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Větrníky hrozí

Nehod ubude

Přijedou lesníci

Kraj nehodlá ustoupit
tlaku, který na něj opět
vyvíjí zájemci o stavbu
větrných elektráren.

Kraj vytipoval úseky, kde
za nehody může podoba
silnice, a teď pracuje na
změně.

Lesáci z celé Evropy
přijedou v rámci
českého předsednictví
jednat na Vysočinu.

strana 2

STALO SE

strana 2

strana 3

Výstava
přivítala
návštěvníky

MEDVĚDÍ CESTA
Jihlava (kid) • Zbrusu nový medvědinec v jihlavské zoologické zahradě dostal čerstvý přírůstek. Za
tamní obyvatelkou, medvědicí malajskou Ájou, přijel na apríla čtyřletý kamarád Adam z berlínské ZOO.
Medvěd za svojí družkou cestoval
přes 450 kilometrů. Foto: archiv

Dva roky práce
a výsledek stojí
za to! Hejtmani
Vysočiny Jiří
Běhounek a Dolního
Rakouska Erwin
Pröll právě otevřeli
Dolnorakouskou
zemskou výstavu.

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
Po mnoha týdnech zatažené oblohy a chladna přišly sluncem zalité dny.
Ráno se lépe vstává, lidé se na sebe více usmívají a přicházejí i dobré zprávy. Jednou z nich je i ta, že náš kraj uspěl se svým projektem
Vysočina 21 podaným do Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí a získal jeden milion korun. První aktivita tohoto projektu, nazvaná Čistá Vysočina proběhla v rámci kampaně Dne Země předposlední dubnový týden. V rámci této akce občané, školy, neziskovky,
obce a další zájemci měli možnost zapojit se do úklidu veřejných prostranství a přírody na Vysočině. Počet zájemců o účast postupně narůstal, v polovině dubna bylo přihlášeno na 700 zájemců a jaké bylo mé překvapení, když se ve finále do úklidu na Vysočině zapojilo na
6310 osob. Po pomůckách na úklid, jako jsou pytle na odpad a reflexní vesty se jen zaprášilo (a to měly vydržet i na příští rok). Všem účastníkům sběru patří velké poděkování za jejich nasazení, vůli pomoci a přispět ke zkrášlení
okolí. Celá akce
by se neobešla bez pomoci Krajské
správy a údržby
silnic Vysočiny, která zajistila svoz
pytlů s odpadky. Do projektu byla zapojena i drtivá většina společností zajišťující veřejnou hromadnou dopravu
formou bezplatné přepravy účastníků sběru, za
což patří poděkování také jim. Velké
díky patří také
paní Vencovské a lidem kolem ní, kteří jí s organizací celého projektu pomáhali a pomáhají. V rámci
celého projektu Vysočina 21, který bude probíhat v následujících
dvou letech, budou
realizovány i další
akce, jako například
Bambiriáda, semináře pro neziskový
sektor, setkání regionalistů a podobně.

Vysočina, Dolní Rakousko (kid) • Společná
výstava Dolního Rakouska a Vysočiny
je příležitostí obnovit vzájemné vazby,
v minulosti násilně zpřetrhané.

Na slavnostním zahájení Dolnorakouské zemské výstavy to řekl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD). „Dvacet let po pádu
železné opony máme jedinečnou pří-

ležitost pokusit se navázat na společné dějiny, poznat své sousedy a zbořit mnohdy zažité zkreslené představy a předsudky,“ uvedl Jiří Běhou(Pokračování na str. 3)
nek.

Jeníkov opět hostil běžce
Golčův Jeníkov (kid) • Stovky
závodníků, mezinárodní účast
a Jarmila Kratochvílová s Danou Zátopkovou na startu.
Tak vypadal už 25. ročník tradičního závodu Běh městem
Jarmily Kratochvílové v Golčově Jeníkově. Závod se běhá
už od roku 1985 a v roce 2001
byl zařazen mezi nejvýznamnější závody Českého běžeckého poháru.
Pravidelně se jej účastní více než stovka špičkových běžců nejen z České republiky, ale
i Slovenska, Polska či Ukrajiny
a letos až z Tanzánie a Keni.
Tradiční doprovodný závod
pro všechny měl letos na startu
více než 500 účastníků, poprvé
jej odstartovala Bára Špotáková. Na snímku hejtman Vysočiny Jiří Běhounek na startu s Jarmilou Kratochvílovou.

Martin Hyský
krajský radní
Foto: archiv kraje

noviny jsou součástí projektu
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Kvůli úsporám bude Vysočina stále čelí větrníkům
Vysočina (kid) • Ochrana krajiny, bezpečí obyvatel
nákup elektřiny jinak
a zachování čistého životního prostředí má
přednost před krátkodobým výdělkem několika
provozovatelů větrných elektráren. V reakci na
stupňující se tlak firem, které chtějí na Vysočině
větrníky ve velkém množství stavět, to uvedl
krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý
s tím, že kraj bude výstavbu regulovat.

Vysočina (kid) • Kraj vybere dodavatele elektřiny pro všechna svá
jihlavská pracoviště podle ceny.
Slibuje si od toho snížení nákladů
na elektřinu bezmála o třetinu.
„Jde o další krok ke zmírnění dopadů ekonomické krize,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro finance Vladimír Novotný (ČSSD).
Nový dodavatel elektrické energie pro krajský úřad začne s úřadem spolupracovat pilotně na půl
roku už v červenci. „Podle předběžných propočtů bychom mohli
na této změně ušetřit oproti aktuální nabídce současného dodavatele
až 30 procent peněz,“ uvedla ředitelka sekce ekonomiky a podpory
krajského úřadu Eva Janoušková.
Kraj Vysočina v roce zaplatil za
elektřinu zhruba 1,3 milionu ko-

run. Letos by tak náklady v druhém pololetí mohly klesnout až
na 70 procent ceny současného
poskytovatele.
Jestliže se tento způsob úspor
osvědčí, může krajská rada podobně vybrat dodavatele elektřiny i dalších energií centrálně
pro všechny své zřizované organizace. Těch je velké množství – kromě muzeí, nemocnic
a sociálních ústavů kraj zřizuje
například i střední školy. „Tento způsob zadávání veřejné zakázky může být velmi zajímavý z hlediska vysoutěžených
cen, ale současně je administrativně a časově velmi náročný na
přípravu a zpracování smlouvy
centrálního zadavatele,“ uzavřel
Vladimír Novotný.

Onkologické centrum
může vzdělávat lékaře
Jihlava (jis, kid) • Onkologické
oddělení a Komplexní onkologické centrum jihlavské nemocnice
získalo akreditace na postgraduální vzdělávání lékařů v oboru radiační onkologie a klinická onkologie.
„Získaná akreditace včetně splnění akreditačních podmínek je
potvrzením nastoupeného trendu,
který přispívá ke stále se zvyšující úrovni a kvalitě vzdělávání. Je
to podpora, jak přesvědčit mladé
lékaře k nástupu do našich zařízení a jak jim umožnit další vzdělávání,“ uvedl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD).
„Akreditace je udělena na dobu
osmi let a umožní absolvovat celý

„Rozhodli jsme se pro nutnost podřizovat krátkodobý ekonomický prospěch investorů
a energovýrobců zájmům obecnějším. Vždy, když v minulosti došlo k necitlivým zásahům
do krajiny, vznikly následně těžko řešitelné situace, s nimiž se
potýkáme po desetiletí. Například budování meliorací, scelování pozemků, likvidace remízků a rozorávání mezí bylo motivováno podobnými pohnutkami jako v současnosti větrná
dobrodružství,“ prohlásil Zdeněk Ryšavý s tím, že pro Vysočinu i obecně pro celou společnost jsou vysoké větrné elektrárny spíše nevýhodné. „Ještě jsem
nepotkal jediného starostu, který by chtěl větrníky či fotovoltatickou elektrárnu stavět kvůli životnímu prostředí. Všichni kvůli
penězům, které jim provozovatelé nabízejí,“ řekl Zdeněk Ryšavý a dále dodal: „Větrná ener-

vzdělávací program na domácích
pracovištích bez nutnosti dlouhodobých stáží na klinikách v Praze nebo Brně. Schválením návrhu
akreditačních komisí obou oborů
tak zároveň ministerstvo zdravotnictví vyjadřuje uznání dlouhodobé kvalitě práce jihlavské onkologie,“ doplnil primář oddělení radiační onkologie Lubomír Slavíček.
Krajské onkologické centrum
ročně léčí zhruba tisícovku pacientů. Centrum poskytuje onkologickou péči pro pacienty ze všech
pěti okresů, tedy Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Třebíče, Žďáru nad
Sázavou a Pelhřimova. Lůžková
část pro onkologické pacienty má
nyní 49 lůžek a tři lůžka JIP.

gie není tak ekologická, jak by
se na prvý pohled zdálo, započítáme-li také náročnost výroby, dopravy a instalace zařízení
včetně jeho napojení na distribuční síť. Samostatnou problematikou je zatížení přenosové
soustavy a vlivy na její stabilitu. Kde vzít elektrickou energii
ke krytí spotřeby, když zrovna
nefouká? Nechat v pohotovosti zahřáté a personálně zajištěné jiné běžné zdroje? Ani ekonomika produkce není nejvýhodnější. Pro soukromé investory a provozovatele jde o velmi
zajímavé hospodářské aktivity,
ovšem především proto, že stát
garantuje odběr i výkupní cenu a všichni spotřebitelé takovou výrobu v úhradě za spotřebovanou elektřinu dotují. Za pozornost stojí jistě i další zápory,
jako jsou například významná
ohrožení pro člověka a zejména
silniční dopravu v blízkosti zaří-

zení – především v zimním období, kdy opakovaně zaznamenáváme odlétání námrazy z listů rotorů větrníků – i nebezpečí
pro ptactvo a netopýry. Na srdci nám leží i vnímání obyvatel,
odborníci polemizují o zdravotních rizicích. Mnozí lidé pociťují z blízké přítomnosti monster s pohybujícími se chapadly tíseň a ztrácejí pohodu bydlení. Pochopitelně pak mají obavy
i z poklesu hodnoty svých nemovitostí.“
Řešením, které kraj dlouhodobě prosazuje, je zařazení jaderné energie mezi čisté zdroje. Jaderná elektrárna totiž do ovzduší nevypouští žádné škodliviny,
ani dokonce oxid uhličitý a Česká republika by uznáním jaderné energie jako zeleného zdroje snadno splnila bruselské kvóty, ke kterým se zavázala. „Závazek vůči Evropě, který možná
byl potvrzen za naši zemi trochu neuváženě, je možné splnit
i tak, že prosadíme přesun jaderné energetiky do čistých technologií, do výroby z obnovitelných
zdrojů. Takové řešení by bylo
velmi žádoucí z hlediska obecného zájmu nejen pro Vysočinu,
ale pro Českou republiku i celý středoevropský prostor,“ uzavřel Zdeněk Ryšavý.

Seniorům vyrůstá lepší bydlení
Vysočina (kid) • Klienti sociálních zařízení na
Vysočině se velmi brzy dočkají lepšího bydlení.
Umožní to řada oprav a rekonstrukcí, které se
právě rozbíhají.
„Letos v srpnu už bude hotová rekonstrukce hlavní ubytovací jednotky Ústavu sociální péče Zboží. Ta přišla na 80 milionů
korun, které kraj získal z ministerstva práce a sociálních věcí,“
popisuje krajský radní pro sociální věci Petr Krčál (ČSSD).
Následovat bude celková přestavba bývalého chirurgického pavilonu v havlíčkobrodské nemocnici na sociální lůžka. Ta bude hoto-

vá na konci roku a 44 nových míst
přišlo na 70 milionů korun. Nově vzniklá místa pro seniory zatím kraj nebude obsazovat, protože
sem hodlá nastěhovat část klientů
z domova pro seniory ve Ždírci.
Ten totiž do roku 2011 projde
celkovou rekonstrukcí v hodnotě
100 milionů korun. „Zde máme
předběžně slíbenou dotaci z ministerstva,“ řekl Petr Krčál. Část
klientů ze Ždírce bude ubytova-

ná také v nově vznikajícím domově pro seniory Stříbrné terasy Jihlava, který staví soukromý developer.
Velmi brzy začne stavba zbrusu
nového domova důchodců také
ve Velkém Meziříčí. I ta bude stát
100 milionů korun a ministerstvo
práce už potvrdilo, že na stavbu poskytne peníze. Stará budova ve Velkém Meziříčí, která byla
kdysi postavena jako úřední sídlo
tehdejšího okresu, připadne městu. Účelům bydlení pro seniory
totiž administrativní komplex vyhovuje jen s přimhouřením oka,
a navíc je velký provoz v budově
neúměrnou zátěží pro statiku.

„Veškeré tyto akce mají za cíl
radikálně zlepšit bydlení pro seniory na celé Vysočině. Je třeba také vědět, že to nikde neznamená úbytek pracovních míst, to
chci zdůraznit,“ prohlásil Krčál.
Kraj se také bude podílet na rekonstrukci objektu domova důchodců Velký Újezd. Ten je příspěvkovou organizací kraje, objekt ale vlastní řád karmelitánek,
který chce na její opravu získat
evropskou dotaci. Nový domov
důchodců o 90 místech vznikne
také v Pelhřimově, provozovat jej
bude město a kraj bude na provoz
přispívat. Opravou projde i městský domov důchodců v Pacově.

Nepřehledné úseky zmizí
Za mnohé nehody nemůže jen takzvané nepřizpůsobení, ale zrádná místa na silnicích, která chce kraj odstranit
Vysočina (kid) • Na silnicích Vysočiny bude brzy
zase o něco bezpečněji. Umožní to opatření,
navržené právě dokončenou studií nehodových
úseků.
„Vycházeli jsme z předpokladu, že ne všechny nehody způsobuje to okřídlené nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky,“
vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Libor Joukl
(ČSSD) a dodává: „Ukázalo se,
že za velkým množstvím nehod

V další fázi přestavby křižovatky
Jihlava – Pelhřimov – Telč odborníci navrhují buď kruhový objezd…

stojí to, jak silnice vypadá, jak
je třeba zatáčka prudká a jak je
před ní řidič varován. Odborníci, kteří studii zpracovávali, do své práce zahrnuli například i psychologické působení šířky a kvality povrchu těsně
před nehodovým úsekem – jest-

…anebo kolmější napojení silnic
s tím, že hlavní silnice povede do
Třeště – už jenom proto, že zde
jezdí daleko více aut.



li zkrátka rovná silnice následovaná nečekaně ostrou zatáčkou
nesvádí k razantnější jízdě a podobně.“
V první fázi se studie zabývala
devíti lokalitami na Vysočině.
Jde o místa, která jsou nápadná
velkým množstvím nehod podobného charakteru. Z toho se
dá usoudit, že na tom místě není
něco v pořádku, že nějaký problém přímo na silnici k nehodám přispívá. I zkušenosti z evropských zemí říkají, že se asi
třetina nehod odehrává na pouhých třech procentech úseků silnic a je tedy vhodné se stavebně
zabývat právě těmito úseky.
„Dobře se to dá doložit na
příkladu křižovatky mezi silnicí z Jihlavy do Pelhřimova
a z Třeště do Jihlavy. Tam se za
tři roky stalo téměř 20 nehod
a drtivá většina z nich spočívala
v tom, že řidič přímo na křižovatce narazil do auta, které jelo před ním směrem od Třeště.
Z toho jasně vyplývá, že oba jeli rychle, pokoušeli se rozhlížet
a ten první prudčeji zastavil. Je
tedy zjevné, že je do křižovatky špatně vidět,“ popisuje závěry studie Libor Joukl.

U křižovatky Jihlava – Pelhřimov – Telč navrhli odborníci rychlou nápravu
v podobě změny dopravního značení. Značku, která upozorňuje na přednost v jízdě, je třeba zvýraznit, přerušovanou čáru, která psychologicky
nabádá k rychlejší jízdě, vyměnit za plnou a jasně na silnici na přednost
v jízdě upozornit.

Řidiče před křižovatkou mate i nejasná návěstní tabule. Nic nenasvědčuje tomu, že přijde nepřehledná křižovatka, na které budou
muset dát přednost.

Konkrétně v tomto případě od- ničáři provádí v rámci běžné dět tak, jak na tyto silnice dojde
borníci zjistili, že křižovatka je údržby a ty větší stavební zá- řada v našich investičních plášpatně označená matoucím do- sahy budeme postupně prová- nech,“ řekl Joukl.
pravním značením, úhel napojení obou silnic neumožňuje řidičům správně odhadnout situaci,
a je třeba pak opravdu prudce
brzdit. Navrhli proto poměrně
levné opatření na změnu vodorovného i svislého značení a do
budoucna i přebudování křižovatky buď na kruhový objezd,
anebo na kolmější napojení silnic včetně změny přednosti.
Ve Velkém Meziříčí brání výhledu při vjíždění na hlavní silnici od polikli„Podobná je situace u všech
niky vysoká betonová zeď na mostě. Stačí ji pouze snížit a auta na hlavní
úseků, kterými se studie zabýsilnici už vidět jsou.
vala. Změnu značení už naši sil-

www.kr-vysocina.cz
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Výstava přivítala návštěvníky
(Pokačování ze str. 1)

Dolnorakouskou zemskou výstavu hejtmani Vysočiny Jiří Běhounek a Dolního Rakouska Erwin Pröll otevřeli pro veřejnost
17. dubna. V rakouském Hornu a Raabsu
a v Telči na Vysočině
tak mohli lidé poprvé
vidět ojedinělé expozice ze společných dějin i sousedství, rozděleného ostnatými dráty. Návštěvníci mají obrovskou
výstavu, kterou rakouská i česká strana připravovaly více než
dva roky, otevřenou až do 1. listopadu.
V Hornu se výstava věnuje historii. V tamním domě umění
(Kunsthaus) exponáty i panely
mapují průběh a události posled-

ního století. Od společné historie
bez hranic v monarchii pod vládou Habsburků, přes rozpad monarchie, nástup národního socialismu a druhou světovou válku,

poté studenou válku, uvolnění
v letech 1968 a 1969 a nakonec
sametovou revoluci, pád železné
opony a společné setrvání v Evropské unii.
V Raabsu v objektu Lindenhof
lidé uvidí atraktivní autentické
exponáty z dob existence hranice. Zátarasy, které nejde prorazit ani těžkou bojovou technikou,
či malé letadlo, kterým se pokoušel jeden z Čechů železnou oponu přeletět. Hranice zde ale není
pojímána jen jako čára mezi státy, ale daleko šířeji. Expozice tak
mapuje i hranici ideologií, symbolů či náboženství jako rozhraní v myšlení lidí.
Na zámku v Telči pak výstava prezentuje společnou českorakouskou kulturu. Prostor zde dostávají význační umělci, pro které
byly domovem oba sousední státy. Například Gustav Mahler, Josef Hoffmann nebo Egon Schiele.
Dolnorakouská výstava přibližuje soužití Čechů a Rakušanů

způsobem, o jaký se ještě nikdo
nepokusil. Mezi tisícovkami exponátů se najdou drobné kuriozity ze soukromých sbírek pamětníků a přímých účastníků
historických událostí i klíčové předměty společných dějin.
V Hornu je k vidění
třeba Zlatá bula, listina, kterou upravil císař Karel IV. v roce
1356 volbu a korunovaci římsko-německých králů
ze strany kurfiřtů. V Raabsu lidé
mohou spatřit originál pozdně
gotické monstrance z 15. století
a v Telči pak svetr Václava Havla, který nosil v průběhu sametové revoluce.
Dolnorakouská zemská výstava
je ideálním cílem školních výprav. Díky srozumitelnému podání a edukačním drobnostem se
zde děti dozvědí o historii i současnosti českorakouského soužití více, než by kdy mohly slyšet ve výuce. Součástí výstavy
jsou také desítky společenských
a kulturních doprovodných akcí
ať už v Dolním Rakousku či na
Vysočině.
Mezi všemi třemi místy výstavy jezdí zvláštní autobusy, regiony upravily pro turisty také
cyklotrasy a vše je přizpůsobeno tomu, aby lidé měli výpravu
za výstavou co nejpohodlnější,
nejpříjemnější, a hlavně nejužitečnější.

Hejtmani Vysočiny Jiří Běhounek a Dolního Rakouska Erwin Pröll si vyzkoušeli telefony pohraničníků. Foto: archiv kraje

Čpavek je plně pod kontrolou
Vysočina (kid) • Zimní stadiony i potravinářské firmy na Vysočině, které k chlazení používají čpavek, mají zařízení v dobrém
stavu a řádně se o ně starají. Nehrozí tak únik čpavku do okolí.
Po kontrole to uvedl krajský odbor životního prostředí.
Krajský úřad spolu s hasiči
a Českou inspekcí životního prostředí zkontroloval tři zimní stadiony v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a Žďáru nad Sázavou a pro-

vozy Kosteleckých uzenin a.s.
a Moravia Lacto a.s. Jihlava. „U
Kolik čpavku chladicí zařízení používají:
žádného z kontrolovaných proZimní stadion Jihlava 0,8 tuny
vozovatelů nebyla zjištěna záZimní stadion Havlíčkův Brod 10 tun
važnější porušení zákona, nebyla příjímána nápravná opatřeZimní stadion Žďár nad Sázavou 0,8 tuny
ní s výjimkou administrativních
Kostelecké uzeniny a.s. 35 tun
doplnění. Všude jsou pro případ
úniku čpavku funkční čidla, záMoravia Lacto a.s. Jihlava 7,5 tuny
sobníky čpavku jsou označeny,
umístěny bezpečnostní listy, ha- čem, obsluhující personál je pra- ně kontroly,“ shrnul Ivo Dobrivarijní plány a ochranné pomůc- videlně školen a hasičský sbor anskij z krajského odboru životky. Systémy jsou řízeny počíta- provádí v objektech dvakrát roč- ního prostředí.

Novotný: Bystřice umí
získat evropské dotace

Lesníci z Evropy míří k nám
Vysočina (jis) • Vysočina se připravuje na setkání ředitelů
zodpovědných za lesy v zemích
EU. Akce zařazená do seznamu
aktivit předsednictví ČR v Radě
Evropy bude v našem regionu
ve dnech 23.–25. června 2009.
Kromě odpovídajícího kongresového zázemí Vysočina zaujala především pestrou
vlastnickou strukturou lesů nebo soustředěním největších dřevozpracujících firem.
Zhruba osm desítek účastníků z celé Evropy dorazí na Vysočinu 23. června a stráví
zde tři pracovní dny. „Předběžný program
v prvním dni počítá s odborným jednáním
v Jihlavě, druhý den se účastníci setkání
přesunou také do terénu v blízkosti lesního hradu Roštejn, třetí den je v programu
vyhrazen exkurzím na lesní majetky různých vlastníků – lesní majetky rodiny Kinských v okolí Žďáru nad Sázavou, návštěva
LDO Přibyslav a STORY ENSO Ždírec nad
Doubravou,“ popsal akci krajský radní pro
lesní hospodářství Josef Matějek (ČSSD).
Zastřešující ministerstvo zemědělství
i spoluorganizátor setkání kraj Vysočina důsledně dbají na to, aby veškerý servis účastníkům poskytovaly regionální společnosti a podnikatelé. Dopravu z Prahy, kde jednání 22. června začíná, na Vysočinu zajistí
místní dopravce, účastníci budou ubytováni po celou dobu v Jihlavě, kde budou také
probíhat zásadní pracovní jednání. S organizací programu budou pomáhat i studenti
krajem zřizovaných středních škol – Hotelové školy Třebíč a Střední umělecko–prů-



myslové školy Jihlava. „Studenti už nyní
prochází intenzivním školením a průpravou, tak aby mohli zastoupit funkce zkušených průvodců v anglickém či francouzském jazyce a jejich pomoc využijeme i při
stravovacích procesech,“ doplnila Kateřina
Nedvědová z krajského úřadu.

Co jste o lesích Vysočiny
možná nevěděli:
Podle údajů z Národního lesnického
programu se roční umístěná těžba dřeva v kraji Vysočina dlouhodobě pohybuje v rozmezí 1,0–1,3 milionu m3.
Dřevo představuje na Vysočině vedle zemědělství historicky důležitý zdroj
obživy. S ohledem na venkovský charakter regionu měl a má dřevozpracující průmysl na Vysočině svou tradici
a patří k vyhledávaným oborům. V roce 2008 pracovalo v kraji se dřevem
a okolo dřeva více než 4,5 tisíce lidí.
Mezi největší zaměstnavatele dřevozpracujícího průmyslu na Vysočině patří Dřevozpracující družstvo (Lukavec),
SAPELI, a.s. (Polná), Kronospan ČR,
spol. s r. o. (Jihlava) a největší pila v ČR
Stora Enso Timber Ždírec s. r. o. (Ždírec
nad Doubravou).
(Ukázka z připravované publikace podpořené ze schváleného projektu ROP
s názvem Vítejte na Vysočině.)
www.kr-vysocina.cz

Bystřice nad Pernštejnem (kid) • Bystřice připravuje aktivně evropské projekty, a je tak úspěšná při čerpání bruselských dotací. Po návštěvě města to řekl náměstek hejtmana Vysočiny Vladimír Novotný (ČSSD).
Do Bystřice se na celodenní pracovní návštěvu vypravil náměstek Novotný spolu s hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem (nez.
za ČSSD). Kromě diskuse s vedením města absolvovali ještě jednání s vedením největšího tamního zaměstnavatele, firmou Wera
Werk, Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou a debatu s bystřickými seniory.

Budějovice vyhrály erb
Vysočina (kid) • Zlatý erb letos
opět zamířil na Vysočinu. Moravské Budějovice zvítězily v kategorii webových stránek měst.
Ale to není vše. V kategorii webových služeb obsadila Přibyslav
třetí místo za internetové přenosy zasedání zastupitelstva a v soutěži Eurocrest, což je klání webových stránek měst Evropy, se mezi
hlavní oceněné projekty se svými
stránkami probojovala Jihlava.
Vyhlašování výsledků bylo jako
tradičně součástí dvanáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. „Letos jsme na Vysočině opět potvrdili, že patříme
ke špičce, což dokladuje historicky nejvyšší počet titulů Zlatý erb

získaných našimi městy a obcemi
v celostátních kolech,“ komentoval skvělé výsledky krajský radní pro informatiku Zdeněk Ryšavý (ČSSD).
Moravské Budějovice svým celostátním prvenstvím završily vítězství v letošním krajském kole Zlatého erbu. Přibyslav s internetovými přenosy vyhrála na Vysočině kategorii webových služeb
a v kategorii obcí zvítězil Dobronín. Mezi příspěvkovými organizacemi vyhrála Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův
Brod. „Pro mě osobně byl letos
Zlatý erb vyjímečný tím, že jsem
většinou jako zástupce Okříšek
cenu přebíral a letos poprvé předával,“ uzavřel Zdeněk Ryšavý.
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Autocentrum zánovních vozů FORD, OPEL, ŠKODA, VW, starší vozy z protiúčtu
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Podělte se s námi o Vaše zážitky z dovolené a vyhrajte tu letošní!
Nejlepší fotka vyhrává každý den. Soutěž probíhá od 1/4/2009
do 31/5/2009.
Pravidla soutěže a další informace na www.nasejihlava.cz

Hledáme chalupu,
chatu, statek
na Vysočině.
Rychlá platba,
tel 608 444 424

Auta, která potěší

klik na
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www.hyperinzerce.cz

mobil: 724 823 478
jihlava@oknotherm.cz
SC 82002/2
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www.bytyjihlava.cz
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www.nasejihlava.cz

Informační kancelář:.BULZ#PäÓ +JIMBWB
Konzultační hodiny:1P 4UoIPE

Hlavní partneři
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... a ny ní

m ož no st
O D PO ČT U D PH
N A N AŠ E VO ZY !
www.provapo.cz

Garance původu Garance najetých
ajetých km Garance
Garannce stavu
stavu
SC 90351/1

Náš partner pro financování vozidel
el

Provozní doba: Po-Pa 8:30 - 18:00 hod., So 09:00 - 15:00 hod.
Velké Meziříčí, u EXITU 146, dálnice D1 (ve směru Brno-Praha) tel.: 725 60 30 60 (724 560 249)
Ford Mondeo 2.0 TDCi TITANIUM
2008

Ford Focus 1.8 TDCi
2005

bez přípojky vody,
odpadu, el. proudu.
• I na dobírku.
• Sedm typů.
prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

(mimo vyznačenou dobu kdykoliv po telefonické domluvě)
Opel Zafira 1.9 CDTi 150PS
2008

• Funkční

800 100 414

Škoda Octavia 1.9 TDi SLX 81 kW
2000

590.000 Kč

195.000 Kč

www.d1cars.cz

128.000 Kč

protiúčet

Kouřimská 18

HZZ a.s., Brno
Gajdošova 82

SC 90145/9

479.000 Kč

SC 90280/6

VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA, Praha 3
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ZA HUBIâKU!
Po cel˘ mûsíc kvûten Vám dáme
k na‰im oknÛm navíc i májové políbení!
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Záruka kvality!
âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

VOLEJTE ZDARMA

800 23 00 23

Více informací získáte na ãísle 800 23 00 23
nebo na www.pksokna.cz

Akce se vztahuje na cenové nabídky zhotovené v období 15.4. - 31.5. 2009.

www.pks.cz

www.infobus-ok.cz

SC 81859/3

SC 81860/3

Střední Morava
a Jeseníky
přijedou k vám!

SC 90172/2

FSUY^V_b]QSjc[vdU^Q*

PKS MONT, a.s.
Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou
fax: 566 697 392
e-mail: mont@pks.cz

Májov i uzavﬁení 009!
pﬁ
a2
pouze nce kvûtn
o
k
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d
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Navštivte pojízdné
informační centrum
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Více na www.strednimorava-tourism.cz
a www.jeseniky-tourism.cz.
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Vás zve na

VELETRH BYDLENÍ A VOLNÉHO ČASU NA VYSOČINĚ

www.kinsky-zdar.cz
Bezručova 4, Žďár nad Sázavou 2 • tel. /fax: 566 628 861 • e-mail: obchod@kinsky-zdar.cz

16.–17. 5. 2009 • Dům kultury Žďár nad Sázavou • Sobota 9–18 hod. • Neděle 9–17 hod.

isolace
vnitřní zahrada
venkovní zahrada
– zahradní centrum
servis zahradních strojů
a řet. pil STIHL

deskový materiál
formátovací pila
dřevo, dřevěné
obklady
hranění desek
lišty, podlahy

prodejní doba:
po – pá 7.00 – 19.00 • so 8.00 – 17.00 • ne 8.00 – 17.00

10 hod. dětské pásmo – žonglování v šapitó
11 hod. výběr nožů do domácnosti a jejich ostření
12 hod. ukázka výroby srubového nábytku
13 hod. ukázky paličkování, batikování
14 hod. dětské pásmo – malování hedvábného šátku
15 hod. hudební vystoupení – Nonstop, Ruská Máša…

Vinotéka, ochutnávka sýrů, čajovna, kavárna, horoskopy, vázání kytic, modeláž a úprava nehtů, malování hedvábí, malování
henou, dotační poradenství na zateplování domů, ukázky tmelení sádrokartonových systémů moderní technologií.

Partneři akce:

VŠE PRO DŮM, LES A ZAHRADU

Inzertní manažer:

Neděle

10 hod. dětské pásmo – malování na bavlněnou tašku
13 hod. ukázky vyšívání obrazů, paličkování, batikování
14 hod. blok dětského pásma – výuka tanců
15 hod. závod dětí – koloběžky, tříkolky pro vítěze
16 hod. ukázka malby na sklo, malování obrazů
17 hod. výběr nožů do domácnosti a jejich ostření
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T AT O P O Z V Á N K A N A H R A Z U J E V O L N O U V S T U P E N K U

UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE DO
KVĚTNOVÉHO ČÍSLA JE 15. KVĚTNNA 2008.

Klára Černíková
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e-mail: cernikova@ceskydomov.cz
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PENÍZE I DO 24 HODIN.
EXEKUCE VYŘEŠÍME.
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Tel.: 736 631 401 ¾
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tel.: 777 789 600

SC 90250/2

nářadí, železářství
domácí potřeby
bytové dekorace
koupelnové doplňky
barvy
osvětlení, elektro

Sobota

SC 90339/1

Doprovodný program:

SPLÁTKOVÝ PRODEJ • DOPRAVA AŽ DOMŮ

VÁŠ OSOBNÍ
ELEKTROMARKET

www.kr-vysocina.cz

>> blízko centra, dostupnost MHD
>> možnost parkování před prodejnou
WWW.TSBOHEMIA.CZ
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Kraj Vysočina

Parky kolem ústavů
časem zazáří novotou
Vysočina (kid) • Parky u šesti krajských sociálních zařízení projdou do dvou let obnovou. Umožní to evropská dotace, o kterou se uchází kraj.
Kraj nemá bezedný rozpočet,
a tak ze svých peněz upřednostňuje opravy budov a vylepšování bydlení pro klienty.

Evropské peníze jsou jakoby
navíc, a tak nám umožní zlepšit stav parků, které také klientům slouží,“ řekl krajský radní
životního prostředí Zdeněk Ryšavý (ČSSD).
Žádost o dotaci kraj podá ještě letos, práce by měly začít už
příští rok.

Za hasiči byli poslanci
Jihlava (pz) • Poslanci podvýboru
pro IZS Karel Černý (ČSSD), Juraj Raninec (nezař.) a Petr Zgarba
(ČSSD) v doprovodu ředitele HZS
kraje Vysočina Drahoslava Ryby a předsedy bezpečnostní komise kraje Jana Slámečky (KSČM)
během svého výjezdního zasedání
na téma dálnice D1 v úseku Vysočiny navštívili mimo jiné operač- městkem hejtmana pro dopravu
ní středisko kraje a jednali i s ná- Liborem Jouklem (ČSSD).
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Kraj se zapojí do školní výuky
Jihlava (jis) • Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (nez. za
ČSSD) a rektor Vysoké školy
polytechnické Jihlava Ladislav
Jirků podepsali smlouvu o budoucí spolupráci vysoké školy a kraje Vysočina. Tento krok
oficiálně potvrdil vážný zájem
kraje spolupracovat s vysokou
školou především v oblasti aktivního zapojení se školy a studentů do problematiky kraje
Vysočina. „Velký prostor bude
dán i zástupcům kraje a krajského úřadu, kteří uplatní možnost
předávat zkušenosti z práce ve
veřejné správě na akademické
půdě i spolupracovat na společných tématech,“ uvedla krajská
radní pro školství Marie Kružíková (ČSSD).
Spolupráce kraje Vysočina
a VŠPJ se rozběhla v okamžiku
vzniku vysoké školy, osvědčila se při partnerských aktivitách
v rámci projektů financovaných
z evropských fondů.

Na snímku hejtman Jiří Běhounek s rektorem Ladislavem Jirků při předávání originálů smluv k podpisu. Foto: archiv kraje

Města sociální péči zvládají Obce odmítly zákon o odpadech
Vysočina (kid) • Města na Vyso- tvrdit jejich naprostou spokojenost se zajímali o platové a sociální
čině přistupují k sociální péči od- s bydlením a službami a celou or- podmínky pracovníků v sociálpovědně a pro své obyvatele za- ganizací sociálních služeb v Třeš- ních službách a o dodržování stanjišťují vysokou kvalitu služeb. Po ti,“ řekl Petr Krčál.
dardů sociální péče, které jsou zápracovní návštěvě Třeště to uvedl Radní diskutoval se starostou kladním nástrojem v oblasti zlepkrajský radní pro sociální věci Pe- Vladislavem Nechvátalem a mís- šování kvality sociální péče.
tr Krčál (ČSSD).
tostarostou Vladislavem Hynkem Město Třešť klade velký důraz
„Při svých pracovních cestách si o systému a financování sociál- na provozování terénních služeb
kladu dva základní cíle, jeden je ních služeb ve městě. Prohlédl si pečovatelské služby, kterou profinancování sociálvozují pro další
ních služeb a dru- Petr Krčál: Navštívil jsem převážnou část měst okolní obce. Pečohý je přístup města
vatelské služby vyna Vysočině a vždy jsem se setkal s velmi
k organizaci sociálužívá v dnešní dokladným přístupem rady a zastupitelstva
ních služeb. Musím
bě více jak 240 obk provozování sociálních služeb.
říci, že jsem dopočanů z okolních obsud navštívil převážcí, které spádují do
nou část měst na Vysočině a vždy oba domy s pečovatelskou služ- města Třeště. Vedle pečovatelské
jsem se setkal s velmi kladným pří- bou a diskutoval i se seniory o je- služby město provozuje dva dostupem rady a zastupitelstva k pro- jich postavení v rámci sociálního my s pečovatelskou službou, kde
vozování sociálních služeb. Jinak systému České republiky. Společ- mimo běžných služeb pro seniotomu nebylo ani v Třešti. V dis- ně s místostarostou města Vladi- ry organizuje i pedikúru a manikusi s obyvateli domu s pečova- slavem Hynkem navštívili i pra- kúru, odlehčovací služby a nákutelskou službou musím pouze po- covníky pečovatelské služby, kde py pro seniory.

Vysočina (kid) • Nové vedení
ministerstva životního prostředí
by mělo zcela přepracovat připravovaný zákon o odpadech. Měsíčníku Kraj Vysočina to řekl
krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý (ČSSD) s tím,
že proti současné podobě zákona
protestují kraje, obce a nakonec
i informovaní ekologové.
„Jednou z našich hlavních výhrad je skutečnost, že návrh zákona v podstatě odmítá energetické využití komunálních odpadů včetně bioodpadů. Přitom jde
o způsob úspěšně využívaný například ve Švédsku, Dánsku či
Švýcarsku, tedy v zemích, které
se řadí mezi nejvíce ekologicky
orientované státy. Nejde ovšem
o spalování v domácích kotlích,
jak se zřejmě domnívá Kateřina
Jacques, ale v moderních zaříze-

ních, která díky vysoké účinnosti spalovacího procesu a vybavení kvalitními filtry a odlučovači
částic nemají žádné negativní dopady na životní prostředí. Dokonce se dá říct, že se jedná o velmi
zajímavý alternativní zdroj výroby elektrické energie a tepla,“ vysvětlil Zdeněk Ryšavý. Radní tím
narážel na známou televizní scénu, kdy předsedkyně poslaneckého klubu Zelených nevěděla, co
je biomasa. „Legrace ovšem končí ve chvíli, kdy si uvědomíme,
že lidé s takovými neznalostmi
rozhodují o schvalování zákonů
a díky vysoké funkci ve vedení
koaliční strany i o jejich přípravě. Může nás potom překvapovat kvalita návrhu nového zákona o odpadech? Mě už tedy ne.
Jen jsem si potvrdil správnost našich výhrad vůči obsahu této nor-

my a doporučení stáhnout ji z legislativního procesu jako celek.
V tom se ostatně shodujeme nejen s ostatními kraji, ale i se Svazem měst a obcí, Hospodářskou
komorou ČR a podnikatelskými
subjekty působícími v odpadovém hospodářství,“ řekl Ryšavý
a dodal: „Věřím, že nové vedení ministerstva životního prostředí bude méně fundamentalistické
než to dosavadní a naopak bude
mít zájem o názory těch, kteří se
s problematikou odpadového hospodářství denně setkávají v praxi, tedy zástupců komunální sféry, krajů a odborných firem. Jen
tak můžeme společně najít cestu
k efektivnímu systému využívání
odpadů zajišťujícímu splnění závazků vůči Evropské unii a zároveň ekonomicky přijatelnému pro
peněženky občanů.“

Radní varoval před kůrovcem
I když letošní zima svým průběhem příznivě
zapůsobila na omezení stavu škůdců v lesních
porostech, je třeba nepodcenit případné ohrožení
napadení lesa kůrovci a s ohledem na vývoj počasí
věnovat kůrovci patřičnou pozornost. Správce lesů
na Vysočině před kůrovcem varoval krajský radní
pro lesní hospodářství Josef Matějek (ČSSD).

Chodbičky pod kůrou jsou důkazem devastačního účinku brouka na lýko
a nakonec celý strom. Foto: archiv kraje



Škůdci napadají zejména oslabené stromy, kde se v případě
příznivých klimatických podmínek (teplo, sucho) během relativně krátké doby několika týdnů
rozmnoží. Proto je třeba kůrovcem napadené stromy včas pokácet a asanovat, jinak
dochází
k rychlému rozšíření
kůrovce
do okolních porostů.
Následně může dojít až k jejich přemnožení a vzniku
kůrovcové kalamity. Na
Vysočině jsou
tyto skutečnosti umocněny
ještě tím, že většinu porostů tvoří
hlavně smrk, a dále tím, že v našem kraji je velký podíl drobných
vlastníků lesů, kteří mají často
bydliště hodně vzdálené od svého lesního majetku. Povinnost
preventivně bránit vývoji, šíření
a přemnožení kůrovců v lesních
porostech je dána lesním zákonem. Vlastník lesa má tuto povinnost i z důvodu možného nebezpečí poškození smrkových
porostů na okolních sousedních

lesních pozemcích. Důležitou odbornou pomoc zabezpečí vlastníkům lesa v těchto případech spolupráce s odborným lesním hospodářem. Je velmi důležité, aby
vlastník lesa prováděl veškeré
činnosti v lese ve spolupráci se
svým odborným lesním
hospodářem,
což
mu
mimo jiné ukládá i lesní zákon.
Další výhodou této součinnosti je,
že se vlastník lesa může vyvarovat
neodborného
či nezákonného
konání nejen
na svém
lesním majetku. Kontakt na odborného lesního hospodáře lze získat na odboru životního prostředí (státní správa lesů)
příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností.
„I když je kůrovec co do velikosti nevýrazný hmyz, dokáže způsobit velké škody, což je
vidět v současné době zejména na Šumavě a severní Moravě. Ochrana lesa proti kůrovcům
je náročná pro všechny vlastníky lesů a je velmi důležité ji ne-

www.kr-vysocina.cz

Zdravý vzrostlý strom nájezd lýkožrouta smrkového nedokáže přežít.
Foto: archiv kraje

zanedbat. Dřevo z kůrovcem
poškozených stromů má horší
kvalitu a prodává se za výrazně nižší ceny,“ řekl Josef Matějek.
„V rámci provádění prací v le-

sích je potřeba dbát zvýšené
opatrnosti, aby nedošlo ke vzniku lesních požárů,“ varoval zároveň krajský zastupitel a ředitel jihlavských městských lesů
Václav Kodet (KDU-ČSL).
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Kraj Vysočina

a cestovní ruch
Klienti ústavů točí Malého prince Lázeňství
byla hlavní témata setkání
Těchobuz (kid) • Právě v těchto
dnech vrcholí dokončovací práce na filmu Malý princ v pelhřimovské střižně. Film vznikal
v rámci mezinárodního programu a všechny herecké role v něm
ztvárnili lidé s mentálním postižením.

film na motivy knihy A. de Saint
Exupéryho vzniknul, je Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz. Partnery programu se staly Domov sociální pomoci z Krakova v Polsku, domov
sociální péče v Zavare u Trnavy na Slovensku, se kterými má
ÚSPMP Těchobuz dlouhodobou
spolupráci, a Ústav sociální péče
v Křižanově.
„Cílem tohoto programu bylo
umožnit lidem s mentálním postižením nevšední zážitky při nevšední práci a ve snaze deklarovat společnosti, že s přiměřenou
podporou dokáží lidé s mentál-

Hejtman Jiří Běhounek, ředitelka Simona Tomanová a radní Petr Krčál při
dotočné. Foto: archiv kraje

ním postižením mnohé,“ vysvětluje ředitelka těchobuzského ústavu Simona Tomanová.
Natáčelo se v prostředí parku
v Těchobuzi, v Chýnovských jeskyních, v Telči, Pacově i v televizním studiu. Premiéra filmu bude ve dnech 4.–6. června v Praze
na Mental Power Film Festivalu

„To, co jsem zatím viděl, slibuje velmi nevšední zážitek,“ říká krajský radní pro sociální věci Petr Krčál (ČSSD), který se
se vznikajícím dílem seznámil.
Iniciátorem a hlavním organizátorem mezinárodního programu Malý princ, v rámci kterého

NAŠE TIPY

Brusel, Vysočina (kid) • Téměř tři stovky účastníků,
obchodní kontakty, přednášky a výměna zkušeností.
Tak vypadal workshop Cestovní ruch a lázeňství:
vytváření silnějšího odvětví, který v Bruselu
organizovala tamní kancelář kraje Vysočina.

Prague. Závěrem celého programu bude účast na festivalu v Praze v červnu letošního roku. „Poděkování patří všem sponzorům,
kteří nám pomohli získat peníze
na pokrytí nákladů při realizaci
filmu, a také kraji Vysočina, který přispěl nemalým dílem,“ uzavřela Simona Tomanová.

S příspěvkem o významu cestovního ruchu pro rozvoj regionu
zde vystoupil i krajský radní pro
regionální rozvoj Martin Hyský (ČSSD). „Význam cestovního ruchu pro rozvoj krajů opravdu prudce roste. Proto je důležité posilovat spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem
a hledat možnosti podpory podnikání v cestovním ruchu a lázeňství,“ uvedl Martin Hyský.
Na následném miniveletrhu cestovního ruchu jednotlivé regiony České republiky, včetně přibližně 40 regionálních subjektů,
podnikatelů i odborníků z oblasti cestovního ruchu a lázeňství,

prezentovaly konkrétní turistickou nabídku. Kraj Vysočina zde
byl zastoupen organizací Vysočina Tourism. Hlavním smyslem
veletrhu byla propagace regionů České republiky a jejich klíčových partnerů z oblasti cestovního ruchu a lázeňství. Součástí
miniveletrhu byla recepce s možností ochutnávky českých regionálních specialit. Vysočina zde
nabízela pivo z klášterního pivovaru v Želivi.
Workshop navštívilo téměř tři
sta účastníků z řad odborné veřejnosti, evropských institucí, zástupců zahraničních regionů, touroperátorů i tisku.

Školy umění získají dotaci Provoz divadla publikum zaujal

4. květen
Country Sisters, koncert, Národní
dům, Třebíč, 19.00

7. květen
Stamicovy slavnosti, Dobrá
zpráva, jazzový večer, Klub Čechovka, Havlíčkův Brod, 19.00
Majáles 2009, Horní náměstí,
Humpolec, 10.00
Absolventský koncert ZUŠ, velký sál zámku, Žirovnice, 19.00

7.–10. květen
Mezinárodní pěvecká soutěž,
Žďár nad Sázavou

Vysočina (kid) • Nové klavíry, hrnčířská
pec anebo nové ozvučení dechového orchestru. To si letos koupí umělecké školy na Vysočině díky krajské dotaci na učební pomůcky pro základní umělecké školy.
Kraj tuto dotaci školám dává už pátým rokem, a to bez ohledu na to, zda jsou školy
krajské, či obecní anebo dokonce soukromé.
„Za tu dobu, tedy pět let, jsme podpořili 46
žádostí bezmála pěti miliony korun,“ vypočítala krajská radní pro školství Marie Kružíková (ČSSD).
Mezi devět letošních úspěšných žadatelů
patří například Základní umělecká škola ve

Velkém Meziříčí, která si díky dotaci kraje Jihlava (kid) • Před začátkem
bude moci pořídit profesionální klavírní kří- už sedmdesáté divadelní sezóny
dlo, uspěla i Základní umělecká škola Polná, která si pořídí vypalovací pec, Základní se v Horáckém divadle sešli
umělecká škola Gustava Mahlera v Humpol- jeho pravidelní i nepravidelní
ci koupí nové ozvučení dechového orchestru návštěvníci s vedením divadla,
a oprav se dočká také klavír Soukromé základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě. zástupci kraje i města na velké
Kraj podporuje mladé talentované žáky besedě o tom, jak má divadlo
nejrůznějšími způsoby, kromě této dotace vypadat a co diváci chtějí.
sem patří například každoroční vyhlašování
Talentů Vysočiny nebo udílení Ceny hejtma- Asi dvouhodinová debata se dotknula nena kraje Vysočina, které jsou spojené se sti- jen repertoáru, ale třeba i ankety Horác či
vzhledu budovy. Podle krajského radního
pendiem.

pro kulturu Tomáše Škaryda (ČSSD) by se
takové diskusní dny měly opakovat. „Byl
bych rád, kdyby vedení Horáckého divadla v podobných diskusních setkáních pokračovalo i v příštích letech. Pro diváka
je určitě zajímavé nahlédnout do zákulisí
fungování divadla a naopak pro divadlo je
důležité znát potřeby a přání svého diváka.
Pro mě jako zástupce zřizovatele bylo zajímavé vyslechnout všechny dotazy a vystoupení, ať už byla pochvalná nebo kritická. Věřím, že podobné diskuse s diváky
posunou Horácké divadlo zase o krok dopředu,“ uvedl Tomáš Škaryd.

8. květen
Trh řemesel, Havlíčkovo náměstí,vestibuly obou budov radnic,
Havlíčkův Brod, 8.00–17.00

9. květen
Zalaegerszegi Városi Vegyeskar,
maďarský smíšený sbor, hotel Gustav Mahler, Jihlava, 19.00

10. květen
Hana Hegerová, Klub Čechovka,
Havlíčkův Brod, 19.00

11. květen
Jan a František Nedvědové,
divadelní sál, Společenský dům,
Světlá nad Sázavou, 19.00

12.–31. květen
Hudební festival Vysočina
2009, koncerty zahraničních umělců asi v 11 městech Vysočiny

14. květen
Hudební slavnosti 2009, Jaroslav Svěcený a Cimbal Classic, žáci ZUŠ, kino, Jemnice, 19.00

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z EHP/NORSKA

Gotický kostelík sv. Jakuba v Křeči
Nevelká obec Křeč na Pelhřimovsku je historicky spojená
s koncem období husitských válek. Zde se totiž v roce 1435, rok
po tragické bitvě u Lipan, odehrála poslední srážka táborských
radikálních husitů s Oldřichem
z Rožmberka, který je porazil
a teprve touto bitvou doopravdy
husitské války skončily. Po 500
letech byl na místě křečského bojiště odhalen malý památník jako připomínka této události. Husitská epizoda je však pouze součástí dlouhé a bohaté historie této
malé vesničky, kde dnes žije kolem 230 stálých obyvatel.

15. květen

V Třešti se narodil
herec (1. tajenka),
známý jako
(2. tajenka). Působil
i jako pedagog na
pražské konzervatoři
v oboru pantomima.

Stamicovy slavnosti, Eversmiling Liberty, rockové oratorium,
klášterní kostel sv. Rodiny, Havlíčkův Brod, 19.00

16. květen
Galavečer k 20. výročí ZUŠ, kulturní sál zámku, Polná, 18.00

18. květen – 18. červen

Autor:
K. Lear

Největší chloubou obce je pozdně gotický kostel sv. Jakuba nacházející se na vyvýšeném místě v jižní části vesnice, odkud se
otevírá nádherný výhled do širokého okolí. Kostel sice také během husitských bojů nebyl ušetřen válečného běsnění, ale i přes
to zůstává do dnešních dnů pozoruhodnou sakrální stavbou, na
které lze sledovat vývoj architektonických slohů od raného středověku, přes vrcholné období gotiky až po barokní úpravy v 18.
století, kdy byla ke kostelu přistavěna západní předsíň a došlo
k přestavbě věže.

Hanba

Cizopasník
ve vlasech

Provádět
animaci

Menší ovál

Chemický
prvek

Domácky
Vilém

Tupit

Patřící
Mileně

Jednat

Jemnická heligonka, sraz českých, moravských a rakouských
heligonkářů, kulturní dům, Jemnice, 14.00
Den přírody 2009, tradiční velkolepá akce nejen pro všechny milovníky přírody, Valchovská alej,
Počátky

Mající tvar
písmene S
Mužské
jméno

Stovky

Vanout

Chemický
prvek

Menší vůl

Tvoji

Velká plínka

Škraboška

Kam poslat své práce: ZZS KV,
p.o., Vrchlického 61, 586 01 Jihlava

Zámezí
Malý páv

Nový kousky starýho psa, výstava sochaře Radomíra Dvořáka,
Muzeum Vysočiny, Havlíčkův Brod,
denně mimo pondělí 9.00–12.00,
13.00–17.00

V hudbě
„živě“

Znoj

Ruské sídlo

2. tajenka

Značka
americia

Naše město
Tichý stav

Iniciály
Töpfera

Evropan

Tahle

Správné znění tajenky zašlete na
adresu redakce do 15. května. Tři
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Můžete využít i emailovou adresu
tajenkyvysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: Tip (nejen) pro mimožďárské – udělejte si
sem výlet a pátrejte, kde pramení
řeky Oslava, Svratka, Sázava.

Nevyrábět
látku tkaním

POMŮCKY:
Acad, Altan, Maira
Mizet
(o sněhu)



Pozornost

Kategorie soutěže:
Kategorie I. : děti do 6 let
Kategorie II.: děti od 7 do 10 let
Kategorie III.: děti od 11 do 15 let

Italská řeka

Střední
stupeň
kambria

Kozáčtí
náčelníci

POZOR SOUTĚŽ
Děti z Vysočiny mohou vyhrát pěkné ceny ve výtvarné soutěži, kterou
pro ně vyhlásili krajští zdravotničtí záchranáři. Až do 15. května mohou své výtvarné práce se záchranářskou tematikou posílat do sídla služby s tím, že ceny získají první tři v každé kategorii. Ceny bude
záchranka rozdávat v rámci dětského dne, který chystá na 31. května
dopoledne.

Záře

Hromada

do 7. června

Spisy

Polní plodina

Životní úděly

Značka
barviv na
vajíčka

Neodstraňovat
stíráním

SPZ Strakonic

Vrácený míč
(v tenise)

23. květen

Název
hlásky M

Lenička

Citoslovce
povzdechu

Otíkova

Léčivý
prostředek

Ne tak

1. tajenka

Mahler Jihlava 2009, mezinárodní hudební festival vážné hudby

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

Akvarijní ryby Ruské sídlo

Nejstarší část kostela tvoří románská apsida, pocházející z období před rokem 1300. Její stěny jsou zdobené freskami z první poloviny 14. století s výjevy
ze života Krista. Presbytář má
gotickou žebrovou klenbu, jejíž
svorník tvoří pětilistá růže – erb
Vítkovců, kteří drželi Křeč po více než 300 let. Křečský kostel se
může pochlubit dvěma vzácnými zvony z let 1513 a 1554, které patří mezi nejstarší v našem
kraji.
Kostel sv. Jakuba v Křeči je dal- novit z finančních prostředků kosti, která již výrazným způsoší historickou stavbu, kterou se z EHP/Norska. Řešeno bylo ze- bem ohrožovala existenci tohoto
podařilo alespoň částečně ob- jména odstranění intenzivní vlh- cenného sakrálního objektu.

Předložka

www.kr-vysocina.cz

Pobídka

Výherci z minulého čísla V. Břízová,
Havlíčkův Brod, L. Pychová, Světlá
nad Sázavou a R. Novotná, Praha 9
získali tričko Vysočiny, turistickou
mapu a k ní propisku.
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Kraj Vysočina
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Výstava začala velkou radostí
Ani zima a déšť nezkazily v Telči dobrou náladu, která zavládla po otevření • Lidem se zkrátka výstava líbí

Na výstavě lidé uvidí nejen panely a vitríny s drobnostmi, ale také velké exponáty.

Vzácné české klenoty. I to výstava nabízí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 27. května 2009
sídlo kraje Vysočina
Žižkova 57, Jihlava

VYSOČINA CHRÁNÍ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Rakousko vítá české přátele spontánně. České
nápisy v restauracích i obě vlajky na sjezdovce
u městečka Raabs.

Oba hejtmani se při zahajovacím programu dobře bavili. Takhle se smály ale také stovky účastníků.

9.30

Slavnostní zahájení Dne otevřených dveří

9.45

Hra v kostky. Výtěžek bude věnován
ve prospěch Střediska ekologické výchovy
MRAVENEC Pelhřimov Českého svazu
ochránců přírody.

10.00–16.00 Celodenní program připravuje
Agentura Dobrý den Pelhřimov,
společnost EKO-KOM, a. s., Středisko
Chaloupky, o.p.s., ASEKOL s.r.o. a další
veselé odpadové člověče, nezlob se
představení všeho možného vyrobeného
z odpadového materiálu
přehlídka erbů a znaků měst a obcí
z vytříděného odpadu
TONDA OBAL představí řadu her a podá
informace ke správnému třídění pro školy
a školky
oblíbený běh s tříděním odpadu na čas
pro všechny věkové kategorie
fotogalerie ekorekordů
TO BUDETE KOUKAT!
Přijďte se podívat, naučit se třídit a budete překvapení,
co všechno bylo kdysi dávno odpadem!
Celý den je možné si prohlédnout sídlo kraje Vysočina,
připraven je odborný výklad průvodce.

V Hornu divadelníci předvedli ve zkratce společné dějiny. Tohle je zrovna návrat do Evropy.

Hejtman Vysočiny vidí ve výstavě příležitost
k setkávání lidí.

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ

MĚSÍČNÍK ZDARMA DO
VAŠICH SCHRÁNEK
NÁKLAD 215.000 VÝTISKŮ
Šéfredaktor: Petros Martakidis
tel.: 775 944 229,
e-mail: martakidis@ceskydomov.cz
Inzerci vám zprostředkuje:
Klára Černíková
tel.: 777 789 600, e-mail: cernikova@ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
Adresa redakce: Netín 36, 594 44 Radostín nad Oslavou.
Internet: www.kr-vysocina.cz. DTP: Tomáš Coufal.
Zahájení si nenechal ujít ani bývalý hejtman Miloš Vystrčil. Právě on má na
přípravách výstavy svoji velkou zásluhu.

Ministr kultury a bývalý starosta Telče Václav Jehlička přinesl rakouské velvyslankyni Margot Klestilové-Löfflerové teplé oblečení. V Telči byla zima.

Dolnorakouská zemská výstava a materiály s ní spojené jsou součástí projektu REILA, který byl vybrán v rámci OP Cíl Evropské územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007–2013 a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).
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