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Stavíte?
Rekonstruujete?
Zařizujete interiér?

Náklad 225 000 výtisků
w w w. k r- v y s o c i n a . c z

Stavte... se v Brně!

Odpady, odpady, odpady...
V posledních týdnech se
zdá, že nejsou skloňovanější slova na Vysočině
než komunální odpady
a jejich využití. Skládkovat, nebo spalovat? Co
je lepší a bezpečnější?
Snad více třídit? Určitě
ano, ale dá se vše, co vytřídíme, také využít?
Otazníků je hodně, v záplavě slov a argumentů se však většinou zapomíná na jedno – že
nejjednodušší a nejlevnější by bylo odpady
nevytvářet.
Zúčastnil jsem se debaty k odpadové problematice v Jihlavě, několika zasedání zastupitelstev a padly přitom dotazy, jakou má kraj
koncepci k předcházení vzniku odpadů. Na rovinu musím říct, že nemá a ani nemůže mít. Kraj
může radit a doporučovat, rozhodnutí je však
pouze na nás, na tom, jak se budeme chovat.
Největší množství odpadů dnes tvoří obaly.
Vezměme si jako příklad třeba obyčejný čaj.
Naše babičky si ho v koloniálu koupily kilo
do plechové krabičky a doma po uvaření čaj
přecedily. Dneska je několik gramů v papírovém pytlíku s nitkou a visačkou, to celé v dalším papírovém obalu, dvacet sáčků je v krabičce zabalené v celofánu, krabičky se přepravují
ve větších krabicích, přelepených samolepicí
páskou, a ty pak na paletě, omotané strečovou
fólií. Kdybychom dali na jednu hromádku čaj
z té palety a na druhou všechny obaly, která by
asi byla větší?
A podobných příkladů jsou desítky: Ke kávě
dostaneme balený cukr místo cukřenky a mlíčko v plastovém kelímku s hliníkovou fólií, místo
abychom si ho nalili z nádobky. V supermarketech kupujeme čtyři kolečka salámu na polystyrenovém tácku, zabalená ve fólii a opatřená
velkou etiketou, k novému nábytku je dvacet
šroubků dodaných v pěti plastových sáčcích...
Kraj nemůže poručit výrobcům, aby zboží nezatěžovali zbytečnými obaly. Ti tvrdí, že je to požadavek obchodu, obchodníci svádějí vše zase
na zákazníky.
Takže je to opravdu na nás. Nekupujme
nápoje v plastu, ale ve vratných obalech,
nechme si zabalit ovoce do papíru, a ne
do plastového sáčku, kupujme potraviny ve větším, a ne každou porci zabalenou
zvlášť. Já vím, bude to trochu méně pohodlné, možná ze začátku i trochu dražší, ale
výsledek bude stát za to. Odpadů bude méně
a s tím zbytkem si už poradíme mnohem
lépe. Chce to jen chtít!
Prosluněné jarní dny bez odpadků přeje
Zdeněk Ryšavý (ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí

Reakce Jiřího Běhounka,
hejtmana Kraje Vysočina,
na výši platů zdravotníků
Lékaři nejen na Vysočině se zlobí, protože nedostali v lednové výplatě navýšení, které jim loni
slíbil MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ. Nic se nezměnilo na našem slibu, že všechny peníze, které
nemocnice dostanou od zdravotních pojišťoven
na zvýšení platů, BUDOU na tyto účely do koruny využity. Úhradová vyhláška ministerstva
zdravotnictví však na zálohách za výkony nemocnicím posílá pouhých 98 % záloh roku 2010, bez
ohledu na zvyšující se sazbu DPH nebo s ohledem
na slíbené navýšení platů o domluvených 6,25 %.
Jednoduše: K žádnému navýšení plateb od zdravotních pojišťoven na Vysočině po Novém roce
nedošlo, na platy zdravotnických pracovníků tak
zůstává ještě méně prostředků. Věřím, že se tato
situace ještě změní a ministr, resp. zdravotní pojišťovny svůj postoj přehodnotí. V žádném případě není možné dohodu mezi ministrem a lékaři
o navýšení platů naplňovat z prostředků Kraje Vysočina. Rozpočet kraje není továrnou na peníze,
které slíbí kdejaké ministerstvo. Není možné, abychom jednu kapitolu posilovali na úkor jiné v době
již schváleného rozpočtu kraje.
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), hejtman Kraje Vysočina
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Chráníme vodu
Kraj pomohl už více než
půlmiliardou
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Mladá univerzita
V srpnu počtvrté přeshraniční
a dvojjazyčná
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Památky otevírají
Hrady a zámky vás uvítají
i před aprílem
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Hokejbalistům se daří
V letošní sezoně vedou SK Toptrans
prvoligovou soutěž

S Vysočinou do Evropy
pojede dámská sestava
Vítězkami letošního
třetího ročníku krajské
soutěže S Vysočinou
do Evropy jsou studentky
krajských gymnázií Hana
Pařízková, Pham Vu Viet
Trinh a Alžběta Vítková.
Pro trojici nejúspěšnějších jsou připraveny letenky směr Velká Británie, kde
v létě absolvují dvoutýdenní intenzivní
jazykový kurz anglického jazyka. Do finálového kola soutěže, která má prověřit znalosti regionu a anglického jazyka
u středoškoláků, se přes pět postupových kol nominovala pouhá třicítka nejlepších řešitelů. „Těší nás zájem škol
i studentů o soutěž samotnou, roste počet přihlášených a soutěžících studentů,
ale vyšší je i úroveň znalostí reálií Kraje
Vysočina a dokonalejší je také anglická
konverzace,“ pochválila účastníky soutěže Marie Kružíková (nez. za ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast školství. Soutěž se v letošním roce Kraji
Vysočina podařilo vyhlásit a realizovat
za podpory společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Aon Central and Eastern
Europe a.s. a Volksbank CZ, a.s.
Od účasti v březnovém finále dělilo studenty středních škol pouze 35 anglických otázek rozdělených do pěti
postupových kol, která kraj zveřejňoval na speciálních www stránkách už

Hana Pařízková, Pham Vu Viet Trinh a Alžběta Vítková vyrazí do Anglie díky vítězství v soutěži S Vysočinou do Evropy.

od podzimu loňského roku. „Ze tří stovek přihlášených se desetina nejúspěšnějších dostala až do krajského finále.
Stejně jako v minulosti je čekalo dvacet
anglicky formulovaných dotazů zaměřených na krajskou historii, literaturu,
zeměpis a společenské vědy,“ upřesnil
Libor Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana Kraje Vysočina. Samotné finále bylo

především v režii dívčího zastoupení.
Originální anglicky přednesené prezentace na téma Kraj Vysočina doprovázela
mírná nervozita devíti studentek a jednoho studenta. „Kromě tradičního pohledu
na region došlo i na sdílení rodinných pojítek s krajem, ódu na krajovou specialitu nebo na připomenutí řady filmových
snímků natáčených na Vysočině.

Výsledky 3. ročníku soutěže
S Vysočinou do Evropy
1. místo: Hana Pařízková, Gymnázium
Velké Meziříčí
2. místo: Pham (Andrea) Vu Viet Trinh,
Gymnázium Chotěboř
3. místo: Alžběta Vítková, Gymnázium
Třebíč
Pokračování na straně 2

První letošní účty za sjízdné silnice
Díky teplému počasí během listopadu
a prosince loňského roku ušetřili krajští
silničáři za zimní údržbu řádově desítky
milionů korun. Ale lednový a především
únorový příchod zimy ukrojil z nákladů
na zajištění sjízdných silnic nadprůměrných téměř 100 milionů korun. Přesto
vychází účet za dosavadní zimní údržbu
celkově stejný jako za totožné čtyřměsíční období loňské zimy. „Nejnáročnější na zimní údržbu byl v našem regionu
únor. Přívaly sněhu a s tím související hrozící kolaps dopravy nejen na páteřních
silnicích Vysočiny nás přinutily vyhlásit
Náklady na zimní údržbu silnic
Kraje Vysočina (v mil. Kč)
Rok

2010/ 2011

2011/2012

listopad

28,8

26,6

prosinec

92,9

45,1

leden

37,7

46,3

únor

25,1

55

celkem

184,5

173

I když byla v listopadu a prosinci zima mírná, vyžádala si údržba silnic za čtyři měsíce na Vysočině
náklady ve výši 173 milionů korun.

na dva dny kalamitní stav,“ připomíná
Libor Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast dopravy. Díky
nasazení těžké techniky a profesionálnímu přístupu krajských hasičů, policistů
a silničářů se podařilo do několika hodin
zprůjezdnit většinu hlavních silnic v regionu a pomoci zpět na silnici stovkám
nákladních automobilů.
Konečný účet za letošní zimu bude
znám v průběhu dubna, kdy krajští silničáři upřesní celková čísla. Po vyčíslení
nákladů na zimní údržbu přijde na řadu
sčítání škod a odhadování nákladů na odstranění výmolů a dalších hrozeb pro automobilisty. „Na celoroční opravy a modernizace komunikací má kraj ve svém
rozpočtu připraveno 194 milionů korun.
Zda bude muset být tato položka posílena
zatím není jasné. Plán celkových nákladů
na údržbu budeme aktualizovat na konci
čtvrtletí,“ doplnil Libor Joukl.
text: Jitka Svatošová foto: archiv Kraje Vysočina
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aktuálně

Až do konce dubna se mohou obce
z celé republiky hlásit do 18. ročníku
soutěže Vesnice roku.

Soutěže se mohou zúčastnit všechny
obce vesnického charakteru s maximálním počtem obyvatel 6300, které mají
zpracovaný vlastní strategický dokument
zabývající se rozvojem obce, program
obnovy vesnice nebo program rozvoje
svého územního obvodu. V loňském roce
se Vesnicí roku Kraje Vysočina stala obec
Domamil. Krajského kola této soutěže se
zúčastnilo celkem 33 obcí. text: Dušan Vichr

O změnách
v Domově Jeřabina
v Těchobuzi
Počátkem března se v Pelhřimově uskutečnil kulatý stůl, na kterém odborníci se
zástupci měst a obcí diskutovali o smyslu a účelu změn, které čekají klienty
Domova Jeřabina v Těchobuzi. Ze života na zámku se totiž postupně přemístí
do bydlení v rodinných domech v obcích
a ve městech na Pelhřimovsku. „Není
přirozené, aby v jednom objektu žilo
pohromadě svůj každodenní život sedmdesát lidí. Lidé se tam dostali například
proto, že už rodiče kvůli věku péči nezvládali. Byli tak odtrženi od své rodiny,
odešli z místa, kde velkou část života žili,
do zámku ve vzdálené vesnici, ze které je
všude daleko. Jiná možnost nebyla,“ popsal Petr Krčál (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro sociální oblast, motivy k zařazení
Domova Jeřabina do transformace.
Podle Simony Tomanové, ředitelky Domova Jeřabina, transformace umožní klientům
žít podobně, jako žijí ostatní. „Budou bydlet
v malých domácnostech v rodinných domech, budou chodit do zaměstnání, do terapeutických dílen nebo do stacionáře, které
také vybudujeme, a budou využívat běžně
dostupné služby ve městě,“ dodává.
Současné zkušenosti ukazují, že ani
budoucí sousedé nemusejí mít strach.
„Překvapilo mě, že jsem za celou dobu
neřešil jediný problém, jedinou stížnost
a že vše proběhlo bez problémů. Potkáváme se ve městě, pozdravíme se, prohodíme pár slov. Přijeďte se podívat, jak
se daří naplňovat sen o spolužití s lidmi,
kteří neměli tolik štěstí jako my ostatní,“ doplnil zkušenosti ze soužití s klienty Domova bez zámku Vladimír Měrka,
starosta Náměště nad Oslavou.
text: Simona Mertlová

S Vysočinou do Evropy
pojede dámská sestava
Dokončení ze strany 1

„Své znalosti angličtiny bych dál
ráda rozšířila a zúročila při svém dalším studiu. Láká mě medicína,“ uvedla
Hana Pařízková, která je současně jednou z nejmladších držitelek nejvyššího
ocenění Kraje Vysočina, a to za mimořádné studijní výsledky. Převzala ho
loni z rukou hejtmana Kraje Vysočina
Jiřího Běhounka.
Výsledky doprovodné soutěže
Hlasování o nejzdařilejší prezentaci
O kvalitě připravených prezentací všech
finalistů rozhodovala na www také veřejnost na stránkách www.ouregion.cz
1. místo: Kateřina Melounová, SZŠ
a VOŠZ Havlíčkův Brod
2. místo: Aneta Roušová, Gymnázium
Žďár nad Sázavou
3. místo: Ivica Toufarová, Hotelová škola Třebíč
Další, v pořadí už 4. ročník soutěže
pořadatelé vyhlásí opět letos na podzim. Pozvání k účasti bude tradičně adresováno všem studentům středních
škol v Kraji Vysočina.
Prezentace první desítky nejlepších
z letošního ročníku budou k dispozici
na videoportále Kraje Vysočina.
text: Jitka Svatošová foto: archiv Kraje Vysočina

Matějek: Čistá voda není zadarmo
Voda je základní životní
potřebou pro každý
živý organismus, ale
i nezkrotným živlem
zejména v době
povodní. Pouze asi 0,3 %
zásob vody na Zemi je
využitelných jako zdroje
pitné vody. Kraj Vysočina
je důležitou zásobárnou
zejména povrchové vody.
Kraj Vysočina se od svého vzniku snaží
podporovat rozvoj vodohospodářské infrastruktury v obcích na svém území, a to
jak dotacemi na zpracování studií a projektů v této oblasti, tak i dotacemi na realizace vlastních staveb vodních děl. „Zpracování studií a projektů je podporováno
prostřednictvím Fondu Vysočiny – grantového programu Čistá voda, stavby kanalizací a ČOV pak dotacemi na drobné
vodohospodářské ekologické akce. Realizace prioritních akcí vodovodů a kanalizací je podpořena spolufinancováním
v rámci dotačního titulu ministerstva zemědělství. Za dobu existence Kraje Vysočina už bylo vydáno z jeho rozpočtu
více než půl miliardy korun na podporu
vodního hospodářství,“ uvedl Josef Matějek (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro
oblast lesního a vodního hospodářství
a zemědělství.

Vernisáž výstavy zpestřila také ochutnávka regionálních pecnů chleba. Nešlo o žádnou oficiální soutěž, organizátoři chtěli pouze upozornit, že za dobrým
pečivem je třeba hledat i dobrou vodu. Ochutnávku zahájil Josef Matějek, radní kraje pro oblast zemědělství a Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Nejžádanější dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce, které jsou
poskytovány podle zásad zastupitelstva
kraje, jsou určeny na spolufinancování
výstaveb a rekonstrukcí kanalizací a ČOV
v obcích na území kraje. „Díky krajským
dotacím byly zrealizovány desítky staveb

kanalizací nebo čistíren odpadních vod
zejména v menších obcích, např. v obci
Daňkovice, Vlachovice, Hodice, Hojanovice, Kaliště, Košetice, Lidmaň, Líšná,
Rudíkov,“ vyjmenoval Josef Matějek.
Heslem letošního Světového dne vody,
který připadal na 22. březen, je „Voda

a bezpečnost potravin“. U příležitosti
oslav Světového dne vody může veřejnost
ještě do konce března navštívit výstavu
k významu čisté vody instalovanou v sídle
Kraje Vysočina v Jihlavě.
text: Jaroslav Mikyna
foto: archiv Kraje Vysočina

Fond strategických rezerv pomáhá
s financováním evropských projektů
Fond strategických rezerv Kraje Vysočina (FSR) vznikl v době, kdy se očekávala možnost čerpání dotací z evropských
strukturálních fondů. Je určen zejména
ke spolufinancování a předfinancování finančně náročných projektů.
„V roce 2008 byly disponibilní zdroje FSR 1,420 mld. korun, ovšem zároveň na něj byly navázány připravované
projekty, o kterých rozhodli zastupitelé
v předchozím volebním období. Tyto projekty představovaly finanční závazek v celkovém objemu více než 3,4 mld. korun.
Nové vedení kraje se zavázalo realizovat
pomocí FSR projekty EU, které zadalo vedení minulé, a dočerpat přidělené alokace

finančních prostředků EU na další rozvoj kraje,“ popisuje Vladimír Novotný
(ČSSD), náměstek hejtmana kraje.
To se i přes ekonomickou krizi podařilo také proto, že Kraj Vysočina hospodařil
velmi dobře, dokázal zaplatit minulé závazky spojené zejména s rekonstrukcemi
nemocnic a uskutečnit další projekty, a to
především v dopravní infrastruktuře.
„Fond strategických rezerv byl využit
právě pro ty účely, na které byl připraven,
a i přes problémy se snižováním výnosů
daňových příjmů jsme dokázali z rozpočtu kraje za roky 2008–2011 vytvořit zdroje
do FSR v objemu více než 700 milionů korun. To je od roku 2009 při každoročním

Zlatý erb pro Jihlavu,
Dobronín a jihlavskou
nemocnici
Nejlepší webové stránky má Dobronín,
Nemocnice Jihlava a město Jihlava. Www
krajského města v letošním ročníku krajského kola soutěže o Zlatý erb zabodovaly. S portálem Výběrová řízení uspěla
u poroty Jihlava ještě v kategorii elektronická služba. „Nejlepší webovou stránkou spravovanou dobrovolnými hasiči
má sbor Žďár nad Sázavou 2 – Zámek,“
doplnil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) s tím, že celkem se
do čtyř kategorií přihlásilo 67 soutěžících.
Vítězové vybraných kategorií postoupí
do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 2. dubna
v Hradci Králové.
text: Jitka Svatošová

úbytku daňových příjmů téměř zázrak.
Jen v rámci hospodaření roku 2011 se podařilo převést do FSR 200 milionů korun
a z přebytku hospodaření stejného roku
dalších 250 mil. korun,“ dodává Vladimír
Novotný.
Podle jeho slov je to dostatečná rezerva
pro úspěšné dočerpání EU prostředků.
Zatím realizovala Vysočina projekty
s EU za více než šest miliard korun, téměř
čtyři miliardy do dopravní infrastruktury,
téměř 1,8 miliardy ve zdravotnictví, 24 mil.
korun v oblasti sociálních věcí. V letošním
krajském rozpočtu se počítá s výdaji na evropské projekty za více než 700 mil. korun.

Zlatý erb 2012:

text: Milan Pilař

Cena veřejnosti: Obec Koněšín

Výsledky měření: Ovzduší v Jihlavě
nejvíce zatěžuje doprava
Kvalita ovzduší v Jihlavě i na Vysočině je
dobrá; a patří mezi nejčistší v republice.
Opakovaná měření čistoty v Jihlavě prokazují, že největším zdrojem znečištění ve městě je doprava, malými zdroji znečištění jsou
kotle na tuhá paliva v domech a až potom
průmyslové podniky ve městě. Vyplývá
to z projektu Kraje Vysočina, Českého hydrometeorologického ústavu a města Jihlava.
Na území kraje jsou tři měřicí stanice.
První z nich v areálu firmy Automotive Lighting, kde je průmyslová zóna a napojuje
se tu dálnice na silnici I/38, druhá stanice
se nachází na sídlišti v Jihlavě a třetí v Košeticích na Pelhřimovsku, kde je minimální vliv dopravy a průmyslu. Projekt financuje město Jihlava a Kraj Vysočina, každý
z partnerů zaplatil za měření 240 000 korun, sumář údajů stál 60 000 korun.
Typ znečišťující látky

Měření prokazují, že rok 2011 byl mírně lepší než rok 2010. V loňském roce nebyl překročený žádný imisní limit. Stanice
v Automotive Lighting má o deset až dvanáct mikrogramů prachu více než stanice
na sídlišti v Jihlavě. Srovnáme-li sídliště
v Jihlavě a Košetice, je rozdíl minimální.
Pokud nastanou špatné rozptylové podmínky, měří všechny tři stanice téměř stejně. V topné sezoně je vzduch na venkově
horší, protože zatímco města jsou plynofikována, ve vesnicích se často topí tuhými
palivy. Automotive Lighting má mnohem
vyšší koncentrace prachu a oxidů dusíku produkovaných dopravou než Jihlava
a Košetice. Přesto jsou měření i v průmyslové zóně hluboko pod imisním limitem.
„Na základě dobré zkušenosti s měřením v Jihlavě připravujeme projekt
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monitorování čtyřiadvaceti míst v kraji, vedle měst i v menších obcích. Chceme ho spustit letos a trvat bude minimálně pět let,“ uvedl Zdeněk Ryšavý (ČSSD),
radní pro oblast životního prostředí. Naměřené údaje by měly být přístupné online na webu. „Významným znečišťovatelem ovzduší v kraji jsou lokální topeniště,
na která ale není zákonná páka. Kupodivu se jim nevěnují ani ekologické organizace. Proti spalovně se zřejmě bojuje lépe
než proti spalování odpadu v domácích
kotlích,“ komentoval Zdeněk Ryšavý. Podle jeho slov by připravované zařízení
na energetické využití odpadu (ZEVO),
často kritizované ekology, nebylo z hlediska znečištění významnou zátěží, protože
je, co se týče emisí, jen těsně za plynovou
kotelnou.
text: Eva Vorálková
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Nejlepší elektronická služba:
Jihlava: Výběrová řízení
Okříšky: Váš názor
Nové Město na Moravě: Nové Město přepisuje kroniku, připoj se i ty
Nejlepší webová stránka obce:
Obec Dobronín; Obec Koněšín; Obec Hluboké

Zdroj: Kraj Vysočina

Hledá se nová Vesnice
roku Kraje Vysočina

www.kr-vysocina.cz

Nejlepší webová stránka města:
Jihlava
Moravské Budějovice
Havlíčkův Brod
Nejlepší webová stránka SDH:
SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
SDH Nové Město na Moravě
SDH Vyskytná
Nejlepší webová stránka krajské PO:
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace; Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace; Krajská knihovna Vysočiny

Jihlavská porodnice nově
nabízí „domácí“ pokoje
Porodnice jihlavské nemocnice otevřela
v únoru čtyři nové porodní pokoje, nabídnou rodičkám přirozené prostředí pro porod.
Tzv. domácí porodní pokoje jsou v rámci ČR
unikátní. Chodby a pokoje porodnice zdobí
barevně laděné tapety a designový nábytek. Celková rekonstrukce porodnického
oddělení stála necelých deset milionů korun
a z větší části ji hradil zřizovatel nemocnice
Kraj Vysočina.
„Finančně se podílela nemocnice
a sponzoři. Celá realizace proběhla za tři
týdny,“ uvedl ředitel Nemocnice Jihlava
Lukáš Velev. Nové pokoje jsou pro rodičky
zdarma a Jihlava je i jedna z mála porodnic v ČR, kde byl zrušen poplatek za přítomnost otce u porodu. text: Eva Vorálková

Březen 2012

Překonají letos
dobrovolníci rekord
87 tun sebraných
odpadků?
V polovině dubna se uskuteční už 4. ročník jarního úklidu Vysočiny nazvaný Čistá
Vysočina, v rámci kterého mohou pomoci
všichni přihlášení účastníci. Nejen samostatní účastníci, ale také školy, firmy nebo
jiné organizace mohou vyrazit v termínu
od 13. do 20. dubna s pytli na odpadky
do ulic a odlehčit přírodě o nějakou tu
tunu odpadků. Letos se účastníci zaměří na okolí silnic na Vysočině a veřejná
prostranství v obcích a městech. Minulý
rok sebrali 87 tun odpadu, zda letos toto
číslo překonají, bude známo až koncem
dubna. Aktuálně je přihlášeno přes patnáct tisíc dobrovolníků.

Zájem o akci Čistá Vysočina rok
od roku roste, o čemž svědčí i čísla.
Zatímco do prvního ročníku se zapojilo
na pět tisíc účastníků, v rámci loňského,
třetího ročníku už sbíral odpad více než
trojnásobek dobrovolníků a ti shromáždili neuvěřitelných 87 tun odpadu. „To
je nejvýmluvnějším faktem, který svědčí
o tom, že lidem a organizacím není stav
vlastního okolí lhostejný. Sebelepší nápad by byl totiž bez nadšení mnoha lidí,
jak na straně účastníků, tak i organizátorů, odsouzen k neúspěchu,“ popisuje
úspěch akce Martin Hyský (ČSSD), radní
pro oblast regionálního rozvoje. Projekt
podpoří také autobusoví dopravci kraje,
kteří zajistí bezplatnou dopravu účastníkům akce Čistá Vysočina.
text: Monika Fiedlerová foto: archiv Kraje Vysočina

Vážené učitelky,
vážení učitelé,
je obtížné formulovat přání kantorské
veřejnosti v době pro ni tak nelehké, jako je ta současná. V době, kdy
se v dílně MŠMT chystá optimalizace sítě škol, kdy se připravuje nový
způsob financování škol, který pro ně
nepřinese více peněz. V čase sociálních nejistot, kdy se objevují zvěsti
o propouštění tisíců učitelů, kdy klidu ve školách nepřidávají konkurzy
na ředitele.
Přes to vše bych ráda popřála
ke Dni učitelů všem kantorům co nejvíce radostných zážitků v této náročné
profesi. Práce s dětmi a studenty bývá
obtížná, vyčerpávající a nevyzpytatelná. Občas přináší pocity uspokojení,
zážitky dojemné a příjemné, někdy se
však dočkáte jen nevděku a přezíravosti.
Věřte ale, že ty momenty, kdy se dětem Vaší zásluhou otevírá svět vědění
a cítění, zůstávají hluboko v jejich mysli.
Žádné internetové stránky nemohou dát
dětem to, co přímý lidský kontakt s citlivým a schopným učitelem. Přeji Vám,
abyste vnímali na své práci hlavně to
dobré – pozitivní proměnu mladých duší
a mozků. Díky Vám za to, že ten věčný
boj nevzdáváte.
Marie Kružíková (nez. za ČSSD)
radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu
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Vysočina v srpnu přivítá
Mladou univerzitu Waldviertel
V srpnu 2012 se
historicky už počtvrté
uskuteční Mladá
univerzita Waldviertel
– celý týden budou
moci žáci ve věku
od 11 do 14 let zažít
univerzitní atmosféru.
Právě v těchto dnech
se zájemcům otevírá
možnost přihlásit se.

Letošní Mladá univerzita Waldviertel se
zcela soustředí na téma Naše země – naše
odpovědnost. Kromě dopoledních přednášek mají mladí studenti možnost učit se
také během odpoledních workshopů, během nichž budou sami provádět pokusy
a prakticky si osvojovat poznatky a zážitky. Díky tomu získají povědomí, že každý
jednotlivec může přispět k zachování naší
Země a společnosti tak, aby byla místem,
kde stojí za to žít. Středeční program tradičně probíhá na Vysočině. Letos se Mladá
univerzita na jeden den přesune do Třebíče, kde zázemí účastníkům nabídne Střední průmyslová škola Třebíč. Poutavé přednášky doplní několik workshopů – během
jednoho budou účastníci objevovat poklady a památky města, druhý proběhne
v centru ekologické výchovy Chaloupky,
o. p. s. Další skupina se nechá inspirovat
Josefem Hoffmannem v Brtnici. Program
Mladé univerzity Waldviertel klade zvláštní důraz na to, aby se děti a mládež seznámila s českou i rakouskou kulturou. Veškerý program probíhá dvojjazyčně, děti
nepotřebují znát německý jazyk. Mládeži

V létě se na Vysočině opět sejdou mladí Češi a Rakušané, aby se společně vzdělávali
a vytvářeli společné projekty.

je po celou dobu k dispozici zkušený, pedagogicky vyškolený česko-rakouský tým,
který zaručuje neustálý dohled nad studenty. Komunikaci bez hranic bude po celý
týden zajišťovat tým tlumočníků. Přeshraniční akce Mladá univerzita Waldviertel
se bude konat v období od 6. do 10. srpna
2012 v Raabs an der Thaya a v Třebíči. Přihlášky je možno podávat od 16. dubna.
Mladá univerzita Waldviertel je organizovaná spolkem Europa Brücke Raabs

ve spolupráci s Junge Uni FH Krems,
Krajem Vysočina, Institutem Ludwiga
Boltzmanna pro výzkum následků válek
a Střední průmyslovou školou v Třebíči.
Od roku 2011 je součástí projektu Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské
hranice – 60 let EU, který byl podpořen
Evropskou unií z Programu přeshraniční
spolupráce Rakousko – Česká republika
2007–2013.

Máme se bát
Fukušimy také u nás?
Právě před rokem
vlna tsunami způsobila ve Fukušimě únik radioaktivního záření. Je
to po Černobylu
druhá jaderná
katastrofa, která
ničivě zasáhla rozsáhlé území a vystavila statisíce lidí vážnému zdravotnímu
riziku. Je na místě položit si otázku,
zdali v Jaderné elektrárně Dukovany hrozí podobné nebezpečí. Máme
snad proto opustit program jaderné
energetiky a orientovat se na alternativní zdroje? Mám za to, že by to byla
osudová chyba. Jistě, absolutně vyloučit podobnou událost nelze, ale to je
jenom teoretická úvaha. Ve skutečném
provozu je bezpečnost našich jaderných elektráren na špičkové úrovni.
To potvrdily i zátěžové testy, které se
uskutečnily bezprostředně po katastrofě ve Fukušimě. Ukázaly vysokou
odolnost jaderných elektráren proti extrémním vnějším vlivům. To je pro naši
veřejnost dobrá zpráva. Jsme malá
země s omezenými energetickými
zdroji. Alternativní řešení je v našich
podmínkách z mnoha důvodů problematické a navíc výrobu elektrické
energie neúměrně prodražuje. Prostě,
bez jádra se naše ekonomická budoucnost neobejde. Toho si je jistě dobře
vědoma i naše politická reprezentace.
Nedávná návštěva členů hospodářských výborů z obou komor Parlamentu ČR v Jaderné elektrárně Dukovany
je snad příslibem dostavby pátého
bloku a perspektivy elektrárny na dalších deset až dvacet let. Kraj Vysočina
si to zaslouží. Znamená to další rozvoj
našeho regionu a práci a životní jistoty
pro nemalou část našich občanů.
Vladimír Černý, krajský zastupitel za ČSSD

text: Ladislav Seidl foto: archiv Kraje Vysočina

Kraj Vysočina získal tři ocenění v celostátní soutěži

Podpořte ty, kteří dělají něco výjimečného

Ministerstvo vnitra v rámci soutěže za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2011
ocenilo Kraj Vysočina v konkurenci dvou
desítek úřadů a organizací hned třikrát.
První cenu v nejvyšším stříbrném stupni získal kraj za implementaci modelu CAF
2006/2009. Druhou cenu v bronzovém
stupni získala Vysočina za metodu místní
Agendy 21. Jde o pravidla rozvoje určitého
konkrétního místa – obce, města, regionu,
která nezohledňují pouze ekonomická, ale
i ekologická, sociální a kulturní kritéria.
„Kraj tak umožní obcím, městům, mikroregionům a školám získat finanční prostředky, například pro zajištění kampaní,
soutěží, přípravu a tisk osvětových a informačních materiálů a pro další aktivity,“
upřesnil Martin Hyský (ČSSD), radní kraje pro oblast regionálního rozvoje.
V oblasti inovací byl Kraj Vysočina jedním ze sedmi oceněných. Ministerstvo

Od počátku března mohou zájemci v anketě Skutek roku 2011 podpořit svým
hlasem obyvatele Vysočiny, kteří v roce
2011 udělali něco výjimečného nad rámec svých povinností.
Pro nominované aktivity mohou lidé
hlasovat na stránce: http://extranet.kr-vysocina.cz/skutek-roku/ až do 8. dubna.
Hlasovat mohou také prostřednictvím
listinné formy, kterou naleznou také
na stránce http://extranet.kr-vysocina.
cz/skutek-roku/ a následně odevzdají

vnitra ocenilo projekt Centrální evidence
dotací, tzv. eDotace. „Ten umožňuje jednotný a spolehlivý přehled o všech dotačních titulech a darech kraje, o jednotlivých
žádostech i žadatelích,“ upřesňuje Zdeněk
Ryšavý (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro
oblast informatiky, který převzal cenu společně s dalšími zástupci kraje v Obecním
domě v Praze.
text: Monika Fiedlerová foto: archiv Kraje Vysočina

Vzájemná pomoc hasičů
z Vysočiny a Rakouska
Krajští zastupitelé dali zelenou novému
přeshraničnímu projektu Zásah bez hranic. Rozšíření spolupráce s partnerským
regionem Dolní Rakousko je tentokrát zaměřeno na posílení akceschopnosti požárních jednotek.
„Hlavním cílem projektu je jazykově
připravit příslušníky Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina tak, aby bylo
možné v případě řešení mimořádných
událostí v příhraničních oblastech plně využít jejich společné nasazení a nevznikala mezi nimi jakákoliv jazyková bariéra,“
uvedl Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), hejtman Kraje Vysočina.
„Projekt je přirozenou reakcí na skutečnou živelní událost v Dolním Rakousku
v roce 2002. Na požádání byly do postižených příhraničních oblastí vyslány hasičské jednotky Kraje Vysočina. Při zásahu docházelo k jazykovým blokům, které
způsobovaly drobné prostoje při záchranných aktivitách,“ přiblížil Jan Slámečka
(KSČM), předseda Bezpečnostní komise
Rady Kraje Vysočina. Celkový rozpočet

projektu činí 287,5 tisíce korun a 85 %
bude hrazeno z fondů Evropské Unie. Díky
této podpoře dojde také v Jihlavě k uspořádání společného semináře zaměřeného
na krizové systémy v obou regionech. Další
částí projektu je šestiměsíční jazykový kurz
pro příslušníky výjezdů, velitele jednotek
a důstojníky z operačního centra se specializací na technické a odborné výrazy
v německém jazyce.
Projekt vyvrcholí společným cvičením
hasičských jednotek ve výcvikovém středisku v Tullnu v srpnu letošního roku,
kdy budou prověřeny nové komunikační
schopnosti při záchranných akcích při fiktivních záplavách nebo požárech u profesionálů na obou stranách hranice.
Vzájemná spolupráce hasičů je součástí projektu Zásah bez hranic, který je realizován v rámci Fondu malých
projektů Vysočina – Dolní Rakousko,
Operačního programu Cíl 3 – Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007–2013.
text: Oldřich Sklenář

na kontaktním místě: Krajský úřad Kraje
Vysočina, Odbor regionálního rozvoje,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, kam mohou
hlasovací formulář také zaslat prostřednictvím pošty.
Vítězové jednotlivých oblastí, jimiž
jsou Sociálně-zdravotní oblast, Kultura
a umění, Volný čas dětí a mládeže a Poradenství, osvěta, vzdělávání, převezmou dary z rukou radních kraje v pondělí
4. června při slavnostním večeru na zámku v Náměšti nad Oslavou. text: Milan Pilař
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Hrady a zámky znovu otevřou
své brány. Co nového nabídnou?

recept

Křehotinky
Opět se vracíme k tradičním českým receptům, které se dříve často připravovaly
i na území Vysočiny. Jeden takový tip nám
zaslala Jaroslava Skoumalová z Třebíče.
Jde o křehotinky. Budeme potřebovat
15 dkg hladké mouky, 3 dkg cukru,
3 dkg másla, tři žloutky, špetku soli, tři
lžíce smetany a jednu lžíci rumu.
Všechny vyjmenované suroviny zpracujeme na těsto a to necháme půl hodiny
odležet. Poté odleželé těsto rozválíme
a nakrájíme rádýlkem na čtverce nebo
obdélníky. Každý vykrojený čtverec v prostředku nakrojíme a smažíme na oleji.
Po usmažení křehotinky pocukrujeme
a podáváme jako sladký dezert například
ke kávě nebo čaji. Dobrou chuť.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni
a máte svůj oblíbený recept, o který byste se chtěli podělit, stačí nám ho zaslat.
Nejlepší recepty otiskneme a autora oceníme.
text a foto: Jaroslava Skoumalová

Studánka U Kněžny u Studeného
Nedaleko obce Studený na hranicích okresu Pelhřimov a Benešov je v lese ukrytá
studánka U Kněžny. Podle pověsti se u ní
uzdravila slepá kněžna a voda studánky je
od té doby považována za léčivou na oči.
Od roku 1913 stojí nedaleko kaplička Panny
Marie a studánka i v současnosti poskytuje
dobrou vodu všem žíznivým poutníkům.
Studánka získala titul Studánka Vysočiny roku 2011. U příležitosti světového Dne vody vyhlásilo sdružení Zelené
srdce další ročník ankety. O tom, která
studánka se stane Studánkou Vysočiny
roku 2012, můžete rozhodnout i vy. Hlasovat můžete na www.zelenesrdce.cz.
text: Pavel Koubek

V Havlíčkově Brodě se setkali
zástupci mikroregionů
V rámci projektu MA-G 21 se v prvním
březnovém týdnu uskutečnilo Setkání mikroregionů a místních akčních skupin v Kraji
Vysočina. Program se skládal z několika
částí, mluvilo se o Programu rozvoje venkova, o vzdělávání na venkově, ale také možných vizích rozvoje venkova po roce 2014.
Na program se také dostaly informace z krajské úrovně, především v souvislosti s Místní Agendou 21 nebo kraj-

www.kr-vysocina.cz

skými dotačními tituly. Podstatnou část
tvořila také diskuse a výměna zkušeností z této oblasti. „Akce měla přispět
především k posílení informovanosti
místních aktérů o aktuálních možnostech podpory rozvoje venkova na Vysočině a jeho výhledu do budoucna,“
upřesnil Martin Hyský (ČSSD), radní pro
oblast regionálního rozvoje.
text: Monika Fiedlerová

Zástupci Kraje Vysočina
prodloužili partnerskou smlouvu
se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

Přichází jaro a spolu s ním
se na Vysočině vrací
rušný život i do prostředí
hradů a zámků. Na mnoha
z nich v těchto dnech
vrcholí úklidové práce
a příprava na první letošní
návštěvníky.
Ti jsou očekáváni od dubna, kdy oficiálně začíná nová turistická sezona. Ale například hrad Kámen, ležící nedaleko Pelhřimova, bude přístupný už od soboty
31. března. „Chtěli bychom otevřít už první dubnový víkend. Cílem letošní sezony je
pro nás ještě více zpřístupnit technologii
elektronických průvodců, kterou nabízíme
společně s pelhřimovským muzeem,“ uvedl zástupce ředitele Muzea Vysočiny Pelhřimov Lubomír Anděl.
A jaké novinky letos návštěvníky hradu
Kámen čekají? Bude to například výstava
fotografií Petra Janouška, v létě pak dobové středověké ležení a na podzim ukázky práce s dravými ptáky. Stávající výstava
motocyklů bude navíc rozšířena o několik
nových exponátů.
Také hrad Roštejn, který stojí poblíž Telče, zahájí letošní turistickou sezonu poslední
březnový den. Otevřený bude i na Velikonoční pondělí, ale do konce dubna musí návštěvníci počítat v areálu hradu se stavebním ruchem. Hradní hospoda projde díky krajské

Hrad Roštejn se otevře návštěvníkům už poslední březnový víkend a nabídne mimo jiné
výstavu kostýmů z více než deseti filmových pohádek, nazvanou Zpátky do pohádky.

pomoci rekonstrukcí a věž dostane novou
elektroinstalaci. „Prohlídky interiérů hradu
v té době nebudou nijak omezeny, provoz
věže jen minimálně a hospoda bude otevřena
nejpozději v polovině května,“ informovala
kastelánka Roštejna Zdena Vaníčková.
„Programu hradu Roštejn bude letos vévodit rozsáhlá výstava kostýmů z více než
deseti filmových pohádek, nazvaná Zpátky
do pohádky. Uskuteční se v květnu a červnu. Z dalších akcí lze jmenovat Roštejnský

hodokvas, Šermířské slavnosti nebo Jazz
na Roštejně. Nároční turisté mohou absolvovat prohlídky s kastelánkou,“ prozradil několik perliček z programové nabídky
hradu Tomáš Škaryd (ČSSD), radní Kraje
Vysočina pro oblast kultury, s tím, že návštěvníci jistě uvítají malou změnu v otevírací době v měsících duben, září a říjen,
kdy první prohlídka začne v 10 hodin a poslední ještě v 16.30 hodin.
text: Lucie Pátková foto: Petr Novák

Jméno daly městu Brtnice včelíny
Brtnice leží na polovině cesty z Třebíče
do Jihlavy a byla povýšena na město teprve v roce 2000. Místní název je odvozen dle
jazykozpytců od místa, kde stávaly včelíny,
zvané brtě. Až do konce 14. století bývala
zeměpanskou osadou. Jejími dominantami jsou bývalý paulánský klášter, zámecký kostel a rozlehlý zámek, ve kterém pravidelně, jednou za dva roky, předvádí své
umění mistři kováři. Nepřehlédnutelnou
památkou na náměstí je rodný dům Josefa
Hoffmanna. Tento světově proslulý architekt a designér je nejslavnějším brtnickým
rodákem. Za pozornost také jistě stojí dva
barokní mosty ozdobené sochami Davida
Liparta, barokní farní kostel a renesanční
radnice.
text a foto: Petr Novák

Celkový pohled na Brtnici, v níž se narodil mimo jiné významný architekt a designér Josef
Hoffmann, který je známější v zahraničí než v Čechách.

VYSOČINA FANDÍ KULTUŘE
ZAMLČENÁ MODERNA

13. 4. – 7. 10. 2012 Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Napříč územím Vysočiny, vybranými městy, se rozeznívá pozvání
k návštěvě ojedinělé výstavy Zamlčená moderna /
Iluze a sny / Středoevropské umění ze sbírky Patrika
Šimona / 1880–1930.
Přijměte pozvání prostřednictvím vybraných společenských
akcí podporovaných Krajem Vysočina.

PREMIÉRA DOKUMENTÁRNÍHO FILMU
O JOSEFU HOFFMANNOVI

7. 9. 2012 Kino Dukla, Jihlava
Dokument přiblíží život světoznámého architekta a designéra
Josefa Hoffmanna, rodáka z Brtnice a jeho rozsáhlé dílo společně
se zobrazením dlouhodobé koexistence kultur ve středoevropském prostoru s důrazem na jejich vzájemné ovlivňování.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek
a Ivan Ivanovič Baloha, předseda Zakarpatské oblastní rady Ukrajiny, stvrdili
svými podpisy smlouvu o pokračování
partnerství mezi oběma partnerskými regiony na dobu neurčitou. Stalo se tak při
oficiální návštěvě nejmladšího partnerského regionu Vysočiny, které se v polovině března účastnili zástupci Kraje Vysočina. Dalším významným podepsaným
dokumentem je partnerská smlouva mezi
městy Pelhřimov a Mukačevo. „Od roku
2008, kdy se obě oblasti staly partnery,
došlo k důležitým výměnám zkušeností
a na zakarpatské straně se zrealizovaly
projekty za několik desítek milionů korun. Podle stanovených strategických cílů
Zakarpatské oblasti jsou finanční prostředky věnované Vysočinou investovány

především do oblasti školství, sociální
a zdravotní péče, kultury a cestovního ruchu,“ komentoval směřování podpory Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD), hejtman Kraje
Vysočina.
Doprovod české straně delegace dělala
i skupina senátorů, která zastupuje nově
založené Sdružení přátel Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Členy sdružení je 38 senátorek a senátorů, kteří se přihlásili k přátelství a individuální podpoře bývalého
území Podkarpatské Rusi. Za tímto účelem
bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi sdružením senátorů a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, které za senátory
podepsal čestný předseda sdružení Miloš
Vystrčil a za Zakarpatskou oblast Ukrajiny
předseda Ivan Ivanovič Baloha.
text: Radim Hošek foto: archiv Kraje Vysočina

PUTOVÁNÍ
VYSOČINOU

Muzikanti putující Vysočinou
se zvěstí o nebývalých
výstavách a dalších kulturních
počinech zdejších obyvatel,
budou průvodci projektu
„Vysočina fandí kultuře“.
Přinesou Vám pozvání nejen
k návštěvě ojedinělých výstav,
ale i ke každému dalšímu dni,
kdy se budou konat připravené
kulturní programy.

Spojením, sdílením, navštívením, prezentací, aktivním odpočinkem i podporou…
…tím vším je nový projekt s názvem VYSOČINA FANDÍ KULTUŘE

.............................................................
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.............................................................

2. kategorie:
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Jubileum humpoleckého
rodáka, sokola
Jméno, příjmení a telefon odesílatele:
Hlasování v osmém ročníku ankety Zlatá
a milovníka turistiky

Hlasování v anketě Zlatá jeřabina 2011
.............................................................

.............................................................
jeřabina odstartovalo počátkem března.
V neděli 18. března uplynulo
sedmdesát
let od úmrtí Oldřicha Kociana, který zaUznání a podporu jednotlivým kulturním
.............................................................
hynul v Osvětimi ve věku
53 let. Oldřich
počinům můžete vyjádřit zasláním svého
Kocian se narodil v Humpolci 13. prosince 1888. Vystudoval obchodní
akademii
.............................................................
hlasu pro konkrétní počiny v soutěžním
v Chrudimi, v roce 1905 nastoupil na praseznamu.
xi ve velkoobchodu firmy Freund a Münster v Liberci. Po roce se vrátil a pracoval
v obchodě svého otce. Pak pokračoval
Anketa se tradičně člení na dvě kategorie: Kulturní aktivita a Péče
ve studiu na Vysoké škole technické
o kulturní dědictví. V každé kategorii se o vaši přízeň uchází třiv Praze a absolvoval kurs pro kandidáty
cítka zajímavých kulturních akcí a obnov kulturních památek.
profesury na obchodních školách. Po sloCílem ankety je poukázat na pestrost kulturních aktivit v kraji
žení zkoušek nastoupil na obchodní školu
v Hořicích. Po několika letech se vrátil
do Humpolce, pracoval u svého otce, později začal samostatně podnikat a otevřel
zasilatelský závod v domě č. 275 na Horním náměstí v Humpolci.
Jako student
1. kategorie: Kulturní aktivita
byl členem SoNázev akce
kola v Chrudimi,
Beltine 2011 – svátek keltské kultury / Jaroměřice nad Rokytnou
v Humpolci se stal
Brtnické kovadliny – 7. mezinárodní setkání uměleckých kovářů /
náčelníkem v leBrtnice
tech 1912 až 1913,
Bystřická zrcadlení 2011 – fotografická soutěž / Bystřice nad Pernjednatelem v leštejnem
tech 1914 až 1918,
Dny otevřených ateliérů – svátek výtvarného umění / Vysočina
místostarostou v letech 1922 až 1924,
Dospělí dětem – přehlídka divadelních představení pro děti / Havlíčstarostou od roku 1925 až do své smrti
kův Brod
v roce 1942. Byl ve výboru župy jako mísFestival Rocksession – festival pelhřimovských rockových a bigbítových kapel / Pelhřimov
tostarosta a od roku 1940 jako starosta,
radním Humpolce a řadu let předsedou
Folkové prázdniny Náměšť nad Oslavou – 26. ročník festivalu / Námístního odboru KČT v Humpolci.
měšť nad Oslavou
Hračkobraní – přehlídka hraček z přírodních materiálů / Kamenice
Pracoval i literárně, vydal v novinách i čanad Lipou
sopisech řadu článků o Humpolci. Věnoval
Jazz na Roštejně – jazzový festival / Roštejn
se záchraně trosek hradu Orlík a řídil vyLoupežníci na Chlumu – divadelní představení / Rynárec
kopávky na hradě. V roce 1941 byl Oldřich
Mahler Jihlava – Hudba tisíců – mezinárodní hudební festival / JihKocian zatčen a odvezen do koncentračního
lava
tábora v Osvětimi, kde v roce 1942 zemřel.
Májové slavnosti – hudební festival / Luka nad Jihlavou
„Na okraji letního sokolského cvičiště,
Martinské posvícení – obnovení lidové tradice / Pavlov
nedaleko skupiny šeříků a štíhlých bříMezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2011 / Jihlava
zek kolem Tyršova památníku, stojí stará
Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského / Jaroměřice nad Rojabloň. Opravdová stařenka. Nízko nad
kytnou
zemí její tělo se sehnulo téměř do vodoNabucco – monumentální opera pod širým nebem / Třebíč
rovné polohy. Bujné větve vytvořily moNetopýří noc na hradě Lipnice / Lipnice nad Sázavou
hutnou rozložitou korunu.
Noc na Karlštejně – divadelní představení / Třešť
O veřejných cvičeních byla jabloň
Novoměstské Slunohraní – letní orchestr a dílna komorní hudby /
obsazena mladými sokolíky v červených
Nové Město na Moravě
košilkách jako rojem včel. Vždyť je odtud
Pacovský poledník – multižánrový festival / Pacov
tak krásný výhled a milý pohled po celé
Pelhřimov – město rekordů – mezinárodní festival rekordů a kuriozit
ploše cvičiště.
/ Pelhřimov
To byla jabloň Oldřicha Kociana. Sem
Po stopách krále Jiřího neb z polenského hradu na Homoli / Polná
přicházel bratr starosta téměř každého
Podané ruce – benefiční akce a festival dovedností / Žďár
podvečera. Napřed obešel celé cvičiště,
nad Sázavou
přehlédl, co by bylo třeba opravit, zlepšit
Prázdniny v Telči – 29. ročník festivalu nejen folkové hudby / Telč
nebo uklidit. Pak se posadil na sehnuté
Slámování – 15. ročník slavností slámy / Červená Řečice
tělo jabloně. Jiskrným zrakem pod husSlavnosti žirovnického jednorožce – středověké městské slavnosti /
tým obočím sledoval cvičení sokolského
Žirovnice
žactva. Měl radost z hejna mladých soStaročeská pout – slavnost lidového řemesla / Mladé Bříště
kolíků. Zvlášť čiperné kluky míval rád,“
Šamajim – svátek židovské kultury / Třebíč
vzpomíná na Oldřicha Kociana jeho vrsTrampský širák 2011 – 8. ročník festivalu / Štoky
tevník Antonín Fučík.
text a foto: Milan Šíma,
Vytvoření pomníku akademickému sochaři Jaroslavu Šlezingerovi /
předseda o.s. Turisté Humpolec
Jemnice

a na úsilí, s nímž se u nás o kulturní památky pečuje. Vítězné počiny na prvních třech místech v každé kategorii si mezi sebou rozdělí finanční odměnu ve výši 120 tis. Kč (za první místa 30 tis. Kč,
za druhá 20 tis. Kč a za třetí místa 10 tis. Kč). Více informací o anketě a jednotlivých soutěžních počinech naleznete na stránkách
text: Iva Doležalová
Kraje Vysočina v sekci kultura a památky.

Přehled kulturních aktivit nominovaných
na Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011

.............................
Termín hlasování:
5. 3. – 13. 4. 2012
Způsoby hlasování:
písemně – prostřednictvím anketního lístku z těchto novin, který odešlete na adresu
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením
„Zlatá jeřabina“
elektronicky – pomocí elektronického
formuláře, který je k dispozici na www.
kr-vysocina.cz > kultura a památky.
Podmínky hlasování:
 svůj hlas můžete dát vždy jen jedné
akci v každé kategorii
 každý má právo hlasovat pouze
jedenkrát

2. kategorie: Péče o kulturní dědictví
Název akce
Brtnice / Postupná obnova a zpřístupnění zámku
Březina (Hořepník) / Obnova zámecké kaple
Budišov / Restaurování korouhve zANKETNÍ
věže kostela sv.LÍSTEK
Gotharda
Častrov / Obnova šindelové střechy fary
1. kategorie:
Dalešice / Restaurování sochařské
výzdoby
brány
zámku
Kulturní
aktivita
roku
2011
Název
akce, pro kterou hlasujete:
Havlíčkův Brod / Obnova Štáflovy
chalupy
.............................................................
Havlíčkův Brod / Postupné restaurování
lunetových obrazů z bývalé.............................................................
ho kláštera augustiniánů
2. kategorie:
Herálec (okr. Havlíčkův Brod) / Celková
rekonstrukce zámku
Péče o kulturní dědictví v roce 2011
Heřmanice / Obnova střechy kostela
sv.
Bartoloměje
Název akce,
pro kterou hlasujete:
Humpolec / Celková obnova fasády
synagogy
.............................................................
Jihlava / Celková obnova kostela.............................................................
Povýšení sv. Kříže
Jihlava / Obnova a rekonstrukceJméno,
sloupu
se sochou
Panny Marie
příjmení
a telefon odesílatele:
u studánky v lokalitě „Na Skalce“
.............................................................
Jihlava / Reinstalace sochy T. G. .............................................................
Masaryka
.............................................................
Jimramov / Obnova budovy radnice
Kamenice nad Lipou / Restaurování hlavního oltáře v kostele Všech
svatých
Nová Říše / Restaurování maleb v klášterním kostele
sv. Petra a Pavla
Nový Studenec (Ždírec nad Doubravou) / Celková obnova výklenkové kapličky
Okříšky / Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Plandry / Obnova šindelových střech
objektů v areálu
kaple sv. Jana
ANKETNÍ
LÍSTEK
Nepomuckého
Přibyslav / Restaurování varhan1.vkategorie:
kostele sv. Jana Křtitele
Kulturní aktivita roku 2011
Římov / Restaurování sochy sv. Jana
Název Nepomuckého
akce, pro kterou hlasujete:
Sopoty (Sobíňov) / Restaurování.............................................................
varhan v kostele Navštívení Panny
.............................................................
Marie
Stařeč / Celková obnova fasády 2.kostela
kategorie:sv. Jakuba
Péče
o kulturní tzv.
dědictví
v roce 2011
Studnice (okr. Žďár nad Sázavou)
/ Obnovení
Červeného
kříže
Název akce, pro kterou hlasujete:
Telč / Obnova zámecké konírny .............................................................
Třebíč / Rekonstrukce domu Seligmanna
Bauera pro potřeby Židov.............................................................
ského muzea
Jméno, příjmení a telefon odesílatele:
Valeč / Obnova sgrafitové fasády
zámku
.............................................................
Velké Meziříčí / Oprava fasády vnitřního
nádvoří zámku
.............................................................
Vyskytná (okr. Pelhřimov) / Celková
obnova dřevěné zvonice
.............................................................
Žirovnice / Obnova a revitalizace zámeckého pivovaru

ANKETNÍ LÍSTEK

1. ka

1. kategorie:

Kulturní aktivita roku 2011
Název akce, pro kterou hlasujete:

Kul
Náz

.............................................................

.....

.............................................................

.....

2. ka

2. kategorie:

Péče o kulturní dědictví v roce 2011
Název akce, pro kterou hlasujete:

Péč
Náz

.............................................................

.....

.............................................................

.....

Jmén

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.....

.............................................................

.....

.............................................................

.....

ANKETNÍ LÍSTEK
Kulturní aktivita roku 2011
Název akce, pro kterou hlasujete:

Kul
Náz

.............................................................

......

.............................................................

......

2. ka

2. kategorie:

Péče o kulturní dědictví v roce 2011
Název akce, pro kterou hlasujete:

Péč
Náz

.............................................................

......

.............................................................

......

Jmén

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

......

.............................................................

......

.............................................................

......

První zmínky o hradu Orlík u Humpolce sahají do konce 14. století, původně se snad jmenoval Humpolec, teprve roku 1600 byl přejmenován na Orlík. Roku 1404 ...viz tajenka....
Původními majiteli hradu byl rod z Dubé. V období první republiky o jeho obnovu pečoval a vykopávky vedl radní města a předseda KČT v Humpolci Oldřich Kocian.
Tmavozelený minerál
(osinek)

Velký had
škrtič

Výrobce
ohýbaného
nábytku

Šlechtěná
užitková
tráva

Nad míru

Tenisové
sady

Plující kus
ledu

Jestli
(slovens.)

Plavidlo
na lety
vesmírem

Mužské
jméno
Citoslovce
mlasknutí

Úřední spisy

3.díl tajenky

Bicykly

Ten i onen

Ruční nářadí

Bolesti
(básnicky)
Dědič.
základ znaku

Citoslovce
veselosti

Cizokraj.
poloopice
Přednášející
(mn.č.)

McBainovo
jméno
Inic. herce
Lancastera

Značka
americia
Druh tepl.
oblečení

Předložka

Brouk
(anglicky)
Obec v okr.
Prostějov

Výzva k zastavení
Sloní mohutné zuby

Obratný
hmat (ob.)
Anglicky
konec

Píseň pro 4
nástroje
Beduínský
plášť

Obytná
stavba
Předložka
Bývalé thajské platidlo

Odporovací
spojka
Osobní
zájmeno

Vespod
Značka
hektaru

Mužské jmé- Negramotný
no (11.11.)
člověk

1.díl tajenky
Alkaloid
z opia

Helena
(domácky)
Obyvatel
Dánska
Zkr. Obchodní akademie

Ethylén

Primitivní
stodola
Zn. čistic.
přípravku

Hudební
značka
Štvanice

Mastek

Zatáčka

Jednotka
emanace

Druh lososa
Nesouhra
Španělský
souhlas
Otok,
opuchlina

Desetiny
tisíce

Severské
zvíře

Mlýnské
kolo

Klobouk
(u Němcové)
Vánoční
píseň

Všednost,
bezvýznamnost

Název
značky
poloměru

Kyselina
karbolová
Německý
souhlas

Citosl. hlasu
krávy
Slabika
smíchu

2.díl tajenky

Starogermán

Jméno
herečky
Medřické

Časní

Druh barvení
látek

A

1. ka

1. kategorie:

Křížovka o ceny

Autor:
Martin
Němeček

A

POMOC: fenol, oboroh,
Lik.

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje
Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky: světově proslulé vůdčí osobnosti vídeňské secese. Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou Alena Endálová, Bartoušov, Karel Kotačka, Velká Bíteš, Libuše Dvořáčková, Bořetín. Blahopřejeme.
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19/3-VI/12

16/3-VI/12

K

PLETIVO

2/3-VI/12

1/3-VI/12

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659
www.prodej-pletiva.cz

29.3.–24.5.

v areálu firmy Plastia
v Novém Veselí

ROSMARIN ací

žov
samozavla
pěstování
květináč pro
k
line
by

V nabídce najdete profesionální
samozavlažovací truhlíky a květináče,
nářadí, balkonové květiny.

Novinka – samozavlažovací květináč CALIMERA.
Možnost kombinace barev.

www.plastia.cz

PŘIJĎTE SI VYBRAT BALKONOVÉ I INTERIÉROVÉ KVĚTINY
INY Z NAŠEHO
N
SKLENÍKU!
SKLE

15/3-VII/12

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

Nový ceník
inzerce
najdete na
iKrajvysocina.cz

MARETA

samozavlažovací
truhlík

17/3-VI/12

cena
15,50 Kč
17,30 Kč
19,50 Kč
20,30 Kč
28,00 Kč

Zahrádkářského
Jarmarku

napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

co zajímavého,
Děje se u vás ně
news.cz
ravy@vysocinazp
:
napište nám

www.vysocina-news.cz

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška
průměr drátu/počet drátů
100 cm
1,6/2/11
125 cm
1,6/2/13
150 cm
1,6/2/14
160 cm
1,6/2/15
160 cm
1,6/2/23

11. ročník

2012

EPOR TÁŽE
VIDEA , FOTOR
G R A M Y A KC Í
SOUTĚŽE, PRO
KAŽDÉHO
REKLAMA PRO

5 x 5cm
32,00 Kč
40,00 Kč
48,00 Kč
51,00 Kč
56,00 Kč
64,00 Kč

14/3-VI/12

ZPRAVODAJST VÍ Z VYSOČINYY

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška
velikost ok – 6 x 6cm
100cm
29,00 Kč
125 cm
37,00 Kč
150 cm
44,50 Kč
160 cm
47,50 Kč
175 cm
52,00 Kč
200 cm
59,00 Kč

SRD
DEČNĚ VÁ
V S ZVEME NA TRADIČNÍÍ AKCI

Březen 2012
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Stavíte? Rekonstruujete? Zařizujete interiér?

Novinky ze světa nábytku a designu:
veletrh MOBITEX 2012
Již za měsíc se otevřou
brány brněnského výstaviště
pro návštěvníky tradičního
Mezinárodního veletrhu
nábytku a interiérového
designu MOBITEX, který se
koná od 24. do 28. dubna
na brněnském výstavišti.
Termín veletrhu by si měl
poznamenat každý, kdo
chce držet krok s novinkami
a trendy v nábytkářském
a interiérovém designu.
Inspiraci pro Váš interiér
přináší veletrh MOBITEX
Inspirativní interiéry 2012 představují reálnou ukázku toho, jak je možné pracovat
nejen s prostorem, ale především s jednotlivými exponáty vystavujících firem. Rozšiřují návštěvnicky atraktivní Projekt Architekt, který nabízí bezplatné poradenství
interiérových architektů. K dnešnímu dni
jsou v projektu Inspirativní interiéry 2012
přihlášeny například firmy Hon a.s., Hanák nábytek, Jech CZ, Jelínek – výroba nábytku, Schmidt kuchyně, H – interiér, Alnus, Klvaňa, B.M.B. Ždánice nebo Nadop.
Jídelna s televizní stěnou, komodou
a výsuvným barem firmy Alnus
Hlavním cílem Inspirativního interiéru firmy Alnus bylo vytvořit prostor pro velký jídelní stůl ke stolování 8 osob s komfortním
zázemím. Barevné ladění v odstínech zlatavé žluté až hnědé, kontrastující akcenty bílé
a černé podtrhují punc luxusu a neformálnosti. Stěžejním prvkem celého prostoru je
nábytková sestava se zavěšenými barovými
skřínkami a nízkými skřínkami na uložení

Interiér Concept společnosti
HANÁK NÁBYTEK
Interiér Concept ctí všechny požadavky
na kvalitní nábytek a nabízí komplexní řešení pro interiér každého domu. Vychází
z filozofie společnosti HANÁK vyznávající
reálný životní styl, ale především z dlouholetých zkušeností s výrobou nábytku, z rozsahu výrobního portfolia a z technologických
možností, kterými firma HANÁK disponuje. V rámci komplexní nabídky pro interiér
firma HANÁK poprvé oficiálně představí
novinku ve výrobním programu – kolekci
luxusních interiérových dveří v provedeních
dýha a lak ve vysokém lesku i matu. Expozici dále doplní exkluzivní solitérní nábytek
z kolekce Hdeco, který prezentuje kreativní možnosti Designcentra HANÁK spolu
s řemeslnými schopnostmi jeho pracovníků
a nechává tak nahlédnout veřejnost do budoucnosti nábytku značky HANÁK.

2012

24.–28. 4. 2012
Brno – Výstaviště
komponentů k hifi. Velký význam má světelná atmosféra prostoru. Systém osvětlení je napojený na inteligentní ovládání světel a všech elektrických zařízení od firmy
Crestron. Pomocí tabletu nebo chytrého telefonu lze volit světelnou atmosféru, intenzitu světla i ovládání výsuvného baru, televize
a audiovizuální techniky.
Inspirativní kolekce ložnic BMB Ždánice
Kolekci ložnic s použitím stávající produktové řady firmy BMB Ždánice vytvořila designérka Gabriela Goldová.
V prezentované kolekci jsou zastoupeny krásné textury našich i exotických
dřevin v sestavách INTARZIE A DÝHY,

i nové materiály jako jsou dekorační panely u ložnic KOUZLO PŘÍRODY nebo technologie digitálního tisku
v zajímavých sestavách BAREVNÝCH
VARIACÍ.
Inspirativní interiér BÖHM – JITONA a. s.
V rámci projektu Inspirativní interiéry
2012 představí svoji reálnou ukázku zařízení interiéru na společné expozici také
firmy Böhm a Jitona. Vizualizace interiéru kombinuje pohovku Sevilla v provedení bílá kůže od společnosti Böhm a sestavy obývacího pokoje Georgia v provedení
masivní borovice bílá od společnosti JITONA a.s.

Uspořte se Stavebními veletrhy Brno
Úspory nejen peněz, ale i energií
Letošní ročník Stavebních veletrhů Brno přináší nejnovější trendy ze všech oborů stavebnictví. Důraz je kladen na obory nízkoenergetických staveb a bydlení, a na úspory
energií. Tato stále aktuální problematika
zahrnuje například oblast dřevostaveb, alternativních zdrojů energie nebo vytápěcí
techniky či klimatizací. Dotýká se i oblasti
technického zařízení budov, zdicích a izolačních materiálů, oken, dveří, konstrukčních
systémů a dalších stavebních materiálů.
Energeticky úsporná řešení budou prezentována jak na stáncích jednotlivých vystavovatelů, tak i v odborném doprovodném
programu, který je již tradičně připravován ve spolupráci s odbornými asociacemi
a partnery veletrhu.
Slevou na vstupném to teprve začíná!
První možností jak ušetřit se Stavebními
veletrhy Brno je možnost získat vstupné za zvýhodněnou cenu. Jak? Registrací
na internetových stránkách www.stavebniveletrhybrno.cz! Další slevy potkáte snad
na každé veletržní expozici. Vystavovatelé
každoročně chystají pro své návštěvníky nejen prezentace nejnovějších trendů ve svém
sortimentu, ale především zajímavé veletržní akce. Nepromeškejte tuto jedinečnou
možnost jak ušetřit a přitom získat přehled
o novinkách a trendech, navštivte Stavební
veletrhy Brno a veletrh MOBITEX!

18/3-VII/12

Novinky a trendy
vystavovatelů v předstihu
Stavební veletrhy Brno a souběžně probíhající další veletrhy jsou opět po roce tím
místem, kde se uvádějí na trh novinky, technologická zlepšení, kde získáte jedinečný

komplexní přehled nejen o jednotlivých
výrobcích s výjimečnou možností jejich porovnání na jednom místě a v jednom čase!
Chcete již nyní – několik týdnů před zahájením veletrhů – vědět, na jaké novinky
a zajímavá řešení se můžete těšit? Podívejte
se na naše internetové stránky www.stavebniveletrhybrno.cz, kde již nyní naleznete
pozvánky vystavovatelů na jejich stánky –
zjistíte tak, jaké novinky a zlepšení pro Vás
chystají zástupci jednotlivých oborů stavebnictví, technického zařízení budov a interiérů.
Vyberte si svoji koupelnu snů
na Stavebních veletrzích Brno!
Dalším ze zvýrazněných témat, které se
týká nejen úspor energií při ohřevu vody,
ale i zařízení každé domácnosti, je největší
ucelená přehlídka sanitární techniky a vybavení koupelen. Na letošní novinky se
můžete těšit na stáncích například těchto
firem: GEBERIT, HOPA CZ, Keraservis, MAKA
THERM CZ, P.M.H. – Invest & Trade, PTÁČEK
– velkoobchod, SANITEC, SIKO KOUPELNY,

STONE TRADE, RAVAK nebo USSPA. Na prezentaci novinek a trendů vystavovatelů navazuje návštěvnicky oblíbená anketa Koupelna snů, kde mají návštěvníci možnost
z prezentovaných exponátů vybrat vybavení
právě té jejich snové koupelny.
Kompletní přehlídka nejen
stavebnictví
Souběžně se Stavebními veletrhy Brno
a Mezinárodním veletrhem interiéru a bydlení MOBITEX se v tradičním jarním termínu od 24. do 27. dubna uskuteční také
trojlístek veletrhů ENVIBRNO, URBIS INVEST
a TECHNOLOGIE, na kterém se prezentují
na straně jedné novinky a trendy v oborech
komunálních a environmentálních technologií a služeb, na straně druhé se zde představují regionální inovační strategie a rozvojové plány jednotlivých regionů. Při návštěvě
veletrhu můžete zavítat také do Centra udržitelné výstavby – celoroční přehlídky montovaných, kompletně vybavených rodinných
domů a vzorkovny stavebních materiálů.

Nábytek rostoucí s dítětem
představí Jelínek – výroba nábytku
Nábytek rostoucí s dítětem. To byla hlavní
myšlenka pro vytvoření inspirativního interiéru, který byl navržen ve spolupráci s rakouským designérem ing. arch. Martinem
Krebsem. Modulární dětský nábytek LA
MODULA je vysoce variabilní. Jednotlivé
nábytkové prvky lze skládat do libovolných
sestav dle přání uživatele a přizpůsobit je věkovým požadavkům dětí i mládeže. Je vyroben z masivního bukového dřeva s povrchovou úpravou vodou ředitelným ekologickým
lakem. Krása přírodního dřeva navíc vytváří
klidnou a harmonickou atmosféru.
Inspirativní kancelářský interiér
firmy Hon a. s.
V interiéru bude představen originální kancelářský stůl Ori_Ex s podnoží inspirovanou tvarem stromu baobab a technikou
skládání papíru – japonským origami. Moderní technologie výroby i použité materiály

dokreslují celistvost konceptu „environment & user friendly“ designu. Podnož
stolu je z ohýbaného plechu, lícová plocha
nohou je upravena prošívanou kůží, která
materiálově navazuje na pracovní část povrchu stolu, pracovní deska je z lehčeného
dřevěného kompozitu. Manažerský solitérní stůl zde bude doplněn o variantu stolu
jednacího se skleněnou deskou. Na vytvoření inspirativního kancelářského interiéru firmy Hon a.s. se podíleli Radek Neugebauer, Milan Novotný a Milan Šimek.
Nadop představí současné
světové trendy nejen kuchyní
Inspirativní interiér Nadop vznikl ve spolupráci s Ing. Arch. Hynkem Maňákem –
studio Maniak Interiér. Představuje bytový
nábytek, který respektuje současné světové trendy v designu i materiálu. Kombinace rozdílných hloubek, kombinace dřevin
s lakem, LED diodové osvětlení, designový
regál a konferenční stolek, sedací souprava
a relaxační křeslo. Na další expozici se podílí Ing. Arch. Karel Nedbal. Ve dvou kuchyních Nadop představí poprvé oficiálně
na našem trhu společnost Franke nové elektrospotřebiče. Značka Franke byla dosud
známá pouze svými dřezy a digestořemi.
Nové kuchyně společnosti SCHMIDT
Kuchyně v novém výrobním programu
SCHMIDT Evolution 130 v barvě dvířek
Tofee/Magnolia Brillant. Lesklá dvířka
v hnědém odstínu jsou na ostrůvku kombinovaná s atraktivním dekorem dřeva pracovní desky Aurora Apple. Stěna
se spotřebiči a částí pracovní plochy je
v provedení Magnolie – lesk. K hnědým
dvířkům kuchyňského ostrůvku ladí židle provedené v hnědé síťovině SCHMIDT.
Jako solitér inspirativního interiéru bude
vedle kuchyně vystaven „kulatý stůl“
z bílého skla a židle z transparentního
polykarbonátu.

Nezávislá odborná poradenská
centra jsou tu pro Vás!
I v letošním roce pokračujeme v praxi
nabídky nezávislých odborných poradenských center, která na veletrhu fungují ve spolupráci s oborovými asociacemi a svazy. Poradenská centra jsou
k dispozici po celou dobu konání veletrhu
pro všechny návštěvníky veletrhu zcela
zdarma:

Aby záda nebolela
Odborníci z Cechu čalouníků a dekoratérů poradí, jak vybírat nábytek a interiérové doplňky tak, aby cena odpovídala kvalitě a především zdravotní nezávadnosti.
Součástí poradenství budou také přednášky na téma: „Kvalitní čalouněný nábytek a lůžka pro zdravý život“

Jak si zařídit interiér?
Tradičně návštěvnicky velmi oblíbený projekt Architekt bude v pavilonu G. Všichni zájemci mají možnost
řešit své aktuální problémy a návrhy
s interiérovými architekty. Na poradenské centrum navazuje projekt Inspirativní interiéry 2012, který představuje praktickou ukázku toho, jak je
možné pracovat s prostorem a nábytkem vystavovatelů.

Úspory energií v centru
pozornosti
Další nezávislá odborná poradenská
centra, zaměřená více na stavebnictví a úspory energií, najdou návštěvníci
v pavilonu V. Jedním z nich bude i poradenské centrum Centra pasivního
domu, kde návštěvníci mají jedinečnou
možnost získat zaručeně odborné odpovědi na své otázky, jež se mohou týkat
všech oborů tzv. úspor energií a energeticky úsporného stavění. Letošní novinkou je možnost sledovat stavbu pasivního mobilního domu, který si budete
moci i „odnést“ domů!

Kdy: 24.–28. dubna 2012
vždy od 9.00 do 18.00
poslední den do 17.00
Kde: Brno – Výstaviště
VSTUPNÉ:
celodenní vstupenka 160 Kč
zlevněná vstupenka po registraci
na www.stavebniveletrhybrno.cz
rodinné vstupné:
(vstup pro 4 osoby – rodiče + 2 děti) 300 Kč,
návštěvníci se jménem „stavebního
řemesla“ a děti do 6 let věku zdarma

více informací na www.stavebniveletrhybrno.cz

Jak získat stavební povolení?
Novinky ze světa stavebních materiálů,
nové legislativy a jejich dopadů na vydání stavebního povolení nebo provoz
budovy, získáte ve Stavebním centru
Stavebních veletrhů Brno – na stánku
České komory autorizovaných inženýrů
a techniků a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR.
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Obrazová galerie událostí Vysočiny
Pohár Josefa Masopusta
odhalí nejlepší
středoškolské fotbalisty
V letošním školním roce se koná Pohár Josefa Masopusta, který probíhá
pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka (nez. za ČSSD).
Fotbalový pohár pro studenty středních škol se hraje formou postupových turnajů na úrovni okrsků, okresů a kraje.

Poslední ze 17 nových vlaků švýcarského výrobce Stadler bude na Vysočině nasazen ještě letos. Výrobu
jednoho z posledních vozů zkontrolovali koncem února zleva hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek,
náměstek ředitele ČD Antonín Blažek, ředitelka Krajského centra osobní dopravy Českých drah Lenka
Horáková, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl.

Vítěz krajského kola pak postoupí
do mezikrajské kvalifikace. Okresních finálových kol se na Vysočině
zúčastnilo celkem 39 středních škol.
Krajské finále je na programu
17. dubna v Jihlavě a očekávají se
vynikající sportovní výkony, i když ty
nejsou dle pořadatelů v tomto případě nejdůležitější. „Každá pohybová
aktivita pro mladé má svůj přínos.
Jedním z hlavních cílů je totiž i propagace myšlenek a vlastností, reprezentovaných Josefem Masopustem,
žijící legendou světového fotbalu,“
říká Petr Procházka, zástupce Klubu
přátel Josefa Masopusta, který celý
projekt koordinuje.
text: Ondřej Rázl
foto: archiv Kraje Vysočina

Do příštího čísla
připravujeme

Foto: archiv Kraje Vysočina, archiv poslanecké kanceláře J. Fischerové

Nejlepší ve třídění elektroodpadu na Vysočině jsou žáci ZŠ a MŠ Velké Meziříčí, Lhotky. Jejích
dvacet žáků odevzdalo v rámci podzimní sběrové kampaně rekordních 6721 kg elektroodpadu,
tedy 336 kg na žáka. Certifikát s bonusovými body z rukou Zdeňka Ryšavého (ČSSD), radního Kraje
Vysočina pro oblast životního prostředí, převzala Eva Součková, ředitelka školy, a žáci Mikuláš
Sedlák, Adéla Kubíčková, Viktorie Součková a Jiří Gregor.

Na maškarním bále v režii Rodinných pasů Kraje Vysočina se sešlo v polovině března téměř 150 masek.
Doprovodný program pro celé rodiny připravil promotým Kraje Vysočina, a tak kromě tance a soutěží
došlo i na malování na obličej a iluze vtipného kouzelníka.

Hokejbal je na Vysočině stále oblíbenější

Třebíčští triatlonisté
vítězi Českého poháru

O oblíbenosti hokeje u Čechů není asi nutné se rozepisovat. Co ale jeho mladší bratr
hokejbal? V Čechách a na Moravě se začal objevovat v 70. letech minulého století, kdy se hrál neorganizovaně na různých

oranžové barvy, který se hráči snaží dostat
do soupeřovy branky za pomoci hokejek.
Povrch hřiště je tvořen asfaltem, případně
betonem nebo speciálním plastovým povrchem. Hrací plocha je ohraničena mantinely z tvrzeného plastu,“ vysvětluje Štěpán Brázda z jihlavského klubu.
V posledních letech se tento sport těší
stále větší popularitě, hokejbalové týmy
působí i na Vysočině. Největší základna je v krajském městě, kde působí prvoligový SK Toptrans Jihlava a jeho B tým
SK Whisky bar Jihlava. Ve stejné soutěži hrají i HBC Flyers Jihlava. V mužských
kategoriích působí také Slza Třebíč a Slza
Přibyslavice.
Jarní část první ligy začala první březnový víkend, kdy prvoligoví hokejbalisté domácího SK Toptrans Jihlava udrželi
domácí stoprocentní bilanci a po výhrách
4:1 nad druhými Malenovicemi a 4:0 nad
Vsetínem si upevnili pozici na čele tabulky.

V letošním ročníku Českého poháru v zimním triatlonu se dařilo týmu
TJ Spartak Třebíč ve složení Klára a Jiří
Březnovi, Martin Hanáček, Petr Mejzlík
a Milan Procházka. Ve všech pěti závodech patřili vždy k favoritům celého startovního pole a v příznivých podmínkách,
které letošní zima nadělila, zvládali běh,
jízdu na horském kole a běh na lyžích
v nejlepších časech. Po loňském druhém
místě si letos v celkovém pořadí ještě
polepšili a celý pohár vyhráli.

text: Ondřej Rázl foto: Pavel Pibil

Martin Hanáček, Petr Mejzlík a Milan
Procházka v Hlinsku.

hřištích. „Je to jeden ze sportů nejpříbuznějších lednímu hokeji, hráči ovšem nejezdí na bruslích, ale pohybují po hřišti
během ve sportovní obuvi. Místo puku se
hraje se speciálním plastovým míčkem

V dubnovém čísle se mohou čtenáři
měsíčníku Kraj Vysočina těšit na zveřejnění výsledků a fotoreportáže z vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina, které se bude konat 17. dubna
v Polné. Také se vrátíme k přípravám
na Mistrovství světa v biatlonu 2013
v Novém Městě na Moravě a podělíme
se o dojmy s lidmi, kteří měli možnost
navštívit už i letošní ročník MS v biatlonu, který se konal v německém Ruhpoldingu.
text: redakce
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„Koncem února jsem navštívila zajímavou vernisáž v rámci svého poslaneckého dne v Pelhřimově. Jedná se o putovní
výstavu Vysočina – místo, kde je náš domov. Snímky pořídili klienti Domova Jeřabina z Těchobuze. Vlastní expozice
bude pokračovat i v dalších městech Vysočiny,“ uvedla Jana Fischerová, zastupitelka a poslankyně Kraje Vysočina.

Štěpán Brázda v po buly před vlastní brankou.

Na dírkách lze ulovit i metrového jesetera
Rybaření na dírkách, které je rozšířené hlavně v severoevropských státech, se
stále častěji objevuje i v našich zeměpisných šířkách. Výjimkou není ani Vysočina, kde si příznivci zimního rybolovu
přišli na své v polovině února na rybníku
Velké Hrázky u Žďáru nad Sázavou. „Sešli jsme se s partou kamarádů, abychom se

rozloučili s letošní dírkařskou sezonou. Teplota už sice je nad nulou, ale led měl tloušťku
15–20 centimetrů, takže pohyb po něm
byl bezpečný. Zatnuli jsme zuby a i přes
promáčené boty si užili poslední letošní
možnost extrémního rybolovu,“ říká pořadatel setkání Radek Kazda a dodává, že
mají zálusk hlavně na jesetery, kterých je

v rybníku několik. Ulovit se nakonec podařilo metr dlouhého a téměř dvacetikilogramového jesetera, který skončil zpátky
ve vodě. „Přece jenom je to jiné chytání
než přes léto, po dlouhé době se sejdeme,
a navíc v krásném zimním počasí, kdy
ostatní sedí doma u televize,“ dodává rybář Marcel Kučera. text a foto: Ondřej Rázl

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Rybaření na dírkách se stává stále populárnějším i u nás, nezřídka se
v zimě chopí prutu i ženy.

I ze zamrzlého rybníka lze vytáhnout velký úlovek – metrového
jesetera vylovili rybáři na rybníku Velké Hrázky ve Žďáru nad Sázavou.

text: Ondřej Rázl foto: archiv Milana Procházky

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Běh městem Jarmily
Kratochvílové na Velikonoce
v Golčově Jeníkově
O Velikonoční neděli se poosmadvacáté
uskuteční v Golčově Jeníkově tradiční
Běh městem Jarmily Kratochvílové jako
součást seriálu Českého běžeckého poháru. Na patnáctikilometrové trati nastoupí ve stopadesátičlenném poli také
běžci z Keni, Etiopie, Ukrajiny, rovněž
Poláci a česká běžecká špička.
„Součástí akce je každoročně také lidový běh Běháme pro zdraví se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra, které
se každoročně účastní více než šest stovek běžců,“ uvedla Jarmila Kratochvílová z pořádajícího Nadačního fondu Běh
městem Jarmily Kratochvílové. Nejstarší
běžci nad 70 let získávají od pořadatelů finanční prémii pět set korun a jsou
po závodě vyhlášeni na tribuně. Start
závodu je 8. dubna v 10.00 na náměstí
T. G. Masaryka v Golčově Jeníkově.
text: Milan Pilař

