specializované kardiointervenční pracoviště s nejmo-
dernější technikou v Nemocnici Jihlava. Obyvatelům 
Vysočiny odpadlo cestování do vzdálených nemocnic 
v sousedních krajích v případě akutních srdečních 
příhod. Pro zdravotnictví na Vysočině byl klíčový rok 
2008, kdy odstartovaly největší opravy nemocnic 
v novodobé historii kraje i zdravotnických zařízení. 
Jako první začala za podpory ROP Jihovýchod v Ne-
mocnici Havlíčkův Brod modernizace pavilonu interny, 
která úspěšně skončila v létě letošního roku.

V roce 2008 kraj založil organizaci Vysočina Edu-
cation, která má posílit podmínky pro rozvoj vzděla-
nosti v kraji a pomoci při efektivním využití až 800 
milionů korun z globálních grantů v rámci evrop-
ských fondů. Aktivity této krajské příspěvkové orga-
nizace jsou shrnuty na www.vys-edu.cz.

text: Jitka Svatošová

PODĚKOVÁNÍ
Vedení kraje Vysočina děkuje všem producentům 
regionálních produktů, jejichž výrobky se budou 28. 
listopadu prezentovat a prodávat na charitativní akci 
Předvánoční bazar v pražském hotelu Hilton. Mezi 
nabízenými výrobky z padesáti zemí světa budou 
Českou republiku zastupovat právě výrobky z Vysoči-
ny. Celý výtěžek z prodeje těchto výrobků bude pou-
kázán na dobročinné projekty v České republice.

Mezi výrobky, které Vysočina nabídne, budou figu-
rovat typické potraviny regionu jako trvanlivý salám 
Vysočina nebo archivní sýry, dále sklo, keramika, 
dřevěné hračky a další.

Všem výrobcům, kteří tuto akci podpořili, touto 
cestou děkujeme.

za Radu kraje Vysočina Tomáš Škaryd,  
radní kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu

Plošiny pro handicapované 
Nádraží dvou dalších měst Vysočiny 
budou vlídnější k vozíčkářům

2 Skládky a zase skládky 
Moderní a bezpečné, ale stejně  
se musí změnit nakládání s odpadem

3 Vysloužilé mobily opět volají 
Kampaň Věnuj mobil dala dětem 
radost a kraji lepší životní prostředí

4 Tiskárna i divoká příroda 
Kralice nad Oslavou lákají milovníky 
historie i vycházek do krajiny

5

Od začátku listopadu instalují 
pracovníci Správy a údržby silnic 
Vysočiny na vybraných úsecích 
silnic ve vlastnictví kraje značky 
zimní výbava.

Tím, že se umístí, začínají okamžitě platit, řidič 
na dané úseky může vjet pouze se zimními pneumati-
kami bez ohledu na aktuální počasí nebo stav vozovky.

„Z hlediska bezpečnosti jízdy po silnicích na Vyso-
čině preferujeme zavedení povinnosti zimního obutí 
celoplošně. V současné době nový návrh ministerstva 
dopravy posuzují výbory Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR. Pokud vše půjde bez problémů, mohla by 
se situace vyřešit schválením nového zákona platného 
od 1. ledna 2011,“ uvedl náměstek hejtmana pro ob-
last dopravy Libor Joukl. (ČSSD)

Podle informací vedení kraje Vysočina budou situaci 
na silnicích podrobněji sledovat odpovědní pracovníci 
a podle potřeby může dojít k doplnění dopravního zna-
čení na dalších úsecích regionu.

Osazení značky zimní výbava se také promítne 
do dopravních informací dostupných na www.kr-vy-
socina.cz. 

text a foto: Milan Pilař

Značka zimní výbava  
opět na silnicích regionu

Přeshraniční spolupráce 
přispívá rozvoji Vysočiny

Značku zimní výbava potkávají řidiči na několika místech Vysočiny od 1. listopadu, kdy vstoupila v platnost a od kdy musí 
mít vozidla v daných úsecích zimní obutí. Vedení kraje Vysočina počítá, že od příštího roku dojde k plošnému používání 
zimních pneumatik po celém území republiky

Jedním z příkladů přeshraniční spolupráce mezi Vysočinou 
a Dolním Rakouskem je projekt Junge Uni, jehož druhého 
pokračování se letos zúčastnili také účastníci z Vysočiny

Operační program Evropská územní 
spolupráce Rakousko – Česká republika 
2007-2013 podporuje už více než dva 
roky společné česko-rakouské aktivity.

Vysočina se dosud zapojila zejména s partnery z Dol-
ního Rakouska celkem do patnácti přeshraničních 
projektů, na které čerpala evropské dotace přesahu-
jící 141 mil. Kč a které se týkají především ochrany 
životního prostředí. „V porovnání s Jihočeským a Ji-
homoravským krajem má ale Vysočina rezervy ve vy-
užívání prostředků na přeshraniční spolupráci,“ upo-
zorňuje Martin Hyský (ČSSD), radní kraje Vysočina, 
případné žadatele o podporu, kterou mohou čerpat 
do roku 2013.

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě například navá-
zala spolupráci s vídeňskou odbornou školou Fachhoch-
schule Technikum Wien. Díky ní mohou studenti obou 
škol absolvovat odborné stáže ve firmách v obou regio-
nech, spolupráce se týká také zapojení do výzkumného 
projektu vídeňské školy a v Jihlavě vybudování experi-
mentálního výzkumného centra pro snímání signálů.

Na podporu zájmu žadatelů o přeshraniční spo-
lupráci vznikl Fond malých projektů Vysočina – 
Dolní Rakousko, ze kterého mohou zájemci získat 
podporu například na spolupráci škol nebo na spo-
lečné kulturní a sportovní aktivity.

„Další aktivitou kraje Vysočina je projekt MA-G 21, 
v jehož rámci chceme spolu s kolegy z Dolního Rakous-
ka umožnit obcím, které se přihlásily k principům udr-
žitelného rozvoje a Agendě 21, získávat zkušenosti ze 
sousedního rakouského regionu, společně se učit jeden 
od druhého a navázat nová partnerství s podobně uva-
žujícími obcemi. Projekt by měl do budoucna přinést 
více tzv. twin-city projektů, kde Vysočina na poli přes-
hraniční spolupráce dosud pokulhává,“ uzavírá Martin 
Hyský.

text a foto: Milan Pilař

Beseda s nejúspěšnějším 
českým horolezcem 
Radkem Jarošem
spojená s výstavou 
fotografií Hory shora

úterý 30. listopadu 2010 
v 17.00 hodin, vstup zdarma

Kavárna Muzeum, 
Masarykovo nám. 55, Jihlava
Výstava potrvá do 9. ledna 2011

Hejtman Jiří Běhounek 
k výzvě Děkujeme, 
odcházíme

Lékařské odbory 
řídí kampaň Děku-
jeme, odcházíme, 
která požaduje, 
aby se zvýšily pla-
ty lékařů a jejich 
mladým kolegům 
bylo nabídnuto 
kvalitní a finančně 
dostupné vzdělá-
vání.

Velmi mě jako lékaře i hejtmana mrzí, že 
situace došla až tak daleko, že lékaři musí pro 
prosazení reálného způsobu vzdělávání a od-
měňování sáhnout až k tomuto radikálnímu 
kroku. Musím konstatovat, že lidsky chápu 
všechny důvody kolegů zdravotníků, ale z pos-
tu hejtmana kraje a zástupce zřizovatele mám 
velké obavy, jak celá věc skončí respektive 
jaké bude mít důsledky.

Byl bych velmi rád, kdyby lékaři krajských 
zdravotnických zařízení v okamžiku tak zásad-
ního rozhodnutí jednali o řešení situace a hle-
dání východisek nejen s Ministerstvem zdravot-
nictví a Vládou ČR, ale i se svými nemocnicemi 
a zřizovatelem. Pacienty ubezpečuji, že kraj 
Vysočina, jako zřizovatel pěti krajských nemoc-
nic v regionu, udělá vše pro to, aby dostupnost 
a kvalita lékařské péče zůstala ve všech ne-
mocnicích zachována. V jakém rozsahu nezáleží 
nyní jen na kraji a lékařích, ale, a to především, 
na ostatních už jmenovaných aktérech.

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman Vysočiny

http://www.kr-vysocina.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-11-2010.html
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Kyberšikana přes Internet
Kyberšikana je druh šikany, který ze-
směšňuje nebo vydírá oběť, společen-
sky znemožňuje a narušuje soukromí 
osob prostřednictvím internetu nebo 
mobilního telefonu. Často bývá spojena 
se snahou o získání osobních údajů nebo 
vylákání osoby do neznámého prostředí. 
„Mohlo by se zdát, že ohroženy tímto je-
vem jsou především děti, ale neopatrné 
využívání současných internetových ko-
munikačních prostředků může mít fa-
tální dopad i na život dospělého uživa-
tele internetu nebo majitele mobilního 
telefonu,“ upozorňuje radní kraje Vyso-
čina pro oblast informatiky Zdeněk Ry-
šavý (ČSSD). Připomíná, že stále více 
lidí umí zacházet s moderními techno-
logiemi a má tendenci upevňovat své 
postavení či potřebu upoutávat na sebe 
pozornost. „Bohužel některé texty i ně-
které fotografie či klipy publikované 
např. na sociálních sítích, které uživa-
telům připadají vtipné, mohou v kon-
krétních případech znamenat tragický 

zásah do lidských osudů. Nezapomínej-
me, že komunikační technologie se mo-
hou z dobrého sluhy stát zlým pánem 
a chraňme si své soukromí!“ dodává 
Zdeněk Ryšavý.

Chcete-li podat zprávu o materiá-
lech, na které jste na internetu narazi-
li a které porušují podle vašeho názo-
ru zákon, kontaktujte Horkou linku:  
www.horkalinka.cz.

Internetová Horká linka přijímá od uži-
vatelů hlášení, která se týkají nezákonné-
ho a nevhodného obsahu na internetu. 
Obsah těchto hlášení vyhodnocují odbor-
níci a předávají ho orgánům, které mo-
hou účinně zasáhnout, zejména policii, 
mobilním operátorům, provozovatelům 
internetových služeb a také mezinárod-
ní organizaci INHOPE. „Tím, že nebude-
te ignorovat závadný obsah na internetu, 
a tím, že ho nahlásíte, chráníte i ostatní 
uživatele,“ uzavírá Jaroslav Hulák (KDU-
ČSL), zastupitel kraje Vysočina.

 text: Jitka Svatošová

Kraj Vysočina podpoří 
nákup plošin pro nádraží
Dvě zvedací ruční 
plošiny získají vlaková 
nádraží v Okříškách 
a Horní Cerekvi, lidé 
s handicapem tak budou 
moci snadněji nastupovat 
do vlakových souprav 
a vystupovat z nich.
„Kraj Vysočina je jedním z řady dárců, 
kteří chtějí zjednodušit cestování pohy-
bově handicapovaným. Plošiny by se měly 
na obou vybraných stanicích objevit na za-
čátku března příštího roku,“ uvedl náměs-
tek hejtmana kraje Vysočina Libor Joukl.

Obě nádraží, která jsou současně pře-
stupními stanicemi, vytipovali zástupci 
konta Bariéry, které se podílí i na finan-
cování plošin. Vedle obcí Horní Cerekve 

a Okříšek, Českých drah a Správy železniční 
dopravní cesty je podpoří 72 tisíci korunami 
i krajská pokladna. Pořizovací cena jedné 
ruční zvedací plošiny pro cestující na vozíku 
se pohybuje kolem 150 tisíc korun. V sou-
časné době jsou podle informací Českých 

drah mobilní zvedací plošiny na Vysočině 
na nádražích v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, 
Kostelci u Jihlavy, Přibyslavi, Světlé nad 
Sázavou, Telči, Třebíči, Žďáru nad Sáza-
vou a v Pelhřimově.

text: Milan Pilař  foto: www.klubradost.eu

Dvě zdvihací plošiny budou moci využít lidé s hadicapem v blízké budoucnosti také při přestupu 
a nástupu na nádražích v Okříškách a Horní Cerekvi. Na jejich nákup přispěl kraj Vysočina.

Vybrané formy kyberšikany
  zveřejnění a záznam vizuálního či 

textového obsahu (nahrávka tele-
fonem, kamerou), který zesměšňu-
je oběť, narušuje její soukromí, či 
zaznamenává akt šikany či násilí 
na oběti páchané
  falšování identity v podobě faleš-

ných blogů, profilů na sociálních ser-
verech typu Facebook, MySpace atd.
  ukradení identity, kdy útočník zjis-

tí či prolomí heslo oběti, pronikne 
do jejího virtuálního profilu, a pro-

střednictvím ukradené identity oběť 
poškodí
  zasílání obtěžujících či krutých e-mailů, 

SMS zpráv, obtěžování přes chat

POZOR: útočnici jsou anonymní, mění 
svůj profil, mění místo i čas útoků, mohou 
překvapit, neboť lidé se chovají ve virtu-
álním prostředí jinak než ve skutečném 
světě. Při šíření kyberšikany pomáhá útoč-
níkovi publikum, které často zvyšuje inten-
zitu útoku a zhoršuje jeho dopad na oběť.

Jak se chránit před napadením přes Internet
  volit bezpečné heslo 
  neprozrazovat na internetu osobní infor-

mace, nepsat nikam svůj email, či pro pri-
vátní komunikaci založit speciální mailo-
vou schránku, kterou nikdy nepublikovat
  uvědomit si, že co je umístěno na in-

ternet, může být útočníkem vyhledáno, 

ukradeno, zneužito, zesměšněno. Chraňte 
své soukromí!
  nesdělovat nikomu hesla od svého profi-

lu na Internetu, mailu, ICQ a podobně
  nesdělovat nikomu, koho dobře ne-

znáte, osobní informace o své osobě či 
blízkých

Zdeněk Ryšavý: 
Obnovitelné zdroje 
energie na Vysočině 
ano, ale s rozmyslem
Kraj Vysočina v minulosti opakovaně 
upozorňoval na neuvážený způsob pod-
pory obnovitelných zdrojů energie (OZE). 
„V současnosti slyšíme ze všech stran 
volání o neúměrném zdražení energie, 
o zabrané zemědělské půdě, zničené 
krajině, o arbitrážích a náhradách v řádu 
desítek miliard investorům v souvislosti 
s nekontrolovanou výstavbou fotovolta-
ických elektráren. Přitom tento vývoj byl 
jasný už minimálně před dvěma, třemi 
roky, ale centrální orgány – vláda ani 
parlament – s tím nic nedělaly a nechaly 
dojít situaci tak daleko,“ posteskl si Zde-
něk Ryšavý (ČSSD), radní kraje Vysočina.

Dlouhodobá nečinnost republikových 
orgánů tak kontrastuje s postojem kraje 
Vysočina, který vždy tvrdil, že je nutné 
OZE využívat regionálně vhodně a v ro-
zumném rozsahu. Proto se snažil v rámci 
svých možností prostřednictvím Zásad 
územního rozvoje, Energetické koncep-
ce kraje a Strategie ochrany krajinné-
ho rázu regulovat výstavbu především 
větrných a částečně i fotovoltaických 
elektráren, kde měl ale malé možnosti 
regulace.

„Kdyby byl kraj tak liknavý jako vláda, 
asi by byla dnes Vysočina zastavěná de-
sítkami, možná stovkami větrníků a ceny 
elektrické energie by byly ještě vyšší. 
Poděkování patří všem stranám v zastu-
pitelstvu, které v této věci postupovaly 
naprosto jednotně v zájmu kraje a jeho 
obyvatel,“ uzavřel Zdeněk Ryšavý.

text: Milan Pilař  foto:  Fotolia.com

Krajský rozpočet 
nezná červená čísla
Kraj Vysočina měl do konce října letoš-
ního roku o 264 milionů korun vyšší 
příjmy z daní, než tvůrci rozpočtu před 
rokem při jeho sestavování předpoklá-
dali. „Letošní rozpočet jsme sestavo-
vali úsporně a počítali jsme s přísunem 
peněz od státu pouze na úrovni roku 
2006. Opatrní budeme i příští rok. Roz-
počet připravovaný pro rok 2011 pre-
ventivně počítá s meziročním růstem 
příjmů pouze o jedno procento,“ uvedl 
náměstek hejtmana pro oblast financí 
Vladimír Novotný (ČSSD).

Do konce minulého měsíce měl kraj 
na svých účtech 91,8 procenta z 3,2 
miliardy korun očekávaných ročních 
příjmů z daní. Oproti stejnému období 
loni stouply daňové příjmy kraje o tři 
procenta, což představovalo navíc přes 
97 milionů korun. „Měsíc září byl velmi 
dobrý, a pokud jde o říjen, ani ten nás 
z hlediska plnění krajské pokladny ne-
zarmoutil,“ poznamenal Novotný s tím, 
že i případný mírný propad očekávaných 
daňových příjmů kraje v posledních dvou 
měsících roku by neměl ohrozit předpo-
kládanou kvótu.

Letošní krajský rozpočet počítá s cel-
kovými příjmy a výdaji 8,2 miliardy. 
„Pro rok 2011 připravuje kraj opět vy-
rovnaný rozpočet, ale s podstatně vyšší 
rezervou,“ uvedl náměstek. Zatímco 
dosud zůstávalo nerozděleno kolem 140 
milionů, v novém rozpočtu by rezer-
va měla činit minimálně čtvrt miliardy. 
Novotný to zdůvodnil tím, že se výdaje 
kraje asi zvýší po schválení úsporné-
ho státního rozpočtu. „Na výkon státní 
správy nám však bude chybět 6,5 mi-
lionu,“ řekl. Problémy s nedostatkem 
peněz se podle něj dají očekávat napří-
klad také ve zdravotnictví a v sociálních 
zařízeních.

text: Milan Pilař

Zdravotnictví kraje 
na webových stránkách
Veškeré informace o krajském zdravot-
nictví včetně novinek týkajících se roz-
sahu a specifik péče jednotlivých kraj-
ských zdravotnických zařízení najdou 
zájemci už několik let na portálu  
www.zdravi-vysociny.cz.

Informace o krajském  
zdravotnictví na jednom místě

www.zdravi-vysociny.cz

Návštěvníci portálu určitě ocení uži-
tečné rady v Příručce pro pacienty i zdra-
votníky. Jde o rozsáhlou rukověť, kterou 
na objednávku krajského odboru zdra-
votnictví vypracoval Ondřej Dostál, uzná-
vaný přední znalec zdravotnického práva.

„Možnost poznání a uvědomění si 
pravidel může předcházet zbytečným 
problémům a povede k prosazování 
obecného prospěchu. Obsahem materi-
álu jsou odpovědi na mnohé konkrétní 
otázky o právech a povinnostech paci-
entů, lékařů i veškerého zdravotnického 
personálu,“ upozorňuje hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

text: Jan Kaleta

Kraj Vysočina pro 
podnikatele regionu
Sedm milionů korun na podporu grantové-
ho programu Fondu Vysočina Rozvoj pod-
nikatelů 2010 – II uvolnilo vedení kraje Vy-
sočina. Účelem programu, z něhož může 
podnikatel získat maximálně 150 000 Kč 
na projekt, je podpora investičních roz-
vojových záměrů podniků spojené s mo-
dernizací provozního a výrobního zařízení 
a prostor a udržení stávajících pracovních 
míst, případně vytvoření nových.

„I když v krizových letech 2009 a 2010 
nenabízel rozpočet kraje Vysočina příliš-
nou štědrost, vedení kraje si uvědomuje 
klíčovou roli funkčního podnikatelského 
prostředí na celkovou stabilizaci regio-
nu a jeho další rozvoj. Proto jsme učinili 
kroky k uvolnění mimořádných finančních 
prostředků a poskytli je podnikatelským 
subjektům prostřednictvím výše jmenova-
ného grantového programu,“ konstatoval 
Martin Hyský (ČSSD), radní pro regionální 
rozvoj, v jehož gesci je i podpora podni-
kání.

Do letošní už druhé výzvy přišlo 102 
žádostí s celkovým požadavkem na po-
skytnutí podpory ve výši 12 952 582 Kč, 
program uspokojil 53 žadatelů. V ekono-
micky obtížné době tak vyslal kraj Vysoči-
na jednoznačný signál, že stabilní a kon-
kurenceschopné podnikatelské prostředí 
je klíčovým faktorem udržitelného rozvoje 
Vysočiny a jako takové si zaslouží prioritní 
pozornost. text: Milan Pilař

Vysoká škola v Jihlavě má přes tři tisíce studentů
Na čtrnáct stovek nových studentů Vy-
soké školy polytechnické Jihlava zahájilo 
na podzim studium v zimním semestru. 
Za účasti krajské radní pro oblast školství 
Marie Kružíkové (nez. za ČSSD) absolvo-
vali v polovině října noví studenti vysoké 
školy imatrikulaci. Jedná se o slavnostní 
akademický obřad, kterého se účastní zá-
jemci o studium prvního ročníku. Během 
imatrikulace se používají insignie ško-
ly, jimiž jsou rektorský řetěz, žezlo a pro-
rektorské řetězy, a akademičtí hodnostáři 
mají na sobě taláry.

„Být absolventem studia na vysoké ško-
le je skvělým odrazovým můstkem pro bu-
dování kariéry. Neplatí, že univerzity a vy-
soké školy jsou pouze pro vybrané a elitu. 
Šanci na vzdělání vyššího typu má mít kaž-
dý. Vstup na vysokou školu je dnes spojen 

s tím, jaké máte studijní předpoklady a zá-
jem o vybraný obor, jak reagujete a jak jste 
soutěživí,“ uvedla Marie Kružíková.

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě 
registruje největší zájem uchazečů o stu-
dium oboru cestovní ruch, kam bylo při-
jato 55 % všech zájemců. U oborů finance 
a řízení, porodní asistentka a všeobec-
ná sestra se úspěšnost přijetí pohybuje 
mezi 75 až 84 % z účastníků přijímacích 
zkoušek. Naopak na obory počítačové 
systémy a aplikovaná informatika přija-
la škola všechny zájemce. „Celkový počet 
studentů VŠPJ přesáhl tři tisíce a škola 
tak dosáhla cílového stavu, se kterým po-
čítáme i v dlouhodobém záměru na obdo-
bí 2011-2015,“ uzavírá Jakub Novotný, 
rektor VŠPJ.

text: Milan Pilař  foto: archiv VŠPJ

Imatrikulace nových studentů se zúčastnila 
také radní Marie Kružíková (nez. za ČSSD)

Fotovoltaické panely zdobí řadu českých 
a moravských polí

Mezi firmami a středními školami se 
úspěšně rozvíjí přímá spolupráce při pří-
pravě technických odborníků pro pozice 
v průmyslové výrobě. Již dříve našly své 
přirozené „školské“ partnery např. firmy 
Hettich ČR k.s. a ŽDAS, a.s. ve Žďáru nad 
Sázavou, Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě nebo 
PBS Velká Bíteš a.s. Těsnější spolupráci 
nyní připravuje i Agrostroj Pelhřimov a.s. 

Dřívější společné prezentace firmy 
a SPŠ a SOU Pelhřimov na festivalech 
vzdělávání budou nyní rozšířeny o Pro-
jektové dny určené pro žáky základních 
škol. V době rozhodování o budoucím pro-
fesním zaměření a volbě střední školy na-
bídnou oba partneři deváťákům komplet-
ní informace a prohlídku svých prostor. 
A další novinka – v nové hale Agrostroje 
vznikne multifunkční školicí středisko, 

jehož část kapacity bude sloužit i k přípra-
vě žáků školy. „V našem středisku nabíd-
neme učňům specializované vzdělávání, 
které přesahuje běžné možnosti střední 
školy. Zaměříme se zejména na šikovné 
a motivované mladé lidi, kteří mají zájem 
o pozice v průmyslovém podniku,“ popi-
suje smysl spolupráce Zdeněk Pavlovský, 
personální ředitel Agrostroje.

„Jsem ráda, že se v Pelhřimově roz-
hodli ještě více koordinovat odbornou vý- 
uku mladých techniků. Přímá spolupráce 
mezi firmami a školami je v prostředí čes-
kého vzdělávacího systému jednou z nej-
významnějších cest, jak zvýšit odbornou 
úroveň absolventů a jak je lépe připravit 
na vstup do prvního zaměstnání,“ oceňu-
je nové aktivity Marie Kružíková, krajská 
radní pro školství (nez. za ČSSD). 

Dostatek kvalifikovaných technic-
ky vzdělaných odborníků je bezesporu 
jedním z důležitých faktorů ekonomic-
kého rozvoje, proto kraj vítá spolupráci 
a podporuje ji systémovými opatřeními. 
Od letošního školního roku budou napří-
klad učňům 18 oborů poprvé vyplácena 
krajská motivační stipendia, s podporou 
kraje budou pokračovat národní projek-
ty UNIV 2 (rozvoj profesních kurzů pro 
dospělé ve středních školách) a IQ Indu-
stry (zvyšování odbornosti učitelů a mis-
trů v prostředí firem). A vedle úspěšného 
projektu Vzdělávání energetiků na Vy-
sočině bude pokračovat modernizace 
vybavení páteřních škol – po CNC pra-
covištích a Učebnách mechatroniky se 
připravuje Moderní měření.

 text: Ondřej Rázl

Duální model učení – školy partnery firem

http://www.zdravi-vysociny.cz
http://www.zdravi-vysociny.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-11-2010.html
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Sedmnáct nových bezbariérových au-
tobusů zahájilo v listopadu jízdy na tra-
sách Vysočiny. Během příštího roku 
k nim přibude díky čtyřicetiprocentní do-
taci evropských fondů ROP Jihovýchod 
dalších osmnáct a provozovat je bude nej-
větší regionální dopravce ICOM trans-
port. V rámci České republiky se jedná 

o unikátní obnovu vozového parku sou-
kromého dopravce zajišťujícího základní 
dopravní obslužnost.

„Na nejfrekventovanějších trasách v re-
gionu by mělo využívat bezbariérový pří-
stup zhruba pět desítek imobilních obyva-
tel a pohodlnost nástupu a výstupu uvítají 
další stovky cestujících seniorů a maminek 

s kočárky,“ uvedl Petr Krčál (ČSSD), rad-
ní pro oblast sociálních věcí. Společná in-
vestice do pětatřiceti nových vozů dosáhla 
zhruba 125 milionů korun.

Nákup nových autobusů pro Vysočinu 
by se neměl promítnout do cen základní-
ho jízdného.

text: Milan Pilař  foto: Luboš Pavlíček

Vysočina, náš region

Nejmenší, ale nejochotnější

Třetí skupina lidí
Lidé se dělí 
do tří skupin. 
První necho-
dí volit vůbec 
a jen zapškle 
nadávají. Dru-
zí chodí volit, 

ale víc nejsou schopni nebo ochotni 
vykonávat. Třetí skupina, zdaleka 
nejméně početná, jde s kůží na trh 
kandidátek a je volena. A je ochot-
na – doufám, že většinou i schop-
na – nějakou práci pro svou obec 
vykonávat. Z té třetí skupiny každý 
už má za sebou ustavující zastupi-
telstvo jedné ze 704 obcí na Vyso-
čině nebo přemýšlí, proč jí či jemu 
zvolení uniklo.

Kandidátní listiny pro komunální 
volby se sestavovaly v létě. Mnozí 
z nás stáli před otázkou, jak vůbec 
některé lidi motivovat k tomu, aby 
našli odvahu na kandidátku vstou-
pit a přijmout často nepopulární 
a špatně placenou práci pro obec. 
To se týkalo hlavně vesnic a zvlášť 
tam je třeba před tvůrci listin i kan-
didáty smeknout.

Zastupitelé tam totiž často čelí 
nejen nedostatku času věnované-
mu své rodině, ale i nekonstruktivní 
kritice sotva desetiny občanů, která 
patří do zmíněné první skupiny lidí 
„nadávačů“. Všem novým zastupi-
telům proto přeji, aby uměli naslou-
chat konstruktivní kritice, ale nene-
chali se otrávit „věčnými rebely“. 
Všem odstupujícím děkuji za jejich 
práci pro obec. Děkuji zkrátka všem 
ochotným lidem, kterým není lhos-
tejný osud našich obcí.

Miroslav Houška,  
krajský zastupitel za KDU-ČSL

Hledá se nejkrásnější 
železniční stanice

Soutěž o nejkrásnější nádraží vyhlašuje 
pátým rokem občanské sdružení Aso-
ciace Entente Florale CZ – Souznění. 
Cílem veřejné ankety je najít nejvlídněj-
ší a nejkrásnější nádraží v České repub-
lice, poukázat na stav českých nádraží 
obecně, a také pozitivně motivovat 
k jejich údržbě a zvelebování. Nominace 
může veřejnost navrhnout až do kon-
ce března 2011 na adresu nejkrasnej-
sinadrazi@cd.cz.

„Počet navržených stanic není ni-
jak omezen,“ upozorňuje náměstek 
hejtmana kraje Vysočina pro oblast 
dopravy Libor Joukl (ČSSD). Následo-
vat bude hlasování a koncem května 
2011 bude jasno o vítězné železniční 
stanici. Mezi loňskými deseti finalisty 
figurovalo také malé nádraží v Ho-
dicích na Jihlavsku, které je na první 
pohled výjimečné svou originalitou 
přidruženého vlakového muzea.

text: Jitka Svatošová foto: obec Hodice

Vysočině se v generálce 
na státní maturity dařilo
Do generálky státních maturit se na Vy-
sočině zapojily všechny střední školy 
regionu, jejichž učitelé a studenti pro-
kázali, že patří mezi nejlepší v České 
republice. Výsledky, kterých studenti 
z Vysočiny dosáhli, jsou o 51 procent 
výš než je republikový průměr. V porov-
nání s nejhoršími kraji se jedná o téměř 
až dvojnásobnou úroveň.

„Tímto výsledkem se nesmí nechat 
studenti, rodiče ani učitelé nijak ukolé-
bat. Je příjemné zjistit, že jsme obstáli, 
na druhé straně je před budoucími ma-
turanty ještě rok tvrdé práce, aby pro ně 
ostré výsledky byly stejně dobré,“ uved-
la Marie Kružíková (nez. za ČSSD), radní 
kraje Vysočina pro oblast školství.

Nejlepší výsledky:
Kraj Vysočina 1,51  
 (násobek celorepublikového průměru)
Jihočeský kraj 1,35
Pardubický kraj 1,28

text: Milan Pilař

Lov ryb pod ledem 
může přijít draho
Populární lov ryb po ledem, tzv. dírka-
ření, zakazuje v České republice zákon 
o rybářství. Výjimkou jsou zvláštní pří-
pady podložené záchranou rybích druhů 
při mimořádných situacích nebo lov pro 
vědecké účely.

„Případným sankcím až ve výši třiceti 
tisíc korun pro fyzickou osobu nebo až 
50 000 korun pro osobu právnickou se 
vystavují například i vlastníci a nájemci 
rybníků a rybochovných zařízení, kte-
ří se při případné kontrole neprokážou 
povolením výjimky ze zákazu lovu ryb 
pod ledem,“ uvedl radní kraje Vysočina 
pro oblast lesního a vodního hospodář-
ství a zemědělství Josef Matějek (ČSSD). 
Ročně je na území kraje Vysočina vydá-
no do deseti těchto povolení k lovu ryb 
pod ledem. text: Jitka Svatošová

Zlatého Ámose čeká 
výlet do Legolandu
V současnosti pracuje na základních 
školách na Vysočině 3845 a na středních 
školách 2849 učitelů. Devatenáct z nich 
nominovali jejich žáci v uplynulých dese-
ti ročnících do ankety Zlatý Ámos.

„Minulé ročníky ukázaly, že stále 
existují učitelé, kterým jejich poslání 
dělá radost, dokáží své žáky zaujmout 
a motivovat nejen svojí osobností, ale 
i smyslem pro humor. To, že studenti 
mají možnost ocenit úsilí těchto peda-
gogů, je právě smyslem této soutěže,“ 
domnívá se Marie Kružíková, radní kraje 
Vysočina pro oblast školství.

Do nového ročníku ankety Zlatý Ámos 
2010/2011 mohou žáci základních a stu-
denti středních škol na Vysočině přihlásit 
svého oblíbené učitele do konce pro-
since letošního roku. Přihlášku mohou 
podat pouze žáci základních a středních 
škol, musí obsahovat stručnou charak-
teristiku učitele, vylíčení jedné společné 
příhody a podpisy osob, které s nomi-
nací souhlasí. V lednu a v únoru 2011 
budou žáci obhajovat nominace před 
porotou v regionálních kolech. Vítězové 
těchto kol musí absolvovat semifinále, 
než se dostanou do pražského finále, 
které se koná v pátek 25. března 2011.

Více informací a formulář přihlášky 
k dispozici na www.zlatyamos.cz. 

text: Milan Pilař

Ukládání komunálních odpadů 
na skládky musí skončit
Devět skládek 
komunálního odpadu 
provozují v současnosti 
vlastníci v kraji Vysočina. 
Jedná se o moderní 
a zabezpečené skládky.
Jejich kapacita je ale omezená, a proto je 
nutné připravit se na změny ve způsobu 
nakládání s odpadem v blízké budoucnos-
ti. „V dlouhodobém výhledu není přijatel-
né měnit další přírodní zákoutí na nové 
skládky. V České republice se ukládá 
na skládky více než 70 % komunálního od-
padu. Je to ten nejhorší způsob likvidace, 
který nijak nevyužívá materiál ani energii 
v odpadech ukryté. Je potřeba měnit myš-
lení lidí a snažit se v první řadě předcházet 
vzniku odpadů. Nicméně určité množství 
odpadu bude vznikat vždy, proto se sna-
žíme v rámci přípravy ISNOV především 
zvyšovat materiálové využití odpadů a bio-
odpadů a zbytek řešit energetickým využi-
tím,“ vysvětluje Zdeněk Ryšavý (ČSSD), 
radní kraje Vysočina pro oblast životní-
ho prostředí. Jedním z prvních pokusů 
o změnu jsou skládky v Petrůvkách a Ro-
nově nad Sázavou, kde se skládkový plyn 
aktivně čerpá a využívá k výrobě elektrické 
energie v kogeneračních jednotkách.

„Ročně se v České republice uloží 
na skládky odpad odpovídající energetic-
kému ekvivalentu 2,5 milionu tun uhlí, což 
je roční spotřeba velké tepelné elektrárny. 
V západních zemích, kde dříve také vše 
skládkovali, už dochází k pokusům odtěžo-
vání bývalých skládek a energetickém vyu-
žívání odpadů – tedy jejich spalování s do-
dávkou tepla pro dálkové vytápění nebo 
výrobou elektrické energie. To je ovšem 

ekonomicky mnohem nákladnější než spa-
lovat jinak nevyužitelné odpady přímo, 
tak, jak to dělají například ve Švýcarsku, 
Švédsku či Dánsku. V těchto výrazně eko-
logicky zaměřených zemích se energeticky 
využívá zhruba 50 % komunálního odpa-
du, zbytek se recykluje. Neskládkují prak-
ticky nic,“ naznačuje budoucí směřování 
Vysočiny Zdeněk Ryšavý.

text: Milan Pilař  foto: Luboš Pavlíček

V blízké budoucnosti by mělo dojít ještě k většímu podílu separace komunálního odpadu 
a jeho dalšímu využití

Sedmnáct nízkopodlažních autobusů začne od listopadu jezdit po silnicích Vysočiny. Handicapovaným lidem a rodičům s kočárky navíc 
pomůže plošina, která usnadní jejich nástup a výstup. Mezi prvními, kdo plošiny vyzkoušel byl také Martin Zach 

Bezbariérové autobusy zjednoduší dopravu na Vysočině

Vysočina navazuje 
vztahy s Finskem
Kraj Vysočina by rád navázal spolupráci 
s finským regionem Tampere, který je se 
485 000 obyvateli druhou největší oblastí 
více než pětimilionového Finska. V samot-
ném Tampere žije 343 155 obyvatel. „Tam-
pere byl ještě na začátku dvacátého století 
zemědělský region, dnes je rychle rostou-
cím centrem průmyslu a inovací, má dvě 
velké univerzity, několik polytechnických 
škol a řadu dalších výzkumných center. 
Je sídlem velkých firem. Domnívám se, že 
se jedná o region, od něhož se můžeme 
hodně naučit,“ uvedl Martin Hyský (ČSSD), 
radní kraje Vysočina, který se v polovině 
října zúčastnil jednání ve Finsku.

Zástupci kraje a příspěvkové organizace 
Vysočina Education navštívili mimo jiné 
hospodářskou komoru v Tampere a zdejší 
Univerzitu aplikovaných věd, která proje-
vila zájem o spolupráci s Vysokou školou 
polytechnickou v Jihlavě.

V regionu Tampere se také podařilo najít 
partnery pro školské projekty v rámci progra-
mu Comenius Regio a Grundtvig. „Agentura 
EDUCO, která je organizací, poskytující po-
radenství v oblasti lidského a organizačního 
rozvoje, nabídla kraji Vysočina bezplatnou 
účast na workshopu financovaném z progra-
mu Gruntwig v rámci projektu Living Library, 
který se bude konat v květnu 2011,“ dodala 
Martina Tomšů z krajského úřadu.

Krajské hospodářské komoře byla nabíd-
nuta možnost cesty podnikatelů do Tampe-
re. V úvahu připadá i spolupráce dalších in-
stitucí z Vysočiny, například středních škol.

text: Milan Pilař

Nádraží v Hodicích, které se díky péči Jiřího 
Holoubka zařadilo mezi nekrásnější v ČR

Skládka odpadů v Pozďátkách mění svou tvář
Od května letošního roku, kdy 
odstartovaly práce na sanaci 
skládky nebezpečného odpadu 
v Pozďátkách na Třebíčsku, 
odstranili odtud pracovníci 
státního podniku DIAMO více než 
30 tisíc tun kontaminované zeminy 
a 4,3 tisíce m³ skládkové vody.

„Ceníme si především rychlosti likvidace 
a toho, že nedošlo k žádným haváriím ani 
úrazům, a také jsme nezaznamenali žád-
né stížnosti kvůli přepravě kontaminova-
ných materiálů. Areál, který byl dlouhá 
léta největší ekologickou zátěží v kraji Vy-
sočina, se za dva roky změní na lesopark,“ 
uvedl radní kraje Vysočina pro oblast ži-
votního prostředí Zdeněk Ryšavý.

V polovině října definitivně skončil ha-
varijní stav skládky a vyvrcholila hlavní 
fáze sanace. Následovat bude dlouhodo-
bé vzorkování podloží a sanační monito-
ring. Náklady na sanaci skládky v Pozďát-
kách, která má definitivně skončit v dubnu 
2012, za více než půl miliardy korun, se 
hradí z 85 % prostředky evropského Fon-
du soudržnosti. „Lidé, kteří do této loka-
lity za pár měsíců bez znalosti její historie 
přijdou, nepoznají, že zde původně bylo 
skladiště jedů a životu nebezpečných lá-
tek. Tady evropské dotace skutečně napl-
ňují svůj smysl,“ uzavřel Zdeněk Ryšavý.

text a foto: Milan Pilař

Na podzim kontroloval průběh likvidace Zdeněk Ryšavý (ČSSD), radní za oblast životního 
prostředí, a Pavla Bendová z odboru životního prosředí krajského úřadu

V květnu letošního roku začala na skládce v Pozďátkách likvidace ekologické havárie
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Josef Robotka, tasovský rodák a bojovník proti fašismu
* 25. únor 1906 
† 12. listopad 1952

Generálmajor in memoriam Josef Robot-
ka byl podplukovníkem generálního štábu 
a účastníkem protifašistického odboje a je 
jedním ze spoluzakladatelů Rady tří. V pá-
tek 12. listopadu uplynulo přesně padesát 
osm let od jeho úmrtí.

Narodil se 25. února v Tasově jako syn 
hostinského. Po ukončení školy a matu-
ritní zkoušce na reálce ve Velkém Meziří-
čí absolvoval Vojenskou akademii v Hra-
nicích, kde získal hodnost poručíka. 
Když došlo k okupaci českých zemí Ně-
meckem a byl vyhlášen samostatný Slo-
venský štát, vrátil se k rodičům do Velké 
Bíteše. To však už vyvíjel odbojovou čin-
nost v rámci brněnské odbočky podzem-
ní vojenské organizace Obrana národa. 
Postupně navázal kontakty s Karlem Štai-
nerem-Veselým, Vojtěchem Lužou či Jose-
fem Grňou a působil ve vojenské odbojo-
vé organizaci Rada tří. Zatímco „naoko“ 

byl zaměstnancem, konkrétně lesním děl-
níkem v Košíkách, aktivně organizoval 
partyzánskou činnost, pomáhal protipro-
tektorátním skupinám a shromažďoval 
vojensky důležité informace. Životní ces-
ta, kterou si vybral, ho donutila žít od září 
1944 do konce druhé světové války v úpl-
né ilegalitě. Za svou činnost v odboji získal 
řadu vyznamenání, mimo jiné Českoslo-
venský válečný kříž 1939.

Po válce vystřídal Josef Robotka něko-
lik velitelství, působil například v Brně, 
Táboře či Znojmě. Jako nepohodlného ho 
ale z armády propustili, 25. července 1949 
zatkli a obvinili z velezrady a vyzvědač-
ství. Po dlouhém, bezmála desetiměsíčním 

vyšetřování, vedeném obvyklými metodami 
Státní bezpečnosti, stanul spolu s dalšími 
jedenácti osobami před senátem Státního 
soudu Brno, který ho po neveřejném hlav-
ním líčení odsoudil 27. května 1950 za zlo-
činy velezrady a vyzvědačství k trestu smrti, 
ztrátě čestných práv občanských a propad-
nutí celého jmění. Za vinu mu obžaloba 
kladla hlavně to, že se netajil svým nepřá-
telstvím vůči novému režimu a shromaž-
ďoval velmi důležité informace, které pak 
prostřednictvím svého přítele Karla Šedy 
předával americké tajné službě CIC. Nejvyš-
ší soud zamítl jeho žádost o odvolání a ná-
sledně nedostal milost prezidenta, proto 
byl Josef Robotka 12. listopadu 1952 v 5.40 
v Praze na Pankráci popraven. Rozloučení 
s tímto významným vojákem se navíc ko-
nalo až po dvou týdnech, bez obřadu, pou-
ze za přítomnosti manželky. V roce 1991 byl 
rehabilitován a povýšen do hodnosti gene-
rálmajor in memoriam. Při příležitosti stát-
ního svátku 28. října 1997 mu prezident re-
publiky udělil Řád Bílého lva III. třídy. 

text: Monika Hořínková  foto: Monika Hořínková a ustr.cz

Fotografie z evidenční karty Josefa Robotky

Pamětní deska na rodném domě Josefa Robotky v Tasově

Horácké divadlo slaví sedmdesátiny

Hlas rodiny zazněl v Bruselu

Horácké divadlo, které 
si letos připomíná 
sedmdesát let své 
existence, vzniklo v době, 
kdy měla řada českých 
scén existenční problémy 
a některé svou činnost 
ukončily.

„Vznik Horáckého divadla je unikátní, 
protože vzniklo za německé okupace. 
Stalo se tak v Třebíči, protože němec-
ká většina by asi v Jihlavě nedovolila, 
aby tady vznikla česká divadelní scé-
na. A kdyby okupační úřady v Třebíči 
měly rozhodovat o udělení nové diva-
delní licence, tak by to podle mě také 
nedopadlo. Proto byla odkoupena už 
existující licence od soukromé diva-
delní společnosti a převedena na Ho-
rácké divadlo. To je pro mě velký mez-
ník, sám jsem to nezažil, ale pamětníci 
mi určitě dají za pravdu, že na tehdej-
ší dobu to byl obrovský počin,“ uvedl 
Josef Fila, ředitel Horáckého divadla 
Jihlava. 

Divadelní soubor trávil pět let po zájez-
dech, než se na konci války v květnu 1945 
v Jihlavě uvolnila budova Městského di-
vadla a Horácké divadlo se nastěhovalo 
sem. Do historie divadla se promítly i dal-
ší mezníky vývoje české společnosti, rok 
1948, Pražské jaro, doba normalizace... 
„To všechno jsou křižovatky, které tva-
rovaly tvorbu divadla i to, v jakých pod-
mínkách se tvořilo. Tato doba znamenala 
pro umělce řeholi, nemohli se svobodně 

vyjadřovat, ale zase publikum bylo vděč-
né v tom, že hledalo jakýkoliv dvojsmysl, 
i když třeba v tom textu nebyl. To v dneš-
ní době trošku chybí, že jsme zpohodlně-
li, že můžeme na scéně říct, co chceme, 
včetně vulgarismů, včetně svých názorů 
na politické dění a publikum to bere jako 
samozřejmost. Už není takové to zdravé 

napětí mezi tím, kdo to říká, a tím, kdo 
naslouchá a čeká, kde co zazní jako jino-
taj,“dodává Josef Fila.

Ještě před listopadem 1989 se 30. října 
uskutečnilo ve staré budově poslední před-
stavení s tím, že divadlo se začne od nové-
ho roku rekonstruovat. Nová budova se 
otevřela divákům na podzim 1995, soubor 

se sem přestěhoval z Divadla na Kopečku, 
kde se hrálo ve stísněných podmínkách. 
„Prvním představením byla česká premi-
éra hry Smrt v císařském domě s Bořkem 
Navrátilem v hlavní roli. Poté už běžely 
jednotlivé sezony až do sedmdesátého vý-
ročí,“ uzavřel Josef Fila.

text a foto: Marek M. Hnatiak

Josef Fila, ředitel Horáckého divadla v Jihlavě, stojí v současnosti v čele jediného profesionálního divadla v kraji Vysočina

Kampaň Věnuj mobil 
pomohla dětem 
a životnímu prostředí 
na Vysočině
Po celý říjen mohli zájemci věnovat svůj 
starý mobil v rámci kampaně společ-
nosti Asekol nazvané Věnuj mobil. Starší 
funkční telefony získají děti v náhradní 
péči, nefunkční pak budou recyklovány.

„Svůj mobil v předplacených obál-
kách zaslalo 4238 obyvatel kraje. Z do-
šlých funkčních mobilů byly tři stovky 
repasovaných kusů doplněny o nabíječ-
ku a kredit a v sídle kraje Vysočina 24. 
listopadu slavnostně předány zástup-
cům občanského sdružení Pěstounské 
rodiny kraje Vysočina. Nefunkční mobily 
byly recyklovány,“ uvedl Zdeněk Ryšavý 
(ČSSD), radní kraje pro oblast životního 
prostředí, který ze soutěžních kupónů 
zaslaných spolu s mobily vylosoval dva-
cet výherců zajímavých cen, mezi který-
mi figuroval digitální fotoaparát, mobil-
ní telefon nebo dobíjecí kupony.

Akci připravila nezisková společnost 
Asekol ve spolupráci s krajem Vysoči-
na a občanským sdružením Pěstounské 
rodiny kraje Vysočina.

text: Milan Pilař  foto: Jan Nechvátal

Výherce losoval Zdeněk Ryšavý, radní 
kraje Vysočina

Soutěž S Vysočinou  
do Evropy míří  
do druhé poloviny
Průběžná část druhého ročníku krajem 
vyhlášené vědomostní soutěže S Vyso-
činou do Evropy úspěšně odstartova-
la. Soutěžící z řad středoškoláků ze 34 
středních škol v kraji mají za sebou dvě 
kola, která proběhla začátkem a kon-
cem října.

Stejně jako loni hledají v každém 
z pěti kol odpovědi na sedm různě ná-
ročných otázek, které postupně prově-
ří jejich znalosti a povědomí o našem 
regionu. Kromě správnosti zaslaných 
odpovědí je hodnocen i čas.

Další zajímavé otázky v pořadí už 
třetího kola soutěžící najdou od 22. lis-
topadu na webových stránkách www.
ourregion.cz. O vítězích tří dvoutýden-
ních jazykových kurzů ve Velké Británii 
rozhodne březnové finále.

text: Eva Ampapová

Daria Čapková, krajská koordinátorka Sítě MC v kraji Vysočina, 
Markéta Horáková, krajská koordinátorka Sítě MC v Jihomoravském 
kraji a Pavlína Jirkovská, MC Paleček Rakovník – Středočeský kraj.

Zleva Anna Machátová, Třebíčské MC, Daria Čapková, krajská 
koordinátorka Sítě MC v kraji Vysočina, Zuzana Roithrová, 
europoslankyně a Jana Šťastná, MC Klubíčko Horní Cerekev.

Semináře Matky v Evropské unii se zúčast-
nily představitelky Sítě mateřských center 
(MC) z Vysočiny v Evropském parlamentu 

v Bruselu, kam je pozvala poslankyně Zuza-
na Roithová. Hovořilo se o mezinárodní síti 
mateřských center MINE a o možnostech 

dlouhodobé spolupráce, která by umožnila 
vnášet do evropských témat „hlas rodiny“.

text: Milan Pilař foto: archiv Darii Čapkové

ROWANet pomáhá 
chránit bezpečí
Krajská páteřní optická telekomunikační síť 
ROWANet už propojila dvacítku měst Vyso-
činy. „Díky ROWANetu se státní instituce, 
úřady, školy, integrované složky záchran-
ného systému a další nekomerční instituce 
dostávají ke svým privátním sítím a datům. 
ROWANet propojuje jejich oddělené sítě, 
urychluje, zkvalitňuje, zabezpečuje vysoko-
kapacitní datové přenosy a zajišťuje inte-
gritu záloh datových úložišť v geograficky 
oddělených lokalitách,“ popsal Petr Málek 
z odboru informatiky kraje Vysočina.

V Novém Městě na Moravě se poda-
řilo, pilotně přes krajskou síť, propojit 
místní kamerový systém s operačním 
střediskem Policie ČR Jihlava. „Tento 
krok považujeme za zásadní opatření pro 
zvýšení bezpečnosti v regionu,“ uvedl 
hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD) s tím, že v případě dalších 
měst se připojení technicky připravuje.

V tuto chvíli je majetková hodnota kraj-
ského ROWANetu čtyřicet milionů korun. 
Páteřní optickou síť po Vysočině buduje kraj 
Vysočina od roku 2005.

text: Jitka Svatošová
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Památník Bible kralické
Kralice nad Oslavou 
patří mezi památná 
místa, spojená s dějinami 
české literatury. Tiskem 
tu vyšla Bible kralická, 
která se na staletí 
stala významným 
dokumentem.
Projíždíme-li Kralicemi vlakem, upoutá 
nás nápis na budově nádraží ve znění: 
„Kralice, kdysi sídlo bratrské tiskárny, 
z níž vyšla v r. 1579-93 památná Bib-
le kralická, chlouba národního písem-
nictví a pokladnice dokonalé češtiny.“ 
Na zadní zdi čekárny lze spatřit dvě sko-
by, které ještě donedávna nesly obraz 
Stanislava Černého nazvaný Kralická 
tiskárna. Ten se nyní přestěhoval z do-
sahu vandalů do bezpečí Památníku 
Bible kralické.

Památník, vybudovaný v letech 
1967–1969 podle projektu architekta 
Bohuslava Fuchse, ukrývá především 
nálezy, odhalené při průzkumu zaniklé 
tvrze, například množství mincí a před-
mětů každodenního života. K nejdůle-
žitějším nálezům patří památky z bra-
trské tiskárny – kromě liteřiny, slitiny 
k odlévání písmen pro tisk, přes čtyři 
tisíce originálních kovových typů pís-
men, ozdobných prvků, pracovních 
nástrojů, knižního kování a spon, kte-
ré prokázaly existenci tiskařské dílny 
jednoty bratrské v Kralicích. Nález je 
svým rozsahem ojedinělým světovým 
unikátem. Na čestném místě je uložen 
jeden ze šesti úplných exemplářů šes-
tidílné Bible kralické, které se docho-
valy na českém území. V Památníku se 

nachází i model tiskařského lisu a prav-
děpodobná podoba zámečku, který vy-
stavěl na místě tvrze Jindřich Kralický 
z Kralic. V roce 2004 bylo návštěvníkům 
Památníku znovu zpřístupněno sklepe-
ní tvrziště, které se nachází v jeho těsné 
blízkosti a kde byla většina archeologic-
kých nálezů objevena. Tvrz vystavěl rod 
Kralických z Kralic.

Vedle Památníku najdou návštěvníci 
v okolí také krásnou přírodu, která láká 
k vycházkám. Modrá turistická značka 
na rozcestí u hřiště směřuje na východ 
zprvu pod železniční přejezd a pokra-
čuje k Olšinskému mlýnu a do divokého 

údolí řeky Chvojnice, které končí až 
u hradu Levnov, kde se stéká Chvoj-
nice s řekou Oslavou. Přírodní rezer-
vace Údolí Oslavy a Chvojnice je úze-
mím o rozloze přes dva tisíce hektarů, 
významným z přírodovědného i kraji-
nářského hlediska. Kousek od budovy 
Kralického památníku stojí předromán-
ský kostelík sv. Martina z konce jede-
náctého století. Při restaurování byly 
na jeho stěnách objeveny nápisy, pře-
devším citáty z Bible, jejímiž autory ne-
mohl být nikdo jiný, než členové Jedno-
ty bratrské.

text a foto: Petr Novák

Zapečené brambory s balkánským sýrem
Na Vysočině vyvrcholil sběr brambor, 
a proto se tentokrát 
podíváme 
na recept, 
jehož 
základní 
ingredi-
encí jsou 
právě 
brambory. 
Recept není 
z doby našich 
babiček, ale může 
se stát zajímavou 
inspirací na rychlý a dobrý 
pokrm.

Na přípravu jídla potřebujeme půl 
kila brambor, 30 dkg balkánského sýra, 
25 dkg kuřecího nebo vepřového masa, 
bílý jogurt, jednu cibuli, česnek, sůl, olej 
a muškátový oříšek.

Brambory uvaříme ve slupce a po uva-
ření nakrájíme na kostičky asi tak 3x3 cen-
timetry. Nakrájíme cibuli, necháme s ole-

jem zpěnit na pánvičce a přidáme kuřecí 
nebo vepřové maso, které jemně orestu-

jeme. Kostičky brambor společ-
ně s orestovaným kuřecím 

masem dáme do za-
pékací mísy, vše 

promícháme, 
podle chuti 

můžeme 
přidat 
smeta-
nu nebo 

bílý jo-
gurt. Na-

konec směs 
posypeme bal-

kánským sýrem, rozmačkaným česnekem 
a muškátovým oříškem. To vše pečeme 
v troubě asi tak patnáct minut.

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

text a foto: Monika Fiedlerová

Zatímco „naoko“ se důstojník Josef Robotka stal za války zaměstnancem, konkrétně lesním dělníkem v Košíkách, aktivně organizoval partyzánskou činnost, pomáhal 
protiprotektorátním skupinám a shromažďoval vojensky důležité informace. V „Radě tří“ nejprve zastával funkci politického vedoucího a po smrti gen. Vojtěcha Luži ...(viz 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 
hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Úspěšní luštitelé – vylosovaní výherci cen za křížovku z minulého čísla jsou: Celestin Hofbauer, Třešť, Bohuslav Kandrnál, Rudíkov

Sádek vedle vinice zdobí i chmelnice
Vinařství Sádek na Třebíčsku je opět 
o něco atraktivnější. Zásluhou Fran-
tiška Mušky a Lubomíra Lampíře je 
v sousedství vinice od počátku listo-
padu k vidění jediná tyčová chmelni-
ce na Moravě. Jejímu dobrému růstu 
i přízni nebes požehnal brněnský děkan 
Václav Slouk.

Slovy uznání nešetřil ani Josef Matějek 
(ČSSD), radní kraje Vysočina pro oblast 
zemědělství. „Vinice, naučná stezka a za-
hrada čínských bylin jsou zřízením chmel-
nice obohaceny o nový, pro turisty velmi 
zajímavý prvek,“ řekl Josef Matějek při 
prohlídce areálu.

text a foto: Pavel Kryštof Novák

V Památníku v Kralicích nad Oslavou mohou zájemci vidět staré tiskařské stroje

Vzácnou památkou je druhý až čtvrtý díl Bible kralické vydaný v letech 1580-1587

GPS souřadnice 49°12‘0.849“N, 

Josef Matějek, krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství si 
prohlédl nově založenou chmelnici v Sádku
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Tato reklamní plocha 
může být vaše! 

Inzerát typu  
H – 1/32 – 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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Týdenní testovací jízdy ZDARMA

      Úspěšný megatest
Hyundai i30 pokračuje... 

Nejbližší autorizovaný servis a prodej Hyundai pod BILLOU v Jihlavě
AC-ROZKOŠ, s.r.o., Chlumova 1, Jihlava  tel.: 731 660 967 www.HYUNDAIROZKOS.cz

se sídlem v Jihlavě, 
Žižkova 57,  
587 33 Jihlava 
vyhlašuje výběrové řízení

Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Výběrové řízení na odprodej bytových 
jednotek umístěných v bytovém domu  
č. p. 497 Luční ul. a pozemku par. č. 954/3  
v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem:

•  bytové jednotky č. 497/1 - bytu 2+1 o 71 m2 
podlahové plochy včetně spoluvlastnického podílu 
710/2616 na společných částech domu a pozemku

•  bytové jednotky č. 497/2 - bytu 2+1 o 66,5 m2 
podlahové plochy včetně spoluvlastnického podílu 
665/2616 na společných částech domu a pozemku

•  bytové jednotky č. 497/4 - bytu 2+1 o 63,6 m2 
podlahové plochy včetně spoluvlastnického podílu 
636/2616 na společných částech domu a pozemku 

Prohlídka prodávaných nemovitostí bude zájemcům 
umožněna dne 30. 11. 2010 v termínu od 15.00 hod – 
16.00 hod nebo po předchozí dohodě se zástupcem VOŠ 
a SOŠZt  Bystřice nad Pernštejnem Mgr. Zdeňkem Večeřou, 
telefon 603 889 891.

Výběrové řízení „na určení pořadí“ se bude konat v budově 
domova mládeže Vyšší odborné školy a Střední odborné školy 
zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 
343, dne 6. 12. 2010 ve 14.00 hodin.

Bližší informace o prodeji nemovitého majetku lze 
získat na internetu www.kr-vysocina.cz, část Úřední 
deska, Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku 
v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem nebo u odboru 
majetkového Krajského úřadu kraje Vysočina (telefon 
564 602 227, email: dvorak.p@kr-vysocina.cz).

 



7inzerceListopad 2010 inzerce

15
/1

1-
VI

I/1
0

16
/1

1-
VI

I/1
0

Astra_Classic_print_update_HP_278x202_dealer_Dobrovolny.indd   1 18.10.10   11:27



8 www.kr-vysocina.czfotoreportáž / sport

Zadavatel: kraj Vysočina

Vydavatel:

R MEDIA, spol. s r.o.
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7  

Kontakty:
Ing. David Švábenický – ředitel společnosti
tel.:  +420 233 071 639
mobil:  +420 737 220 035 
fax:  +420 233 072 049
e-mail:  david.svabenicky@rmedia.cz 

Šéfredaktor: Milan Pilař
mobil:  +420 724 767 164
e-mail:  milan.pilar@rmedia.cz
 
Redakční rada: Jaroslav Hulák, 
Vladimír Novotný, Drahoslav Oulehla,  
Jiří Běhounek, Ivo Rohovský, Ivana 
Šteklová, David Švábenický, Milan Pilař
 
Adresa redakce:
R MEDIA, spol. s r.o., pobočka Havlíčkův Brod,
Mediální centrum, B. Kobzinové 2020,
580 01 Havlíčkův Brod
 
Příjem inzerce: Vladimír Sedláček
mobil: +420 603 177 962
fax: +420 233 072 049
e-mail: vladimir.sedlacek@rmedia.cz

Registrováno pod číslem MK ČR E 14751.

www.iKrajvysocina.cz

komunikační agenturaRmedia

Fotoreportáž z udělování nejvyšších ocenění kraje Vysočina

Celkem dvaadvacet osobností převzalo 
v dosavadní historii kraje Vysočina jeho 
nejvyšší ocenění. Prozatím poslední šes-
tici vyznamenaných předal skleněné 
a kamenné medaile v závěru října v Ho-
ráckém divadle Jihlava Jiří Běhounek 
(ČSSD), hejtman kraje.

„Zastupitelstvo kraje rozhodlo ocenit 
záslužnými medailemi osobnosti, jejichž 
aktivity v oblasti kultury, sportu nebo 
vědy významným způsobem Vysočinu 
obohatily, často i proslavily. Tito lidé 
rozličného věku i profesí jsou vybraným 
vzorkem tisíců schopných činorodých 
obyvatel Vysočiny,“ uvedl při slavnost-
ním aktu Jiří Běhounek.

Nejvyšší krajské ocenění, Kamennou 
medaili, převzal Václav Miláček, lékař 
Nemocnice Havlíčkův Brod, za celo-
životní přínos v oboru pediatrie s pře-
sahem krajské úrovně. Několik gene-
rací maminek vzpomíná na jeho  péči 
a rady.

Skleněné medaile získali:
Miroslav Marek, spoluzakladatel Agentury 
Dobrý den, za budování a podporu patri-
otismu, realizaci originálního know how, 
které stojí za posilováním turistické atrak-
tivity kraje.

Stanislav Neveselý, sportovec a trenér, 
za sportovní reprezentaci kraje, za svůj vý-
jimečný přínos regionálnímu sportu a po-
silování patriotismu.

Zdeněk Geist, člen PTP, za stále aktivní 
připomínání nezákonností minulého režimu 
a šíření odkazu PTP mezi mladou generací.

Zdeněk Vyhlídal, prozaik, novinář, pe-
dagog a osvětový pracovník, za celoživot-
ní přínos v oboru literatury se zaměřením 
na pověsti a lidová vyprávění z Českomo-
ravské vrchoviny.

Michal Stehlík, děkan Filosofické fakulty 
University Karlovy, za mimořádný odborný 
přínos při přípravách i realizaci největší kul-
turní aktivity – Dolnorakouské zemské vý-
stavy. text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Václav Miláček, dlouholetý primář dětského oddělení Nemocnice v Havlíčkově Brodě Zdeněk Geist připomíná mladým, jaké zkušenosti má jeho generace s totalitním režimem, aby 
se historie neopakovala

Miroslav Marek, spoluzakladatel Agentury Dobrý den, stojí za spojením Pelhřimov – město rekordů

Vysočina hledá 
nejlepší sportovce 
roku 2010
Podeváté hledá kraj Vysočina – stej-
ně jako v minulých letech – v několika 
kategoriích nejlepší sportovce regionu 
v rámci ankety Sportovec kraje Vyso-
čina. Do ankety mohou být nominová-
ni všichni sportovci, kteří během roku 
2010 dosáhli významných sportovních 
výsledků v některé ze sedmi kategorií.

Nominace mohou předkladatelé vy-
plnit do předepsaného formuláře, kte-
rý je k dispozici na internetové adrese 
kraje Vysočina http://mladez.kr-vysoci-
na.cz do 15. ledna 2011. Nominováni 
mohou být pouze sportovci, kteří jsou 
registrovaní v oddílech se sídlem v kraji 
Vysočina. Výjimkou je kategorie Spor-
tovní osobnost kraje Vysočina, která je 
určena sportovcům, kteří dosáhli vý-
znamných sportovních úspěchů, po-
cházejí z Vysočiny, ale soutěží za oddíl 
se sídlem mimo kraj Vysočina. Spolu 
s touto přihláškou je potřeba dodat 
elektronickou fotografii nominovaného 
sportovce/kolektivu, v opačném případě 
nebude nominace umožněna.

Veřejnost bude moci svými hlasy 
podpořit sportovce ve veřejné anke-
tě na speciálních webových stránkách 
po ukončení sběru nominací. 

text: Vilibald Prokop

Kategorie nominací
 Dospělí
 Kolektiv
 Mládež (do 15 let)
 Senioři
 Trenér roku
 Zdravotně postižený sportovec
 Sportovní osobnost kraje Vysočina

Ledečská krasobruslařka Eliška Lísková 
získala pro Vysočinu na mezinárodních 
krasobruslařských závodech 
v rakouském Grazu (Štýrský Hradec) 
v konkurenci 29 závodnic z Rakouska, 
Slovenska, Chorvatska, Itálie, 
Maďarska, Bulharska a Kazachstánu 
cenné druhé místo a stříbrnou medaili.

foto: Archiv Elišky Lískové

Kromě lyžařů vychovává 
Nové Město i skvělé atlety
Už více než pětadvacet 
let funguje oddíl TJ Nové 
Město na Moravě, jehož 
založení inicioval bývalý 
úspěšný sprinter Jiří Bláha.
Počátky oddílu byly spjaty se soutěžemi 
žáků, kteří soutěžili v přespolním běhu i zá-
vodech na škvárové dráze. První výraznější 
úspěch zaznamenal vytrvalec Václav Oža-
na, který se stal mistrem ČR v maratónu. 
Po roce 2000 se začal prosazovat mílař Petr 
Hubáček, který získal celkem pět cenných 
kovů z mistrovství ČR v běhu na 1500 metrů.

V poslední době se podařilo vytvořit 
kvalitní základnu a do oddílu stále přichá-
zejí noví a noví jedinci. Talent novoměst-
ských potvrzují i výsledky – v roce 2009 
získal oddíl na mistrovství ČR 26 medailí.

Dalším úspěšným atletickým oddílem 
v kraji je Spartak Třebíč, který má na Vy-
sočině nejširší základnu. Družstvo mužů 
je nejlepší v regionu a závodí v první lize. 

V oddíle začínal také současný nejlepší 
překážkář na 110 metrů Petr Svoboda.

V krajském městě funguje oddíl Atletika 
Jihlava, který se zatím přes silnou základ-
nu výraznějšími výsledky pyšnit nemůže. 
V minulosti klub vychoval několik výbor-
ných výškařů, kteří však putovali jinam...

Dalším významným atletickým klubem 
je Slavoj Pacov. Má velmi dobrý mužský 
tým, který letos postoupil do první ligy. 
Slavoj Pacov je v atletickém světě známý 
jako organizátor tradičních závodů více-
boje a vrhačské ceny.

Velké Meziříčí, Havlíčkův Brod a Jiskra 
Humpolec se zaměřují především na mlá-
dež, a i když nepatří ke špičce, dělají atletice 
dobré služby a vyhledávají talenty. V Ledči 
nad Sázavou vznikl nový oddíl, který se sou-
středí rovněž na mládež. Svou roli hraje také 
Chotěboř, kde existují hned dva oddíly za-
měřující se na přespolní a silniční běhy.

text: Ondřej Rázl  foto: Archiv atletického oddílu 
Nové Město na Moravě

V rozběhu běhu na 400 metrů vybojovala Radka Vášová druhé místo

Jitka Kubelová, nejlepší juniorská diskařka v ČR a účastnice MS juniorů v Kanadě

Vít Kratochvíl z TJ Náměšť nad Oslavou skončil se čtyřmi body 
v Batumi na 62. místě

Brodský tým  
nemá konkurenci 
na celém světě

Havlíčkobrodský tým SRC Fanatic 
nenašel na mistrovství světa ve spor-
tovním aerobiku a fitness v holand-
ském Eindhovenu přemožitele. Fanatic 
kraloval především v kategorii junior 
step, kde získal takzvaný medailo-
vý double. Svěřenci trenéra Roberta 
Mrkvičky vybojovali zlato, jen těsně 
stříbrné skončily svěřenkyně trenérky 
Boženy Čapkové.

Cesta šampionátem však neby-
la jednoduchá. „Do poslední chví-
le jsme nevěděli, jak dopadneme. 
Všechny čtyři týmy byly vyrovnané 
a rozhodovaly maličkosti, nervozi-
ta a stres,“ řekl po návratu Robert 
Mrkvička, trenér několikanásobných 
mistryň. Druhou zlatou medaili při-
daly kadetky vedené Boženou Čap-
kovou a Michaelou Pešoutovou. Fa-
natic měl zástupce i ve sportovním 
aerobiku, kde pár ve složení Martina 
Maloušková a Marek Šotola skončil 
čtvrtý. text: Ondřej Rázl

  foto: archiv SRC Fanatic

Juniorský tým trenérky Boženy Čapkové 
soupeřil s týmem Roberta Mrkvičky. 
Nakonec skončil těsně stříbrný.

Redakční oprava
V článku o spolupráci s Ukrajinou v no-
vinách Kraj Vysočina číslo 10 jsme 
na straně 2 chybně uvedli název spo-
lečnosti Medicine a křestní jméno jejího 
pracovníka Aloise Vojáčka. Společnosti 
i jejímu pracovníkovi se omlouváme.

Redakce

Mladá krasobruslařka 
z Ledče byla 
stříbrná v Rakousku

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-11-2010.html
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