
Bez pomoci
Město Světlá nevyužilo 
pomoc kraje při tvorbě 
bezúročných půjček pro 
nezaměstnané skláře.
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Odpovědi na nejčastější 
otázky o velkém 
záchranářském cvičení. 
Shlédněte i fotoreportáž 
na straně 4. strana 3
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Domácí med
Se včelařem o tom, proč 
je med z Vysočiny lepší 
než výrobky odjinud.
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AKTUÁLNĚ S RADNÍM

STALO SE

LETIŠTĚ STŘEŽILI ORLI

Náměšť nad Oslavou (kid) • Ci-
vilní a vojenští ornitologové se 
vždy poslední víkend v listopadu 
setkávají u letiště letecké vojen-
ské základny v Náměšti nad Osla-
vou. Předvádí zde umění největ-
ších dravých ptáků, kteří se použí-
vají v sokolnictví – orlů skalních. 
S orly zde loví zatoulané zajíce 
a srnky, kteří jsou opravdovým 
ohrožením pro přistávající a star-
tující bojové letouny.

Vysočina (kid) • Úsek dálnice 
D1, na kterém jsou povinné zimní 
pneumatiky, už brzy nepůjde ob-
jet po krajských silnicích. Důvod 
je jediný: už dnes jsou objízdné 
trasy naplněné auty na letních gu-
mách a kraj se bojí, že při skuteč-
ném sněžení dojde ke kolapsu. 

Nechává proto osadit příkazovou 
značkou pro zimní výbavu všech-
ny příjezdové cesty na Vysočinu. 
„Pohyb přímo po kraji tak nebu-
de značkou nijak omezený. Ne-
půjde ale objet dálnici,“ vysvětlil 
náměstek hejtmana pro dopravu 
Libor Joukl (ČSSD) a dodal: „To, 

že lidé byli o značkách na dálnici 
informováni pozdě a pak se navíc 
úsek doslova přes noc prodloužil, 
má jediný výsledek. Už dnes jsou 
objízdné trasy, tedy krajské silni-
ce, zaplněné těmi, kdo jsou nuce-
ni z dálnice sjet. Až bude skuteč-
ná sněhová kalamita, krajské sil-

nice se ucpou a záchranáři nebu-
dou moci pomáhat lidem.“
Krajský záměr uzavřít Vysočinu 

pro auta na letních pneumatikách 
nyní projednávají dopravní úřady 
příslušných měst, v jejichž rajónu 
by měly značky stát. Rozhodnout 
musí do měsíce.

Konec roku je v každé obci, městě a nakonec i kraji vždy ve znamení rozpoč-
tu. Uzavírá se rok hospodaření, připravuje se rozpočet na rok příští.
Ono to s takovou krajskou kasou není moc složité. Kraj zhruba ví, kolik peněz 
dostane z vybraných daní, kolik může čekat z vlastní činnosti, a také umí od-
hadnout, jaká jej čekají vydání. Rozpočet nastaví stejně, jako se to dělá do-
ma – můžeme utratit tolik peněz, kolik máme. 
Složitější je to jen s tím odhadováním množství peněz, které dostaneme. Da-
ně vybírá stát a krajům a obcím pak část věnuje. Můžeme se tedy spoleh-
nout na odhady ministerstva financí, anebo také přihlédnout k vlastní hlavě. 
Myslím, že ta druhá možnost je správně. Je tře- ba si otevřeně ří-
ci, že tučná léta skončila. Poměrně slušně fungující eko-
nomika (nastartovaná díky vládám sociál- ní demokra-
cie) se nezadržitelně dostává do krize, která kromě pro-
blémů pro každého z nás bude znamenat také logicky 
menší objem daní, které stát získá. Příjmy rozpočtu pro 
příští rok jsme tedy odhadli tak, aby odpo- vídaly realitě, 
nikoliv přehnaným očekáváním mi-
nisterstva. Naopak výdaje jsou 
buď stejné, anebo rostou – kraj 
musí platit domovy důchod-
ců, školy i nemocnice. Ne-
může je nechat na holič-
kách. Je tedy dobré si 
na rovinu říci, že letos 
udržíme mírně přebytko-
vý rozpočet a v příštích le-
tech budeme muset být hod-
ně dobrými hospodáři, aby-
chom v prostředí hospodář-
ské krize s penězi vyšli. 
Jsem ale optimistou. Kraj ří-
dí fundovaní odborníci a ti to 
dokážou.

Vladimír Novotný
náměstek hejtmana

Vysočina nepřipouští letní gumy

Vánoce začaly tradičně na kraji
Vysočina (jis) • Každoroční 

předvánoční akce v sídle kraje Vy-
sočina se letos zúčastnilo více než 
600 návštěvníků. Největší zájem 
byl o balení dárků zdarma, o re-
cepty na vánoční cukroví, o vá-
noční dekorace a hlavně o ručně 
pletené zimní ponožky a proutě-
né košíky. Svou vánoční ozdobu 
na krajský vánoční stromeček při-
dali i krajští radní.
Tradiční nabídka zhruba dvou de-

sítek krajských středních škol, do-
movů pro seniory a ústavů sociální 
péče navodila v sídle kraje Vysoči-
na pravou adventní atmosféru. Ko-
ledy a voňavý vánoční strom oz-
dobený z velké části ručně vyrobe-
nými ozdobami byly kulisou pro 
tradiční vánoční poštu, promítá-
ní vánočních pohádek nebo ochut-
návku cukroví včetně vynikají-
cí švestkové omáčky. „Na zákla-
dě podnětů návštěvníků budeme 
uvažovat o rozšíření programu i na 
venkovní prostory sídla kraje Vy-
sočina. Hodně však bude záležet 
na přízni počasí a ochotě našich 
škol s námi venkovní program při-
pravovat,“ uvedla vedoucí hejtma-
novy kanceláře Ivana Šteklová. Krajská radní Marie Kružíková se přidala ke společnému zdobení vánočního stromku. Další foto na straně 8. Foto: archiv kraje

2009
pour féliciter

Příjemné prožití vánočních svátků, 
mnoho zdraví a úspěchů v novém roce
přejí zastupitelé kraje Vysočina
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Světlá nad Sázavou, Jihla-
va (kid) • Zastupitelstvo Svět-
lé nad Sázavou nepřijalo nabíd-
ku kraje na spolupráci při zpro-
středkování bezúročných půjček 
pro zaměstnance, kteří nedosta-
li plat za poslední měsíce v uza-
vřené sklárně. „Mrzí nás to tím 
více, že by to bývala byla rych-

lá pomoc všem, kteří ve sklár-
nách pracovali zadarmo a ny-
ní se tak ocitli ve složité situ-
aci,“ komentoval vývoj jedná-
ní s městem náměstek hejtmana 
Libor Joukl (ČSSD). 
Krajská rada nabídla měs-

tu, že pomůže s vyjednáváním 
s bankou a zároveň ze tří čtvr-

tin uhradí úroky z takové půjč-
ky. Banka by pak vlastně půjči-
la peníze městu a to by pak bylo 
schopné každému z postižených 
zaměstnanců bezúročně půjčit 
asi 18 tisíc korun. „Tyto plány 
jsou ale dnes už pryč, naši na-
bídku město nepřijalo,“ popsal 
Libor Joukl. 

Sklářům tak kraj pomohl ale-
spoň tím, že poskytnul 135 ti-
síc korun na úhradu autobuso-
vé linky do Kutné Hory, kde řa-
da z nich našla uplatnění. „Ty-
to peníze budou stačit do konce 
roku, pro rok příští s dotací na 
tuto linku samozřejmě počítáme 
také,“ uzavřel náměstek Joukl.

Úřad práce kvůli registraci propuštěných sklářů otevřel mimořádné přepážky ve světelském kulturním domě. Ten v prosinci praskal ve švech. Foto: archiv kraje

Kraj chtěl pro skláře bezúročné 
půjčky, město je však nepřijalo

Rozpočet začala připravovat 
minulá krajská rada a zastupi-
telstvo před říjnovými volbami. 
„Na tomto rámci jsme proved-
li jen několik dílčích úprav. Asi 

nejzajímavější je převod 80 mi-
lionů korun z rezervy do kapito-
ly zdravotnictví. Peníze jsou ur-
čeny na úhradu regulačních po-
platků za pacienty krajských ne-

mocnic,“ řekl Novotný. Podle něj 
krajská rada na přelomu roku do-
pracuje způsob, jakým za pacien-
ty poplatky zaplatí. „Hradit by-
chom je měli už v prvním čtvrt-
letí roku 2009,“ doplnil Vladimír 
Novotný.
Na základě jednání s policií se 

v rozpočtu připravují i peníze 
na program prevence kriminali-
ty. Na Vysočině se totiž objevi-
lo větší množství případů vykra-
dených aut a tradičně nejbezpeč-
nější kraj reaguje. „Ve spolupráci 
s policií se na tuto oblast zaměří-
me. Na prevenci jsou zatím při-

praveny dva miliony korun,“ uve-
dl náměstek Novotný. 
Dalším užitečným výdajem jsou 

projekty na dostavby či opravy sta-
novišť lékařské záchranky v Třebí-
či, Moravských Budějovicích a Po-
čátkách. Lékařští záchranáři se zde 
v budoucnu dočkají lepších pod-
mínek. Stavby budou v režii měst, 
kraj příští rok zaplatí stavební pro-
jekty. „Na Třebíč a Moravské Bu-
dějovice už minulá rada určila 
v rozpočtu dohromady milion ko-
run, my jsme přidali ještě 235 tisíc 
Počátkám. Určitě dojde i na další,“ 
vysvětlil Vladimír Novotný.

Novotný: Kasa počítá s poplatky
Vysočina (kid) • Krajský rozpočet bude i v roce 
2009 vyrovnaný, ve výši kolem sedmi miliard 
korun. Jeho největší kapitolu, téměř polovinu, 
tvoří výdaje na školství, včetně platů učitelů. Na 
dopravu, tedy na nové silnice, opravy i dotace 
vlakových a autobusových spojů pak půjde asi 
čtvrtina rozpočtu. Uvedl to náměstek hejtmana pro 
finance Vladimír Novotný (ČSSD).

Velká část silnice II/602 
prošla zásadní opravou
Vysočina (kid) • V listopadu 
skončily práce na rozsáhlé rekon-
strukci dvou úseků silnice č. 602, 
nejvýznamnější dopravní tepny 
Vysočiny, která slouží jako hlav-
ní objízdná trasa pro dálnici D1. 
Řidiči tak mohou v plném rozsa-

hu užívat zbrusu nový úsek u Vel-

kého Meziříčí a úsek od Věžni-
ce k Velkému Beranovu. Sou-
částí celkové opravy silnice byla 
i oprava všech mostků a výměna 
sloupků. Kraj na stavbu získal 85 
procent peněz z Bruselu, 7,5 pro-
centa ze státního rozpočtu a zby-
tek hradil ze svého rozpočtu.

Vídeň viděla betlémy

Vídeň (kid) • Třešťští betlémáři se představili ve Vídni. V prosto-
rách Českého centra Spolek přátel betlémů a krajská příspěvko-
vá organizace Vysočina Tourism uspořádali neformální předvá-
noční posezení, přímo na místě manželé Metoděj a Marie Ro-
háčkovi předváděli své řezbářské dovednosti. Až do konce roku 
pak mohou Vídeňané obdivovat betlém Josefa Hamtáka, který je 
umístěný ve výkladní skříni centra.

Oprava mostu sbírá ceny 
za jedinečné provedení
Vysočina (kid) • V pořadí již pá-
tém ročníku celostátní soutěže 
Dopravní stavba roku získala Ce-
nu veřejnosti rekonstrukce mostu 
v Jaroměřicích nad Rokytnou. 
„Jde už o třetí ocenění této stav-

by v prestižní soutěži,“ uvedl ná-
městek hejtmana Libor Joukl 
(ČSSD) a vypočítal: „Nej-
prve byla vy-
brána mezi de-
set příkladů 
dobré praxe, které 
byly spolufinanco-
vány v kraji Vysoči-
na prostřednictvím 
Společného regionál-
ního operačního pro-
gramu. Dále pak získal 
za citlivé začlenění pů-
vodních barokních soch 
v kontextu nového vý-

tvarného a konstrukčního poje-
tí titul Prestižní stavba Vysočiny 
2007. 
Rekonstrukce mostu probíhala od 

června 2006 do února 2007 a vy-
žádala si 25,7 milionu korun. Z to-
ho 75 procent zaplatila Evropská 
unie. Most, který je součástí seve-

rojižního propoje-
ní Vysočiny, se 
nachází v bez-
prostřední blíz-

kosti zámku. Původní 
most byl již řadu let ve 
velmi špatném technic-
kém stavu a pro své ne-

dostatečné šířkové uspořá-
dání i omezenou únosnost 
způsoboval komplikace 
v dopravě. Rukama restau-
rátorů prošla i sochařská 
výzdoba mostu.

Kraj ocenil záchranáře medailí
Jihlava (kid) • Hejtman Vysočiny 
Jiří Běhounek (nez., ČSSD) pře-
dal historicky první dvacítku zá-
služných medailí, kterými kraj vy-
jadřuje uznání aktivní činnosti za-
měřenou na ochranu životů, zdra-
ví a majetku občanů. Záslužná 
medaile je krajské ocenění a po-
děkování, které navrhují ředitelé 
jednotlivých složek krajského in-
tegrovaného záchranného systému 
a schvaluje krajské zastupitelstvo.

Držitelé Záslužné medaile
II. Stupně z roku 2008
Za Policii ČR: pplk. Mgr. Miloš Trojánek, npor. Libor Še-
mík, plk. Vladislav Vondrák. 

Za Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysoči-
na: Jaroslav Ambrož, Jiřina Čápová, Rudolf Křivánek, Jo-
sef Pavlů, Jiřina Prokopová, Ivana Sedláková.
Za Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina a Sdru-

žení dobrovolných hasičů Vysočiny: Bohumír Bená-
ček, František Grubauer, Bořivoj Skryja, Pavel Šebesta, 
Libor Šťastný, Luboš Vlčan, František Zadina, Josef Za-
ňák, Luboš Zeman.

Záslužnou medaili I. stupně převzal za Centrum 
hasičského hnutí ředitel Jiří Pátek, za Policii ČR 
nstržm. Pavel Seeman za záchranu lidského ži-
vota.

Na prvním snímku hejtman Vysočiny 
Jiří Běhounek předává Záslužnou me-
daili II. stupně Ivaně Sedlákové ze 
Zdravotnické záchranné služby kraje 
Vysočina, v pozadí Jiřina Prokopová 
z Českého červeného kříže.
Na druhém je Miloš Trojánek, zá-
stupce ředitele Okresního ředitelství 
PČR Jihlava a Pavel Seeman, první 
policista v kraji, který získal medaili 
I. stupně za záchranu života.
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Vysočina a Jihomoravský kraj 
tvoří společný celek pro čerpání 
bruselských dotací. Spravují tak-
zvaný Regionální operační pro-
gram, tedy v podstatě balík pe-

něz, ze kterého peníze žadatelům 
přidělují. Nad vším dohlíží moni-
torovací výbor, což je skupina 26 
zástupců řídícího orgánu, před-
stavitelů Jihomoravského kra-

je a Vysočiny, akademické obce, 
podnikatelské sféry, neziskových 
organizací, partnerských minis-
terstev a Evropské komise.
Pro první rok ROP Jihovýchod je 

charakteristický velmi rychlý start. 
Žadatelé měli své projekty připra-
vené, čekalo se jen na formální 
schválení Evropské komise.
Regionální rada Jihovýchod vy-

hlásila během prvního roku rea-
lizace ROP Jihovýchod 21 výzev 
k předkládání projektů žádajících 
o dotace z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. Zaregistrová-
no bylo 866 projektů, nejvíce 
v oblasti rozvoje měst a venko-
va (471). Schváleny byly dotace 
ve výši 6,6 miliard korun pro 287 
projektů, z toho s 93 příjemci již 
byly podepsány smlouvy o po-
skytnutí dotace. Nejvíce schvále-
ných projektů je v oblasti cestov-
ního ruchu (125). Vyhodnocením 
prochází v současné době dal-
ších 266 předložených projektů. 
Výsledky budou známy v únoru 
příštího roku.

Vysočina umí získat dotace z EU

Odborníci zdarma poradí, 
jak vybřednout z dluhů
Vysočina (kid) • Lidé, kteří si ne-
vědí rady se svými dluhy, najdou 
účinnou pomoc v občanských po-
radnách. 
Jejich klienti zde mohou kontak-

tovat vyškolené profesionály, kteří 
jim bezplatně 
a diskrétně po-
mohou v jed-
nání se soudy, s exekutory, se se-
psáním insolvenčního návrhu nebo 
při jednání s insolvenčním správ-
cem. Samozřejmostí je i bezplatné 
právní poradenství.
„Lidé do poradny přicházejí v do-

bě, kdy už jsou ve velmi tíživé 
a často neřešitelné situaci. Porad-
ny se proto chtějí zaměřit hlavně 

na prevenci a pořádají četné semi-
náře na téma dluhové zatížení. Zde 
se lidé například dozví, na co si dát 
před podpisem úvěru pozor nebo 
co je obsahem insolvenčního záko-
na,“ uvedla na odborném seminá-

ři na krajském 
úřadu vedoucí 
třebíčské po-

radny Hana Chaloupková. 
Už 14 občanských poraden z ce-

lé republiky se zapojilo do tříleté-
ho projektu Finanční gramotností 
proti dluhové pasti. Ten má právě 
za cíl prostřednictvím občanských 
poraden nastavit v České republice 
komplexní a vysoce odborné dlu-
hové poradenství pro občany.

Vysočina (kid) • Vysočina a Jihomoravský kraj 
jsou na špičce v množství žádostí o evropské 
peníze. Na pátém zasedání Monitorovacího 
výboru Regionálního operačního programu (ROP) 
Jihovýchod to uvedla ředitelka Úřadu Regionální 
rady Jihovýchod Marta Sargánková.

Mladí umělci ztvární 
velké bruselské ideje
Vysočina (kid) • Až do polovi-

ny ledna mohou malíři, fotografo-
vé, sochaři a další umělci z Vysoči-
ny, kterým je kolem dvaceti let, při-
hlásit svá díla do soutěže Dvacítky: 
Generace nové Evropy. 

„Soutěž je vyhlášena u příleži-
tosti předsednictví České republi-
ky v Radě Evropské unie v prvním 
pololetí roku 2009, které přichází 
pouhých dvacet let po pádu želez-
né opony a bude historickou příle-
žitostí pro zviditelnění českých re-
gionů, jejich subjektů a občanů,“ 
vysvětlil krajský radní pro kultu-
ru a cestovní ruch Tomáš Škaryd 
(ČSSD), který nad soutěží převzal 
záštitu. 
Soutěže se může zúčastnit umělec 

(malíř, sochař, fotograf a podob-

ně) z Vysočiny, narozený kolem 
roku 1989. „Podstata díla by mě-
la být především hmatatelná, ori-
ginální, vystihující název a podti-
tul akce, znázorňující ideály a prin-
cipy Evropské unie: mírový dialog 

mezi komunitami, solidaritu, rov-
nost příležitostí, svobodu, občan-
ská práva a ochranu obyvatel,“ po-
psal Tomáš Škaryd. 
Do konce ledna pak porota vybe-

re vítězné dílo. Autor se pak účast-
ní závěrečné ceremonie ve výboru 
regionů v Bruselu, kde bude vyhlá-
šeno celkové vítězné dílo mezikraj-
ské části soutěže a slavnostně pře-
dáno prezidentovi výboru regionů. 
Autoři mohou svá díla přihlásit do 

12. 1. 2009 v sídle Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě.

ROZHOVOR

„V minulosti byla naše škola 
spojena se sklárnou, protože se tu 
učili skláři a brusiči pro sklárnu 
nejen světelskou, ale i pro Podě-
brady a Chlum u Třeboně. Nicmé-
ně již od počátku 90. let 20. sto-
letí, kdy se škola stala samostat-
ným právním subjektem s vlast-
ními dílnami i hutí, přestala být 
na sklárně závislá. V současnos-
ti jsme naprosto samostatní a naše 
obory související se sklem se spí-
še zaměřují na bytovou architek-
turu a staveb-
nictví.“
Jak moc jsou 

sklářské obo-
ry pro školu klíčové?
„Poslední roky je u nás spíše zá-

jem o obory související s jiným 
materiálem, než je sklo. Jde pře-
devším o keramiku, kámen a kov. 
Momentálně je největší zájem 
o průmyslový design. 
Máme zde sice několik řeme-

slných oborů, ale počet studen-
tů na těchto sklářských oborech 
neustále klesá. Naopak stoupá 
zájem o výtvarné sklářské obo-
ry, kde studenti pracují s prosto-
rem, navrhují do interiéru a rea-
lizují originální skleněné plastiky 
a instalace. Absolventi těchto vý-

tvarných oborů pak pokračují ve 
studiu na vysokých výtvarných 
školách a nejdou například fou-
kat sklo do sklárny. Budou praco-
vat jako designéři, architekti, re-
staurátoři, grafici či výtvarníci.
Jaké další obory ve škole vy-

učujete?
„Těch oborů je veliké množství. 

Většina se zabývá keramikou, ka-
menem, sklem a kovem.
Máme obory tříleté, čtyřle-

té uměleckořemeslné s maturi-
tou, čtyřleté 
výtvarné obo-
ry na umělec-
ké průmys-

lovce, máme i VOŠ, gymnázium 
všeobecné i umělecky zaměřené, 
zajišťujeme praktickou část výu-
ky bakalářského studia v oboru 
Konzervování a restaurování skla 
a keramiky pro VŠCHT v Praze 
apod. Vše uvádíme na našich we-
bových stránkách.“
Co mohou absolventi vaší 

školy v životě dělat, jaké mají 
uplatnění?
„To je různé, ono se to většinou 

projeví až v době studia. Někte-
ří jsou dynamičtí a samostatní 
a mají touhu se samostatně reali-
zovat a zakládají si vlastní ateli-

éry a dílny. Někteří pokračují ve 
studiu na uměleckých školách, 
někteří směřují spíše k pedago-
gické činnosti, někteří se pustí 
směrem k managementu a říze-
ní v oboru souvisejícím s materi-
álem, který studovali. Je to sku-
tečně různé a my v podstatě po-
skytujeme žákům čas na to, aby 
se vyhranili a mohli se rozhod-
nout o něco později než v 15 le-
tech. Studenti všeobecného gym-
názia už mají někdy představu, 
co chtějí studovat dál, ale mohou 
zdarma využívat výtvarné atelié-
ry stejně jako ostatní naši studen-
ti, a tím si rozšiřovat umělecké 
obzory a zdokonalovat se i tímto 
směrem pod vedením akademic-
ky vzdělaných výtvarníků.“

Jaké jsou Vaše zkušenosti 
s uplatněním absolventů sklář-
ských oborů na trhu práce?
„Výuka sklářů je především za-

měřena na poznání a zvládnutí 
materiálu, tj. skloviny. Zpočátku 
je to výroba do forem, ale postup-
ně za použití různých pomůcek 
tvarují sklovinu podle předloh 
a vlastních návrhů a fantazie. Ši-
roký záběr při zpracování sklovi-
ny jim dává základ pro jejich dal-
ší rozvoj a uplatnění.
Velká část našich absolventů po-

kračuje dál ve studiu na vyšších 
odborných nebo vysokých ško-
lách, mnoho studentů jde rov-
nou do pracovního procesu. Zá-
jem o ně mají sklářská studia pro 
umělce, výtvarníky a architekty 

a malé provozovny se zaměřením 
především na ruční malosériovou 
výrobu (vznikají po rozpadu vel-
kých skláren). Například tři le-
tošní absolventky oboru broušení 
skla dostaly nabídku pracovat ve 
světoznámé firmě Moser v Karlo-
vých Varech, která vyrábí luxusní 
ručně broušené sklo vyvážené do 
celého světa. Věříme, že naši stu-
denti se v životě neztratí.
Už během studia se studenti zú-

častňují soutěží, kde navazují 
spolupráci s firmami, které rea-
lizují jejich návrhy. Po skončení 
studia potom plynule přecházejí 
do těchto firem.
Několik absolventů pracuje ve 

vystudovaném oboru v zahraničí.
Jaké zázemí mají vaši studenti 

a kde vůbec škola ve Světlé le-
ží?
„Areál naší školy leží na bře-

hu řeky Sázavy. V celém areálu 

jsou vystavena díla našich stu-
dentů – parkovou úpravu me-
zi jednotlivými budovami dopl-
ňuje sochařská výzdoba, ostatní 
exponáty jsou v galerii a interié-
ru školy. V areálu jsou jednotlivé 
ateliéry, dílny, školní huť, domov 
mládeže, máme vlastní jídelnu, 
tělocvičnu, posilovnu. Jen ka-
menosochařský ateliér je na od-
loučeném pracovišti, ovšem také 
v nádherném prostředí, pod hra-
dem Lipnice.
Učebny neustále modernizuje-

me, vybavujeme dataprojektory 
a počítači, jazykové a multime-
diální učebny jsou vybaveny in-
teraktivními tabulemi apod. Nová 
generace chce žít moderně, musí-
me s nimi držet krok.
Určitě stojí za to se k nám při-

jet podívat. Tyto exkurze nabízí-
me individuálně i pro základní 
školy.“

Světelské škole krize nehrozí
Světlá nad Sázavou (kid) • Vyšší odborná škola 
ve Světlé nad Sázavou. Kdysi sklářská škola, 
dnes rozsáhlý komplex vzdělávacího zařízení 
s obrovským záběrem. Keramici, sochaři, 
designéři, architekti, umělečtí skláři. Takoví 
absolventi opouští brány školy v současnosti 
a snadno nachází uplatnění v praxi i pokračování 
v dalším studiu. S měsíčníkem Kraj Vysočina 
o tom mluvil ředitel školy Jindřich Vodička.

www.vossvetla.cz

V soutěžích Sklenice pro 21. století pro firmu SAHM a Sklenice a láhev pro 
firmu Kofola získali studenti 3. ročníku Ateliéru sklo pod vedením MgA. Mi-
lana Krajíčka jr. dvě 1. místa, jedno 2. místo a dvě 3. místa, dále pak několik 
cen za zajímavě řešené návrhy. Celkem tedy z devíti studentů přivezlo šest 
studentů ocenění. Soutěž byla určena studentům středních a vysokých škol. 
Nyní se plánuje realizace nejlepších návrhů ve firmě SAHM.

Na objednávku kraje Vysočina realizovali studenti sklářských oborů spo-
lečně s výtvarníkem MgA. Milanem Krajíčkem jr. skleněné objekty – ceny 
pro projekt Bezpečná nemocnice.

Kraj má za sebou obří cvičení
Dukovany (kid) • Spolu-
práce funguje, lidé se na 
záchranáře mohou spo-
lehnout. Tak vypadají 
první výsledky Zóny 
2008, nejrozsáhlejšího 
cvičení záchranných 
složek v historii České 
republiky. 

Záchranáři nacvičovali postup 
prací v situaci, kdy z jaderné 
elektrárny unikne radioaktivita do 
okolí. Uzavřeli dvacetikilometro-
vý okruh kolem elektrárny, z něj 
cvičně evakuovali obyvatele, kte-
ří pak prošli dekontaminací. Sou-
částí cvičení byla nejen pomoc li-
dem, ale i následné práce při za-
jištění zvířat a zabezpečení zóny. 
Zároveň mohli poprvé vyzkou-

šet i komunikaci mezi krajskými 
krizovými štáby a ústředním kri-
zovým štábem za použití video-
konference. Historicky největšího 
cvičení se účastnilo asi 300 osob, 
30 kusů techniky a 50 subjektů, 
včetně soukromých firem.

Nejčastější otázky:
Jak je pravděpodobné, že z elek-
trárny unikne radioaktivita?
V podstatě vůbec. Aby elektrárna 
mohla spustit cvičný poplach, mu-
sela nasimulovat selhání tolika sys-
témů a lidí, že je podobná situace 
v praxi téměř vyloučena. Matemati-
ci spočítali pravděpodobnost takové 

havárie na 1:10 000 000, což je stej-
ně pravděpodobné, jako že se v roce 
2039 Země srazí s jinou planetou.
Kolika lidem stihnou záchraná-
ři pomoci?
Za den stihnou dekontaminovat 
a ubytovat v náhradních prostorách 
3200 lidí.
Jaká je souvislost cvičení s ne-

dávným incidentem, vyvolaným 
rakouskou televizí odvysíláním 
dokumentu o fiktivní havárii Du-
kovan?
Žádná. Cvičení připravovalo minis-
terstvo vnitra, obrany a Státní úřad 
pro jadernou bezpečnost více než 
rok. Cvičení se účastnila řada mezi-
národních pozorovatelů.

Podrobnosti: Mgr. Daniel Novák, 723 017 021, novak@ogv.cz

www.obcanskeporadny.cz
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Cvičení Zóna 2008 bylo 
ve znamení akce a napětí

Přesun ze školy do evakuačního autobusu musí být rychlý. 

Za hranicí zóny vyrostla dekontaminační stanice, kterou měli pevně v ru-
kou vojáci.

Ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec a hejtman Jiří Běhounek řídili akci 
přímo v terénu.

Spolupráce fungovala bezchybně.

Autobus odvezl děti a už je možné jej zbavit radioaktivity.

Kontejner na přežití. Hasiči v něm najdou vše, co jim umožní pracovat v ne-
přístupných podmínkách.

Areál elektrárny těsně před tím, než záchranáři spustili cvičení.

Profesionální hasiči a vojáci prokázali, že společně tvoří dobrý tým.

Dukovany mají vlastní, perfektně připravenou záchrannou jednotku.

Odmořením prochází i civilní auta.
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Sleva platí na v˘robky s termínem montáÏe od 2.1. do 15.4. 2009, 
tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 1.11. - 19.12. 2008.

Dárek platí pfii uzavfiení smlouvy do konce roku 2008. 

ZIMNÍ SLEVA 
S DÁRKEM NAVÍC! 

Kromû zimní slevy na okna i montáÏe 
pro Vás nyní máme i vánoãní dárek: 

www.pks.cz
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PKS MONT, a.s.

Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou

tel:  566 697 301
fax: 566 697 392

e-mail: mont@pks.cz

Záruka kvality!  
âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

VOLEJTE ZDARMA 

800 23 00 23

Dal‰í cenov˘ bonus 
za rychlé rozhodnutí!
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VÁŠ OSOBNÍ 
ELEKTROMARKET

Romana Havelky 4860/04, 586 01, Jihlava 
jihlava@tsbohemia.cz, 585 157 494

17.88917.889,-s DPH a všemi poplatky
 s DPH a všemi poplatky WWW.TSBOHEMIA.CZ

BARBONE® W QUAD FARCRY EDITION
Srdcem celé sestavy je �ty�jádrový procesor, který v kombinaci s ostatními komponentami 
tvo�í vyvážený a vysoce výkonný herní po�íta�, který pot�ší každého hrá�e.

Procesor: INTEL® Core 2 Quad Q8200 2,33GHz, Gra� cká karta: nVIDIA GEFORCE 
9800GT 512MB, Pam��: 2x2048MB, Pevný disk: 640GB, Mechanika: DVD RW Dual 
layer, Tichý a spolehlivý zdroj Seasonic 400W, Opera�ní systém: Windows Vista Home 
Premium. Po�íta� je bez monitoru.

Obj.kód: 9344234

JAKO DÁREK
ZDARMA
+ originální hra
     FARCRY2
     v hodnotě 1.100 Kč

+ mikina fl eece Uneek
     v hodnotě 1.500 Kč
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Hledáme chalupu,
chatu, statek
na Vysočině.

Rychlá platba,
tel 608 444 424
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Inzertní manažer:
Klára

Černíková
tel.: 777 789 600

e-mail:
cernikova@ceskydomov.cz

� �
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Michaëlle Jean v Telči přivítal hejtman Vysočiny Jiří Běhounek…

Guvernérka Kanady viděla Telč
Vysočina (kid) • V rámci ostře 
sledované návštěvy kanadské gu-
vernérky Michaëlle Jean v České 
republice přivítala delegaci i Vy-
sočina. Guvernérka viděla histo-
rické centrum Telče a zámek, se-
tkala se také s prezidentem Spo-
lečnosti přátel Kanady v Telči 
Stanislavem Dvořákem. Generál-
ní guvernérka ocenila jeho dlou-
holetou práci při propagaci čes-
ko-kanadských vztahů.

Kraj opět vyhlásil anketu 
Sportovec Vysočiny
Vysočina (jis, kid) • Kraj bude 
opět hledat prostřednictvím an-
kety nejlepší sportovce Vysoči-
ny. Do ankety 
mohou být no-
minováni všich-
ni sportovci, 
kteří sportují 
v oddílu v kra-
ji Vysočina a během roku 2008 
dosáhli významných sportov-
ních výsledků. 
Nominace sportovců a sportov-

ních družstev v ostatních kate-
goriích přijímá krajské odděle-
ní mládeže a sportu do 15. led-
na 2009 na e-mailu prokop.v@-
kr-vysocina.cz
Nominace jednotlivých spor-

tovců či kolektivů mohou před-
kladatelé vypl-
nit do tabulky, 
která je k dis-
pozici na in-
ternetové ad-
rese kraje Vy-
sočina mladez.
kr-vysocina.cz. 
Přihláška musí 
obsahovat jmé-
no a příjme-
ní nominova-
ného, katego-

rii, do které je navržen, odvětví 
a sportovní oddíl, ve kterém pů-
sobí, umístění a úspěchy a kon-

takt na tělový-
chovnou orga-
nizaci a spor-
tovce. Spolu 
s touto přihláš-
kou je potřeba 

dodat elektronickou fotografii 
nominovaného sportovce/kolek-
tivu, v opačném případě nebude 
nominace umožněna. 
Dalším krokem je standardně 

veřejné hlasování v kategorii ko-
lektiv a jednotlivci, o kterém bu-
de vyhlašovatel informovat pro-
střednictvím měsíčníku Kraj 
Vysočina a regionálního tisku. 
V odborné rovině bude rozhodo-

vat hodnotitel-
ská komise slo-
žená z odborní-
ků, mediálních 
partnerů a zá-
stupců vyhlašo-
vatelů. Galave-
čer s vyhláše-
ním nejlepších 
sportovců Vy-
sočiny proběh-
ne na přelomu 
března a dubna.

Nejvíce odpadů třídí Valdíkov
Vysočina (kid) • Valdíkov a No-
vé Město na Moravě. To jsou jen 
dvě jména z řady vítězů letošní-
ho ročníku soutěže obcí v třídě-
ní odpadu. 
Do soutěže jsou automaticky za-

řazeny všechny obce kraje Vyso-
čina zapojené do systému Eko-
kom, a to v hlavní soutěži, ved-
lejší soutěži a soutěži starostů 
obcí. Obce jsou rozděleny podle 

počtu obyvatel do čtyř kategorií. 
Soutěž My třídíme nejlépe probí-
hala od konce září 2007 do konce 
září letošního roku.
V hlavní soutěži obcí se hod-

notí například celková výtěžnost 

sběru jednotlivých složek odpa-
du, efektivita sběru (poměr mezi 
množstvím vytříděných využi-
telných složek odpadu a množ-
stvím směsného komunálního 
odpadu) nebo zavedení sběru ná-

pojových kartonů. Ve vedlejší 
soutěži se pak samostatně hod-
notí efektivita sběru. V soutěži 
starostů obcí se hodnotil nejlep-
ší starostovský vtip na téma tří-
dění odpadů.

Vítězové hlavní soutěže:
obce do 500 obyvatel 
 Valdíkov
obce od 501 do 2000 obyvatel 
 Březník
obce od 2001 do 10 000 obyvatel 
 Velká Bíteš
obce nad 10 000 obyvatel 
 Nové Město na Moravě

Vítězové vedlejší soutěže:
obce do 500 obyvatel 
 Chlum
obce od 501 do 2000 obyvatel 
 Libice nad Doubravou
obce od 2001 do 10 000 obyvatel 
 Luka nad Jihlavou
obce nad 10 000 obyvatel 
 Velké Meziříčí

Vítěz soutěže starostů obcí:
 Chotěboř 

… a hned po něm jeho dávný administrativní předchůdce, Zachariáš z Hradce.

Michaëlle Jean je generální gu-
vernérkou Kanady od 27. zá-
ří 2005. Předtím pracovala ja-
ko novinářka pro Radio-Cana-
da a CBC. Narodila se na Haiti, 
kvůli režimu diktátora Françoise 
Duvaliera byla její rodina nuce-
na v roce 1968 Haiti opustit.

Krajský radní Zdeněk Ryšavý blahopřeje starostovi Libice nad Doubravou Václavu Venhauerovi. Foto: archiv kraje

Kategorie Sportovce 
Vysočiny 2008:
• Dospělí • Kolektiv 
• Mládež (do 15 let) 

• Senioři • Trenér roku 
• Zdravotně postižený 
sportovec • Čtenářská 

anketa – kategorie kolektiv 
a jednotlivci

ROZHOVOR

„Včelařením se zabývám již od 
třinácti let, kdy mě zasvětil do zá-
kladů můj strýc. V roce 1999 jsem 
absolvoval praxi na největší včelař-
ské farmě u nás u Jana Kolomého 
ve Starém Městě u Bruntálu. Zde 
jsem se seznámil s problematikou 
velkovčelaření. Od této doby se za-
bývám včelařením profesionálně.“ 
Kolik chováte včelstev?
„V současné době chováme 260 

včelstev. Včelstva máme umístě-
na v tenkostěnných nástavkových 
úlech na kočovných paletách, se 
kterými intenzivně kočujeme ke 
zdrojům snůšky.“ 
Jaké druhy medu produkuje-

te?
„Produkujeme med lesní – medo-

vicový, květový, pastovaný, akáto-
vý, pohankový a lipový.“ 
Čím se ještě zabývá vaše far-

ma?
„Z dalších aktivit farmy je to po-

skytování včelařských služeb pro 
širokou včelařskou veřejnost, pro-
vozujeme včelařskou prodejnu, 
kde máme mimo medu a včelař-
ských potřeb také kosmetiku z vče-

lích produktů a medovinu. Nabí-
zíme vyvařování voští i komplet-
ních rámků bez porušení drátková-
ní. Prodáváme hrubý cukr krystal, 
zabýváme se výkupem medu od 
ostatních včelařů, chovatelskou 
činností – chov matek kmene SIN-
GER, produkcí oddělků.“
Kde si můžeme koupit vaše pro-

dukty a hlavně med?
„Náš med je možné zakoupit pří-

mo v naší včelařské prodejně v síd-
le farmy v Račicích u Hrotovic, 
která se nachází přímo u hlavní sil-
nice. Medem zásobujeme také ma-
loobchodní síť. V našem okolí jsou 
to Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Ja-
roměřice nad Rokytnou a Hroto-
vice. K dostání je ovšem také dá-
le, například v Brně či Dačicích. 
Účastníme se také různých jarmar-
ků a trhů, zde je možné všechny 
naše produkty zakoupit.“ 
Proč jste se rozhodli pro značku 

Vysočina regionální produkt?
„V současné době se zvýšil zá-

jem o české a regionální produkty. 
Díky této značce máme zajištěnou 
větší propagaci a odbyt našich vý-
robků. Naše medy z Vysočiny jsou 
výjimečné tím, co je v nich obsa-

ženo. Na každého člověka působí 
vlivy prostředí, ve kterém se prá-
vě pohybuje. Při konzumaci me-
du, pocházejícího ze stejného oko-
lí, nepůsobí na člověka nepřízni-

vé složení medů ve vztahu k aler-
giím.“ 
Co vám tato značka přinesla?
„Díky tomuto označení spotřebi-

tel pozná, že jde opravdu o regio-

nální produkt, a nemusí blíže zkou-
mat zemi původu. Díky propagaci 
této značky se dostáváme do širší-
ho podvědomí občanů z Vysočiny 
i mimo ní.“

Med z Vysočiny je přece zdravý
Hrotovice (kid) • Vysočina regionální produkt. 
Takové označení výrobku znamená, že se do 
nákupního košíku každého zákazníka dostává 
zboží kvalitní, ekologicky čisté, šetrné k životnímu 
prostředí, zdravé a ještě přímo od výrobce 
z našeho kraje. Přesně takové, jaké jsou včelařské 
produkty Kamila Kurtina z Račic u Hrotovic, 
který obdržel značku Vysočina regionální produkt 
jako jeden z prvních.

Více informací o značce Vysočina regionální produkt:
www.zeraagency.eu, www.domaci-vyrobky.cz
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentu-
ra, o.s., V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou; 
tel: 568 620 070, e-mail: info@zeraagency.eu

Kamil Kurtin.



Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 16. ledna. Tři 
vylosovaní obdrží zajímavé ceny. 
Můžete využít i emailovou ad-
resu vysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: Mezi 
pamětihodnosti obce Jimramov 
patří rodný dům bratří Mrštíků.
Výherci z minulého čísla S. Rac-
lavská, Vážany, Z. Švestková, Su-
chá Loz, L. Obůrka st., Třebíč zís-
kali šálu pro studené dny, mapu 
a propisku kraje.

První zmínky 
o Třebíči sahají až 
do roku 1101, kdy 

se moravská údělná 
knížata (1. tajenka) 

a (2. tajenka) založila 
benediktinský klášter.

Autor:
K.Lear Kulkas Již Brambora 

(nářečně)
Název 

hlásky N
Provést 
spojení Velká řeka

Jméno 
Chačatur-

jana

Citoslovce 
překvapení

Rýpáním
poškozené Jednání

Tady Předložka Svažující se 
terén

Dětský
pozdrav

Teprve Osobní
zájmeno Brka Značka na-

šich letadel

A sice Odseknutí Souhlas Val

Tenisový
úder

Polní míra Předložka Plachetnice Pracoviště 
v dole

Ivošek Vydávat 
lomozivý zvuk

Zkr. vyd.
Naše vojsko

Sportovní
zkratka

2. tajenka Evropan

Značka 
barviv na 

vajíčka

Sídlo 
u Berouna Anglicky „to“ Potáč

Zpátečník Germánský 
bůh Chrastí

Nebo 
(oblastně)

Kyt
Edém Potom

Značka 
italských 
praček

Slezská
řeka

Slovensky 
„osička“

Čidlo
čichu

Tropické
Šílenství Předložka Domácky 

Klotylda
Citoslovce

váhání

Ženský hlas Kolos Stáří Tvrz

Najednou
Obdiv Snobský 

obdivovatel

Název hlásky 
Ch Předložka

1. tajenka Pomůcky:
Klo, kobzol,
kops, Odin,

ort, taroStovka Lékárenský
stůl Krutý člověk
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�31. prosinec – 1. leden
E.ON Zlatá lyže, třetí díl seri-
álu Tour de Ski, Nové Město na 
Moravě

�1. leden
Novoroční výstup na Šacberk 
– Rudný – Novoroční čtyřlístek, 
12. ročník turistického pochodu, 
start z libovolného místa, trasa 
podle vlastního uvážení – mini-
málně 5 km – pěšky, na lyžích, 
na kole, podle počasí, Jihlava, 
14.30–15.00
Přivítání nového roku, ohňo-
stroj, společný novoroční přípi-
tek, Dechový kvintet Jaroslava 
Čajky, ohňostroj, náměstí Zacha-
riáše z Hradce, Telč, 16.30
Novoroční ohňostroj, Karlovo 
náměstí, Třebíč, 17.00
Přivítání nového roku, novo-
roční projev starosty města, oh-
ňostroj, náměstí TGM, Třešť

�3. leden
Tříkrálový koncert, chrámo-
vý sbor při kostele sv. Stanisla-
va, komorní sbor při ZŠ v Jemni-
ci, Kdousovská schola, kulturní 
dům, Jemnice

�3.–4. leden
Ski-O Vysočina, orientační běh, 
Ski areál, Nové Město na Mo-
ravě

�4. leden
Novoroční koncert Richarda 
Samka, kostel sv. Jana Křtitele, 
Náměšť nad Oslavou, 17.00

�10.–11. leden
Český pohár v běhu na lyžích, 
ženy, muži, junioři, juniorky, Ski 
areál, Nové Město na Moravě

�11. leden
Rozloučení s vánočním časem, 
pěvecký sbor Smetana Telč a pě-
vecký sbor Melodie Jihlava, kos-
tel Jména Ježíš, Telč, 15.00

�16.–18. leden
Evropský pohár v biatlonu, Ski 
areál, Nové Město na Moravě

�17. leden
Zlatý guláš na Gerlindě, sou-
těž o Zlatý guláš Vysočiny, při-
hlásit se může každý, kdo uvaří 
a přinese guláš s receptem, pro-
pozice na www.gerlinda.cz, Ranč 
Gerlinda, Rousměrov

�20. leden
Fleret & Jarmila Šuláková, Ná-
rodní dům, Třebíč, 19.00

22. leden
Kristina a Martin Kasíkovi – 
čtyřručný klavír a Jan Šťastný 
– mluvené slovo, kamenný sál 
zámku, Třebíč, 18.00

�24.–25. leden
3. český pohár v biatlonu RKZ 
sev. komb. a skoku na lyžích, do-
rost a dospělí, žactvo a ml. žac-
tvo, Ski areál, Nové Město na 
Moravě

�26. leden
Szidi Tobias & band, speciál-
ní host Ivana Chýlková, Národní 
dům, Třebíč, 19.00

�26.–29. leden
Mezinárodní akademické 
MČR, dospělí, Ski areál, Nové 
Město na Moravě

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

Sbor zpíval EU
Brusel (kid) • Žďárský pěvecký 
sbor Musica Sarensis pod vedením 
sbormistra Radima Dvořáka kon-
certoval v Pražském domě v Bru-
selu. Vystoupení se uskutečnilo za 
podpory města Žďár nad Sázavou, 
kraje Vysočina a Českého centra 
v Bruselu. Žďárští umělci se před-
stavili také koncertem ve Výboru 
regionů a církevní hudbou zauja-
li i účastníky nedělní mše v koste-
le Sacre Coeur v Bruselu. Musica 
Sarensis byla založena v roce 1994 
při Základní umělecké škole ve 
Žďáře nad Sázavou. Svým reperto-
árem zahrnuje velmi široké spekt-
rum hudebních žánrů.

Stavbám pomohl norský fond
Kraj k těmto penězům přidal pod-

le pravidel 15 procent ze svého roz-
počtu a v prvním kole je rozdělil 
mezi šest úspěšných žadatelů. Le-
tos už začaly první obnovy pamá-
tek. 
Na Jihlavsku se opravovala věž 

kostela sv. Petra a Pavla v areálu 
premonstrátského kláštera v Nové 
Říši a revitalizovala se budova rad-
nice v Telči. Jedna z věží, symbo-
licky nesoucí plechovou figuru sv. 
Pavla, na niž premonstráti získali 

3,2 milionu korun, dostala novou 
měděnou krytinu, opraven byl i je-
jí krov, nacházející se v havarijním 
stavu v důsledku napadení dřevo-
kazným hmyzem a plísněmi. Při 
opravě byly v makovici věže, jejíž 
průměr dosahuje téměř metru, na-
lezeny kromě jiného dobové čes-
ky psané noviny z roku 1884 a his-
torické dokumenty vztahující se 
k dřívějším opravám kostela.
V průběhu roku 2008 se pracovalo 

také na obnově telčské radnice, na 

kterou město získalo dotaci ve vý-
ši 3,7 milionu korun. Obnova spo-
čívala v rekonstrukci prostor třetího 
patra a v opravě jižní dvorní fasády 
objektu včetně výměny oken. Obě 
na Jihlavsku akce byly úspěšně do-
končeny v závěru letošního roku.
Třetím letos dokončeným projek-

tem je obnova kostela sv. Jakuba 
v Křeči na Pelhřimovsku. S využi-
tím dotace ve výši téměř 1,2 milio-
nu korun dostal kostel novou dlaž-
bu a opatření proti vlhkosti. 
Zbylé tři stavby skončí v příštím 

roce. Jde o restaurování barokní-
ho oltáře sv. Floriána z roku 1664 
z kostela sv. Víta v Pelhřimově. 
Město, které kostel vlastní, v po-
sledních letech dokončilo celkovou 
obnovu a nyní pracuje na restauro-
vání mobiliáře kostela. Zrekonstru-
ovaný hlavní oltář, na obnovu kte-
rého město získalo 770 tisíc korun, 
bude zdobit opravený chrám již 
v průběhu druhé poloviny příští-
ho roku. 
Rozsáhlým projektem co do ob-

jemu prací je obnova novogotické-
ho kostela sv. Jakuba a Filipa v Ži-
rovnici. Kostel prochází za pomoci 
dotací z norských fondů komplexní 
exteriérovou obnovou, kromě nové 
střechy a opravy krovu se restauru-
jí vitráže, obnovuje fasáda kostela 
a ošetřují se s ní související kamen-
né prvky. Výše dotace činí 5 milio-
nů korun.
Nejúspěšnějším žadatelem, který 

z norských fondů získal téměř 5,3 
milionu korun, je Diakonie Česko-
bratrské církve evangelické – stře-
disko Myslibořice, která obnovu-
je střechu a unikátní krov pravého 
křídla barokního zámku v Mysli-
bořicích. Dokončení této akce se 
přepokládá v polovině příštího ro-
ku.

DOLNORAKOUSKÁ ZEMSKÁ VÝSTAVA

Hoffmanovo sklo z plakátu
Už pouhé tři měsíce dělí Vyso-

činu od zahájení jedné z největ-
ších kulturních událostí začátku 
21. století. Dolnorakouská zem-
ská výstava, kterou hostí vedle 
dolnorakouského Raabsu, Hornu 
i město Telč, představí i na české 
straně díl společné historie dvou 
zemí v srdci Evropy.
Výstava připomene návštěvní-

kům významné osobonosti na-
šeho regionu, jejichž dílo by-

lo a je spojováno s životem na 
obou stranách společné hrani-
ce. Exponáty výstavy mají uká-
zat na společné soužití v monar-
chii, na vznik samostatných stá-
tů, na války 20. století i na pád 
železné opony. 
Vedle osobnosti a díla feno-

menálního hudebního skladate-
le Gustava Mahlera se výstava 
zaměří také na představení díla 
světového architekta a designéra 

Josefa Hoffmanna, který se naro-
dil v Brtnici u Jihlavy. Jeho ná-
pojový soubor, který navrhl pro 
sklářskou firmu J. & L. Lobmeyr 
se objeví i na plakátu k výstavě. 
Talentovaný Hoffman je auto-
rem celé řady návrhů skla, které 
se vyrábí dodnes. Výstava před-
staví nejen jeho originální deko-
ry, ale i avantgardní architekto-
nické počiny nebo řešení výstav-
ních expozic, ale také upozorní 

na jeho další realizované návr-
hy. Ty jsou pro svou nadčasovou 
uměleckou fantazii a nezaměni-
telnou jemnou krásu vysoce ce-
něny a jsou ozdobou vitrín reno-
movaných muzeí a soukromých 
sbírek na celém světě.

Nápojový soubor Hoffmann Serie B, 
návrh Josef Hoffmann, kolem roku 
1912, výroba Lobmeyr 2003, sklo, 
černý bronzitový dekor.

Vysočina (ok, kid) • Jedinečné církevní památky 
a renesanční stavby na celé Vysočině svítí novotou. 
Umožnily to takzvané norské peníze, přesně 
řečeno 600 000 EUR z Finančního mechanismu 
EHP/Norska, priority Uchování evropského 
kulturního dědictví.

Oltář sv. Floriana v kostele sv. Víta v Pelhřimově. Foto: archiv kraje Nová říše, krov věže v půběhu opravy. Foto: archiv kraje

Oprava Novoříšského kostela byla důkladná. Foto: archiv kraje
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Radní Petr Krčál, náměstek hejtmana Libor Joukl a radní Josef Matějek těsně před tím, než začalo společné zdo-
bení stromku...

Vánoce na Vysočině zahájil kraj

...a přímo v akci.

Vánoce jsou báječný svátek. Děti o tom ví své.

Takhle se vyrábí šperky z korálků. Drobné dárky mohli lidé nejen vidět, ale hlavně si je koupit.

Rukodělné výrobky šly na dračku.

Originální vánoční ozdoby.

Po vánočním cukroví se jen zaprášilo.


