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STALO SE

Venkovské oslavy

Obec vzpomínala

Víno z Vysočiny

Opat Pojezdný:
„Pán Bůh Vysočinu
stvořil v sobotu, aby
se v neděli měl kde
procházet.“
strana 2

Vilémovice žily
vzpomínkou na Jana
Kubiše, jednoho
z účastníků atentátu na
Haydricha.
strana 6

Na vinici Sádek lidé
najdou unikátní staré
odrůdy révy i zvláštní
metody pěstování.
strana 6

Vysočina? Ne! Krabatina!
Skutečný svět
neskutečných
věcí přímo
na dosah.
V Metánově.

ZOO OSLAVILA VÝROČÍ
Jihlava (kid) • Jediná a jedinečná zoologická zahrada našeho
kraje už má padesát let. Velkolepé
oslavy návštěvníkům nabídly nejen program přímo na jihlavském
náměstí, ale také spoustu radovánek v areálu ZOO. Děti dostaly nové atrakce, zvířata některé nové
prostory a dospělí plno zábavy.
Historie jihlavské zoologické zahrady se píše od roku 1957. Nejprve vznikla jako malý zookoutek
s exotickým ptactvem z iniciativy několika nadšenců. Na snímku
malá návštěvnice obdivuje surikaty v jejich novém domově.
Foto: Luboš Pavlíček

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
Docela nedávno jsem navštívil setkání pracovníků českých pečovatelských služeb v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Přiznám se, že
jsem tam odjížděl hodně zvědavý. Zejména mne zajímalo, proč je setkání právě v tak noblesním a luxusním prostředí. Odpověď na sebe nedala
dlouho čekat – velmi slavnostní ráz akce (mimochodem nestála ani moc
peněz, protože hotel byl jedním z velkých sponzorů) pečovatelskou službu velmi zviditelnil a pomohl jí proniknout do médií i pozornosti okolí.
To považuji za nesmírně důležité. Každý z nás může potřebovat pomoc
ostatních a je nezbytné, aby ta pomoc byla profesionální i hluboce lidsky soucitná.
V současné době pečovatelské a vůbec sociální služby prochází radikálními přeměnami. Stát přijal nový zákon a nyní musí co nejrychleji
dobudovat celý systém sociálních služeb tak, aby síť sloužila těm skutečně potřebným. Je pochopitelné, že změny provází velká nervozita.
Zařízení, která služby poskytují, ještě nemohou vědět, zda
a jak bude systém fungovat a o všechny jejich služby
bude zájem. To základní ale zůstává nezměněno. Společnost si je naprosto vědoma, že se
o potřebné má
postarat a toto civilizační vědomí dává všem jistotu
do budoucna.
Osobně se domnívám, že jsme nyní ve fázi časného mládí celé nové sociální sítě.
Bude zrát a dozraje do skutečně
vynikající podoby. V tomto mezičase je ale důležité, aby spolu všichni zúčastnění – tedy klienti,
poskytovatelé i veřejná
správa co nejvíce mluvili. Jen to může vést
ke skutečně zdárnému výsledku.
Přeji nám všem,
abychom uměli
pomáhat a pomoc
vždy nalezli. Přeji zejména pracovníkům pomáhajících profesí klidný letní
odpočinek.
Jiří
Vondráček
radní kraje

Krajský radní Miroslav Houška si v muzeu vyzkoušel repliku spůdchráně. Spůdchráň je zvláštní sedací část nábytku, která má chránit spodní část těla. Na
snímku to lze vidět přímo v akci. Podivné vynálezy i jejich ještě roztodivnější pojmenování jsou z dílny Jakuba Hrona. Foto: Luboš Pavlíček

Gymnázium začal studovat
v Českých Budějovicích a dokončil jej v Jindřichově Hradci.
Na univerzitě v Praze a Vídni pak
vystudoval učitelskou aprobaci
matematika-fyzika a až do předčasného důchodu v roce 1897
učil na gymnáziu v Hradci Králové. Penzi a zároveň nejplodnější
publikační a vynálezecké období pak strávil v rodné vsi. Stihnul
Jakub Hron se v Metánově na 1840 jako nejmladší syn místní- ještě studovat medicínu a práva.
Pelhřimovsku narodil 4. června ho sedláka.
Velkou inspirací byly pro Hrona

Metánov (kid) • Půvabné slovní novotvary,
včetně nového názvu našeho kraje, nejsou jediným přínosem metánovského rodáka Jakuba
Hrona české kultuře, vědě a společnosti. Odkaz
jednoho z nejbarvitějších obyvatel Vysočiny
připomíná od května malé muzeum v metánovské škole.

světové výstavy ve Vídni a Paříži. Tam si dokonce nechal v metrologickém institutu přezkoušet
správnou délku metru, originál
je dodnes v Metánově k vidění.
Nejslavnějším vynálezem rodáka z Vysočiny je pak buňát nekotitelný – kalamář podivuhodných
tvarů a ještě podivuhodnějších
vlastností, který například používal Karel Čapek a který je v muzeu rovněž k vyzkoušení.
(Pokračování na str. 2)

Studenec je Vesnicí Vysočiny
Vysočina (kid) • Letošní Vesnicí Vysočiny je
Studenec na Třebíčsku. Obec získala titul,
který je zároveň prvenstvím v krajském
kole celostátní soutěže Vesnice roku v konkurenci 28 přihlášených.
Soutěž Vesnice Vysočiny se mezi obcemi kraje rychle stala velice populární. Svědčí o tom
fakt, že každoročně v našem kraji o prvenství
usiluje velké množství obcí a slavnostní
vyhlašování
výsledků se
stala neoficiální společenskou i odbornou
konferencí místních samospráv.
Studenec má asi 550 obyvanoviny jsou součástí projektu

tel a už loni získal čestné uznání
za udržování veřejných prostranství a kvality života
v obci.
Zpestřením letošní soutěže byla nepovinná kategorie
místních receptů jídel
z brambor.
O tu projevilo zájem 12 obcí, porotu nejvíce zaujal pokrm Grázlův mls z Nových Syrovic.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE VESNICE VYSOČINY 2007

Vesnice Vysočiny

Studenec

Třebíčsko

Modrá stuha za společenský život

Zárubice

Třebíčsko

Bílá stuha za činnost mládeže

Pikárec

Žďársko

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Veselý Žďár Havlíčkobrodsko

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Hluboké

Třebíčsko

Diplom za vzorné vedení kroniky

Police

Třebíčsko

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny

Bory

Žďársko

Diplom za rozvíjení lidových tradic

Jiratice

Třebíčsko

Čestné uznání za péči o krajinu

Rapotice

Třebíčsko

Čestné uznání za péči o krajinu

Jiřice

Pelhřimovsko

Čestné uznání za udržování veřejných prostranství
a kvality života v obci

Vilémovice Havlíčkobrodsko

Čestné uznání za vysokou úroveň školství v obci

Myslibořice Třebíčsko

Čestné uznání za rozvoj obce

Křižánky

Žďársko

Čestné uznání za rozvoj obce

Bořetín

Pelhřimovsko

www.ceskydomov.cz
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Obce i hasiči slavili své narozeniny

Slavnosti se zúčastnily kromě stovek návštěvníků i sbory dobrovolných hasičů z okolních a spřízněných obcí.

Studenti opět dostávali
hejtmanské ocenění
Vysočina (paz, kid) • Letošní
Cenu hejtmana Vysočiny Miloše
Vystrčila získalo 280 žáků a studentů, nejvíce v pětileté historii
této ceny. Nejúspěšnější přitom
byli zástupci třebíčského gymnázia.
Cenu získávají vítězové krajských kol vybraných postupových soutěží a přehlídek ministerstva školství. Letos to bylo 280
žáků a studentů (včetně členů kolektivů – například orchestrů

a sborů) z 32 škol Vysočiny. „Počet oceněných je letos tak vysoký
proto, že v letošním školním roce probíhaly soutěže základních
uměleckých škol pro orchestry
a soubory, které někdy dosahují počtu až 52 mladých umělců.
Cena hejtmana jako taková byla udělena 65 vítězům krajských
kol, z toho ve dvanácti případech
se jednalo o kolektivy,“ vypočítala krajská radní pro školství Martina Matějková (ODS).

Třeštice, Arnolec (jak) • Hasi- V Arnolci se slavily výroční
čům v Třestici už je 120 let. Ar- hned dvě. Starosta obce Ladislav
nolecký sbor má o deset let mé- Fiala připomněl v úvodním proně, zato je oslajevu ke shrovil spolu s 600.
mážděným boOpat Pojezdný:
výročím zalohatou historii
„Pán Bůh Vysočinu obce i průběh
žení obce.
„Nebylo jed- stvořil v sobotu, aby opravy
kapnoduché po celičky
svatého
se v neděli měl kde Vendelína, jejíž
lou dobu exisprocházet.“
tence
udržet
novou podobu
sbor vždy činspolu s novým
ným, nakonec se to ale podařilo zvonem z dílny brodských zvoaž do dnešní doby,“ řekl starosta nařů posvětil i opat strahovských
Třeštice i místních hasičů Martin premonstrátů Michael J. PojezdKodys a dodal: „V obci se za do- ný. Ten ve své mši připomenul
bu trvání sboru vystřídalo už pět svůj vztah k našemu kraji: „Vygenerací hasičů. Dobrovolní hasi- sočina je nejkrásnější místo na
či vždy pomohli každému, kdo je- světě. Pán Bůh ji asi stvořil v sojich pomoc potřeboval a doufám, botu, aby se v neděli měl kde prože tak tomu bude i nadále.“
cházet.“

V průvodu od kapličky svatého Vendelína celou obcí až na hřiště nechyběli
ani hasiči v historickém oblečení na dobové stříkačce. Fota: archiv kraje

Zábavné soutěže podpoří třídění odpadů
Vysočina (kid, en) • Kampaň na podporu
třídění odpadů na Vysočině pokračuje.
Soutěžní klání čeká obce, domácnosti
i školáky, doprovodné akce pobaví každého.
„Cílem projektu je prostřednictvím řady dílčích aktivit podpořit zájem veřejnosti o třídění komunálních odpadů a zapojit více
obyvatel kraje do pravidelného
a správného třídění,“ řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Pavel Hájek (ODS).

Řada obcí už na jaře využila
možnost požádat prostřednictvím
grantového programu Fondu Vysočiny o spolufinancování nákupu nádob na třídění bílého skla,
nápojových kartonů a papíru.
„Žádost podalo rekordních 165
uchazečů, 90 žadatelům řídící

výbor rozdělil 2.350.000 korun,
které byly v grantu k dispozici.
Požadavek žadatelů tak dvojnásobně převýšil finanční možnosti grantu,“ zhodnotil Pavel Hájek
zájem o grantový program Systém sběru a třídění odpadů 2007.
Malé i velké obyvatele kraje
osloví také krajská komunikační
kampaň k třídění odpadů a zpětnému odběru elektrozařízení. Na
té se finančně spolupodílí i společnost Asekol, s.r.o., která provozuje jeden ze systémů zpětného odběru elektrozařízení.

Pokračování má i soutěž My třídíme nejlépe, kdy se obce i veřejnost mohou zapojit do různých
soutěží o třídění odpadů a zpětném odběru elektrozařízení.
Školy se mohly v červnu zúčastnit klání o maskota soutěže či o nejpovedenější slogan
soutěže. Obyvatelé kraje si mohou vyzkoušet znalosti o třídění odpadů prostřednictvím SMS
soutěže a internetových her. Více k soutěži i celé kampani je na
www.mytridimenejlepe.cz nebo
www.tridime-vysocina.cz.

Vysočina? Ne! Krabatina!
(Pokračování ze str. 1)

„Kraj se na otevření muzea v Metánově podílel částkou 108.000
korun prostřednictvím grantu
Fondu Vysočiny,“ vypočítal kraj-

ský radní pro majetek a finance
Miroslav Houška (KDU-ČSL).
Stejně tak přispěl kraj 40.000 na
vydání monografie o Jakubu Hronovi.

Metánovské muzeum tvoří místnost s dochovanými předměty, tiskovinami i replikami. Návštěvník
zde má možnost strávit čas v přítomnosti neuvěřitelně rozmáchlé-

ho a širokého záběru největšího
vynálezce českých dějin. Děti zde
najdou také obří truhlu naplněnou
neskutečnými poklady, kterými se
mohou podle libosti přebírat.

Henčovské letiště hledá
zájemce o další rozvoj
Jihlava (jis) • Zástupci některých jihlavských firem oslovili hejtmana Vysočiny s žádostí o posouzení jejich návrhu týkajícího se budoucí existence
a rozvoje jihlavského letiště Henčov.
„Výsledkem společného jednání je dohoda na
svolání pracovní skupiny expertů, která znovu

provede analýzu všech výhod i nevýhod rozvoje
letiště. V první řadě si vyjasníme všechny majetkové poměry a znovu provedeme průzkum současného zájmu podnikatelů o rozvoj letiště,“ komentoval aktivitu náměstek hejtmana pro dopravu Václav Kodet (KDU-ČSL) s tím, že kraj, který

hospodaří s veřejnými prostředky, se v zásadě nebrání životaschopným projektům, které jsou podloženy vážným a seriozním zájmem firem – tedy
kapitálově silných investorů, kteří budou pro letiště představovat perspektivu návratnosti nutné
počáteční investice a prosperujícího provozu.

Jihlavské letiště v Henčově je známé zejména kvůli leteckým přehlídkám. Za leteckou technikou sem pravidelně míří tisíce diváků. Foto: archiv



www.kr-vysocina.cz

ZDRAVÝ KRAJ

Celostátní kampaň Dny bez úrazů
Vysočina (kid) • Děti i dospělí se
mohli na začátku června na Vysočině důkladně seznámit s nebezpečím úrazu, které hrozí v dopravě
a v domácnosti. Probíhal už osmý
ročník kampaně Dny bez
úrazů.
„Svými aktivitami se
k ní přihlásila i Zdravá
města Nové Město na
Moravě a Třebíč. V Novém Městě byly připraveny programy pro děti prvních až třetích tříd na téma
prevence úrazů. V Třebíči během
prvního dne proběhl program pro
předškolní děti s názvem Tohle je nebezpečné a beseda na téma Předcházení úrazů u dětí i dospělých. Všichni
návštěvníci Třebíčského centra si zároveň mohli prohlédnout výstavu na
téma předcházení úrazů,“ popsala
aktivity náměstkyně hejtmana Marie Černá (SNK ED),
která má projekt Zdravý kraj Vysočina
na starosti.
M ě s t s k á
knihovna
v Třebíči připravila pro
své čtenáře,
malé cyklisty,
soutěže a kvízy k tématice
prevence úrazů v dopravě,
znalosti dopravních předpisů a první pomoci. Účastníci
soutěží byli odměněni reflexními
přívěsky, které poskytla Národní síť
Zdravých měst.

Česká republika se stále řadí mezi státy s vysokou mírou úrazovosti. Dětské úrazy jsou v ČR nejčastější příčinou úmrtí u dětí a mladých dospělých a třetí nejčastější
příčinou úmrtí v celé populaci. V roce 2004 zemřelo na českých silnicích
na následky úrazu 101
dětí.
Členové Národní sítě Zdravých měst, tedy i Zdravý kraj Vysočina,
proto každoročně připravují
jednorázové preventivní a osvětové akce, stejně jako dlouhodobé
programy prevence úrazů a realizují řadu konkrétních opatření v dopravě. K těm nejnovějším patří například předání reflexních vestiček
pro děti v mateřských školách i jejich doprovodu tak, aby byly na silnici při svých hromadných
vycházkách co nejviditelnější. Reflexní vesty dal
kraj školkám už
minulý měsíc
a tento počin se setkal
s obrovským
ohlasem.
Letošní kampaň byla rovněž součástí
Společného tématu Zdravých
měst a místních Agend
21, kterým
je Udržitelná a bezpečná doprava pod
záštitou Rady vlády pro udržitelný
rozvoj.
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Kraj Vysočina

Stráně našeho kraje patří stádům skotu
Vysočina (kid, jak) •
První místo v počtu chovaných kusů skotu mezi
českými regiony patřilo loni opět Vysočině.
Vyplývá to z aktuálně
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu.
Dominantní postavení
našeho kraje pak podtrhlo jednání Světové
federace strakatého skotu
(WSFF), které proběhlo
na Vysočině.

Zasedání WSFF se účastnilo 160
odborníků, včetně 85 zahraničních delegátů z 25 zemí pěti kontinentů. Mimo prvního dne pobytu v Praze celý program probíhal
v Jihlavě, kde se konaly exkurze
do zemědělských podniků a návštěvy kulturních památek.
Organizátorem byl Svaz chovatelů českého strakatého skotu, který
je uznaným chovatelským sdružením a je pověřen vedením plemenné knihy a koordinací šlechtitelského programu kombinovaného skotu v České republice.
Součástí jeho činnosti je rovněž
zastupování zájmů chovatelů našeho plemene v zahraničí. „Zasedání bylo mimořádnou příležitostí, jak seznámit účastníky s úrovní
sektoru zemědělství v ČR, představit kulturu a historii České republiky a konkrétně i Vysočiny,“
řekl krajský radní pro zemědělství Ivo Rohovský (ODS).
Světová federace se pravidelně
schází ke svým jednáním v jed-
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notlivých členských státech. Od
vzniku WSFF v roce 1974 se
žádné ze zasedání neuskutečnilo v České republice, a proto
je velkým úspěchem a uznáním
pro Českou republiku a Vysočinu, že byly vybrány jako místo
pro uspořádání zasedání WSFF.
Od roku 2004, poprvé v historii
WSFF, je zástupce našeho svazu
zároveň členem nejužšího vedení
– prezidia WSFF.
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Nebezpečná skládka už mizí z přírody Hejtman se vrátil

Krajský radní pro životní prostředí Pavel Hájek, starosta Dolní Cerekve Zdeněk Jirsa a krajský radní pro
vodní hospodářství Ivo Rohovský při kontrole prací na skládce. Foto: archiv kraje

Dolní Cerekev (kid) • Přesně za rok zmizí jedna z nejhorších ekologických zátěží v našem kraji. Odstraňování staré průmyslové skládky u Nového Rychnova už
je v plném proudu a práce běží podle plánu. Při pravidelné kontrole přímo na místě to uvedl krajský radní pro vodní hospodářství Ivo Rohovský (ODS).
Odborná firma odčerpává spodní vody
a čistí je na dekontaminační stanici. Až
tato práce skončí, odtěží veškerý odpad ze
skládky a odveze jej k bezpečnému zneškodnění. Na závěr pak instaluje zařízení na monitorování kvality spodní a povrchové vody. To všechno má být hotové
v červnu příštího roku. Skládka u Nového
Rychnova je z hlediska svého ekologického rizika na prvním místě na Vysočině
a dokonce na desátém v rámci celé republiky. Vznikla za komunistického režimu
v místě starého lomu a obsahuje zřejmě
galvanické kaly a ropný odpad. Vzhledem
k tomu, že ohrožuje pitnou vodu pro široké okolí, ujal se její likvidace městys Dolní Cerekev spolu s krajem. Městys získal
na sanaci bruselské peníze.
„Celkové náklady na odstranění skládky jsou bezmála 41 milionů korun. Evropa zaplatí 86 procent, zbytek pak kraj,“
říká starosta Dolní Cerekve Zdeněk Jirsa
(SNK ED).

BRAMBORY, ZLATO VYSOČINY

Nové brambory jsou nejchutnější
Přinášíme šestý díl seriálu o jedné
z nejtypičtějších plodin našeho kraje. Autorkou je Marie Rasochová,
předsedkyně komise pro brambory Okresní agrární komory v Havlíčkově Brodě.
České nové rané brambory jsou nejchutnější. To potvrdila i skupina holandských farmářů v roce 1972, kterým jsme tuto naši pochoutku servírovali. Každá hospodyňka se zeptá,
jak je můžeme poznat? Prvním znakem českých nových raných brambor je, že hlízy mají loupavou slupku,
která se snadno odstraní jen škrábáním. Pěstitelé vědí, že rané brambo-

ry se pěstují ze speciálních, velmi raných odrůd, například odrůd Adora,
Carrera, Magda, Velox, Impala. Sadbové hlízy se před výsadbou nakličují, na poli se rychlí, podobně jako raná zelenina, zakrýváním porostu netkanou textilií a provádí se
intenzivní závlaha. Komerční pěstování je orientováno do ranobramborářských oblastí, v Polabí a na jižní Moravě. První sklizeň je začátkem
měsíce června, plná sklizeň, podle
průběhu počasí, mezi 10. – 15. červnem. Letošní ročník je výrazně ranější, takže první tuzemské rané brambory se objevily v prodeji již koncem



května.Tyto rané brambory jsou určeny pro okamžitou spotřebu, ne pro
skladování. Nejchutnější jsou právě ty čerstvé.
To potvrdí i každý, kdo má možnost
si vypěstovat rané brambory na zahrádce. Ty čerstvě nakopané a ihned
uvařené jsou opravdovou pochoutkou. Dovolujeme si předložit náš recept:
Nové rané brambory s tvarohem:
1 kg nových raných brambor,100 gr
tvrdého tvarohu na strouhání, máslo, sůl, mléko, pažitka.
Čerstvé rané brambory s loupavou
slupkou omyjte ve studené vodě,

zbavte zbytků slupky, rozkrájejte na
čtvrtky, vyperte ve studené pitné vodě. Vhoďte do osolené vroucí vody
a vařte do měkka asi 10 minut. Během vaření si na jemnějším struhadle nastrouhejte tvrdý tvaroh a rozpusťte máslo. Po uvaření brambor
ihned slijte vodu a sundejte pokličku, aby odešla první pára. Ještě horké brambory na talíři hojně posypte
nastrouhaným tvarohem, pokapejte podle chuti rozpuštěným máslem
a ozdobte jemně nakrájenou pažitkou. Podávejte se studeným mlékem. Všem konzumentům brambor
přejeme dobrou chuť.

www.kr-vysocina.cz

mezi studenty

Třebíč (kid) • Studenti třetího
ročníku třebíčského gymnázia
našli před katedrou nového vyučujícího. O fungování samosprávy, krajských institucích i regionu jim přijel přednášet hejtman
Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS).

Hejtman se tak jako bývalý fyzikář vrátil na pár chvil zpět mezi
školní lavice. Na snímku Miloš
Vystrčil ve společnosti studentů
Petra Buriána, Davida Veselého
a Jindřicha Benkla.
Foto: archiv kraje

Most má za sebou opravu
Hrotovice (kid) • Po deseti měsících oprav se řidiči mezi Dalešicemi a Hrotovicemi mohou projet
po zbrusu novém mostě. Ten budí
pozornost hned několika technickými neobvyklostmi.
Původní zátěž šesti tun se nyní
zvýšila na 32, výjimečně až 196
tun. Silnice je také širší, má 6,5
metru oproti původním čtyřem.
To hlavní se ale ukrývá ve spodní
části. Jsou to ocelové tubusy, které tvoří vlastně tunely pro vodu.
Hlavním otvorem protéká Rouchovanka, oba vedlejší slouží jako protipovodňová opatření. „Díky této technologii nemusel být

původní most zbourán, pouze
byl vyztužen a rozšířen o kolmé
sypané stěny,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Václav
Kodet (KDU-ČSL).
Součástí opravy mostu byla rekonstrukce povrchu silnice v celkové délce asi dvou kilometrů.
Náklady ve výši 11,7 milionu korun zaplatil kraj Vysočina ze svého rozpočtu.
Oprava čeká v blízké době například mosty v Heleníně, kde
už rada kraje rozhodla o zahájení zadávacího řízení na provedení
stavby, ve stejné fázi se nachází
i stavby obchvatu Bohdalova.
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Foto: Glaverbel Czech a.s.

NEâEKANÁ SLEVA
na plastová okna!
Pﬁipravovaná novinka:
nov˘ 6komorov˘ profil Inoutic Prestige
s v˘raznû lep‰ími tepelnû-izolaãními vlastnostmi.
6 komor

stﬁedové tûsnûní
navíc

PKS MONT, a.s.

Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou
tel: 566 697 301
fax: 566 697 392
e-mail: mont@pks.cz

CHCETE MÍT
DOST PENĚZ

VOLEJTE ZDARMA

Záruka kvality! âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

800 23 00 23

www.pks.cz
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MOŽNÉ I LETNÍ INTENZIVNÍ DOUČOVÁNÍ.
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kr-vysocina@ceskydomov.cz
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MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!
Dodávky zajišťují naše smluvní firmy v celé ČR

SC 71464/2

SC 71444/1

info@optimi.cz • optimibrno@quick.cz • www.optimi.eu

Dirtbike a minibike.
Na splátky i bez úroků.
Zkušební jízdy.
Nyní akce 2 místná
čtyřkolka, motor 150,
velká kola, cena 35.900 Kč!

SC 71410/1

Lidická 31, 602 00 Brno
tel.: 541 248 697
mobil: 728 440 150

SC 71144/1

ZASKLILI JSME PŘES 4 5 0 0 0 BALKONŮ!
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721 • fax: 274 822 827
mobil: 602 477 874

tel.: 777 789 600
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Čtyřkolky pro
všechny generace

VÁ M Š E T Ř Í T E P L O A P E N Í Z E
OPTIMI, spol. s r.o.

Inzertní manažer:

Klára Černíková

VYCHÁZÍME
V NÁKLADU
215.000 VÝTISKŮ!!!

ZASKLENÍ LODŽIE
ZÁR
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Staňte se úvěrovým poradcem
Proﬁreal a budete peníze
příjemně vydělávat i půjčovat.

SC 71485/1
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pro sebe i pro ostatní?

Zavolejte si 800 166 000 nebo
jděte na www.profireal.cz

Sleva se vztahuje na v˘robky z profilu Zendow s termínem montáÏe 15. 7. - 31. 8. 2007,
tj. vztahuje se na cenové nabídky vyhotovené v období 11. 6. - 31. 7. 2007
a platí do naplnûní v˘robní kapacity.
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hloubka 76 mm

SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL
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Rekordy: Kdo mi to loupá perníček?
Součástí rekordního festivalu
byl druhý ročník soutěže v sešlapávání petlahví. Vítěz, tým
Barevných dnů, dokázal do stodvacetilitrové nádoby vtěsnat
179 petlahví oproti 144 z roku 2006.
Rekord tak odstartoval krajskou
komunikační kampaň k třídění
využitelných komunálních odpadů, která je součástí společného projektu kraje Vysočina se
společností EKO-KOM. Jejím cílem je podpořit zájem veřejnosti o třídění odpadů a zvýšit počet obyvatel kraje, kteří soustavně a důsledně třídí odpady.
Pelhřimov (kid) • Letošní už sedmnáctý festival rekordů a kuriozit v Pelhřimově znamenal především 111 překonaných rekordů v neuvěřitelných disciplínách, které vidělo 16.000 diváků. Silácké kousky,
žonglérská představení, miniatury předmětů i jejich obří zvětšeniny, fakíři i mravenčí práce. Kamenná kytara, šunková věž, voskové housle, zeleninová kytice, nejdelší nehty a vlasy. Na festivalu se sešly opravdu všechny disciplíny rekordního snažení. Hejtman Miloš Vystrčil (ODS) a pelhřimovský starosta Leopold Bambula (ODS) zde za čtvrthodinku rozkrájeli a rozdali lidem obří perníkovou chaloupku. Podrobnosti o festivalu jsou na www.dobryden.cz.

Slováci a Chorvati fotbal umějí Studenti se utkali v rychlém psaní
Jihlava (kid) • Studenti jihlavské
obchodní akademie získali druhé
místo v šestém ročníku krajské
soutěže Talenti 1. ročníků středních škol v grafických disciplínách.
Soutěže na Obchodní akademii
a Jazykové škole Jihlava se zú-

častnilo celkem 17 škol z celé republiky a již podruhé přijeli soutěžící i ze Slovenska. Nejlépe se
umístila Masarykova obchodní akademie Jičín, a to díky Janě
Houškové.
Studenti soutěžili ve čtyřech
disciplínách – tři desetiminuto-

vé opisy podle papírové předlohy
a z obrazovky s penalizacemi 10,
50 a 100 úhozů za chybu a korektura textu. Stejně jako každý rok
soutěž garantoval Jaroslav Zaviačič, předseda Interstena a sedminásobná mistryně světa v psaní
na PC Helena Matoušková.

Na Vysočině roste kvalitní víno

Velké Meziříčí (jak) • Vítězem
kategorie starších čtvrtého ročníku mezinárodního fotbalového turnaje žákovských přípravek
O pohár hejtmana kraje Vysočina ve Velkém Meziříčí se stalo mužstvo Sence před Bystřicí nad Pernštejnem a Žďárem.
V kategorii mladších to byli žáč-

ci z chorvatského N.K. Omladina Vranjic před Žabovřesky
a Sencem.
Nesmlouvavého klání se zúčastnilo celkem 16 družstev. Hrálo
se ve dvou kategoriích a vítaným
zpestřením turnaje byla i exhibice bývalých československých
internacionálů Antonína Panen-

ky a Karola Dobiáše. „Hrajte
fair play a bojujte ze všech sil, až
vám bude hořet tráva pod nohama,“ povzbudil na začátku všechny malé fotbalisty hlavní patron
turnaje hejtman Vysočiny Miloš
Vystrčil (ODS). Na snímku vítězné chorvatské mužstvo – tedy
Foto: archiv kraje
žactvo.

Brychta: Žďár byl městem lapků
Žďár nad Sázavou (jak) • Městské oslavy se vší parádou. Tak si
připomněl Žďár nad Sázavou 400
let od udělení městských práv.
I když Žďár jako osada má více
než osmisetletou historii, městská
práva získal až v roce 1607, kdy
kardinál František z Ditrichštejna
povýšil městečko Žďár na město
a udělil mu nová privilegia a nový znak. Připomněl to i žďárský
starosta a krajský zastupitel Jaromír Brychta (ODS): „První zmín-

ky máme z desátého století, jsme
tedy staří jako Praha. Pravda, sídlili tu lapkové, kteří využívali obchodní stezky probíhající místní
krajinou. Ale včas přišli na to, že
by se tomuto kraji obchodníci začali vyhýbat a začali raději dělat
potřebný servis.“
V programu oslav vystoupil mimo jiné žďárský swingový orchestr, skupina historického zpěvu Calata, svou přehlídku absolvovaly dechové orchestry, návštěvníci

měli výjimečnou možnost zhlédnout Žďár z 54 metrů vysoké věže kostela svatého Prokopa, z níž
zaznělo také troubení a slavnostní fanfára. V regionálním muzeu
i na staré radnici byly otevřeny
výstavy k výročí města, byla pokřtěna kniha o historii a současnosti Žďáru. Děti přivítaly ukázky
výcviku rytířského koně, vystoupení kejklíře, sokolníka, ukázky
tanců z hradů a zámků i průvod
mušketýrů za svitu loučí.

Sádek (jak) • Až do posledního zářijového dne má každý den
otevřeno ojedinělá naučná stezka v Sádku u Třebíče. Lidé se
zde mohou seznámit se 40 odrůdami vinné révy a s nepřeberným množstvím ukázek jejího

Klidnou dovolenou s poznáváním historie naší země. To hledají turisté v našem kraji. Nahrává tomu nejen čisté životní prostředí a neobvyklé množství
kulturních památek, ale také fakt, že Vysočina je také mimořádně bezpečným regionem.
Turisté mají v našem kraji k dispozici 20 přístupných hradů a zámků, dva
kláštery, 160 maloplošných chráněných území, 37 naučných stezek, 2.700
kilometrů pěších tras, 2.400 kilometrů cykloturistických tras, 30 zimních
sjezdových areálů, 230 kilometrů udržovaných běžeckých stop, tři lanová centra, 180 koňských stanic, šest rozhleden a 40 turistických informačních center.
Na Vysočině bylo pro návštěvníky v roce 2006 k dispozici 18.803 lůžek
v 354 ubytovacích zařízení, z toho ve 154 hotelích a penzionech.
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399 905

2004

399 005

2005

389 135

2006

407 720



Dolní Vilémovice (kid) • Velmi slavnostní bylo vzpomínkové
setkání u příležitosti 65. výročí
úmrtí rodáka Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích na Třebíčsku.
Českého hrdinu, účastníka atentátu na protektora Heydricha, si
místní připomněli pietním aktem, mší a doprovodným programem ve vojenském duchu. Po-

zvání přijal i krajský hejtman Miloš Vystrčil.
Obec také znovuotevřela Kubišovu pamětní síň. „To znamená,
že jsme ji rozšířili o nové materiály a hlavně přemístili na obecní
úřad. Každý, kdo na obec jde, se
tak může s touto velkou postavou
českých dějin seznámit,“ řekla starostka Vilémovic Jana Boučková.

ùÏîëòêà
³¤

POČET HOSTŮ V HROMADNÝCH UBYTOVACÍCH
ZAŘÍZENÍCH VYSOČINY
rok
hosté celkem
2003

A to vše díky jedinečným lidem,
kteří dokázali téměř nemožné – že i na Vysočině lze pěstovat kvalitní víno,“ pěl při červnovém otevírání stezky chválu
hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS).

Obec si připomněla hrdinu

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI

Místo pro rodinnou dovolenou

pěstování. K vidění jsou i naprosté rarity.
Mnohé z odrůd se najdou jen na
málo místech na světě nebo mají velmi starý původ. „Jedinečný
kraj, jedinečné místo, jedinečná
vinice, jedinečná naučná stezka.

ùäÒÑÍ
±³¤

ùÑàêîôòêà
µ¤

Miloš Vystrčil se starostkou Janou Boučkovou při slavnostním aktu. Foto: archiv

www.kr-vysocina.cz
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SERVIS PRO CHOVATELE
Letošní výstavy

Z R E G ION U

Kraj Vysočina

Jasný: V Telči jsem byl nejšťastnější

 14. – 15. červenec
Zvole, K.

 28. – 29. červenec
Velká Losenice, V. Podpeperská,
výstava, K. H. D.

NAŠE TIPY
41. – 11. červenec
Francouzsko-česká hudební akademie, mezinárodní nesoutěžní přehlídka amatérských špičkových pěveckých sborů a mezinárodní skladatelská soutěž, www.fsujihlava.cz

5. – 7. červenec

Domamil, K. H. D.

Dřevořezání, náměstí T. G. M.,
Třešť, 10.00

 11. – 12. srpen

7. – 8. červenec

 4. – 5. srpen

 11. – 12. srpen

Karel IV. na hradě Lipnici, živá
historie středověku v celém areálu
hradu, 10.00

Místní výstava Puklice – Velký
Beranov

8. červenec

Budišov, K. H. D.

Fotbalový turnaj o perleťový pohár v Žirovnici, tradiční fotbalový
turnaj tří ligových družstev a domácího týmu

 18. – 19. srpen
Třebíč, mláďata králíků

 17. – 19. srpen
Žirovnice, oblastní, K. H. D.

13. červenec

 24. – 26. srpen

Noční prohlídky na zámku v Žirovnici, příběhy, šermíři, 19.00

Humpolec, okresní, mláďata králíků, H. D.

14. – 15. červenec
Mistrovství zóny střední Evropy
a ČR v autokrosu, evropský a republikový závod automobilových
speciálů na uzavřeném okruhu

 25. – 26. srpen
Česká Bělá, místní, všeobecná

 1. – 2. září
Sedlec, okresní, mladí králíci

21. červenec

 31. srpen – 2. září

Pelhřimov, okresní, všeobecná

Haškova Lipnice, divadelní vystoupení, přehlídka dechové hudby
a taneční zábava na náměstí, hrad,
náměstí, amfiteátr, Lipnice nad Sázavou, 14.00

 8. – 9. září

22. červenec

Brtnice, oblastní

 8. – 9. září

Zámecký den, šermíři, řemeslné
trhy, netradiční prohlídky, zámek
Velké Meziříčí

Leština, okresní, všeobecná
a speciální ČA

 15. – 16. září

25. červenec

Chotěboř, okresní, všeobecná

Inkululeko Yabatsha School of
Arts Zimbabwe Africa, písně,
tance, rytmy a scény, inspirované
africkou lidovou kulturou, Divadlo
Pasáž, Třebíč, 18.00

 22. – 23. září
Třešť, Třešťský jednorožec, oblastní

 22. – 23. září
Moravské Budějovice, K. H. D.

29. červenec

 29. – 30. září

Výstava velorexů, nádvoří hradu, Lipnice nad Sázavou, 9.30
Zábavné odpoledne na nádraží, Třešť

Dukovany, K. H. D.

 28. – 30. září

Vojtěch Jasný a Emilia Vašáryová se na telčském náměstí potkali po 45 letech od natáčení kultovního filmu Až přijde kocour. Foto: archiv kraje

Pacov, místní, K. H. D.

Telč (jak) • Dokument Znojmo z cyklu České
televize Šumná města získal hlavní cenu třetího
ročníku mezinárodního festivalu filmů o umění
Arts&film 2007 v Telči. Šumná města zvítězila
v konkurenci 234 filmů z 36 zemí.

 29. – 30. září
Křižanov, K. H. D.

 6. – 7. říjen
Bohdalov, oblastní výstava Vysočina a okresní výstava, K. H. D.

 6. – 7. říjen

Cenu za nejlepší kameru dostal kameraman Richard Špůr za
film Krajina tajemství. V kategorii výtvarné umění porota ocenila
rumunský film The Escape from
the Body, kategorii architektura a design vévodil film z magazínu České televize Styl – Lofty.
Režisérka Olga Špátová uspěla
v kategorii hudba, divadlo, film
a tanec s portrétem zpěvačky Radúzy.

Ledeč nad Sázavou, okresní, všeobecná

 12. – 14. říjen
Brtnice, krajská soutěžní výstava
Vysočiny, K. H. D.

 20. – 21. říjen
Třebíč, okresní K. H. D. a speciální K. R. Si. As.

 1. prosinec
Budišov, speciálka holandských
králíků

 2. prosinec

V Kamenici nad
Lipou najdete
viz 1. tajenku
z 2. poloviny XVII.
století. Hudební
skladatel viz 2. taj.
zde má muzeum.

Brtnice, stolní bodování

 18. – 21. leden 2008
Štoky, Holubářská Vysočina

Turisté mohou
vidět parní mlýn
Telč (kid) • Památkově chráněný parní mlýn mohou lidé navštívit v Telči. Uvidí vodní turbínu
a součásti parního stroje z roku
1887. Součástí objektu je informační místo vztahující se k obnově areálu parního mlýna a k historii nedaleko procházející železniční trati, kdysi vedoucí až do
Rakouska. Rekonstrukce proběhla za krajské finanční podpory.
Mlýn pochází z 16. století. V roce 1807 se stal součástí továrny
na jemná sukna a postupně byl
přeměněn na barvírnu, přádelnu a tkalcovnu. Zpět k původnímu účelu byly budovy přestavěny ve druhé polovině 19. století.
Obilí se zde pak mlelo až do roku
1957. Kromě budov parního mlýna se v celém areálu postupně obnovuje také řádný vodní režim ve
složitém systému náhonů.

Ženské
jméno

Autor:
-rich-

K neobvyklému zájmu o letošní
festival přispěla i obnovená premiéra kultovního filmu Až přijde
kocour, který natočil v Telči v roce 1962 Vojtěch Jasný. Happeningově pojatý úterní večer, retrospektiva Jasného filmů z emigrantského německého období
i prezentace jeho amerického dokumentu o Miloši Formanovi –
to vše přidalo festivalu na atraktivitě i příjemné atmosféře.

Polský tanec

Pastevec

Psí jméno

malíRusky „hle“ Iniciály
ře Kašpara

Hrad
u Znojma

Slezské
město

MPZ Islandu

Léčivé
tyčinky

Přenos
obrazu
a zvuku

Citovat ze
zákona

Měna USA

Základní
číslovka

Nepatrná
částečka

Fantasta

Mužské
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Označení
vozidel
mezinárodní
přepravy

Polsky
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Jméno
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Ruské muž.
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Tělocvičné
nářadí
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medvědice
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SPZ Semil
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cylindr
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SPZ
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Pobřežní
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Staroindická
číslovka (2)

Ovocný
koláč

Anglická
královna

Obyvatel
Dácie

Nicotnost

Zájmeno
ukazovací

Chem. zn.
stříbra

Předložka

2. tajenka

Pomůcky:
Titul
tureckých
důstojníků

Zeleninový
pokrm

www.kr-vysocina.cz

2. – 5. srpen
Vysočina 2007, mezinárodní cyklistický etapový závod mužů,
www.sweb.cz/rovner.vysocina.

4. – 18. srpen
Mezinárodní hudební Festival
Petra Dvorského, mezinárodní hudební festival vážné hudby s doprovodným programem,
www.arskoncert.cz
Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

Děti ocenily
práci krajského
hejtmana
Vysočina (kid) • Držitelem jednoho z nejvýznamnějších ocenění za podporu mimoškolní práce s mládeží je hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS). Jako
jeden ze čtyř představitelů veřejné správy dostal u příležitosti letošního devátého ročníku největší přehlídky činnosti dětských
a mládežnických sdružení Bambiriády cenu Přístav. Hejtmana
na cenu, která má fyzickou podobu láhve se symbolickým poselstvím uvnitř, nominovala Krajská
rada dětí a mládeže.

1. tajenka

Ostrov USA



Povrchový
důl

Typ revolveru

Malý vůl

Druh ještěra

Druh
rostlinného
hedvábí

trém jsem navíc našel skvělé, až
svaté lidi, v Jihlavě zase dělá Marek Hovorka festival dokumentů – to je veliká kvalita. Navíc
tu máte i politiky, kteří mají duši,“ narážel na bývalé telčské starosty Václava Jehličku, nyní ministra kultury a Miloše Vystrčila,
nynějšího hejtmana i současného
starostu Romana Fabeše, kteří dílo Vojtěcha Jasného vyznamenali několika různými oceněními,
mimo jiné čestným občanstvím
města Telče. „Konečně jsem se
dočkal uznání nejen ve světě, ale
i ve své vlasti,“ vyjádřil se dojatý režisér a dodal: „Pokud budu zdravý, vrátím se na Vysočinu
s kamerou.“

Středověký
velký prak

Kuchyňská
kamna

Akademie
věd (zkr.)

Ale především to byla účast samotného Vojtěcha Jasného na celém festivalu. Světově proslulý
režisér se opakovaně vyznával ze
svého vztahu k Vysočině. „Telč,
to je genius loci, chci s vámi spolupracovat, dokud budu živ,“ řekl
při obnovené premiéře svého filmu a v dalších svých projevech
připomínal: „V Telči jsem prožil své nejšťastnější chvíle, tento
film byl totiž taky film radostný,
získal cenu v Cannes a své diváky na celém světě, po mnoha letech na něj vzpomínali i v Brazílii a v Japonsku. Telč a Bystré na
Vysočině a New York v Americe
jsou místa, kde jsem mohl natočit
své nejlepší filmy, v Telči a Bys-

Adak; akon; alegovat;
Maud; stili; ulus

Správné znění tajenky zašlete na
adresu redakce do 18. července.
Můžete využít i elektronickou adresu vysocina@ceskydomov.cz. Tři
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Vyluštění z minulého čísla: V Jihlavě byl od roku 1436 – v červnu
až v červenci – uzavřen mír mezi
husity a králem Zikmundem.
Výherci z minulého čísla M. Blažek, Havlíčkův Brod, M. Zachová,
Želetava a J. Balabán, Třebíč získali nafukovací míč a ručník
k vodě a k tomu sadu pohlednic
Vysočiny.



FOTOREP ORTÁŽ

Kraj Vysočina

ČERVEN 2007 | STRANA

8

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Hejtman Miloš Vystrčil se svým náměstkem Václavem Kodetem symbolicky
vypravili mladé sportovce na letošní krajskou olympiádu.

Exhibice mistryně republiky v šachu Evy Kulované byla skutečnou ozdobou
slavnosti.

Přehlídka svěžího mládí – cvičení aerobicu.

Orient v Jihlavě. Břišní tance v podání děvčat ze Žďáru nad Sázavou.

Jihlava (jis) • Aerobic, fotbal, šachy, břišní tance, kroket, petanque. Tak vypadal doprovodný program letošního ročníku Dne otevřených dveří sídla kraje Vysočina v Jihlavě. Mezi úředními budovami vyrostla hřiště, trávníky nádvoří byly plné pohybu a jednací
sály se změnily v jednu velkou tělocvičnu.
Celodennímu programu předcházelo časně ráno oficiální vyslání zástupců krajského sportovního družstva na Hry dětí a mládeže, které jsou letos v Ústeckém kraji. Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil spolu s náměstkem Václavem Kodetem převzali od zástupců
krajské sportovní reprezentace reprezentační soupravu a na oplátku získali mladí sportovci krajské vlajky, pod kterými budou hájit
sportovní čest Vysočiny.
Vedle téměř stovky cvičenců aerobiku, kteří se během dne vystřídali na hodinách vedených trenérem mistrovského týmu Fanatic Havlíčkův Brod Robertem Mrkvičkou, byla v režii příchozích
i ukázka náročného fotbalového tréninku starších žáků FC Vysočina Jihlava. Mistryně republiky v šachu Eva Kulovaná byla ozdobou šachových turnajů, kterých se několikrát hejtman Miloš Vystrčil účastnil.
Své sportovní aktivity představili i klienti Domova pro seniory Velké Meziříčí a na špičku Severního pólu na svém rotopedu dorazili
bez ztráty kytičky – rampouchu i klienti Domova důchodců z Onšova. Ti se stali skutečnou ozdobou Dne otevřených dveří a hlavně
důkazem poselství, že sport se dá dělat s radostí v každém věku.
Například zahradní kroket nebo petanque si přišly zahrát desítky
lidí, většina z nich je hrála poprvé a neskrývala nadšení z poznání
nových letních sportů. O sportovně-kulturní program se postaraly
mimo jiné i taneční kluby Hotch Potch nebo tanečnice orientálních
tanců z DDM Žďár nad Sázavou.
Souběžně probíhající veřejná sbírka, kterou podpořili svou výhrou
v kostkách i krajští radní, hejtman, krajští zastupitelé a mnozí starostové, vynesla v den konání sbírky celkem 13 835 korun. Ty získal denní stacionář Petrklíč v Ledči nad Sázavou.

Ladislav Seidl a Zbyněk Čech z oddělení vnějších vztahů se stali trenéry
petanque.

Družstvo starších žáků FC Vysočina Jihlava předvádělo fotbalová kouzla.

Zasedací místnost sloužila cvičencům prostných.

Hotch Potch a jejich nejúspěšnější vystoupení – taneční kousky na motivy
Addamsovy rodiny.

Jednací sály se staly hernou. Pro nejmenší zde byly například kuličky.

Závěr celého dne. Hejtman Miloš Vystrčil s radním Jaroslavem Hulákem a náměstkem Pavlem Hájkem rozdali olympijský dort. Fota: Luboš Pavlíček
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