
Nové expozice s bezbariéro-
vým přístupem, internetová 
studovna nebo dětský kou-
tek. To jsou některé z novi-
nek, které čekají návštěvníky 
zrekonstruovaného Muzea 
Vysočiny Třebíč. 

Největší novodobá rekonstrukce bu-
dovy bývalého valdštejnského zámku, 
přestavěného v 16. století z původní-
ho benediktinského kláštera, začala 
za podpory evropských dotací před dvě-
ma lety a dotkla se všech čtyř křídel 
zámku i hlavního vstupního nádvoří. 
V interiérech se mění stropy, topení, 
restaurátoři oživují výmalbu, stavební 
úpravou prochází zákoutí, která byla 
po celá staletí návštěvníkům skryta.   

Nově budou v třebíčském muzeu, je-
hož opravy financuje Kraj Vysočina, 
k vidění čtyři nové expozice: Lidé-Mís-
ta-Osudy, Valdštejnové na Třebíči, Svět 
portálů a bran a Svět neživé přírody. 
„Současným předpokladem je, že expo-
zice budou zpřístupněné v podzimních 

měsících letošního roku,“ informoval 
ředitel Muzea Vysočiny Třebíč Jaroslav 
Martínek. Doplnil, že v objektu přibu-
dou odpočinková místa, zázemí pro 

rodiče s dětmi včetně kuchyňky a pře-
balovacího pultu a nebude chybět mož-
nost využít interaktivního průvodce 
pomocí chytrých mobilních telefonů. 

Handicapovaným návštěvníkům po-
slouží nově zbudovaný výtah. Ten bude 
velice citlivě zasazen do výstavní vitríny 
a stane se tak patrně další technickou 
zajímavostí.

„Se svými žáky jsem pravidelně navště-
vovala zámek Třebíč a jsem plná očekává-
ní, jak budou lidé přijímat novou expozici, 
která bude mnohem rozsáhlejší a atrak-
tivnější než předchozí. Jsem přesvědče-
na, že překvapí množstvím vystavených 
sbírkových předmětů, moderní grafikou, 
novými instalačními prvky a moderní-
mi přístupy, které jistě zaujmou každého 
návštěvníka,“ uvedla Marie Kružíková 
(ČSSD), krajská radní  pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu.

Celkově si rekonstrukce Zámku Tře-
bíč vyžádá více než 180 milionů ko-
run, z toho 150 milionů pokryje dotace 
z Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod. Veškeré práce by 
měly skončit v dubnu příštího roku.

text: Lucie Pátková

foto:  Petr Novák

Stonožka sbližuje
Mateřské centrum v Polné funguje  
až pro padesátku rodin
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Fond Vysočiny
Mezi dvacet grantových programů 
rozdělí kraj 51 milionů korun

3Budou obhajovat prvenství
Do finále Enersol 2012  
sedm projektů škol z regionu

2 Hlasujte v anketě Zlatá jeřabina
Přinášíme anketní lístky do obou 
kategorií i seznam nominací
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Nejlepší webovou stránku 
má Jihlava a Okříšky
Jihlava a Okříšky mají 
nejlepší webové strán-
ky v regionu. Rozhodla 
o tom krajská poro-
ta soutěže Zlatý erb. 
Nejlepší letošní webo-
vou službu nabízejí 
stránky Nového Města 
na Moravě a cena ve-
řejnosti patří webu 
obce Koněšín.
„Zlatý erb je tradiční soutěží, jejímž 
cílem je podpořit modernizaci míst-
ní a regionální veřejné správy pro-
střednictvím rozvoje informačních 
služeb,“ vysvětlil Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD), hejtman Kraje Vysočina, 
kterého těší například viditelný po-
sun informovanosti klientů krajských 
zdravotnických zařízení prostřednic-
tvím stránek nemocnic. V letošním 
ročníku si nejlépe vedla Nemocnice 
Havlíčkův Brod.

První místo v kategorii sborů dob-
rovolných hasičů si odnesli hasiči 
z Vyskytné. Za obce mohou být na své 
stránky pyšní všichni z Okříšek, v kate-
gorii měst obhájila své loňské vítězství 
opět Jihlava. Samostatnou kategorií 

bylo ohodnocení nejlepší elektronické 
služby a pomyslnou zlatou medaili si 
odnesla hned dvě města. Zástupci No-
vého Města na Moravě za službu Kli-
kací rozpočet a krajské město Jihlava 
za Připomínkování územního plánu, 
tzv. pupík.

„Jsem velice rád, že byl letos takový 
zájem z řad přihlášených. Informační 

technologie jsou důležité a podle atrak-
tivnosti stránky se odvíjí rychlost zájmu 
o nahlédnutí do nitra dané instituce,“ 
uvedl hejtman Jiří Běhounek. Letos při-
hlášené webové stránky i elektronické 
služby hodnotilo celkem 28 členů poro-
ty z řad grafiků, úředníků, politiků, ale 
také specialistů na design, právo nebo 
právní řád. Vítězové kategorií obec, 

město a nejlepší elektronická služba 
postupují do celostátního kola, které 
bude vyhodnoceno na konferenci ISSS 
počátkem dubna v Hradci Králové.

text: Monika Fiedlerová  
foto: archiv Kraje Vysočina

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek předává cenu veřejnosti starostce Koněšína Haně Žákové a Jitce Rychlé, ředitelce ZŠ a MŠ Koněšín.

Milí čtenáři,
už tradičně, pátým 
rokem dáváme příro-
dě na Vysočině dárek 
v podobě jarního úkli-
du. Desítky orgnizací 
i škol a stovky dobro-
volníků pomáhají od-
stranit z přírody tuny 
odpadků.  Kdo vyhazu-
je odpad do přírody?  

Co vede člověka k zakládání černých skládek 
– k tak macešskému chování k přírodě a zele-
ni? Proč je neohleduplnost k životnímu prostře-
dí  přetrvávajícím problémem a  jakého jsou 
odpadky původu? Mohl bych na tomto místě 
na každou z položených otázek dlouze odpoví-
dat, ale nic z toho by přírodu nehezkých odpad-
ků nezbavilo. Proto už v půlce dubna přiložím, 
stejně jako ostatní členové Rady Kraje Vysočina, 
ruku k dílu a ochotně se připojíme k lidem, kteří 
jarním úkolidem začínají  jaro.

Smyslem jarní úklidové akce s názvem Čistá 
Vysočina však není jen uklízet, ale především 
přimět lidi k zájmu a zamyšlení nad stavem ži-
votního prostředí a vlastním přispěním k němu 
a ve společné věci zaangažovat různé zájmové 
skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednot-
livce a přimět je k aktivnímu postoji. Kraj Vyso-
čina nabízí příležitost a kdo chce přiložit ruku 
k dílu, bude vítán. Více informací na www.kr-vy-
socina.cz/cistavysocina.

Zdeněk Chlád (ČSSD), radní Kraje Vysočina 
pro oblast životního prostředí

Více na: www.kr-vysocina.cz

Hledá se 
Vesnice Vysočiny

Odstartoval další ročník soutěže Vesnice roku. Až 
do konce dubna se mohou obce splňující podmín-
ky účasti hlásit a usilovat o titul spojený nejen 
s finanční odměnou od vyhlašovatelů, ale i od Kraje 
Vysočina. Vítězem krajského kola v loňském roce 
se stala obec Křižánky, která následně bodovala 
i v celostátním kole.

Cílem vyhlašovatelů soutěže, kterými jsou napří-
klad ministerstvo pro místní rozvoj nebo Svaz měst 
a obcí ČR, je snaha povzbudit obyvatele venkova 
k aktivní účast na rozvoji svého domova, upozor-
nit na udržování tradic, práci s dětmi a mládeží 
a na bohatý společenský život. Vítěz krajského kola 
na Vysočině navíc získává od Kraje Vysočina ti-
tul Vesnice Vysočiny, který s sebou nese i finanční 
benefit v podobě stotisícového daru. I na ostatní 
oceněné obce kraj pamatuje s finanční odměnou, 
stejně jako v minulých letech. „Z mého pohledu je 
finanční odměna zajímavá, ale není tím nejdůleži-
tějším. Vesnice chtějí prezentovat svůj život, roz-
voj, úspěchy a nezanedbatelný je fakt, že vítězové 
reprezentují Českou republiku i v evropských sou-
těžích,“ doplnil Martin Hyský (ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Podmínky účasti v soutěži i přihláška jsou k dispo-
zici na samostatných webových stránkách této sou-
těže: http://www.vesniceroku.cz/podminky-souteze.
 text: Jitka Svatošová  foto: archiv Kraje Vysočina

Muzeum Vysočiny Třebíč se otevře na podzim

Třebíčský zámek, sídlo Muzea Vysočiny Třebíč, prochází v současnosti rozsáhlou 
rekonstrukcí, která vyvrcholí letos v dubnu.

Cena Vesnice Vysočiny v rukou starosty Křižánek 
Jana Sedláčka.

Základní organizace  
Českého zahrádkářského 
svazu Žirovnice

pořádá

50. jubilejní ročník 
výstavy Zahrada Vysočiny
Narcisy – Tulipány
Zámek Žirovnice
27. 4. – 29. 4. 2013, 9.00 – 17.00 hodin
Pro návštěvníky připraven také prodej balkonovek, 
sadby a okrasných dřevin.

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

http://www.kr-vysocina.cz
file:///Volumes/Napoleon/01_ECONOMIA/_kraj_vysocina/V_03_13/NEW/www.kr-vysocina.cz/cistavysocina
file:///Volumes/Napoleon/01_ECONOMIA/_kraj_vysocina/V_03_13/NEW/www.kr-vysocina.cz/cistavysocina
http://www.vesniceroku.cz/podminky-souteze
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Náhrady za škody způsobené 
kormorány v regionu končí
Kormorán velký zmizí od 1. dubna 2013 
ze seznamu zvláště chráněných druhů 
podle vyhlášky č. 393/2012 Sb., a nebude 
možné na něho uplatňovat náhrady škody 
podle zákona 115/2000 Sb., o poskytová-
ní náhrad škod.

Na Vysočině dosud uplatňovali rybáři 
škody způsobené vydrou říční, bobrem ev-
ropským a kormoránem velkým. Zařazení 
kormorána na seznam vycházelo ze stavu 
populace na přelomu 80. a 90. let, kdy se 
u nás vyskytoval pouze při jarním a pod-
zimním tahu, nehnízdil tu ale téměř žádný 
pár. Jeho počty se nyní celoevropsky zvýši-
ly, a proto ze seznamu mizí.

„Neznamená to ale, že by už nebyl chrá-
něný, nadále bude požívat stejnou ochra-
nu jako všechny ostatní běžné druhy ptáků 
v ČR i v celé EU. Na lov a plašení kormo-
ránů bude i nadále třeba povolení orgánu 
ochrany přírody,“ upozorňuje Martina 
Kratochvílová z odboru životního prostře-
dí Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Kormorán velký na Vysočině nehnízdí, 
v České republice čítá v současnosti hníz-
dící populace asi 300 párů. Přes Vysočinu 
pouze přelétá ve velkých hejnech, která 
dokážou napáchat znatelné škody na ry-
bách nejen v rybnících, ale i na vodních to-
cích, kde můžou výrazně ovlivnit stav ryb 

i celých rybích populací. V období let 2003 
až 2012 vyřídil Kraj Vysočina kladně deva-
desát žádostí o náhradu škody kormorá-
nem velkým v celkové výši téměř 11 mili-
onů korun. Počty žádostí o náhradu škody 
kormoránem rok od roku mírně narůs-
tají, v loňském roce podali rybáři třináct 
žádostí v celkové výši 1 149 000 korun. 
Náhrady škod způsobených vydrou říční 
a bobrem evropským jsou stále v platnosti. 
„Rybáři mohou ještě letos uplatňovat ná-
hrady škody kormoránem velkým za ob-
dobí do konce letošního března,“ dodává 
Martina Kratochvílová.

text: Eva Vorálková  foto: Stanislav Vorálek

Rybáři od dubna nemohou žádat o náhrady škod, které jim na Vysočině způsobí kormorán velký, jenž vypadl ze seznamu zvláště chráněných druhů,  
nadále ale zůstává chráněným živočichem.

Starosta Leopold Bambula předává symbolicky 
sanitku Janu Mlčákovi, řediteli nemocnice.

Studenti z Vysočiny patří v soutěži 
Enersol k nejlepším v republice
Krajské kolo soutěže Enersol 2012 roz-
hodlo ve druhé polovině února o tom, 
kdo bude reprezentovat Kraj Vysočina 
v republikovém finále. Letošního ročníku 
soutěže se zúčastnilo třináct středních 

škol z Vysočiny s více než třicítkou žá-
kovských prací. Nejvíce se zapojují střed-
ní odborné školy technického zaměření. 
„Dlouhodobě podporujeme talentova-
né studenty, především v technických 

oborech, kteří se zabývají aktuálními té-
maty. Jsem rád, že dochází ke spolupráci 
mezi studenty, školami a firmami v regio- 
nu,“ hodnotil jeden z významů soutě-
že Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina.

Čtrnáct studentů se představilo s pro-
jekty zaměřenými na obnovitelné zdroje, 
úsporu energií a snižování emisí v dopra-
vě, do březnového finále v Chebu postou-
pilo sedm projektů. Ty budou obhajovat 
loňské i předloňské vítězství zástupců Vy-
sočiny. Mezi nejlepší patřili v krajském 
kole Michaela Svobodová s prací Výskyt 
CO

2
 ve škole, Jan Stříteský se Spalovnami 

odpadu a Michal Bartoš a Vojtěch Bouch-
ner s tématem Carbon Dioxide.

Projektu Enersol se čeští studenti účast-
ní společně se studenty ze Slovenska 
od roku 2004, v minulosti se do projektu 
postupně zapojily i další země, jako je Ra-
kousko, Německo, Slovinsko a Polsko. Re-
gionálním vzdělávacím centrem pro Kraj 
Vysočina se stala Střední škola technická 
Jihlava, kterou zřizuje Kraj Vysočina.

text: Milan Pilař  foto: archiv Kraje Vysočina 

Havlíčkobrodská 
nemocnice  
nabízí maminkám 
novou službu
Dětské oddělení Nemocnice Havlíčkův 
Brod přichází od března letošního roku 
s novou službou pro rodiče nově naro-
zených dětí. „Jde o zapůjčení postýlky 
pro děti do tří až čtyř měsíců věku, 
která zvýší bezpečnost pro miminko a je 
vyrobena ze zdravotně nezávadných 
materiálů. Maminky nejvíce oceňují její 
výškovou nastavitelnost – postýlku si 
může každá nastavit podle své výšky, 
aby se k dítěti nemusela shýbat a na-
máhat si tak záda,“ uvedla vrchní sest-
ra dětského oddělení Jana Niederlová.

Cena půjčovného je 250 Kč za dva 
týdny. „Tuto částku využijeme k úhra-
dě technického servisu postýlek, aby 
stále byla zaručena jejich bezpečnost 
a technická nezávadnost. Pořizovací 
cena postýlky běžně přesahuje část-
ku 10 000 Kč. Doufáme, že ji maminky 
budou plně využívat a že jim přinese 
klid, pohodlí a bezpečí,“ uzavírá tisková 
mluvčí Petra Černo. text: Milan Pilař 

 foto: archiv Nemocnice Havlíčkův Brod

Sanitka omladila 
vozový park 
Nemocnice Pelhřimov
Na malé slavnosti se počátkem března 
sešli v nemocnici v Pelhřimově zástupci 
města Pelhřimova, nemocnice a hejt-
man kraje Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 
Starosta Leopold Bambula předal 
řediteli nemocnice Janu Mlčákovi jako 
dar města klíčky od nové sanitky.

Vůz, který bude sloužit v nemocnici 
jako devátý, výrazně omladil průměrné 
stáří vozového parku nemocnice a svým 
vybavením posunul zdravotní služby 
o krok dále. Komfort zlepší i nakládání 
pomocí rampy. Město si podle slov sta-
rosty Leopolda Bambuly své nemocnice 
váží a za posledních deset let hodnota 
darů z městského rozpočtu přesáhla 
třináct milionů. „Je třeba vyzdvihnout 
trvalý zájem vedení města Pelhřimov 
o naši nemocnici, ale i podporu ze stra-
ny Kraje Vysočina,“ uzavřel Jan Mlčák, 
ředitel nemocnice. text a foto: Luboš Göbl

Rušení pošt hrozí 
na Vysočině 
osmadvaceti obcím
Nová vyhláška Českého telekomuni-
kačního úřadu znepokojuje starosty 
obcí ze Sdružení místních samospráv. 
Ti se obávají rušení menších pošt a tím 
i zhoršení dostupnosti této služby 
na venkově. Vyhláška totiž říká, že 
pobočka České pošty stačí jen v obci 
s více než 2500 obyvateli a s dojezdo-
vou vzdáleností do deseti kilometrů. 
Původně to byla docházková vzdálenost 
do 2,6 kilometru.

Podle tajemníka Sdružení místních 
samospráv České republiky Tomáše 
Chmely se v celé republice jedná o stov-
ky úřadoven, na Vysočině může zrušení 
potkat osmadvacet obcí. Za starosty 
se postavil hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD). „Ke změně 
režimu nebo optimalizaci pošt by mělo 
dojít na základě místních šetření a pře-
devším po dohodě s vedením obce. Poš-
ta je státní podnik a měla by své služby 
přizpůsobovat potřebám občanů, ne 
naopak,“ konstatoval Běhounek, který 
je přesvědčen, že takto masivní zásah 
do služeb pro venkov by měl být před-
mětem jednání Rady Asociace krajů 
České republiky. Starostové z Vysočiny 
se shodují, že modely zaváděné namís-
to klasické kamenné pošty nejsou ade-
kvátní náhradou. Jak tvrdí Tomáš Chme-
la, například nabízený model mobilního 
obslužného místa nebo model „Part-
ner“, který umožňuje obci službu pošty 
suplovat, starostové příliš neuznávají.
 text: Lucie Pátková

Devět projektů představí krajští informatici v Hradci Králové
Zástupci Kraje Vysočina se od 8. do 9. 
dubna zúčastní v Hradci Králové další-
ho ročníku konference Internet ve státní 
správě a samosprávě (ISSS). „Odbornou 
veřejnost seznámíme s devíti projekty, 
jako jsou projekty Krajské digitální spi-
sovny, Krajského digitálního úložiště, 
Krajské digitalizační jednotky, Digitální 
mapy veřejné správy, Technologického 
centra a spisové služby, Vnitřní integrace 
úřadu Kraje Vysočina, OSEPA, DE-LAN 
a eCitizen II,“ popsal Petr Pavlinec, ve-
doucí odboru informatiky Krajského 

úřadu v Jihlavě. Projekt DE-LAN se 
uskutečnil ve spolupráci se zahranič-
ním partnerem z Walesu (eCrime Wales) 
a jeho přínos pro Kraj Vysočina spočívá 
ve zefektivnění činnosti regionální pra-
covní skupiny elektronické bezpečnosti.

Krajští informatici budou v Hradci Krá-
lové účastníky konference seznamovat 
se zkušenostmi, které realizací projektů 
získali. „Většina projektů, které budeme 
v Hradci Králové prezentovat, pomáhá 
nebo bude pomáhat obcím, organizacím 
samosprávy a obyvatelům Kraje Vysočina. 

Směřují jednak ke zvýšení bezpečnosti 
při správě dat, jednak k tomu, aby získá-
vání dat bylo jednodušší,“ doplnil Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD), hejtman Kraje 
Vysočina.

Součástí konference ISSS bude i slav-
nostní vyhlášení výsledků celostátního 
kola soutěže Zlatý erb, soutěže o nejlepší 
webové stránky obcí a měst, které se zú-
častní také zástupci Vysočiny.

text: Milan Pilař

Krajská rada 
se setkala se 
starosty obcí
První letošní setkání členů Rady Kraje 
Vysočina se starosty všech obcí regionu 
opět hostila 14. března 2013 Třešť. 
Mluvilo se tradičně o financování 
přenesené působnosti státní správy, 
využití prostředků z Evropských fondů 
a nových grantových programech. Zá-
stupci krajského integrovaného systému 
zmínili novinky v bezpečnosti v regionu. 
Jako jedni z prvních dostali starostové 
také základní informace o plánovaných 
změnách v regionálním školství a došlo 
i na diskusi o integrovaném systému 
nakládání s odpady.

Setkání starostů s krajskou samo-
správou se konalo v rámci projektu 
Angažovanci (Zvýšení kvality místní 
Agendy 21 prostřednictvím zapojení 
aktivních občanů do rozvoje regionu), 
který realizuje Kraj Vysočina ve spolu-
práci s Dolním Rakouskem. Přítomní 
zástupci obcí byli proto také informo-
váni o možnostech zapojení do jednot-
livých aktivit tohoto projektu, z nichž 
nejbližší je například dubnová tematic-
ká studijní cesta do obcí a měst Dol-
ního Rakouska nebo seminář Aktivní 
občanství, který je naplánován na kvě-
ten. Jeho obsahem bude život, práce 
a studium v EU a je určen pro širokou 
veřejnost. text: Petr Holý

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný ocenil Michala Bartoše a Vojtěcha 
Bouchnera. Oba úspěšní studenti se svým projektem resp. filmem Carbon Dioxide  
postupují do národního kola soutěže Enersol.

Zemřela Irma Němečková, 
držitelka kamenné medaile
V pátek 1. března zemřela krátce před 
svými stými narozeninami lékařka 
Irma Němečková, která po více než 
sedm desetiletí vykonávala lékařskou 
praxi ve Světlé nad Sázavou.

Narodila se 26. května 1913 ve Víd-
ni, 10. března 1939 promovala na Lé-
kařské fakultě Univerzity Karlovy 
v oboru všeobecná medicína. Násle-
dující rok začala provozovat lékař-
skou praxi ve Světlé nad Sázavou, kde 
jako obvodní lékařka zpočátku plnila 
funkci rodinného lékaře i psychologa. 
Pohotovostní a noční služby sloužila 
až do svých 78 let a na Havlíčkobrod-
sku dlouhá léta organizovala osvětové 
akce a přednášky ve spolupráci s Čes-
kým červeným křížem. Ještě ve svých 
92 letech řídila auto a do svých 99 let 
ordinovala.

Irma Němečková byla také držitel-
kou nejvyššího ocenění Kraje Vysočina 
– kamenné medaile a čestnou občan-
kou města Světlá nad Sázavou.
Čest její památce.

Více informací na www.isss.cz. 

  OBJEDNáNí K LéKaři  
přes internet

  TELEFONiCKá aSiSTENCE  
při objednání

  VýBěR ORDiNaCí v pěti  
krajských nemocnicích

  OŠETřENí bez dlouhého čekání

www.eambulance.cz

telefonické centrum 
567 157 555
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Krajinu u Lipnice 
ozdobí česká sfinga
Hlava XXII – to je název osmnáctituno-
vého žulového pomníku zobrazujícího 
hlavu spisovatele Jaroslava Haška. 
Téměř třímetrové dílo, pojmenované 
podle protiválečného románu ame-
rického spisovatele Josepha Hellera, 
dokončuje havlíčkobrodský sochař 
Radomír Dvořák.

Pomník bude stát ve volné krajině po-
blíž křižovatky silnic z Lipnice nad Sázavou 
na Dolní Město a Světlou nad Sázavou, 
na jeho dokončení se finančně podílí i Kraj 
Vysočina. „Pomník chápeme jako připo-
mínku díla Jaroslava Haška. Jeho Dobrý 
voják Švejk se tak vlastně vrací do regi-
onu, kde byl napsán,“ připomíná Marie 
Kružíková (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro 
oblast kultury a cestovního ruchu.

Radomír Dvořák s nadsázkou svému 
dílu říká česká sfinga. „Protože jsme 
malý národ, tak je pomník v polovič-
ním měřítku, ale stejně jako v Egyptě by 
měl vydržet několik tisíc let.“ Pomník 
je z osmi žulových bloků, které dohro-
mady tvoří portrét spisovatele Jaroslava 
Haška. Ve finální fázi ale vcelku nebude, 
dva segmenty budou umístěny mimo 
pomník volně v terénu. Vzniklé plochy 
zaplní Švejkovy citáty napsané v deseti 
jazycích a pěti písmech. Propojení s Hel-
lerem a jeho románem není náhodné. 
„Heller se přiznal Arnoštu Lustigovi, 
že inspirací pro jeho román byl právě 
slavný Švejk,“ říká spisovatelův vnuk 
Richard Hašek. Slavnostní odhalení je 
naplánováno na 27. dubna, kdy si bude 
celá Lipnice připomínat 130 let od Haš-
kova narození. S Lipnicí nad Sázavou 
souvisí i předchozí tvorba Radomí-
ra Dvořáka. Na kontě už má Národní 
památník odposlechu, což je triptych 
v zatopených lomech v okolí městečka 
inspirovaný rovněž autorem Švejka.

text: Ondřej Rázl  foto: Milan Pilař

Miliony na obnovu 
kulturních památek 
v regionu
Peníze na obnovu kulturních památek 
letos od Kraje Vysočina dostane 87 ža- 
datelů. Celkem půjde o částku 13 mi- 
lionů korun, stejně jako loni. Kraj vybí-
ral z 94 žádostí s celkovým finančním 
objemem požadavků téměř 20 milionů 
korun. „Ve většině případů o finanč-
ní dotaci Kraje Vysočina na opravu 
památek žádají církve,“ uvedla Marie 
Kružíková (ČSSD), radní Kraje Vysočina 
pro oblast kultury a cestovního ruchu. 
Dotace dnes projednala krajská rada, 
s konečnou platností je bude schvalovat 
zastupitelstvo 2. dubna.

„Krajské peníze pomohou například 
při opravách kostela sv. Víta v Dol-
ní Krupé, kostela sv. Tomáše Becketa 
v Nové Cerekvi nebo židovských hřbi-
tovů v Golčově Jeníkově, Polné nebo 
Habrech,“ uvedla konkrétní příklady 
Marie Kružíková. Maximální výše do-
tace je letos stejně jako loni 350 tisíc 
korun. Podle druhu vlastnictví se letos 
sešly žádosti od 26 obcí, 40 žádostí do-
ručily církve a náboženské společnosti, 
20krát žádají fyzické osoby, jedna oso-
ba podnikající a sedm žádostí doručily 
jiné osoby.

Kraj Vysočina poskytuje systémovou 
podporu na obnovu kulturních památek 
už od roku 2004. Do loňského roku byla 
na obnově kulturních památek podpo-
řené Krajem Vysočina proinvestována 
částka 445 milionů korun, vlastníci vlo-
žili přes 232 milionů, obce se podílely 
částkou téměř 72 milionů a Kraj Vysoči-
na poskytl dotace v celkové výši 141,5 
milionů korun. text: Jitka Svatošová

ANO zastupitelstva 
kraje pro rozvoj 
JE Dukovany

Spotřeby elektřiny 
stále roste, zásoby 
hnědého uhlí se 
tenčí, a tak se už 
delší dobu hovoří 
o rozšíření obou 
našich jaderných 

elektráren, a to jak Temelína, tak 
i Dukovan.

Stále se mluví o plánované vý-
stavbě pátého bloku, ale objevují se 
i zprávy o nejistotě spojené s pro-
dloužením licence na provoz této 
elektrárny. Nyní míra nezaměstna-
nosti v kraji i na Třebíčsku povážlivě 
roste a EDU patří mezi největší a nej-
významnější zaměstnavatele v re- 
gionu. Proto není divu, že obyvatelé 
s napětím očekávají, jak budoucnost 
této elektrárny dopadne. Tři pětiny 
obyvatel našeho regionu podporují 
zachování provozu EDU a jeho roz-
šíření. Za skoro třicet let od zahájení 
provozu nebyly zjištěny žádné váž-
nější nedostatky a podle mezinárodní 
organizace provozovatelů jaderných 
elektráren WANO patří EDU mezi 
20 % nejlépe provozovaných elektrá-
ren na světě, v některých aspektech 
mezi světovou špičku. 

Proto vítám, že byl na posledním 
zasedání zastupitelstva Kraje Vysoči-
na všemi přítomnými zastupiteli na-
příč politickými stranami jednohlasně 
přijat požadavek směrem k vládě ČR, 
případně dalším orgánům, zařadit 
včasnou obnovu a kapacitní rozšíření 
EDU do státní energetické koncep-
ce a do dalších důležitých strategic-
kých a koncepčních dokumentů. A to 
včetně stanovení termínů realizace 
a uzavření memoranda o vzájemné 
a dlouholeté spolupráci mezi Krajem 
Vysočina, Krajem Jihomoravským 
a firmou ČEZ, jehož cílem je obnova 
stávajících a výstavba nových pro-
vozních kapacit EDU.

Marek Nevoral (KSČM) 
zastupitel Kraje Vysočina

Sochař a výtvarník Radomír Dvořák 
dokončuje další ze svých monumentů 
pod lipnickým hradem.

S Vysočinou se do Evropy 
podívají čtyři gymnazisté

Studenti krajských gymná-
zií Veronika Puchnerová, 
Petr Lukeš, Jakub Liška 
a adéla Julišová vy-
hráli v krajské soutěži 
S Vysočinou do Evropy 
dvoutýdenní jazykový po-
byt ve Velké Británii.
„Soutěž má u středoškoláků prověřit 
znalosti anglického jazyka, regionálních  
reálií a jejich komunikační zdatnost. Fi-
nále se účastnila třicítka nejúspěšnějších 
řešitelů z nominačních kol,“ uvedla Jana 
Fialová (ČSSD), krajská radní pro ob-
last školství. Pomyslnou zlatou medaili 
si ze soutěže odnesla Veronika Puchne-
rová, studentka Gymnázia a SOŠ v Mo-
ravských Budějovicích. „Samotné finále 
bylo obrovskou zkouškou a pro mě novou 

zkušeností. Moc se do Británie těším, ale 
protože vždycky něco zapomenu, budu si 
muset napsat cestovní seznam,“ prozra-
dila bezprostředně po vyhlášení Veroni-
ka, která se po maturitě chystá k přijímač-
kám na medicínu. Další úspěšní řešitelé si 
odnášejí laptopy, přehrávače MP3, slov-
níky pro studenty angličtiny, knižní pub-
likace a flashdisky.

„Oblíbenost soutěže S Vysočinou 
do Evropy rok od roku roste. Jsem rád, 
že jsem se mohl zúčastnit finálového kola 
a seznámit se tak s třicítkou těch nejlep-
ších,“ uvedl Ladislav Jirků (TOP 09), 

krajský zastupitel a poslanec Parlamentu 
České republiky.

Pravidla soutěže S Vysočinou do Evro-
py, kterou Kraj Vysočina pořádá společ-
ně se společností Kooperativa pojišťovna, 
a.s., Sberbank a Aon Central and Eastern 
Europe a.s., definují hned pět postupo-
vých částí soutěže, v rámci nichž musí 
registrovaní soutěžící na internetu zod-
povědět celkem 35 dotazů. Ty jsou „dáv-
kovány“ postupně už od začátku školního 
roku. Další ročník odstartuje opět v září 
2014.
text: Monika Fiedlerová  foto: archiv Kraje Vysočina

Výstava v krajském sídle 
vzpomíná na povodně
Mezinárodní rok vodní spolupráce, tak 
zní letošní motto Světového dne vody, 
který před dvaceti lety na 22. března 
stanovila Organizace spojených národů. 
Na Vysočině ho připomíná do konce 
března výstava před kongresovým 
sálem v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě. 
„Expozice je zaměřená na povodně, 
které sužovaly Vysočinu v minulých 
letech, na fotografiích je tedy možné si 
připomenout některé momenty z těchto 
povodní,“ informoval Zdeněk Chlád 
(ČSSD), radní kraje pro oblast lesního, 
vodního hospodářství a zemědělství 
a oblast životního prostředí.

Světový den vody má upozorňovat 
na stále rostoucí význam vody, způsobe-
ný jednak potížemi s nedostatkem pitné 
vody v některých částech světa, jednak 
znečištěním velkých řek a vodních ná-
drží. Hlavním záměrem této aktivity je 
pořádání osvětových akcí, které podnítí 
zájem veřejnosti a odpovědných insti-
tucí. Nad výstavou, kterou uspořádal 
odbor lesního a vodního hospodářství 
a zemědělství Krajského úřadu Kraje 
Vysočina ve spolupráci s Hasičským zá-
chranným sborem, převzal záštitu hejt-
man kraje Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

text: Lucie Pátková

foto: archiv Kraje Vysočina

Jana Fialová, krajská radní pro oblast školství, blahopřeje vítězce soutěže Veronice Puchnerové k výhře, kterou je dvoutýdenní jazykový  
pobyt ve Velké Británii.

Dvacet grantových programů Fondu Vysočiny pomůže rozvoji regionu
V roce 2013 vyhlásí Kraj Vy-
sočina dvacet grantových 
programů Fondu Vysočiny, 
v únoru schválili zastupitelé 
celkovou částku fondu. „Jeho 
zůstatek, který tvoří nečerpané 
dotace a vratky z předchozího 
roku, jsme zvýšili o 42 milio-
nů korun z krajského rozpočtu, 
takže Fond Vysočiny bude dis-
ponovat finančními prostřed-
ky ve výši 51,05 milionu korun 
proti 49 milionům v loňském 
roce,“ popsal Vladimír Novot-
ný (ČSSD), náměstek hejtma-
na pro oblast financí, analýz 
a grantových programů.

Vedle tradičních grantů, kte-
ré se každoročně opakují, by 
měly být vyhlášeny navíc dva 
nové programy: Prodejny re- 
gionálních produktů a Lyžař-
ské běžecké trasy. „V rámci 
prvního z nich mohou zájem-
ci žádat o podporu na poříze-
ní nového zařízení či vybavení 
prodejen, případně rozšíření 
prostor určených k prodeji re-
gionálních produktů a také 
na publicitu těchto produktů. 
U grantového programu Ly-
žařské běžecké trasy je krajská 
pomoc určena na úpravu stop 
a značení lyžařských běžeckých 

tras nebo na nákup zařízení po-
třebného k úpravě těchto tras,“ 
dodal Vladimír Novotný.

Prvních osm grantových pro-
gramů už mohli zájemci využít, 
další v průběhu roku postupně 
schválí zastupitelstvo Kraje Vy-
sočina. Vyhlášení grantových 
programů naplňuje jednotli-
vá opatření schváleného Pro-
gramu rozvoje Kraje Vysočina 

a přispívá k jeho úspěšné reali-
zaci. Vloni se podařilo se pod-
pořit 641 žádostí z celkového 
počtu 1083, což v peněžním vy-
jádření znamená rozdělení pod-
pory ve výši 43 milionů korun 
a vlastní podíl žadatelů v obje-
mu přibližně 78 milionů korun. 
Na Vysočině se za uplynulý rok 
uskutečnily s pomocí Fondu 
Vysočiny projekty v celkovém 
objemu téměř 121 milionů ko-
run. Aktuální grantové progra-
my lze nalézt na webu Fondu  
www.fondvysociny.cz.

Více informací na straně 8.

text: Dušan Vichr

Projekt CEC5 podpoří výstavbu 
energetického domu v Lidmani
Kraj Vysočina se dlouhodobě věnuje pro-
blematice energetické náročnosti a do-
sahování úspor ve spotřebě energií. To 
vysvětluje i zapojení do nadnárodního 
projektu CEC5 – Demonstrace energe-
tické efektivnosti a využití obnovitelných 
zdrojů energie ve veřejných budovách, 
který je spolufinancovaný Evropským 
fondem pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je podpora poptáv-
ky po energeticky pasivních domech, 
snaha posílit využívání obnovitelných 
zdrojů energie a demonstrace nových 
technologických postupů. To vše bude 
možné vidět na sedmi pilotních investi-
cích do budov ve veřejném vlastnictví. 
Jednou z takových bude také nová budova 
v nízkém energetickém standardu, která 

vyroste v areálu Ústavu sociální péče Lid-
maň na Pelhřimovsku.

„Tato investice se postará o zlepše-
ní komfortu a životních podmínek pro  
klienty ústavu a zároveň představí využití 
moderních technologií ke snižování ener-
getických nároků budovy včetně využití 
obnovitelných zdrojů energie,“ prozradil 
radní pro oblast regionálního rozvoje Mar-
tin Hyský (ČSSD). Po vybudování plánova-
ných staveb budou experti z oblasti energe-
tiky a stavebnictví seznámeni s nástrojem 

hodnocení udržitelnosti budov na připra-
vovaných školeních a ostatní zájemci budou 
moci navštívit výstavy přímo ve stavbách.

„Chceme zvýšit povědomí o principech 
udržitelného využívání energií ve staveb-
nictví a motivovat ostatní vlastníky i uži-
vatele k jejich dodržování,“ uzavřel Hyský.

Nová budova v Lidmani, která by měla 
být dokončena letos v červnu, bude stát 
přibližně osmnáct milionů korun, z toho 
deset milionů zaplatí evropská dotace.

text: Monika Fiedlerová

absolutními vítězi ročníku 2013 soutěže S Vysočinou do Evropy jsou:
1.  Veronika Puchnerová, Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice
2.  Petr Lukeš, Gymnázium Žďár nad Sázavou
3.  Jakub Liška, Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě
4.   adéla Julišová, Gymnázium Chotěboř 

(soutěžící na 2. – 4. místě skončili se stejným počtem bodů, o jejich pořadí rozhodl 
podle pravidel los)

Hejtman Jiří Běhounek a vedoucí 
krajského odboru zemědělství Petr 
Bureš na výstavě.

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Video na www.iKrajvysocina.cz
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Ceny Mosty 
byly vyhlášeny 
ve Žďáru
Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR (NRZP ČR) vyhlásila 
ve čtvrtek 21. března v kulturním domě 
ve Žďáru nad Sázavou čtyři vítěze ceny 
Mosty 2012. Do desátého ročníku bylo 
navrženo 70 nominací. „Chceme pod-
pořit dlouhodobé projekty určené pro 
lidi se zdravotním postižením,“ uvedl 
předseda NRZP ČR Václav Krása.

Ceny Mosty uděluje NRZP ČR za akti-
vity, které významným způsobem při-
spívají ke zlepšení postavení osob se 
zdravotním postižením, ve čtyřech kate-
goriích: instituce veřejné, nestátní sub-
jekt, osobnost hnutí osob se zdravotním 
postižením a zvláštní cena za mimořád-
nou aktivitu nebo čin ve prospěch obča-
nů se zdravotním postižením.

Místo konání nebylo zvoleno náhod-
ně, protože žďárský kulturní dům splňu-
je přísné požadavky organizátorů, mezi 
kterými byla maximální bezbariérovost 
nabízeného objektu.

O účastníky, z nichž se někteří neobe-
šli bez pomoci druhých, se starali stu-
denti Střední zdravotnické školy ve Žďá-
ru a Hotelové školy ve Velkém Meziříčí. 
Předávání ceny Mosty je pro Kraj Vyso-
čina, partnera akce, prestižní záležitostí. 
V předchozích ročnících byly na ocenění 
nominovány Krajská knihovna Vysočiny 
a Kraj Vysočina. Cenu Mosty navrhla 
a vytvořila akademická sochařka Jitka 
Wernerová. Jde o umělecké ztvárnění 
mostu z lidských rukou a je vytvořena 
z glazované keramiky.

text: Eva Vorálková

Senioři budou mít  
své informační koutky
Senior point je místo, kam může kli-
ent přijít a získat cenné rady a infor-
mace, které mu usnadní život. První 
takové centrum funguje na Vysočině 
v Třebíči, kde se inspirovali obdobným 
projektem Jihomoravského kraje. 
Město Třebíč vybudovalo svůj senior 
point samo. „Už v prvním měsíci vy-
užily služeb městského senior pointu 
stovky osob. Po těchto zkušenostech 
zvažujeme možné rozšíření služeb,“ 
uvedla Marie Černá (Pro Vysočinu), 
místostarostka Třebíče. Do konce roku 
2012 registrovali na senior pointu 
v Třebíči 140 návštěv a 55 přednášek, 
od začátku letošního roku pak 273 
návštěv a 270 přednášek. První point 
pod ochrannými křídly Kraje Vysočina 
by měl v dohledné době vzniknout 
v jihlavském sídle Kraje Vysočina. 
„Jedním z klíčových témat, kterými 
se chce krajský senior point zabývat, 
je bezpečnost starších spoluobčanů 
nebo například poradenství v oblasti 
zdravotnictví či sociální péče. Uvažu-
jeme o možnosti využívání bezplat-
ného internetu,“ popsal plánované 
aktivity centra Petr Krčál (ČSSD), 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
sociálních věcí, s tím že centrum má 
do budoucna masivněji podporovat 
aktivity spojené se Senior Pasy, které 
zprostředkovávají výhody lidem star-
ším 55 let. Veškeré služby centra pro 
seniory v sídle Kraje Vysočina budou 
zdarma.
 text: Jitka Svatošová

Vysočina ví, jak 
pomáhat rodinám 
s dětmi a seniorům
Vytvoření koncepce 
rodinné politiky Kraje 
Vysočina bylo strategic-
kým cílem v minulém vo-
lebním období kraje.
Koncepci pracovníci kraje úspěšně zpra-
covali a v polovině minulého roku byla 
schválena. Prorodinná a seniorská poli-
tika je tak jednou z hlavních priorit v so-
ciální oblasti na Vysočině a přináší řadu 
zajímavých projektů a akcí. Koncepce shr-
nuje všechna statistická data nejen z Vyso-
činy a navrhuje tak opatření v rámci čtyř 
základních oblastí. Těmi jsou dotváření 
vhodných podmínek pro fungování rodin, 
slaďování pracovního a rodinného života, 
podpora služeb pro rodiny a podpora pro-
středí přátelského rodině. „Cílem je pro-
pojit všechny oblasti a podpořit povědomí 

o aktivitách, které pro rodiny s dětmi a pro 
seniory připravujeme napříč celou Vyso-
činou, jako například karnevaly, zábavná 
odpoledne a podobně,“ prozradila Věra 
Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí 
krajského úřadu. Aby zástupci kraje pro-
rodinné aktivity ještě více podpořili, roz-
hodli se vyhlásit grant s názvem Podpo-
rujeme prorodinnou politiku obcí, v rámci 
kterého mají všechny obce na Vysočině 
možnost podat jednoduchou projektovou 
žádost a získat tak až 60 % plánovaného 
rozpočtu. „V první řadě bylo hlavním cí-
lem ukotvit rodinnou politiku jako jed-
nu z plnohodnotných regionálních poli-
tik, která bude dále cíleně rozvíjena a její 
opatření posilována,“ říká radní Kraje 
Vysočina pro sociální záležitosti Petr Kr-
čál (ČSSD) a jedním dechem dodává, že 
v rámci daných opatření je ve fázi realizace 
nebo přípravy řada zajímavých projektů.
text: Monika Fiedlerová  foto: archiv Kraje Vysočina

Josef Suchý – básník z Lesního Jakubova

Lesní Jakubov – vesnička položená po-
blíž Náměště nad Oslavou v krásném 
údolí říčky Chvojnice trvale zakotvi-
la v duši Josefa Suchého, který se tam 
v rolnické rodině první březnový den 
roku 1923 narodil.

„K širšímu domovu vedlo bezpočet 
cestiček, pěšin a cest z mého rodného 
hnízda. Celý tento kout země kolem do-
kola při rapotických tratích má pro mě 
nenahraditelné kouzlo. Jsou tu porůznu 
roztroušeny ostrovy a ostrůvky blaže-
nosti a krásy, jaká snad přísluší jedině 
ztracenému ráji,“ vyznal se Josef Suchý 
z lásky k rodnému kraji.

Po maturitě na klasickém gymnáziu 
v Brně v roce 1942 vystudoval v letech 
1945–1949 češtinu a filozofii na Masa-
rykově univerzitě v Brně.

Už tehdy se Suchý jako věřící člověk za-
řadil ke skupině katolicky orientovaných 
básníků. Zaujalo ho především dílo Jana 
Zahradníčka a Jakuba Demla. Básník byl 
brzy po únorovém puči tři roky vězněn, 
jeho první sbírka Žernov skončila ve stou-
pě a až do konce šedesátých let nesměl 
publikovat. Třináct let pracoval jako sou-
stružník v Brně-Líšni, a až v roce 1968 na-
stoupil do nakladatelství Blok jako redak-
tor. Mimo čtrnácti básnických sbírek měly 
u čtenářů značný ohlas i Suchého lyrizo-
vané prózy. Kromě toho překládal poezii 
německou, rakouskou a lužickosrbskou. 
Lid této slovanské enklávy obzvláště milo-
val a do Lužice se celý život vracel.

„Oba moji rodiče byli krásné osob-
nosti, navzájem se vzácně doplňovali 

a tvořili harmonický pár. A čeho si na ta-
tínkovi nejvíc vážím? Přes těžkosti živo-
ta nikdy nezatrpkl, nikdy si nestěžoval. 
Byl nesmírně pracovitý, bez psaní by, 
jak sám říkal, nemohl být a po večerech 
a spíše nocích vytvořil obdivuhodné dílo. 
Byl pro nás vždy milující, láskyplný. Víru 
v Boha žil osobním příkladem. Naplnil 
po okraj svůj životní příběh,“ říká o Jo-
sefu Suchém jeho dcera Ivana Srbková.

Mimo nedožitých devadesátin uplyne 
letos 30. května i deset let od chvíle, kdy 
nás Josef Suchý navždy opustil. Zatím-
co v roce 2006 byla na vilku v Brně-Ma-
loměřicích, kde s rodinou žil, umístěna 
pamětní deska, jeho rodný dům v Les-
ním Jakubově na tuto poctu dosud čeká.

text a foto: Pavel Kryštof Novák

Karneval Kraje Vysočina s maskotem medvědicí ájou.

Podpora rodiny a pevných vazeb mezi jejími členy je hlavním cílem prorodinné politiky Kraje Vysočina.

Básník Josef Suchý.

Rodný dům básníkův v Lesním Jakubově.Více na www.kkvysociny.cz

www.ajahledasupertalent.cz

Knihulák zdobí 
krajskou knihovnu
Čtení all inclusive, autorské čtení Ondře-
je Vaculíka nebo projekt LiStOVáNí – to 
je jen zlomek z akcí, které v březnu po-
řádá Krajská knihovna Vysočiny v Hav- 
líčkově Brodě v rámci Měsíce čtená-
řů. S blížícími se Velikonocemi čeká 
na čtenáře v dětském oddělení knihovny 
26. března Pomlázkování aneb Přijď si 
uplést pomlázku. Akce Čtenáři sobě se 
koná 29. a 30. března, kdy budou moci 
zájemci prodat knihy, které mají doma, 
ale už se k nim nevracejí a nechtějí je 
vyhodit. Mohou je přinést a prodat nebo 
je nabídnout příchozím zdarma.

Knihovna pravidelně aktualizuje 
knihovní fond. „Z vyřazených knih jsme 
v pátek 8. března postavili Knihulá-
ka, který se na celý březen stal naším 
maskotem,“ prozradila Hana Lacinová, 
vedoucí útvaru služeb Krajské knihovny 
Vysočiny. Jednou z nejvýznamnějších 
akcí Měsíce čtenářů bylo vyhlášení kraj-
ského kola Čtenáře roku, kterého letos 
volili knihovníci a knihovnice v katego-
rii do patnácti let.

„I v této nečtenářské době se najde 
mnoho dětí, které do knihovny chodí 
rády, čtou a zapojují se do našich akti-
vit,“ uvedla Hana Lacinová. Podle jejích 
slov si každá přihlášená knihovna vedle 
základních kritérií, jako jsou pravidelné 

návštěvy knihovny a nejvíce přečtených 
knih, mohla zvolit ještě další hlediska 
pro svého nejvěrnějšího čtenáře.

„Myslím, že knihovny mají v našem 
životě nezastupitelné místo, i když mla-
dí lidé se dnes spíš od čtení odklánějí,“ 
uvedla Marie Kružíková (ČSSD), kraj-
ská radní pro kulturu, památkovou péči 
a cestovní ruch. 

text: Eva Vorálková  foto: archiv Krajské  
knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Denní stacionář 
v Náměšti nabízí pět 
terapeutických dílen
Lidé starší osmnácti let s mentálním, pří-
padně kombinovaným postižením mají 
v Náměšti nad Oslavou od letošního 
ledna k dispozici denní stacionář. Novou 
službu s kapacitou třiceti klientů provo-
zuje příspěvková organizace Domov bez 
zámku, a to každý všední den od sedmi 
do šestnácti hodin.

Hlavním cílem stacionáře je vést klienty 
k samostatnosti a nezávislosti na druhých 
a také rozvíjet jejich dovednosti a komu-
nikační schopnosti. Proto velká část pro-
gramu zahrnuje nácvik činností z běžného 
praktického života: klienti se učí zvládat 
nákupy, orientovat ve městě, hospodařit 
s penězi nebo třeba komunikovat na úřa-
dech. Na výběr mají přitom z pěti tera-
peutických dílen – cvičná kuchyně, dílna 
praktického života, dílna řemesel, relaxační 
dílna (muzikoterapie) a dílna Axmanovy 
techniky modelování. text: Lucie Pátková

Ája hledá supertalent
Myslíte si, že máte talent nebo jste v ně-
čem výjimeční? Zpíváte, tancujete, hrajete 
na hudební nástroje nebo snad kouzlíte? 
Přihlaste se i letos do soutěže Ája hledá 
supertalent. Třetí ročník multitalentové 
soutěže vyhlašuje Kraj Vysočina v rámci 
projektu Rodinné pasy Kraje Vysočina. 
Uzávěrka přihlášek je 3. května 2013. 

Soutěž je určena pro děti ve věku 
od 5 do 17 let, jednotlivce i skupiny. 
„Naším záměrem je podpora přiroze-
ného vývoje dítěte a jeho osobnosti, 
budování zdravého sebevědomí dítěte 
v konkurenčním prostředí a především 
podpora píle a talentu jednotlivce,“ řekl 
Petr Krčál (ČSSD), radní Kraje Vysočina 
pro oblast sociálních věcí.

 Děti se do soutěže přihlašují pro-
střednictvím svých zákonných zástupců 
na webových stránkách soutěže www.
ajahledasupertalent.cz. Dobrovolnou 
součástí přihlášky je video o délce ma-
ximálně 30 vteřin s ukázkou vystoupení 
soutěžícího. Soutěžící může rovněž za-
slat odkaz na svou webovou prezentaci, 
fotografie či podrobný popis svého vy-
stoupení. Ze zaslaných přihlášek vybere 
porota semifinalisty do krajského kola, 
které se uskuteční v prostorách obchod-
ního centra City Park Jihlava a jehož 
přesný termín konání bude upřesněn. 
Vítězové krajských kol se utkají v Super 
Finále 24. srpna 2013 tradičně na Šiklo-
vě mlýně.  text: Marek Homolka

http://www.ajahledasupertalent.cz
http://www.ajahledasupertalent.cz/
http://www.ajahledasupertalent.cz/
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Smrtonoško, 
Velkonočko, kdes 
tak dlouho byla?
Zpívají děvčata při pochůzce vesnicí 
u každého domu a ta největší z nich 
nese opentlený stromek se zavěšenými 
kraslicemi. Tento zajímavý zvyk se do-
sud udržuje před Velikonocemi v mnoha 
obcích v okolí Moravských Budějovic. 
Dvě hodiny trvá děvčatům, než obejdou 
celou vesnici a všem zvěstují, že zima 
už má namále a vlády se ujímá jaro.

Za své koledování dostávají větši-
nou vajíčka. Tak to dělají už několik let 
děvčata v Dědicích, stejně jako žáci ZŠ 
TGM v Moravských Budějovicích se 
svými učitelkami. Tam však nechodí 
s opentleným stromkem, ale se slamě-
nou figurínou zvanou Morena, kterou 
spolu s malými Morenkami vhodí zapá-
lenou do říčky Rokytky na znamení, že 
zima už odplula do nenávratna. Děje se 
tak každým rokem na Smrtnou neděli, 
to znamená čtrnáct dnů před největšími 
křesťanskými svátky Velikonocemi.

text a foto: Pavel Kryštof Novák

Festival PORTA  
po šestačtyřicáté
Oblastní kolo festivalu PORTA na Vyso-
čině pořádá Česká tábornická unie T. K. 
PORTA Vysočina za podpory Kraje Vyso-
čina v sobotu 20. dubna v sále kulturního 
domu ve Vlasenici u Kamenice nad Lipou.

„Soutěžit se bude v žánru folk, coun-
try, bluegrass, trampská píseň a příbuz-
né žánry. Hudební skupiny a jednotlivci 
se utkají v soutěži interpretační a autor-
ské. Vítěz interpretační soutěže postu-
puje do Českého finále festivalu PORTA 
v Řevnicích u Prahy. Vítězné autorské 
písně postupují do Mezinárodního festi-
valu PORTA do Ústí nad Labem. Přihláš-
ky mohou zájemci zasílat na www.por-
ta-festival.cz oblast Vysočina,“ uvedl 
pořadatel Milan Čombe Lhotský.

Oblastní kolo zahájí 20. dubna 
od 13.00 soutěž kapel a jednotliv-
ců v žánru folk, country, bluegrass 
a trampská píseň ve Vlasenici u Kame-
nice nad Lipou. Po vyhlášení výsledků 
bude následovat koncert hosta, kterým 
je letos Žalman a spol. text: Milan Pilař

panorama

autor: 
Martin 
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2. díl tajenky
římská 4

Měkká svrš-
ková useň
Ostrovan

Stará

Příslušník 
kmene obý-
vající vých. + 
stř. Evropu

Pohlavní 
touha

 po styku se 
zvířaty

Brazilský 
indián

Osidla 
(nástrahy  
na zvěř)

Hvězda 
v souhvězdí 
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POMOC:  iLiN, 

NEiT, YK

V roce 1949 začal Josef Suchý pracovat jako středoškolský učitel na Státní dopravní škole ve Valticích, v témže roce byl zatčen a odsouzen... viz tajenka.... Roku 1952 byl z věze-
ní propuštěn a nastoupil vojenskou službu u Pomocného technického praporu (PTP, do 1954).

Křížovka o ceny

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje 
Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky:  ... profesor Masaryk.... ... neposílání dětí do státních škol. Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou: Jiří Lebeda, Vilémov, Věra Jančičková, Humpolec, Jaroslav Borůvka, Zbraslav u Brna

Hlasování v anketě Zlatá jeřabina 2012
V pondělí 11. března odstartovalo 
hlasování do 9. ročníku ankety  
Zlatá jeřabina. Své uznání a podporu 
konkrétním počinům můžete vyjádřit  
až do 19. dubna.
Anketa se tradičně člení na dvě kategorie: Kulturní aktivi-
ta a Péče o kulturní dědictví. V každé kategorii se o vaši přízeň 
uchází třicet kulturních počinů: 30 zajímavých kulturních akti-
vit a 30 mimořádných obnov památek. Cílem ankety je poukázat 
na pestrost kulturní nabídky v kraji i na úsilí, s jakým u nás v kraji 
pečujeme o památky. Vítězné projekty na prvních třech místech 

v každé kategorii si rozdělí finanční odměnu ve výši 120 tisíc ko-
run: dvakrát 30, 20, a 10 tisíc. Více informací o anketě a jednotli-
vých soutěžících aktivitách naleznete na stránkách Kraje Vyso-
čina v sekci kultura, památky a cestovní ruch.
 text: Lenka Novotná
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Termín hlasování:
11. 3. – 19. 4. 2013

Způsoby hlasování: 
písemně – prostřednictvím anketního líst-
ku z těchto novin, který odešlete na adresu 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultu-
ry, památkové péče a cestovního ruchu, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením 
„Zlatá jeřabina 2012“
elektronicky – pomocí elektronického 
formuláře, který je k dispozici na  
www.kr-vysocina.cz > kultura, památky 
a cestovní ruch.

Podmínky hlasování:
  svůj hlas můžete dát vždy jen jedné 

akci v každé kategorii
  každý má právo hlasovat pouze  

jedenkrátPřehled kulturních akcí nominovaných  
na Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012
1. kategorie: Kulturní aktivita
Název akce 
•  Barchan
•  Bystřické léto
•   Celostátní hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů 

Pelhřimov
•  Černovicko se baví
•  Divadelní festival Honzlův Humpolec
•  Divadelní představení – Dalskabáty hříšná ves
•  Evropský festival filozofie – 6. ročník
•  Festival Miroslava Kratochvíla 2012
•  Flaming Nights 2012
•  Folklorní festival Setkání na Podhorácku
•  Jam na Dářku
•  Měřínský živý betlém
•  Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2012
•  Mnohožánrový festival pro celou rodinu Čeřínek
•  Netradiční prohlídky zámku Brtnice a zámeckého kostela
•  Otevřeno Jimramov 2012
•  Oživené židovské město Třebíč
•  Pelhřimovské kulturní léto
•  Pohádkový les Pikárec
•  Pohádkový zámek Okříšky s výstavou skřítků paní  

Vítězslavy Klimtové
•  Pojďme tančit
•  Polná v plamenech – festival ohňových umění
•  Prázdniny v Telči léto 2012
•  Stamicovy slavnosti
•  STOCK Dobrohostov 2012
•  Středověké slavnosti na hradě Orlíku nad Humpolcem
•  Trampský širák
•  Třešťské divadelní jaro
•  Výstava Merkur aneb dírkatý zázrak
•  Zpátky do pohádky

2. kategorie: Péče o kulturní dědictví 
Název akce
•  Biskupice – Pulkov (Biskupice) – Obnova kostela sv. Martina
•  Bobrová – Obnova budovy bývalé školy č. p. 148

•  Čáslavice – Obnova střechy kostela sv. Martina
•  Dukovany – Obnova kostela sv. Václava
•  Havlíčkův Brod – Obnova fasády domu č. p. 2197 (Vila bratří 

Mahlerů)
•  Havlíčkův Brod – Restaurování lunetových obrazů z bývalého au-

gustiniánského kláštera
•  Humpolec – Obnova Nápravníkova stavení č. p. 338 a vytvoření 

expozice Skanzen Zichpil
•  Jihlava Obnova a restaurování Merfortova kříže na vrchu Větrník, 

Skalka
•  Jihlava – Rekonstrukce secesního mostu U Jánů
•  Jihlávka – Obnova katolické zvonice
•  Krásná Hora – Obnova márnice a zvonice v areálu kostela sv. Jana 

Křtitele
•  Křešín – Obnova křížové cesty
•  Ledeč nad Sázavou – Restaurování sgrafitové fasády domu č. p. 76
•  Lipnice nad Sázavou – Obnova Velké věže hradu Lipnice
•  Martínkov – Obnova fasády kostela Navštívení Panny Marie
•  Nová Říše – Obnova kamenného kříže na kopci Spravedlnost
•  Nový Rychnov (Křemešník) – Restaurování hlavního oltáře kostela 

Nejsvětější Trojice na Křemešníku
•  Pelhřimov (Myslotín) – Obnova návesní kapličky
•  Petrovice – Restaurování božích muk
•  Pohled – Obnova kaple sv. Anny
•  Polná – Obnova a zpřístupnění kostela Nanebevzetí  

Panny Marie v Polné
•  Radkovice u Hrotovic – Obnova fasády kostela Čtrnácti svatých 

pomocníků
•  Telč – Adaptace budovy bývalé parní pily pro účely Muzea techniky
•  Třebíč – Obnova domu č. p. 108 (Krankenhaus)
•  Třebíč – Rekonstrukce předzámčí areálu zámku a zpřístupnění in-

teraktivní expozice Cesty časem
•  Úsobí – Obnova fasády kostela sv. Petra a Pavla
•  Věcov – Restaurování orchestrionu rodiny Gabrielových
•  Velká Bíteš – Renovace historické stříkačky DS 16 typ MARS – 

SMEKAL 36
•  Vladislav – Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
•  Žirovnice (Stranná) – Restaurování soch sv. Jana Křtitele  

a sv. Josefa z kostela sv. Bartoloměje ve Stranné

http://WWW.porta-festival.cz
http://WWW.porta-festival.cz
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V termínu od 23. do 27. dubna se na brněnském výstavišti uskuteční tradiční 
Stavební veletrhy Brno a veletrh MOBiTEX, které poskytnou ucelené informace 
ke stavbě a stavění – od jejího založení až po finální vybavení nábytkem.
Stavební veletrhy Brno představí novinky 
ze všech oborů stavebnictví a technického 
zařízení budov, Mezinárodní veletrh nábyt-
ku a interiérového designu MOBITEX pak 
doplní prezentovanou problematiku o aktu-
ální trendy ve vybavení interiéru nábytkem.

Zpřehlednit a usnadnit orienta-
ci návštěvníků v nabídce vystavovate-
lů – s tímto cílem jsme rozdělili široké 
spektrum prezentovaných oborů do te-
matických okruhů. Vzniklo tak šest rela-
tivně samostatných celků, a to zakládání 

stavby, hrubá stavba, technické zařízení 
budov, vybavení interiéru (design), zahrada  
a hobby. Vše je připraveno tak, aby ná-
vštěvníci během pěti dnů trvání veletrhů 
postavili, zrekonstruovali a plně vybavili 
celý byt či dům. Navíc pod vedením nezá-
vislých odborníků, kteří poradí a zodpoví 
všechny otázky jak v doprovodném pro-
gramu veletrhu, tak především v poraden-
ských centrech.

Posledním celkem, který však tvo-
ří relativně samostatnou skupinu, jsou 

dřevostavby. Právě dřevostavby se bu-
dou prezentovat ve zcela novém vele-
trhu DSB – Dřevo a stavby Brno, který 
je jediným takto zaměřeným veletrhem 
na Moravě.

Nosným tématem Stavebních veletrhů 
Brno jsou úspory energií a možnosti je-
jich financování. Stranou pozornosti ne-
zůstane ani stále aktuální problematika 
rekonstrukcí. Souběžně konaný veletrh 
MOBITEX poradí s výběrem kvalitního 
zdravotně nezávadného nábytku.

Úspory energií 

    a možnosti financování přináší:

www.stavebniveletrhybrno.cz
www.mobitex.cz

18. mezinárodní 
stavební veletrh

Dřevo a stavby 
Brno

Stavební centrum 
EDEN 3000

Mezinárodní veletrh nábytku 
a interiérového designu

23.–27. 4. 2013
Brno – Výstaviště

Stavební veletrhy Brno – 
nejbarevnější paleta nabídek
Nová Zelená úsporám na Staveb-
ních veletrzích Brno
Stavební veletrhy Brno se stanou centrem 
aktuálních informací o úsporách energií 
a možnostech jejich financování. S touto 
problematikou se návštěvníci setkají jak 
na stáncích jednotlivých vystavovatelů, 
v doprovodném programu, tak i v po-
radenských centrech vládních institucí 
a oborových asociací. Ministerstvo životního 
prostředí a Státní fond životního prostředí 
ČR budou na Stavebním veletrhu Brno 2013 
prezentovat program Nová zelená úsporám. 

Poradenské centrum Státního  
fondu rozvoje bydlení PANEL 2013 +
Státní fond rozvoje bydlení organizuje 
poradenské centrum k programu PANEL 
2013 +. Jedná se o program úvěrů 
na opravy a modernizace bytových domů. 
Inovovaný program nízko úročených úvěrů 
na opravy a modernizace je určen pro 
všechny vlastníky bytových domů, bez 
rozdílu technologie výstavby (panelové, 
cihlové). Program mohou využít družstva, 
společenství vlastníků, fyzické a právnické 
osoby, stejně jako města či obce, jež mají 
ve vlastnictví bytový dům. 

Novinky a trendy pro zahradu 
a kutily na brněnském výstavišti
Jednou z novinek veletrhu je zajímavá 
prezentace oborů Zahrada a hobby. Tento 
zcela nový projekt se koná s odbornou zá-
štitou Asociace zahradnického výstavnictví 
a jeho generálním partnerem je společnost 
Agro Brno Tuřany a. s. Všichni milovníci 
zahradničení se mohou nejenom inspirovat 
praktickými ukázkami nebo připravenými 
případovými studiemi, ale i něco nového si 
pro svoji zahradu odnést rovnou z brněn-
ského výstaviště. Součástí tohoto tematické-

ho celku je totiž i vyhrazená prodejní sekce. 

Stavební poradenské centrum 
pomůže s výběrem vhodných 
materiálů
Nezávislé odborné poradenské centrum 
pomůže také s výběrem vhodných sta-
vebních materiálů a správných technolo-
gických postupů. Stavební centrum, které 
organizuje Česká komora autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, se 
bude věnovat nejenom novinkám ze světa 
stavebních materiálů, ale i nové legislativě 
a jejím dopadům na vydání stavebního 
povolení nebo provoz budovy. 

Novinky a trendy  
vystavovatelů v předstihu
Stavební veletrhy Brno budou opět místem 
uvedení novinek a technologických zlepše-
ní ze všech oborů stavebnictví a technic-
kého zařízení budov. Výběr zajímavých 
novinek ze stánků vystavovatelů naleznete 
na www.stavebniveletrhybrno.cz

Interaktivní expozice rekonstrukce 
panelového domu
Centrum pasivního domu připravuje 
několikadenní vzdělávací program, který 
zahrnuje přednášky pro odbornou i laickou 
veřejnost, promítání filmů a celkovou 
osvětu k aktuálním legislativním změnám. 
Součástí je také unikátní model panelového 
bytu v rozměru cca 5 m x 8 m, který bude 
na konkrétních stěnách ukazovat tři rekon-
strukční fáze domu – tj. před rekonstrukcí, 
po standardní rekonstrukci a po komplexní 
energetické sanaci budovy.

Více informací naleznete 
na www.stavebniveletrhybrno.cz MOBITEX! Veletrh všeho, 

co nás bezprostředně obklopuje
Veletrh MOBiTEX poradí s výběrem kvalitního nábytku

Od 23. do 27. dubna se na brněnském výsta-
višti uskuteční další ročník Mezinárodního 
veletrhu nábytku a interiérového designu 
MOBITEX, který přinese nejširší přehlídku 
kvalitního nábytku. Za všechny již přihlá-
šené vystavovatele můžeme například jme-
novat firmy: Böhm, Carelli, Dan Küchen, 
Doppler CZ, H – interiér, Hartman Czech, 
Jech CZ, Jelínek – výroba nábytku, Magni-
flex – CFH Group, Phase, PF Nábytek, RIM 
CZ nebo Schmidt kuchyně.

Vyberte si novou kuchyň 
na veletrhu MOBITEX!
Vystavovatelé jarního veletrhu nábytku 
a interiérového designu MOBITEX před-
staví nejnovější trendy také v oboru ku-
chyní. Novou kuchyni si budete moci vy-
brat například na stáncích firem: Dan 
Küchen, Gabon, Hezká kuchyň nebo 
Schmidt kuchyně. Inspiraci pro vybave-
ní Vaší nové kuchyně můžete získat také 
v projektu Inspirativní interiéry.

 Inspirujte se jak zařídit interiér
Inspirativní interiéry rozšiřují návštěv-
nicky atraktivní Projekt Architekt, v jehož 
rámci je poskytováno bezplatné poraden-
ství interiérových architektů. Inspirativ-
ní interiéry představují reálnou ukázku 
toho, jak je možné pracovat nejen s pro-
storem, ale především s jednotlivými ex-
ponáty vystavujících firem. K dnešnímu 
dni jsou v projektu Inspirativní interié-
ry 2013 přihlášeny například tyto firmy: 
Böhm, Dan Küchen, H – interiér, Jech CZ, 
Jelínek – výroba nábytku, Klvaňa, PF Ná-
bytek, Saffron nebo Schmidt kuchyně.

Výstava kuchyní Schmidt
Expozice kuchyní Schmidt není složena 
z nábytku a kuchyní zvláště vyrobeného 
a určeného pro výstavu. Jedná se o zakáz-
kové kuchyně našich zákazníků. Uvidíte 
tedy reálné a kupované podoby konkrét-
ního modelu, který si můžete pořídit i vy. 

Vybrali jsme zakázky modelů „Arcos“, což 
je nejuniverzálnější a nejprodávanější typ 
kuchyně nabízející nepřeberné množství 
barev a motivů. Ukázka kuchyní však není 
to jediné, co u nás uvidíte. Přímo na místě 
vám zpracujeme rychlý návrh včetně sta-
novení ceny. Na veletrhu máte možnost zís-
kat svoji kuchyň za nejnižší možnou cenu 
v průběhu celého roku. Jako každý rok po-
řádáme také vaření s ochutnávkou.

Firma Böhm představí čalouněný 
nábytek ELASTIC
V rámci dalšího ročníku projektu Inspira-
tivní interiéry představí firma Böhm kolekci 
čalouněného nábytku ELASTIC. Jedná se 
o inovativní produkt vyrobený technologií 
Struto kladením vlákenné vrstvy ze 100% 
polystyrenu s obsahem modifikovaných 
elastických pojivých vláken poslední gene-
race, která vytváří výrobek s výjimečnými 
vlastnostmi a neobyčejnou životností.

Neotřelý design z celého světa
I v letošním roce pokračujeme v podpoře 
rozvoje designu hned několika zajímavý-
mi projekty, které umožní širší prezentaci 

novinek a trendů všech vystavovatelů. Jed-
nou z nich je zcela nový Projekt NEW DE-
SIGN, který představuje platformu pro 
prezentaci novinek na českém trhu, v ka-
tegorii domácí produkce a import. Dal-
ším z projektů je soutěžní přehlídka Grand 
Prix MOBITEX, která se koná ve dvou sek-
cích, a to vystavovatel a student.

Jak vybrat kvalitní nábytek? 
V poradenském centru Asociace českých 
nábytkářů získají návštěvníci ucelené in-
formace nezbytné k nákupu kvalitního ná-
bytku z produkce nejen českých výrobců. 
Jak vybrat kvalitní sedací a lehací nábytek 
tak, aby záda nebolela a cena odpovídala 
kvalitě a především zdravotní nezávad-
nosti poradí odborníci z Cechu čalouníků 
a dekoratérů. Součástí poradenství budou 
také přednášky na téma: „Kvalitní čalou-
něný nábytek a lůžka pro zdravý život“. 
Poradenské centrum je k dispozici pro 
všechny návštěvníky veletrhu po celou 
dobu konání veletrhu zcela zdarma. 

Více informací naleznete 
na www.mobitex.cz

Zcela nový veletrh  
DSB – Dřevo a stavby 
Brno již v dubnu!
První ročník veletrhu DSB – Dřevo 
a stavby Brno, který je jediným veletrhem 
zaměřeným na dřevostavby na Moravě, 
se uskuteční od 23. do 27. dubna 2013 
v areálu brněnského výstaviště, souběžně 
se Stavebními veletrhy Brno. Odborným 
garantem veletrhu DSB - Dřevo a stavby 
Brno je Asociace dodavatelů montova-
ných domů. Veletrh DSB přinese ucelenou 
prezentaci dřevěných staveb, konstrukcí, 
materiálů pro dřevostavby a konstrukce, 
základů a opláštění pro dřevostavby. Stra-
nou pozornosti nezůstane ani speciální 
technika pro dřevěné stavby, či stroje 
a zařízení ke zpracování dřeva. Prezento-
vanou problematiku doplní doprovodný 
program a výstava dřevěných montova-
ných domů ve Stavebním centru Eden 
3000 v blízkosti brněnského výstaviště.

Cesta do dřevostavby –  
doprovodný program veletrhu DSB
Nabídku vystavovatelů DSB – Dřevo 
a stavby Brno doplní doprovodný program 
veletrhu, který můžeme souhrnně nazvat 
Cestou do dřevostavby. Na své si přijdou 
jak odborníci, tak i zájemci o tento druh 
bydlení, které po této cestě provedou od-
borníci na slovo vzatí, jmenujme například 
pana Doc. Ing. Petra Kuklíka, CSc, z České-
ho vysokého učení technického v Praze.

Dřevostavba krok za krokem
Všichni zájemci tak mají jedinečnou 

možnost získat nezávislého průvodce 
jednotlivými kroky výstavby dřevostavby, 
které si mohou postupně projít v jednotli-
vých dnech veletrhu. Doprovodný program 
je totiž tematicky seskupen tak, aby první 
den veletrhu se zájemci dozvěděli vše po-
třebné k rozhodnutí o stavbě dřevostavby, 
druhý den pak zjistí, jak se to dělá, zdroje 
financování a také to, jak se v dřevostavbě 
bydlí. Třetí den je pak věnován oblasti, kte-
rou můžeme nazvat „jak to má vypadat“.

Poradenské centrum ADMD 
a VVÚD
Zajímá vás technologie staveb na bázi 
dřeva? Chystáte si pořídit vlastní bydlení? 
Na co si dát pozor při výběru dodavatele 
vašeho vysněného domu? Jak financovat 
váš dům? Nebo jak ochránit dřevo před 
houbami, plísněmi či hmyzem? Odpovědi 
na tyto, ale i na mnoho dalších otázek se 
dozvíte v poradenském centru Asociace 
dodavatelů montovaných domů a Výzkum-
ného a vývojového ústavu dřevařského.  

Více informací naleznete  
na www.bvv.cz/dsb

23.–27. 4. 2013
Brno - Výstaviště

Postav a vybav dům během pěti dnů

Expozice veletrhu ukazují produkci vystavovatele, ale i užitečné nápady a estetiku interiéru.
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http://www.stavebniveletrhybrno.cz
http://www.mobitex.cz
http://www.bvv.cz/dsb
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PKS OKNA a.s. – nový název firmy a novinky v sortimentu!

PKS okna a.s. – největší výrobce oken na Vysočině, se sídlem 
ve Žďáru nad Sázavou a s ročním obratem cca 500 mil. Kč – 
se současné krizi ve stavebnictví snaží bránit aktivně. Trvale 
vyvíjí novinky, které odběratelům přinášejí vždy lepší poměr 
„cena/výkon“.

Svým způsobem i aktuální změna názvu 
firmy patří do strategie překonávání krize. 
Nový je tedy název, ale jinak vše při starém 
a dobrém... Pokud přesto dosud někdo při 
řeči o největší okenářské firmě v kraji hle-
dá PKS MONT, a.s., měl by vědět, že firmu 
s tímto jménem nenajde už od 1. 1. 2013. 
Důvody přejmenování firmy na PKS okna 
a.s. jsou nasnadě. Jde prakticky jen o sjed-
nocení obchodního názvu s užívanou znač-
kou „PKS okna“, která již několik let vysti-
hovala hlavní produkt firmy – okna. Kromě 
této změny názvu firmy zůstanou veškeré 
další identifikační a kontaktní údaje nezmě-
něny. Z hlediska práv a závazků se změna 
názvu společnosti nijak nedotkne ani již 

probíhajících obchodních vztahů, a proto 
neznamená nutnost změny dosud uzavře-
ných smluvních dokumentů s původními 
obchodními názvy.

Vlastní vývoj produktů
Kromě nového názvu ale partnery čekají 
i další novinky – do nové stavební sezony 
firma připravila výrazné změny v sorti-
mentu plastových oken – svého hlavního 
výrobního programu. V roce 2012 totiž 
nejenže udržela svou pozici na trhu v rám-
ci ČR a potvrdila pozici lídra v regionu Vy-
sočiny, ale nadále i pokračovala ve vlast-
ním vývojovém programu. Jestliže před 
několika málo lety ve Žďáru otevřela 

novou výrobní halu, pak nyní, v roce 2013, 
s novou stavební sezonou přichází s do-
plněním sortimentu v oblasti plastových 
oken – svojí vlajkové lodi.

PKS okna a.s. je velký výrobce oken, 
ve svém oboru největší v kraji Vysočina 
a jeden z největších v republice. A firma 
to bere i jako odpovědnost vůči svojí po-
zici, když vše funguje i v této době, do-
konce i rozvoj produktových řad. Proto 

právě v době vrcholící krize doplňuje svůj 
již tak široký sortiment. K tradičnímu vý-
robku, Plastovému oknu 76 (okno se sta-
vební hloubkou 76 mm) nově firma za-
vádí do výroby i Plastové okno 71 (okno 

s menší stavební hloubkou a i nižší ce-
nou) a Plastové okno 84 (okno s největší 
stavební hloubkou a nejlepšími tepleně 
izolačními parametry). Od nynějška tedy 
může firma vyhovět již téměř jakémuko-
liv přání zákazníka v oblasti plastových 
oken.

Pro úplnost: v nabídce jsou kromě plasto-
vých i okna dřevěná (eurookna) a hliníková, 
která celý vějíř nabídky firmy PKS okna a.s. 
doplňují. Kvalita těchto „stávajících“ typů 
je stejně jako u letošních novinek pod trva-
lou kvalitativní kontrolou. I proto si firma 
mohla už před časem dovolit nabízet ne-
jen záruční, ale i pozáruční servis a údržbu 
„svých“ výrobků v domech a bytech uživa-
telů. Rozšiřování a doplňování sortimentu 
a služeb není totiž vše. Kvalita je to, co zá-
kazník v průběhu užívání výrobku hodnotí 
nejvíce. A právě za kvalitu svých výrobků – 
zdůrazněme, že Českou kvalitu – se ve firmě 
PKS okna a.s. rozhodně stydět nemusejí.

www.pksokna.cz

Výrobní hala PKS OKNA a.s.

Plastové okno 71 Plastové okno 84
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6cm 5 x 5cm
100cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 44,50 Kč 48,00 Kč
160 cm 47,50 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 56,00 Kč
200 cm 59,00 Kč 64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 15,50 Kč
125 cm 1,6/2/13 17,30 Kč
150 cm 1,6/2/14 19,50 Kč
160 cm 1,6/2/15 20,30 Kč
160 cm 1,6/2/23 28,00 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu: 
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné, 

sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!!  Doprava zdarma.

PLETIVO

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659 

www.prodej-pletiva.cz

Je naše dítě doopravdy hloupé?
Jak je to možné, že sousedův chlapec s radostí přečte knížku 
a našemu Pavlíkovi se ještě ve třetí třídě pletou písmenka? Učím se 
s ním celé odpoledne a nakonec přinese pětku z diktátu.

Je doopravdy tak hloupý?
Slyšeli jste už podobné stížnosti nebo se s tím setkáváte i vy doma? 
Průzkumy udávají, že je 10-15 % dětí, které se neumí učit. Jsou 
unavené, neklidné a selhávají v učení. V budoucnosti potom tyto děti 
nemají šanci vystudovat  školu nebo dělat práci, která by se jim líbila.

Proč k takovému nepříznivému stavu dochází?
Existuje vůbec nějaké řešení?
Dítě je od přírody zvědavý tvor a zajímá se o všechno, co se okolo 
něho děje.

Nadšeně vstřebává všechny nové informace bez nějakých zjevných 
problémů. Při učení ale najednou začne narážet na různé studijní 
překážky, následují nepochopení, pocity zmatku a neschopnost 
naučené informace používat. Ztrácí sebevědomí, zájem o školu 
a také učení. Pro ostatní to je jen ten, co má špatné známky, ten, 
co se neučí a opět nic neví, je líný, nepořádný a pod. Co se s tím 
dá udělat? V Pelhřimově  a v dalších městách v Čechách funguje 
Studijní centrum BASIC, které pomáhá  studentům různého věku 
zvládat problémy se čtením, psaním a učením. Jde o individuální 
specializované doučování, které je pro děti k dispozici. Na základě 
výsledků, které dosahují je jasné, že je tento problém řešitelný.

termíny přednášek zdarma 
Jihlava, Havlíčkova 30: 9. 4., 17.00 hod.;  16. 4., 17.00 hod.
pelhřimov, Svatovítské náměstí 128: 16. 4., 16.30 hod.

více informací na www.basic.cz 
tel.: 725 774 71017

/0
3-

VI
I/1

3

RV

www.pv-pohrebnisluzba.cz

Vevera – Koutník
Jihlava, Jana Masaryka 32

(u Slávie)

Telefon:

567 307 313, 605 707 528
Stálá služba

pro převozy zemřelých:

603 452 119
Otevírací doba: Po–Čt 7.00–15.30 Pá 7.00–14.00
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Kostel sv. Michaela u Vítochova
Jednu z nejstarších církev-
ních památek na Moravě 
můžeme nalézt u obce 
Vítochov u Bystřice nad 
Pernštejnem v okrese 
Žďár nad Sázavou. Kostel 
leží v nadmořské výš-
ce 626 m n. m., západně 
od Vítochova.
V bystřických matrikách bývá nazýván Kos-
tel u sedmi borů. Měl totiž několik borovic 
okolo hřbitovní zdi. Poslední smetla vichři-
ce v roce 1976 a na pařezu, který po ní zbyl, 
napočítali trpěliví lidé tři sta devadesát de-
vět let. Kostel je zasvěcen sv. Michaelu arch-
andělu. Připomíná ho postava vyobrazená 
na kamenném vítězném oblouku. Byl posta-
ven na stávajícím hřbitově v románsko-go-
tickém slohu asi kolem poloviny 13. století.

Původně byl zamýšlen jako farní pro 
okolní obce, ale podle některých pramenů 
jím byl jen krátce, podle jiných farním kos-
telem nikdy nebyl. Sakristie byla postave-
na asi v roce 1740. Rok lze určit podle den-
drochronologického průzkumu krovů.

Mezi nejvýznamnější památky v koste-
le patří fresky, románská křtitelnice a ná-
hrobní kameny.

O zajímavostech, které se vážou k ví-
tochovskému kostelíku, si můžeme pře-
číst na nástěnce, která je na vchodové zdi, 
nebo na stránkách obce Vítochov. Každo-
ročně sem láká řadu návštěvníků pouť ko-
naná na svátek sv. Cyrila a Metoděje.

text a foto: Petr Novák
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Zimu uzavřelo 
finále Lyžařského 
poháru Vysočiny
Druhou březnovou sobotu se na sjez-
dovce Šacberk u Jihlavy jel už pátý roč-
ník veřejného obřího slalomu v rámci 
seriálu závodů Lyžařského poháru Vyso-
činy, který se už deset let snaží vytvořit 
co nejlepší podmínky pro začínající 
závodníky. I když se teploty pohybovaly 
nad bodem mrazu, pořadatelé připravili 
kvalitně upravený svah, na kterém se 
do soutěže zapojilo rekordních  
208 závodníků všech věkových katego-
rií od 3 do 66 let.

Přestože byli mezi startujícími i zá-
vodníci z Pardubic, České Třebové, Pra-
hy nebo Brna, většinu medailí si odnesli 
lyžaři z Vysočiny, zejména Ski klub Velké 
Meziříčí, HB SKI TEAM Havlíčkův Brod, 
SK SKI Třebíč a SK Nové Město na Mo-
ravě.

Lyžařský pohár Vysočiny udělal za le-
tošní zimou v kraji pomyslnou tečku. 
Na některých sjezdovkách je sice ještě 
stále dostatek sněhu, chybí ale zájem 
lyžařů. Provozovatelé ze všech koutů 
Vysočiny hlásí výrazný úbytek návštěv-
nosti a postupně ukončují sezonu.

text: Ondřej Rázl  foto: Roman Fiala

Běh městem Jarmily 
Kratochvílové letos 
po devětadvacáté
V Golčově Jeníkově se poslední březno-
vý den poběží už devětadvacátý ročník 
běhu městem Jarmily Kratochvílové. 
Patnáctikilometrový závod odstartuje 
na Velikonoční neděli 31. března v de-
set hodin dopoledne na Náměstí  
T. G. Masaryka. Silniční běh pod 
záštitou hejtmana Jiřího Běhounka je 
zařazen do Českého běžeckého poháru 
a poběží se ve třech věkových katego- 
riích rozdělených podle pohlaví.

Trasa povede převážně po asfaltu 
z centra Golčova Jeníkova přes okolní 
obce zpět na náměstí. Pořadatelé opět 
očekávají hojnou účast, vloni se do závo-
du zapojilo na 130 běžců a z vítězství se 
radoval Keňan Sawe, mezi ženami kralo-
vala Ruska Trilinskaja. text: Ondřej Rázl

Nové grantové programy Fondu Vysočiny podpoří podnikatele i kulturu v regionu
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém 
zasedání dne 2. dubna 2013 vyhlásí sedm 
nových grantových programů v rám-
ci Fondu Vysočiny. Níže je uveden výčet 
připravovaných grantových programů, 
jejich objem, zaměření, uzávěrka podává-
ní žádostí a kontakty na odbory krajské-
ho úřadu, v jejichž gesci budou programy 
realizovány:

Rozvoj podnikatelů 2013
– 10 000 000 Kč – program na zvýšení 
konkurenceschopnosti podniků na Vy-
sočině formou příspěvku na pořízení 
strojů nebo strojních zařízení (odbor re-
gionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 
564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz) 

Uzávěrka: 17. 05. 2013

Naše školka 2013
– 5 000 000 Kč – program na podporu 
projektů v oblasti zkvalitňování před-
školní péče (odbor regionálního rozvoje, 

Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@
kr-vysocina.cz)  Uzávěrka: 17. 05. 2013 

Prodejny regionálních produktů 2013
 – 1 500 000 Kč – program na podporu 
prodejců regionálních produktů na Vyso-
čině formou příspěvku na pořízení zaříze-
ní, vybavení prodejny a rozšíření prodej-
ních prostor (odbor regionálního rozvoje, 
Ing. Ivona Hájková, tel.: 564 602 534, haj-
kova.ivona@kr-vysocina.cz) 

Uzávěrka: 15. 05. 2013 

Environmentální osvěta –  
Přírodní zahrady 2013
– 1 500 000 Kč – program na podporu 
rozvoje systému environmentální výcho-
vy, vzdělávání a osvěty (odbor životní-
ho prostředí, Ing. Martina Ferklová, tel.: 
564 602 516, ferklova.m@kr-vysocina.cz; 
Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, 
navratilova.e@kr-vysocina.cz) 

Uzávěrka: 10. 05. 2013 

Doprovodná infrastruktura  
cestovního ruchu 2013
– 1 200 000 Kč – program na podporu 
rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje 
Vysočina (odbor kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, Ing. Zdeňka Kasalo-
vá, tel.: 564 602 353, kasalova.z@kr-vy-
socina.cz) Uzávěrka: 30. 04. 2013

Podpora budování dětských  
dopravních hřišť 2013
– 1 000 000 Kč – program na podporu zvý-
šení bezpečnosti dětí v silničním provozu 
na pozemních komunikacích v Kraji Vyso-
čina a snížení rizika úrazu dětí v silničním 

provozu (odbor dopravy a silničního hospo-
dářství, Ing. Martin Petr, tel.: 564 602 412, 
petr.m@kr-vysocina.cz; Ing. Lucie Skou-
malová, tel.: 564 602 245, skoumalova.l@
kr-vysocina.cz) Uzávěrka: 03. 05. 2013

Regionální kultura 2013
– 1 500 000 Kč – program na podporu 
kulturních akcí v oblasti neprofesionální-
ho umění (odbor kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, 
tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vyso-
cina.cz) Uzávěrka: 30. 04. 2013

Výzvy k předkládání projektů a veške-
ré informace ke grantovým programům 
včetně formuláře žádosti najdete na in-
ternetových stránkách Kraje Vysočina 
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ 
nebo na www.fondvysociny.cz

Předžákyně Daniela Jozlová z klubu HB 
SKi TEaM na závodní trati.

Dva dny v týdnu si mohou děti s rodiči hrát v herně centra Stonožka v Polné na Jihlavsku.

GPS souřadnice: 49°34‘8.158“N, 16°15‘7.586“E

Více informací na: www.behjk.wz.cz

Více informací na www.fondvysociny.cz

Zabíjačková 
tlačenka

S přicházejícím jarem končí období zabí-
jaček, které se v minulosti dělaly hlavně 
v období nízkých teplot, aby maso déle 
vydrželo. Tentokrát si připravíme zabíjač-
kovou tlačenku. Budeme potřebovat 3 
nožky, 2 kolena, 2 ledvinky, ½ hlavy,  
½  kg plece, sůl, pepř, majoránku, čes-
nek, bobkový list a nové koření. Nožky, 
hlavu, kolena, ledvinky a plecko pořádně 
očistíme od chlupů, omyjeme a dáme 
vařit s bobkovým listem a novým 
kořením. Vaříme asi dvě hodiny, až jde 
maso od kosti, ale nesmí být převařené. 
Poté vše vyjmeme a necháme vychlad-
nout. Maso nakrájíme na kousky, kůže 
z kolen pomeleme na mlýnku spolu 
s česnekem a přidáme k nakrájenému 
masu. Do zhruba 3 kg masa dáme 
hrst soli, hrst majoránky a hrst pepře. 
Maso zalijeme vývarem, promícháme, 
ochutnáme, plníme do tlačenkových 
sáčků a dáme chladit. Po vychladnutí 
podáváme s chlebem a cibulí, můžeme 
podávat i v octovém nálevu.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni 
a máte svůj oblíbený recept, o který bys-
te se chtěli podělit, stačí nám ho zaslat. 
Nejlepší recepty otiskneme a autora oce-
níme. text: a foto: Monika Fiedlerová

recept

Od března na Vysočině 
s pětadvacetiprocentní 
slevou
Se slevou IN 25 % mohou od 1. 3. 2013 
cestovat lidé ve vlacích po Vysočině 
bez prokazování nároku na tuto slevu. 
Cestující budou odbaveni zlevněnou 
jízdenkou na těchto tratích nebo 
úsecích tratí:
Trať č. 212 úsek: 
Světlá nad Sázavou – Sázava Černé Budy
Trať č. 227 úsek: 
Kostelec u Jihlavy – Slavonice
Trať č. 237 úsek: 
Havlíčkův Brod – Humpolec
Trať č. 252 úsek: 
Velké Meziříčí – Studenec
Trať č. 251 úsek: 
Žďár nad Sázavou – Nedvědice

Se slevou 25 % je možné kupovat 
jednosměrné a zpáteční jízdenky mezi 
stanicemi, ležícími na uvedených tra-
tích. Cestující, kteří využívají traťové 
a síťové jízdenky, nebo cestující, kteří 
se odbavují do nebo ze stanic ležících 
mimo vyhlášený úsek trati, slevu využít 
nemohou. text: Jiří Sysel

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Stonožka v Polné sbližuje děti i rodiče
Jedním z novějších mateřských center, 
které vzniklo v listopadu 2012, je Ma-
teřské centrum Stonožka v Polné. Fun-
guje dvakrát týdně s nepravidelným 
čtvrtečním programem, který je určen 
maminkám. Ty si mezi sebou předávají 
zkušenosti a učí ostatní maminky, které 
do centra docházejí, ať už jde o řemeslné 
dílny nebo jiné zkušenosti. S myšlenkou 
založení mateřského centra v Polné přišla 
Božena Vacková.

„O založení mateřského centra jsem 
přemýšlela už delší dobu, chybělo mi však 
odhodlání udělat ten první krok,“ prozra-
dila o svém záměru hlavní koordinátorka 
dnes fungujícího mateřského centra, kte-
ré navštěvuje pravidelně deset maminek 
a nepravidelně další čtyřicítka. Problém 
s prostory se vyřešil oslovením místního 
domu dětí a mládeže, jehož ředitel Tomáš 
Klíma s nadšením souhlasil a vyčlenil 
mateřskému centru jednu místnost.

„Podpora, nejenom ta finanční, šla 
i od našeho pana starosty Skočdopole 
a vše se tak mohlo velice rychle realizo-
vat,“ přibližuje Vacková. Největším pří-
nosem Stonožky je podle její organizá-
torky vznik přátelství mezi rodiči, kteří 
se dříve vůbec, a to ani v tak malém měs-
tě, neznali. Důležitým cílem je i změna 
prostředí pro rodiče i děti, trávící čas 
doma, kde to už dobře znají. „Snažíme 
se pro ně připravit nový program, aby se 

měli na co těšit. Hrajeme si s modelínou, 
kreslíme prsty, hopsáme na míčích nebo 
si jenom zpíváme,“ vysvětluje Vacková. 
Přáním všech, kteří se na fungování Ma-
teřského centra Stonožka v Polné podí-
lejí, je stavba venkovního hřiště v areálu 

domu dětí a mládeže, aby mohlo cent-
rum fungovat pro všechny jeho přízniv-
ce celoročně. Více informací na: http://
mc.ddmpolna.cz/.

text: Monika Fiedlerová 
foto: archiv Mateřského centra Stonožka

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/254.prirodnizahrady2011.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/254.prirodnizahrady2011.doc
mailto:ferklova.m@kr-vysocina.cz
http://www.behjk.wz.cz/
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