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Vážení a milí čtenáři,
stojíme na prahu letních
prázdnin – dvou měsíců
plných slunce, odpočinku, dovolené. Dvou měsíců, během kterých častěji
než kdykoli jindy usedáme za volant a spěcháme
za zážitky. Stejně tak jako
připravujete na cestu svůj vůz, doklady a dostatečnou hotovost, dětské sedačky a svačiny, připravte si a prostudujete před odjezdem i trasu.
Fakt, že letní měsíce jsou ideální dobou
na opravy silnic, není nic nového, ale ruku
na srdce, tu a tam vás při cestování nepříjemně
překvapí. Na Vysočině čekají v červenci až říjnu
na řidiče desítky takových úseků, některé vás
pouze na pár minut zdrží, někde budete muset
vzít zavděk objížďkou. Možná pomůže, pokud
to budete brát z té lepší stránky – až pojedete
zpět, bude už možná hotovo a není nic lepšího
než kvalitní a bezpečná silnice.
A pokud je řeč o bezpečnosti, pak jen připomínám, že k ní patří dodržování předepsané
rychlosti, pravidelné zastávky, ale i bezpečné
rozestupy na dálnici nebo pomalejší jízda v noci
a při deštivém počasí. Na dálnici se nikdy nenechte vyprovokovat a ukažte, že jste vy ten
nebo ta rozumnější. Až se budete z dovolené
blížit domů, nespěchejte za každou cenu. Poslední kilometry jsou nejvíce rizikové, nehleďte na to, že už chcete být doma. A ještě jedna
rada, která je však při cestování pravidlem – neusedejte za volant pod vlivem alkoholu.
Tak šťastnou cestu nejen o prázdninách a nejen na silnicích Vysočiny.
Libor Joukl (ČSSD)
náměstek hejtmana pro oblast dopravy

Krásné a slunné prázdniny!
Těsně před koncem školního roku a na začátku dvouměsíčním prázdnin touto
cestou adresuji poděkování
všem pedagogům i ostatním pracovníkům ve školství. Cením si vaší trpělivosti, ochoty a hlavně celoroční
tvrdé práce, která má obrovský vliv na studijní
úspěchy vašich svěřenců. Školní rok 2011/2012
byl plný změn a novinek. Pominu-li navrhované
změny ve struktuře krajských středních škol, musela vedení škol i zřizovatelé hledat řešení problémů s financováním platů i neinvestičních nákladů
způsobených ministerskou politikou.
Prošli jsme společně vlnou rekonkurzů ředitelů škol i velice náročným průběhem státních maturit. Další stovky žáků devátých tříd se rozloučily se základními školami a připravují se na vstup
do další etapy svého studijního života. Úspěšní
absolventi středních škol posílí řady vysokoškoláků. A celá tahle dlouhá cesta za kvalitním
vzděláním začala úspěšným zvládnutím studia
na Vysočině. A to je pro nás velké zadostiučinění. Krásné a pohodově prázdniny plné sluníčka a originálních cestovatelských zážitků přeje
všem studentům, jejich rodičům i pedagogům
Marie Kružíková (nez. za ČSSD)
radní Kraje Vysočina pro oblast školství
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V Osové Bítýšce slavili
Cenu hejtmana za Stavbu roku
dostalo jejich Centrum pro kulturu
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Senioři zpátky ve Ždírci
Po rekonstrukci domova důchodců
jsou v komfortnějším prostředí

8

Více zahrad bez chemie
Téměř padesát přírodních, dokonce
„ukázkových“, za dva roky

Želiv hostil mistrovství
„Republika“ se na nejtěžším
evropském kanále jela pošestnácté

Kraj letos otevřel dveře
svého úřadu už podesáté.
Napříč všem generacím
Zelené a modré balonky,
představení práce seniorů
z krajských zařízení,
elektromobil a samozřejmě
promotým Kraje Vysočina
a moderátor Milan
Řezníček. V tomto duchu
se nesl už tradiční, ale letos
jubilejní desátý ročník Dne
otevřených dveří krajského
sídla v Jihlavě.
„Letos jsme Den otevřených dveří
věnovali všem generacím, dětem, rodičům i prarodičům, aktivnímu stárnutí s podporou celé rodiny. To téma
vyplývá z celoevropského trendu, kterým je aktivní stárnutí a mezigenerační spolupráce, protože Evropa si uvědomuje, jak rychle evropská populace
stárne. U nás Čechů se zase pomalu vytrácí mezigenerační soudržnost
a komunikace a na to jsme chtěli upozornit,“ přiblížil Petr Krčál (ČSSD),
radní pro oblast sociálních záležitostí.
Desátý ročník, stejně jako v předchozích letech, představoval práci
úředníků a návštěvníci se mohli podívat do určitých částí krajského úřadu. Nechyběl ani příjemný kulturní
program, který spojoval celou letošní tematiku. „Do tradiční akce jsme
zapojili i několik novinek, úspěch
sklidila taneční skupina seniorek
Hodické kočky nebo jízda elektromobilem, hudbu zajišťuje skupina Mix

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Jedna z mála fotek, na které je dort Dne otevřených dveří sídla Kraje Vysočina ještě celý.

Tábor a Pohoda ze Žďáru nad Sázavou. V minulých letech chodili především mladší obyvatelé Vysočiny a školy, já doufám, že letos si sem najdou

cestu všichni,“ prozradil Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.
Program příjemného slunečného
Dne otevřených dveří, na který zavítalo

zhruba osm stovek návštěvníků, uzavřelo rozkrojení narozeninového dortu
Vysočiny.
text: Monika Fiedlerová foto: archiv Kraje Vysočina

V loňském roce dosáhlo
hospodaření Kraje Vysočina
historicky nejvyššího přebytku
ve výši 758 milionů korun.
„Po odečtení všech neuplatněných dotací ze státního rozpočtu a zůstatků evropských projektů, které pokračují i v letošním roce, stála krajská samospráva
před rozdělením disponibilního zůstatku ve výši 518 milionů korun,“ uvedl
Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí, a dodává, že kraj v posledních

letech utrácí skutečně střídmě a upozorňuje, že podobně pozitivní výsledek
v historii hospodaření Kraje Vysočina
nepamatuje.
Krajské zastupitelstvo už na jaře rozhodlo, že část úspor ve výši 215 milionů
korun bude použita na úhradu závazků
z minulého roku, 34 milionů korun bylo
přesunuto do Fondu Vysočiny a o 250
milionů korun posílí Fond strategických rezerv za účelem financování případných evropských projektů. „Nerozdělených zůstává zatím dočasně pouze
19 milionů korun,“ doplňuje Vladimír
Novotný.

Výše dlouhodobého úvěru (mil. Kč)

Vysočina hospodaří dlouhodobě v černých číslech
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Ministerstvo financí ČR jako vrchní
kontrolor potvrdilo po přezkoumání hospodaření za rok 2011, že finance kraje jsou
velmi dobře spravovány a hospodaření
kraje je velmi zdravé. Zpráva o přezkoumání hospodaření je prakticky nejlepší
za poslední dobu. Vzhledem ke kladným
údajům o ročním hospodaření kraje vyjádřilo zastupitelstvo kraje souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok
2011 bez výhrad.
Aktuální hospodaření Kraje Vysočina
nebylo v roce 2011 posilováno žádným
dlouhodobým úvěrem.

text: Milan Pilař
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Diskuse u kulatého
stolu o budoucnosti
zemědělského
školství
Po setkání s představiteli Zemědělského svazu se zástupci kraje domluvili
na svolání kulatého stolu, u kterého
zasednou zástupci ministerstva školství, zemědělství, lesního i vodního
hospodářství, představitelé agrární
komory i úřadu práce, ale také Josef
Matějek (ČSSD), radní Kraje Vysočina
pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství.
Hlavním tématem bude především
nedostatek mladých vzdělaných lidí
v zemědělství, kteří by nahradili do důchodu odcházející zkušené pracovníky.
„V uplynulých letech jsme uspořádali
několik kulatých stolů, když jsme hledali obory, o které je ze strany zaměstnavatelů zájem a které bychom mohli
finančně podpořit formou stipendia.
Bohužel zemědělské obory zůstávaly trochu stranou, protože pracovníci
ze zemědělství se objevovali v zimních měsících na úřadech práce kvůli
nedostatku peněz v tomto resortu,“
uvádí Marie Kružíková (nez. za ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast školství. Přitom v zemědělských podnicích
chyběli odborně vzdělaní lidé pro práci
s technikou jak v živočišné, tak rostlinné výrobě. „Při podpoře strojírenských
oborů se osvědčila spolupráce s budoucími zaměstnavateli, kteří společně
se školami obory propagují,“ přibližuje dále Kružíková. Právě menší zájem
o zemědělské obory donutil zástupce kraje, školských zařízení, ale také
zaměstnavatele i odborníky z oboru
zemědělství uspořádat diskusi u kulatext: Monika Fiedlerová
tého stolu.

Elektronické objednávání
přes eAmbulanci od června
nově i ve všech krajských
nemocnicích
Systém elektronického objednávání do nemocničních ambulancí rozjíždí Kraj Vysočina od června letošního roku po Jihlavě
a Pelhřimově i v nemocnicích v Havlíčkově
Brodě, Novém Městě na Moravě a Třebíči.
Na internetové stránce www.eAmbulance.
cz najdou klienti nemocnic veškeré informace. V současné době využívá službu
celkem už více než pět tisíc lidí.
V Nemocnici Jihlava nabízí elektronické
objednávání už kolem čtyřiceti ambulancí.
V pelhřimovské nemocnici, kde byl systém
zaveden v únoru, jsou to tři ambulance –
ortopedie, traumatologie a proktologie.
„Plánujeme, že ve zbývajících nemocnicích zavedeme systém v průběhu června
s tím, že přes prázdniny by se vychytaly
případné technické problémy. Potom si asi
nemocnice počet ambulancí zvýší podle
svých vlastních vnitřních preferencí. Systém je natolik flexibilní, že si ho každá
nemocnice může přizpůsobit podle svých
potřeb,“ uvádí Václav Jáchim, vedoucí
koncepčního oddělení krajského odboru
informatiky.
Pacient si v kontaktním nebo informačním centru požádá o unikátní čtyřmístný
PIN kód, který se stává spolu s rodným číslem přístupovou kombinací do elektronického systému objednávání. Na internetové
stránce www.eAmbulance.cz si v systému
zvolí zdravotnické zařízení, vybere oddělení, případně konkrétního lékaře, a systém
mu nabídne volné termíny a časy. Projekt
podobný ambulanci už úspěšně funguje
na Tchaj-wanu. V krajských nemocnicích
stále platí, že je možné se objednávat
i osobně nebo využít služby operátorky,
která provede objednání po telefonu.
EAmbulance je jedním z projektů, které
se týkají elektronizace zdravotnictví. „Projekt eAmbulance je hodně viditelný z pohledu pacientů. Jinak ale máme i projekty např.
na výměnu zdravotnické dokumentace mezi
nemocnicemi a záchrankou. Zdravotnická
záchranná služba používá tablety a data
se předávají nemocnicím v on-line režimu.
Celý rentgenový provoz je digitální. Dále jde
o aktivity elektronického zálohování obrovského množství dat,“ vyjmenovává Václav
Jáchim s tím, že tyto projekty zefektivňují
provoz zdravotnických zařízení a usnadňují
práci lékařům i ostatním zdravotníkům.
text: Eva Vorálková

www.kr-vysocina.cz

Cena hejtmana pro Centrum
kultury, sportu a zájmových
činností v Osové Bítýšce
Výsledky desátého
ročníku soutěže Stavba
Vysočiny 2011 vyhlásili
pořadatelé v Horáckém
divadle v Jihlavě
v pondělí 11. června.
Přihlásilo se do ní 27
realizací z let 2010–2011.

„Záměrem soutěže Stavba Vysočiny je vybrat a ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce staveb postavených na Vysočině.
Chceme také podpořit investory, architekty, projektanty, stavební firmy a řemeslníky,
kteří kvalitativním způsobem změnili a mění
podobu Vysočiny, a současně prezentovat
a zviditelnit architekturu a stavebnictví širší
laické i odborné veřejnosti a dát signál, že estetická a řemeslná kvalita se vyplácí,“ vysvětluje Martin Pertl, manažer Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pro kraj Vysočina.
V šesti soutěžních kategoriích udělila odborná komise dvanáct cen, obyvatelé Vysočiny rozhodli SMS hlasováním
o Ceně veřejnosti a svoji cenu udělil i časopis Stavebnictví.
Cenu hejtmana předal Jiří Běhounek
zástupcům realizátora Centra kultury,
sportu a zájmových činností v Osové Bítýšce, kterou díky dotaci ve výši téměř
třiceti milionů z operačního programu
ROP NUTS II Jihovýchod postavila

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, předává ocenění hejtmana (zleva) Vladislavu Doležalovi, zástupci společnosti ATIKA LYSÝ, starostovi
Osové Bítýšky Janu Machovi a majiteli společnosti ATIKA LYSÝ Miroslavu Lysému.

obec v celkových nákladech 32,3 milionu korun. „Nová hala zlepší jednak výuku
ve zdejší základní škole, jednak umožní
zkvalitnění sportovních, kulturních a společenských aktivit v Osové Bítýšce,“ uvádí
Jiří Běhounek důvody, které vedly k rozhodnutí o výstavbě.

V letošním ročníku uspěly hned dvě
stavby realizované Krajem Vysočina. V kategorii novostavby občanské vybavenosti
byl porotou oceněn čestným uznáním Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč

a v kategorii dopravní stavby porota čestným uznáním hodnotila krajskou investici do mostů u Hesova na silnici III/03810
spojující Přibyslav a Havlíčkův Brod.
text: Milan Pilař Foto: archiv Kraje Vysočina

Výsledky: www.stavbavysociny.cz/ocenene-realizace/stavba-vysociny-2011-vysledky.html

Evropské peníze zvýší kvalitu vzdělání v regionu
Žadatelé na Vysočině mohou od června podávat žádost o financování projektů z globálních grantů Operačního

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. „Půjde o druhou výzvu
v prioritní ose 1 ve všech oblastech

Projekt Málotřídky měl zvýšit kvalitu a konkurenceschopnost málotřídních škol z Vysočiny.

podpory, zaměřené na počáteční vzdělávání, a čtvrtou výzvu v oblasti podpory 3.2. Ta podpoří nabídku dalšího
vzdělávání. Zájemci se mohou ucházet o 83 mil. Kč na zvyšování kvality
ve vzdělávání, 21 mil. Kč na rovné příležitosti a 31 mil. Kč na další vzdělávání
pedagogických pracovníků. Na podporu nabídky dalšího vzdělávání je ve výzvě určena částka 47 mil. Kč,“ uvedl
Martin Hyský (ČSSD), radní pro oblast
regionálního rozvoje. Globální granty
podpořily dosud na Vysočině 172 grantových projektů, na které získali příjemci dotaci ve výši 551 mil. Kč.
V prosinci 2011 vyšla publikace Příklady dobré praxe, představující vybrané projekty, podpořené z tohoto operačního programu. „Publikace je dostupná
na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina. Jedním
z publikovaných projektů je projekt

Málotřídky společně, kterého se účastní patnáct málotřídních škol z Vysočiny a realizuje ho příspěvková organizace Vysočina Education. Cílem je zvýšení
konkurenceschopnosti malých venkovských škol. „Vše je šité na míru školám,
aktivity jsme zaměřili hlavně na ředitele
těchto škol, v rámci projektu jsme připravili vzdělávání zaměřené na zvýšení
kompetencí ředitelů a velmi důležitá je
i výměna zkušeností. Neméně důležitou aktivitou je portál www.vys-edu.cz/
malotridky, který mohou využívat i další ředitelé málotřídek z Kraje Vysočina,“ uzavírá Roman Křivánek, Vysočina Education s tím, že projekt podpoří
na 380 učitelů.
Více informací o nových výzvách
na www.vysocina-finance.cz pod záložkami Finanční zdroje z EU/OP VK/Aktivní
výzvy.
text: Milan Pilař foto: archiv Vysočina Education, p. o.

Nové elektronické služby nemocnic Kraje Vysočina
eAmbulance ve všech krajských nemocnicích
způsob objednávání klientů nemocnic Kraje Vysočina k lékaři, který šetří váš čas a nabízí pohodlí rychlého ošetření.

Výhody elektronického objednávání
§
§
§
§
§
§

jednoduché ovládání přes internet, telefon, popřípadě možnost osobní návštěvy Kontaktního centra
možnost objednávat se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
výběr ideální hodiny pro ošetření, zkrácení doby čekání
výběr nemocnice i konkrétního lékaře (vybraných ambulancí)
úplný přehled dostupných ordinačních hodin a volných termínů
automatické připomenutí termínu ošetření 24 hodin předem (SMS zprávou)

Objednat se do vybraných ordinací je možné přes internetovou adresu www.eambulance.cz. Pacient může dále využít služby
operátorky na telefonu, která podle jeho instrukcí provede celé objednání. Službu tak mohou pohodlně využít i spoluobčané
bez přístupu na internet. V případě zájmu je možné objednání provést i osobně při návštěvě Kontaktního centra.
Konkrétní nabídka ordinační doby a typy vyšetření ve specializovaných ordinacích jsou k dispozici na www.eambulance.cz.

Službu elektronického objednání nabízí všechny krajské nemocnice na Vysočině.

Pečujeme o Vaše zdraví!

Více informací:

www.eambulance.cz
www.zdravi-vysociny.cz
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Vysočina, náš region

Ocenění za Skutek roku 2011
udělena na náměšťském zámku
V sále knihovny zámku
v Náměšti nad Oslavou
převzali vítězové devíti
kategorií v pondělí 4. června
ocenění Skutek roku.

Čtyřiapadesátka
seniorů se vrátila
do opraveného
domova ve Ždírci
Do domova důchodců ve Ždírci na Polensku se znovu nastěhovalo padesát čtyři
klientů, kteří od podzimu 2010 dočasně
pobývali v havlíčkobrodské nemocnici. V krajem zřizovaném domově totiž
probíhala I. etapa rekonstrukce – oprava starého objektu domova. „Hlavním
důvodem byl nevyhovující technický stav
nemovitosti a z toho plynoucí případná hrozba snížení kvality poskytované
péče,“ objasnil příčiny rekonstrukce ždíreckého sociálního zařízení radní Kraje
Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr
Krčál (ČSSD).
Před rozsáhlou modernizací a přestavbou nabízel Domov ve Ždírci všem klientům pouze vícelůžkové pokoje, společné
koupelny a toalety na chodbách. Nyní,
po roce a půl, je koupelna součástí každého
moderně vybaveného pokoje. „Jsme rádi,
že je první část rekonstrukce hotová a nové
pokoje se seniorům líbí. Stěhování zvládli
dobře a cítí se zde výborně,“ uvedla ředitelka Domova důchodců ve Ždírci Martina
Matějková. První etapa rekonstrukce si vyžádala padesát čtyři miliony korun, z toho
dvanáct milionů korun hradí Kraj Vysočina,
zbytek jde ze státní dotace. Od loňského
podzimu vzniká v areálu domova druhý pavilon se šedesáti lůžky, určenými pro klienty
s Alzheimerovou chorobou. Tato druhá etapa rekonstrukce by měla vyjít na 67 milionů
korun a skončit na jaře příštího roku.
text: Lucie Pátková
foto: archiv Domova důchodců ve Ždírci

Kraj schválil svůj
rozpočtový výhled
na roky 2013 až 2015
Povinnost vyplývající z § 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nařizuje kraji
sestavovat rozpočtový výhled nejméně na období dvou let následujících
po roce, na který se připravuje roční
rozpočet. „Jedná se o pomocný nástroj
hospodaření, který by měl sloužit pro
střednědobé finanční plánování kraje.
Rozpočtový výhled také každoročně
předkládáme Evropské investiční bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu,“ přibližuje
Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek
hejtmana.
Ekonomický odbor ve spolupráci
se správci kapitol a garanty jednotlivých projektů a grantových schémat
sestavil rozpočtový výhled na roky
2013 až 2015, který nebylo jednoduché dát dohromady vzhledem k řadě
změn. „Mnoho jich je v letošním roce
problémem pro reálné rozpočtování,
především zvýšení DPH a snížení podílu krajů na tomto hlavním zdroji.
Podobná situace nás čeká i příští rok,
zvýšení DPH a snížení podílu na této
dani zvyšuje problém kvalitního odhadu na další roky v oblasti rozpočtu.
Neustále se snižující podpora ze státního rozpočtu v oblasti sociálních věcí,
zdravotnictví, školství nebo dopravní
infrastruktury problém ještě zvyšuje.
Komplikací je také neurčitost v oblasti
pokračování čerpání evropských prostředků na další plánovací období,“
dodává Vladimír Novotný s tím, že
nakonec po mnoha diskusích rozpočtový výhled na roky 2013–2015 zastupitelstvo schválilo. Výhled je vyrovnaný
a připravený na další plánovací období, počítá také s rezervou pro mimořádné situace.
text: Milan Pilař

Soutěž, vyhlášená zastupitelstvem Kraje
Vysočina, se letos uskutečnila po třetí. Jejím smyslem je zviditelnění zásluh jednotlivců, kteří se podílejí na rozvoji regionu
a nevidí za svými činy hmotný prospěch.
„U nás, v Dolním Rakousku, se podobná
soutěž koná už několik let a letos poprvé jsme
se spojili s Krajem Vysočina a vypsali v této
oblasti přeshraniční projekt. To znamená,
že na podzim bude v St. Pölten společné
vyhodnocení nejlepších českých a rakouských skutků roku,“ sdělili Maria Forstner
z Graffenegu a Bernhard Haas z Krems, oba
za Niederösterreichische Dorferneuerung.
„Domnívám se, že letošní ročník Skutku roku byl velmi úspěšný. Stejně jako
v uplynulých letech se podařilo upozornit
naše okolí na lidi, kteří uskutečňují věci
nad rámec svých pracovních povinností,
a tudíž si zasluhují pozornost veřejnosti,“
uvedl radní pro oblast kultury Tomáš Škaryd (ČSSD).
Z devětašedesáti přihlášených projektů
jich bylo v Náměšti oceněno čtyřiadvacet

Radní Martin Hyský (ČSSD) předává ocenění Pavlu Koubkovi ze sdružení Zelené sdrce, které
se zasloužilo o záchranu kaple sv. Anny u Pelhřimova.

– patnáct fyzických a devět právnických
osob, a to v oblasti sociálně-zdravotní,
kultury a umění, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství,
osvěty a vzdělávání, oblasti ekonomické
a oblasti sídel, staveb a bydlení.
„Z ocenění se raduji, zároveň si ale uvědomuji, že to není cena pouze pro mě. Oživený zámek je projekt, který se zrodil v hlavách jiných lidí. Cena je kolektivní a já jsem
pouze jedním z mnoha. Na akci se podílí mnoho dobrovolníků, nadšenců, kteří si vezmou na celý víkend volno z práce

i od rodin a obětují je náměšťskému zámku. A množství hlasů, které jsme dostali,
svědčí o tom, že se naše snažení lidem líbí
a má úspěch,“ vyznal se po udělení nejvyššího ocenění v oblasti kultury a umění kastelán náměšťského zámku Marek Buš.
Soutěž Skutek roku je realizována v rámci projektu Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (MA-G 21).

text a foto: Pavel Kryštof Novák
výsledky na www.ikrajvysocina.cz

Den s policií přilákal na Henčov hlavně děti
Na dvě tisícovky návštěvníků se přišly v úterý 12. června 2012 podívat na letiště v Henčově u Jihlavy na ukázky práce policistů,
hasičů a záchranářů. Hlavně děti tak využily
příležitost vidět zblízka a na vlastní oči práci
příslušníků integrovaného záchranného systému (IZS).
Na programu byly divácky velmi atraktivní ukázky, jako např. zásah pořádkové jednotky proti agresivním „demonstrantům“.
Velmi reálně vypadal zásah všech složek IZS
při simulované dopravní nehodě. Zajímavé
byly i ukázky práce hasičů lezců nebo práce
policejních psů. K vidění byli policisté na koních, letadlo hasící požár ze vzduchu a divác-

ky velmi atraktivní vrtulníky a další policejní
technika. „Jde o nejvýznamnější prezentační
akci policejních složek v rámci našeho kraje.
Návštěvníkům chceme vhodnou formou co
nejvíce přiblížit každodenní nelehkou policejní práci a předvést naši techniku. Zároveň
chceme veřejnosti ukázat, že policisté jsou
připraveni i na extrémní zákroky a zásahy
proti pachatelům,“ řekl k hlavnímu smyslu
tradiční akce Miloš Trojánek, ředitel Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina.
text: Eva Vorálková
foto: Zuzana Javůrková

Policisté předvedli mimo jiné zásah proti
agresivním demonstrantům.

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Kraji Vysočina a Nitranskému samosprávnému kraji to klape už šest let
Více než šestileté vzájemné partnerství
spojuje Kraj Vysočina a Nitranský samosprávný kraj. Partnerská smlouva byla podepsána 19. dubna roku 2006. „Smyslem
spolupráce je rozvíjení vzájemných kontaktů a spolupráce zejména v oblasti školství

a odborného vzdělávání, cestovního ruchu,
rozvoje venkova a měst, kulturního, společenského a sportovního života,“ popsala smlouvu mezi českým a slovenským regionem Hana Špejtková z oddělení vnějších
vztahů Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
reprezentovala Kraj Vysočina na vědomostně-sportovní soutěži určené pro středoškoláky
Župná kalokagatia – Mladý záchranár 2011.

Spolupráce mezi oběma regiony probíhá například formou účasti na různých
výstavách a konferencích – už tradičně se
tak kupříkladu odborné školy z Vysočiny
účastní řemeslné a prodejní výstavy Mladý
tvorca, zástupci z odboru školství, mládeže a sportu vloni přijali pozvání na nitranskou Konferenci o výchově a vzdělávání
a příspěvková organizace Vysočina Tourism prezentovala kraj na výstavě cestovního ruchu Regiony Slovenska 2011.
V letošním roce se zástupci obou oblastí
setkají v srpnu na konferenci nazvané Cyklotrasy v Nitře 2012 a v plánu je také exkurze do jaderné elektrárny Mochovce.
Nitranský samosprávný kraj má stejně
jako Kraj Vysočina podepsanou smlouvu
o spolupráci i s francouzským regionem
Champagne-Ardenne. Zástupci všech tří
regionů se setkali například v loňském
květnu, kdy si vyměnili zkušenosti s propagací regionu jako turistické destinace
a hledali téma společného projektu.
text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje Vysočina

Fond Vysočiny je katalyzátorem života v kraji
Rada fondu předkládá zastupitelstvu Kraje Vysočina za každý rok Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny
(FV), která obsahuje přehled o čerpání
prostředků a správě fondu v daném roce.
„V roce 2011 jsme při tvorbě alokace využili nejen nerozdělené prostředky
FV z předchozího roku ve výši 4,3 milionu korun, ale Fond jsme povýšili i převodem částky 40 milionů korun z krajského
rozpočtu z přebytku hospodaření za rok
2010. V loňském roce tak FV hospodařil
s částkou 44,3 milionů korun,“ vysvětluje Vladimír Novotný, náměstek hejtmana.
Za existenci FV bylo z krajského rozpočtu převedeno na jeho účely celkem
530,9 milionů korun. Největším byl grantový program Rozvoj podnikatelů, zaměřený na podporu pořízení nových

technologií, výrobních zařízení nebo podnikatelských prostor ve výši deseti milionů korun. Druhým největším byl program
Čistá voda se šesti miliony korun. Bezpečná silnice a Rozvoj vesnice nabídly tvůrcům projektů po pěti milionech korun,
Naše školka čtyři miliony a nechyběly ani
programy zaměřené na sport.
„Přínos Fondu Vysočiny spočívá především v tom, že žadatelé musí k dotaci kraje přidat vlastní prostředky, což přináší na
Vysočinu další finanční prostředky z jiných zdrojů. Například grantový program
Regionální kultura dokázal přitáhnout na
každou korunu od kraje 3,49 koruny od
žadatele, Sportoviště 3,16 Kč, Dopravní
infrastruktura cestovního ruchu 2,77 koruny a Rozvoj podnikatelů 2,19 Kč. V průměru ke každé koruně z našeho rozpočtu

přibyly od žadatele téměř dvě koruny,“ pochvaluje si princip Fondu Vysočiny Vladimír Novotný.
Podle jeho slov zavedlo současné vedení kraje na rozdíl od minulosti další úroveň kontroly, aby se předešlo případným
problémům při schvalování. „Rozhodování tak není pouze na výborech, ale musí
to schválit ještě rada, resp. zastupitelstvo.
V současné době jsme ještě více zpřísnili kontrolu tak, aby nedošlo k možnému
zpochybňování dotací, a rada Fondu změnila metodiku, čímž ještě posílila kontrolu a snížila možnosti konfliktu zájmů,
rozdílného hodnocení,“ dodává Vladimír Novotný. Závěrečná zpráva o čerpání
podpory z FV za rok 2011 byla schválena
zastupitelstvem kraje.
text: Milan Pilař

Kontrola
ve Fondu Vysočiny
Začátkem roku
jsem ve finančním výboru kraje
inicioval kontrolu grantových
programů rozvoje podnikatelů
Fondu Vysočina
za roky 2008 až 2011 zaměřenou
na případné možnosti konfliktu zájmů členů řídicích výborů. Impulzem
ke kontrole se stala mediální kampaň, která upozornila na účast jednoho významného krajského představitele v řídicích výborech grantových
programů, které schvalovaly nebo
doporučovaly přidělení podpory firmě vlastněné jeho příbuzným.
Kontrolní skupina zkontrolovala
všechny úspěšné žádosti žadatelů, kteří v uvedených letech uspěli
třikrát a čtyřikrát. Takových projektů bylo celkem 75. Zaměřili jsme
se na kontrolu správnosti postupů
v souladu se statutem Fondu Vysočina, zkontrolovali zápisy, přiřadili hodnotitele k jednotlivým projektům.
Na základě zjištěných skutečností
kontrolní skupina konstatovala, že
v případě šesti projektů mohlo dojít
ke střetu zájmů, kde členy řídicího
výboru příslušných grantových programů byly osoby současně žádající
nebo blízké žadatelům o podporu.
Uvedení členové podle našeho názoru mohli být ve střetu zájmů i přesto,
že v souladu se Statutem účelového
Fondu Vysočina výše uvedené projekty nehodnotili. Jde především o etický problém, spíše než o problém
právní, a na něj se může každý dívat
jinak. Každopádně jsem přesvědčen,
že účast žadatelů nebo jim blízkých
osob v rozhodovacím procesu o přidělování veřejných peněz do soukromého sektoru je nesprávná a pro
celý systém doslova zhoubná. Pro
každého by mělo platit, že žádá-li
o nějakou podporu, nesmí mít sebemenší podíl na rozhodování o jejím
přidělování, a není-li to možné vyloučit, jednoduše nemůže žádat. Fond
Vysočiny plní roli finančního nástroje Kraje Vysočina, který poskytuje
podporu v souladu se zájmy kraje
nejrůznějším subjektům, a má-li ji
plnit i v budoucnosti, nesmí se stát
zdrojem oprávněných pochybností
veřejnosti.
Stanislav Cejpek (ODS),
krajský zastupitel

Další výrobky usilují o logo
Regionální potraviny.
Vyhlášení bude v srpnu
Malé a střední podniky s maximálně dvěma sty padesáti zaměstnanci
a sídlem na Vysočině se mohly pokusit
o úspěch ve třetím ročníku soutěže Regionální potravina. Po uzávěrce přihlášek nyní členové komise vybírají vítěze,
tedy ty potraviny, které dostanou krajský titul Regionální potravina 2012.
„Označení Regionální potravina
garantuje kupujícím vysokou kvalitu
daného výrobku, který musí být vyroben minimálně ze sedmdesáti procent
z tuzemských surovin. Oceněnému
výrobci naopak přináší jistotu dobré reklamy a propagace,“ sdělil radní Kraje
Vysočina pro oblast zemědělství Josef
Matějek (ČSSD).
Odborná komise u přihlášených
potravin hodnotí nejenom jejich chuť
a vůni, ale také originalitu, původ či
vliv výrobku na zdraví zákazníka. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční
25. srpna ve westernovém areálu Šiklův mlýn. Oceněným potravinám pořadatelé soutěže připraví řadu ochutnávek s možností prodeje a zajistí
jejich prezentaci v krajském katalogu
a na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz. Klání financuje ministerstvo zemědělství a v prvních dvou
ročnících získala v Kraji Vysočina logo
s označením Regionální potravina dvanáctka produktů. Jsou mezi nimi hlavně mléčné výrobky a speciality z medu.

text: Lucie Pátková
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Univerzita třetího věku

Téměř sedmdesátka seniorů ve Velkém
Meziříčí letos ukončila první akademický ročník univerzity třetího věku.
„Nejstarší studentce bylo úctyhodných
93 let,“ prozradil Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí
a patron univerzity. Nové poznatky
z oboru věnovanému zdravému životnímu stylu seniorů si prý budou senioři
z tohoto kurzu vyměňovat na facebooku, protože podle jejich slov stáří
není nuda a všechno se má vyzkoušet.
Druhý ročník univerzity třetího věku
podporovaný Krajem Vysočina bude
pokračovat jak ve Velkém Meziříčí, tak
i v Pelhřimově. Ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava je
už nyní možné se zapsat do studijních
programů Zdravý životní styl, Divy naší
planety, Život po životě, Rizika domácího násilí pro seniory, Automasáže, Dvanáctero příčin odlišnosti názorů a stanovisek, Potřeby člověka se zaměřením
na spánek a bolest, Alternativní léčba,
Civilizační choroby. Příjem přihlášek
končí 17. července. Více informací na
e-mailu krizova.t@kr-vysocina.cz.
text: Táňa Křížová

V Pelhřimově se
mohou pochlubit
novým výzkumným
a vývojovým centrem
Nové centrum výzkumu a vývoje otevřela v Pelhřimově v polovině května
firma Conteg, která vznikla v roce 1998.
Začínala v pronajatých prostorách s pěti
lidmi, od té doby získala zákazníky už
ve více než padesáti zemích. V současnosti má pět poboček v Nizozemsku,
ve Francii, Rakousku, Rusku a Spojených arabských emirátech.
Dlouhodobě se věnuje výzkumu a vývoji v oblasti nových řešení snižujících
energetickou náročnost. Zaměřuje se
na výzkum technologií a inovaci postupů v oblasti konstrukce, designu a výstavby datových center a na vývoj jeho
jednotlivých částí.
Vedení firmy chce podporovat výjimečné studenty a podílet se na jejich
dalším rozvoji, a proto přizvalo k výzkumu a vývoji přední pracoviště vysokých
škol, zejména ČVUT Praha. Vytvoření
široké základny odborníků je důležitým
předpokladem pro úspěšný vývoj na vysoce konkurenčním světovém trhu.
Pelhřimovsko se tak může pochlubit
nejenom novým výzkumným a vývojovým centrem, což posílí jeho postavení
na Vysočině jako oblasti s dlouhodobě nízkou nezaměstnaností. V květnu
vykazovalo poloviční nezaměstnanost
proti celostátnímu průměru 10,6 %.
text: Jana Fischerová (ODS),
krajská zastupitelka a poslankyně PS PČR

Jedeme budoucnosti
naproti
Elektromobil Peugeot iOn jezdí
od loňského roku na Třebíčsku. Elektromobil je průkopníkem nové, ale důležité
technologie, elektromobility, v rámci
širšího programu nových technologií
Skupiny ČEZ, Future Motion.
Elektroautíčko je určeno především
pro městský a příměstský provoz, při
šetrné jízdě s dojezdem 150 km. Dobíjení trvá 6–8 hodin, jednodenní porci
energie, cca 18 kWh, dostává především
v noci. Za týden spotřebuje 50–100 kWh.
Elektomobil je proto jistě hoden naší
další pozornosti. Auto je zatím vyráběno v tisících kusů. To by energetiky
zatím zdánlivě moc nezajímalo. Ale vize,
že elektromobilů jednou bude jezdit
několik milionů a každý rok si vezmou
tisíce GWh, tedy významnou část naší
roční produkce, zajímavá jistě je.
Skupina ČEZ má v současné době
20 elektromobilů, ale počítá až s 65.
Do konce roku 2013 plánuje vybudovat
také 200 dobíjecích stanic.
Více informací můžete najít na www.
elektromobilita.cz nebo na Facebooku/
ČEZ fandí elektromobilům. text: Petr Spilka

Červen 2012

www.kr-vysocina.cz

Přibývá majitelů přírodních
zahrad bez chemie

Štamberk a kamenné moře

Zdeněk Ryšavý a Marie Kružíková předali certifikát Přírodní zahrada Martě Veselé-Jirousové. Cenu v podobě sazenice od ekologického centra
Chaloupky převzala její dcera Barborka.

ZŠ Myslibořice, ZŠ v Novém Veselí nebo
Gymnázium Chotěboř,“ informovala Marie Kružíková (nez. za ČSSD), radní Kraje
Vysočina pro oblast školství, s tím, že škol
s přírodní zahradou je v regionu více.
Ukázkové přírodní zahrady jsou pro
veřejnost otevřeny v pravidelných časech

nebo po telefonické domluvě např. v Domově bez zámku v Myslibořicích, v Libické Lhotce, v Hybrálci u Jihlavy nebo
nově také v Kněžicích přímo v centru
Chaloupky. Seznam Ukázkových přírodních zahrad je k dispozici na www.chaloupky.cz.

Akce o prázdninách na Vysočině
Havlíčkobrodsko:
Havlíčkobrodské kulturní léto

11. 7.–1. 9. 2012, Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí, open air koncerty

http://mic.muhb.cz
Haškova Lipnice
21. 7. 2012, Lipnice nad Sázavou
V amfiteátru pod hradem zahraje Wabi Daněk a Miloš Dvořáček, Buty, FruFru a další

www.haskovalipnice.info

Více informací na straně 8

Open-air festival Šatlava fest
v Přibyslavi – 4. ročník
28. 7. 2012
www.satlavafest.cz
Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka
Borovského 2012 – 8. ročník
20.–25. 8. 2012, přednášky a besedy pro veřejnost s hosty ze střední Evropy, hlavní téma:
česko-slovenské vztahy, Stará radnice v Havlíčkově Brodě
www.cewntrumvysocina.cz
Středověké podzemí
Světlá nad Sázavou, 200 metrů chodeb plných tajemství
www.dedictvivysociny.cz
Jihlavsko:
Středověké hry na Roštejně
5.–7. 7. 2012, Hrad Roštejn

www.adinfunitum.cz
Jarmark v Telči
14. 7. 2012, náměstí Zachariáše z Hradce, Telč

www.telc.eu
Rytířské a šermířské slavnosti
21. 7. 2012, Malé u Brtnice

www.czecot.cz/akce/

174746_rytirske-a-sermirske-slavnosti
Zoo slaví narozeniny
10.–11. 8. 2012, Zoo Jihlava
Zoo oslaví 55. narozeniny, pětky budou
www.zoojihlava.cz
všude
Pelhřimovsko:
Pacovský poledník
6.–7. 7. 2012, Pacov
V prostorách zámku vystoupí např. Lenka
Dusilová nebo Pavel Šporcl s cikánskou cimhttp://polednik.cz
bálovou kapelou

Hračkobraní
11.–15. 7. 2012, Kamenice nad Lipou
Zámek, přehlídka hraček z přírodního materiálu
www.hrackobrani.cz
Slámování
17. – 19. 8. 2012, Červená Řečice
Výtvarně recesivní akce pro celou rodinu,
při které se tvoří objekty a sochy ze slámy.

www.slamovani.cz
Třebíčsko:
Folkové prázdniny
21.–28. 7. 2012, Náměšť nad Oslavou
Zámek, zámecký park, historické centrum
města a kemp za Špitálkem

www.fokloveprazdniny.cz
Festival Petera Dvorského
v Jaroměřicích nad Rokytnou
4.–18. 8. 2012

www.arskoncert.cz/mhfpd/cz
Třebíčské kulturní léto: Slavnosti Tří kápí
17.–18. 8. 2012, Podzámecká niva Třebíč
Tradiční historické oslavy, středověké tržiště,
průvod a rytířské turnaje

www.tkl-trebic.cz
Plavba lodí Horácko
a návštěva Pivovaru Dalešice
Dalešická přehrada, 13 km dlouhý okruh
19. 8. 2012, Den otevřených dveří pivovaru

www.dalesickaprehrada.cz
Setkávání V. Hudečka, M. Budějovice
24.–26. 8. 2012 www.festival-hudecek.cz

Žďársko:
Festival pod Zelenou horou
14. 7. 2012, Vypsaná fixa, Blue Effect, Xavier
Baumaxa, Hoochachos, Zuzana Miková, Ambitters, Fuga A Asaf, 1. nádvoří zámku Kinských Žďár nad Sázavou

http://festival.batyskaf.net/2012
Horácký džbánek
10.–11. 8. 2012, 30. ročník tradičního folkového festivalu ve Žďáře nad Sázavou, zámek Kinských

www.vysocinafandikulture.cz/

slavnosti-jerabin-2012-c47
Setkání držitelů Rodinných pasů
25. 8. 2012, Šiklův mlýn
Pestrý program pro celé rodiny a vyhlášení
výsledků soutěže Ája hledá supertalent
www.ajahledasupertalent.cz, www.rodinnepasy.cz
Slavnosti medu, řemeslný jarmark
31. 8. 2012, Nové Město na Moravě
Na Vratislavově náměstí je připraveno sladké ukončení léta s řemeslným jarmarkem

www.nmnm.cz
Modelové království Žďár
Dům kultury, Žďár nad Sázavou
Jedno z největších modelových kolejišť
v České republice, které můžete navštívit
za každého počasí, je dlouhé půl kilometru
a stále se rozrůstá. 
www.mkzdar.cz
18. ročník Slavností jeřabin
23. 8. -23. 9. 2012, Žďár nad Sázavou

www.zdarns.cz

Díky krajským i evropským dotacím
jsou ještě do konce tohoto roku konzultační služby a služby projektanta přírodních
zahrad poskytované ekologickým centrem
Chaloupky nabízeny zdarma.
text: Jitka Svatošová
foto: archiv Kraje Vysočina

zastupitelé zvou na...
Bystřické léto
Prázdniny v Bystřici nad Pernštejnem
letos kromě jiného zvou v sobotu
21. července na Divadlo na náměstí, kde se bude hrát s čerty, 28. srpna na koncert houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného nebo 10. srpna
na pátý ročník festivalu Folk-country
náměstíčko. Opona letošních prázdnin v Bystřici spadne 31. srpna během představení Dívčí válka.
Více informací a další tipy na výlet
na www.zapnutobystrice.cz.
Vladimír Novotný (ČSSD),
1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Hasičský festival
dechových hudeb
Ráda bych vás pozvala na Pouť ke
sv. Bartoloměji v Pelhřimově, která
je spojena s Hasičským festivalem
dechových hudeb. Akci pravidelně
navštěvuji a vždy se zde potkám se
skvělými lidmi a milovníky dechovky,
jedním z nich je i pelhřimovský místostarosta Tomáš Dufek. Pojďme se
tedy setkat 26. srpna 2012 po celý den
v Pelhřimově.

Jana Fischerová (ODS),

GPS souřadnice: 49°12‘46.579“N, 15°22‘37.152“E, nadmořská výška: 695 m n. m.

Jaroslav Hulák (KDU-ČSL),
zastupitel Kraje Vysočina

Prázdniny na Třebíčsku
zahájí dechovka
Kulturně-sportovní areál u sokolovny
ve Studenci na Třebíčsku hostí v neděli
1. července Přehlídku dechových hudeb.
Chtěl bych pozvat milovníky dechové
hudby, kterým zahrají Vacenovjáci, Túfaranka a Vysočinka z Humpolce.
Více informací najdete na:
www.obecstudenec.cz.
Drahoslav Oulehla (KSČM),
zastupitel Kraje Vysočina

text a foto: Petr Novák

Rodák z Německého Brodu projektoval
zdymadla a byl rektorem ČVUT
Prof. Ing. Dr. Břetislav Tolman
* 21. 6. 1873 Německý Brod
† 9. 5. 1937 Praha
Na svět přišel v rodině železničního inženýra 21. června 1873 v Německém Brodu. Otec byl zdatný odborník a roku 1875
vydal v Hradci Králové Železniční mapu
Čech, Moravy, Slezska a sousedních zemí.
Rodina se přestěhovala do Hradce Králové, kde mladý Břetislav začal studovat
na gymnáziu a po maturitě pokračoval
na technice v Praze. Po otci zdědil značnou
část technického talentu a stal se předním
odborníkem na vodní stavitelství. V roce
1909 prozkoumal zbytky mostu v Roudnici nad Labem, třetího nejstaršího kamenného mostu v Čechách (po píseckém a Juditině) postaveného biskupem Janem IV.
z Dražic. Tehdy ještě našel zbytky dřevěných roštů, dobové nářadí a stavební díly,
které jsou dnes nezvěstné, a vše podrobně
popsal. Tento zevrubný popis mu pomohl pochopit staleté zákonitosti zakládání

Břetislav Tolman.

staveb v tekoucích vodách, což se stalo jeho
doménou. Zabýval se teoretickým výzkumem i praktickou realizací výstavby vodních děl. Projektoval kanalizační stavby

a zdymadla, jejichž stavba byla podnícena nejen potřebou nové vodní cesty, ale
byla podpořena i vytvořením Komise pro
kanalizaci řek Vltavy a Labe v roce 1896
a také přijetím Říšského vodocestného
zákona v roce 1901. Pro zlepšení plavebních podmínek již nestačilo prohlubování plavební dráhy, musely být budovány
speciální stavby.
Dodnes slouží zdymadlo na Vltavě
v pražské Tróji, postavené v létech 1899
až 1902, jehož stavbu navštívil sám císař František Josef I., a na Labi u Roudnice z roku 1912. Obě zdymadla sice
byla na přelomu tisíciletí modernizována, opatřena novými velíny a modernější
technikou, ale stavby stále nesou Tolmanovy stopy.
Jako významný pedagog a uznávaný
odborník na vodní stavby se stal v letech
1934–1935 rektorem Českého vysokého
učení technického. Život naplněný prací
se uzavřel 9. května 1937.
text: Luboš Göbl foto: www.cvut.cz

Banánový dezert
Letní sezonu plnou pochoutek nám tentokrát zpříjemní banánový dezert.
Na čtyři porce budeme potřebovat čtyři banány, 250 ml
smetany ke šlehání, jednu
lžíci másla, karamelový
pudinkový prášek, tři
lžíce cukru, 750 ml mléka, na ozdobení mandle
a hořkou čokoládu.
Nejprve připravíme
krém. Pudinkový prášek promícháme s cukrem
a 200 ml mléka. Zbývající mléko
přivedeme k varu, přilijeme rozmíchaný pudink a vše za stálého míchání
povaříme asi minutu. Krém odstavíme,
přidáme lžíci másla, necháme vychladnout a poté šlehačem vymícháme hladký krém. Oloupané banány podélně rozkrojíme, jednu půlku banánů rozdělíme
na talířky řezem dolů, přelijeme krémem
a hustě nazdobíme předem ušlehanou
tuhou šlehačkou ze smetany. Z ostatních
půlek nakrájíme plátky, které zapichujeme vedle sebe do šlehačky a tím vytvo-

říme hřebínek. Vše posypeme nadrobno
nasekanými mandlemi a nastrouhanou
čokoládou. Banánový dezert podáváme vychlazený, například jako zákusek
ke kávě. Dobrou chuť.
Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni
a máte svůj oblíbený recept, o který byste
se chtěli podělit, stačí nám ho zaslat. Nejlepší recepty otiskneme a autora oceníme.
text a foto: Monika Fiedlerová

Senátor Vystrčil: Nejlepší
kontrolor je poučený občan
Fungování veřejné správy, využití veřejných financí a podpora regionálního rozvoje, to byla hlavní témata konference,
kterou pod názvem Veřejná správa jako
významný faktor rozvoje regionu hostila
v závěru května Vysoká škola polytechnická v Jihlavě.
O fungování veřejné správy diskutovalo na akademické půdě bezmála padesát
odborníků z organizací veřejné správy,
podnikatelských subjektů, akademických
pracovníků a odborné veřejnosti.
Ve svém příspěvku nazvaném Veřejná
správa – sloužit, nebo panovat? jsem se
zabýval výkonem veřejné správy. Podle
mého názoru ti, kteří ji vykonávají, by měli

v přiměřené míře panovat i sloužit. Protože
ale žádný ideální model nemáme k dispozici, nezbývá než si to uvědomit a podle
toho se chovat. Musíme se snažit minimalizovat rizika výchovou a vzděláváním
vykonavatelů veřejné správy, tvorbou vizí,
kodexů, směrnic a pravidel. Musíme se
snažit zavést fungující kontrolu efektivity,
hospodárnosti a účelnosti. Přesto platí, že
není lepší kontrolor než poučený občan,
který se zajímá o veřejné dění a o využívání veřejných prostředků a který si je vědom
nejen svých povinností, ale je schopen
i plně využívat a uplatňovat svá práva.
text: Miloš Vystrčil
senátor a zastupitel Kraje Vysočina

Concentus Moraviae a více než
tři desítky červnových koncertů
Šestnáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae představil v červnu více než tři desítky koncertů
hudby z období od středověku po baroko
v podání českých i zahraničních hudebníků v několika festivalových městech jižní
Moravy i Vysočiny.
Jedním z posledních koncertů letošního
festivalu je představení vlámského vokálně instrumentálního souboru Zefiro Torna,

jejichž program Ach, světe zaslepený!,
který je podobenstvím o nejisté budoucnosti a zániku civilizace, si mohou milovníci hudby poslechnout ve čtvrtek 28.
června v divadelním sále na zámku v Telči.
Koncert, který je zařazen do projektu Kraj
Vysočina fandí kultuře, je postaven na základech staré hudby s moderními jazzovými a etnickými vlivy.
text: Monika Fiedlerová

Křížovka o ceny
O významu zdymadel, jimž se jako jeden z prvních věnoval profesor Tolman, rodák z Německého, dnes Havlíčkova Brodu, svědčí i fakt, že Česká národní banka vypsala v únoru 2008 anonymní soutěž na návrh zlaté 2500 Kč mince „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod
Střekovem“. V rámci cyklu deseti zlatých mincí „Kulturní památky technického dědictví“, který připomíná význačné technické památky z různých českých a moravských regionů, šlo o sedmou minci cyklu ...viz tajenka..., pod hradem Střekov v Ústí nad Labem.
Autor:
Martin
Němeček

Spoj
vytvořený
svářením
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 zastupitelka a poslankyně Kraje Vysočina

Setkání mládeže Žďár 2012
Jste-li mladí věkem či duchem, jste
zváni na Celostátní setkání mládeže do areálu žďárského kláštera.
Od 14. do 19. srpna vás čeká každodenní bohatý program, jehož motto
zní: „Ovocem Ducha je láska, radost
a pokoj…“ Podrobnosti na https://
zdar2012.signaly.cz.

recept

Romantickým místem v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny je zřícenina hradu Štamberk s přilehlou přírodní
rezervací.
Přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře byla vyhlášena v roce 1982
a rozkládá se na ploše 14,1 ha. Jedním
z důvodů pro ochranu tohoto území je
ukázka mrazového zvětrávání žuly, která je zde v podobě kamenného moře roztroušená téměř po celém tomto území.
Rezervace svojí jihovýchodní částí těsně
zasahuje nad ves Lhotka, takže kamenné
moře najdeme opravdu už „co by kamenem dohodil“.
Zříceninu hradu Štamberk (správně
Šternberk) nalezneme na vrcholu kopce
ve výšce 695 m n. m. Byl založen koncem
13. století a k jeho opevnění bylo použito i několik skalních bloků. Zánik hradu
je připisován husitům, kteří táhli krajem
v roce 1423. Hrad měl původně rozlohu
1 ha a ze severní strany ho chránil dvojitý příkop. Do dnešní doby se z hradu
zachovalo pouze zdivo jedné z hradních
věží nad příkrým svahem na jižní straně a místy zbytky z hradeb. Poblíž torza věže je pěkný výhled do kraje jižním
směrem.
K hradu dojdeme po modré nebo zelené turistické značce. Zelená vede ze vsi
Lhotka severním směrem do zalesněného
kopce, modrá vede z Mrákotína kolem rekreační nádrže – rybníku Mrzatec.

Na Vysočině vzniklo během
dvou let téměř padesát
přírodních zahrad. Jejich
majitelé nepoužívají
pesticidy ani jiná rozpustná
hnojiva a neobohacují
půdu rašelinou.

U startu vytváření sítě přírodních zahrad
v regionu byl Kraj Vysočina. „V loňském
roce Kraj Vysočina podpořil přes Fond Vysočiny sedm projektů především školních
přírodních zahrad v celkové výši půl milionu korun. V letošním roce jsme těsně před
vyhodnocením a rozdělením dotací, ale
vzhledem k mírnému navýšení prostředků jistě podpoříme projektů více,“ uvedl
Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro
oblast životního prostředí při předávání
dalších sedmnácti certifikátů majitelům
přírodních zahrad.
V současné době vlastní plaketu Přírodní zahrada už 41 soukromých osob
nebo škol. Dalších osm zahrad je zařazeno do skupiny Ukázková přírodní zahrada
nebo Ukázková školní přírodní zahrada.
Majitelé nebo správci těchto zahrad ochotně sdílejí své znalosti a zkušenosti se zakládáním a udržováním zahrady, ukazují,
a chlubí se svým zahradničením. „Především v případě školních ukázkových zahrad jde o ideální prostředí pro alternativní výuku, hospodaření a podporu ekologie.
K tomuto způsobu výuky se řadí například
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2.díl tajenky
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hliníku
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dekorace
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Anglicky
jednou

Vyrobit
tkaním
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Části týdne
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Ženské jméno (26. 7.)
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Stavební
pojivo
Římskými
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Jméno
zpěvačky
Machálkové

POMOC:
ANU, OITÉ,
UNIAT.

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje
Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky: …jeho bratr mu ušil oblek, ve kterém také atentát… Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou Blanka Cibulková, Dalešice; Jan Kavalec, Senohrady; Václav Provazník, Golčův Jeníkov. Blahopřejeme.
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inzerce

Červen 2012

www.kr-vysocina.cz
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inzerce

Největší okenáři z Vysočiny přivítali svět i svoje sousedy

www.kr-vysocina.cz

do nějaké výroby. Přesto i podruhé právě
takoví návštěvníci výrobu „svých oken“
vidět chtěli. Není pak divu, že žďárského
výrobce oken, největšího na Vysočině,
a téměř jistě co do obratu i v první desítce
republikové okenářské „ligy“, navštěvují
i šéfové firem popravdě světových. Není
to, pravda, na denním pořádku, proto to
také stojí za zmínku.

Požadujeme na funkci ředitele/ky:

Kontaktní osoba
pro případné další informace:
Bc. Ivana Schallnerová
tel. 564 602 409, 724 650 133
e-mail: schallnerova.i@kr-vysocina.cz

 Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 Organizační a řídící schopnosti
 Zkušenosti s vedením zaměstnanců, početnějších pracovních týmů
 Občanská a morální bezúhonnost

„Vzdělávací programy pro udržitelný rozvoj malých a středních firem
v oblasti služeb cestovního ruchu“, reg. č. CZ.1.07/3.2.09/02.0013
Oznamujeme všem podnikatelům, manažerům a pracovníkům v oblasti hotelnictví, gastronomie a dalších
služeb cestovního ruchu v Kraji Vysočina, že v květnu 2012 byly dokončeny vzdělávací materiály projektu a byl
zahájen cyklus bezplatných pilotních seminářů projektu Edu-Vysočina. Cílem projektu je rozšíření nabídky
vzdělávacích programů v oblasti služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina a poskytnutí praktických znalostí,
návodů a know-how k rozvoji a zvýšení odborné kvalifikace pracovníků na všech úrovních,
provozovatelů i majitelů firem. Informace o realizaci projektu a časový plán pilotních seminářů
najdou zájemci na adrese www.edu-vysocina.cz.

Očekáváme:
 Schopnost vedení a motivace zaměstnanců, schopnost efektivní komunikace,
smysl pro týmovou práci,
 Koncepční, analytické a logické myšlení
 Vysokou flexibilitu a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost
 Vysoké pracovní nasazení
 Aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka

Dodavatel ze světové ligy

Výhodou při výběrovém řízení je:
 Zkušenosti z oboru řízení příspěvkové organizace na úseku kultury
 Znalost principů řízení příspěvkové organizace
 Znalost fungování vyššího územně samosprávného celku, kraje
 Orientace v oblasti muzejnictví a práce se sbírkami muzejní povahy
 Orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče
 Orientace v oblastech dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů

Výrobní hala PKS MONT, a.s.
Návštěvníci Dne otevřených dveří i oken
začali v sobotu 9. června přicházet hned
po deváté ráno. V 10 hodin již bylo parkoviště u vstupu do areálu PKS na ulici
Jamská úplně zaplněné. A koho že to vítali vedoucí úseků, běžní pracovníci, ale
také ředitel společnosti? Lidi, lidi z ulice,
příbuzné pracovníků, jejich známé, nebo
prostě „jen“ zvědavce. A děti. Spousty
dětí. Těm se po celé dopoledne rozdávaly
balónky a bonbóny. A taky se hrála loutková pohádka Princezna na hrášku, děti
dováděly na skákacích atrakcích – skákací

21/6-VI/12

Rada Kraje Vysočina
vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení
funkčního místa
ředitele/ředitelky
Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě

Nabízíme:

Vzdělávací kurz pro předškolní pedagogy – ZDARMA

 Odpovídající motivační ohodnocení
 Možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje

Včasná depistáž a pedagogická péče o děti předškolního věku se SVP jako
podpora kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.50/01.0022)
Trvání projektu: září 2012 - duben 2014
Tematické výukové bloky 1x měsíčně (pátky od 15.00 a soboty od 8.30) + exkurze
Výstupy: osvědčení s celostátní platností MŠMT ČR (podmínkou je min. 80 % účast)
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Témata: Specifičnost předškolní pedagogiky, Specifika edukace dětí s postižením, s narušenou komunikační schopností, se specifickými poruchami chování, Poruchy autistického spektra, Nadané děti, Zdraví
a nemoc z pohledu lékaře, Motivační a relaxační postupy pro děti se SVP, Aktuální školská legislativa
v oblasti péče o děti se SVP atd.
Výuka bude realizována v prostorách: IMPULS TŘEBÍČ, Okružní 935, 674 01 Třebíč
V případě zájmu nás kontaktujte
(uzávěrka přihlášek: 5. září 2012): Soňa Sklenářová – tel.: 774 330 705, e-mail: sklenarova.tr@volny.cz

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:
 Návrh koncepce rozvoje a řízení organizace s výhledem na 5 let
(v rozsahu max. 4 stran A4)
 Ověřená kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání v magisterském
studijním programu
 Strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou a telefonem (e-mail)
 Originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
 Ověřená kopie lustračního osvědčení nebo doklad o jeho vyžádání1
 Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
 Písemný souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto
výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přihlášky je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich
není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů o pozici ředitele/
ředitelky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

Návštěva z firmy Inoutic/Deceuninck
hrady, skluzavka. V průběhu celého dopoledne také malovaly hostesky z rádia
Vysočina dětem na obličeje – ornamenty,
obrázky, co kdo chtěl. Byl o to velký zájem.

Zájem měli i dospělí, nejen děti
A když už jsme u zájmu: účast na této
dopolední akci byla skoro šest stovek
lidí, včetně dětí, ale na to, že šlo o historicky teprve o 2. den otevřených dveří
firmy, a vzhledem k tomu, že od rána až
do oběda pršelo, je to solidní měřítko zájmu o firmu, která je pyšná na to, že patří

k Vysočině, i když má spousty poboček
po celé republice.
Pak už přišla řada na prohlídky. Vždy
po skupinkách chodili návštěvníci do výrobních hal plastových a dřevěných oken,
kde jim podrobný odborný výklad poskytovali příslušní vedoucí pracovníci, ale
kdo chtěl, mohl se projít i bez doprovodu.

u oken. Při ukázce odolnosti toho bezpečnostního se o jeho rozbití pokoušel
hasič... Každý tak mohl na vlastní oči vidět, jaký je rozdíl při snaze rozbít obyčejné nebo bezpečnostní sklo.
Nebývá příliš rozšířeným zvykem,
aby se zájmem chodili lidé „z ulice“

Okno může chránit před zloději
Největší pozornost vzbudila část programu s názvem „Bezpečnost u Vás doma“.
Zkoušela se bezpečnost různých skel

www.pksokna.cz

Hned tři šéfové velké zahraniční firmy zavítali do PKS MONT koncem
dubna. Tom Debusschere, generální ředitel celosvětové skupiny Deceuninck a tedy nejvýše postavená osoba
ve skupině, Bruno Deboutte – ředitel
poboček regionu střední a východní
Evropy, a samozřejmě ředitel české pobočky firmy Radek Slabák. Společnost
Inoutic / Deceuninck, dceřiná společnost belgického koncernu Deceuninck
Group, má pobočky ve více než 75 zemích a patří mezi 3 největší výrobce
okenních profilů z plastu v Evropě.
PKS MONT je pro Deceuninck absolutně největším odběratelem v ČR. A je
logické, že i páni šéfové měli po jednání s vedením PKS MONT zájem také
o prohlídku výrobní haly na plastová
a hliníková okna.
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Projevy:

Rodiny s dětmi si přišly na své
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• nechuť k učení
• problémy a neúspěchy ve škole
• dyslexie nebo dysgrafie
• špatné známky z diktátů
• pomalé čtení
• nečitelné písmo
• REPARÁTY

Projekt IB-KE je podpořen EU z programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika
2007 - 2013. Mezi hlavní aktivity patří rozvoj spolupráce mezi mateřskými školami v příhraničí a výuka
českého a německého jazyka hravou formou v mateřských školách, rovněž i další vzdělávání pedagogů
formou seminářů.
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Projektoví partneři:
Lead Partner – Dolnorakouská zemská vláda, odd. škol a mateřských škol
PP1 – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice
PP2 – Vysočina Education - Jihlava
PP3 – Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
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cena
15,50 Kč
17,30 Kč
19,50 Kč
20,30 Kč
28,00 Kč

5

POMŮŽEME VÁM S UČENÍM
I BĚHEM PRÁZDNIN
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Dětský den na Vysočině aneb
smysluplně vynaložené peníze EU

Pořádáme letní dětské tábory
Studijní centrum BASIC - Jihlava, o.p.s.
Havlíčkova 30, Jihlava
tel.: 725 774 710

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.
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Studijní centrum BASIC - Vysočina, o.p.s.
Svatovítské nám. 128, Pelhřimov
tel.: 775 040 808, 724 709 986

www.basic.cz

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod
s podporou města Havlíčkův Brod

Rozzářená dětská očka, radost a veselý smích,
to všechno bylo možné spatřit na Společném
dětském dni, který uspořádali pro děti českých
a rakouských mateřských škol autoři projektu
Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých IB_KE.
Projekt spojuje Dolní Rakousko, Jihočeský kraj,
Kraj Vysočinu a Jihomoravský kraj a jeho hlavním
úkolem je rozvoj spolupráce mezi mateřskými
školami v příhraničí a výuka českého a německého jazyka hravou formou v mateřských školách.
Na velkém hřišti u Mateřské školy Demlova v Jihlavě se sešly děti z jihlavských mateřských škol
Jarní, Erbenova a Demlova, děti z Mateřské školy
Police, jihočeských Slavonic a dolnorakouských
obcí Pernersdorf a Alberndorf.
Dopolední program oficiálně zahájil ředitel
Vysočina Education Roman Křivánek a Ladislav
Seidl z Krajského úřadu Kraje Vysočina. Prožitkové hry propojené s hudbou, rytmem, fantazií
a aktivním pohybem, velmi vkusně nápaditě moderovala Lena Freyová, lektorka a známá autorka
překrásných pohádkových knih pro děti. Všech
94 dětí se velmi dobře bavilo a vůbec nebylo znát,
že mají mezi sebou nějakou jazykovou bariéru.
Bavili se i přítomní dospělí, kteří se do některých
her zapojili. Rodiče rakouských dětí, kteří přijeli
jako doprovod, si se zájmem prohlédli Mateřskou
školu a Speciální pedagogické centrum Demlova.

REBEL-1-C
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uvádí

Havlíčkobrodské
kulturní léto

Po polední přestávce s občerstvením, ve stanu
zapůjčeném Krajským úřadem Kraje Vysočina,
pokračoval program návštěvou ZOO Jihlava, kde
se děti zúčastnily komentovaného krmení tuleňů,
medvědů a lemurů a zábavně výchovného programu s hezkými ukázkami výcviku dravců.
Po skončení akce se účastníci společného dětského dne rozcházeli s úsměvem na tváři, který
byl pro pořadatele odměnou a nadějí, že účel projektu, který už skoro končí, plní svůj úkol a přináší
výsledky, které se od něj očekávaly, byl naplněn.
Projekt se snaží být projektem generačním, chce
oslovit dva vedle sebe žijící národy a změnit jejich
vzájemné vztahy i pohled na život malých i velkých
za dnes již pomyslnou hranicí.
Projekt IB_KE je vypracován na tři roky a běží už
od roku 2009 a koncem letošního školního roku
končí. Z rakouské i z české strany je zájem, aby se
v započaté cestě pokračovalo, proto jeho tvůrci
vypracovali návrh na projekt nový, který by využil
získaných zkušeností a posunul myšleny interkulturního soužití ještě hlouběji do každodenního života.

Kapely, sportovci, šermíři, hokejisté, soutěže
Nebude chybět občerstvení a pivo Rebel
Program: 11. 7. Benátská noc, 18. 7. Hip-Hop Elements,
25. 7. Rock Night, 1. 8. Noc bojovníků, 8. 8. Hokejový sen,
15. 8. Fantastic show, 22. 8. Country bál,
29. 8. Zumba Carnival, 1. 9. Festival dětských dechovek
Začínáme v 17 hodin
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5 x 5cm
32,00 Kč
40,00 Kč
48,00 Kč
51,00 Kč
56,00 Kč
64,00 Kč

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

Zkouška odolnosti různých okenních skel

Trápí vás problémy se psaním,
pravopisem či matematikou?

18/6-VI/12

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

Prohlídka výrobní haly s výkladem

MÁTE PROBLÉMY SE ČTENÍM?

PLETIVO

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
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Přihlášky k výběrovému řízení je třeba doručit v termínu do 13. 7. 2012 do 13:00 hodin na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Obálku označte textem: „Výběrové řízení OGV – neotvírat“.

22/6-VI/12

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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Havlíčkobrodští
ragbisté nakukují
do reprezentace

www.kr-vysocina.cz

Den otevřených dveří – není třeba slov

Nově vzniklý tým Rugby club Orli HB
sbírá nejen společné výhry, ale i individuální úspěchy. Hned trojice brodských
hráčů dostala pozvánku na mezinárodní
turnaj v Pardubicích, kde budou hájit
české národní barvy. Lukáš Böhm zase
nastoupí v univerzitním týmu České
republiky proti amatérské reprezentaci
z Anglie. Z obou týmů se pak bude vybírat národní ragbyový tým.
text a foto: Ondřej Rázl

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

České národní barvy bude na turnaji hájit
Petr Čáp (v souboji vpravo), který se se
soupeři nemazlí.

Více informací na www.mkvm.cz
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Ocenění Skutek roku opět po roce v dobrých rukách

foto: Pavel Kryštof Novák

Od září letošního roku plánují na Velkomeziříčsku start ligy malé kopané; s myšlenkou přišli na jaře zakládající členové občanského sdružení Malá kopaná
Velké Meziříčí. „Pro první ročník plánujeme dvě soutěže, ligu mužů od patnácti
do čtyřiceti let a ligu veteránů, mužů
od 40 let výše,“ popisuje Jan Bílek, jeden z členů přípravného týmu. Stanovy
odsouhlasilo ministerstvo vnitra
12. dubna letošního roku a valná hromada proběhla v pondělí 25. června.
V polovině srpna vylosují dvojice do jednotlivých kol a následně se bude jednat
o termínové listině.
„Na konci srpna chceme uspořádat
seznamovací turnaj, aby si hráči vyzkoušeli hřiště, pravidla malé kopané, a plánujeme vychytání technických záležitostí na hrací ploše. Start prvního kola ligy
MKVM je v pondělí 3. září. Obě soutěže
startují pod záštitou Malé kopané České
republiky. Hraje se v počtu hráčů 5+1
v týdnu v podvečerních a večerních hodinách,“ dodal Jan Bílek. text: Milan Pilař

foto: Petr Janoušek

Ve Velkém Meziříčí
vzniká liga malé
kopané

Tomáš Škradyd (ČSSD), radní pro oblast kultury, s oceněnými za oblast kultury a umění,
zleva Marek Buš, Pavel Koubek a Milada Zemanová.

Kraj Vysočina podpořil
soutěž mladých cyklistů
Krajské finále Dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky základních škol
a víceletých gymnázií se konalo v červnu na ZŠ Oslavická a na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí.
Nejlepším mezi mladšími žáky se stalo družstvo ze ZŠ a MŠ Osová Bítýška,
mezi staršími pak žáci ze ZŠ a MŠ Štoky. Vedle účasti v republikovém finále
získali pro školu finanční prémii 25 tisíc
korun od Kraje Vysočina.
„Letos Kraj Vysočina podpořil soutěž
pro mladé cyklisty věcnými dary a částkou sto tisíc korun, pro tři nejlepší družstva,“ uvedl Libor Joukl (ČSSD), radní
Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku. Vítězové hájili barvy Vysočiny v republikovém finále v Chomutově a Kadani
v závěru června.
text: Milan Pilař

Libor Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana předává cenu.

Raftaři bojovali na Trnávce o mistrovský titul

V polovině června se na umělém slalomovém kanále Trnávka v Želivě konal už
po šestnácté Český pohár a Mistrovství České republiky v raftingu. Na jedné z nejtěžších tratí v Evropě, která má největší spád,
se v deseti kategoriích na start postavilo několik desítek posádek. Vysočinu tradičně
reprezentovala havlíčkobrodská TJ Jiskra.

Z lodí Vysočiny se nejvíc dařilo v kategorii R4
junioři sprint posádce ve složení Matouš Švec,
Michal Černý Žák a Jiří Havlíček Jiří z Jiskry
Havlíčkův Brod, která obsadila čtvrté místo.
Výsledky najdou zájemci na:
http://www.results.cz/results.
php?lang=&param=12006R101
text a foto: Ondřej Rázl

Žďár má mistryni
ve stolním hokeji aneb
víte, co je šprtec?

Tým Mistrů světa 2012 v billiard hokeji
(šprtci). Zleva: Miloslav Mach, Martin
Kučera, Dalibor Kyzlink, Jaroslav Frankl,
Petr Honsa.

Důkazem toho, že soupeřit lze opravdu
ve všem, je Marcela Kabrdová ze Žďáru
nad Sázavou, která se na konci května zúčastnila Mistrovství světa ve stolním hokeji v Polsku. Žďárská rodačka patří mezi
elitu ve šprtci, jak se stolnímu hokeji říká,
už několik let, prvně se výrazněji zapsala
titulem mistryně České republiky z roku
2010. Na mezinárodní scéně ale excelovala poprvé.
Turnajovým pavoukem v billiard hokeji
prošla celkem hladce a po těsném semifinálovém vítězství 1:0 nad Ruskou Kristinou Kazatskou se probojovala do finále.
V boji o zlato se střetla s mistryní světa
z roku 2008 a další Češkou v turnaji Nikolou Velebovou. Po dvou třetinách byl
vyrovnaný stav 1:1 a rozhodovalo tak
závěrečné dějství. V tom reprezentantka z Vysočiny rozhodla dvěma střelami
o mantinel o výhře 3:1 a mohla začít slavit zisk mistrovského titulu.
text: Ondřej Rázl
foto: archiv Marcely Kabrdové
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