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Zamlčená moderna odstartovala 

unikátní projekt Vysočina fandí kultuře
Oblastní Galerie Jihlava 
p ipravila ve spolupráci 
s Krajem Vyso ina
unikátní výstavu 
Zaml ená moderna, 
která je sou ástí
rozsáhlého kulturního 
projektu Vyso ina fandí 
kultu e.

Jeho součástí jsou tradiční Muzej-
ní noci, setkání českých a rakouských 
skupin v pěti městech na Vysočině s ná-
zvem Jazzový most, anebo třeba doku-
ment o architektu Josefu Hoffmannovi.

Celoroční projekt odstartovala v ga-
lerii na Masarykově náměstí v Jihlavě 
v polovině dubna výstava 150 vzác-
ných obrazů. „Jedná se o výstavu sesta-
venou ze sbírek významného českého 
sběratele Patrika Šimona. Představu-
je česko-rakouské umělce z počátku 
20. století,“ říká radní pro oblast kul-
tury Tomáš Škaryd (ČSSD). Expozice 
ukazuje obrazy středoevropské avant-
gardy od předních autorů, jako jsou 
například Gustav Klimt, Egon Schiele 
nebo Oskar Kokoschka. Nechybí ani 
díla jejich českých protějšků Františ-
ka Kupky, Luďka Marolda či Jaroslava 
Panušky. Mezi autory lze najít i díla Ri-
charda Teschnera, Emila Orlika nebo 
Wenzela Hablika. Patrik Šimon bu-
duje sbírku více než   dvacet let a ani 

samotná příprava výstavy nebyla jed-
noduchá, trvala asi pět let. „Cílem sbě-
ratelství není uzavírání děl do soukro-
mého kabinetu, ale velmi sofi stikovaná 
činnost vedoucí k jejímu zveřejňování. 
Umění je dar, který je nám na krátkou 
dobu svěřen a my o něj musíme pečo-
vat jak nejlépe dovedeme, abychom 

v této rozporuplné době po sobě za-
nechali nějakou smysluplnou stopu,“ 
říká Patrik Šimon.

Expozice je absolutním vrcholem 
letošní kulturní sezony nejen na Vyso-
čině, a tak v Jihlavě očekávají několi-
katisícovou návštěvnost. Výstavu do-
provodí i patnáct odborných přednášek 

a komentovaných prohlídek pro veřej-
nost. Abstraktní modernu mohou zá-
jemci zhlédnout v jihlavské galerii do 7. 
října. Více o kulturním projektu Vysoči-
na fandí kultuře na www.vysocinafan-
dikulture.cz.

text: Ond ej Rázl 
foto: archiv Kraje Vyso ina

Vernisáž výjime né výstavy Zaml ená moderna poctili svou ú astí  zleva velvyslanec Rakouské republiky v R Ferdinand Trauttmansdorff, nám stek 
dolnorakouského zemského hejtmana Wolfgang Sobotka v doprovodu majitele sbírky Patrika Šimona a hejtmana Kraje Vyso ina Ji ího B hounka.

Vážení tená i,
nic se ned je jen tak 
– pro nic za nic. Proto 
letošní jarní, letní i pod-
zimní kulturní nabídka 
na Vyso in  bude jiná, 
a to v pravém slova smy-
slu. Kraj p ichází se širo-
kou nabídkou pestrého 

programu na podporu regionální i p eshra-
ni ní kultury. 

Nenechte se zasko it trochu sportovním 
názvem. “Vyso ina fandí kultu e“ je uvozu-
jícím spojením, za kterým se skrývá velice 
pe liv  sestavený program, nabízející do-
mácí ve ejnosti i zahrani ním návšt vník m
bohatou všehochu  toho nejlepšího, ím se 
m že Vyso ina pyšnit. Cílem všeho snažení 
je postavit kulturní kalendá  v rámci pro-
jektu tak, abychom do n j za lenili aktivity 
z celého regionu. Chceme nabídnout boha-
tý program i skv lou zábavu, která nebude 
postrádat vysokou kulturní úrove , do všech 
kout  Vyso iny. 

Projekt „Vyso ina fandí kultu e“ má 
zvýšit pov domí o významných kulturních 
akcích, konaných na území kraje, mezi do-
mácími a zahrani ními turisty. V tomto smy-
slu je zájem organizátor  sm ován p ede-
vším na návšt vníky z Rakouska, kterým tak 
chceme op tovat jejich pohostinnost v dob
Dolnorakouské zemské výstavy. Seznam akcí 
za azených do projektu je zám rn  velice 
žánrov  široký. Vedle výstav jsou do pro-
gramu za len ny open air koncerty, výstavy, 
um lecké dílny, ale i oblíbené jízdy veterá-
n  nebo tradi ní svátek rekord . N které již 
vybrané akce budou realizovány s podporou 
evropských fond . Kraj Vyso ina navíc ze 
svého rozpo tu na celý projekt uvolní  více 
než dva miliony korun. Záv rem si neod-
pustím malou parafrázi, která možná nejvý-
stižn ji popisuje celé naše kulturní snažení: 
Letošní zp sob léta zdá se mi pon kud kul-
turn  mimo ádný, tak poj me do toho…

A ješt  než Vám, milí tená i, pop eji p í-
jemné fand ní kultu e na Vyso in , neodpus-
tím si adresovat Vám jedno tradi ní pozvání. 
dne 31. kv tna budou oficiáln  vyhlášeny 
výsledky osmého ro níku ve ejné ankety Zla-
tá je abina. Stane se tak v komorní atmosfé-
e Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav  a Kraj 

Vyso ina jako vyhlašovatel ud lení této ceny 
považuje za další st ípek do skláda ky pod-
porující regionální kulturu.

P íjemné dny s regionální kulturou Vám p eje

Tomáš Škaryd ( SSD)
radní pro oblast kultury a cestovního ruchu

REGIONÁLNÍ 
POTRAVINA

NÍ 

Pat í Váš výrobek 
k tomu nejlepšímu 
z potraviná ské produkce 
v regionu?

Zapojte sv j výrobek 
do 3. ro níku sout že
o zna ku Regionální
potravina.

Veškeré podrobnosti týkající se ú asti, pravidel i metodiky
najdete na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.

Uzáv rka p ihlášek je 17. kv tna.

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz
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Fond Vysočiny se osvědčil, už deset 

let pomáhá obyvatelům Vysočiny
Fond Vyso iny, který vznikl 
usnesením zastupitel
kraje dne 19. b ezna 
2002 a jehož první granty 
byly vyhlášeny v dubnu 
2002, p isp l ke zlepšení 
podmínek života obyvatel 
Vyso iny a pomohl také 
subjekt m, které lidem 
p inášejí nejr zn jší služby.

„Považuji Fond Vysočiny za skvělý ná-
pad, vedle pomoci lidem Vysočiny totiž 
připravil také žadatele na možnosti čer-
pání dotací z Evropské unie a jejich admi-
nistrativní náročnost. Přinesl také velmi 
transparentní rozdělování dotací podle 
jasně daných kritérií a především dokázal 
přitáhnout k investici kraje další poměr-
nou část prostředků žadatele. Každá ko-
runa vložená krajem přinesla více než dvě 
koruny dalších investic ze strany příjemců 
podpory.

Fond Vysočiny působil také jako po-
mocník v krizových situacích. V letech 

2009–11, v době ekonomické krize, ales-
poň částečně pomohl malým a středním 
podnikatelům v kraji k udržení několika 

stovek pracovních míst,“ hodnotí deseti-
letí fondu Vladimír Novotný (ČSSD), ná-
městek hejtmana.

Například grantový program (GP) 
Naše školka podpořil 107 žadatelů z řad 
obcí a zlepšil tak podmínky pro nejmenší 
v téměř 100 mateřských školkách. Díky 
GP Regionální kultura se mohlo usku-
tečnit více jak 500 kulturních akcí a GP 
Rozvoj podnikatelů pomohl několika 
stovkám malých podnikatelů, kteří za-
městnávají lidi z Vysočiny. Celkem Kraj 
Vysočina vyhlásil za deset let 276 granto-
vých programů, ve kterých do roku 2011 
rozdělil podporu ve výši 584,9 milionu 
Kč. Od roku 2002 celkem podali žada-
telé 14 657 žádostí, z nichž uspělo 8041 
(54,9 %).

Další grantové programy jsou průběžně 
vyhlašovány a více informací najdou zájem-
ci na www.fondvysociny.cz.

text: Milan Pila   foto: archiv tv rc  projekt

Ski klub Velké Mezi í í získal díky grantovému programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu  2011 terénní kolob žky a trojkolky.

V Bohdalov  opravili díky grantovému programu Naše školka místní 
mate skou školu.

Nemocnice a zdravotnická zařízení na Vysočině 
hospodaří dobře, druhým rokem jsou v černých číslech
P ebytek ve výši tém  t inácti
milion  korun je výsledkem 
hospoda ení nemocnic 
a zdravotnických za ízení
z izovaných Krajem Vyso ina
v roce 2011. Celkov  dosáhla 
všechna krajská zdravotnická 
za ízení za lo ský rok výnosu 
4,19 miliardy korun, náklady 
na provoz a poskytování služeb 
inily 4,17 miliard korun.

„Loňský krajský příspěvek na provoz 
zdravotnických zařízení zřizovatel vy-
čísluje na 276,4 milionu korun. Výsle-
dek hospodaření prokázal, že při re-
spektování všech úsporných opatření, 
která jsme nemocnicím doporučili, se 
krajská zdravotnická zařízení drží už 
druhým rokem v černých číslech. Je to 
jasný signál o jejich životaschopnosti 

a kompetentnosti nejen pro zdravotní 
pojišťovny, ale i pro klienty nemocnic,“ 
hodnotil hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD).

V současnosti zřizuje Kraj Vysočina 
pět nemocnic, zdravotnickou záchran-
nou službu a dvě dětská centra. Nemoc-

nice Vysočiny v loňském roce disponovaly 
2783 lůžky, což je zhruba o dvě desítky 
méně než v roce předchozím. Dochází 
k mírnému snižování průměrné ošetřova-
cí doby pacientů na lůžku, která v loňském 
roce klesla z 6,99 na 6,68 dne.

text: Milan Pila

T i ocen ní Vyso iny 
v sout ži Zlatý erb 2012
Tradi n  se vracejí zástupci Vyso iny
z vyhlášení sout že Zlatý erb s ocen ní-
mi za nejlepší webové stránky i elektro-
nické služby. Podobn  tomu bylo i na tr-
náctém ro níku sout že, který se konal 
v rámci konference Internet ve státní
správ  a samospráv  (ISSS) v Hradci
Králové.

Mezi m sty v kategorii Nejlepší webo-
vá stránka m sta skon ila na druhém
míst  Jihlava (http://www.jihlava.cz) 
za vít zným Mostem a p ed t etím Brun-
tálem. Jihlavští vezli z východních ech
i cenu v kategorii Nejlepší elektronická 
služba za službu Výb rová ízení.

Zvláštní cena ministra pro místní roz-
voj, ud lená ministrem Kamilem Jankov-
ským za nejlepší turistickou prezentaci 
na webových stránkách p i sout ži Zlatý 
erb, putuje letos do T ebí e za Turistický 
informa ní portál m sta T ebí e
(http://www.visittrebic.eu).

„Gratuluji všem úsp šným reprezen-
tant m našeho kraje, kte í svými výsled-
ky potvrdili výsostné postavení Vyso i-
ny jako kraje informa ních technologií. 
I když jsme letos nedosáhli na nejvyšší
metu v hlavních kategoriích, stále z -
stáváme v oblasti webových prezentací 
a komunikace samospráv s ve ejností
v rámci eské republiky na špi ce,“ shr-
nul výsledky krajský radní pro informati-
ku Zden k Ryšavý ( SSD).

text: Milan Pila

Novom stská 
nemocnice 
poskytuje dva 
Rodinné pokoje
Dva speciáln  upravené pokoje s hospi-
covým l žkem jsou od 1. b ezna sou-
ástí Odd lení dlouhodob  nemocných 

v Nemocnici Nové M sto na Morav .
Pokoj m se íká „Rodinné“ a nemocni-
ce je p ipravila pro umírající pacienty. 
„Služby Rodinného pokoje jsou ur e-
ny umírajícím lidem a jejich p íbuzným
nebo blízkým, kte í nemají možnost 
postarat se o umírajícího doma, p itom
s ním ale cht jí v posledních dnech jeho 
života být,“ objasnil smysl Rodinných 
pokoj  Petr Havlí ek, editel Hospico-
vého hnutí – Vyso ina, které se o vznik
rodinných pokoj  v Novém M st
na Morav  spolu s místní nemocnicí 
a Krajem Vyso ina zasloužilo. Jak infor-
movala editelka novom stské nemoc-
nice V ra Pale ková, oba Rodinné poko-
je jsou modern  za ízené a nechybí jim 
pot ebné sociální zázemí. Nemocnice 
v Novém M st  poskytuje službu Ro-
dinných pokoj  jako jediná na Vyso in .

text: Lucie Pátková

Bambiriáda zve letos 
za vojáky a zbran mi
Motto Nadšení i zkušenost letos dopro-
vází Bambiriádu, nejv tší p ehlídku sdru-
žení d tí a mládeže v eské republice, 
která se koná v termínu od 24. do
27. kv tna v osmnácti eských m stech.

Nejen mladí lidé z Vyso iny si mohou 
„bambiriádovou“ nabídku užít ve vojen-
ském prostoru v Ran í ov  u Jihlavy. Tam 
bude v pátek a v sobotu 25. a 26. kv tna 
k vid ní jinak nep ístupná vojenská tech-
nika, t eba samohybná houfnice nebo 
vrtulník MIG21, a také ukázky bojových 
um ní, ru ních zbraní i výcviku ps .

„Návšt vníci se mohou projet na ko-
ních, vyzkoušet lanové aktivity a popo-
vídat si s profesionálními vojáky. Nedíl-
nou sou ástí budou stánky s prezentací 
jednotlivých sdružení a jejich innosti,“ 
dodal k programu trnáctého ro ní-
ku Bambiriády její hlavní organizátor 
za Radu d tí a mládeže kraje Vyso ina 
Martin Paclík. Do Ran í ova se lze do-
stat z jihlavského nám stí, odkud bude 
každou hodinu jezdit kyvadlová doprava 
vojenskými autobusy.

text: Lucie Pátková

Jména výherc
Zlaté je abiny 
oznámí poslední 
kv tnový den
Dohlasováno. V pátek 13. dubna skon il
sb r hlas  pro anketu Zlatá je abina – 
Cena Kraje Vyso ina za kulturní po in
roku 2011. Také osmý ro ník ankety se 
jako obvykle d lí do dvou kategorií: Kul-
turní aktivita a Pé e o kulturní d dictví. 
Slavnostní vyhlášení výsledk  se usku-
te ní ve tvrtek 31. kv tna v Oblastní
galerii v Jihlav . Na nejúsp šn jší z še-
desátky adept eká krom  Ceny Kraje 
Vyso ina fi nan ní odm na; za první mís-
to je to 30 tisíc korun, za druhé 20 tisíc 
korun a autor t etího nejlepšího projektu 
obdrží 10 tisíc korun. Cílem ankety je ne-
jenom propagovat kulturní d ní na Vy-
so in , ale i upozornit na žánrov  rozdíl-
né aktivity, které v lo ském roce ob any
regionu oslovily, a poukázat na pé i
o d dictví kraje. Mediálním partnerem 
ankety je eský rozhlas Region.

text: Lucie PátkováZd
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Na mnoha místech regionu uklízeli v dubnu tisíce dobrovolník  z Vyso iny. V Perknov  u Havlí kova Brodu nasbírali dobrovolníci spoustu pytl  s odpadky.

Vyso ina bude op t istší, pomohly  jí tisíce dobrovolník
I letos se v polovině dubna uskutečnila 
po celém kraji akce Čistá Vysočina. Projekt, 
během kterého se školy, obce, sbory dobro-
volných hasičů a další organizace dobro-
volně zapojují do úklidu všech přírodních 
koutů na Vysočině, je sedmidenní. „Jsme 
potěšeni, že je o akci rok od roku větší zá-
jem. Letos se přihlásilo celkem 314 orga-
nizací, což je více než sedmnáct tisíc párů 
rukou, které se do úklidu zapojí,“ říká rad-
ní pro oblast regionálního rozvoje Martin 
Hyský (ČSSD). Myšlenka celé akce se odví-
jí ode Dne Země, který připadá na 22. dub-
na a který upozorňuje na důležitost ochrany 
životního prostředí. Akce má za cíl angažo-
vat a motivovat občany, aby se starali o mís-
to, kde žijí, a přijali za ně zodpovědnost.

text a foto: Ond ej Rázl 

VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ

2009 2010 2011

D tské centrum Jihlava 331 0 89 

D tský domov Kamenice nad Lipou 389 401 135 

Nemocnice Havlí k v Brod 11 4 125 1 800

Nemocnice Jihlava -58 431 27 411 10 309

Nemocnice Nové M sto na Morav 527 538 92 

Nemocnice Pelh imov 346 -18 157 255

Nemocnice T ebí -13 009 -5 811 275

Zdravotnická záchranná služba kraje Vyso ina 645 0 0 

CELKEM -69 191 8 507 12 954

Hospoda ení zdravotnických za ízení Kraje Vyso ina (v tis. K )

Více info na www.hhv.cz

NOVÉ GRANTOVÉ PROGRAMY
Kompletní seznam aktuálních grantových program  vyhlá-
šených Krajem Vyso ina je k dispozici na www.fondvysoci-
ny.cz, kde jsou k dispozici nejen kompletní výzvy, ale také 
formulá e žádostí.  Až do poloviny kv tna je v nabídce
nap . grant zam ený na rozvoj podnikatel .

Rozvoj podnikatel  2012 – 10 000 000 K  – program na zvýše-
ní konkurenceschopnosti podnik  na Vyso in  formou p ísp vku 
na po ízení technologií, výrobních za ízení, p ípadn  rozší ení pod-
nikatelských prostor (odbor regionálního rozvoje, Olga Wiesnero-
vá, tel.: 564 602 534, e-mail: wiesnerova.o@kr-vysocina.cz)

Uzáv rka: 18. kv tna 2012

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Video na www.iKrajvysocina.cz
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Spolupráce Kraje Vysočina se Zakarpatskou 
oblastí Ukrajiny prodloužena na neurčito
Partnerství mezi krajem Vysočina a Zakar-
patskou oblastí Ukrajiny bude pokračovat. 
Svými podpisy to v polovině března stvrdi-
li zastupitelé obou regionů – za Vysočinu 
hejtman Jiří Běhounek, za Zakarpatskou 
oblast předseda Ivan Ivanovič Baloha. 

Stejného dne vznikla nově partnerská 
dohoda mezi městy Pelhřimov a Muka-
čevo. Vysočina a Zakarpatí spolupracu-
jí už od roku 2008, nyní Běhounek a Bla-
ha podepsali smlouvu na dobu neurčitou. 
„Podle stanovených strategických cílů 
Zakarpatské oblasti jsou fi nanční pro-
středky věnované Vysočinou investová-
ny především do oblasti školství, sociál-
ní a zdravotní péče, kultury a cestovního 
ruchu,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD) s tím, že na za-
karpatské straně se za uplynulé roky zrea-
lizovaly projekty za několik desítek milio-
nů korun. Vysočina pomohla například 
při rekonstrukci zařízení pro postižené 

děti v Tjačivu nebo při vzniku fi lmu o Ni-
kolu Šuhajovi. „Pomoc Vysočiny je vždy 
adresná, projekty jsou vybírány pečlivě 
a vždy společně se zakarpatskou stranou. 
Respektujeme priority jejich předvýběru, 
ale vždy s tím, že o náklady na projekty se 
dělíme rovným dílem,“ popsal spolupráci 
české a ukrajinské oblasti Zdeněk Kadlec, 
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina 
a předseda Dobročinného fondu ViZa. 
Letos Vysočina spolufi nancuje v Zakar-
patském regionu především rekonstruk-
ce školních budov. Na některých dojde 
k výměně oken, některé potřebují opravit 
střechu nebo je čeká celková rekonstruk-
ce. Kraj Vysočina však Zakarpatské části 
Ukrajiny pomáhá nejenom fi nančně, ale 
snaží se podporovat i tamní spolky a turis-
tiku. V roce 2012 se tak spoluúčastní pub-
likační činnosti českých krajanských spol-
ků v Zakarpatí, počítá se také s opravou 
turistických odpočívadel v Karpatské bio-
sférické rezervaci a s dalšími přednáškami 
na téma veřejná správa na Fakultě meziná-
rodních vztahů Užhorodské univerzity.

Jak hodnotíte spolupráci Kraje Vy-
so ina se Zakarpatskou oblastí 
Ukrajiny?
Finanční prostředky jsou letos opět smě-
řovány především do školství, zdravotnic-
tví a sociální oblasti. Považuji za správné, 
že dojde ke snížení rozpracovanosti a vět-
šímu soustředění dotací. Jsem rád, že bude 
dokončena rekonstrukce školy v Lazeščy-
ně a rekonstrukce zařízení pro děti ze soci-
álně slabých rodin a sirotky v obci Bohdan.

Ivo Rohovský (ODS), krajský zastupitel

Vřelé přijetí, přátelská atmosféra a srdeč-
nost provázely celý pobyt v Mukačevu, kde 
jsme prodloužili vzájemnou smlouvu a kde 
Pelhřimov uzavřel bilaterální dohodu 

s Mukačevem. Absence jazykové barié-
ry, obdobná kulturní historie a otevřenost 
dávají možnosti k rozvoji další spolupráce 
a Ukrajina nám má co nabídnout.

Karel Pa iska ( SSD), krajský zastupitel a starosta 
Byst ice nad Pernštejnem

Když jsem si spolu s dalšími zastupite-
li kraje, senátory a poslanci v Užhorodu, 
Mukačevu a Na Koločavě prohlíželi ně-
které zrealizované akce, na nichž se Vyso-
čina fi nančně podílela, ani na chvíli jsem 
nepochyboval o vhodnosti, nutnosti a po-
třebnosti investovaných peněz. Jsem rád, 

že mohu zvedat ruku pro věci, které mají 
ve svém důsledku vysokou hodnotu.

Miroslav Houška (KDU- SL), krajský zastupitel

Je prospěšné, když se těmito vztahy napl-
nila myšlenka, že se nemusíme jen obra-
cet na bohatší státy, protože jsme ve stavu 
abychom mohli sami pomoci. Zvláště za-
měření do školství a sociálních služeb má 
vysoce humanitární rozměr,protože uspo-
kojováni jsou opravdu potřební a na to 
nemá vliv nic jiného než tato potřeba.

Drahoslav Oulehla (KS M), krajský zastupitel

text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje Vyso ina

Petr Kr ál: Podpo íme zdravý 
životní styl senior  v kraji
Kraj Vysočina spolupracuje s Dol-
ním Rakouskem na řadě projektů, jed-
ním z nich je Aktivní seniorská politi-
ka Vysočina – Dolní Rakousko. „Cílem 
projektu je přeshraniční spolupráce 
na úrovni veřejné správy se zaměřením 
na předávání praktických zkušeností 
v oblasti aktivní seniorské politiky mezi 
oběma příhraničními regiony,“ uvedl 
Petr Krčál (ČSSD), radní pro oblast so-
ciálních věcí, který jednání s dolnora-
kouskou zemí inicioval.

Projekt si klade za cíl společně vytvo-
řit novou nabídku aktivního života se-
niorům obou zemí. „Chceme podpo-
řit zejména využití volného času, různé 

rehabilitační a terapeutické služby, kte-
ré by seniorům usnadnily jejich život 
ve stáří a současně je také aktivizovaly,“ 
dodala Věra Švarcová, vedoucí krajské-
ho sociálního odboru.

Projektovou žádost, která navazuje 
na Strategii kraje v oblasti rodinné po-
litiky, by měli krajští zastupitelé dostat 
k prostudování v červnu. Pak by měli 
schválit také dlouhodobou strategii pří-
stupu kraje k rodinám a rodinnému živo-
tu na Vysočině. „Snažíme se o to, aby se 
životu rodin na Vysočině věnovala pod-
statně větší pozornost, než tomu bylo 
doposud,“ uzavřel Petr Krčál.

text: Milan Pila   foto:  archiv Kraje Vyso ina

Marta Gregorová a Hana Sobotková z Klubu senior  Polná s krajským radním Petrem 
Kr álem p i dubnovém setkání v sídle Kraje Vyso ina.

Rodinné pasy 
mají zelenou

Zm na i vý-
m na politické 
garnitury ne-
musí znamenat 
p evratné zm -
ny, ale m že 
být i navázáním 
na to, co bylo 

zavedeno, osv d ilo se a když je 
na míst , aby n které aktivity po-
kra ovaly. Takovým p íkladem, který 
v minulém volebním období v rámci 
koali ního seskupení Kraje Vyso i-
na prosadili lenové KDU- SL, byl 
projekt Rodinných pas . Ten umož-

uje bezplatnou registraci v systé-
mu Spere-card všem rodinám, které 
mají d ti ve v ku do 18 let – více 
na www.rodinnepasy.cz.

Registrací rodina získá slevové 
karty, které uplatní v celé obchodní 
síti prodejc , služeb, ale i ve spor-
tovních a kulturních za ízeních. P -
sobnost rodinných pas  je už rozší-
ena i v ad  dalších kraj . V m síci 

b eznu byl p i slavnostním ve eru 
p edán už 10tisící rodinný pas. 
V sou asné dob  na jednání zastu-
pitelstva kraje byl schválen projekt, 
jehož p edm tem je nastartování 
spolupráce s Dolním Rakouskem 
a rozší ení cílové skupiny o seniory. 
Jediné, nad ím se lze pozastavit, je 
skute nost, že podle EU je seniorem 
každý starší 55 let. A tak si s nad-
sázkou íkám, že práv  v dob , kdy 
mladší syn dosáhl 18 let a slevo-
vý systém mn  kon í, m  kraj díky 
postoji EU už za adil mezi senio-
ry a já z t ch výhod nemám šanci 
uniknout.

P íjemné zít ky s rodinnými pasy 
Vám p eje

Ji í Vondrá ek
krajský zastupitel za KDU- SL

Starosta Pelh imova Leopold Bambula p i návšt v eské expozice v nované Kraji Vyso ina
v Muka evu.

Vyso inu poznali nejlépe studenti 
chot bo ského gymnázia

Dva studenti Gymnázia Chotěboř a žač-
ka Základní školy v Třebíči se stali nej-
úspěšnějšími řešiteli krajského kola 

soutěže Poznej Vysočinu. Klání určené 
žákům základních škol a studentům více-
letých gymnázií letos pokračovalo třetím 

ročníkem, který zaštítil hejtman Vysočiny 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Do krajského kola tento rok po-
stoupilo 109 žáků z rekordního počtu 
56 škol. V soutěži si účastníci ověřu-
jí své znalosti regionálního zeměpi-
su, přírodovědy, historie či kultury. 
Zadání tvořila třicítka místopisných 
otázek, za něž mohli soutěžící dostat 
69 bodů. Triumfoval v nich Tadeáš Bra-
bec z chotěbořského gymnázia, kte-
rý chyboval jenom sedmkrát a zaslou-
žil se tak o nejlepší výsledek v historii 
soutěže. Druhá Veronika Mácová měla 
o bod méně. Do vítězného trojlístku se 
zařadila Tadeášova spolužačka Kristý-
na Krulíková. Na tyto tři čekaly ceny 
v podobě netbooku, mobilního telefo-
nu a iPodu. Čtyřicítka nejlepších pak 
získala poukaz na dvoudenní výlet 
do Prahy. „Při pobytu v Praze budou 
mít děti možnost vidět muzikál Quasi-
modo v divadle Hybernia, prohlédnout 
si Prahu s průvodcem nebo navštívit 
sídlo prezidenta,“ popsala program 
„znalců Vysočiny“ Marie Kružíková 
(nez. za ČSSD), radní kraje pro oblast 
školství.

text: Lucie Pátková  foto: archiv Kraje Vyso ina

Vít zové: Kristýna Krulíková, Tadeáš Brabec z Gymnázia Chot bo  a Veronika Mácová ze ZŠ T ebí , Týnská.

Folklorní soubor Trembita p i základní 
škole v Lazeš yn , kde se Vyso ina podílí 
v rámci partnerské spolupráce obou kraj
na celkové rekonstrukci základní školy.
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Zdeněk Kurka zasvětil 
svůj život turistice
Dálkové pochody se 
mohou stát vášní pro 
celý život, vypráv t by 
mohl jednaosmdesátiletý 
Zden k Kurka z Jihlavy. 
V roce 1976 vstoupili se ženou Věrou 
do Klubu českých turistů Čeřínek Jihla-
va (KČT), od roku 1981 pracoval ve vý-
boru klubu, v letech 1993–2008 byl pat-
náct let jeho předsedou. Zdeněk Kurka má 
na kontě 972 turistických akcí v rozpětí let 
1975–2010 a úctyhodných 30 376 km. 
Na dálkových pochodech procestoval pěš-
ky, na lyžích či na kole například Švýcar-
sko, Dánsko, Lucembursko, Anglii, Belgii, 
Rakousko, Kavkaz, Řecko, Švédsko, Nor-
sko, Itálii či Španělsko.

Cestoval s rodiči od dětství. Otec byl vý-
pravčí a později přednosta stanice, rodina 
putovala po nádražích po republice, až za-
kotvili v Jihlavě. „Otce v 50. letech zavřeli 
a odsoudili na 12 let. Po návratu z Jáchy-
mova zemřel. I já jsem se potýkal s kádro-
vými prověrkami,“ vypráví Zdeněk Kurka. 
Vyučil se obchodním příručím, po znárod-
nění pracoval v Jihlavanu, v družstvu truh-
lářů a čalouníků, v JZD Meziříčko a Dře-
vo Měřín. „Dělal jsem i závozníka a topiče 
– stejně jako ostatní postižení režimem,“ 
říká dnes už s úsměvem. „Na první náš 
organizovaný dálkový pochod po Brdech 
jsme v roce 1975 vyrazili společně se že-
nou a začalo nás to bavit. Přesouvali jsme 
se na motorce, stopem nebo vlakem – bylo 
lepší spojení, než je dneska,“ vzpomíná 
na turistické začátky. Jeho největším turi-
stickým zážitkem na celý život byl v době 

hluboké totality roku 1982 přechod Pyre-
nejí. „Umím trochu německy, a je-li sna-
ha, domluvíte se každým. Když jsme se po-
třebovali někam dostat, rukama, nohama 
a s pomocí mapy jsme se vždycky domlu-
vili,“ směje se. První výlet na západ zahr-
noval i Paříž a Barcelonu. „My jsme přijeli 
do Frankfurtu, kde jsme přesedali na rych-
lík do Paříže, tam měli exotické ovoce, 
avokádo, to jsme vůbec neznali. Tady byly 
banány a pomeranče jednou za rok na Vá-
noce a tím to končilo. Tak jsme z toho byli 
vykulení. Divili jsme se, že tam nemají cel-
nice, dráty a hranice. Dneska je to běžné 
a z těch mladých to nikdo nepochopí,“ vy-
práví bez trpkosti. Kurkovi mají tři děti, 
syna a dvě dcery, v turistice ale zalíbení 

nenašly. „Lidi tehdy jezdili na chaty a cha-
lupy, kdo nechtěl sedět u vody nebo se 
hrabat v zahrádce, chodil na dálkové po-
chody,“ vysvětluje a připomíná ten nej-
známější Praha–Prčice. Po revoluci začal 
s klubem vyrážet i za hranice, ve funkci 
předsedy KČT organizoval zahraniční zá-
jezdy, cykloturistiku, lyže i vysokohorskou 
turistiku. I ve svém věku je stále aktivní. 
„Dřív, když to bylo tak 20–25 km, tak jsme 
si říkali: ‚To nemá cenu vycházet!‘ Dnes, 
když je to pět kilometrů, tak už to se že-
nou zvažujeme. Ale považujeme si toho, 
že ještě můžeme někam vyrazit, a trénink 
je také znát,“ uzavírá Zdeněk Kurka své 
vyprávění.

text a foto: Eva Vorálková

O bezplatných po íta ových programech 
jednali odborníci v Jihlav
Konference Open Source v evropské ve ej-
né správ  se uskute nila koncem b ezna 
v Jihlav  v rámci mezinárodního projektu, 
do kterého je zapojený jako jediný eský 
region i Kraj Vyso ina. „Open Source, resp. 
otev ený zdrojový kód, který je základem 
každé po íta ové aplikace, má sv tu co 
nabídnout. Jde o aplikace, které lze bez po-
platku získat, distribuovat a voln  upravo-
vat. Pro oblast ve ejné správy využití t chto 
nástroj  znamená nezanedbatelnou úspo-
ru v porovnání s licencovanými programy, 
a pro programátory rychlé sdílení novinek 
nebo možnost podílet se z jakékoli ásti 

sv ta na vývoji program ,“ uvedl Zden k
Ryšavý ( SSD), radní kraje pro oblast IT.

Dvoudenní konference na Vyso in  na-
bídla informatik m ve ve ejné správ  bez-
platná ešení, která mohou využít v rámci
svých organizací. Mezi p ednášejícími byli 
zástupci magistrát , vývojá i, firmy nabí-
zející FOSS podporu, ale i zástupci akade-
mické sféry a technických pracoviš .

Konferenci po ádá konsorcium partner
z evropských region  v rámci projektu In-
terreg IVC OSEPA. Program je spolufinan-
cován z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (ERDF). text: Milan Pila

Jana Fischerová a Miloš Vystr il se zástupci
malých obcí Vyso iny o stavebním zákonu

Novela stavebního zákona a plánova-
né zm ny kompetencí stavebních ú ad
menších m st a m stys  byly tématem 
setkání, které se v b eznu konalo v Lu-
kách nad Jihlavou. Vedle Jana Floriana, 
odborníka Spolku pro obnovu venkova, se 
ho zú astnil senátor Miloš Vystr il (ODS) 
a poslankyn  Jana Fischerová (ODS), kte í
o zm nách budou rozhodovat v Parla-
mentu R.

„Šlo nám o to, seznámit se s p ipo-
mínkami spolku a starost  obcí k no-
vele, která m ní zákon . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon). Podle názoru Minister-
stva pro místní rozvoj R jdou n které
návrhy Spolku proti zájm m malých obcí, 

kterých je na Vyso in  mnoho. Proto jsem 
rád, že jsme se díky setkání mohli s p ipo-
mínkami obcí seznámit ješt  p ed projed-
náváním v Parlamentu R,“ uvedl senátor 
Miloš Vystr il.

Novela nap íklad po ítá s tím, že malé 
obce nemusejí mít územní plány. Obec 
však bude i nadále ú astníkem územního 
rozhodování, p i kterém dot ené orgány 
budou moci uplat ovat závazná stanovis-
ka k ochran  ve ejných zájm . Návrh ne-
po ítá s rušením stavebních ú ad , ale ani 
s jejich nár stem. Hlavním mottem novely 
je napln ní cíle programového prohlášení 
vlády „jedna stavba – jeden ú ad – jedno 
rozhodnutí“.

text: Milan Pila   foto: archiv Miloše Vystr ila

Vzpomínáte na Víta Tajovského?
Letos uplyne sto let od narození želivské-
ho opata a politického v zn  Bohumila 
Víta Tajovského (1912–1999). Nakladatel-
ství Cesta p i této p íležitosti chystá knihu 
vzpomínek na tuto významnou osobnost 
a spoluautory se m žete stát i vy.

Nepo ítáme-li roky vysokoškolského 
studia v Hradci Králové a jeho v zn ní 
v n kolika eských a slovenských v zni-
cích, prožil Vít Tajovský celý sv j dlouhý 
a dramatický život na Vyso in . Narodil 
se v Klane né u Havlí kova Brodu, zde 
také maturoval. Za války p sobil jako 
pedagog v Humpolci, po válce pobýval 
v Želiv . Od roku 1960, kdy byl pro-
pušt n na amnestii, bydlel a pracoval 
v Havlí kov  Brod , na za átku deva-
desátých let se s premonstráty vrátil 
na Želiv.

Na Vyso in  dosud žije celá ada lidí, 
kte í se s Vítem Tajovským úzce p átelili. 
Editor chystaného knižního svazku Aleš Pa-
lán (spoluautor knižního rozhovoru 
s B. V. Tajovským lov k musí ho eti) v í, 
že mnozí z nich mají dosud v osobních ar-
chivech fotografie i Vítovy dopisy, které by 
mohly být pro tená e knihy opravdu pod-
n tné. „Byl bych lidem velmi vd ný, kdyby 
by se mi ozvali a domluvili jsme se na mož-
nosti otisknout tyto dokumenty v p ipravo-
vané knize,“ doufá Aleš Palán. Kontaktovat 
ho m žete na mailu 
ales.palan@gmail.com nebo písemn
A. Palán, t . Legioná  26, 586 01 Jihlava.

Kniha vzpomínek na Bohumila Víta Ta-
jovského bude na podzim letošního roku 
p edstavena na n kolika místech Vyso iny.

text: Jitka Svatošová

Jednaosmdesátiletý Zden k Kurka z Jihlavy zasv til celý život turistice a na sv t se dívá 
s optimismem.

Jihlava bude hostit sout ž nevidomých s vodicími psy
Masarykovo náměstí v Jihlavě bude hostit 
v pátek 4. května od 10.00 do 15.00 celostátní 
soutěž nevidomých s vodicími psy Pomoz mi 
najít cestu tmou, kterou pořádá Soukromá 
vyšší odborná škola sociální v Jihlavě, o. p. s.,
ve spolupráci s certifi kovaným kynologic-
kým poradcem pro výcvik a výchovu vodi-
cích psů Milanem Dvořákem z Brna a se 
SONS (Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých), pobočkou Jihlava.

Návštěvníci budou moci sledovat patnáct 
soutěžících a také se aktivně zapojit do pro-
gramu, ve kterém si vyzkouší například psát 
s krytkou na očích SMS na mobilním telefonu 
s hlasovým výstupem, chůzi s bílou holí s prů-
vodcem po stanovené trase a další aktivity.

„Velmi mě těší, že jsem mohl převzít zá-
štitu nad akcí, která je přínosem pro orga-
nizátory – studenty, kteří získají možnost 
teoreticky i prakticky si osvojit základní 
kompetence sociálního pracovníka v ob-
lasti řízení projektů,“ uvedl Petr Krčál 
(ČSSD), radní pro sociální oblast.

text a foto: Andrea Šeredová

Historik německé literatury: 
Otto Jan Ferdinand Leixner von Grünberg
* 24. 4.1847 Ž ár nad Sázavou
† 12. 4.1907 Berlín

Básník, prozaik, historik literatury a umě-
ní, publicista. I když se narodil ve Žďáru 
nad Sázavou na zámku 24. dubna 1847, 
rodiče jej vychovávali česky, vyprávěli mu 
i české pohádky. Školní léta prožil v Hrani-
cích, kam se rodina odstěhovala, gymná-
zium absolvoval ve Štýrském Hradci. Po-
kračoval univerzitními studiemi fi lozofi e 
a fi lologie. Roku 1868 přešel do Mnicho-
va, kde studia dokončil. Jako dvacetiletý 
vydal svou první básnickou sbírku. 

V roce 1874 se usadil v Berlíně a zažil 
okouzlení tajemstvím slov, které se snažil 
odhalit. Svou důkladnou znalost německé 
literatury využil k tomu, že působil jako vý-
znamný literární kritik, historik a žurnali-
sta, v praktické literatuře se uvedl i jako ly-
rický básník a novelista.

Pro jeho práce byla charakteristická 
vysoká jazyková kultura, přesnost logic-
kého úsudku a tím i přesvědčivost. Velmi 

bystře rozpoznával rozdíly mezi jednotli-
vými historickými etapami a směry, hledal 
vzájemné zákonitosti a hlubší souvislosti 
a výrazně překračoval tehdy běžný pou-
ze soupisový charakter obdobných prací. 
S tím šla ruku v ruce jeho fi lozofi e hlu-
bokého humanismu, díky které se svými 

kritickými statěmi přiblížil k samostatné  
literárně umělecké tvorbě.

Inspirován vzdáleným rodištěm zvolil 
si pro novinářskou a literární práci ke své-
mu jménu přídomek von Grünberg (Zele-
nohorský). Neodolatelný vztah k rodišti je 
tedy vlastní všem lidem bez ohledu na ná-
rodnost. V Berlíně začal redigovat odbor-
né časopisy Gegenwart, Bürgerzeitung 
a Deutsche Romanzeitung. 

Velkým koníčkem se mu stala historie 
německé literatury, věnoval jí mimořád-
ně rozsáhlé a důkladné dílo, které je zá-
roveň  jeho největší odbornou  prácí, do-
dnes ceněné Geschichte der deutschen 
Literatur, vydané poprvé v Lipsku roku 
1897.

Zachovala se a stále se hraje píseň s jeho 
německým textem na hudbu Alexande-
ra Zemlinského–Zapomenutá dívka. Ze-
mřel šedesátiletý v Berlíně 12. dubna roku 
1907 a po sobě zanechal dílo, které není 
zapomenuto. 

text: Luboš Göbl, foto: archiv autora

Studenti jihlavské sociální školy dokon ují v sou asnosti p ípravy na další ro ník sout že
Pomoz mi najít cestu tmou.

Josef Mat jek: D evo je vynikající 
materiál, lidé na to ale zapomínají
Na p elomu b ezna a dubna hostilo sídlo 
Kraje Vyso ina putovní výstavu D ev ná
stavba roku 2011. Patnáct panel  p ed-
stavilo návšt vník m d evo jako základní 
surovinu, ze které lze vyrobit tém  vše, 
od d tských h iš  až po nízkoenergetické 
domy.

„Cílem výstavy je p iblížit ve ejnosti
všestranné využití d eva jako materiálu 
z obnovitelného zdroje. eská republika 
má historickým vývojem dané nadpr m r-
né zásoby d eva. Jedná se o domácí, ob-
novitelnou ekologickou surovinu, která je 
produktem vysp lého a k p írod  ohledu-

plného lesního hospodá ství,“ uvedl Josef 
Mat jek ( SSD), radní pro oblast lesního 
a vodního hospodá ství a zem d lství, 
s tím, že jeden m³ d eva váže až 250 kg 
CO

2
. P i pr m rné spot eb  100–150 m³ 

d eva na jeden d m a životnosti stavby 
minimáln  sto let se jedná o nezanedba-
telná množství.

Impulsem výstavy byla celostátní sout ž
D ev ná stavba roku 2011. Vystavované 
snímky zachycují veškeré návrhy staveb, 
které byly do této sout že p ihlášeny, 
v etn  jejich realizace.

text: Milan Pila

Senátor Miloš Vystr il (vlevo), poslankyn  Jana Fischerová a Jan Florian diskutovali 
o novele stavebního zákona p i besed  v Lukách nad Jihlavou.
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Otto Leixner von Grünberg, o kterém píšeme na jiném míst  jako o osobnosti z našeho kraje, se narodil v rodin  Aloise a Emilie Leixnerových. Otec Alois se p ist hoval do zámku ve Ž áru ve ty icátých 
letech 19. století a vyrostl pravd podobn  v eském jazykovém prost edí, protože pozd ji i ve výchov  syna uplat oval eské pohádky. Otec pracoval na tehdejším … viz tajenka..., pozd ji jako d chodní.

K ížovka o ceny

Na t i vylosované úsp šné luštitele, kte í pošlou správné ešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v m síci následujícím po vyjití aktuálního ísla Kraje Vyso ina (rozhoduje poštovní razítko), ekají hodnotné v cné ceny s logem Kraje 

Vyso ina. Zn ní tajenky p ineseme v následujícím ísle spolu se jmény výherc . Zn ní minulé tajenky: byl hrad obléhán a dobyt Jind ichem z Rožmberka.  Vylosovaní úsp šní luštitelé jsou J. Ba áková, Onšov; Stanislav Ant. Novotný, Jihlava; Martin Severa, Nová íše. Blahop ejeme.

Jarní zape ený kv ták
S jarem se vše probouzí k životu
a zahrádky se za ínají zelenat, 
a proto si tentokrát p ipra-
víme typicky jarní recept: 
Zape ený kv ták se 
sýrem.

Budeme pot e-
bovat jeden kv ták
rozebraný na r -
ži ky, olivový olej, 
30 gram  másla, 
30 gram  hladké 
mouky, lži ku dijon-
ské ho ice, 150 ml 
mléka, stejné množ-
ství smetany ke šlehání, 
60 gram  sýra s modrou
plísní, 30 gram  ementálu, 
velkou hrst strouhanky a pažitku
na ozdobení.

Kv ták rozprost eme na menší plech, 
pokapeme olejem, zakryjeme alobalem 
a dáme na p l hodiny péct do p edeh á-
té trouby. Mezitím si ud láme omá ku. 
Máslo rozeh ejeme v rendlíku, vsypeme 
mouku a za stálého míchání opékáme 
do sv tlé jíšky, nakonec vmícháme ho -
ici a sundáme z ohn . Mléko a sme-

tanu slijeme a p idáme do omá ky, vše 
metli kou rozmícháme, vrátíme na spo-
rák a dv  minuty va íme, aby omá ka
zhoustla. Nakonec do ní rozdrobíme sýr 
s modrou plísní a vmícháme nasekanou 

pažitku. Kv ták p en-
dáme do zapékací mísy, p elijeme p ipra-
venou omá kou, opep íme, posypeme 
ementálem smíchaným se strouhankou 
a dáme na dvacet minut zapéct na
190 °C. Podáváme s p ílohou podle chu-
ti, nap íklad s va enými nebo ope enými
brambory. Dobrou chu .

Pokud také rádi trávíte as v kuchy-
ni a máte sv j oblíbený recept, o který
byste se cht li pod lit, sta í nám ho za-
slat. Nejlepší recepty otiskneme a autora
oceníme.

text a foto: Monika Fiedlerová

Krajská knihovna ocenila 
tená e roku 2012

Výsledky druhého ro níku sout že tená
roku vyhlásila v dubnu Krajská knihovna 
Vyso iny. Oproti lo sku, kdy o vít zi roz-
hodoval po et výp j ek, bylo letos nejd -
ležit jší, jak dlouho tená  knihovnu na-
všt vuje. Ve velkém sále havlí kobrodské 
Staré radnice se sešla asi desítka tená ,
kte í jsou v knihovn  stálými hosty už n -
kolik desítek let.

„Cílem sout že je ocenit všechny v r-
né tená e, kte í pravideln  navšt vují
knihovny. Ur it  mohou být i inspirací pro 
mladou generaci, která se více zam u-
je na internetová média,“ íká radní pro 
oblast kultury a cestovního ruchu Tomáš 
Škaryd ( SSD).

Vít zkou se nakonec stala Svatava 
Frühbauerová z Havlí kova Brodu, která 
je v rnou tená kou už od roku 1940. 
„Ráda si p e tu i pohádky, ale nejvíce 
mám ráda asi cestopisy, které m  n kdy 
zaujaly natolik, že jsem se na to místo 

musela jet podívat. V mládí jsem pak 
milovala dív í romány,“ íká usm vavá 
vít zka.

text: Ond ej Rázl

foto: Krajská knihovna Vyso iny Havlí k v Brod

recept

Panorama renesan ní Tel e z v že sv. Jakuba s nám stím Zachariáše z Hradce.

Svatava Frühbauerová z Havlí kova Brodu 
sTomášem Škarydem, radním pro oblast kultury.

Telč – renesanční perla 
evropského dědictví

Tel  letos oslaví dvacet 
let od zapsání na seznam
sv tového kulturního 
a p írodního d dictví
UNESCO, kam bylo m sto
za azeno v roce 1992.

Město s necelými šesti tisíci obyvateli leží 
v jihozápadním cípu Moravy, na půli ces-
ty mezi Prahou a Vídní, v mělkém údo-
lí Telčského potoka na dohled nejvyššího 
vrcholu Českomoravské vrchoviny Javo-
řice a je obklopeno třemi rybníky: na jihu 

Staroměstským, na severovýchodě Štěp-
nickým a na severozápadě Ulickým.

Legenda praví, že založení města je spja-
to s vítězstvím moravského knížete Otty II. 
nad českým knížetem Břetislavem v roce 
1099. Právě Otta II. se zasadil o založe-
ní kaple, později kostela a osady, dnešní-
ho Starého Města. Největší rozkvět zažilo 
město za panování Zachariáše z Hradce 
ve 2. polovině 16. století.

Historické jádro města si udrželo po celá 
staletí svou osobitou tvář z časů Zachariáše 
z Hradce. Předně je to původní královská vod-
ní tvrz ze 13. století, založená na křižovatce ob-
chodních cest, která získala, spolu s historic-
kým jádrem města, svou dnešní podobu díky 

přestavbě ze 16. století. Rozsáhlý renesanční 
zámecký komplex pochází z dílny architekta 
B. Maggiho z Arogna. K zámku ještě přiléhá 
zahrada s parkem. Uvnitř zámku návštěvníci 
najdou honosné interiéry s jedinečnou výzdo-
bou, dobovým zařízením a cennými sbírka-
mi. V bývalém purkrabství je dnes muzeum 
s etnografi ckými sbírkami a expozicí o histo-
rii města. Mezi nejvýznačnější telčské památ-
ky patří i náměstí s komplexem historických 
domů v renesančním a barokním stylu. Pod-
loubí a průčelí domů byla v drtivé většině stavě-
na podle jednotného plánu. Nejstarší stavební 
památkou ve městě je 49 m vysoká, pozdně ro-
mánská Svatodušní věž ze 13. století.

text a foto: Petr Novák
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Zahájení festivalu Hudba tisíců 
budou pečetit dělostřelecké salvy
Symfonie č. 5 Gustava Mahlera a Přede-
hra 1812 Petra Iljiče Čajkovského zazní 
na úvodním koncertu jedenáctého roč-
níku festivalu Hudba tisíců Mahler Jih-
lava. Koncert začne v sobotu 19. května 
v 19.00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Jih-
lavě a kromě hudby budou slyšet i rány 
z děl. Těmi chtějí pořadatelé festivalu 
jednak připomenout, že Gustav Mahler 
se ve své tvorbě nechal inspirovat vo-
jenskými signály, a jednak oslavit jubi-
leum Napoleonova tažení do Ruska 
v roce 1812. Součástí koncertu bude 

pietní vzpomínka na oběti padlé při dlou-
hodobých válkách.

Festival pojmenovaný po Gustavu Mah-
lerovi je i ve své druhé dekádě tvořen 
řadou významných koncertů. Bude to 
například 25. června vystoupení ame-
rického symfonického orchestru Napa 
Valley Youth Symphony v jihlavském kul-
turním domě, mladí vítězové soutěže Ja-
kuba Pustiny zazpívají v sálu hotelu Gus-
tav Mahler 22. května a poslední květnový 
den se v gotické síni radnice představí pě-
vecké sdružení Campanula se skladbami 

Bacha či Monteverdiho. Vedle hudeb-
ních akcí najdeme letos nově ve festiva-
lovém programu i akci sportovní. Jelikož 
Gustav Mahler měl rád turistiku a jízdu 
na kole, uskuteční se 17. června cyklozá-
vod Na kole po stopách Gustava Mahlera. 
Trasa povede z Kališť u Humpolce do Jih-
lavy. Festival Hudba tisíců Mahler Jihla-
va 2012 pořádá občanské sdružení Ma-
hler 2000 – Společnost Gustava Mahlera 
ve spolupráci s Krajem Vysočina, agentu-
rou ArcoDiva a statutárním městem Jih-
lava. text: Lucie Pátková

Video na www.iKrajvysocina.cz

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz
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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

1
4
/4
-V
I/
1
2

Nový ceník
inzerce

najdete na
iKrajvysocina.cz

Trvale udržitelné nakládání 
s bioodpady v regionu
Podle posledních studií dochází v rámci celé EU k zásadnímu úbytku organické hmoty v půdě. Tento trend vede 
k postupné degradaci zemědělské půdy. ČR má v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady závazky vůči 
EU spojené s omezováním produkce skleníkových plynů ze skládek odpadů. Tyto cíle ČR dlouhodobě neplní. Jedním 
z řešení této situace je vybudování udržitelných systémů nakládání s bioodpady, aby organická hmota, místo toho, 
aby končila na skládkách odpadů a produkovala skleníkové plyny, dostala zpět do půdy, kam patří.

ZERA je regionální nevládní nezisková organizace, která 
nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s bioodpady 
a v oblasti udržitelného hospodaření na zemědělských 
půdách. ZERA realizuje v kraji Vysočina vzdělávací 
programy a další opatření v souladu s trvale udržitelným 
rozvojem venkova a využitím krajiny zemědělcem. Nabízí 
široké veřejnosti škálu vzdělávacích kurzů a seminářů, 
pořádá konference, workshopy, exkurze a další vzdě-
lávací akce. V rámci realizovaných projektů a dalších 
vzdělávacích a výzkumných aktivit ZERA dlouhodobě 
spolupracuje s pedagogy i studenty VŠ, akademickými 
pracovníky, pracovníky státní správy, ale také je navázá-
na přímo na potřeby praxe a regionu. Mimo vzdělávacích 
akcí se ZERA zabývá osvětou a propagací správných 
a dobrých postupů a technologií v oblasti zpracování 
bioodpadu a využití kompostu. Agentura ZERA dlouho-

době provozuje databázi kompostáren v České republi-
ce. V databázi je možné vyhledat nejbližší kompostárnu, 
získat detailní přehled o budoucích a připravovaných 
zařízeních, případně přidat také svoji kompostárnu.

Odklonit bioodpad ze směsného komunálního odpa-
du je nutné jak z hlediska snižování výdajů na systém 
nakládání s komunálním odpadem v obci, tak i z hledis-
ka plnění legislativy v odpadovém hospodářství a plánu 
odpadového hospodářství ČR. Agentura ZERA nabízí 
kromě jiného obcím poradenské aktivity v rámci možnos-
ti získání finančních prostředků na systémy nakládání 
s bioodpadem. Operační program Životní prostředí 
(OPŽP) má pro tyto účely připraveny prostředky z fondů 
EU. O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, 
svazky obcí, kraje, neziskové organizace, příspěvkové 
organizace, státní podniky a podnikatelské subjekty. 

 a) 5:1  b) 15:2
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„Lidé na Vysočině nejsou „zlatokopové“ – zdej-
ší příroda naučila generace našich předků a přes 
ně i nás, že nic není zadarmo, že každý pokus něco 
obelhat, „ošulit“, získat neoprávněnou výhodu, se 
dřív nebo později nevyplatí,“ říká usměvavý ředitel, 
který ale dokáže i tvrdě, nekompromisně vyžadovat 
vše, co firmě prospívá. Výsledky napovídají, že se to 
daří.

Výrobní program společnosti zahrnuje plasto-
vá okna, dřevěná eurookna, dveře, a totéž i z mate-
riálu hliník. Kromě toho realizuje zateplení budov 
spojené s výměnou oken. PKS MONT, a.s. je drži-
telem certifikátů systému řízení jakosti dle normy 
ČSN EN ISO 9001 a environmentálního systému 
řízení dle normy ČSN EN ISO 14001. Zároveň je 

držitelem mezinárodního prohlášení o shodě CE. 
A jak to, že přes všeobecný pokles se společnost stá-
le drží, dokonce ani neklesá do červených čísel?

„Když Američané ohlásili v roce 2008 pády vel-
kých bank a světové finančnictví se hroutilo mi-
zením bilionů dolarů, v českém stavebnictví krizi 
nikdo ještě necítil. Dokonce úplná krize do něj ne-
došla ani v roce 2009. V našem oboru, v okenářství, 
se krize v plném slova smyslu neobjevila ještě ani 
v roce 2010. V poslední době ale padly některé i vý-
znamné okenářské firmy. Jejich konec však nepři-
nesla situace na trhu, ale spíše neřešení vnitřních 
problémů, kterým krize jen přidala na závažnosti,“ 
říká ředitel Neubauer, a jeho slova dokládají vý-
sledky žďárské firmy, která je především dodavate-
lem oken pro „ty ostatní“ ve stavebnictví a jen část 

využije „pro sebe“. Dokonce i v roce 2011 totiž za-
znamenal PKS MONT, a.s., růst celkových výkonů 
– dostaly se nad uvedenou hranici půl miliardy ko-
run. Důležitá je k tomu ale i další informace – počet 
kmenových pracovníků ve stejném roce poněkud 
poklesl, takže logicky vzrostly výkony jednotlivců.

„Krize, chcete-li, nás zabrzdila v růstu, ale za-
tím nedonutila k poklesu,“ vrací se k tématu ředi-
tel ing. Edmund Neubauer. „Co se ovšem stalo byl 
přesun orientace obchodníků PKS MONTU uvnitř 
struktury našich odběratelů. Naštěstí již v roce 
2008 jsme měli konsolidovanou cílovou skupinu 
odběratelů, rozdělenou mezi malé, řekněme rodin-
né stavebníky, další skupinu tvořily malé a střední 
podniky – drobné stavební a okenářské montážní 
firmy. Až třetí část portfolia představují velké fir-
my.“ Z toho plyne nejen fakt, že PKS MONT a.s., 
ač není vůči poklesům hospodářství imunní, má 

stálý potenciál stability, ale vládne další sympatic-
kou schopností: Kromě toho, že nemusí svoje zá-
kazníky odírat aby přežil, „umí“ i jednotlivé drob-
né zakázky. Nikdy se totiž nepřestal orientovat 
na „domkáře“ – soukromé „investory do vlastních 
rodinných domků a bytů“. Tihle klienti totiž nejen 
že jsou zvyklí obrátit každou korunu několikrát než 
ji vydají, ale vydají ji jenom na skutečnou kvalitu. To 
znamená na produkty s optimálním poměrem ce-
na:výkon. I kvůli tomu, aby tento poměr zůstal co 
nejlepší, inovoval PKS MONT letos nabídku, tak-
že vedle tradičních a osvědčených modelů oken jak 
plastových, tak dřevěných přišel s novými řadami 
produktů, které splňují nové, velmi přísné požadav-
ky na tepelně izolační vlastnosti.

„Normy se zpřísnily a my musíme reagovat. Věří-
me, že investice do vývoje se vrátí. Sice pomaleji, 
ale o to spolehlivěji,“ představuje firemní vizi ředitel 
Neubauer. „U nás jsme šli cestou posilování toho, 
co jsme už předtím měli jako hlavní zásadu. Totiž 
ctít ty nejzákladnější zásady – dodržovat pravidla 
ve výrobě a disciplinu, jak pracovní, tak technolo-
gickou. A hlavně v obchodě se chovat férově a po-
ctivě držet slovo – taková ta běžná pravidla, dnes se 
tomu říká „fair play“, kterými se už za dob našich 
dědů odlišovali dobří živnostníci a obchodníci od – 
řekněme – těch ostatních.“

Jak je to s kvalitou? „Vlastníme veškeré dostupné 
certifikáty kvality,“ vyjmenovává ředitel nejrůznější 
ISO, „ale to je jen část úspěchu. Zkuste se zeptat ko-
hokoli, kdo má ve svém domě naše okna a něco se 
mu na nich porouchalo, zda jsme ho nechali na ho-
ličkách. Okna nejsou náhrobní kámen – navíc i ten 
je někdy třeba opravit – a vyžadují péči a údržbu. 
Ne tak častou jako auto, ale stejně jako ono: když se 
porouchají, vyžadují zásah odborníka. Kvůli tomu 
jsme zřídili stálou službu, jakési call centrum, kam 
se dá zdarma zavolat a do několika málo dnů přije-
de náš servisní technik závadu odstranit. Jsme totiž 
rádi, když naše výrobky slouží ke spokojenosti uživa-
telů. Jsme tím povinni i naší pozici mezi deseti nej-
většími a nejlepšími v branži,“ uzavírá ing. Edmund 
Neubauer.

www.pksokna.cz
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Vyso ina p evzala štafetu po ádání MS v biatlonu 
Vysočina bude za necelý rok hostit mistrov-
ství světa v biatlonu a už nyní probíhají pří-
pravy na plné obrátky. Do dějiště letošního 
šampionátu, který se konal v bavorském 
Ruhpoldingu, vyrazila i delegace z Vysoči-
ny včetně hejtmana Jiřího Běhounka (nez. 
za ČSSD) a jeho náměstka Vladimíra No-
votného (ČSSD). Před vstupem do Chi-
emgau Areny vyrostl stánek Kraje Vysoči-
na, informující návštěvníky o blížícím se 
MS 2013. Organizátoři z Nového Města 
na Moravě navázali s německými kolegy 
úzký pracovní kontakt, aby od nich načer-
pali cenné zkušenosti. Do Ruhpoldingu 
tak přijeli i pracovníci marketingu, tisko-
vého střediska, technici, zdravotníci anebo 
třeba ředitel Policie ČR ve Žďáru nad Sáza-
vou. „Prohlédli jsme si všechna závodiště 
včetně zázemí, seznámili se s dopravním 

systémem, který pomocí kyvadlových spo-
jů rozvážel fanoušky na jejich místa,“ po-
psala vedoucí výpravy a krajská zastupitel-
ka Dagmar Hromádková (ČSSD).

„Na mistrovství světa jsem byl poprvé. 
Jako divák mávající českou vlajkou v naplně-
ném hledišti několikatisícového davu jsem 
měl příležitost prožít ho velmi emocionál-
ně. Měl jsem i možnost vstoupit do zákulisí, 
kam každý vstoupit nemůže. Pochopil jsem, 
jak je organizace mistrovství náročná. Orga-
nizátorům příštího mistrovství 2013 v No-
vém Městě na Moravě přeji mnoho sil a tr-
pělivosti pro jeho úspěšné zvládnutí. Našim 
biatlonistům hodně štěstí,“ doplnil Miroslav 
Houška (KDU-ČSL), krajský zastupitel, 
k němuž se přidala i Jana Fischerová (ODS), 
zastupitelka a poslankyně PČR. „Je to nyní 
na nás všech, jak si poradíme s přípravou, 

průběhem závodů, ubytováním a dalšími 
službami nejenom pro závodníky, ale i hosty. 
Vyzývám touto cestou Vás všechny, abyste 
přispěli k úspěšnému průběhu této význam-
né sportovní akce třeba jen tím, že přijedete 
v únoru 2013 závodníky podpořit.“

Na závěr převzala delegace z Vysočiny 
vlajku, která bude vztyčena při zahájení 
šampionátu v Novém Městě na Moravě. 
Tam mezitím probíhají práce na areálu, 
zbývá postavit administrativní budovy a za-
měřit se právě na dopravu a přesun lidí 
do Vysočina arény.

„Jedná se o jedinečnou sportovní akci 
významnou pro celou republiku a přála 
bych si, aby každý občan Vysočiny byl hrdý 
na to, že MS v biatlonu se koná v našem 
kraji,“ dodává Dagmar Hromádková.

text: Ond ej Rázl  foto: archiv

Jubilejní desátý ro ník
tradi ního vyhlášení 
ankety Sportovec Kraje 
Vyso ina se letos konal 
na zámku v Polné. 

Sešli se zde ti nejlepší sportovci ze všech 
koutů Vysočiny, kteří si za své výkony za-
slouží uznání a ocenění. Právě proto je 
každoročně Jihlavskými listy a Krajem 
Vysočina vyhlašována tato anketa, což po-
tvrzuje i hejtman Jiří Běhounek.

„Zvláštní uznání mimořádných výkonů 
ke sportu patří. Je potěšující vědět, že za vr-
cholovými výsledky, ale i za rekreačním spor-
tovním vyžitím je fi nanční podpora spor-
tu z krajského rozpočtu v podobě výstavby, 
rekonstrukcí a udržování sportovních za-
řízení. Kraj dlouhodobě zabezpečuje roz-
voj sportu pro všechny a přípravu sportov-
ních talentů, včetně zdravotně postižených 

občanů. Za většinou pozitivního přínosu 
sportu pro zdraví i společnost hledejme dob-
rovolnickou činnost, bez ní by chyběly zákla-
dy vrcholového sportu,“ připomněl hejtman 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Večerem pro-
vázel moderátor Vlasta Korec a o zpříjemně-
ní se postarala zpěvačka Marcela Holano-
vá, tanečnice z týmů Hotch-Potch a Street 
Busters a akrobaté Urban Sense. Ocenění 
byla tradičně udělována v několika katego-
riích. Mezi mládeží se nejlepším sportov-
cem stala Kateřina Švecová. „Výkony Ka-
teřiny Švecové sleduji už několik let. Katka 
bodovala v krajské anketě Sportovec roku 
už v roce 2008. O rok později byla zařazena 
mezi Talenty Vysočiny a její hvězda stoupá. 
Všestranně nadaná sportovkyně má velice 
dobře našlápnuto na další úspěchy ve vod-
ním lyžování a jsem přesvědčena, že o ní ješ-
tě hodně uslyšíme,“ doplnila Marie Kružíko-
vá (nez. za ČSSD), radní Kraje Vysočina pro 
oblast školství. 

text: Ond ej Rázl  foto: Jihlavské listy

Osmadvacátý ročník Běhu městem 
Jarmily Kratochvílové za zimního počasí
Velikonoční neděle patří v Golčově Jení-
kově už od roku 1985 pravidelně silnič-
nímu vytrvaleckému závodu na patnáct 

kilometrů, Běhu městem Jarmily Krato-
chvílové, který se v neděli 8. dubna běžel 
jako součást Českého běžeckého poháru. 

Do Golčova Jeníkova přijeli vedle čes-
ké běžecké špičky také závodníci z Keni, 
Etiopie, Ukrajiny či Polska.

V hlavním závodě, v němž nastoupilo 
více než 130 běžců, doběhl mezi muži prv-
ní Keňan Elisha Kiprotich Sawe před Ma-
ďary László Rothem a Tamásem Oláhem, 
z běžců Vysočiny byl v cíli čtvrtý Leoš Pe-
louch z SK Chotěboř. Mezi ženami byla 
nejrychlejší Ruska Naděžda Trilinskaya, 
druhá doběhla Maďarka Zita Kacser a tře-
tí Jana Klimešová ze ZB USK Praha. Také 
letos ocenili pořadatelé všechny běžce 
nad 75 let fi nanční prémií 500 korun.

Součástí nedělního programu je také 
Běh pro zdraví, jehož se každoročně účast-
ní více než šest stovek běžců na trati dlouhé 
1234 metrů. text: Milan Pila    foto: Jan Skalický

Výsledky na: www.behmestem.wz.cz/vysledky.php 

Sportovci z celého kraje
byli oceněni za své výkony

a

Nám stek hejtmana Kraje Vyso ina Vladimír Novotný p edává ocen ní triatlonistovi Petru 
Mejzlíkovi, nejlepšímu sportovci – seniorovi.

Hejtman Kraje Vyso ina Ji í B hounek byl p ipraven p edat nejvyšší krajské ocen ní pro sportovní 
osobnost volejbalistovi Janu Štokrovi. Nakonec pro jeho zaneprázn ní p evzala cenu maminka.

Nejlepší ženy, první Ruska Nadežda Trilinskaya, druhá Ma arka Zita 
Kacser a t etí Jana Klimešová ze ZB USK Praha.

Po adatelé oce ují každoro n  také n kolik nejstarších b žc
nad 75 let.

Havlí kobrodský 
atlet reprezentoval 
Vyso inu na sv tovém 
šampionátu
Dv tvrtá místa vybojoval na Mistrov-
ství sv ta Masters v atletice ve fi nském 
Jyväskylä havlí kobrodský b žec Ji í
Brychta, který reprezentoval Vyso inu
v p lmaratonu a v krosu.

V cíli p lmaratonu byl pouhých jede-
náct sekund za medailovým umíst ním. 
„B želo se za velmi chladného a v tr-
ného po así p i jednom stupni Celsia. 
Od za átku jsem bojoval o bronz, ale 
bohužel v záv ru m l bojovn jší srdce 
domácími fanoušky hojn  povzbuzo-
vaný Fin a odsoudil m  k nepopulární
bramborové medaili,“ popsal své pocity 
ze závodu Ji í Brychta. Šanci na me-
diali m l i ve druhém závod , v krosu
na osm kilometr . „Brodili jsme se v t i-
ceticentimetrové vrstv erstv  napada-
ného sn hu a st ídala se prudká klesání 
a stoupání. Byl jsem v kontaktu se st í-
brným N mcem, ale v cíli na m  zbyla 
zase brambora – asi jsem cht l moc 
reprezentovat Havlí k v Brod a Vyso i-
nu, kde je p stování brambor tradicí,“ 
uzav el s nadsázkou brodský atlet.

text: Milan Pila   foto: archiv Ji ího Brychty 

Jihlavská 24 MTB znovu 
jako mistrovství st edních 
škol z celého kraje
Historické centrum krajského m sta
bude ve dnech 19.–20. kv tna d jišt m
ty iadvacetihodinového vytrvalostního 

závodu na horských kolech. Jihlavská 
24 MTB se zárove  pojede jako Mistrov-
ství st edních škol kraje Vyso ina a zá-
štitu nad ní p evzala radní pro oblast 
školství Marie Kružíková (nez. za SSD). 
Ú astníci pojedou v n kolika kategori-
ích a vít zem se stane závodník nebo 
tým, který ujede nejv tší po et celých 
kol. Slavnostní start závodu bude v so-
botu v poledne na Masarykov  nám stí. 

text: Ond ej Rázl  foto: archiv po adatel

Výsledky jednotlivých anket:
Odborná ocen ní

Kategorie MLÁDEŽ
Vít z: Kate ina Švecová – vodní lyžování – 
Slavoj Kostelec, Club sport  Jihlava

Kategorie DOSP LÍ
Vít z: Renata Paulí ková – MTBO (orien-
ta ní závody na horských kolech) – Orien-
ta ní klub Jihlava

Kategorie KOLEKTIV
Vít z: Jihlavský plavecký klub AXIS – plavání

Kategorie SENIO I
Vít z: Petr Mejzlík – TJ Spartak T ebí /od-
díl triatlonu – kvadriatlo-triatlon

Kategorie TRENÉR ROKU

Vít z: Miloš Buchta – KB Nové M sto

na Morav  – biatlon

Kategorie ZDRAVOTN

POSTIŽENÝ SPORTOVEC

Vít z: Ji í Král – Ježci Jihlava, TJ Sokol 

Nové Veselí – cyklistika (kategorie M10 

– 1 km, kategorie M4 – 10 km, kategorie 

M3 – 5 km)

Kategorie SPORTOVNÍ OSOBNOST

Vít z: Jan Štokr – Trentino volley 

– volejbal
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Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz


