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Úspěch výstavy

Srdce na dlani

Nová rada po roce

Dolnorakouskou
zemskou výstavu do
září vidělo 300.000 lidí.
A další davy na ni mířily.

Klienti krajských
sociální zařízení
opět předvedli své
dovednosti.

Krajští zastupitelé
bilancují rok od
krajských voleb. Jak se
Vysočina změnila?
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STALO SE
BRAMBORÁŘSKÉ DNY

Havlíčkův Brod (jis) • Už devatenácté Bramborářské dny má za sebou Havlíčkův Brod. V rámci dnů
proběhla soutěž studentů o Bramborový květ Vysočiny. Odborný seminář na téma Obchod s bramborami 2009 zahájil hejtman Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) a starostka
Havlíčkova Brodu Jana Fischerová (ODS). „Naši zemědělci se potýkají hlavně s nízkou výkupní cenou
brambor, která viditelně neodpovídá prodejní ceně na pultech obchodů a zejména supermarketů,“ uvedl na semináři krajský radní pro zemědělství Josef Matějek (ČSSD).
Pro veřejnost byla připravena soutěž v pojídání bramboráků, ve škrábání brambor na čas, ochutnávka
brambor nebo také výstava rozmanitých bramborových odrůd, které
si zájemci mohli zakoupit.
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Kraj ocenil
své významné
občany
Jihlava (jak) • Už podruhé byly
rozděleny krajské medaile.
Na říjnovém slavnostním večeru
v Horáckém divadle v Jihlavě je
obdrželo sedm laureátů, kterým udělilo
nejvyšší ocenění krajské zastupitelstvo.

AKTUÁLNĚ S HEJTMANEM
Nové vedení kraje má za sebou rok ve funkci. Krajská rada se musela od
počátku velmi razantně postavit k několika problémům, které před námi stály.
Především to byla hospodářská krize. Ta s sebou nesla dva hlavní úkoly –
zamezit tomu, aby nižší daňové příjmy poškodily krajský rozpočet natolik, aby to vedlo k ohrožení fungování kraje, a druhým úkolem bylo využít nástrojů kraje k tomu, abychom dopady krize na ekonomiku celé Vysočiny zmírnili.
Kvůli tomu jsme se rozhodli sestavit krajský rozpočet tak, abychom na
jedné straně co nejvíce uspořili a na druhé straně co nejvíce investovali
do nových staveb, silnic a oprav. Zároveň se snažíme tam, kde to pravidla
umožňují, dávat práci firmám, a tedy i lidem z Vysočiny. To se bezezbytku
povedlo a na rozvoji našeho kraje je to dnes vidět.
Před rokem jsem jako nově
zvolený hejtman předstoupil před
zastupitele a vyzval je,
abychom společně pokračovali v dobré práci pro ještě rychlejší rozvoj, větší prosperitu a lepší budoucnost našeho kraje. Dnes, po
roce, mohu říci, že přes
obrovskou překážku v podobě světové hospodářské krize, jakou ještě nikdy žádný hejtman nemusel řešit, se nám to daří.
Díky nesmírné pracovitosti a vytrvalosti všech,
kdo na Vysočině žijí,
pracují,
studují a vychová va j í
své děti.
Jiří Běhounek
hejtman
Vysočiny

Jarmila Kratochvílová, atletka oceněná nejvyšším oceněním kraje Vysočina. Foto: archiv kraje

„Jsou to osobnosti, které svými
aktivitami v oblasti kultury, sportu nebo vědy Vysočinu obohatily,
často i proslavily,“ uvedl hejtman
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD),
který osobně medaile předával.
„Dnešní večer je i vyjádřením toho, jaké skvělé lidi na Vysočině
máme a že si jich opravdu vážíme,“ dodal hejtman.
Byly uděleny dvě dřevěné, čtyři
skleněné a jedna kamenná žulová
medaile. Autorem podoby medailí je havlíčkobrodský sochař Radomír Dvořák. Každá z medai-

lí představuje svým materiálem
i ztvárněním určitou vysočinskou
symboliku.
Kamennou medaili obdržela světoznámá atletka – rekordmanka
a trenérka Jarmila Kratochvílová
z Golčova Jeníkova. „Po skončení
sportovní kariéry jsem toužila jít
učit děti do mateřské školy, to byl
můj sen. Ale nakonec jsem zůstala u atletiky a dobře jsem udělala. Chtěla bych ještě nějaký čas
s těmi mladými pracovat,“ řekla skromná atletka a dodala: „Doma jsem celý život na Vysočině

v Golčově Jeníkově a tady už zůstanu. A ráda.“
Za svého vztahu k Vysočině se
osobitým způsobem vyznal i vědec – astronom Josip Kleczek,
který vyrůstal ve Štěpánově nad
Svratkou: „Víte, já jsem viděl
mnohé na světě. Mimo jiné Amazovku, Nil a jiné obří veletoky,
ale nosím v sobě tu naši nádhernou Svratku a není pro mne krásnější řeky. Tam jsem pásl kozy
a díval se na oblohu a od dětství
jsem toužil poznávat její tajemství. A když jsem později studo-

val vesmír, uvědomil jsem si, jak
maličká a nicotná je z jeho hloubek naše Země. Je to jen tečka
v dáli. A na té tečce jsou nás miliardy. Člověk je fyzicky nikdo. Ale
duše! Duše člověka je nejúžasnější zázrak celého vesmíru.“
Zdálky prostřednictvím videozáznamu pozdravili publikum
Martina Sáblíková a Michal Šiška. Martina Sáblíková se připravuje v Itálii na olympiádu ve Vancouveru a dohodla se, že jí medaili osobně předá hejtman po olym(Pokračování na str. 8)
piádě.

Datové schránky začaly fungovat
Vysočina (kid) • Od listopadu už mezi sebou úřady
a příspěvkové organizace začnou komunikovat
jen elektronicky. Datové schránky nahradí poštu.
Systém by měl fungovat bez větších problémů, kraj
jeho zavedení věnoval maximální pozornost.
„Datové schránky jsou originální český nápad, proto jsem
na praktické fungování sám zvědav. Jako každá významná změna se určitě neobejde bez dětských nemocí, ale problémy
jsou od toho, aby se řešily a přenoviny jsou součástí projektu

konávaly. Nejdůležitější bude
prosadit změnu v hlavách úředníků, protože můžeme mít sebevýkonnější počítače a sebedokonalejší software, ale je to
vždy člověk, kdo ten potenciál
využívá – a nebo také někdy bo-

hužel nevyužívá. To ale souvisí nejen s datovými schránkami,
ale celým eGovernmentem a jeho postupným zaváděním. Jsou
již země, v Evropě například
Estonsko, které jsou dál než my
a ukazují, že je to správná cesta, která přináší nejen kvalitnější, rychlejší a k občanům vlídnější veřejnou správu, ale také
významné úspory a stimuly pro
ekonomický rozvoj,“ domnívá
se krajský radní pro informatiku
Zdeněk Ryšavý (ČSSD).

www.ceskydomov.cz

Pro uživatele služeb veřejné správy – fyzické osoby – se v podstatě nic nemění. Pouze ten, kdo chce
datovou schránku dobrovolně, ji
může pro komunikaci s úřady využívat s tím, že i na písemné podání
mu úřad odpoví elektronicky. „Datová schránka občanům ušetří peníze za poštovné a přinese i zrychlení jednání minimálně o dny, po
které by trvala poštovní přeprava,
navíc datová schránka eliminuje
možnost ztráty podání nebo odpovědi,“ vysvětlil Zdeněk Ryšavý.
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Dolnorakouská výstava: fenomenální úspěch
Vysočina, Dolní Rakousko (kid) • Naprostým
úspěchem končí v těchto dnech Dolnorakouská
zemská výstava, letos poprvé přeshraniční s částí
expozic v Telči. Už měsíc před koncem překročil
brány výstavy třísettisící návštěvník a do expozic
proudily další davy.
Jubilejní vstupenku se symbolickým číslem 300 000 držela v ruce osmnáctiletá studentka chotěbořského gymnázia Kateřina Jandová. Na nádvoří zámku v Telči
ji přivítali hejtmani obou pořádajících regionů – Jiří Běhounek za
Vysočinu a dolnorakouský zemský hejtman Erwin Pröll. „Z přehledu návštěvnosti je zřejmé, že
projekt první přeshraniční Dolnorakouské zemské výstavy se setkal s obrovským zájmem veřejnosti. Nejde však jen o výstavu

samotnou, ale i o řadu hojně navštěvovaných doprovodných akcí,
které jsou příležitostí k setkávání Čechů a Rakušanů a jsou příslibem vytvoření trvalejších vazeb a pokračující spolupráce na
obou stranách hranice i po skončení výstavy. Už nyní hledáme
další společné projekty, které nám
umožní navázat na dobrou spolupráci s dolnorakouskými sousedy a rozvíjet vzájemné partnerské
vztahy,“ řekl při této příležitosti
hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Jandová: Výstava
doplní hodiny dějepisu
„Jsem velmi příjemně překvapená tím, jak je výstava udělaná. Zajímavé je to,
že výstava není na jednom místě, ale prochází se během ní tak nádherným
městem, jakým je Telč. Nejvíc mě zaujala část, která mapuje 20. století z rakouského a českého pohledu – to, jak století začíná společně a během let se
cesty obou národů úplně rozdělí.“
• Jak jste se sem do Telče na výstavu dostala?

„Jsem členkou Euroklubu při chotěbořském gymnáziu a návštěva výstavy byla jednou z našich aktivit.“
• To znamená, že se do Hornu a Raabsu ještě chystáte?
„Ano, chtěli bychom tamní expozice navštívit v říjnu.“
• Co považujete za nejdůležitější z celé výstavy? Co by podle vás měli lidé určitě vidět?
„Určitě vývoj 20. století. Ten je nejvíce poučný.“
• Považujete to, co se ve škole o 20. století učíte, za dostatečné?
„Dějinám by mělo být věnováno více hodin. Ke 20. století se dostáváme až ve
čtvrtém ročníku, a tím pádem je na důležité informace příliš málo času. Právě
akce, jakou je tato, považuji proto za výborný doplněk školní výuky.“

Rozpočet bude úsporný Kraj
Vysočina (kid) • Krajský rozpočet bude v příštím roce velice úsporný. Řekl to náměstek
hejtmana pro finance Vladimír
Novotný (ČSSD) s tím, že šetřit
se bude na všech kapitolách, bez
změn zůstane krajské spolufinancování evropských projektů.
Ve sledovaném období leden –
srpen 2009 přiteklo na účty kraje
Vysočina z vybraných daní celkem o 44,5 milionu korun méně, než kraj očekával. V září letošního roku byl propad už 174
milionu korun. Ve srovnání s plněním daňových příjmů za stejné
období loňského roku jde o propad příjmů až o více než 311 milionů.

„Neočekáváme, že se vývoj daňových příjmů v dalších měsících
nějak zásadně zlepší. Zatím tomu
nic nenasvědčuje. Navíc v podzimních a zimních měsících ubývá sezónních prací, což se jistě do
daňových příjmů promítne,“ upozornil Vladimír Novotný a uvedl, že současný krajský rozpočet
unese při rozumném přístupu ke
krajským výdajům propad 200 až
250 milionů korun.
V tuto chvíli finišují práce na
přípravě krajského rozpočtu
2010. Kapitoly už mají svůj konkrétní obsah a krajští zastupitelé
se s ním seznámí 10. listopadu na
zastupitelském semináři k projednání rozpočtu.

Fotografie se líbily
Vysočina (jis) • Soutěž domovů pro seniory ve volnočasových aktivitách seniorů v rámci
rozvoje jejich aktivity s názvem
Domov plný života má v letošním ročníku dva vítěze: Domov
pro seniory manželů Curieových
Třebíč a Domov důchodců Proseč – Obořiště. Práce klientů
těchto krajských zařízení obstály před celostátní porotou a senioři z Vysočiny potvrdili svůj
aktivní přístup k životu a přede-

vším smysluplné využití volného času.
V kategorii rukodělných výrobků zvítězil František Glomb z třebíčského domova pro seniory
s funkčními hodinami z keramiky a v kategorii fotografií Josef
Bečka z Proseče se svým ztvárněním zámeckého parku. „Já nejsem žádný velký umělec. Prostě
jsem si půjčil digitální aparát a fotil, co mě zrovna napadlo,“ uvedl
skromně svá díla Josef Bečka.

Hejtmani Jiří Běhounek a Erwin Pröll vítají Kateřinu Jandovou v bráně výstavy. Foto: archiv kraje

díky dražbě elektřiny ušetří

Vysočina (jis, kid) • Za elektřinu ušetří kraj
a jeho organizace v příštím roce miliony korun. Elektřinu nakoupí společně a navíc formou elektronické aukce a to znamená podstatně nižší cenu.
„Uspoříme 12,6 milionu korun,“ spočítal
náměstek hejtmana pro finance Vladimír Novotný (ČSSD). Kraj tak plní další bod úsporných opatření, která si předsevzal na jaře letošního roku. Vysočina je přitom prvním krajem v ČR, který přistoupil k modernímu způsobu úsporného nákupu elektrické energie.
Kraj Vysočina má s elektronickým soutěžením dobré zkušenosti. Letos na jaře otestoval elektronickou aukci při výběru dodava-

tele na dodávky energie pro pět jihlavských
pracovišť krajského úřadu s půlroční úsporou
téměř čtvrt milionu korun. Proběhlá veřejná
soutěž na centrálního dodavatele elektrické
energie se týkala většiny příspěvkových organizací kraje, vyjma krajských nemocnic,
včetně pracovišť krajského úřadu. „Celkem
jde o 132 krajem zřizovaných organizací
(372 odběrných míst), pro které jsme soutěžili odběr nízkého i vysokého napětí v celkovém objemu více než 14 000 MWh. V loňském roce tento odběr představoval více než
31 milionů korun. V okamžiku startu aukce
jsme měli jistou úsporu 25 procent nákladů
letošního roku, aukce se až do konce vyvíjela

velice příznivě. Trvala celé dvě hodiny, byla
celkem devatenáctkrát prodloužena,“ popsal
aukci Vladimír Novotný. Výsledek aukce se
zastavil na celkové částce 18 547 000 korun,
což představuje úsporu ve výši 40 procent
v cenách loňského roku.
Aukci samotné předcházel složitý několikaměsíční náročný proces sběru dat a jejich
analýza, specifikace zadání zakázky a realizace elektronické aukce. Samotná smlouva o společném zadání zakázky musela být
podepsána všemi zainteresovanými krajskými příspěvkovými organizacemi. Jen podpisy ředitelů představují šest hustě zaplněných stran.

Změna v Bruselu znamená úsporu
Vysočina, Brusel (pz, kid) • Stálé zastoupení
našeho kraje v Bruselu čeká v nejbližší době
změna. Kraj zde sice bude mít svého zástupce,
ten ale bude do centrály EU dojíždět na
připravované akce a události. Měsíčník Kraj
Vysočina o tom informoval krajský radní pro
regionální rozvoj Martin Hyský (ČSSD).
„Současnou zástupkyni kraje Vysočina v Bruselu Markétu
Heřmanovou od listopadu vystřídá Josef Kodet. Další významná
změna nastane od 1. ledna 2010,
kdy se upustí od dosavadní for-

my stálého zastoupení. Kraj Vysočina bude mít v Bruselu zázemí i nadále, avšak zástupce nebude v Bruselu nastálo, nýbrž tam
bude podle připravovaných akcí
a aktuální potřeby dojíždět. Od

tohoto kroku si slibujeme větší vazbu zastoupení na aktuální
dění v regionu a také snížení nákladů na chod kanceláře. Činnost
zastoupení v Bruselu bude i v budoucnu koordinovat odbor regionálního rozvoje.“
Co vůbec zastoupení v Bruselu dělá?
„Zastoupení kraje Vysočina
v Bruselu funguje od roku 2007,
kdy byla slavnostně otevřena
kancelář v Českém domě. Jejímu otevření předcházely dlouhodobé stáže zaměstnanců krajského úřadu, jejichž cílem bylo při-

pravit věcné a technické podmínky pro zřízení stálého zastoupení.
V současné době činnost kanceláře zahrnuje širokou škálu aktivit od vyhledávání a zprostředkování aktuálních informací v souvislosti s čerpáním finančních
prostředků z evropských dotačních titulů, přes pomoc s vyhledáváním zahraničních partnerů
do projektů, až po vytváření zázemí pro jednání krajských představitelů v Bruselu. Zástupce je
k dispozici nejen pro představitele kraje Vysočina, ale i pro ostatní subjekty v regionu.

Krajští cestáři dostali nové sypače
Vysočina (jis) • Krajští cestáři mají od 1. října
nové sypací vozy. Je jich 28 a budou nasazeny do
terénu poprvé v letošní zimě. Během pěti měsíců
běžného zimního období najede jedno údržbové
vozidlo v průměru 8 000 kilometrů.

Vedoucí hejtmanova sekretariátu Ivana Šteklová, krajský zastupitel Václav Kodet a hejtman Jiří Běhounek se potkali na přehlídce.



Nové zimní údržbové vozy budou nasazeny v počtu čtyř kusů
na provoz Jihlava, po šesti kusech
na provoz Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou a Třebíč. Regulérnost a transparentnost
veřejné zakázky na nové sypací vozy potvrdil svým rozhodnutím také Úřad pro ochranu veřejné soutěže. „Nákup nových sypacích vozů za 153 milionů korun
s DPH představuje zásadní modernizaci vozového parku zimní

údržby. Slibujeme si od něj především efektivní, rychlejší a také
bezpečnější údržbu krajských komunikací během zimního období,“ uvedl náměstek hejtmana pro
dopravu Libor Joukl (ČSSD).
„Věřím, že nové sypače budou
na silnicích Vysočiny alespoň někdy vidět a nedopadne to jako při
říjnovém sněžení, kdy stály v garážích,“ reagoval člen krajské
bezpečnostní komise Radovan
Necid (ODS).

www.kr-vysocina.cz

Celá flotila 28 nových aut. Fota: archiv kraje
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Lidé se setkali při plavbě
Jihlava (kid, en) • Mexické speciality, řecká
muzika anebo žánrové
obrázky z Itálie. Tak
vypadala stanoviště jednotlivých krajských
sociálních zařízení na
letošním ročníku tradiční
akce Srdce na dlani.
Tématem totiž byla Plavba kolem světa. Setkání klientů a zaměstnanců krajských zařízení sociální péče tak letos krajské kongresové centrum doslova provonělo exotikou.
Klienti krajských domovů pro seniory a ústavů sociální péče si nacvičili a na krajském úřadě předvedli taneční a hudební vystoupení inspirované kulturou různých
přímořských států. Letošní Srdce na dlani se uskutečnilo v rámci celostátní akce Týden sociálních služeb, kterou organizuje ministerstvo práce a sociálních věcí
a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. „V říjnu tak na
Vysočině proběhlo více než 50
různých akcí, které měly veřejnosti ukázat, jaké činnosti se v sociálních službách zabezpečují, pro

AK T UA L IT Y / TÉ MA
Kraj Vysočina vyhlašuje soutěž

SV
Vyso
ysoËËinou do Evropy
Jsi-li student nebo učeň ve střední škole se sídlem v kraji Vysočina,
zajímáš se o dění v našem kraji, ovládáš základy angličtiny a umíš
pracovat s internetem, pak právě pro tebe je určena soutěž S VYSOČINOU DO EVROPY.
 V čem se soutěží?
Ve znalostech o kraji Vysočina.
 Jak se bude soutěžit?
5 kol otázek na internetu (www.ourregion.cz) v říjnu 2009 až únoru 2010 a pak finálová část v březnu 2010 v prostorách kraje Vysočina v Jihlavě.
 Jaké jsou ceny?
Pro trojici nejúspěšnějších účastníků budou připraveny dvoutýdenní jazykové pobyty ve Velké Británii a zbývajících 27 finalistů obdrží hodnotné věcné ceny.
 Jak se přihlásit?
Oprávnění účastníci se mohou přihlásit do soutěže od 1. října
2009 od 14.00 hodin do 29. října 2009 do 14.00 hodin na webových stránkách soutěže www.ourregion.cz.
 Propozice?
Propozice soutěže jsou uveřejněny od 1. října 2009 na webových
stránkách soutěže www.ourregion.cz.

Brusel pomůže platit
širší sociální služby

Mexický stánek voněl fazolemi. Foto: archiv kraje

koho se služby poskytují, v čem
svým klientům pomáhají, jakým
způsobem, kdo se na pomoci podílí a s jakým zázemím,“ uvedl
krajský radní pro sociální věci Petr Krčál (ČSSD).
Na Vysočině působí přibliž-

ně 270 zařízení sociálních služeb
s více než 2000 zaměstnanci, přičemž kraj Vysočina zřizuje 22 sociálních zařízení (Psychocentrum
– manželská a rodinná poradna,
devět ústavů sociální péče, 12 domovů pro seniory). Jak dodal rad-

ní Petr Krčál, počet lidí, kterým
sociální zařízení v kraji Vysočina
přináší užitek, se pohybuje v desítkách tisíc. Nejde pouze o přímé
klienty, ale často jde o celé jejich Vysočina (jis) • Poskytování vy- ho centra a nízkoprahových zarodiny, kterým pomáhají řešit ob- braných sociálních služeb na Vy- řízení pro děti a mládež. V těchto
tížné životní situace.
sočině podpoří v následujících dvou případech mluvíme o pročtyřech letech bruselská dotace.
gramech, kde se financí pravidelVíce než 290 milionů korun po- ně nedostává a národní programy
může zachovat služby, které se na jejich podporu byly zrušeny,“
poskytují bez úhrady a nebo úhra- uvedl krajský radní pro sociální
da pokrývá jen méně významnou věci Petr Krčál (ČSSD).
Vysočina (kid) • Už 26. listopadu se lidé do- poru odpadového hospodářství finanční cenu. toval soutěž radní pro životní prostředí Zdeněk část nákladů. Jde například o fi- Největší balík evropských pezví, ve které obci Vysočiny se nejlépe třídí od- Peníze získají i obce na druhém a třetím mís- Ryšavý (ČSSD). Vestibul kongresového centra nancování sociální prevence, azy- něz, tedy 82 milionů korun, popad. Na krajském úřadě budou slavnostně vy- tě a vítěz vedlejší soutěže. „Všem obcím a je- kraje už nyní zdobí znaky měst vyrobené z od- lových domů, nízkoprahových může v kraji sociální rehabilitaci
hlášeny výsledky tradiční soutěže My třídíme jich aktivním obyvatelům patří veliký dík za padu. Ty jsou výstupem soutěže starostů ob- zařízení pro děti a mládež, soci- – pro děti, mládež a osoby ohronejlépe. Obce jsou v soutěži rozděleny podle ochranu životního prostředí podporou udržení cí, získaly si velkou pozornost a projdou také álních aktivizačních služeb pro žené domácím násilím, osobám
velikosti do čtyř kategorií, vítěz získá na pod- a zkvalitnění tříděného sběru odpadů,“ komen- hodnocením odborné poroty a losováním.
rodiny s dětmi, sociálně terapeu- s duševním onemocněním netických dílen, terénních progra- bo například osobám se zrakomů sociální rehabilitace a inter- vým a kombinovaným postiževenčních center.
ním. Zhruba 78,5 milionu korun
Prvních téměř 30 milionů korun pomůže azylovým domům, ktepomůže projekt rozjet už v letoš- ré najdeme na Vysočině na osmi
ním roce. Během následujících místech. „V rámci projektu bude
Chotěboř (en) • Hejtman Jiří Bě- máše Škaryda zamířil nejdříve na obce na Vysočině trápí a v čem nebo zmiňovali problémy s chata- čtyř let se předpokládá, že vy- kromě potřebných stávajících akhounek (nez. za ČSSD) v rámci chotěbořskou radnici, kde se sta- jim může být krajská rada ne- ři a chalupáři.
brané sociální služby vyhleda- tivit financováno i další rozšíření
svých pravidelných cest po kraji rostkou města Eliškou Pavlíko- bo krajský úřad nápomocen. Té- Představitelé kraje Vysočina na- jí v různé intenzitě řádově tisí- sociálních služeb, bude také podVysočina zamířil na Chotěbořsko. vou diskutovali o aktuální ekono- matem číslo jedna na všech se- vštívili také úspěšnou místní firmu ce lidí. „Nejvíce evropské peníze pořen vznik sítě poskytovaných
Hejtman měl možnost prohléd- mické situaci a dopadu krize do tkáních se starosty je stav silnic s ryze českými vlastníky Chotěboř- pomohou v případě intervenční- služeb,“ doplnil Petr Krčál.
nout si dvě školy zřizované kra- obecních rozpočtů: Dotkli se ta- v kraji Vysočina. I proto jsme se ské strojírny služby, a.s. a nedávno
jem Vysočina, úspěšnou českou ké plánovaného převodu domu rozhodli v letošním roce proin- otevřený nový pivovar v Chotěboři.
nástrojářskou firmu, nový pivovar dětí a mládeže na město. Poté ná- vestovat na krajských komunika- V obci Maleč měli možnost seznánebo také třídící linku na vyřaze- sledovala prohlídka tohoto zaříze- cích asi 3,2 miliardy korun,“ uve- mit se s úspěšným projektem zané televize. Nechybělo ani pravi- ní a návštěva obchodní akademie dl po návštěvě hejtman Jiří Bě- teplení školy, na které obec získadelné setkání se starosty chotěboř- a gymnázia, jejichž zřizovatelem hounek. Starostové dále kritizo- la prostředky z fondů EU, a také si Vysočina (kid) • Kraji se podaři- které mohou vést k jejich krachu
ského regionu.
je kraj Vysočina.
vali například nemožnost zařadit prohlédli tamní třídící linku na vy- lo vybojovat na ministerstvu pro a ztrátě zaměstnání pro další lidi.
Hejtman Jiří Běhounek v dopro„Na svých cestách vždy uvítám DPH jako uznatelný náklad při řazené elektrospotřebiče, kde našli místní rozvoj změkčení podmí- Dotace, které měly pomoci, by
vodu bývalého starosty Chotěbo- otevřené jednání místních staros- žádostech o evropské peníze, slo- zaměstnání i lidé, kteří by se jinak nek evropských dotací pro malé tak paradoxně mohly firmy poře a dnes krajského radního To- tů. Od nich se mohu dozvědět, co žité vyplňování žádostí o dotace těžko uplatňovali na trhu práce.
a střední podniky. V praxi to zna- hřbívat,“ vylíčil problém krajský
mená, že zmizela hrozba vracení radní pro regionální rozvoj Martěchto dotací.
tin Hyský (ČSSD).
V posledních třech letech to- Kraj proto úspěšně vyjednal
tiž na Vysočině Brusel podpo- změkčení těchto podmínek. Neřil asi devadení ale možné,
sát takových
Příjemci podpory, kteří aby příjemce
Havlíčkův Brod (jak) • Je zá- potkat spisovatele, ilustrátory, pře- těže. Cenu kraje Vysočina za nej- těšila i soutěž Dopište Stránského. projektů. Soupodpory upradnes máte problémy,
jmem celé společnosti, aby čet- kladatele, novináře, nakladatele, krásnější populárně naučnou knihu Úkolem soutěžících bylo vymyslet částí podmínek
voval podmínkontaktujte kraj
ba kvalitní literatury byla jedním knihkupce a knihovníky.
předal hejtman Jiří Běhounek (nez. a napsat příběh jednoho ze sezna- ale bylo udržeky sám, vždy
z pilířů výuky ve školách i v dneš- Mezi mnoha doprovodnými akce- za ČSSD) nakladatelství Vyšehrad mu slov, která speciálně pro tuto ní nově vytvomusí o úpravu
ní rychlé době, která knihám jinak mi dominovala setkání se známý- za titul Kam se chodilo v Praze soutěž vybral a zadal známý spi- řených pracovních míst po dobu žádat. „Vyzývám proto všechny
nepřeje. Měsíčníku Kraj Vysočina mi autory – besedy, autogramiády, za múzami. Kniha autorek Yvetty sovatel Jiří Stránský. „Tak jsme to nejméně pěti let, jinak hrozilo, naše příjemce podpory, kteří se
to na Podzimním knižním veletrhu čtení z jejich knih. Nové beletris- Dörflové a Věry Dykové pojedná- dělali v padesátých letech ve věze- že Evropa bude chtít peníze zpát- v současné době potýkají s prov Havlíčkově Brodě řekla krajská tické knihy na veletrhu představi- vá o tom, jaký byl společensko-li- ní, někdo nahodil slovo nebo jsme ky. „V současné době hospodář- blémy s udržitelností svých proradní pro školství Marie Kružíko- li například Věra Nosková (Ještě se terární život od devatenáctého sto- je losovali a pak jsme k němu vy- ské krize představují takové tvr- jektů, aby neváhali využít této
vá (ČSSD).
uvidí), Jiří Stránský (Oblouk), Mi- letí zejména v pražských salónech, mýšleli příběh,“ připomněl tvůrce dé podmínky pro příjemce pod- možnosti a neprodleně se obrátiLetos se na veletrh vypravilo přes chal Viewegh (Povídky o lásce).
kavárnách a hospodách.
mnoha knih, mimo jiné také scé- pory další obrovské komplikace li na krajský odbor regionálního
15 tisíc milovníků knih. Mohli tu Veletrh doprovázely opět i sou- Zájmu 66 aktivních účastníků se náře seriálu Zdivočelá země.
při jejich podnikatelské činnosti, rozvoje,“ řekl Martin Hyský.

Obce se dozví, která nejlépe třídí odpad

Hejtman navštívil Chotěbořsko

Hyský zachránil dotace

Knihy měly svátek na Vysočině

Země
Zem
ědělcům letos není do smíchu
Vysočina (kid) • Zemědělství na Vysočině prožívá
nejtěžší časy novodobé historie. Během návštěvy
náměstka ministra zemědělství Stanislava Kozáka
v kraji to měsíčníku Kraj Vysočina řekl krajský
radní pro zemědělství Josef Matějek (ČSSD).
„Setkaly se všechny nepříznivé podmínky v jednom čase. Ceny zemědělských komodit prudce klesly kvůli krizi a burzovním
spekulacím. Obchodní řetězce
stlačují ceny pod hranici rentability. V neposlední řadě je sucho,
střídané přívalovými dešti a tedy



neúroda. Tyto faktory způsobují,
že zemědělci dnes nehledají způsoby, jak se uživit, ale jak přežít
do lepších časů,“ řekl Josef Matějek.
Návštěva náměstka ministra se
proto točila jen kolem dotací.
V jejich duchu se nesla i plánova-

www.kr-vysocina.cz

ná beseda se zástupci nevládních
zemědělských organizací kraje.
I přesto, že v první polovině října Státní zemědělský intervenční fond vydal rozhodnutí a po nabytí právní moci začne s vyplácením dotací na plochu, upozorňuje řada zemědělců na blížící
se ukončení své živnosti. Pro některé z nich, už vzhledem k tíživé finanční situaci, není řešením
ani hledání rezerv či získávání financí z jiných rezortů – například
výstavba zemědělských bioplynových stanic.

„S náměstkem Stanislavem Kozákem jsme probrali možnost
státní podpory mléčného skotu,
protože to je pro nás na Vysočině důležité. Skot zde tvoří největší objem živočišné výroby. Hovořili jsme také o tom, kde mohou
zemědělci hledat další finanční
zdroje. Tedy například o podpoře výstavby bioplynových stanic,
kompostování organického odpadu, pěstování topné biomasy
a dalších aktivitách, které přináší do zemědělství peníze zvenčí,“
shrnul Josef Matějek.
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ZA STUP I TELSTVO PO R OCE
Novotný: Stále hledáme,
kde lze významně ušetřit
Vysočina (kid) • Zatímco kraje
v minulosti vždy mohly počítat rok
od roku s vyššími příjmy, dnes je
vše jinak. Kvůli hospodářské recesi
příjmy Vysočiny klesají a klesají
hodně. Při bilancování ročního
působení ve funkci prvního náměstka hejtmana
odpovědného za finance to řekl Vladimír Novotný.
„V minulých letech se příjmy
rozpočtu plnily velmi dobře, každý měsíc nateklo do krajského
rozpočtu o několik milionů korun více než v roce předchozím.
Letos je však tomu právě naopak.
Vždy, když už si myslíme, že není možné, aby to bylo horší, jsme
překvapeni dalším zhoršením vývoje příjmů kraje. Přemýšlíme tedy jinak, než v minulých letech.
Hledáme, kde je možné ušetřit,
aniž bychom radikálně omezili investice, a tedy rozvoj kraje,“ popsal své starosti náměstek Novotný s tím, že vyrovnaný rozpočet,
tedy hospodaření bez výrazných
dluhů, chce udržet stůj co stůj.
„Mojí prioritou bylo a stále je udržet vyrovnaný rozpočet
a úspěšné čerpání peněz z Evropy. Vzhledem k hospodářské
krizi preferuji také investice do
majetku kraje, tak abychom za-

kázkami pomohli podnikatelům
a firmám v kraji a zprostředkovaně zaměstnanosti,“ řekl Vladimír Novotný a dodal: „Vyrovnaný rozpočet se přes velmi obtížné podmínky daří udržet, ale je to
stále náročnější. Co se týká dalších záměrů – kraj Vysočina patří
mezi leadery čerpání evropských
peněz a naše investice v tomto
roce dosáhly čísel, kterých se nepodařilo dosáhnout za celé uplynulé volební období.“
Rozpočtové komplikace podle
slov finančního náměstka znamenají především úspory. „Radikálně se musí měnit přístup k rozpočtu a musíme hledat úspory
v provozu, částečně v investicích.
Myslím si ale, že se spolupráce
v nové situaci daří a kraj Vysočina se i v těchto zlých časech nijak radikálně a nerozumně nezadluží,“ uzavřel Novotný.
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Matějek: Špatný rok venkova
Vysočina (kid) • Zemědělství
a potravinářství na Vysočině má za
sebou bouřlivý a těžký rok a úkolem
kraje je pomoci zemědělcům potíže
v rámci svých možností překonat.
Při hodnocení prvního roku ve
funkci to uvedl krajský radní pro zemědělství
a lesnictví Josef Matějek.
„Vedle propadu téměř všech cen
zemědělských produktů, nejvíce u mléka a obilí, se podepsalo na horší sklizni i počasí a také
už patrná změna klimatu – velké
sucho a také místní vydatné srážky – bleskové povodně. Celá řada
farem i firem se čím dál víc zadlužuje a mnohdy už dochází ke
změnám vlastníků ve prospěch

cizinců a kapitálově silných firem českých. Nejhůř jsou na tom
v poslední době chovatelé mléčného skotu,“ popsal potíže zemědělství na Vysočině Josef Matějek.
Na další tři roky radní plánuje
vedle pomoci zemědělcům věnovat zvýšenou pozornost i kvalitě
vody a nalezení cest, jak venko-

vu přiblížit peníze zvenčí. „Protože kraj neřídí přímo zemědělství a ani na ně nemá dostatečné finance, soustředil jsem se na
to, aby si zemědělci sami mohli
vydělat peníze v resortech, kde
jsou, třeba výstavbou a provozem bioplynových stanic. Myslím si, že se mi podařilo přesvědčit i ostatní radní kraje, že toto je
dobrá cesta, která pomůže udržet zemědělce v krajině s chovem skotu i polní výrobou. Rozhodně lepší než nesmyslné větrné
elektrárny hyzdící krajinu a zemědělská půda zabraná monstry
slunečních elektráren,“ vysvětlil
Josef Matějek s tím, že zároveň
pracuje i na přípravách strategických rozhodnutí v oblasti vodohospodářství a lesnictví. „V roce

2009 se podařilo na projekty, ale
i na samotnou výstavbu vodovodů a kanalizací přidat k prostředkům ministerstva zemědělství, životního prostředí a Státního fondu životního prostředí největší
sumu prostředků v historii kraje,
a to téměř 90 milionů korun,“ řekl Matějek a dodal: „Chtěl bych
vzkřísit práce na programu Čistá
Želivka, později i Čistá Svratka
a také udržet podporu pro výstavbu vodovodů a kanalizací. Zřejmě těžko splnitelným úkolem,
o který bychom se přesto chtěli
pokusit, je i zlepšení hospodaření
Lesů ČR třeba tím, že by stát lesy pronajal krajům, a tady jsem si
jist, že bychom v kraji Vysočina
dokázali v lesích hospodařit podstatně lépe než Lesy ČR.“

Ryšavý: Čekají na nás odpady
Vysočina (kid) • Záchrana Vydrýskovy stanice v Pavlově, vybojování
peněz pro obce na zavádění eGovernmentu a zahájení prací na
integrovaném systému nakládání s odpady. To vyjmenoval krajský radní
pro informatiku a životní prostředí Zdeněk Ryšavý
ihned poté, co měl říci své úspěchy v uplynulém roce.

Joukl: Vsadili jsme vše
na velmi aktivní postupy

„Hned na začátku volebního ně integrovaný systém nakládáobdobí jsme se dozvěděli jobov- ní s odpady. Za nejdůležitější výku o ukončení činnosti záchran- sledek prvního roku činnosti poné stanice v Pavlově ze strany važuji skutečnost, že po zhruba
Agentury ochrany přírody a kra- půlročním tápání centra v oblasti
Vysočina (kid) • Krajští silničáři už jiny a ministerstva životního pro- implementace eGovernmentu do
středí. Po řadě ne právě jednodu- území se nám podařilo najít sponejsou popelkou, na kterou může
chých jednání jsme dokázali na- lečnou řeč s ministerstvem vnitra
každý nevražit, ale moderní a dobře jít řešení, jak činnost zařízení ve a připravit výzvy na čerpání evspolupráci s nově vzniklou o.p.s. ropských peněz pro kraje i ORP.
vybavenou institucí. To uvedl jako
Stanice Pavlov zachovat. Z dlou- Za řádově 200 milionů korun buhlavní úspěch prvního roku ve
hodobého výhledu pokládám za de na Vysočině postavena jak pofunkci náměstek hejtmana pro
možná největší úspěch nastar- třebná infrastruktura, tak následtování spolupráce kraje s městy ně zajišťovány elektronické služdopravu a investice Libor Joukl (ČSSD).
v oblasti odpadového hospodář- by pro veřejnou správu i občany.
„Je třeba také ještě připome- lovatelnému nárůstu, kdy se po- ství s cílem vytvořit na Vysoči- Jako druhý úspěch, v porovnání
nout obrovský objem peněz, kte- žadavek Českých drah meziročrý se nám letos povedl investo- ně mezi roky 2008 a 2009 zvývat do silnic. Jsou to tři miliar- šil z 59,90 korun na vlakokilody oproti 850 milionům, které metr na 66,17 na vlakokilometr.
šly do silnic loni,“ připomněl Li- Pro rok 2009 jsme jednáním částbor Joukl a dodal: „K tomu je ješ- ku nakonec snížili na 63,76 korun
tě nutné připočíst investice, kte- a pro rok 2010 na 59 korun. Tato
Vysočina (kid) • Kvalitní analýza
rých jsme provedli bezmála čty- částka je o to důležitější, že je výsociálních služeb v kraji a jejich
řikrát tolik než v předchozích le- chozí pro výpočet na příštích deskutečné využití těmi, kteří ji
tech.“ Zároveň Joukl zdůraznil, set let,“ řekl Joukl.
že toto obrovské navýšení inves- Razantní přístup k investicím
potřebují. Komplexní pojetí
tic kraj provedl bez investičního se podle náměstka Libora Joukrodinné politiky a výrazná podpora
úvěru a dlouhodobého zadlužo- la vyplatí. „Jde o změnu přístupu
terénních služeb. Tak po roce ve
vání kraje v době, kdy kvůli hos- od hledání důvodů proč to nejde,
podářské krizi klesají daňové pří- k nacházení postupu jak to udě- funkci plánuje rozvoj resortu krajský radní pro
jmy do krajského rozpočtu.
lat. To lze doložit například na lesociální věci Petr Krčál (ČSSD).
V těchto dnech byla podepsá- tošním úspěšném čerpání dotací
na desetiletá smlouva na dopla- z Evropy na 13 krajských silnic. „Myslím si, že nastavení prio- aby si lidé mohli vybrat odpovídatek základní dopravní obslužnos- Začali jsme v březnu s nápadem rit, které jsem na začátku svého jící službu. Nastolil jsem celostátti s Českými drahami. „Tím jsme a v září jsme hotové silnice oteví- funkčního období sdělil, se da- ní diskusi o využití příspěvku na
ří naplňovat. Udržela se celá soci- péči. V rámci Asociace krajů ČR
zabránili dosavadnímu nekontro- rali,“ shrnul Joukl.
ální síť poskytovatelů služeb tak, v oblasti sociální péče se postup-

s předchozím možná ne tak důležitý, ale z pohledu otevřenosti
veřejné správy velmi významný,
vidím to, že všichni členové rady kraje mají své osobní webové stránky, kde informují o své
práci a kde s nimi mohou občané
diskutovat,“ popsal uplynulý rok
Zdeněk Ryšavý.
Až za tři roky bude radní Ryšavý předkládat účty voličům, měl
by na Vysočině přibýt nejméně
jeden přírodní park, kraj by měl
být pokrytý vysokorychlostním
internetem a lidem by se zde mělo žít lépe. „V oblasti životního
prostředí chci dokončit zmapování starých ekologických zátěží, v rámci projektu Biodiverzita připravit revitalizaci nejvíce
ohrožených chráněných území,
vyhlásit přírodní park Javořická
vrchovina. Určitě připravit k realizaci projekt integrovaného systému nakládání s odpady a také
podporovat rozvoj pro Vysočinu
vhodných obnovitelných zdrojů

energie, jako jsou například bioplynové stanice. V oblasti informačních technologií zvládnout
další etapy eGovernmentu tak,
aby na krajském úřadu opravdu
platilo to často citované, že budou obíhat dokumenty, ne občané. Realizovat další etapu výstavby krajské páteřní datové sítě Rowanet, která by měla propojit všechny obce s rozšířenou
působností a podporovat pokrytí území kraje vysokorychlostním internetem. Trvale zlepšovat kvalitu webové stránky kraje, aby se stala moderním a významným informačním médiem,
ale také nástrojem komunikace
mezi vedením kraje a veřejností. V neposlední řadě se chci také zaměřit na zvyšování informační gramotnosti a vzdělávání
tzv. vyřazených skupin, jako jsou
například senioři, důležitý je boj
s internetovou kriminalitou a zde
především ochrana dětí a mládeže,“ vypočítal Zdeněk Ryšavý.

Krčál: Peníze jsou číslo jedna

Hyský: Přednost bude
mít kvalifikovaná práce
Vysočina (kid) • Vzdělanost, nové
postupy a kvalifikovaná práce.
Tak vyjmenoval po roce ve funkci
možnosti dalšího rozvoje Vysočiny
krajský radní pro regionální rozvoj
Martin Hyský (ČSSD).
„Nosným tématem pro naši další práci jsou inovace. Připravujeme podání projektu na regionální
inovační strategii, která nám chybí. S inovacemi souvisí i chystaný projekt vědecko-technologického parku či centra pro rozvoj
inovací, pro jehož zřízení jsme
schválili nákup zasíťovaných pozemků v průmyslové zóně v Jihlavě, které se uvolnily v důsledku hospodářské krize,“ popsal témata Martin Hyský a dodal: „Jako důležité téma vidím i přípravu
na další programovací období EU

v letech 2014–2020. Vzhledem
k tomu, že se na evropské i na národních úrovních vedou diskuze
o budoucím směřování politiky
soudržnosti, snažíme se připravit
na různé varianty. Příkladem této
snahy jsou námi iniciované přípravy na přeshraniční spolupráci po roce 2013 směrem k potenciálním partnerům na české a rakouské straně. Hledáme společná
témata, společné cíle, analyzujeme právní podmínky pro uvedenou spolupráci a tvoříme společnou strategii.“



ně mění přístup k otázce financování sociálních služeb. Nastavení všech sociálních služeb do budoucna směřuje k otázkám větší
podpory těch, kteří se starají o potřebné, a také všech terénních služeb tak, aby se otázka využití kapacit domovů pro seniory a ústavů
sociální péče nemusela rozšiřovat
a aby sloužila pouze těm nejpotřebnějším. V resortu se zpracovává ucelený pohled na prorodinnou
politiku, začala se intenzivněji řešit koncepce osob sociálně vyloučených a intenzivněji chci změnit
i přístup k sociálně patologickým

jevům,“ popsal rok, který má za
sebou radní Krčál, s tím, že největším oříškem je financování sociálních služeb. „To se podařilo obhájit, když se povedlo doslova vydolovat z ministra Petra Šimerky
850 milionů korun. Kraj jako poskytovatel významných služeb, ale
i jako koncepční orgán bude v budoucnu usilovat o racionalizaci
nákladů v sociálních službách, ale
současně nedovolí, aby se výrazně
snižovaly příspěvky na sociální záležitosti,“ řekl Petr Krčál s tím, že
financování zůstává prioritou i do
budoucna.

Vystrčil: Rada má najít úspory
Vysočina (kid) • Rozpočet na příští
rok bude prvním dokladem toho, zda
Vysočina nebude v budoucnu zadlužena. Měsíčníku Kraj Vysočina to
řekl šéf opozičního klubu ODS Miloš
Vystrčil při hodnocení prvního roku
krajského zastupitelstva v tomto volebním období.
„Krajská rada není dnes v úplně
jednoduché situaci. Ekonomická
krize se projevuje ve snížení daňových příjmů kraje. Výpadek příjmů lze sice krýt dříve nashromážděnou více než miliardovou rezervou, ale potom nemusí již zbýt peníze na financování strategických
krajských rozvojových projektů,“
připustil Vystrčil a dodal: „Právě
při přípravě a následném schvalování rozpočtu na rok 2010 se jasně ukáže zatím pouze deklarova-

né odhodlání současné krajské rady Vysočinu nezadlužit a zároveň
nezrušit nejdůležitější projekty.
Navržená struktura krajského rozpočtu tedy bude prvním skutečným vysvědčením krajské rady
a dokladem toho, zda je současná krajská rada skutečně odhodlána a schopna i za cenu některých
nepopulárních kroků omezujících
běžnou zbytnou spotřebu a zejména různé naslibované předvolební dárky nepřipustit masivní za-

www.kr-vysocina.cz

dlužení Vysočiny a zároveň nezastavit některé důležité vzdělávací
a investiční projekty.“
Miloš Vystrčil si podle svých
slov nemyslí, že by v zastupitelstvu měla opozice šanci dokázat něco změnit. Sociální demokracie má podle něj velkou sílu.
„Osobně mi připadá, že krajské
zastupitelstvo funguje tak, jak se
po výsledku krajských voleb dalo očekávat. Sociální demokracie
vládne pevnou rukou s podporou
komunistů, kteří jsou sice jakoby
v opozici, ale jejich aktivita z hlediska připomínek a dalších aktivních projevů oproti jednáním zastupitelstva v minulém volebním
období velmi silně poklesla. Sečteno a podtrženo – komunisté
podporují návrhy sociální demokracie téměř bezvýhradně. Skutečná opozice (ODS, KDU-ČSL)

nedostává v situacích nepříjemných pro ČSSD příliš prostoru.
Pokud je nejhůře, využije ČSSD
jednací řád a diskuse se direktivně ukončí hlasováním zastupitelů ČSSD a KSČM. To je skutečně trochu změna oproti minulým
volebním obdobím,“ popsal Vystrčil s tím, že rozpočet na příští
rok opět považuje za měřítko, jak
vážně ČSSD bere opoziční připomínky: „Samozřejmě obecně prostor k vystoupení a vyjádření názoru dostáváme, máme i možnost
si na různých, zejména neoficiálních, setkáních věci vyříkat a názory vyměnit. Do jaké míry jsme
bráni vážně, však nakonec opět
v nějaké ucelenější podobě ukáže například až charakter schváleného rozpočtu na rok 2010 a odsouhlasené nebo naopak zamítnuté strategické projekty.“
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31. říjen – 1. listopad
Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Jihlava

3. listopad
Veřejné oko, Divadlo Palace, Lukáš
Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek Čermák, velký sál, Jupiter club, Velké
Meziříčí, 19.30

4. listopad
Zdeněk Izer: Po plastice pípl, divadelní sál, DKO, Jihlava, 19.00

6. listopad
Pavel Žalman Lohonka, Ledeč
nad Sázavou

7. listopad
Divadlo Járy Cimrmana: České
nebe, divadelní sál, DKO, Jihlava,
19.00
Divadlo Na zábradlí: Pískoviště,
Ledeč nad Sázavou
Folkový špíz, Mark Geary (Irsko),
Pavlína Jíšová a přátelé, Pepa Streichl, Martina Trchová, Míša Leicht,
Nestíháme, Hluboké nedorozumění,
Pavel Pokorný, sokolovna, Náměšť
nad Oslavou, 17.00

7.–8. listopad
AXIS CUP 2009, Mezinárodní plavecké závody, Jihlava

9. listopad
Karel Plíhal, městské divadlo, Pelhřimov, 19.30

10. listopad
Koncert k 40. výročí úmrtí Vojtěcha Engelmanna, kostel sv. Víta,
Pelhřimov, 19.30

Muzea digitalizují své sbírky
Vysočina (jis) • Na Vysočině by mohla v příštím
roce začít vznikat zcela unikátní digitální databáze
sbírkových předmětů zhruba pěti desítek
regionálních muzeí, galerií a pamětních síní
nekomerčního charakteru. Projekt za 9,6 miliónů
korun s názvem Muzea a galerie na Vysočině on-line
by měl být zahájen v lednu 2010. Výstupy by měly
být veřejnosti představeny na přelomu září a října
2012. Seznam konkrétních předmětů se připravuje.
„Projekt, který se uchází o podporu ROP Jihovýchod, řeší nedostatečnou prezentaci movitého kulturního dědictví obsaženého ve
sbírkotvorných institucích v kraji Vysočina. Návštěvník si bude
moci dopředu naplánovat tematic-

12. listopad
Mlýny, drama pražského divadla
Sklep, divadelní sál, Společenský
dům, Světlá nad Sázavou, 19.00

16. listopad
Divadlo Járy Cimrmana: České
nebe, městské divadlo, Pelhřimov,
19.00
Festival Modré dny, koncert
MIG 21, Petr Bende, Michal Hrůza
a další, Kulturní dům, Žďár nad Sázavou, 18.30

kou prohlídku vybraných institucí
v kraji, umožní se mu tak přístup
k informacím bez časového a prostorového omezení,“ uvedl k projektu krajský radní pro kulturu Tomáš Škaryd (ČSSD) a doplnil, že
digitalizace se v první fázi týká pě-

ti tisíc položek. Vytvořená databáze sbírkových předmětů bude prezentována na internetu prostřednictvím speciální 3D webové apli-

sbírkových předmětů nainstalována. Tyto informační kiosky napojené na internet budou umístěny ve
veřejně přístupných prostorách zapojených institucí, díky nim bude
mít návštěvník přístup nejenom do
uvedené databáze sbírkových předmětů, ale též na webové stránky turistického portálu Vítejte na Vysočině a zároveň si zde návštěvník
bude moci vyhledat další potřebné
informace.
„V takovémto rozsahu a formě se
jedná o ojedinělý projekt. Digitalizace sbírkového fondu znamená
nejenom možnost nových způsobů prezentace sbírkových předměkace. V rámci projektu dojde dále tů, ale rovněž významnou pomoc
k zakoupení informačních kiosků, v případě jejich odcizení, ztráty či
do kterých bude rovněž databáze zničení. Zároveň usnadňuje popis

Jiří Zuzák zvítězil se svým příběhem
Vysočina, Dolní Rakousko (las) •
Měsíčník Kraj Vysočina vyhlásil pro své čtenáře soutěž o nejzajímavější příběh tématicky spojený
s Dolnorakouskou zemskou výstavou 2009. Oceněny byly dva zajímavé příběhy. Oba pisatelé již navštívili Dolnorakouskou zemskou
výstavu 2009.

krétních lidí v době po skončení 2.
světové války i na odsun německy
mluvícího obyvatelstva, který přišel na konci léta 1946, a obec postupně osiřela a vytrácel se z ní život. Po téměř padesáti letech, když
čas konečně doslova oponou trhnul,
se vydal na místo, na které během
svého života často vzpomínal. Ves-

„Příběhy dokládají, že se Češi i Rakušané během svého života běžně potkávali a žili společně.
Dolnorakouská zemská výstava
2009 s podtitulem Česko-Rakousko, Rozděleni. Odloučeni. Spojeni., která probíhá v roce dvacetiletého výročí pádu železné opony,

je impulzem oživujícím zpřetrhané sousedské vztahy,“ zmínil krajský radní pro kulturu Tomáš Škaryd, který předal vítězi soutěže dárek. Největší radost měl Jiří Zuzák
z katalogu Dolnorakouské výstavy,
jehož významnou část tvoří kapitoly o českorakouských vztazích.

Celý text pana Jiřího Zuzáka:
www.dolnorakouska-vystava.cz/novinky/pribeh

11. listopad
Den veteránů, vzpomínková akce
na konec 1. sv. války, položení věnců k pomníkům, Třešť

Z R E G ION U

Kraj Vysočina

„Je jaro roku 1946. Rok po válce. Svět je krásný pro dvacetiletého
mladíka, který má život před sebou.
Ale ouvej, svět je i zlý.“ Jiří Zuzák
ze Žirovnice takto vzpomíná na
rok 1946, kdy byl, tehdy jako dvacetiletý mladík, za trest přeložen do
pohraničních hvozdů hlídat hraniční čáru v blízkosti obce Pohoří na
Šumavě zvané také Buchers. Ještě rok po válce žila obec zaběhnutým tvrdým životem – celkem asi
30 Čechů a 150 Němců. Jiří Zuzák
vzpomíná na příhody i osudy kon-

nička jeho vzpomínek však nebyla,
zemřela. Všechny domy v obci, ale
i v okolních samotách byly srovnány se zemí, silnice do Rakouska
byla překopána. Nad tím vším zdevastovaný kostel.
Druhý oceněný příběh napsala
paní Květuše Kafková z Ledče nad
Sázavou. Vzpomíná na svého otce, zahradníka a italského legionáře v první světové válce, a také na
svou první jízdu vídeňským metrem, tedy městskou dráhou, v roce
1938 během prázdnin u své tety.

Jiří Zuzák s krajským radním pro kulturu Tomášem Škarydem. Foto: archiv

a katalogizaci sbírkových předmětů. Slouží i jako ochrana originálního sbírkového předmětu, např.
při přípravě výstavy, kdy se snižuje
nutnost manipulace se samotným
sbírkovým předmětem a zmenšuje se tak možnost jeho poškození,“
vyjmenovala přednosti Alena Prokešová z krajského odboru kultury
a památkové péče.
Předměty budou digitalizovat dva
zaměstnanci příspěvkových organizací zřizovaných v působnosti
odboru kultury a památkové péče
krajem Vysočina. Provoz sbírkotvorných institucí, ani pohyb po expozicích nebude při digitalizaci nijak omezen, práce budou probíhat
v prostorách nacházejících se mimo stávající expozice.

Radní pochválili
vstupenku
Vysočina (jis) • Devět měsíců
po zavedení Společné vstupenky
sbírkotvorných organizací kraje
Vysočina rozhodla krajská rada
o prodloužení tohoto projektu až
do konce roku 2011.
„Závěry podrobné analýzy prokázaly úspěšnost projektu. Naplnit se podařilo zejména cíl přivést
do muzeí a galerií větší množství
školní mládeže. V příštích měsících bychom rádi sbírky krajských muzeí i galerií přestavili klientům krajských sociálních
zařízení. Podle našeho předběžného průzkumu je zájem seniorů obrovský,“ uvedl krajský radní
pro kulturu Tomáš Škaryd.
Celková návštěvnost stoupla díky společné vstupence o zhruba
tři procenta. Společná vstupenka svého držitele opravňuje ke
12 vstupům do krajských kulturních zařízení za zvýhodněnou cenu. Ve sledovaném období bylo
vydáno celkem 215 společných
vstupenek.

17. listopad
Pavel Šporcl a slovenská cimbálová muzika Romano stilo, Divadlo Pasáž, Třebíč, 19.00

20. listopad
Koncert Jakuba Smolíka, kino,
Jemnice, 20.00

21. listopad
Posezení s lidovkami, sál MKS,
Jaroměřice nad Rokytnou, 16.00

23. listopad
Nezmaři a Miky Ryvola, Národní
dům, Třebíč, 19.00

Měsíčník ve stávající podobě končí
Vysočina (kid) • Měsíčník Kraj Vysočina, tedy
noviny, které právě čtete, naposledy vycházejí
v podobě, jak ji pět let znáte. Kraj v těchto dnech
hledá novou formu i obsah svého periodika.

Martakidis. V příštím měsíci krajské noviny do schránek nepřijdou,
v jejich vydávání bude technická pauza do doby, než kraj přijme
nové řešení. „Není vyloučeno, že
se připojíme k modernímu trendu
„Od ledna 2004, kdy měsíčník dmdesát čísel. To znamená 3117 poslední doby a propojíme ve větKraj Vysočina vychází a já jej re- článků a 2302 fotografií a kre- ší míře papírové noviny s internediguji, jsme připravili přesně se- seb,“ vypočítal šéfredaktor Petros tovým zpravodajstvím. Stále pla-

tí, že měsíčník Kraj Vysočina nemá charakter obecného konkurenta regionálních tiskových médií,
ale má občanovi srozumitelnou
formou představit práci krajské
samosprávy a zajímavé regionální aktivity, které se do komerčních
tiskovin nevešly,“ uvedl ředitel
krajského úřadu Zdeněk Kadlec.

29. listopad
Rozsvěcení vánočního stromu,
lampionový průvod, náměstí Míru,
Jaroměřice nad Rokytnou, 17.00

28. listopad
Prodejní výstava včelařských
produktů, restaurace Na Podolí,
Jemnice, 9.00
Zahájení Vánočního času, podvečerní hudební program na Husově náměstí s příjezdem Nebeského
pošťáka a ohňostrojem na závěr večera, Polná, 16.30

29. listopad
Adventní koncert, ženský komorní sbor při ZŠ Jemnice, chrámový
sbor při kostele sv. Stanislava a dětský pěvecký sbor ze Slavonic Viva la
bella, kostel sv. Stanislava, 15.00
Vánoce na zámku, tradiční otevření vánočně vyzdobených zámeckých expozic, doprovodný program
pro děti i dospělé, od 18.00 rozsvícení vánočního stromu na Havlíčkově náměstí, zámek Žirovnice,14.00

30. listopad
Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers, divadelní sál, DKO, Jihlava, 19.00
Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

Lidé získají tipy na skvělé akce
Jihlava (kid) • Každý,
kdo se chce potkat s dokumentárními filmy,
ale i se svým krajem,
by měl navštívit speciální krajský stan, který
bude 27. a 31. října před
DKO Jihlava.
„Během zahájení a slavnostního
ukončení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě v našem stanu lidé mohou dostat velmi zajímavé tipy na důležité akce na Vysočině během
nadcházející zimy i další letní
turistické sezóny,“ láká krajská
mluvčí Jitka Svatošová.
Kraj sám připravuje dokumentární film o Vysočině, který by měl být dokončen začátkem příštího roku. „Film, který
režíruje Robert Sedláček, vzniká v rámci projektu financovaného z ROP Jihovýchod Vítejte
na Vysočině. Bude nabízet obraz skutečné Vysočiny,“ naznačila mluvčí.



Vážení čtenáři, obyvatelé
Vysočiny, mí sousedé,
po bezmála šesti letech se
s vámi loučím na stránkách
měsíčníku Kraj Vysočina. Novin, které jen a jen díky vašim připomínkám, pochvalám
anebo třeba i výtkám dosáhly úspěchů v prestižních soutěžích, a hlavně toho nejdůležitějšího – vaší čtenářské pozornosti.
Děkuji každému z vás, kdo
mi kdy napsal, zavolal anebo
mne kontaktoval osobně, za
všechno, co jste mi řekli. Bylo to důležité a moc a moc si
toho vážím. Děkuji zejména
všem těm, kterým jsem kdy
nestihnul či nemohl odpovědět včas.
Dnes ještě nevím, v jaké podobě se budete s krajským periodikem dále setkávat, ale
vím, že si jej oblíbíte stejně
jako měsíčník Kraj Vysočina.
Přeji vám vše dobré.
Petros Martakidis

Analýza dvorů

Propagační krajský stan právem budí pozornost. Foto: archiv kraje

www.kr-vysocina.cz

Vysočina (kid) • Od listopadu se lidé dozví, kde hledat nejbližší sběrný dvůr a jaké služby
od něj žádat. Umožní to Analýza sběrných dvorů v kraji, tedy
dokument, který mapuje aktuální regionální síť sběrných dvorů
s informacemi o umístění, provozovatelích a poskytovaných službách a také obsahuje zhodnocení
kvality a funkčnosti sítě sběrných
dvorů. Analýza bude k dispozici
na www.kr-vysocina.cz.
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Kraj ocenil své významné občany
(Pokračování ze str. 1)

Michal Šiška v době předávání medailí opět bojoval na Havaji na slavném závodě Iron Man –
ocenění proto za něj převzal je-

ho otec Vlastislav Šiška. Předávání doprovázely krátké filmové
medailonky předního dokumentaristy Theodora Mojžíše. Na
nich i přímo v sále se vyznával

horolezec Radek Jaroš ze svého vztahu ke skalám na Žďársku, kde jako kluk začínal lézt.
Vlastivědec, fotograf a spisovatel František Pleva zase připo-

mněl svou milovanou Sázavu.
Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu Marek
Hovorka při svém poděkování požádal přítomné špičky kra-

je i měst, aby i nadále věnovali
svou přízeň občanským sdružením a obdobným potřebným organizacím, které významně obohacují mnohovrstevnost života

v našem regionu. Přátelský večer doplnili svým hudebním vystoupením loňský laureát dřevěné medaile operní pěvec Jakub
Pustina a jeho přátelé.

Marek Hovorka získal dřevěnou medaili.

Hejtman Jiří Běhounek slavnostní večer zahájil.

LETOŠNÍ DRŽITELÉ NEJVYŠŠÍHO
OCENĚNÍ KRAJE VYSOČINA
Kamenná medaile:
Jarmila Kratochvílová, atletka, Golčův Jeníkov

Skleněná medaile:
Radek Jaroš, horolezec, Nové Město na Moravě
Josip Kleczek, astronom, Štěpánov nad Svratkou
František Pleva, spisovatel, fotograf, Ledeč nad Sázavou
Martina Sáblíková, rychlobruslařka, Žďár nad Sázavou

Dřevěná medaile:
Marek Hovorka, dokumentarista, Jihlava
Michal Šiška, triatlonista, Havlíčkův Brod
Vlastislav Šiška převzal cenu za svého syna.

Radek Jaroš dostává své ocenění.

Spisovatel František Pleva neskrýval dojetí.

Martina Sáblíková všechny pozdravila na dálku z Itálie.

MĚSÍČNÍK ZDARMA DO
VAŠICH SCHRÁNEK
NÁKLAD 215.000 VÝTISKŮ
Moderátor Miloslav Mejzlík s astronomem Josipem Kleczkem.

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.
Registrováno pod číslem MK ČR E 14751. Vytištěno na recyklovaném papíru, běleném bez použití chlóru.

Slavnostní přípitek s hejtmanem Jiřím Běhounkem.



Držitelka nejvyššího ocenění kraje Vysočina Jarmila Kratochvílová.

www.kr-vysocina.cz



