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Zemědělci v akci

Krajské ocenění

Znaky z odpadu

Studenti zemědělství
z celé Evropy navzájem
změřili své síly
v Humpolci.

Kraj letos ocení umělce,
vědce i sportovce.
Nechybí například
Jarmila Kratochvílová.

Na kraji bylo možné
vidět velké znaky
obcí, které děti složily
z vytříděného odpadu.
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STALO SE

ZLATÁ
JEŘABINA

Jihlava (kid) • Obnova klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou
a Trampský širák. To jsou vítězové obou kategorií letošního ročníku krajské ankety o nejvýznamnější kulturní počin roku Zlatá jeřabina. Na druhých místech se
umístila rekonstrukce fary v Dalešicích a společenská akce Černovicko se baví a třetí místo obsadily restaurování oltářů v polenském kostele a rekonstrukce středověké bitvy o Polnou. Slavnostní
předávání cen proběhlo v Horáckém divadle v Jihlavě. Na snímku Ivan Solar, pořadatel Trampského širáku.
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Nemocnice Pelhřimov se mění
Pelhřimov (jis) • První stavba rekonstruované pelhřimovské nemocnice už slouží zdravotníkům
a pacientům. Západní křídlo hlavní lůžkové budovy
je o patro vyšší a 27 nových třílůžkových pokojů
s vlastním sociálním zařízením je vybaveno novým
nábytkem a mimo jiné také připojením na internet.

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek a ředitel nemocnice Pavel Hrala při otevírání novostavby.

„První etapa rekonstrukce si vyžádala stavební úpravy za 106 milionů
korun. V této části budovy je nově
také technické vybavení za 28 milionů. Na každém podlaží jsou kromě komfortních pokojů vyšetřovny, sesterny a technická zázemí pro
oddělení. Nově jsou zde také klidové odpočinkové zóny pro návštěvy
pacientů,“ uvedl ředitel nemocnice
Pavel Hrala. Oku veřejnosti zůstá-

AKTUÁLNĚ S RADNÍ

Výrazná architektura dostavby se stala ihned dominantou této části Pelhřimova. Fota: archiv kraje

mí pro personál. Mimo vlastní objekt dochází k zásadním terénním
úpravám okolí nemocnice. „Děkuji
všem – pacientům i zdravotníkům,
za trpělivost a shovívavost. Kompenzací jim bude už za několik měsíců příjemné a moderní pracovní
prostředí,“ řekl při otevírání nové
stavby hejtman Vysočiny a dlouholetý primář pelhřimovské ortopedie
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

V druhé etapě rekonstrukce bude uvolněna část objektu dovnitř
areálu. Dojde k přemístění lůžkových oddělení centrální části budovy do zrekonstruovaného traktu a ambulantní provoz interního
oddělení bude přemístěn do vyšších pater. Dojde také k dostavbě
proluky mezi hlavní lůžkovou budovou a objektem starých operačních sálů.

Konec stavebních prací v Nemocnici Pelhřimov je naplánován na říjen 2010, kdy bude veřejnosti a zdravotníkům předána poslední, třetí fáze stavby. Celá rekonstrukce přijde na 470 milionů
korun, více než třetinu kraj získal
z Bruselu.

Dolnorakouská výstava přitahuje
Vysočina, Horn (kid) • Ani ne dva měsíce
ČESKO.RAKOUSKO.
po zahájení Dolnorakouské zemské výstavy
ROZDELENI ODLOUCENI SPOJENI
se na ni přišel podívat už stotisící návštěvník.
DOLNORAKOUSKÁ ZEMSKÁ VÝSTAVA 09
V polovině června se jej dopočítali v ra18. DUBEN – 1. LISTOPAD | HORN.RAABS.TELČ.
kouském Hornu, jubilejními návštěvníky byli
manželé Horymír a Karin Bouda, kteří si pro- licky mají také české kořeny. „Navštívili jsme
hlédli zemskou výstavu společně s přítelkyní výstavu, protože se velmi zajímáme o kultuErikou. Manželé pocházejí z Vídně, symbo- ru. Můj životní příběh a osudy mých rodičů

mě spojily stejnou měrou s Rakouskem i Českou republikou a výstava mě velice potěšila,“
řekl Horymír Bouda. Dolnorakouská zemská
výstava letos poprvé probíhá také na území
Vysočiny. Tématem výstavy je totiž společná
historie Rakouska a Česka a je umístěna v rakouských městech Raabs a Horn a v Telči na
Vysočině.
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Bezmála osmdesát tisícovek vysvědčení rozdali před několika dny učitelé žákům a studentů základních, středních a uměleckých škol na Vysočině.
Odstartovali tak ty nejkrásnější dny v roce. Dny prázdninové.
Chci nejdříve uvést trochu statistiky – z devátých tříd základních škol letos
odešlo skoro 6000 žáků. Maturitou nebo závěrečnou zkouškou ukončilo
střední školy 7000 žáků a vyšší odborné školy opouští 350 absolventů.
To jsou tisíce mladých lidí, kterým se právě teď mění životy. Končí jim jedna etapa a druhá začíná. Osobně považuji právě takové střídání životních etap za to nejlepší, co
nás potkává. Určitě si pamatujete na takové to těšení a očekávání
a na tu nostalgii po tom končícím.
Jsou to prima
pocity a neopouští nás ani poté,
co už dostudujeme. Nacházíme nové přátele, nová zaměstnání,
své životní partnery a třeba i nová
bydliště.
Životní změny jsou zkrátka důležité
a hezké. Ale jen v době studia jsou
ještě okořeněné takovou malou příjemností. Dvěma
měsíci bezstarostného
volna, dny, kdy už máme takzvaně všechno
hotové a nic nás netrápí.
A tak žákům a studentům přeji za nás
za všechny dospělé,
aby ty letošní prázdniny byly co nejhezčí. Všem pracovníkům
ve školství přeji odpočinek a velmi intenzivní načerpání
nových sil – všichni víme, jak moc je
to třeba.

vá skrytá kompletní výměna vodoinstalace a elektriky včetně medicínských rozvodů. Nová je střecha,
okna, zárubně a opláštění budovy.
V novém křídle nemocnice bylo za
provozu rekonstruováno radiodiagnostické oddělení, ve vyšších patrech bude stejně jako i v minulosti
oddělení chirurgie, ortopedie a urologie. Poslední nové patro bude
sloužit jako inspekční trakt – záze-

Marie Kružíková
radní
noviny jsou součástí projektu

www.ceskydomov.cz
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Matějek: Stáda krav se zmenšují
Radešínská Svratka (kid) • Počet skotu na Vysočině
se snižuje a mohou za to nízké výkupní ceny mléka.
Může to mít nedozírné důsledky. Po semináři Chov
a šlechtění kombinovaného skotu, jehož součástí byla
i přehlídka potomstva Českého strakatého skotu,
to měsíčníku Kraj Vysočina řekl krajský radní pro
zemědělství Josef Matějek (ČSSD).
Český strakatý skot je původním plemenem skotu na území
České republiky. Je součástí celosvětové populace strakatých
plemen rozšířené pro svoje vynikající vlastnosti a široké využití na všech kontinentech. Na celkových stavech skotu v Česku se
podílí v současné době přibližně
jednou polovinou.
Zpracovatelský průmysl dříve oceňoval dobrou a standardní
kvalitu suroviny dodávané z chovů strakatého skotu. Tedy mléko
v nejvyšších třídách jakosti s žádoucím obsahem mléčných složek
a chuťově výtečné maso. „Od loňského roku však zpracovatelský

Josef
Josef Matějek:
Matějek: „Můžeme
„Můžeme předpokládat,
předpokládat, že
že postupně
postupně dojde
dojde kk nanavyšování
vyšování cen
cen mléčných
mléčných výrobků,
výrobků, kk větší
větší zadluženosti
zadluženosti zemědělzemědělských
ských podniků,
podniků, aa tím
tím kk větší
větší nezaměstnanosti
nezaměstnanosti na
na venkově.“
venkově.“

průmysl vykupuje mléko za nižší
a nižší ceny, tím se mléko stalo pro
zemědělce ztrátovou komoditou
a nastartovalo vybíjení skotu. Pokud bude tato situace pokračovat
i nadále, můžeme předpokládat,
že postupně dojde k navyšování
cen mléčných výrobků, k větší zadluženosti zemědělských podniků, a tím k větší nezaměstnanosti na venkově. Vzhledem k tomu, že zemědělci v kraji Vysočina jsou silně orientováni na chov
skotu a produkci mléka, může mít
tato situace pro náš kraj nedozírné
důsledky, které si v současné době
ještě nedovedeme představit,“ řekl
Josef Matějek.

opravy silnic věnuje
Spolupráce s Ukrajinou pokračuje Na
krajská kasa trojnásobek
Vysočina, Zakarpatská oblast (jis) • Čtyři větší akce
letos podpoří kraj Vysočina v partnerském regionu
Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Vedle pokračujících
oprav základních škol začne na východ od nás
avizovaná oprava zařízení pro postižené děti.
Členové Stálé konference na straně kraje Vysočina vedené prvním náměstkem hejtmana Vladimírem Novotným (ČSSD) s partnery z Ukrajiny projednali celou
řadu zásadních dokumentů, krajem schválené finanční prostředky do fondu ViZa pro rok 2009, jejich převod a využití na konkrétní

akce, spolufinancování z ukrajinské strany a některé technické záležitosti. „Máme zájem pokračovat v rekonstrukci zařízení ve školách ve Strymbě a Lazeščyně. Po
loňské výměně oken a dveří letos
na řadu přijde ve Strymbě celková
výměna topení a rekonstrukce kotelny. V případě Lazeščyny podpo-

říme projekt dokumentace i povolení na kotelnu a nové sociální zařízení. Počítá se také s vybudováním základů kanalizace a přípojky
vody,“ uvedl náměstek Vladimír
Novotný. Novým záměrem kraje
Vysočina je pomoc při financování výměny oken a dveří v zařízení
pro postižené děti v Tjačivě. „Spolupráce s Ukrajinou je příkladem
velmi konkrétní vzájemně prospěšné pomoci,“ komentoval letošní akce člen krajského zastupitelstva Ivo Rohovský (ODS).
Podle informací Zdenka Kadlece, předsedy dobročinného fondu

ViZa, bude fond podporovat v následujících měsících také obnovu a osazení nových turistických
značek, obnovu studánek a směrových cedulí Informačního turistického a ekologického centra na
středu Evropy nedaleko Rachyvu. „Tato akce by mohla vyvrcholit výměnným táborem mládeže,“ doplnil Zdeněk Kadlec. Příspěvek Vysočiny je dále určen také na propagaci Vysočiny – účast
na veletrzích cestovního ruchu na
Ukrajině, a partnerské spolupráce
– podpora českých spolků a aktivit krajanů.

Krčál: Peníze ústavům chybí
Počátky (pk, kid) • Osobní účast ministra práce
a sociálních věcí Petra Šimerky a jeho náměstka
Mariána Hoška na dvoudenním jednání Komise
Rady Asociace krajů České republiky pro sociální
záležitosti podtrhla závažnost situace v oblasti
letošního financování sociálních služeb v krajích.
Měsíčníku Kraj Vysočina to řekl krajský radní pro
sociální věci Petr Krčál (ČSSD).
Jednání se uskutečnilo na Vysočině, a to ve Svaté Kateřině u Počátek. „Financování sociálních služeb v letošním roce
se stalo pro jednotlivé kraje doslova gordickým uzlem, protože s výrazně zkrácenými finančními zdroji z ministerstva práce a sociálních věcí se sociální

služby nedají provozovat. V sociálních službách celostátně chybí ještě 1,5 miliardy korun a další
prostředky budou krajům chybět
s ohledem na zvýšení platů pracovníků v sociální péči. Ani na
ty jim totiž stát prostředky neposlal. Mnoho krajů v rámci České republiky tak zvažuje redukci

Kraj chce dohodu o řešení
romské problematiky
Vysočina (kid, pek) • Kraj vyvolá uzavření Dohody o spolupráci při řešení problému postavení romského obyvatelstva v kraji Vysočina. Ta se bude týkat nejenom zaměstnávání romských
občanů v rámci Krajské správy
a údržby silnic a dalších organizací kraje, ale bude zabezpečovat i pravidelné konzultační a informační schůzky s romskými aktivisty.
Po jednání Komise ministerstva
práce a sociálních věcí pro řešení
problematiky zaměstnanosti obtížně umístitelných skupin na trhu
práce, a to se zřetelem na příslušníky romské komunity na Vysočině to řekl krajský radní pro sociální věci Petr Krčál (ČSSD). „Kraj
Vysočina chce podniknout kro-

ky, které povedou k zlepšování
postavení romského obyvatelstva
na Vysočině a postupně schválí
i koncepci v oblasti dotýkajících
se romského obyvatelstva,“ naplánoval Krčál.
Komise v kraji Vysočina jednala
o nových přístupech, projektech
a programech se zaměřením na
skupiny ohrožené sociální exkluzí. Jednání komise řídil Ladislav
Body a Michal Pulo, který je současně předseda Sdružení Rómů
a národnostních menšin v ČR.
„Komise se zabývala konkrétními kroky našeho kraje v oblasti nízké zaměstnanosti, nízké kvality nájemního bydlení a projevy
rasové nesnášenlivosti ve vztahu
k romskému obyvatelstvu,“ popsal výsledky radní Petr Krčál.



v oblasti sociálních služeb,“ řekl Krčál.
„Kritická situace v oblasti financování sociální peče je způsobena výpadkem přesahujícím
jednu miliardu korun a samozřejmě i hospodářskou krizí, která si
prozatím vyžádala mnohem více finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, než
ministerstvo práce původně plánovalo,“ vysvětlil na úvod jednání více než padesáti účastníkům
jednání ministr práce a sociálních
věcí ČR Petr Šimerka. Ministr Šimerka se před zástupci krajů zavázal, že bude kritickou situaci řešit s ministrem financí Eduardem Janotou. Výsledkem jednání by mělo být dofinancování

sociální péče na stavy, které odpovídají současné krizové situaci
v ekonomice státního rozpočtu.
Dvoudenní jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti navštívil i hejtman
Vysočiny a místopředseda Asociace krajů ČR Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD), který s přítomnými zástupci krajů pro oblast sociální péče a vedoucími odborů diskutoval
o aktuálních problémech financování sociálních služeb a jeho vývoji v dalších letech. Zdůraznil důležitost aktivní práce jednotlivých
komisí Asociace krajů ČR v rámci sjednocení postupů při tvorbě
dlouhodobých plánů, financování, prorodinné politiky a přístupu
k tělesně postiženým a seniorům.

Vysočina (kid) • Kraj letos dá na
opravy a přestavby silnic bezmála 2,4 miliardy korun. Znamená to
342 kilometrů opravených silnic
a 21 mostů.
Peníze, které letos kraj do oprav
silnic investuje, jsou trojnásobně
vyšší než loni. „Kromě toho, že
naše silnice opravy nutně potřebují, jsme některé stavby urychlili, abychom pomohli oživit ekonomiku Vysočiny v době hospodářské krize,“ vysvětlil náměstek
hejtmana pro dopravu Libor Joukl (ČSSD).

Většinu peněz na opravy kraj získá z Bruselu, a tak se dlouhodobě
nezadluží. Protože dotace ale Evropská unie vyplácí vždy až po dokončení akce, kraj nevylučuje krátkodobý překlenovací úvěr a využití svých rozpočtových rezerv.
Nebývalý rozsah oprav znamená
velké množství objížděk. Jejich aktuální umístění lidé najdou na webových stránkách kraje. „Na podzim už se řidiči budou moci těšit
z opravených silnic, v létě ale apeluji na rozvahu a trpělivost. Objížděk bude hodně,“ řekl Joukl.
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Nemocnice soutěží
Vysočina (kid) • Až do posledního září mohou všechny české
nemocnice přihlásit své projekty
do soutěže Bezpečná nemocnice,
kterou opět vyhlásila Vysočina.
Výsledky se veřejnost dozví
v rámci lednové konference Dny
bezpečí. Konferenci spolupořádá kraj už potřetí s cílem umožnit zdravotníkům vyměnit si na-

vzájem zkušenosti při zvyšování
bezpečí pacientů v nemocnicích.
„Soutěž má kromě jiného představit příklady dobré praxe a nabídnout širokému spektru zdravotnických zařízení způsob omezení rizik vedoucích v krajních
případech k poškození pacienta,“
uvedl hejtman Vysočiny a lékař
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Zemědělci se utkali na Vysočině
Humpolec (kid) • Čeští studenti zemědělských
škol a učilišť se mezi tvrdou konkurencí kolegů
ze všech 27 zemí EU a Norska neztratili. Z Evropského šampionátu zemědělské mládeže si
odnesli dvě zlaté medaile ze tří možných.
Evropský šampionát měl letos
tři disciplíny – floristika, zemědělská technika a rybářství. Právě
v zemědělské technice, tedy ručním dojení, sečení kosou a jízdě
zručnosti s traktorem, se soutěžilo v České zemědělské akademii
v Humpolci na Vysočině. Ostatní
dvě disciplíny probíhaly v Benešově a v Třeboni.
Šampionátu ze zúčastnilo 120
studentů z celé Evropy. Soutěž
pořádá asociace Europea Inter-

national, jejímž členem je Česko
od roku 2005. V asociaci jsou zastoupeny zemědělské školy EU
a Norska a povinností státu, který aktuálně Evropě předsedá, je
uspořádat i zasedání asociace.
Zároveň je doprovodnou akcí zasedání právě Evropský šampionát
mládeže.
Evropa byla na šampionáty
zvyklá jako na téměř výhradně vinařské a lesnické akce, Češi letos
poprvé zaměřili soutěže šířeji.

www.kr-vysocina.cz

Velké traktory dovedně ovládají i dívky. Fota: archiv ČZA Humpolec
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O medailích je letos rozhodnuto
Kdo letos získá nejvyšší ocenění kraje:
• Dřevěná medaile
Michal Šiška, handicapovaný sportovec
Marek Hovorka, prezident Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava
• Skleněná medaile
Josip Kleczek, vědecký pracovník v oboru astronomie
Radek Jaroš, horolezec
František Pleva, pracovník informačního centra, spisovatel, fotograf
Martina Sáblíková, studentka, sportovkyně
• Kamenná medaile
Jarmila Kratochvílová, sportovkyně, držitelka světového
rekordu v běhu na 800 m z Mnichova 1983

Vysočina (jis) • Dvě ženy a pět
mužů převezme v letošním roce medaili kraje Vysočina. Výbor krajského zastupitelstva pro
udělování medailí letos rozhodoval o udělení ocenění z celkem 16 navržených jmen.
Krajské zastupitelstvo pak na
návrh výboru a doporučení krajské rady rozhodlo o udělení nejvyššího ocenění kraje Vysočina
sedmi významným osobnostem
našeho regionu. Ocenění v podobě originálních medailí si
laureáti převezmou na slavnostním večeru u příležitosti předání nejvyššího ocenění kraje Vysočina 8. října v Horáckém divadle Jihlava.

„V případě rychlobruslařského fenoménu Martiny Sáblíkové jsem spolu s kolegy doporučil zastupitelstvu udělat malou změnu v návrhu výboru pro
udělování medailí. Dřevěnou
medaili, kterou jí původně výbor navrhoval a která je určena
mladým talentům, již Martina
svými výkony překročila a dosahovanými výsledky vynikajícím způsobem reprezentuje kraj
Vysočina a Českou republiku.
Proto jsem rád, že náš návrh zastupitelé akceptovali a Martina
převezme nejvyšší ocenění kraje v podobě skleněné medaile,“
řekl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Stavba roku: cena pro Křižánky
Vysočina (jis) • Letošní cenu
hejtmana v soutěži Stavba Vysočiny získala zdařilá rekonstrukce ZŠ
a MŠ Křižánky. Sto let stará budova uprostřed památkové rezervace
byla opravena zčásti za evropské
dotace a s přispěním státního rozpočtu. Do soutěže bylo letos přihlášeno celkem 24 staveb.
Sedmý ročník soutěže pořádalo
Stavební sdružení Vysočina o. s.
v úzké spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a krajem Vysočina. Akce se konala pod záštitou
hejtmana Jiřího Běhounka (nez. za
ČSSD) a kulisou předání oceně-

ní bylo prostředí zámku ve Velkém
Meziříčí.
Mezi přihlášenými projekty v letošním roce figurovaly také čtyři
krajské aktivity: Vestavba Obchodní akademie a Hotelové školy, Havlíčkův Brod, III/3525 od I/38 do
Stříteže – rekonstrukce, III/3791a
Velká Bíteš – křižovatka a Domov
důchodců Onšov – přístavba ubytovací. „Čestné uznání porota přiřkla rekonstrukci městské křižovatky ve Velké Bíteši. Výsledkem této
rekonstrukce je mimo jiné zvýšení
bezpečnosti v historickém centru
města a v blízkosti přilehlé základní školy,“ uvedl náměstek hejtmana Libor Joukl (ČSSD).

Starosta Křižánek Jan Sedláček přebírá ocenění z rukou náměstka hejtmana
Libora Joukla. Foto: archiv kraje

Na webu jsou údaje Nová služba pomůže
o válečných hrobech zachytit rakovinu včas
Vysočina (kid) • Na adrese www. obecních úřadů obcí s rozšířenou
valecnehroby.army.cz lidé mo- působností nebo krajských úřadů,
hou nově nakteří evidenci
jít
informa- www.valecnehroby.army.cz takových míst
ce o válečných
vedou.
hrobech a pietních místech nejen Evidenci válečných hrobů a pietv našem kraji, ale v celé České re- ních míst zabezpečují větší měspublice i v zahraničí.
ta (takzvaně s rozšířenou působZveřejněny jsou zde i kontakty ností) a krajské úřady od roku
na konkrétní pracovníky minister- 2004. Shromažďují údaje a inforstva obrany a pověřené pracovníky mace o válečných hrobech a pietních místech, jejich stavu a údržbě a zpracovávají je do jednotné
evidence. Evidence obsahuje mimo jiné i údaje o umístění, vlastnících a pohřbených nebo vzpomenutých osobách, uvedení historické události, ke které se jednotlivé válečné hroby a pietní místa
vztahují, včetně jejich fotodokumentace.

Jihlava (jis) • Každý, kdo chce
předejít rakovině a má podezření
kvůli výskytu této nemoci v rodině, najde odbornou pomoc v Jihlavě. Od května zde začala fungovat specializovaná ambulance.
„Ambulance genetického rizika
při onkologickém oddělení se zabývá vyhledáváním a sledováním
zdravých osob se zvýšeným rizikem dědičně podmíněného nádorového onemocnění. Pracovníci
ambulance zprostředkují rizikovým osobám kontakt se specialistou genetikem, provádějí kontroly a předepsaná vyšetření, jejichž
cílem je záchyt případného nádorového bujení v samém začátku,“
uvedl primář onkologického oddělení jihlavské nemocnice Lubomír Slavíček.

Vyšetření jsou dostupná každému, kdo má zájem dozvědět se
více o svém riziku onemocnění. Ambulance genetického rizika je umístěna v prostorách příjmové ambulance onkologického oddělení v přízemí interního
pavilonu. K vyšetření je možné
se objednat kterýkoliv pracovní den buď telefonicky na čísle
567 157 377, nebo na e-mailové adrese holubkoval@nemji.cz.
„Objednat se může každý, kdo
má podezření na zvýšený nebo
neobvyklý výskyt nádorových
onemocnění v rodině. Vyšetření může být provedeno na základě doporučení ošetřujícího praktického lékaře, lékaře-specialisty, ale i bez nich,“ doplnil primář Slavíček.

Křížem krážem Vysočinou na kole 2009
Máte rádi pohyb a jezdíte na kole? Chcete poznat krásy Vysočiny?
Rádi fotíte a soutěžíte? Pak právě pro vás připravuje příspěvková organizace Vysočina Tourism druhý ročník vícedenního putování na kolech.
Objevovat krásy Vysočiny můžete společně s námi již podruhé ve dnech
3.–10. července 2009 v rámci vícedenního putování na kolech s názvem „Křížem krážem Vysočinou na kole“, které účastníky provede Vysočinou a představí její krásy jak přírodní (např. CHKO, PP Třebíčsko atd.) historické (Telč,
Pelhřimov, Želiv, Humpolec, Havlíčkův Brod atd.), tak i technické (např. Vodní
elektrárna Dalešice a vodní dílo Dalešice).
Každý se může zapojit také do tipovací soutěže. Ta spočívá v zaslání tipu na
celkový počet km, který ujede zástupce Vysočina Tourism = kolik ujetých km
bude ukazovat jeho cyklopočítač po dojetí do cíle poslední etapy. Podmínkou
je odeslat váš tip na e-mailovou adresu vysocinounakole@gmail.com v době od 22. května do 9. července 2009 do 20.00 hod. + jméno, příjmení, telefonní číslo a obec, kde bydlíte. Odhad kilometrů musí obsahovat maximálně 2 desetinná místa (např. 484,48 km). Každý může poslat pouze 1 tip. Další důležité informace o soutěži, trasách a programu najdete na www.region-vysocina.cz/nakole.
3. 7. 2009 Jihlava – Brtnice – Telč
9.00 sraz na Masarykově náměstí v Jihlavě
Navštívíme Dolnorakouskou zemskou výstavu v Telči.
4. 7. 2009 Telč – Žirovnice – Křemešník
9.00 sraz na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči
Navštívíme zámek Žirovnice a Křemešník.
5. 7. 2009 Křemešník – Pelhřimov – Želiv – Humpolec
9.00 sraz u hotelu Křemešník
Navštívíme expozici Zlaté české ručičky v Pelhřimově a historické slavnosti na hradě Orlík.
6. 7. 2009 Humpolec – Lipnice nad Sázavou – Havlíčkův Brod
9.00 sraz na Horním náměstí v Humpolci
Navštívíme skanzen Michalův statek v Pohledi, Muzeum Vysočiny a vyhlídkovou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě.
7. 7. 2009 Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Svratka
9.00 sraz na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě
Navštívíme zámek Ve Žďáru nad Sázavou a Městské muzeum
ve Svratce.
8. 7. 2009 Svratka – Nové Město na Moravě – Bobrová
9.00 sraz na náměstí ve Svratce
Navštívíme Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě
a kostel sv. Petra a Pavla v Bobrové.
9. 7. 2009 Bobrová – Velké Meziříčí – Třebíč
9.00 sraz u penzionu Bobrová
Navštívíme Muzeum Velké Meziříčí a baziliku sv. Prokopa (památka UNESCO) v Třebíči.
10. 7. 2009 Třebíč – Náměšť nad Oslavou – Dalešice
9.00 sraz na Karlově náměstí v Třebíči
Navštívíme Vodní elektrárnu Dalešice a Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví v Dalešicích.
Přijďte, jeďte s námi, bavte se, poznávejte a vyhrajte!

Kraj řádně využil předsednictví
Vysočina, Brusel (kid) • Gustav Mahler a dokumentární filmy v Bruselu, lesníci z Evropy na
Vysočině, obchodní mise z Vysočiny v evropské
centrále, regionální speciality, semináře a setkání.
Tak vypadalo české předsednictví Evropské unie
z pohledu našeho kraje.
Jako kulturní kraj se Vysočina
v Bruselu představila hned několikrát. Už v lednu zde proběhly pod
záštitou a za finanční podpory poslance Evropského parlamentu
Ivo Strejčka (ODS) Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Festivalové
ozvěny zahájili krajský radní pro
kulturu Tomáš Škaryd (ČSSD)
a jihlavský primátor Jaroslav Vymazal (ODS).
V květnu pak v Bruselu hejtman
Vysočiny Jiří Běhounek (nez. za
ČSSD) a primátor Jaroslav Vy-

mazal osobně uvedli Mahlerovské reminiscence, večer zasvěcený hudbě rodáka z Vysočiny
Gustava Mahlera a jeho ženy Almy Mahler v podání sólistky státní opery Prahy Andrey Kalivodové v doprovodu klavíristky Kristiny Kasíkové.
Jak Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, tak Mahlerovské reminiscence v Bruselu získaly status
oficiální doprovodné akce českého předsednictví v Radě EU.
Na přelomu května a června pro-



běhla pod záštitou eurokomisaře
Vladimíra Špidly v hlavní budově
Evropské komise Berlaymont výstava Soustředěný pohled – výběr
české grafiky ze sbírek Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě. Výstava grafiky z Vysočiny na ostře
sledovaném patře eurokomisařů,
kde se pohybují špičky evropské
i světové politiky, se stala součástí projektu Českýma očima.
Prezentace Vysočiny v Bruselu se ale zdaleka nesoustředila
jen na kulturu. V březnu proběhla mise podnikatelů z Vysočiny
do Belgie uspořádaná Kanceláří
kraje Vysočina v Bruselu ve spolupráci s Krajskou hospodářskou
komorou.
Možnosti investování na Vysočině byly jedním z hlavních témat
i na květnových Czech Open Days
v Lucemburku, kterých se aktivně

zúčastnili zástupci kraje Vysočina
vedeni náměstkem hejtmana Liborem Jouklem (ČSSD).
Regionální speciality z Vysočiny měli zástupci evropských institucí a dalších evropských regionů,
ale i belgická veřejnost, možnost
ochutnat především při příležitosti už zmíněných Mahlerovských
reminiscencí, ale i na 3. České
Street Party v samotném závěru
Českého předsednictví, které se
zúčastnilo několik tisíc návštěvníků z celé Evropy.
Vysočina se velmi aktivně zapojila do série mezinárodních konferencí a doprovodných akcí CzechReg Days neboli Dnů krajů
České republiky v Bruselu. Byla
hlavním organizátorem workshopu Cestovní ruch a lázeňství: vytváření silnějšího odvětví. Konferenční část workshopu se zabýva-

www.kr-vysocina.cz

la významem cestovního ruchu
pro regionální rozvoj, nutností spolupráce veřejného a soukromého sektoru v této oblasti, marketingovými strategiemi i nástroji podpory podnikání v cestovním
ruchu. Po konferenci následoval
miniveletrh cestovního ruchu, kde
měli čeští podnikatelé v cestovním ruchu příležitost navázat kontakty s touroperátory z Beneluxu.
Za Vysočinu na konferenci vystoupil krajský radní pro regionální rozvoj Martin Hyský (ČSSD),
na veletrhu pak náš kraj a jeho
krásy a turistické zajímavosti propagovala Vysočina Tourism.
Hlavní doprovodnou akcí Czech-Reg Days byla soutěž Twenties:
Generation New Europe neboli
Dvacítky: generace nové Evropy
a následná výstava vítězných děl
z jednotlivých krajů v Evropské

komisi a Výboru regionů. Vítězné dílo autorky Dariny Ondráčkové z Kamenosochařského střediska Lipnice nad Sázavou i další díla z této školy přihlášená do soutěže je možné až do 10. července
vidět v sídle kraje.
Kromě aktivit v Bruselu a Lucemburku proběhla řada akcí v souvislosti s předsednictvím
s výraznou účastí kraje Vysočina
i v České republice, a především
na Vysočině samotné. Jejich vyvrcholením bylo několikadenní
setkání generálních ředitelů lesů
EU na konci června. „Jestliže se
v Česku schází evropčtí odborníci na lesy, můžeme být pyšní, že
je to právě na Vysočině. Naše lesy jsou totiž příkladem moderního hospodaření,“ řekl člen krajského zastupitelstva a lesník Václav Kodet (KDU-ČSL).
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Hledáme chalupu,
chatu, statek
na Vysočině.
Rychlá platba,
tel 608 444 424
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O výhodách cestovního pojištní už víte.
Nyní máte možnost uzavít si povinné
ruení s dalším bonusem 10 %.
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• Funkční

bez přípojky vody,
odpadu, el. proudu.
• I na dobírku.
• Sedm typů.

Tyto produkty si mžete uzavít na kterémkoli z kontaktních míst ZP M-A.
Více informací na modré lince 844 125 124 nebo na www.zpma.cz
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Jihlava – Hruškové Dvory III

Jihlava – Hruškové Dvory IV
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VYKOUPÍME
Váš
či

DŮM

PENÍZE I DO 24 HODIN.
EXEKUCE VYŘEŠÍME.

SYSTÉMY DTSKÝCH HIŠ

Tel.: 736 631 401

> maximání bezpenost
> herní hodnota
> dl votnost
> výrobky certifikovány
dle norem 1176
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Kontakt
777 973 002
Citysystems
janostik@citysystems.cz
www.citysystems.cz
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NOVINY KRAJ VYSOČINA
VYCHÁZÍ V NÁKLADU
215 000 VÝTISKŮ

SC 90511/7

SC 81860/2
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Nyní nov v nabídce »»
Generation Activ Park ®
Program pro seniory

SC 90468/1

Pro l

BYT

SC 81858/2

Inzertní manažer: Klára Černíková, tel.: 777 789 600
e-mail: cernikova@ceskydomov.cz

ROZDÁME
OTEVŘENA 15 MILIONŮ
ZLATÁ POKLADNA
Zlatá pokladna se pro Vás otevřela
16.6., a bude uzavřena 21.11.2009.

Společnost T.S.BOHEMIA a.s. doporučuje systém Windows Vista® Home Premium
Barbone W JIMI
Ultra
Intel Atom 330/2GB/320GB/DVDRW/KBC/MG/
Windows Vista Home Premium

+ poukázka

Nevěříte? Přesvědčte se na vlastní oči v našich
katalozích nebo na www.tsbohemia.cz/zlatapokladna

VÁŠ OSOBNÍ
ELEKTROMARKET

T.S.BOHEMIA a.s.
tř. Legionářů 10, Jihlava
585 157 494, jihlava@tsbohemia.cz
www.tsbohemia.cz

9.024,s DPH a vš
všemi

www.kr-vysocina.cz

poplatky

Změna cen vyhrazena. Foto je jen ilustrační. Monitor není součástí počítače.

SC 90369/1

V tomto období Vám rozdáme k vybraným produktům
poukázky v celkové hodnotě 15 milionů Kč.
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Mladí cyklisté změřili své síly
Vysočina (kid) • Nejlepší mladí
cyklisté jsou z Královéhradeckého kraje. Svědčí o tom výsledky
celostátního finále žákovských
cyklistických týmů, které poprvé
hostila Vysočina.

V kategorii mladších žáků vyhrálo družstvo ZŠ a MŠ Častolovice (Královéhradecký kraj), které si zároveň vybojovalo účast na
zářijovém evropském finále ve
Finsku. Ve starších žácích pat-

ří prvenství také školákům ze ZŠ
a MŠ Častolovice.
Každý kraj vyslal do závodu
dvě družstva, která tvoří vždy
dvě dívky a dva chlapci. Během
soutěže museli závodníci proká-

zat teoretickou znalost pravidel
silničního provozu a první pomoci, zvládnout praktickou jízdu po
dopravním hřišti a nástrahy jízdy zručnosti přes různé překážky.
Žáci postupně absolvovali testy, zdravovědu a praktické jízdy
v ZŠ Lánecká ve Světlé nad Sázavou a také zápolili s překážkami u hotelu Luna v Koutech.
Výsledky – mladší žáci:
1. místo ZŠ a MŠ Častolovice
(Královéhradecký kraj)
2. místo ZŠ a MŠ Šumavské
Hoštice (Jihočeský kraj)
3. místo ZŠ Oslavany (Jihomoravský kraj)
12. místo ZŠ Bartuškova Třebíč (Vysočina)
Výsledky – starší žáci:
1. místo ZŠ a MŠ Častolovice
(Královéhradecký kraj)
2. místo ZŠ Bystřice (Středočeský kraj)
3. místo ZŠ a MŠ Šumavské
Hoštice (Jihočeský kraj)
13. místo ZŠ Bartuškova Třebíč (Vysočina)

Jizda zručnosti soutěžící potrápila.

Družstvo třebíčské základní školy, reprezentanti Vysočiny. Fota: archiv kraje

Známku Vysočiny nese i krajka Student z Jihlavy
Vysočina (kid) • Dalších šest výrobců z Vysočiny dostalo certifikát původu – značku Vysočina
regionální produkt.
Na seznamu originálních výrobků z našeho kraje, ve kterém už
jsou například včelařské produkty, mléčné výrobky či pečivo, tak
přibyla třeba krajka, košíky, keramika a sklo. Značku Vysočina regionální produkt dnes drží už 34
výrobců.
„Dalším krokem by mohla být
certifikace regionálních služeb.

Dovedu si představit, že stejně
jako na Šumavě by v budoucnu
mohla i u nás vzniknout po vzájemné diskuzi pravidla pro regionální značení služeb. Otázkou
zůstává, zda by byl mezi podnikateli o tuto značku zájem a zda
již uzrál čas. Jsem však přesvědčen, že i jedinečná služba může
splňovat kritéria šetrnosti k životnímu prostředí, kvality a spjatosti s regionem,“ uvedl krajský
radní pro regionální rozvoj Martin Hyský (ČSSD).

Noví držitelé značky Vysočina regionální produkt:
• Marie Hůlková, Třebíč – kožené kabelky, aktovky a klíčenky
• Miloslav Dvořák, Janštejn – zpracování skla
• Lenka Malátová, Čížov u Jihlavy – ručně paličkovaná krajka
• Renata Mahelová, Jihlava – košíkářský sortiment
• Občanské sdružení Slepíši, Tasov – zahradní nádoby, užitné zahradní a interiérové plastiky, didaktické pomůcky a hračky
• Občanské sdružení Benediktus, Chotěboř – keramické výrobky,
výrobky z ovčího rouna, výrobky z výtvarné dílny

Postižení se svým filmem zazářili
Těchobuz, Praha (en) • Zhruba
třicetiminutový film Malý princ,
u jehož zrodu stál Ústav sociální
péče v Těchobuzi, získal na třetím
ročníku filmového festivalu Mental Power Prague cenu za nejlepší
vedlejší ženskou roli a zvláštní cenu poroty. Sedmnáct přihlášených
snímků soutěžilo o ocenění v 10

kategoriích. Festival Mental Power
Prague uvádí hrané filmy, ve kterých hrají výhradně lidé s mentálním a kombinovaným postižením.
Ve filmu Malý princ si vedle klientů ze zařízení v Těchobuzi zahráli také klienti Domova sociální
pomoci Lanowa z polského Krakova a slovenského Domova so-

ciálnej starostlivosti Zavar u Trnavy. Natáčelo se na přelomu března a dubna a natáčení filmu trvalo sedm dní. Filmaři si jako kulisu
Malého prince zvolili park ústavu
v Těchobuzi, prostředí Chýnovských jeskyní a noční záběry pořídili také v Telči.
Odborná porota, ve které zased-

li například režisérka Věra Chytilová, herečka Tatiana Wilhelmová,
Eva Holubová nebo textař Michal
Horáček, udělila Malému princi
cenu za nejlepší vedlejší ženskou
roli a zvláštní cenu poroty. V silné
konkurenci ostatních filmů získal
Malý princ nejvíce nominací i nejvíce ocenění.

Děti strávily mléčný den na farmě

Krajský radní pro zemědělství Josef Matějek se na farmě pustil do servírování mléka. Foto: archiv kraje



Netín (kid) • Už počtvrté trávili vítězové výtvarné soutěže Bílé
moře Vysočiny svůj den na rodinné farmě Němcových v Netíně.
Soutěž pořádá pro školy v kraji
farma s podporou kraje, děti v ní
tvoří své plakáty na podporu pití
mléka. Letošní čtvrtý ročník vyhráli žáci základní školy v Krucemburku, kteří krávu viděli jako
automat na mléko. „Dětem mléko
chutná a nemají žádné zábrany
jej konzumovat. Je to pouze otázka nabídky, a tedy dostupnosti. Osvěty a propagace domácích
produktů není nikdy dost. Kraj
v této oblasti podporuje i zavádění regionální značky Vysočina
regionální produkt, kterou již někteří místní producenti a výrobci
mléčných výrobků hrdě nesou,“
prohlásil krajský radní pro zemědělství Josef Matějek (ČSSD).
Čtyřicítka žáků ZŠ Krucemburk
navštěvujících školní družinový
klub zpracovala původně více obrázků s tématikou mléka. Pod vedením vychovatelky Marcely Pospíchalové děti vlastním výběrem
zvolily finální dílo, které do soutěže odeslaly.
www.kr-vysocina.cz

uspěl mezi mechaniky
Ústí nad Orlicí, Jihlava (kid) •
Michal Nováček ze Střední školy automobilní Jihlava skončil na
skvělém druhém místě v celostátním finále soutěže žáků třetích
ročníků oboru vzdělání automechanik s názvem Automechanik
junior 2009 v Ústí nad Orlicí.
Soutěž se skládala z odborného
testu, poznávací a praktické části. Slavnostní vyhodnocení soutě-

že a předání cen se konalo v rámci Autosalonu Brno za účasti sponzorů a prezidenta Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel
ČR Josefa Lhotáka. „Umístění žáka SŠA Jihlava v rámci této soutěže je nejen jeho osobním úspěchem, ale i oceněním dobré práce
celého kolektivu učitelů školy,“ řekl Vladimír Zelený z krajského odboru školství, mládeže a sportu.

Vesnicí Vysočiny je
Hluboké na Třebíčsku
Hluboké (jis) • Vesnicí Vysočiny se letos stala obec Hluboké na
Třebíčsku. V minulosti už v této soutěži získala
oranžovou stuhu
za spolupráci obce a zemědělského subjektu a také
diplom za vzorné
vedení obecní knihovny.
Hluboké je držitelem certifikátu
na český rekord – nejmenší hřbitov v České republice. Jeho historie sahá do 14. století, má 85

popisných čísel a 212 obyvatel.
Do soutěže Vesnice Vysočiny,
neboli krajského kola celostátní
Vesnice roku, se
letos přihlásily tři
desítky obcí.
Ocenění včetně
finančních a věcných darů kraje
Vysočina budou krajskou samosprávou obcím předány na slavnostním setkání, které proběhne
13. srpna právě ve vítězné obci
Hluboké.

Výsledky Vesnice Vysočiny 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vesnice Vysočiny roku 2009 Hluboké (Třebíčsko)
Modrá stuha za společenský život Vír (Žďársko)
Bílá stuha za činnost mládeže Domamil (Třebíčsko)
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Horní Krupá (Havlíčkobrodsko)
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu Slavíkov (Havlíčkobrodsko)
Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanská
vybavenost v obcích) Bořetín (Pelhřimovsko)
Diplom za vzorné vedení kroniky Nové Syrovice (Třebíčsko)
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny Kamenice (Jihlava)
Diplom za rozvíjení lidových tradic Lavičky (Žďársko)
Diplom za příkladná péči o historická zástavbu obce Police (Třebíčsko)
Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů (za
vybudování a činnost Vzdělávacího centra) Křižánky (Žďársko)
Čestné uznání za činnost dětského divadelního souboru Jakubov
u Moravských Budějovic (Třebíčsko)
Čestné uznání za ekologickou výchovu Rapotice (Třebíčsko)
Čestné uznání za mimořádnou péči o zeleň v okolí obce Bory
(Žďársko)
Čestné uznání za příkladný rozvoj obce Velká Losenice (Žďársko)
Čestné uznání za péči o veřejná prostranství Modlíkov (Havlíčkobrodsko)
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NAŠE TIPY
1.–5. červenec
Mistrovství ČR hry Plamen a soutěže dorostu, národní vyvrcholení
šesti sportovních hasičských disciplín hry Plamen, Třebíč

1.–11. červenec
Francouzsko-česká
akademie, Telč

hudební

2.–12. červenec
Festival Fantazie, projekce filmů
a seriálů, turnaje a hraní her, besedy s herci, dabéry, spisovateli a výtvarníky, odborné i humorné přednášky, soutěže, výstavy, koncerty,
divadelní a šermířská představení,
Stargate, Star Trek, Star Wars, Babylon 5, Batlestar Galactica, Červený
trpaslík, Duna, Pán prstenů, Harry
Potter, Zaklínač, Narnie, Xena, Buffy a Angel, Jára Cimrman, James
Bond, manga&anime, DDR, počítačové a stolní hry, RPG, kino, sokolovna, KD Junior, Chotěboř

Z R E G ION U

Kraj Vysočina

Děti vytvořily znaky z odpadků
„Vytvoření českého rekordu
nás samozřejmě těší a poděkování patří všem školám a dětem,
které se do tvorby znaků zapojily,“ konstatoval krajský radZnaky vyrobili z vytříděného ní odpadu. Zároveň tak vytvoři- ní pro životní prostředí Zdeněk
odpadu žáci základních škol, kte- li český rekord, který zaregistro- Ryšavý (ČSSD). Ocenil také
ří se tak zapojili do letošního roč- vala pelhřimovská quinessovská spolupráci s Agenturou Dobrý
níku krajské kampaně za třídě- Agentura Dobrý den.
den při propagaci třídění odpadů: „Zástupci agentury přichází
každý rok s výbornými nápady,
Které obce mají svůj odpadkový znak:
jak nenásilnou a přitom zajímavou formou přesvědčovat veřejPelhřimov, Havlíčkův Brod, Krucemburk, Jihlava, Kamenice nad Lipou,
nost o tom, že třídění má smysl.
Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Třešť, Ždírec nad Doubravou, Krásná Hora, JaZvláště v současném složitém
kubov, Vojnův Městec, Vatín, Sázava, Náměšť nad Oslavou, Herálec, Horobdobí je důležité, aby se podaní Cerekev, Uhelná Příbram, Dobrá Voda, Přibyslavice, Bohdalov, Stonařilo udržet vysokou úroveň, kteřov, Polnička, Světlá nad Sázavou, Počátky, Domamil, Vír, Oudoleň, Bysrou jsme v kraji Vysočina v této
třice nad Pernštejnem, Měřín, Humpolec, Častrov, Maleč
oblasti dosáhli.“

Vysočina (kid) • Znaky 34 obcí a měst Vysočiny
jen z odpadků. Taková netradiční výstava proběhla v sídle kraje v červnu.

V kraji je nový zubař

3.–6. červenec
Řemeslné trhy na zámku, Telč

4. červenec
RCEJ – 2. ročník, závody RC modelů termických větroňů, letiště
Dobkov, Chotěboř, 8.30
Olympic Petra Jandy, předskupina Vosa, koncert, fotbalové hřiště, Modlíkov
Rybářské závody v Uhelné Příbrami, rybník Altech, Uhelná Příbram, 5.00

5. červenec
Přehlídka dechových hudeb Studenec 2009, kulturně-sportovní
areál u sokolovny, Studenec, 13.30

Náměšť nad Oslavou (jak) • Lidem na Vysočině začala sloužit
nová zubní ambulance.
Odbor zdravotnictví krajského
úřadu ji zaregistroval od června
a otevřena je v budově polikliniky v Náměšti nad Oslavou. Ambulance přijímá pacienty z celé
Vysočiny.
„Zřizování nových ordinací a jejich smluv s pojišťovnami není v naší kompetenci a v našich

možnostech. My dáváme pouze registracích nových ordinací a jesouhlas s věcným, technickým jich popularizací napomáhat při
řešení obtížné situace s nedostamnožstvím zubních lékaNová zubařská ordinace tečným
řů. Což ovšem zdaleka není jen
přijímá pacienty z celé problém Vysočiny a řešit ho musí
Vysočiny
zvláště státní orgány – konkrétně
ministerstvo zdravotnictví a mia personálním vybavením ordi- nisterstvo školství ve spolupránací, aby vše bylo v souladu s vy- ci s pojišťovnami,“ připomněl vehláškou. Snažíme se tedy alespoň doucí krajského odboru zdravotmaximální vstřícností při těchto nictví Lukáš Kettner.

4.–5. červenec
13. Středověké slavnosti, hrad
Orlík, Humpolec, 10.00
Dřevořezání, setkání řezbářů z ČR
i ze zahraničí, nám. TGM, Třešť

6. červenec
Trh řemesel, náměstí, Krucemburk, 8.00

8.–12. červenec
Hračkobraní, prázdninový festival,
výstavy, dílny, trh, divadla, zámek,
Kamenice nad Lipou

10. červenec
Noční soutěž hasičů, náměstí,
Habry, 20.30

11. červenec
Samorost, country koncert, před
KD Máj, Pelhřimov, 18.00
Galakoncert k narozeninám Polenského big bandu s exkluzivními hosty, areál hradu a zámku, Polná, 19.30
Tradiční horácký jarmark, doprovodný kulturní program, Telč
Jazz v mázhausu, Dixieland Jazz
Band a hosté, mázhaus ZUŠ, Telč,
16.00
Jam na Dářku, country-bluegras
festival, Velké Dářko, 17.00

Letní fotografická soutěž s www.region-vysocina.cz
Pro fotografy amatéry je po roční přestávce opět na letošní prázdniny připravena fotosoutěž vyhlášená turistickým portálem www.region-vysocina.cz. Velká letní fotografická soutěž se hraje o zajímavé ceny.
Jak na to? Pokud fotíte digitálním fotoaparátem, pošlete fotografie na e-mailovou adresu: fotosoutez@kr-vysocina.cz. Velikost fotografií neupravujte a zašlete je v pořízené velikosti. V případě, že fotografie tvoří balík dat větší než 15 MB, pošlete je na CD/
DVD poštou na níže uvedenou adresu nebo prostřednictvím webových služeb pro předávání datových balíků. Do e-mailu i dopisu nezapomeňte připsat svoje jméno, příjmení, telefon a místo, kde byla fotografie pořízena nebo název zachyceného objektu.
V případě, že fotíte na klasický film, fotografie zasílejte na adresu: Vysočina Tourism,
příspěvková organizace, P. O. BOX 85, Žižkova 16, 586 01 Jihlava. Obálku označte heslem,„FOTOSOUTĚŽ“. Do obálky připište své jméno a příjmení, kontaktní e-mail, telefon a nezapomeňte popsat místo, kde byla fotografie pořízena. Fotografie zaslané do
soutěže se nevrací.
Každý účastník letní fotografické soutěže může přihlásit maximálně 6 fotografií, a to
až do 15. října 2009.

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z EHP/NORSKA

Zámek v Myslibořicích – Domov na zámku
Zámek v Myslibořicích na Tře- mechanismu EHP/Norska. Ta- s čestným dvorem (cour d´hon- pozice zámku, se otevírá do angbíčsku je již čtvrtou památkou to reprezentativní budova s pozo- neur), což je prostranství obklo- lického parku s uměle vybudovaopravenou z dotací finančního ruhodnou mansardovou střechou pené třemi křídly podkovové dis- ným vodním kanálem. Zámek do
této podoby přestavěl na počátku
18. století významný rakouský architekt Jakob Prandtauer pracující v nedalekých Jaroměřicích nad
Rokytnou, který se proslavil především jako stavitel nádherného
kláštera v rakouském Melku.
Fasády myslibořického zámku
byly pozdějšími majiteli empírově
upravovány. Zajímavostí je, že zámek byl v letech 1836 – 1882 ve
vlastnictví bohaté rodiny Sinů, původem z Řecka, která pohádkově
zbohatla na obchodu s Orientem.
Členové rodiny zastávali v monarchii významné funkce, jako diplomaté mnoho cestovali a na myslibořickém zámku soustředili své
rozsáhlé umělecké sbírky. Bohatí
Sinové vlastnili na Moravě několik dalších velkostatků (v našem

12. červenec
Divadlo na náměstí, Taková ženská na krku, amfiteátr na Masarykově nám., Bystřice nad Pernštejnem, 19.30

14.–19. červenec
Balóny nad Telčí

18. červenec
7. Chotěbořská zahrada – Roháči a Vojta Kiďák Tomáško, letní areál, obec Svinný, 20.00
Marcel Kříž & hosté, koncert,
hrad Orlík, Humpolec, 19:00

V Telči se – mimo
mnoha jiných
památek – nachází
i (tajenka)
s kostelem ze 17.
století.

Autor:
K.Lear

Vady

Skonání

Popravčí

Anglické
hrabství

Domácí zvíře

Ženské
jméno

Počítačový
symbol

Kolem
(básnicky)

Zvon
Ozvěna (bás- Zoologický
(básnicky)
nicky)
název kobry

Provádět
tetování

Ruský
veletok

Značka
přetlaku

24. červenec – 9. srpen
Slovensky
„ve“

31. červenec
Folk country Pátek – host: Kamelot, amfiteátr na Masarykově náměstí, Bystřice nad Pernštejnem,
17.00

Výpad části
zorného
pole

Jsoucí na
stém místě

Zoologický
název dropa

23. červenec

Prázdniny v Telči

Druh
papouška

2. díl tajenky
Oslavovati

Přibyslavský dvanáctiboj – triatlon, Jablonecká nádrž (Asuán), Přibyslav, 9.00
Čechomor a Suzanne Vega, zámek, Žďár nad Sázavou, 20.00

Elektronka
s osmi elek- Náš výrobce
TV
trodami

Starý hudební nástroj

Čidlo zraku

Přístřešky
stanařů

19. červenec

Evropan



Kruhy

Mužské
jméno

Telefonovati

Písmeno po
alfě

Tekutina

Uskupení

Listnatý
strom

Konec

Lesklý nátěr

Vychovatelka

Předložka

Plošina pro
modelky

Korálový
ostrov

Poplatky za
užití silnic

Sarmat

Promoční síň

Vonná bylina

Pořádek

Značka
vysavačů

Norské sídlo

Slovensky
„ano“

Domácky
Iveta

Tahleta

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

Přípravek
na čištění
oken

1. díl tajenky

Předložka

Značka
radonu

Polní plošná
míra

Linky

Přístroj
k zjišťování
trhlin

www.kr-vysocina.cz

Předložka

kraji například Hrotovice, Dalešice, Krhov a Valeč). Paradoxem
je, že poslední majitelka panství
z rodu Sinů Ifigenie, vévodkyně
de Castries, musela kvůli zadlužení myslibořický velkostatek i se
zámkem prodat rakouskému velkoprůmyslníkovi Antonínu Dreherovi, jenž jej vlastnil až do roku
1921, kdy zámek koupil stát.
Nepřetržitě již od roku 1926, navzdory všem politickým zvratům,
které 20. století přineslo, slouží
myslibořický zámek pro sociální účely. V roce 1992 provoz ústavu převzala Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzhledem
k využití zámku pro sociální účely
nejsou interiéry veřejnosti přístupné, lze se pouze projít v parku, ze
kterého můžeme obdivovat čestný
dvůr a také výraznou mansardovou střechu objektu. Právě část této střechy, a to nad bočním severním křídlem zámku, byla opravena za finanční podpory EHP/Norska a kraje Vysočina.

Regiony sehrály
hokejový turnaj
Francie (kid) • Juniorský hokejový výběr z Vysočiny zvítězil v mezinárodním turnaji partnerských
regionů. Ten se konal ve francouzském kraji Champagne-Ardenne
a zúčastnily se jej týmy Vysočiny,
Nitranského samosprávného kraje,
ruské Orlovské oblasti a domácí
hráči. Hokejový výběr doprovázela delegace krajského úřadu vedená ředitelem Zdeňkem Kadlecem,
která vedla pracovní jednání s prezidentem regionu Champagne-Ardenne a dalšími představiteli místní správy.

Správné znění tajenky zašlete na adresu redakce do 18. července. Tři vylosovaní obdrží zajímavé ceny. Můžete využít i emailovou adresu tajenkyvysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: V Telči
byla roku 1852 založena jako první
na Moravě nižší reálka.

Staré
zájmeno

POMŮCKY:

Evropan

Inkar, Kent,
Naja, Otis,
otu

Výherci z minulého čísla Martina
Krátká, Valeč, Vlasta Šmejkalová,
Havlíčkův Brod, Jana Böhmová,
Třešť dostanou mapu Vysočiny, propisku a létající talíř.
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Lidé nahlédli do zázemí kraje

Hodnota vržených kostek určí, kolik hejtman přispěje do dobročinné sbírky (je to desetinásobek).

Infostánek ekologického sdružení.

Vysočina (jis) • Třídíme, recyklujeme a zpracováváme svému okolí. Odpadovou show v sídle kraje vidělo přes
odpad. Ústřední téma letošního dne otevřených dveří 800 návštěvníků. Veřejná sbírka ve prospěch ekologickésídla kraje Vysočina se točilo kolem ochrany životního ho střediska Mravenec vynesla 8742 korun.
prostředí a ohleduplného přístupu obyvatel Vysočiny ke Celodenní program připravila Agentura Dobrý den

Pelhřimov, společnost EKO-KOM, společnost ASEKOL,
středisko Chaloupky a další. Dopolední aktivity mezi
úředními budovami byly určeny především pro školy, odpolední program pak nabídl příležitost k třídění pro ši-

Den otevřených dveří zahájila krajská rada.

Krajský zastupitel a jihlavský primátor Jaroslav Vymazal obdivuje městské znaky z odpadků.

rokou veřejnost. „Největší pozornosti se těšilo netradiční odpadové domino, obří Člověče, nezlob se! zaměřené
na problematiku třídění odpadu nebo soutěž v odhadu,“
vyjmenovala Eva Neuwirthová z krajského úřadu.

Stavění věží a komínů – koho by to nebavilo.

Speciální odpadové domino.
Znalosti a vědomosti – ochrana přírody má být především promyšlená.

MĚSÍČNÍK ZDARMA DO
VAŠICH SCHRÁNEK
NÁKLAD 215.000 VÝTISKŮ
Šéfredaktor: Petros Martakidis
tel.: 775 944 229,
e-mail: martakidis@ceskydomov.cz
Inzerci vám zprostředkuje:
Klára Černíková
tel.: 777 789 600, e-mail: cernikova@ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
Adresa redakce: Netín 36, 594 44 Radostín nad Oslavou.
Internet: www.kr-vysocina.cz. DTP: Tomáš Coufal.
Distribuci zajišťuje Česká distribuční. Případné nedostatky v distribuci oznamte SMS zprávou na tel. č. 775 944 229.

Slalom s popelnicí. Také stylové.



Nádvoří sídla kraje bylo opět plné zvědavých návštěvníků.

www.kr-vysocina.cz
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