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do|3. roêníku soutøže
o|znaêku Regionální
potravina.

Náklad 225|000 výtiskŃ
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Veškeré podrobnosti týkající se úêasti, pravidel i|metodiky
najdete na|webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.
Uzávørka pįihlášek je 17. kvøtna.

Vážení êtenáįi,
nic se nedøje jen tak
– pro nic za|nic. Proto
letošní jarní, letní i|podzimní kulturní nabídka
na|Vysoêinø bude jiná,
a|to v|pravém slova smyslu. Kraj pįichází se|širokou nabídkou pestrého
programu na|podporu regionální i|pįeshraniêní kultury.
Nenechte se zaskoêit trochu sportovním
názvem. “Vysoêina fandí kultuįe“ je uvozujícím spojením, za|kterým se skrývá velice
peêlivø sestavený program, nabízející domácí veįejnosti i|zahraniêním návštøvníkŃm
bohatou všehochuĹ toho nejlepšího, êím se
mŃže Vysoêina pyšnit. Cílem všeho snažení
je postavit kulturní kalendáį v|rámci projektu tak, abychom do|nøj zaêlenili aktivity
z|celého regionu. Chceme nabídnout bohatý program i|skvølou zábavu, která nebude
postrádat vysokou kulturní úroveĢ, do|všech
koutŃ Vysoêiny.
Projekt „Vysoêina fandí kultuįe“ má
zvýšit povødomí o|významných kulturních
akcích, konaných na|území kraje, mezi domácími a|zahraniêními turisty.|V|tomto smyslu|je zájem organizátorŃ smøįován pįedevším na|návštøvníky z|Rakouska, kterým tak
chceme opøtovat jejich pohostinnost v|dobø
Dolnorakouské zemské výstavy. Seznam akcí
zaįazených do|projektu je zámørnø velice
žánrovø široký. Vedle výstav jsou do|programu zaêlenøny open air koncerty, výstavy,
umølecké dílny, ale i|oblíbené jízdy veteránŃ nebo tradiêní svátek rekordŃ. Nøkteré již
vybrané akce budou realizovány s|podporou
evropských fondŃ. Kraj Vysoêina navíc ze
svého rozpoêtu na|celý projekt uvolní| více
než dva miliony korun. Závørem si neodpustím malou parafrázi, která možná nejvýstižnøji popisuje celé naše kulturní snažení:
Letošní zpŃsob léta zdá se mi ponøkud kulturnø mimoįádný, tak pojìme do|toho…
A|ještø než Vám, milí êtenáįi, popįeji pįíjemné fandøní kultuįe na|Vysoêinø, neodpustím si adresovat Vám jedno tradiêní pozvání.
dne 31. kvøtna budou oficiálnø vyhlášeny
výsledky osmého roêníku veįejné ankety Zlatá jeįabina. Stane se tak v|komorní atmosféįe Oblastní galerie Vysoêiny v|Jihlavø a|Kraj
Vysoêina jako vyhlašovatel udølení této ceny
považuje za|další stįípek do|skládaêky podporující regionální kulturu.
Pįíjemné dny s|regionální kulturou Vám pįeje
Tomáš Škaryd (éSSD)
radní pro oblast kultury a|cestovního ruchu
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éistá Vysoêina
Sedmnáct tisíc párŃ rukou
uklízí naši pįírodu
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Ukrajinø pomáhat
Jsme v|pozici, kdy mŃžeme
– a proto musíme
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Z. Kurka žije turistikou
V 81 letech je stále aktivní,
do 77 byl pįedsedou KéT...
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Ocenøní sportovcŃ
V|devíti kategoriích zvítøzili
nejlepší z|Vysoêiny

Zamlčená moderna odstartovala
unikátní projekt Vysočina fandí kultuře
Oblastní Galerie Jihlava
pįipravila ve|spolupráci
s|Krajem Vysoêina
unikátní výstavu
Zamlêená moderna,
která je souêástí
rozsáhlého kulturního
projektu Vysoêina fandí
kultuįe.
Jeho součástí jsou tradiční Muzejní noci, setkání českých a rakouských
skupin v pěti městech na Vysočině s názvem Jazzový most, anebo třeba dokument o architektu Josefu Hoffmannovi.
Celoroční projekt odstartovala v galerii na Masarykově náměstí v Jihlavě
v polovině dubna výstava 150 vzácných obrazů. „Jedná se o výstavu sestavenou ze sbírek významného českého
sběratele Patrika Šimona. Představuje česko-rakouské umělce z počátku
20. století,“ říká radní pro oblast kultury Tomáš Škaryd (ČSSD). Expozice
ukazuje obrazy středoevropské avantgardy od předních autorů, jako jsou
například Gustav Klimt, Egon Schiele
nebo Oskar Kokoschka. Nechybí ani
díla jejich českých protějšků Františka Kupky, Luďka Marolda či Jaroslava
Panušky. Mezi autory lze najít i díla Richarda Teschnera, Emila Orlika nebo
Wenzela Hablika. Patrik Šimon buduje sbírku více než dvacet let a ani

Foto a video na|www.iKrajvysocina.cz

Vernisáž výjimeêné výstavy Zamlêená moderna poctili svou úêastí zleva velvyslanec Rakouské republiky v|éR Ferdinand Trauttmansdorff, námøstek
dolnorakouského zemského hejtmana Wolfgang Sobotka v|doprovodu majitele sbírky Patrika Šimona a|hejtmana Kraje Vysoêina Jiįího Bøhounka.

samotná příprava výstavy nebyla jednoduchá, trvala asi pět let. „Cílem sběratelství není uzavírání děl do soukromého kabinetu, ale velmi soﬁstikovaná
činnost vedoucí k jejímu zveřejňování.
Umění je dar, který je nám na krátkou
dobu svěřen a my o něj musíme pečovat jak nejlépe dovedeme, abychom

v této rozporuplné době po sobě zanechali nějakou smysluplnou stopu,“
říká Patrik Šimon.
Expozice je absolutním vrcholem
letošní kulturní sezony nejen na Vysočině, a tak v Jihlavě očekávají několikatisícovou návštěvnost. Výstavu doprovodí i patnáct odborných přednášek

a komentovaných prohlídek pro veřejnost. Abstraktní modernu mohou zájemci zhlédnout v jihlavské galerii do 7.
října. Více o kulturním projektu Vysočina fandí kultuře na www.vysocinafandikulture.cz.
text: Ondįej Rázl
foto: archiv Kraje Vysoêina
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Tradiênø se vracejí zástupci Vysoêiny
z|vyhlášení soutøže Zlatý erb s|ocenøními za|nejlepší webové stránky êi elektronické služby. Podobnø tomu bylo i|na|êtrnáctém roêníku soutøže, který se konal
v|rámci konference Internet ve|státní
správø a|samosprávø (ISSS) v|Hradci
Králové.
Mezi møsty v|kategorii Nejlepší webová stránka møsta skonêila na|druhém
místø Jihlava (http://www.jihlava.cz)
za|vítøzným Mostem a|pįed tįetím Bruntálem. Jihlavští vezli z|východních éech
i|cenu v|kategorii Nejlepší elektronická
služba za|službu Výbørová įízení.
Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj, udølená ministrem Kamilem Jankovským za|nejlepší turistickou prezentaci
na|webových stránkách pįi soutøži Zlatý
erb, putuje letos do|Tįebíêe za|Turistický
informaêní portál møsta Tįebíêe
(http://www.visittrebic.eu).
„Gratuluji všem úspøšným reprezentantŃm našeho kraje, kteįí svými výsledky potvrdili výsostné postavení Vysoêiny jako kraje informaêních technologií.
I|když jsme letos nedosáhli na|nejvyšší
metu v|hlavních kategoriích, stále zŃstáváme v|oblasti webových prezentací
a|komunikace samospráv s|veįejností
v|rámci éeské republiky na|špiêce,“ shrnul výsledky krajský radní pro informatiku Zdenøk Ryšavý (éSSD).
text: Milan Pilaį

Fond Vysočiny se osvědčil, už deset
let pomáhá obyvatelům Vysočiny
Fond Vysoêiny, který vznikl
usnesením zastupitelŃ
kraje dne 19. bįezna
2002 a|jehož první granty
byly vyhlášeny v|dubnu
2002, pįispøl ke|zlepšení
podmínek života obyvatel
Vysoêiny a|pomohl také
subjektŃm, které lidem
pįinášejí nejrŃznøjší služby.
„Považuji Fond Vysočiny za skvělý nápad, vedle pomoci lidem Vysočiny totiž
připravil také žadatele na možnosti čerpání dotací z Evropské unie a jejich administrativní náročnost. Přinesl také velmi
transparentní rozdělování dotací podle
jasně daných kritérií a především dokázal
přitáhnout k investici kraje další poměrnou část prostředků žadatele. Každá koruna vložená krajem přinesla více než dvě
koruny dalších investic ze strany příjemců
podpory.
Fond Vysočiny působil také jako pomocník v krizových situacích. V letech

Fotogalerie na|www.iKrajvysocina.cz

Ski klub Velké Meziįíêí získal díky grantovému programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 terénní kolobøžky a|trojkolky.

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

Novomøstská
nemocnice
poskytuje dva
Rodinné pokoje
Dva speciálnø upravené pokoje s|hospicovým lŃžkem jsou od|1. bįezna souêástí Oddølení dlouhodobø nemocných
v|Nemocnici Nové Møsto na|Moravø.
PokojŃm se įíká „Rodinné“ a|nemocnice je pįipravila pro umírající pacienty.
„Služby Rodinného pokoje jsou urêeny umírajícím lidem a|jejich pįíbuzným
nebo blízkým, kteįí nemají možnost
postarat se o|umírajícího doma, pįitom
s|ním ale chtøjí v|posledních dnech jeho
života být,“ objasnil smysl Rodinných
pokojŃ Petr Havlíêek, įeditel Hospicového hnutí – Vysoêina, které se o|vznik
rodinných pokojŃ v|Novém Møstø
na|Moravø spolu s|místní nemocnicí
a|Krajem Vysoêina zasloužilo. Jak informovala įeditelka novomøstské nemocnice Vøra Paleêková, oba Rodinné pokoje jsou modernø zaįízené a|nechybí jim
potįebné sociální zázemí. Nemocnice
v|Novém Møstø poskytuje službu Rodinných pokojŃ jako jediná na|Vysoêinø.
text: Lucie Pátková
Více info na|www.hhv.cz

Bambiriáda zve letos
za|vojáky a|zbranømi
Motto Nadšení i|zkušenost letos doprovází Bambiriádu, nejvøtší pįehlídku sdružení døtí a|mládeže v|éeské republice,
která se koná v|termínu od|24. do|
27. kvøtna v|osmnácti êeských møstech.

Nejen mladí lidé z|Vysoêiny si mohou
„bambiriádovou“ nabídku užít ve|vojenském prostoru v|Ranêíįovø u|Jihlavy. Tam
bude v|pátek a|v|sobotu 25. a|26. kvøtna
k|vidøní jinak nepįístupná vojenská technika, tįeba samohybná houfnice nebo
vrtulník MIG21, a|také ukázky bojových
umøní, ruêních zbraní êi výcviku psŃ.
„Návštøvníci se mohou projet na|koních, vyzkoušet lanové aktivity a|popovídat si s|profesionálními vojáky. Nedílnou souêástí budou stánky s|prezentací
jednotlivých sdružení a|jejich êinnosti,“
dodal k|programu êtrnáctého roêníku Bambiriády její hlavní organizátor
za|Radu døtí a|mládeže kraje Vysoêina
Martin Paclík. Do|Ranêíįova se lze dostat z|jihlavského námøstí, odkud bude
každou hodinu jezdit kyvadlová doprava
vojenskými autobusy.
text: Lucie Pátková

stovek pracovních míst,“ hodnotí desetiletí fondu Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek 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 uskutečnit více jak 500 kulturních akcí a GP
Rozvoj podnikatelů pomohl několika
stovkám malých podnikatelů, kteří zaměstnávají lidi z Vysočiny. Celkem Kraj
Vysočina vyhlásil za deset let 276 grantových programů, ve kterých do roku 2011
rozdělil podporu ve výši 584,9 milionu
Kč. Od roku 2002 celkem podali žadatelé 14 657 žádostí, z nichž uspělo 8041
(54,9 %).
Další grantové programy jsou průběžně
vyhlašovány a více informací najdou zájemci na www.fondvysociny.cz.

NOVÉ GRANTOVÉ PROGRAMY
Kompletní seznam aktuálních grantových programŃ vyhlášených Krajem Vysoêina je k|dispozici na|www.fondvysociny.cz, kde jsou k|dispozici nejen kompletní výzvy, ale také
formuláįe žádostí. Až do|poloviny kvøtna je v|nabídce
napį. grant zamøįený na|rozvoj podnikatelŃ.
Rozvoj podnikatelŃ 2012 – 10|000|000 Kê – program na|zvýšení konkurenceschopnosti podnikŃ na|Vysoêinø formou pįíspøvku
na|poįízení technologií, výrobních zaįízení, pįípadnø rozšíįení podnikatelských prostor (odbor regionálního rozvoje, Olga Wiesnerová, tel.: 564|602|534, e-mail: wiesnerova.o@kr-vysocina.cz)
V|Bohdalovø opravili díky grantovému programu Naše školka místní
mateįskou školu.

Uzávørka: 18. kvøtna 2012

text: Milan Pilaį foto: archiv tvŃrcŃ projektŃ

Vysoêina bude opøt êistší, pomohly jí tisíce dobrovolníkŃ
I letos se v polovině dubna uskutečnila
po celém kraji akce Čistá Vysočina. Projekt,
během kterého se školy, obce, sbory dobrovolných hasičů a další organizace dobrovolně zapojují do úklidu všech přírodních
koutů na Vysočině, je sedmidenní. „Jsme
potěšeni, že je o akci rok od roku větší zájem. Letos se přihlásilo celkem 314 organizací, což je více než sedmnáct tisíc párů
rukou, které se do úklidu zapojí,“ říká radní pro oblast regionálního rozvoje Martin
Hyský (ČSSD). Myšlenka celé akce se odvíjí ode Dne Země, který připadá na 22. dubna a který upozorňuje na důležitost ochrany
životního prostředí. Akce má za cíl angažovat a motivovat občany, aby se starali o místo, kde žijí, a přijali za ně zodpovědnost.
text a foto: Ondįej Rázl

Video na|www.iKrajvysocina.cz

Na|mnoha místech regionu uklízeli v|dubnu tisíce dobrovolníkŃ z|Vysoêiny.

V|Perknovø u|Havlíêkova Brodu nasbírali dobrovolníci spoustu pytlŃ s|odpadky.

Jména výhercŃ
Zlaté jeįabiny
oznámí poslední
kvøtnový den

Nemocnice a zdravotnická zařízení na Vysočině
hospodaří dobře, druhým rokem jsou v černých číslech
Pįebytek ve|výši témøį tįinácti
milionŃ korun je výsledkem
hospodaįení nemocnic
a|zdravotnických zaįízení
zįizovaných Krajem Vysoêina
v|roce 2011. Celkovø dosáhla
všechna krajská zdravotnická
zaįízení za|loĢský rok výnosu
4,19 miliardy korun, náklady
na|provoz a|poskytování služeb
êinily 4,17 miliard korun.
„Loňský krajský příspěvek na provoz
zdravotnických zařízení zřizovatel vyčísluje na 276,4 milionu korun. Výsledek hospodaření prokázal, že při respektování 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 Běhounek (nez. za ČSSD).
V současnosti zřizuje Kraj Vysočina
pět nemocnic, zdravotnickou záchrannou 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 ošetřovací doby pacientů na lůžku, která v loňském
roce klesla z 6,99 na 6,68 dne.
text: Milan Pilaį

Hospodaįení zdravotnických zaįízení Kraje Vysoêina (v|tis. Kê)
VÝSLEDEK HOSPODAĮENÍ
2009

2010

Døtské centrum Jihlava

331

0

89

Døtský domov Kamenice nad Lipou

389

401

135

Nemocnice HavlíêkŃv Brod
Nemocnice Jihlava

2011

11

4|125

1|800

-58 431

27|411

10|309

Nemocnice Nové Møsto na|Moravø

527

538

92

Nemocnice Pelhįimov

346

-18 157

255

-13 009

-5 811

275

645

0

0

-69 191

8|507

12|954

Nemocnice Tįebíê
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysoêina
CELKEM

Zdroj: Kraj Vysoêina

Tįi ocenøní Vysoêiny
v|soutøži Zlatý erb 2012

www.kr-vysocina.cz

Dohlasováno. V|pátek 13. dubna skonêil
sbør hlasŃ pro anketu Zlatá jeįabina –
Cena Kraje Vysoêina za|kulturní poêin
roku 2011. Také osmý roêník ankety se
jako obvykle dølí do|dvou kategorií: Kulturní aktivita a|Péêe o|kulturní dødictví.
Slavnostní vyhlášení výsledkŃ se uskuteêní ve|êtvrtek 31. kvøtna v|Oblastní
galerii v|Jihlavø. Na|nejúspøšnøjší z|šedesátky adeptŃ êeká kromø Ceny Kraje
Vysoêina finanêní odmøna; za|první místo je to 30 tisíc korun, za|druhé 20 tisíc
korun a|autor tįetího nejlepšího projektu
obdrží 10 tisíc korun. Cílem ankety je nejenom propagovat kulturní døní na|Vysoêinø, ale i|upozornit na|žánrovø rozdílné aktivity, které v|loĢském roce obêany
regionu oslovily, a|poukázat na|péêi
o|dødictví kraje. Mediálním partnerem
ankety je éeský rozhlas Region.
text: Lucie Pátková

Duben 2012
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Vysoêina, náš region

Spolupráce Kraje Vysočina se Zakarpatskou
oblastí Ukrajiny prodloužena na neurčito
Partnerství mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny bude pokračovat.
Svými podpisy to v polovině března stvrdili 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 Mukačevo. Vysočina a Zakarpatí spolupracují už od roku 2008, nyní Běhounek a Blaha podepsali smlouvu na dobu neurčitou.
„Podle stanovených strategických cílů
Zakarpatské oblasti jsou ﬁnanční prostředky věnované Vysočinou investovány především do oblasti školství, sociální a zdravotní péče, kultury a cestovního
ruchu,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD) s tím, že na zakarpatské straně se za uplynulé roky zrealizovaly projekty za několik desítek milionů korun. Vysočina pomohla například
při rekonstrukci zařízení pro postižené

děti v Tjačivu nebo při vzniku ﬁlmu o Nikolu 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 spoluﬁnancuje v Zakarpatském regionu především rekonstrukce školních budov. Na některých dojde
k výměně oken, některé potřebují opravit
střechu nebo je čeká celková rekonstrukce. Kraj Vysočina však Zakarpatské části
Ukrajiny pomáhá nejenom ﬁnančně, ale
snaží se podporovat i tamní spolky a turistiku. V roce 2012 se tak spoluúčastní publikační činnosti českých krajanských spolků v Zakarpatí, počítá se také s opravou
turistických odpočívadel v Karpatské biosférické rezervaci a s dalšími přednáškami
na téma veřejná správa na Fakultě mezinárodních vztahů Užhorodské univerzity.
Jak hodnotíte spolupráci Kraje Vysoêina se Zakarpatskou oblastí
Ukrajiny?
Finanční prostředky jsou letos opět směřovány především do školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Považuji za správné,
že dojde ke snížení rozpracovanosti a většímu soustředění dotací. Jsem rád, že bude
dokončena rekonstrukce školy v Lazeščyně a rekonstrukce zařízení pro děti ze sociálně slabých rodin a sirotky v obci Bohdan.
Ivo Rohovský (ODS), krajský zastupitel

Folklorní soubor Trembita pįi základní
škole v|Lazešêynø, kde se Vysoêina podílí
v|rámci partnerské spolupráce obou krajŃ
na|celkové rekonstrukci základní školy.

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

Starosta Pelhįimova Leopold Bambula pįi návštøvø êeské expozice vønované Kraji Vysoêina
v|Mukaêevu.

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

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

Karel Paêiska (éSSD), krajský zastupitel a|starosta
Bystįice nad Pernštejnem

Je prospěšné, když se těmito vztahy naplnila myšlenka, že se nemusíme jen obracet na bohatší státy, protože jsme ve stavu
abychom mohli sami pomoci. Zvláště zaměření do školství a sociálních služeb má
vysoce humanitární rozměr,protože uspokojováni jsou opravdu potřební a na to
nemá vliv nic jiného než tato potřeba.

Když jsem si spolu s dalšími zastupiteli kraje, senátory a poslanci v Užhorodu,
Mukačevu a Na Koločavě prohlíželi některé zrealizované akce, na nichž se Vysočina ﬁnančně podílela, ani na chvíli jsem
nepochyboval o vhodnosti, nutnosti a potřebnosti investovaných peněz. Jsem rád,

Miroslav Houška (KDU-éSL), krajský zastupitel

Rodinné pasy
mají zelenou
Zmøna êi výmøna politické
garnitury nemusí znamenat
pįevratné zmøny, ale mŃže
být i|navázáním
na|to, co bylo
zavedeno, osvødêilo se a|když je
na|místø, aby nøkteré aktivity pokraêovaly. Takovým pįíkladem, který
v|minulém volebním období v|rámci
koaliêního seskupení Kraje Vysoêina prosadili êlenové KDU-éSL, byl
projekt Rodinných pasŃ. Ten umožĢuje bezplatnou registraci v|systému Spere-card všem rodinám, které
mají døti ve|vøku do|18 let – více
na|www.rodinnepasy.cz.
Registrací rodina získá slevové
karty, které uplatní v|celé obchodní
síti prodejcŃ, služeb, ale i|ve|sportovních a|kulturních zaįízeních. PŃsobnost rodinných pasŃ je už rozšíįena i|v|įadø dalších krajŃ. V|møsíci
bįeznu byl pįi slavnostním veêeru
pįedán už 10tisící rodinný pas.
V|souêasné dobø na|jednání zastupitelstva kraje byl schválen projekt,
jehož pįedmøtem je nastartování
spolupráce s|Dolním Rakouskem
a|rozšíįení cílové skupiny o|seniory.
Jediné, nad êím se lze pozastavit, je
skuteênost, že podle EU je seniorem
každý starší 55 let. A|tak si s|nadsázkou įíkám, že právø v|dobø, kdy
mladší syn dosáhl 18 let a|slevový systém mnø konêí, mø kraj díky
postoji EU už zaįadil mezi seniory a|já z|tøch výhod nemám šanci
uniknout.
Pįíjemné zítįky s|rodinnými pasy
Vám pįeje
Jiįí Vondráêek
krajský zastupitel za|KDU-éSL

Drahoslav Oulehla (KSéM), krajský zastupitel
text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje Vysoêina

Vysoêinu poznali nejlépe studenti
chotøboįského gymnázia

Vítøzové: Kristýna Krulíková, Tadeáš Brabec z|Gymnázia Chotøboį a Veronika Mácová ze ZŠ Tįebíê, Týnská.

Dva studenti Gymnázia Chotěboř a žačka Základní školy v Třebíči se stali nejúspěšnějšími řešiteli krajského kola

soutěže Poznej Vysočinu. Klání určené
žákům základních škol a studentům víceletých gymnázií letos pokračovalo třetím

ročníkem, který zaštítil hejtman Vysočiny
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Do krajského kola tento rok postoupilo 109 žáků z rekordního počtu
56 škol. V soutěži si účastníci ověřují své znalosti regionálního zeměpisu, přírodovědy, historie či kultury.
Zadání tvořila třicítka místopisných
otázek, za něž mohli soutěžící dostat
69 bodů. Triumfoval v nich Tadeáš Brabec z chotěbořského gymnázia, který chyboval jenom sedmkrát a zasloužil se tak o nejlepší výsledek v historii
soutěže. Druhá Veronika Mácová měla
o bod méně. Do vítězného trojlístku se
zařadila Tadeášova spolužačka Kristýna Krulíková. Na tyto tři čekaly ceny
v podobě netbooku, mobilního telefonu a iPodu. Čtyřicítka nejlepších pak
získala poukaz na dvoudenní výlet
do Prahy. „Při pobytu v Praze budou
mít děti možnost vidět muzikál Quasimodo 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 Vysoêina

Marta Gregorová a|Hana Sobotková z|Klubu seniorŃ Polná s|krajským radním Petrem
Krêálem pįi dubnovém setkání v|sídle Kraje Vysoêina.

Petr Krêál: Podpoįíme zdravý
životní styl seniorŃ v|kraji
Kraj Vysočina spolupracuje s Dolním Rakouskem na řadě projektů, jedním z nich je Aktivní seniorská politika 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 sociálních věcí, který jednání s dolnorakouskou zemí inicioval.
Projekt si klade za cíl společně vytvořit novou nabídku aktivního života seniorům obou zemí. „Chceme podpořit zejména využití volného času, různé

rehabilitační a terapeutické služby, které by seniorům usnadnily jejich život
ve stáří a současně je také aktivizovaly,“
dodala Věra Švarcová, vedoucí krajského sociálního odboru.
Projektovou žádost, která navazuje
na Strategii kraje v oblasti rodinné politiky, by měli krajští zastupitelé dostat
k prostudování v červnu. Pak by měli
schválit také dlouhodobou strategii přístupu kraje k rodinám a rodinnému životu na Vysočině. „Snažíme se o to, aby se
životu rodin na Vysočině věnovala podstatně větší pozornost, než tomu bylo
doposud,“ uzavřel Petr Krčál.
text: Milan Pilaį foto: archiv Kraje Vysoêina
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O|bezplatných poêítaêových programech
jednali odborníci v|Jihlavø
Konference Open Source v|evropské veįejné správø se uskuteênila koncem bįezna
v|Jihlavø v|rámci mezinárodního projektu,
do|kterého je zapojený jako jediný êeský
region i|Kraj Vysoêina. „Open Source, resp.
otevįený zdrojový kód, který je základem
každé poêítaêové aplikace, má svøtu co
nabídnout. Jde o|aplikace, které lze bez poplatku získat, distribuovat a|volnø upravovat. Pro oblast veįejné správy využití tøchto
nástrojŃ znamená nezanedbatelnou úsporu v|porovnání s|licencovanými programy,
a|pro programátory rychlé sdílení novinek
nebo možnost podílet se z|jakékoli êásti

svøta na|vývoji programŃ,“ uvedl Zdenøk
Ryšavý (éSSD), radní kraje pro oblast IT.
Dvoudenní konference na|Vysoêinø nabídla informatikŃm ve|veįejné správø bezplatná įešení, která mohou využít v|rámci
svých organizací. Mezi pįednášejícími byli
zástupci magistrátŃ, vývojáįi, firmy nabízející FOSS podporu, ale i|zástupci akademické sféry a|technických pracovišĹ.
Konferenci poįádá konsorcium partnerŃ
z|evropských regionŃ v|rámci projektu Interreg IVC OSEPA. Program je spolufinancován z|Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF).
text: Milan Pilaį

Jana Fischerová a|Miloš Vystrêil se zástupci
malých obcí Vysoêiny o|stavebním zákonu

Senátor Miloš Vystrêil (vlevo), poslankynø Jana Fischerová a|Jan Florian diskutovali
o|novele stavebního zákona pįi besedø v|Lukách nad Jihlavou.

Novela stavebního zákona a|plánované zmøny kompetencí stavebních úįadŃ
menších møst a|møstysŃ byly tématem
setkání, které se v|bįeznu konalo v|Lukách nad Jihlavou. Vedle Jana Floriana,
odborníka Spolku pro obnovu venkova, se
ho zúêastnil senátor Miloš Vystrêil (ODS)
a|poslankynø Jana Fischerová (ODS), kteįí
o|zmønách budou rozhodovat v|Parlamentu éR.
„Šlo nám o|to, seznámit se s|pįipomínkami spolku a|starostŃ obcí k|novele, která møní zákon ê. 183/2006 Sb.,
o|územním plánování a|stavebním įádu
(stavební zákon). Podle názoru Ministerstva pro místní rozvoj éR jdou nøkteré
návrhy Spolku proti zájmŃm malých obcí,

kterých je na|Vysoêinø mnoho. Proto jsem
rád, že jsme se díky setkání mohli s|pįipomínkami obcí seznámit ještø pįed projednáváním v|Parlamentu éR,“ uvedl senátor
Miloš Vystrêil.
Novela napįíklad poêítá s|tím, že malé
obce nemusejí mít územní plány. Obec
však bude i|nadále úêastníkem územního
rozhodování, pįi kterém dotêené orgány
budou moci uplatĢovat závazná stanoviska k|ochranø veįejných zájmŃ. Návrh nepoêítá s|rušením stavebních úįadŃ, ale ani
s|jejich nárŃstem. Hlavním mottem novely
je naplnøní cíle programového prohlášení
vlády „jedna stavba – jeden úįad – jedno
rozhodnutí“.

www.kr-vysocina.cz

Zdeněk Kurka zasvětil
svůj život turistice
Dálkové pochody se
mohou stát vášní pro
celý život, vyprávøt by
mohl jednaosmdesátiletý
Zdenøk Kurka z|Jihlavy.
V roce 1976 vstoupili se ženou Věrou
do Klubu českých turistů Čeřínek Jihlava (KČT), od roku 1981 pracoval ve výboru klubu, v letech 1993–2008 byl patnáct 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 pěšky, na lyžích či na kole například Švýcarsko, Dánsko, Lucembursko, Anglii, Belgii,
Rakousko, Kavkaz, Řecko, Švédsko, Norsko, Itálii či Španělsko.
Cestoval s rodiči od dětství. Otec byl výpravčí a později přednosta stanice, rodina
putovala po nádražích po republice, až zakotvili v Jihlavě. „Otce v 50. letech zavřeli
a odsoudili na 12 let. Po návratu z Jáchymova zemřel. I já jsem se potýkal s kádrovými prověrkami,“ vypráví Zdeněk Kurka.
Vyučil se obchodním příručím, po znárodnění pracoval v Jihlavanu, v družstvu truhlářů a čalouníků, v JZD Meziříčko a Dřevo 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 ženou 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 turistickým zážitkem na celý život byl v době

Jednaosmdesátiletý Zdenøk Kurka z|Jihlavy zasvøtil celý život turistice a|na|svøt se dívá
s|optimismem.

hluboké totality roku 1982 přechod Pyrenejí. „Umím trochu německy, a je-li snaha, domluvíte se každým. Když jsme se potřebovali někam dostat, rukama, nohama
a s pomocí mapy jsme se vždycky domluvili,“ směje se. První výlet na západ zahrnoval i Paříž a Barcelonu. „My jsme přijeli
do Frankfurtu, kde jsme přesedali na rychlík do Paříže, tam měli exotické ovoce,
avokádo, to jsme vůbec neznali. Tady byly
banány a pomeranče jednou za rok na Vánoce a tím to končilo. Tak jsme z toho byli
vykulení. Divili jsme se, že tam nemají celnice, dráty a hranice. Dneska je to běžné
a z těch mladých to nikdo nepochopí,“ vypráví bez trpkosti. Kurkovi mají tři děti,
syna a dvě dcery, v turistice ale zalíbení

text: Milan Pilaį foto: archiv Miloše Vystrêila

Na|Vysoêinø dosud žije celá įada lidí,
kteįí se s|Vítem Tajovským úzce pįátelili.
Editor chystaného knižního svazku Aleš Palán (spoluautor knižního rozhovoru
s|B. V. Tajovským élovøk musí hoįeti) vøįí,
že mnozí z|nich mají dosud v|osobních archivech fotografie êi Vítovy dopisy, které by
mohly být pro êtenáįe knihy opravdu podnøtné. „Byl bych lidem velmi vdøêný, kdyby
by se mi ozvali a|domluvili jsme se na|možnosti otisknout tyto dokumenty v|pįipravované knize,“ doufá Aleš Palán. Kontaktovat
ho mŃžete na|mailu
ales.palan@gmail.com nebo písemnø
A. Palán, tį. LegionáįŃ 26, 586|01 Jihlava.
Kniha vzpomínek na|Bohumila Víta Tajovského bude na|podzim letošního roku
pįedstavena na|nøkolika místech Vysoêiny.
text: Jitka Svatošová

Josef Matøjek: Dįevo je vynikající
materiál, lidé na|to ale zapomínají
Na|pįelomu bįezna a|dubna hostilo sídlo
Kraje Vysoêina putovní výstavu Dįevøná
stavba roku 2011. Patnáct panelŃ pįedstavilo návštøvníkŃm dįevo jako základní
surovinu, ze které lze vyrobit témøį vše,
od|døtských hįišĹ až po|nízkoenergetické
domy.
„Cílem výstavy je pįiblížit veįejnosti
všestranné využití dįeva jako materiálu
z|obnovitelného zdroje. éeská republika
má historickým vývojem dané nadprŃmørné zásoby dįeva. Jedná se o|domácí, obnovitelnou ekologickou surovinu, která je
produktem vyspølého a|k|pįírodø ohledu-

plného lesního hospodáįství,“ uvedl Josef
Matøjek (éSSD), radní pro oblast lesního
a|vodního hospodáįství a|zemødølství,
s|tím, že jeden m³ dįeva váže až 250 kg
CO2. Pįi prŃmørné spotįebø 100–150 m³
dįeva na|jeden dŃm a|životnosti stavby
minimálnø sto let se jedná o|nezanedbatelná množství.
Impulsem výstavy byla celostátní soutøž
Dįevøná stavba roku 2011. Vystavované
snímky zachycují veškeré návrhy staveb,
které byly do|této soutøže pįihlášeny,
vêetnø jejich realizace.
text: Milan Pilaį

text a|foto: Eva Vorálková

Jihlava bude hostit soutøž nevidomých s|vodicími psy

Vzpomínáte na|Víta Tajovského?
Letos uplyne sto let od|narození želivského opata a|politického vøznø Bohumila
Víta Tajovského (1912–1999). Nakladatelství Cesta pįi této pįíležitosti chystá knihu
vzpomínek na|tuto významnou osobnost
a|spoluautory se mŃžete stát i|vy.
Nepoêítáme-li roky vysokoškolského
studia v|Hradci Králové a|jeho vøznøní
v|nøkolika êeských a|slovenských vøznicích, prožil Vít Tajovský celý svŃj dlouhý
a|dramatický život na|Vysoêinø. Narodil
se v|Klaneêné u|Havlíêkova Brodu, zde
také maturoval. Za|války pŃsobil jako
pedagog v|Humpolci, po|válce pobýval
v|Želivø. Od|roku 1960, kdy byl propuštøn na|amnestii, bydlel a|pracoval
v|Havlíêkovø Brodø, na|zaêátku devadesátých let se s|premonstráty vrátil
na|Želiv.

nenašly. „Lidi tehdy jezdili na chaty a chalupy, kdo nechtěl sedět u vody nebo se
hrabat v zahrádce, chodil na dálkové pochody,“ vysvětluje a připomíná ten nejznámější Praha–Prčice. Po revoluci začal
s klubem vyrážet i za hranice, ve funkci
předsedy KČT organizoval zahraniční zájezdy, 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 ženou zvažujeme. Ale považujeme si toho,
že ještě můžeme někam vyrazit, a trénink
je také znát,“ uzavírá Zdeněk Kurka své
vyprávění.

Studenti jihlavské sociální školy dokonêují v|souêasnosti pįípravy na další roêník soutøže
Pomoz mi najít cestu tmou.

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 certiﬁkovaným kynologickým poradcem pro výcvik a výchovu vodicích 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 programu, ve kterém si vyzkouší například psát
s krytkou na očích SMS na mobilním telefonu
s hlasovým výstupem, chůzi s bílou holí s průvodcem po stanovené trase a další aktivity.
„Velmi mě těší, že jsem mohl převzít záštitu nad akcí, která je přínosem pro organizátory – studenty, kteří získají možnost
teoreticky i prakticky si osvojit základní
kompetence sociálního pracovníka v oblasti 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 Žìár nad Sázavou
† 12. 4.1907 Berlín
Básník, prozaik, historik literatury a umění, 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 Hranicích, kam se rodina odstěhovala, gymnázium absolvoval ve Štýrském Hradci. Pokračoval univerzitními studiemi ﬁlozoﬁe
a ﬁlologie. Roku 1868 přešel do Mnichova, 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 významný literární kritik, historik a žurnalista, v praktické literatuře se uvedl i jako lyrický básník a novelista.
Pro jeho práce byla charakteristická
vysoká jazyková kultura, přesnost logického úsudku a tím i přesvědčivost. Velmi

bystře rozpoznával rozdíly mezi jednotlivými historickými etapami a směry, hledal
vzájemné zákonitosti a hlubší souvislosti
a výrazně překračoval tehdy běžný pouze soupisový charakter obdobných prací.
S tím šla ruku v ruce jeho ﬁlozoﬁe hlubokého humanismu, díky které se svými

kritickými statěmi přiblížil k samostatné
literárně umělecké tvorbě.
Inspirován vzdáleným rodištěm zvolil
si pro novinářskou a literární práci ke svému jménu přídomek von Grünberg (Zelenohorský). Neodolatelný vztah k rodišti je
tedy vlastní všem lidem bez ohledu na národnost. V Berlíně začal redigovat odborné časopisy Gegenwart, Bürgerzeitung
a Deutsche Romanzeitung.
Velkým koníčkem se mu stala historie
německé literatury, věnoval jí mimořádně rozsáhlé a důkladné dílo, které je zároveň jeho největší odbornou prácí, dodnes ceněné Geschichte der deutschen
Literatur, vydané poprvé v Lipsku roku
1897.
Zachovala se a stále se hraje píseň s jeho
německým textem na hudbu Alexandera Zemlinského–Zapomenutá dívka. Zemřel šedesátiletý v Berlíně 12. dubna roku
1907 a po sobě zanechal dílo, které není
zapomenuto.
text: Luboš Göbl, foto: archiv autora
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Telč – renesanční perla
evropského dědictví

recept

zdroj: http://www.unesco-czech.cz

Jarní zapeêený kvøták

Fotogalerie na|www.iKrajvysocina.cz

Panorama renesanêní Telêe z|vøže sv. Jakuba s|námøstím Zachariáše z|Hradce.

Telê letos oslaví dvacet
let od|zapsání na|seznam
svøtového kulturního
a|pįírodního dødictví
UNESCO, kam bylo møsto
zaįazeno v|roce 1992.
Město s necelými šesti tisíci obyvateli leží
v jihozápadním cípu Moravy, na půli cesty mezi Prahou a Vídní, v mělkém údolí Telčského potoka na dohled nejvyššího
vrcholu Českomoravské vrchoviny Javořice a je obklopeno třemi rybníky: na jihu

Staroměstským, na severovýchodě Štěpnickým a na severozápadě Ulickým.
Legenda praví, že založení města je spjato s vítězstvím moravského knížete Otty II.
nad českým knížetem Břetislavem v roce
1099. Právě Otta II. se zasadil o založení kaple, později kostela a osady, dnešního 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 vodní tvrz ze 13. století, založená na křižovatce obchodních cest, která získala, spolu s historickým 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 výzdobou, dobovým zařízením a cennými sbírkami. V bývalém purkrabství je dnes muzeum
s etnograﬁckými sbírkami a expozicí o historii města. Mezi nejvýznačnější telčské památky patří i náměstí s komplexem historických
domů v renesančním a barokním stylu. Podloubí a průčelí domů byla v drtivé většině stavěna podle jednotného plánu. Nejstarší stavební
památkou ve městě je 49 m vysoká, pozdně románská Svatodušní věž ze 13. století.
text a|foto: Petr Novák

Zahájení festivalu Hudba tisíců
budou pečetit dělostřelecké salvy
Symfonie č. 5 Gustava Mahlera a Předehra 1812 Petra Iljiče Čajkovského zazní
na úvodním koncertu jedenáctého ročníku festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava. Koncert začne v sobotu 19. května
v 19.00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě a kromě hudby budou slyšet i rány
z děl. Těmi chtějí pořadatelé festivalu
jednak připomenout, že Gustav Mahler
se ve své tvorbě nechal inspirovat vojenskými signály, a jednak oslavit jubileum Napoleonova tažení do Ruska
v roce 1812. Součástí koncertu bude

pietní vzpomínka na oběti padlé při dlouhodobých válkách.
Festival pojmenovaný po Gustavu Mahlerovi je i ve své druhé dekádě tvořen
řadou významných koncertů. Bude to
například 25. června vystoupení amerického symfonického orchestru Napa
Valley Youth Symphony v jihlavském kulturním domě, mladí vítězové soutěže Jakuba Pustiny zazpívají v sálu hotelu Gustav Mahler 22. května a poslední květnový
den se v gotické síni radnice představí pěvecké sdružení Campanula se skladbami

Bacha či Monteverdiho. Vedle hudebních akcí najdeme letos nově ve festivalovém programu i akci sportovní. Jelikož
Gustav Mahler měl rád turistiku a jízdu
na kole, uskuteční se 17. června cyklozávod Na kole po stopách Gustava Mahlera.
Trasa povede z Kališť u Humpolce do Jihlavy. Festival Hudba tisíců Mahler Jihlava 2012 pořádá občanské sdružení Mahler 2000 – Společnost Gustava Mahlera
ve spolupráci s Krajem Vysočina, agenturou ArcoDiva a statutárním městem Jihlava.
text: Lucie Pátková

S|jarem se vše probouzí k|životu
a|zahrádky se zaêínají zelenat,
a|proto si tentokrát pįipravíme typicky jarní recept:
Zapeêený kvøták se
sýrem.
Budeme potįebovat jeden kvøták
rozebraný na|rŃžiêky, olivový olej,
30 gramŃ másla,
30 gramŃ hladké
mouky, lžiêku dijonské hoįêice, 150 ml
mléka, stejné množství smetany ke|šlehání,
60 gramŃ sýra s|modrou
plísní, 30 gramŃ ementálu,
velkou hrst strouhanky a|pažitku
na|ozdobení.
Kvøták rozprostįeme na|menší plech,
pokapeme olejem, zakryjeme alobalem
a|dáme na|pŃl hodiny péct do|pįedehįáté trouby. Mezitím si udøláme omáêku.
Máslo rozehįejeme v|rendlíku, vsypeme
mouku a|za|stálého míchání opékáme
do|svøtlé jíšky, nakonec vmícháme hoįêici a|sundáme z|ohnø. Mléko a|smetanu slijeme a|pįidáme do|omáêky, vše
metliêkou rozmícháme, vrátíme na|sporák a|dvø minuty vaįíme, aby omáêka
zhoustla. Nakonec do|ní rozdrobíme sýr
s|modrou plísní a|vmícháme nasekanou

pažitku. Kvøták pįendáme do|zapékací mísy, pįelijeme pįipravenou omáêkou, opepįíme, posypeme
ementálem smíchaným se strouhankou
a|dáme na|dvacet minut zapéct na|
190 °C. Podáváme s|pįílohou podle chuti, napįíklad s|vaįenými nebo opeêenými
brambory. Dobrou chuĹ.
Pokud také rádi trávíte êas v|kuchyni a|máte svŃj oblíbený recept, o|který
byste se chtøli podølit, staêí nám ho zaslat. Nejlepší recepty otiskneme a|autora
oceníme.
text a|foto: Monika Fiedlerová

Krajská knihovna ocenila
étenáįe roku 2012
Výsledky druhého roêníku soutøže étenáį
roku vyhlásila v|dubnu Krajská knihovna
Vysoêiny. Oproti loĢsku, kdy o|vítøzi rozhodoval poêet výpŃjêek, bylo letos nejdŃležitøjší, jak dlouho êtenáį knihovnu navštøvuje. Ve|velkém sále havlíêkobrodské
Staré radnice se sešla asi desítka êtenáįŃ,
kteįí jsou v|knihovnø stálými hosty už nøkolik desítek let.
„Cílem soutøže je ocenit všechny vørné êtenáįe, kteįí pravidelnø navštøvují
knihovny. Urêitø mohou být i|inspirací pro
mladou generaci, která se více zamøįuje na|internetová média,“ įíká radní pro
oblast kultury a|cestovního ruchu Tomáš
Škaryd (éSSD).
Vítøzkou se nakonec stala Svatava
Frühbauerová z|Havlíêkova Brodu, která
je vørnou êtenáįkou už od|roku 1940.
„Ráda si pįeêtu i|pohádky, ale nejvíce
mám ráda asi cestopisy, které mø nøkdy
zaujaly natolik, že jsem se na|to místo

Video na|www.iKrajvysocina.cz

Svatava Frühbauerová z|Havlíêkova Brodu
s|Tomášem Škarydem, radním pro oblast kultury.

musela jet podívat. V|mládí jsem pak
milovala dívêí romány,“ įíká usmøvavá
vítøzka.
text: Ondįej Rázl
foto: Krajská knihovna Vysoêiny HavlíêkŃv Brod

Kįížovka o|ceny

Otto Leixner von Grünberg, o|kterém píšeme na|jiném místø jako o|osobnosti z|našeho kraje, se narodil v|rodinø Aloise a|Emilie Leixnerových. Otec Alois se pįistøhoval do|zámku ve Žìáru ve|êtyįicátých
letech 19. století a|vyrostl pravdøpodobnø v|êeském jazykovém prostįedí, protože pozdøji i|ve|výchovø syna uplatĢoval êeské pohádky. Otec pracoval na|tehdejším … viz tajenka..., pozdøji jako dŃchodní.
Autor:
Martin
Nømeêek

Shozený
paroh

Dohoda
po|vzájemn.
ústupcích

Judský král

Vzorec fosfidu uranu

Karel
(domácky)

Tato vøc

Hádka

Mistrovství
svøta (zkr.)

Kilopondmetr (zn.)
Pįed dávnými êasy

élen
skautské
organizace

Opak pįíjmu

Zbavit se
listí

Boxerský
úder

Iniciály
spisovatele
Jiráska

Odebrati

Nevábný

Vidiny
ve|spánku

Jaký (básnicky)

Vêelí
produkt
Jm. herce
Romanêíka

Žahavý hmyz
Neêistota

Pįedložka
2. díl tajenky
Stanice
pražského
metra (tr. C)
Vpįed (z|it.)

Babiêka
(nømecky)

Isláms. rodové tradice
Pracovati
sekerou

Edisonovo
jméno
Møsíc planety Uran

Zkr. zdravotní pojišĹovny

Listnaté
stromy
Sklíêko
na|jedno oko

Pįedložka
Nepįíjemné
êichové
vjemy
Prachovitý druh
slínovce
Polní míra

Jméno
Puêálkovic
žirafy

Cestovní
prŃkaz
Ozn. dálk.
pįepravy

Heslo
(v|záhlaví)
éást saka êi
košile

Posloupnost
Umøní
(obecnø)

Havran
(anglicky)
Slovenská
pįedložka

3. díl tajenky
Francouzské
sídlo

Rytmický
celek
Zvíįecí tlama
Patįící Irmø
Kosmetic.
pįípravek

Vojenské
vozidlo
Zkr. Tølovýchov. jednoty

Bájný moį- Organizace
ský živoêich svøt. národŃ
Severská
zemø
Temnota

Vrátný
Chemická
znaêka
neptunia

Milovník
(zastarale)
Nømecky já

1. díl tajenky

Lichokopytníci

éást skeletu

Znaêka našich letadel

4. díl tajenky

Lišêí doupø

Protiklad

Chumáê
rostlin
Įímskými
êísly 49
Pohovka

Lapit

Strom
plodící
kokosy

éasté psí
jméno

POMOC:
ANET, KRAK,
RAVEN.

Na|tįi vylosované úspøšné luštitele, kteįí pošlou správné įešení tajenky na|adresu vydavatele R MEDIA, spol. s|r. o., Dobrovského 25, 170|55 Praha 7 do|10. v|møsíci následujícím po|vyjití aktuálního êísla Kraje Vysoêina (rozhoduje poštovní razítko), êekají hodnotné vøcné ceny s|logem Kraje
Vysoêina. Znøní tajenky pįineseme v|následujícím êísle spolu se jmény výhercŃ. Znøní minulé tajenky: byl hrad obléhán a dobyt Jindįichem z Rožmberka. Vylosovaní úspøšní luštitelé jsou J. Baêáková, Onšov; Stanislav Ant. Novotný, Jihlava; Martin Severa, Nová Įíše. Blahopįejeme.
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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.
době provozuje databázi kompostáren v České republice. 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 odpadu je nutné jak z hlediska snižování výdajů na systém
nakládání s komunálním odpadem v obci, tak i z hlediska plnění legislativy v odpadovém hospodářství a plánu
odpadového hospodářství ČR. Agentura ZERA nabízí
kromě jiného obcím poradenské aktivity v rámci možnosti 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.

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 vzdělávací 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 navázána 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-
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1D[XCVGNÅ8[UQêKP[UXøFQOKVøX[WzÉXCLÉêGTXGPÅMQPVGLPGT[

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

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

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

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

8|PCwGOMTCLKLKzOPQ\É\C\PCOGPCNKêGTXGPÅMQPVGLPGT[PCFTQDPÅGNGMVTQ-TCL8[UQêKPCLGPGEJCNKPUVCNQXCVXGURQNWRT½EK
U|PG\KUMQXQWQTICPK\CEÉ#5'-1.CD[QDêCPŃOWNGJêKNVįÉFøPÉUVCTÙEJURQVįGDKêŃ

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

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

2/4-VI/12
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napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

.KFÅUGP[PÉPGOWUGLÉVTO½EGVPCUDøTPÙFXŃTU|MCzFÙOOQDKNGOPGDQFQUNQWzKXwÉOF½NMQXÙOQXNCFCêGOCNGOQJQWJQX[JQFKVFQêGTXGPÅJQMQPVGLPGTW0WVPQFQFCVzGQD[XCVGNÅ8[UQêKP[MQPVGLPGT[
UXøFQOKVøX[WzÉXCLÉsFQUWFX|PKEJPCUJTQO½zFKNK
VÅOøįVWPFTQDPÙEJURQVįGDKêŃ8wGOEQVįÉFÉ
RCVįÉP½wQDTQXUMÙFÉM
éGTXGPÅMQPVGLPGT[UNQWzÉMGUDøTWFTQDPÅJQ
GNGMVTCMVGTÅLGP½UNGFPøGMQNQIKEM[\RTCEQX½X½PQ2TQVQLGFŃNGzKVÅCD[UGFQPøLXJC\QXCN[RQW\G
V[URQVįGDKêGMVGTÅUMWVGêPøN\GTGE[MNQXCV<FGUK
8[UQêKPC\CUNQWzÉVCMÅRQEJXCNW0GPCwN[UGVÅOøį|z½FPÅXøEKMVGTÅFQMQPVGLPGTŃPGRCVįÉC|URQ-

NGêPQUV#5'-1.OQJNCX[DTCPÅGNGMVTQLGFPQFWwG
UJTQO½zFKVCDG\RTQDNÅOŃRįGFCVM|TGE[MNCEK
8|UQWXKUNQUVKUGURT½XPÙOWzÉX½PÉOêGTXGPÙEJ
MQPVGLPGTŃ\C\OÉPMWLKUVøUVQLÉzGFQMQPVGLPGTW
PGPÉTCFPQCPKPCMWMQXCV,CM½MQNKXLKP½OCPKRWNCEG
U|PÉOPGzLGXJC\QX½PÉUVCTÅJQGNGMVTCLGPGDG\RGêP½0CXÉEX|PøOPGN\GPCLÉVPKEEQD[D[NQLCMMQNKX
M|WzKVMW,GFP½UGXzF[QPGHWPMêPÉPGRQWzKVGNPÅ
C|PG\RGPøzKVGNPÅURQVįGDKêGMVGTÅLUQWXJQFPÅLGP
RTQQFDQTPQWTGE[MNCEKêKNKMXKFCEK
5RQNGêPQUV#5'-1.EJEGXwGOMFQGNGMVTQQFRCF
VįÉFÉLGwVøLGFPQWRQFøMQXCV2TQVQPC8[UQêKPW\CXÉV½UG\½DCXPøQUXøVQXQWCMEÉ0CLFKUKUXŃLêGTXGPÙ
MQPVGLPGTMVGT½NKFGO\|LGFPQVNKXÙEJOøUVRįKRQOGPGMFGRįGUPøUGMQPVGLPGT[PCEJ½\GLÉEQFQPKEJ
N\GXJC\QXCVCEQPKMQNKX#5'-1.RįKRTCXKNURQWUVW
\CLÉOCXÙEJFKUEKRNÉPCUQWVøzQPQXÙEJ[VTÙVGNGHQP
2TXPÉ\CUV½XMCUGWUMWVGêPÉLKzFWDPCX|6įGDÉêK

8ÉEGPCYYYEGTXGPGMQPVGLPGT[E\
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PLETIVO

Nový ceník
inzerce
najdete na
iKrajvysocina.cz

1FRQXøFK\CUÉNGLVGRÉUGOPøRQwVQWPGLRQ\FøLKFQPCCFTGUW
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inzerce

2TXPÉNKICQMGP\Gmì½TWPCF5½\CXQW
5RQNGêPQUV2-5/106CUUGUÉFNGOXG|mì½TWPCF5½\CXQWRŃUQDÉPC|êGUMÅOVTJW
QF|RQê½VMWNGV5ÉFNQURQNGêPQUVKLGXG|mì½TWPCF5½\CXQWsX|UCOÅOEGPVTW
éGUMQOQTCXUMÅX[UQêKP[5XQLÉêKPPQUVÉMVGTQWP[PÉFQUCJWLGEECOKN-êTQêPÉJQ
QDTCVWUGįCFÉFQ|UMWRKP[FGUGVKPGLXøVwÉEJXÙTQDEŃXÙRNPÉUVCXGDPÉEJQVXQTŃX|é4,CM
U|QDNKDQWįÉM½įGFKVGNKPI|'FOWPF0GWDCWGTsdVÅVQRQ\KEGLUOGFQU½JNKFÉM[VQOWzG
O½OG8[UQêKPWC|LGLÉEJCTCMVGTJNWDQMQXG|UXQLÉHKTGOPÉMWNVWįGp
/ÉUVQX|612PGPÉ\CFCTOQ
„Lidé na Vysočině nejsou „zlatokopové“ – zdejší 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 plastová okna, dřevěná eurookna, dveře, a totéž i z materiálu hliník. Kromě toho realizuje zateplení budov
spojené s výměnou oken. PKS MONT, a.s. je držitelem certiﬁkátů systému řízení jakosti dle normy
ČSN EN ISO 9001 a environmentálního systému
řízení dle normy ČSN EN ISO 14001. Zároveň je

stálý potenciál stability, ale vládne další sympatickou schopností: Kromě toho, že nemusí svoje zákazníky odírat aby přežil, „umí“ i jednotlivé drobné 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 cena:výkon. I kvůli tomu, aby tento poměr zůstal co
nejlepší, inovoval PKS MONT letos nabídku, takže vedle tradičních a osvědčených modelů oken jak
plastových, tak dřevěných přišel s novými řadami
produktů, které splňují nové, velmi přísné požadavky na tepelně izolační vlastnosti.

držitelem mezinárodního prohlášení o shodě CE.
A jak to, že přes všeobecný pokles se společnost stále drží, dokonce ani neklesá do červených čísel?
„Když Američané ohlásili v roce 2008 pády velkých bank a světové ﬁnančnictví se hroutilo mizením bilionů dolarů, v českém stavebnictví krizi
nikdo ještě necítil. Dokonce úplná krize do něj nedošla 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 významné okenářské ﬁrmy. Jejich konec však nepřinesla situace na trhu, ale spíše neřešení vnitřních
problémů, kterým krize jen přidala na závažnosti,“
říká ředitel Neubauer, a jeho slova dokládají výsledky žďárské ﬁrmy, která je především dodavatelem oken pro „ty ostatní“ ve stavebnictví a jen část

+PXGUVKEGX|MTK\K!0GLNGRwÉįGwGPÉ

www.pksokna.cz

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

0GOWUÉOGTŃUVUVCêÉPGMNGUCV
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„Krize, chcete-li, nás zabrzdila v růstu, ale zatím nedonutila k poklesu,“ vrací se k tématu ředitel 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 rodinné stavebníky, další skupinu tvořily malé a střední
podniky – drobné stavební a okenářské montážní
ﬁrmy. Až třetí část portfolia představují velké ﬁrmy.“ Z toho plyne nejen fakt, že PKS MONT a.s.,
ač není vůči poklesům hospodářství imunní, má

18/4-VI/12
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„Normy se zpřísnily a my musíme reagovat. Věříme, 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 technologickou. A hlavně v obchodě se chovat férově a poctivě 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.“

-XCNKVCUCOQ\įGLOø8wGRTQ\½MC\PÉMCVCMÅ
Jak je to s kvalitou? „Vlastníme veškeré dostupné
certiﬁkáty kvality,“ vyjmenovává ředitel nejrůznější
ISO, „ale to je jen část úspěchu. Zkuste se zeptat kohokoli, kdo má ve svém domě naše okna a něco se
mu na nich porouchalo, zda jsme ho nechali na holičkách. 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 přijede náš servisní technik závadu odstranit. Jsme totiž
rádi, když naše výrobky slouží ke spokojenosti uživatelů. Jsme tím povinni i naší pozici mezi deseti největšími a nejlepšími v branži,“ uzavírá ing. Edmund
Neubauer.
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Dvø êtvrtá místa vybojoval na|Mistrovství svøta Masters v|atletice ve|finském
Jyväskylä havlíêkobrodský bøžec Jiįí
Brychta, který reprezentoval Vysoêinu
v|pŃlmaratonu a|v|krosu.
V|cíli pŃlmaratonu byl pouhých jedenáct sekund za|medailovým umístøním.
„Bøželo se za|velmi chladného a|vøtrného poêasí pįi jednom stupni Celsia.
Od|zaêátku jsem bojoval o|bronz, ale
bohužel v|závøru møl bojovnøjší srdce
domácími fanoušky hojnø povzbuzovaný Fin a|odsoudil mø k|nepopulární
bramborové medaili,“ popsal své pocity
ze závodu Jiįí Brychta. Šanci na|mediali møl i|ve|druhém závodø, v|krosu
na|osm kilometrŃ. „Brodili jsme se v|tįiceticentimetrové vrstvø êerstvø napadaného snøhu a|stįídala se prudká klesání
a|stoupání. Byl jsem v|kontaktu se stįíbrným Nømcem, ale v|cíli na|mø zbyla
zase brambora – asi jsem chtøl moc
reprezentovat HavlíêkŃv Brod a|Vysoêinu, kde je pøstování brambor tradicí,“
uzavįel s|nadsázkou brodský atlet.
text: Milan Pilaį foto: archiv Jiįího Brychty

Jihlavská 24 MTB znovu
jako mistrovství stįedních
škol z|celého kraje
Historické centrum krajského møsta
bude ve|dnech 19.–20. kvøtna døjištøm
êtyįiadvacetihodinového vytrvalostního
závodu na|horských kolech. Jihlavská
24 MTB se zároveĢ pojede jako Mistrovství stįedních škol kraje Vysoêina a|záštitu nad ní pįevzala radní pro oblast
školství Marie Kružíková (nez. za|éSSD).
Úêastníci pojedou v|nøkolika kategoriích a|vítøzem se stane závodník nebo
tým, který ujede nejvøtší poêet celých
kol. Slavnostní start závodu bude v|sobotu v|poledne na|Masarykovø námøstí.
text: Ondįej Rázl foto: archiv poįadatelŃ
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Sportovci z celého kraje
byli oceněni za své výkony

Foto: Jihlavské listy

Havlíêkobrodský
atlet reprezentoval
Vysoêinu na|svøtovém
šampionátu

www.kr-vysocina.cz

Námøstek hejtmana Kraje Vysoêina Vladimír Novotný pįedává ocenøní triatlonistovi Petru
Mejzlíkovi, nejlepšímu sportovci – seniorovi.

Jubilejní desátý roêník
tradiêního vyhlášení
ankety Sportovec Kraje
Vysoêina se letos konal
na|zámku v|Polné.
Sešli se zde ti nejlepší sportovci ze všech
koutů Vysočiny, kteří si za své výkony zaslouží uznání a ocenění. Právě proto je
každoročně Jihlavskými listy a Krajem
Vysočina vyhlašována tato anketa, což potvrzuje i hejtman Jiří Běhounek.
„Zvláštní uznání mimořádných výkonů
ke sportu patří. Je potěšující vědět, že za vrcholovými výsledky, ale i za rekreačním sportovním vyžitím je ﬁnanční podpora sportu z krajského rozpočtu v podobě výstavby,
rekonstrukcí a udržování sportovních zařízení. Kraj dlouhodobě zabezpečuje rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených

občanů. Za většinou pozitivního přínosu
sportu pro zdraví i společnost hledejme dobrovolnickou činnost, bez ní by chyběly základy vrcholového sportu,“ připomněl hejtman
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Večerem provázel moderátor Vlasta Korec a o zpříjemnění se postarala zpěvačka Marcela Holanová, tanečnice z týmů Hotch-Potch a Street
Busters a akrobaté Urban Sense. Ocenění
byla tradičně udělována v několika kategoriích. Mezi mládeží se nejlepším sportovcem stala Kateřina Švecová. „Výkony Kateřiny 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 vodním lyžování a jsem přesvědčena, že o ní ještě hodně uslyšíme,“ doplnila Marie Kružíková (nez. za ČSSD), radní Kraje Vysočina pro
oblast školství.

Hejtman Kraje Vysoêina Jiįí Bøhounek byl pįipraven pįedat nejvyšší krajské ocenøní pro sportovní
osobnost volejbalistovi Janu Štokrovi. Nakonec pro jeho zanepráznøní pįevzala cenu maminka.

Výsledky jednotlivých anket:
Odborná ocenøní
Kategorie MLÁDEŽ
Vítøz: Kateįina Švecová – vodní lyžování –
Slavoj Kostelec, Club sportŃ Jihlava

Kategorie TRENÉR ROKU
Vítøz: Miloš Buchta – KB Nové Møsto
na|Moravø – biatlon
Kategorie ZDRAVOTN÷

Kategorie DOSP÷LÍ
Vítøz: Renata Paulíêková – MTBO (orientaêní závody na|horských kolech) – Orientaêní klub Jihlava

POSTIŽENÝ SPORTOVEC

Kategorie KOLEKTIV
Vítøz: Jihlavský plavecký klub AXIS – plavání

M3 – 5 km)

Kategorie SENIOĮI
Vítøz: Petr Mejzlík – TJ Spartak Tįebíê/oddíl triatlonu – kvadriatlo-triatlon

Vítøz: Jiįí Král – Ježci Jihlava, TJ Sokol
Nové Veselí – cyklistika (kategorie M10
– 1 km, kategorie M4 – 10 km, kategorie

Kategorie SPORTOVNÍ OSOBNOST
Vítøz: Jan Štokr – Trentino volley
– volejbal

text: Ondįej Rázl foto: Jihlavské listy

Vysoêina pįevzala štafetu poįádání MS v|biatlonu
Vysočina bude za necelý rok hostit mistrovství světa v biatlonu a už nyní probíhají přípravy na plné obrátky. Do dějiště letošního
šampionátu, který se konal v bavorském
Ruhpoldingu, vyrazila i delegace z Vysočiny včetně hejtmana Jiřího Běhounka (nez.
za ČSSD) a jeho náměstka Vladimíra Novotného (ČSSD). Před vstupem do Chiemgau Areny vyrostl stánek Kraje Vysočina, informující návštěvníky o blížícím se
MS 2013. Organizátoři z Nového Města
na Moravě navázali s německými kolegy
úzký pracovní kontakt, aby od nich načerpali cenné zkušenosti. Do Ruhpoldingu
tak přijeli i pracovníci marketingu, tiskového střediska, technici, zdravotníci anebo
třeba ředitel Policie ČR ve Žďáru nad Sázavou. „Prohlédli jsme si všechna závodiště
včetně zázemí, seznámili se s dopravním

systémem, který pomocí kyvadlových spojů rozvážel fanoušky na jejich místa,“ popsala vedoucí výpravy a krajská zastupitelka Dagmar Hromádková (ČSSD).
„Na mistrovství světa jsem byl poprvé.
Jako divák mávající českou vlajkou v naplněném hledišti několikatisícového davu jsem
měl příležitost prožít ho velmi emocionálně. Měl jsem i možnost vstoupit do zákulisí,
kam každý vstoupit nemůže. Pochopil jsem,
jak je organizace mistrovství náročná. Organizátorům příštího mistrovství 2013 v Novém Městě na Moravě přeji mnoho sil a trpělivosti 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 významné 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 zaměřit 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: Ondįej Rázl foto: archiv

Osmadvacátý ročník Běhu městem
Jarmily Kratochvílové za zimního počasí
Velikonoční neděle patří v Golčově Jeníkově už od roku 1985 pravidelně silničnímu vytrvaleckému závodu na patnáct

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

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

V hlavním závodě, v němž nastoupilo
více než 130 běžců, doběhl mezi muži první Keňan Elisha Kiprotich Sawe před Maďary László Rothem a Tamásem Oláhem,
z běžců Vysočiny byl v cíli čtvrtý Leoš Pelouch z SK Chotěboř. Mezi ženami byla
nejrychlejší Ruska Naděžda Trilinskaya,
druhá doběhla Maďarka Zita Kacser a třetí Jana Klimešová ze ZB USK Praha. Také
letos ocenili pořadatelé všechny běžce
nad 75 let ﬁnanční prémií 500 korun.
Součástí nedělního programu je také
Běh pro zdraví, jehož se každoročně účastní více než šest stovek běžců na trati dlouhé
1234 metrů. text: Milan Pilaį foto: Jan Skalický
Výsledky na: www.behmestem.wz.cz/vysledky.php

Nejlepší ženy, první Ruska Nadežda Trilinskaya, druhá Maìarka Zita
Kacser a|tįetí Jana Klimešová ze|ZB USK Praha.

Poįadatelé oceĢují každoroênø také nøkolik nejstarších bøžcŃ
nad 75 let.

Fotogalerie na|www.iKrajvysocina.cz

