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Vzácná návštěva
Podrobný program 
prezidenta republiky na 
Vysočině. Kde se můžete 
s hlavou státu setkat?
 strana 2

SÁBLÍKOVÁ NA BICYKLU
Žďár nad Sázavou (kid) • V rám-
ci mezinárodního cyklistického zá-
vodu Vysočina 2007 proběhlo ve 
Žďáře nad Sázavou Mistrovství 
ČR v časovce na 18 kilometrů. Na 
snímku mistryně světa v rychlo-
bruslení Martina Sáblíková, které 
vítězství v časovce uniklo jen dí-
ky technické závadě. Přesto doje-
la na pěkném třetím místě. 
 Foto: Luboš Pavlíček

Podpora venkova
Verdikt Bruselu: 
Zemědělci na Vysočině 
mohou získat podporu 
z krajského rozpočtu.
 strana 2

Pomoc Východu
Kraj pracuje na 
navázání přátelství se 
Zakarpatskou oblastí. 
Stojí to za to.
 strana 3
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SC
 6

08
98

/1

Obec roku slavila titulObec roku slavila titulObec roku slavila titulObec roku slavila titul

AKTUÁLNĚ S RADNÍM

Říci, že Vysočina je kraj přírodních krás, skotu a brambor i turisticky vý-
znamných kulturních a historických památek je jistě pravdivé. Navíc je 
Vysočina přijímána jako lídr mezi českými regiony v oblasti informati-
ky a informatizace. Informatika stále více proniká do všech oblastí živo-
ta lidí, mění naše zvyky, chování a pracovní postupy v úřadech a firmách, 
včetně vzájemné komunikace.
Z pohledu kraje je rozvoj informačních technologií a přístupu ke kvalitní-
mu, rychlému a levnému připojení k internetu jednou z rozvojových pri-
orit. Považujeme ho za důležitý impuls pro rozvoj místní ekonomiky. Pro-
to se také jako jeden z mála krajů v Česku snažíme o využití evropských 
fondů pro rozvoj datových sítí především ve městech a obcích, kde dosud 
není vysokorychlostní internet běžně dostupný. Kvalitní datové sítě pro 
komunikaci, získávání informací, práci i zábavu spolu s dostupnými elek-
tronickými službami veřejné správy jsou základním cílem rozvoje krajské 
informatiky v současnosti i nejbližších letech. 
Ruku v ruce s technickým rozvojem jde i dostupnost informací, jako tako-
vých. Domníváme se, že pouze naprostá průhlednost rozhodování politiků 
i úředníků je cestou, jak dělat ve- řejnou správu dobře. Není 
to přitom žádná věda. Drtivá většina věcí, které kraj 
dělá, není ani tajná, ani kom- plikovaná. Proto vše, 
co zveřejnit lze, jednoduše zveřejňujeme. Otevře-
nost v dostupnosti informa- cí je od vzniku kra-
je hlavní myšlenkou krajské samosprávy i úřadu. 
Na její udržení stále kla- deme silný (i politický) 
důraz. Každý zájemce o vše, 
co se v kraji odehrává, na-
lezne informace na 
webových strán-
kách kraje. Jsou 
tam dokumen-
ty samosprá-
vy i úřadu, or-
ganizace kraje, 
informace pro 
obce, aktuální 
uzavírky sil-
nic, mapy ke 
stažení, turis-
tické informa-
ce i prostor pro 
diskusi. Využij-
te ho!

Jaroslav Hulák
radní

Starosta Studence Jan Zahradníček s hejtmanem Milošem Vystrčilem při předání ceny. Foto: Luboš Pavlíček

Letošní Vesnicí Vysočiny je 
Studenec na Třebíčsku. Zvítězil 
v konkurenci 28 přihlášených. 
„Pro Vysočinu je soutěž obzvlášť 
důležitá. Asi každý ví, že v na-
šem kraji je 34 měst, 33 městysů 
a potom více než 600 obcí, kte-
ré mají počet obyvatel menší než 
1000,“ zahájil slavnost hejtman 
Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS). 
„Pokud projíždíte našimi ob-
cemi, vidíte, že neustále rostou 

do krásy. Materiální zabezpeče-
ní se zlepšuje a mohli bychom 
být spokojeni. Připomínám ale, 
že pokud nebude stejně růst i du-
chovní, společenský a nakonec 
i myšlenkový rámec venkova, 
můžeme na to jednou v budouc-
nu doplatit. Proto prosím, aby-
chom se stejnou měrou, kterou 
se věnujeme opravám silnic a ha-
sičských nádrží, věnovali i pest-
rému spolkovému a společenské-

mu životu. Tak, aby se nám na 
Vysočině žilo stejně dobře v bu-
doucnu, jako se nám žilo dopo-
sud,“ doplnil hejtman. 
Soutěž Vesnice Vysočiny se me-

zi obcemi kraje rychle stala veli-
ce populární. Svědčí o tom fakt, 
že každoročně v našem kraji 
o prvenství usiluje velké množ-
ství obcí a slavnostní vyhlašová-
ní výsledků se stala neoficiální 
společenskou i odbornou konfe-

rencí místních samospráv. Stude-
nec má asi 550 obyvatel a už loni 
získal čestné uznání za udržová-
ní veřejných prostranství a kvali-
ty života v obci.
Zpestřením letošní soutěže byla 

nepovinná kategorie místních re-
ceptů jídel z brambor. O tu pro-
jevilo zájem 12 obcí, porotu nej-
více zaujal pokrm Grázlův mls 
z Nových Syrovic.

(Více na str. 8)

Základna v Náměšti zůstane
Náměšť nad Oslavou 
(kid) • Část vrtulníků 
z Přerova se s nej-
větší pravděpodobností 
přemístí na leteckou 
základnu do Náměště.
Tak zní závěr mezirezortní ko-

mise, která připravovala doporu-
čení pro vládu. Vláda pak defini-
tivně rozhodne v září. 
„Z pohledu kraje i základny 

jsme po velice náročných jedná-
ních dosáhli všeho, co jsme chtě-
li. Náměšťská základna zůsta-
ne plnohodnotnou, dojde i k na-
výšení pracovních míst. Je už na 
armádě samotné, jak k tomu do-
jde,“ konstatoval hejtman Vyso-
činy Miloš Vystrčil (ODS), kte-
rý v meziresortní pracovní sku-
pině spolu se starostou Náměště 
nad Oslavou Vladimírem Měrkou 
Vysočinu zastupoval.

(Pokračování na str. 2)

Studenec (kid) • Nádherně upravená 
vesnice, gratulace, korunovace 
starosty i debaty o zločinci Stalinovi. 
Tak vypadalo letošní slavnostní 
vyhlášení krajského kola celostátní 
soutěže Vesnice roku – Vesnice 
Vysočiny 2007.
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NÁŠ ZDRAVÝ KRAJ

Kraj Vysočina, jako jeden z prvních 
krajů, se přihlásil již v roce 2004 
k myšlence naplňování principů efek-
tivního využívání přírodních zdrojů 
a ekonomických podmínek, kterými 
disponuje, a to nejen v oblastech ži-
votního prostředí, ale i v rámci vytvá-
ření podmínek pro podnikání, vzdě-
lávání, dostupnost sociální, zdravotní 
péče a kulturní a volnočasové vyžití 
pro všechny obyvatele. Kraj Vysoči-
na není sám, spolu s ním, se tyto ak-
tivity rozvíjejí i ve více než 20 dalších 
městech, obcích a mikroregionech na 
území kraje.
Je pravidlem, že realizace takovýchto 
aktivit je velmi často spojena s dobro-
volnickou prací. Zdroje na tyto aktivi-
ty nemůžeme pouze čerpat, ale jsme 
povinni nepoškodit prostředí pro naše 
děti a budoucí generace. Města a ob-
ce většinu takovýchto akcí pořádají 
nebo se partnersky zapojují do jejich 
realizace nad rámec svých povinnos-
tí. Lze říci, že tato města nasloucha-
jí hlasům a názorům obyvatel a sna-
ží se pracovat kvalitněji a to s respek-

továním názoru veřejnosti. Pro takto 
aktivní města, obce a mikroregiony 
se nyní poprvé otevírá možnost zís-
kat finanční prostředky. Z nich lze fi-
nancovat informační materiály, za-
bezpečit organizování kampaní (např. 
Dny zdraví, Den bez aut, Dny bez úra-
zů, Den Země, Běh T. Foxe, atd.), vy-
bavit školky, školy a vzdělávací zaří-
zení, která jsou v síti Zdravých škol, 
pomůckami pro zdravý životní styl 
či bezpečnostními reflexními vestami 
nebo doplňky pro děti při pohybu po 
komunikacích, podpořit environmen-
tální výchovu, vzdělávání a osvětu 
v oblasti třídění odpadů, zajištění té-
matických soutěží pro mládež a další. 
Jak vidíte, výčet možností a aktivit je 
velký a zdaleka jsme neobsáhli všech-
ny aktivity, které mohou být realizo-
vány. Většinou záleží na fantazii a vů-
bec chuti se do něčeho pustit. A proto 
těmito prostředky oceňujeme ty, kte-
ří se nebojí pracovat ve veřejném zá-
jmu, svém volném čase a nad rámec 
svých povinností. Města, obce a mi-
kroregiony, které jsou členy Národ-

ní sítě Zdravých měst a realizují míst-
ní Agendu 21, si toto ocenění rozhod-
ně zaslouží. 
Žadatelé mohou během jednoho roku 
získat podporu maximálně pro tři své 
projekty a maximální výška dotace na 
jeden projekt je 60.000 Kč. Podpo-
ra není určena pouze pro úzkou sku-
pinku příjemců, jak by se mohlo zdát. 
Naopak, všem městům a obcím v kra-
ji se naskýtá možnost se kdykoli přidat 
a přistoupit na pravidla, která zabez-
pečí, že náš krásný kraj bude zajíma-
vým pro život a podnikání i v budouc-
nosti a bude i nadále naším plnohod-
notným domovem. K tomu je nutné se 
zaregistrovat do databáze subjektů, 
kterým záleží, jaký odkaz tu necháme 
pro budoucí generace.
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina 
a informace k podávání žádostí jsou 
zveřejněny na webových stránkách 
kraje Vysočina (Dokumenty odborů 
� ORR � Zdravý kraj a MA 21).
Dana Kratochvílová, odbor regionálního 
rozvoje. Telefon: 564 602 556, e-mail: kra-
tochvilova.d@kr-vysocina.cz

Obce mohou získat další peníze na rozvoj
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém 
4. zasedání dne 26. 6. 2007 schváli-
lo Zásady Zastupitelstva kraje Vysoči-
na pro poskytování dotací na podporu 
naplňování a propagace principů míst-
ní Agendy 21 v kraji Vysočina.
Cíl:
Vyhlášením Zásad kraj Vysočina pod-
poruje uplatňování principů udržitel-
ného rozvoje ve strategickém řízení na 
místní úrovni, správu věcí veřejných 
s principy místní Agendy 21 a popula-
rizaci a propagaci konceptu udržitelné-
ho rozvoje a místní Agendy 21 na úrov-
ni, měst, obcí a mikroregionů v kra-
ji Vysočina.
Žadatelé:
Podpora je určena municipalitám kraje 
Vysočina, které oficiálně realizují míst-
ní Agendu 21 dle schválených Kritérií 
MA 21 a jsou uvedeni v oficiální data-
bázi MA 21 (splňují kategorii „Zájem-
ci“ a ukazatele 1 a 2 Kategorie „D“ 
Kritérií MA21).
Účelové určení dotace: 
Školící, osvětové, propagační a další 
aktivity v oblasti podpory zdraví, udr-
žitelného rozvoje a otevření veřejné 

správy spolupráci s veřejností, zajiště-
ní osvětových kampaní k udržitelnému 
rozvoji a podpoře zdraví, jako je Den 
Země, Evropský týden mobility, Den 
bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů, 
Běh T. Foxe a další podobné akce a ak-
tivity; a v jejich rámci tisk informač-
ních, výchovných a edukačních mate-
riálů, zajištění soutěží s naučnou tema-
tikou, besed a dalších osvětových akcí, 
nákup zařízení nezbytného pro zajiště-
ní akce max. do výše 25% z celkových 
uznatelných nákladů projektu, přemě-
na školních zahrad na přírodní učebny, 
včetně jejich projektové přípravy (sta-
vebně technická dokumentace, archi-
tektonické studie,...), realizace nauč-
ných stezek s tematikou udržitelného 
rozvoje a ochrany přírody, včetně je-
jich projektové přípravy, aplikace ná-
strojů a metod přispívajících k zapo-
jování veřejnosti do plánování rozvo-
je – elektronické diskuze, dotazníková 
šetření, pořádání veřejných diskusních 
fór, kulatých stolů k různým komunit-
ním tématům, vypracování či aktuali-
zace strategií udržitelného rozvoje (či 
strategií vedoucích k udržitelnému roz-
voji) za účasti veřejnosti, poradenství 

a konzultace ke strategické dokumen-
taci na úrovni obcí, měst a mikrore-
gionů vedoucí k zajištění jejich vazby 
na UR a principy MA 21, vypracování 
zdravotních plánů,...

Výše dotace:
Minimální výše: 5.000 Kč
Maximální výše: 60.000 Kč
Přičemž jeden žadatel může získat 
podporu pro maximálně tři projek-
ty v kalendářním roce, tzn. celkem 
180.000 Kč.

Termín podání žádostí:
Žádosti budou přijímány kontinuálně 
do vyčerpání alokovaných finančních 
prostředků.

Finanční alokace pro rok 2007:
1.500.000 Kč

Informace:
Krajský úřad kraje Vysočina
odbor regionálního rozvoje
Dana Kratochvílová, Mgr.
Žižkova 16
587 33 Jihlava
telefon: 564 602 556
e-mail: kratochvilova.d@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu 
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina.

Studenec (kid) • Kvůli stávají-
cím pravidlům při rozdělování da-
ní obcím a krajům přichází Vyso-
čina ročně o miliardu korun. Při 
slavnostním vyhlašování letošní-
ho ročníku soutěže Vesnice Vy-
sočiny to uvedl krajský hejtman 
Miloš Vystrčil (ODS). „Potřebu-
jeme, aby obce byly lépe ohodno-
ceny z hlediska daňové výtěžnos-
ti. V případě, že v kraji je většina 
malých obcí – je administrativ-
ně roztříštěn, na současné nespra-
vedlivé rozpočtové určení daní 

doplácí nejen jednotlivé obce, ale 
i kraj jako celek. V případě Vyso-
činy jde o ztrátu asi miliardy ko-
run ročně,“ řekl hejtman doslo-
va. Obce a města dostávají podíl 
na vybraných daních ze státní-
ho rozpočtu, zjednodušeně podle 
počtu obyvatel. Přitom s velikos-
tí sídla roste i objem peněz, vy-
plácených na jednoho obyvatele. 
Obce i kraje proti takovému sys-
tému protestují, nelíbí se jim také 
financování škol prostřednictvím 
předem určené státní dotace.

Kraj ročně přichází 
o rovnou miliardu korun

NÁVŠTĚVA PREZIDENTA

Klaus míří na Vysočinu
Vysočina (kid) • Na návštěvu našeho kraje přijede prezident České re-
publiky Václav Klaus. S manželkou Livií na Vysočině zůstane tři dny, během 
kterých postupně navštíví deset měst. Prezident republiky se setká s obča-
ny, s představiteli městských a obecních samospráv, s krajskými zastupite-
li, s poslanci a senátory za Vysočinu, se zástupci podnikatelského sektoru 
i s reprezentanty dalších zájmových skupin. Prezident Václav Klaus už náš 
kraj několikrát navštívil. Před třemi roky v květnu zde byl na návštěvě ofi-
ciální, tehdy viděl Želiv, Pelhřimov, Jihlavu, Telč, Třebíč, Jaroměřice nad Ro-
kytnou, Žďár nad Sázavou, Žďírec nad Doubravou a Chotěboř. Kromě toho 
přijel také například na Zlatou lyži do Nového Města na Moravě, do Duko-
van a do Schumpeterova domu v Třešti.

Program návštěvy prezidenta České republiky 
Václava Klause s chotí na Vysočině:

11. září 2007
  9.30  Jihlava, sídlo kraje Vysočina, oficiální zahájení návštěvy prezidenta ČR 

s chotí na Vysočině 
10.00  Jihlava, Český rozhlas Region, přímý přenos rozhovoru s prezidentem ČR 

mohou občané slyšet na frekvenci 87,9 FM nebo 90,1 FM (Třebíčsko). 
11.35  Jihlava, Masarykovo náměstí, pozdrav občanům a autogramiáda
15.20  Polná, Husovo náměstí, setkání s občany a autogramiáda 
16.25  Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí, setkání s občany a autogramiáda, se-

známení se s aktivitami v rámci akce Týden vzdělávání dospělých 
17.15  Havlíčkův Brod, setkání se zástupci města a dalšími osobnostmi ve sportov-

ním areálu Kotlina, představení sportovních aktivit 

12. září 2007
  9.15  Náměšť nad Oslavou, oficiální ukončení projektu Ochrana vod povodí ře-

ky Dyje (objekt ČOV) 
10.20  Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí, setkání s občany a autogra-

miáda (následuje návštěva letecké základny Náměšť nad Oslavou), Livia 
Klausová navštíví Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování 
pro zdravotně postižené v Tasově 

15.10  Velké Meziříčí, Radnická ulice (náměstí), setkání s občany a autogrami-
áda

17.15  Jihlava, Horácký zimní stadion, setkání s legendami Dukly Jihlava, slav-
nostní zahájení prvního soutěžního utkání sezóny

20.30  Třešť, Cihelna, jazzový koncert skupiny Zatrestband Petra Píši
 • Program v Cihelně začíná už v 18.00, kromě Zatrestbandu zahraje i Bo-

komara, lidé budou moci vidět i divadelní představení, vstup zdarma, bliž-
ší informace na str. 6 

21.15  Třešť, Cihelna, autogramiáda
 • Po autogramiádě pana prezidenta akce pokračuje koncertem Nadi Ur-

bánkové.

13. září 2007

  9.15  Žirovnice, Havlíčkovo náměstí, setkání s občany a autogramiáda 
  9.55  Kamenice nad Lipou, nádvoří zámku, pozdrav občanům a autogramiáda
11.00  Pacov, náměstí Svobody, pozdrav občanům a autogramiáda 
12.05  Humpolec, Horní náměstí, setkání s občany a autogramiáda 

Vysočina (kid) • Země-
dělci na Vysočině 
budou moci získat 
podporu z krajského 
rozpočtu.
Vysočina je prvním českým 

krajem, kterému se podařilo pře-
svědčit Brusel, že svým země-
dělcům může pomáhat penězi – 
přísná evropská pravidla to jinak 
umožňují spíše výjimečně. Pod-
poru budou moci získat země-
dělští producenti, zpracovatelé 

a další zemědělské hospodářské 
subjekty na Vysočině v obdo-
bí let 2007–2013. „Po schválení 
zastupitelstvem mohou ještě le-
tos získat peníze včelaři a jejich 
snaha o obnovení práce s mlá-
deží. V dalších letech budou ty-
to zdroje sloužit zejména ja-
ko finanční příspěvky na neprá-
vem opomíjené menšinové ob-
lasti zemědělství, podpora bude 
zaměřena zejména na malé pod-
niky a mikropodniky,“ vysvět-
lil krajský radní pro zemědělství 
Ivo Rohovský (ODS).

Zemědělci získají dotace

(Pokračování ze str. 1)
Podle předběžných informa-

cí by v Náměšti mělo být ně-
co kolem dvaceti bojových he-
likoptér. Základna by tak moh-
la pokračovat v nastartovaném 
rozvoji. Stát sem totiž investo-
val asi miliardu korun s tím, že 
do Náměště přejdou všechny vr-

tulníky z Přerova. To ale od loň-
ského podzimu neplatilo a lidé 
z Náměšťska, kteří jsou na roz-
voji základny existenčně závislí, 
žili v nejistotě. Minulý měsíc 
na základnu přijela i ministryně 
obrany Vlasta Parkanová, která 
však žádnou konkrétní informa-
ci nesdělila.

Vrtulníky z Přerova přiletí

Vysočina (kid) • Náš kraj by se 
mohl dočkat plnohodnotného 
krajského policejního ředitelství, 
věc už nebrzdí sama policie. Vy-
plynulo to ze srpnového jedná-
ní nového policejního preziden-
ta Oldřicha Martinů s hejtmanem 
Milošem Vystrčilem (ODS). 
„Policejní prezident mne infor-

moval o několika variantách, jak 
by mohla být do budoucna re-
publiková policie organizová-
na s respektováním územního 
spořádání krajů. Zda u nás bude 
v budoucnu krajské policejní ře-
ditelství nebo jinak pojmenovaná 
instituce ctící současné krajské 
uspořádání, ukáže až po prázdni-
nách rozhodnutí Parlamentu ČR. 
Za Vysočinu nadále důrazně pro-
sazujeme vznik plnohodnotné-
ho krajské ředitelství se sídlem 
v Jihlavě,“ uvedl hejtman Vystr-
čil. 

Miloš Vystrčil s policejním pre-
zidentem projednával i spoluprá-
ci při zvýšení bezpečnosti na úse-
ku dálnice D1, který prochází na-
ším krajem. Dohodli se na spo-
lečném postupu při efektivnějším 
využívání informačních tabulí, 
které dnes na dálnici informují 
spíše o počasí než o aktuální do-
pravní situaci. Předmětem doho-
dy je i značení objízdných tras 
a další. 
 „S policejním prezidentem jsme 

se shodli na další podpoře pro-
hlubování spolupráce složek in-
tegrovaného záchranného systé-
mu – policistů, záchranářů a hasi-
čů. Na sjednocení technologií se 
pokusíme získat prostředky z ev-
ropských fondů. V dlouhodobé 
perspektivě bychom v našem kra-
ji rádi dospěli i k umístění ope-
račních pracovišť pod jednu stře-
chu,“ uzavřel krajský hejtman.

Policie se nebrání 
krajskému členění

V Jaroměřicích už slouží nový most
Jaroměřice nad Rokytnou (kid) • Klíčový silniční 
tah přes Jaroměřice nad Rokytnou je pro 
řidiče pohodlnější. Od srpna zde dopravě slouží 
kompletně zrekonstruovaný most u zámku.

Stavba přišla krajskou kasu na 
více než 25 milionů korun, zčás-
ti ji zaplatily i evropské peníze. 
Nový most zdobí také zrestau-
rované sousoší Piety, Kalvá-
rie a sochy Jana Nepomuckého 
a Jana Sarkandra, které nechalo 
opravit město. 
Most v Jaroměřicích byl ve vel-

mi špatném stavu, navíc dopra-
vu komplikoval svojí nedosta-
tečnou šířkou a nosností. „Když 
jsme se před dvěma lety zača-

li s panem starostou bavit o nut-
nosti úplné rekonstrukce, nena-
padlo nás doufat, že se to pove-
de tak rychle,“ pochvaloval si 
náměstek hejtmana pro dopravu 
Václav Kodet a dodal: „Ovšem 
celková situace je stále nedobrá, 
mosty kraj převzal ve velmi špat-
ném stavu. Z 871 mostů v našem 
vlastnictví jich je ve špatném až 
havarijním stavu 125. Proto hle-
dáme další peníze i na ostatní 
mosty.“Otevření mostu ukončilo rychlou a důkladnou opravu. Foto: archiv kraje

Mosty jsou bolavým místem silnic
V roce 2001 stát na kraj pře-

vedl silnice II. a III. tříd a spolu 
s nimi i mosty na takových silni-
cích. Kraj tak od státu získal ma-
jetek v hodnotě 6,5 miliardy ko-
run, ovšem v katastrofálním sta-
vu. Mostů takto získal 932, z toho 
bylo 147 mostů ve stavu výbor-
ném, 194 ve velmi dobrém, 428 
bylo ve stavu dobrém, v uspokoji-
vém stavu bylo 281 mostů, 68 jich 
bylo ve stavu špatném, 21 ve vel-
mi špatném a jeden most dokonce 
ve stavu havarijním. K loňskému 
roku se v havarijním stavu v kraji 

Vysočina nacházel jeden most, ve 
velmi špatném stavu jich bylo 24 
a ve stavu špatném 100 mostů. 
Stav mostů se tedy zhoršuje. Pří-

činou je obrovský nárůst dopravy, 
její intenzita se v posledních pě-
ti letech zvýšila nejméně o třeti-
nu. V roce 2004 byly náklady na 
stavební údržbu mostů 11,2 milio-
nu korun, v roce 2005 2,6 milionu 
korun a v roce 2006 činily nákla-
dy 19 milionů korun. Letos kraj 
věnuje na stavební údržbu mostů 
34,8 milionu korun a na investiční 
opravy 54,5 milionu korun.
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BRAMBORY, ZLATO VYSOČINY

Osmý díl seriálu o nejtypičtější země-
dělské plodině našeho kraje. Autor-
kou je předsedkyně Komise pro bram-
bory Okresní agrární komory v Hav-
líčkově Brodě Marie Rasochová.
Byli jste na dovolené někde v Ev-
ropě, nebo dokonce jinde ve svě-
tě? Určitě jste si nenechali ujít pří-
ležitost a ochutnali jste i ve vzdále-
ných končinách brambory. Konzumu-
jí se i v těch nejexotičtějších koutech 
zeměkoule – ve všech zemích světa 
– vařené, pečené, smažené, sušené, 
teplé i ve studených salátech, jako 
samostatný pokrm i jako příloha.
Na pohled prvním dělítkem je barva 

slupky, to znamená, že některé čás-
ti světa preferují brambory se žlutou 
slupkou, jinde naopak se slupkou čer-
venou. Ve většině zemí Evropy jsou ve 
větší oblibě brambory se žlutou slup-
kou. Výjimkou je například Maďarsko, 
kde dlouhodobě uznávají za nejlep-
ší konzumní brambory ty s červenou 
slupkou. Převážně červenoslupké od-
růdy mají v oblibě například v Aus-
trálii a Jižní Americe, kde dlouhodo-
bě dominuje červenoslupká odrůda 
Desir‘ee. Mnohde je také rozhodující 
velikost hlíz, například na Kypru jsou 
uznávané jen opravdu obří brambory, 
a proto preferují odrůdy, které takové 

hlízy (tři až čtyři pod trsem) vždycky 
vytvoří. Podobně je tomu i na Střed-
ním Východě – Irán, Irák, Saudská 
Arábie a další. Naproti tomu Egypt 
je ovlivněn tím, že produkuje velké 
množství konzumních brambor pro 
Evropu – dovoz od ledna do května 
– odrůdy Nicola, Spunta, nově Anna-
belle, Carrrera a další. 
Jaké preference máme pro konzumní 
brambory u nás v Evropě? V jednot-
livých státech či regionech je prefe-
rence dále zaměřena na barvu duž-
niny. V Čechách je více v oblibě duž-
nina žlutá až světle žlutá, například 
severomoravské regiony uznávají 

i bílou dužninu. Ta je dominantní na-
příklad v Polsku, ale i v Anglii, nebrá-
ní se jí konzumenti v Itálii či Portu-
galsku. Nejvíce žlutou dužninu mají 
v oblibě konzumenti v Německu. Po-
dobně jako my jsou tolerantní k bar-
vě dužniny například ve Francii a Ho-
landsku. Více je zde preferován varný 
typ – vhodnost pro saláty, příloho-
vé nebo moučné brambory po uva-
ření. To znamená, že musí být k dis-
pozici mnoho odpovídajících odrůd. 
S tím se u nás setkávají hlavně pěs-
titelé na Vysočině, kde se Zlato Vyso-
činy pěstuje nejen jako konzum, ale 
i jako sadba.

Jak se konzumují brambory jinde ve světě?

Vysočina chce podpořit Zakarpatí

Jiří Běhounek a Václav Kodet u geografického středu Evropy.

Právě v těchto dnech už v Za-
karpatské oblasti pobývá oficiál-
ní krajská delegace, která na pří-
pravnou cestu navázala. „Pro kaž-
dého, kdo chce Ukrajinu podpo-
rovat, je důležitější jednou vidět, 
než stokrát slyšet. Proto jsme pře-
svědčili zástupce všech politic-
kých klubů v zastupitelstvu, aby 
se této cesty zúčastnili,“ říká ná-
městek hejtmana Václav Kodet 

(KDU-ČSL), který návštěvu při-
pravoval a absolvoval spolu s čle-
nem zastupitelstva Jiřím Běhoun-
kem (ČSSD) přípravné putová-
ní. „Naše cílená podpora musí 
být provázená deklarací o spolu-
práci obou regionů – Vysočiny 
a Zakarpatské oblasti. Než se pro-
ces schvalování tohoto dokumen-
tu dokončí, chtěli bychom mít už 
hotový záměr podpory konkrétní 

školy či konkrétní skupiny žáků,“ 
dodal Kodet. 
Oficiální návštěvu v těchto dnech 

vede hejtman Vysočiny Miloš Vy-
strčil (ODS). Ten se setká se svým 
politickým protějškem – guberná-
torem Zakarpatské oblasti. 
„Při přípravné cestě jsme 
pochopili, že umístění ja-
kéhokoliv konkrétního 
projektu pomoci není 
možné bez politické 
podpory představite-
lů regionu,“ vysvětlil 
Václav Kodet. 
Třídenní přípravná 

cesta měla za cíl přímo na 
místě poznat oblasti pod-
pory a vytipovat i vhodná 
místa. Zakarpatská Ukra-
jina je historicky spjatá 

s Českem či Československem, 
a proto mohli zástupci Vysoči-
ny vidět i prvorepublikové stav-
by v Užhorodě a navštívit spolky 
Klub TGM a Užhorodskou spo-
lečnost české kultury J. A. Ko-

menského. V obcích Lazešči-
na a Strimba si podrobně 
prohlédli školy, protože prá-
vě oblast školství se zřejmě 

stane prvním předmětem 
spolupráce obou regionů.

Vysočina, Zakarpatská oblast (kid) • Školy 
a jejich vybavení. Tak bude pravděpodobně 
vypadat podpora Vysočiny Zakarpatské oblasti. 
Kromě toho zřejmě oba regiony navážou trvalou 
spolupráci. Vyplynulo to z červencové přípravné 
cesty představitelů kraje na Ukrajinu a následného 
jednání zástupců všech politických klubů.

Během přípravné cesty politici navštívili Už-
horod, Rachiv a vesnice Lazeščina a Strimba.

Suterén školy ve vesnici Strimba, který bývá pravidelně zatopený vodou. Lavice v budově školy v Lazeščině. Fota: archiv kraje

Běhounek: Politika k pomoci nepatří
Člen krajského zastupitelstva Jiří Běhounek (ČSSD), který absolvoval pří-
pravnou cestu, měsíčníku Kraj Vysočina řekl, že spolupráce se Zakarpat-
skou oblastí se nemá stát předmětem politických debat. „Nepřeji si v této 
souvislosti žádné politické debaty v zastupitelstvu. Naopak jsem přesvěd-
čen, že podporou Zakarpatské oblasti budou mít všichni členové zastupi-
telstva práci nejen na toto volební období, ale na celé další čtyři roky,“ 
uvedl Jiří Běhounek. 
Podle něj cesta splnila svůj účel. „Jasně jsme viděli a slyšeli, co můžeme 
pro naše přátele v Zakarpatí udělat. Slyšeli jsme také a viděli, co naopak 
může Zakarpatská oblast nabídnout Vysočině. Otevírá se prostor pro vel-
mi užitečnou vzájemnou spolupráci a způsob, jakým to udělat, je jen tech-
nická otázka, kterou budeme řešit.“

Polomy v lesích je třeba rychle odstranit
Vysočina (kid) • Nezpracova-
né dřevo po polomech zejmé-
na v lesích drobných vlastníků 
Vysočiny může vést k přemno-
žení kůrovce. Uvedl to Jiří Bar-
toš z krajského oddělení lesního 
hospodářství a myslivosti. 
I na Vysočině se neodstraněné 

polomy podle informací krajské-

ho úřadu vyskytují. Zákon při-
tom vlastníkům lesa ukládá po-
vinnost zlikvidovat takové dře-
vo do 30. června, jestliže polomy 
vzniknou do března. „Zjedno-
dušeně lze říci, že vlastník, kte-
rý má v současné době v lese to-
to dříví doposud nezpracované, 
se podle platných právních před-

pisů vystavuje nebezpečí ulože-
ní pokuty,“ upozornil Jiří Bartoš. 
Kůrovci přitom nahrává i suché 
počasí. „Je třeba si uvědomit, že 
není rozhodně dostačující takové 
stromy pouze pokácet a nechat 
ležet v lese, či bez další asanace 
skládkovat v lese či v jeho okolí. 
Takto ponechané dříví je zpravi-

dla dostatečně vhodné k dokon-
čení vývoje kůrovce. Ten se po-
sléze, byť není dobrý letec, roz-
ptýlí do okolních porostů a na-
padá zdravé stromy, samozřejmě 
bez ohledu na vlastnickou hra-
nici,“ doplnil náměstek hejtma-
na pro lesní hospodářství Václav 
Kodet (KDU-ČSL).

Dospělí se dozvědí o dalším vzdělávání
Vysočina (kid) • Jak se vzdělá-
vat a profesně růst. To se budou 
lidé na Vysočině moci dozvědět 
v týdnu od 10. do 14. září velmi 
snadno a pohodlně. 
Náměstí Jihlavy, Havlíčko-

va Brodu, Pelhřimova, Třebí-
če a Žďáru nad Sázavou obsadí 
stan s prezentacemi firem, po-
skytujících vzdělávání dospě-
lých a významných zaměstna-
vatelů daného regionu. Týdny 
vzdělávání dospělých podpořil 
i kraj. „O potřebě osvěty v ob-
lasti vzdělávání dospělých zřej-
mě není zapotřebí diskutovat. 
Abychom mohli rozvíjet náš re-
gion, musíme zajistit možnost 
osobního rozvoje a růstu kaž-
dému jednotlivci,“ zdůvodnila 

podporu krajská radní pro škol-
ství Martina Matějková (ODS). 

„Již několik let probíhá mezi 
odborníky na vzdělávání inten-
zivní diskuze na toto téma. Kaž-

doročně probíhají odborné se-
mináře a přednášky. Zde je však 

třeba upřímně přiznat, že bez 
většího zájmu veřejnosti, neboť 
o těchto akcích mnohdy ani ne-

věděla. Prostřednictvím aktuál-
ně naplánované akce, která bude 
probíhat na hlavních náměstích 
všech našich okresních měst, se 
však tato rozsáhlá problematika 
dostane mezi širokou veřejnost. 
Bude jí věnován prostor nejen 
na jednotlivých náměstích, ale 
i v regionálních novinách a roz-
hlasových stanicích. O vzdělá-
vání dospělých se prostě bude 
mluvit jako o věci, která je po-
třebná, ale zároveň i snadno do-
sažitelná, a to je zajisté to nej-
důležitější, co od akce očekává-
me,“ dodala Matějková.
Součástí týdne vzdělávání je 

i série odborných přednášek, vě-
nujících se problematice profes-
ního vzdělávání.

Týden vzdělávání dospělých
10. září – Jihlava • 11. září – Havlíčkův Brod 

• 12. září – Pelhřimov • 13. září – Třebíč 
• 14. září – Žďár nad Sázavou

Začátek programu je vždy v 10.00. Dopoledne 
je prostor zejména pro žáky posledních ročníků 
středních škol, odpoledne probíhají prezentace 

pro dospělé. Podrobné informace jsou na 
www.erudic.cz.

VYSTŘIHNĚTE SI

Základní informace o školním roce 
2007/2008

• Vyučování ve školním roce 2007/2008 bude zahájeno v pondělí 3. září 
2007. 

• Do lavic základních škol v kraji Vysočina usedne 47.500 žáků. Střední ško-
ly bude na Vysočině navštěvovat 27.000 žáků a 1.000 studentů nastoupí 
do vyšších odborných škol. Předškolního vzdělávání v mateřských školách 
se zúčastní 14.600 dětí. 

• První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008 a školní rok skon-
čí v pátek 27. června 2008. 

• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek a pátek 25. – 26. října 2007. Vá-
noční prázdniny začínají v sobotu 22. prosince 2007 a vyučování bude opět 
zahájeno ve čtvrtek 3. ledna 2008. 

• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2008. 

• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro kraj Vysočina stanoveny 
v termínu 10. – 16. března 2008. 

• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek a pátek 20. – 21. břez-
na 2008. Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v období 15. 1. – 
15. 2. 2008. 

• Přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční 21. 4. 2008. 

• Do oborů středních škol s talentovými zkouškami bude přijímací řízení 
14. 1. 2008.

Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů je připraveno 365 mateřských škol, 268 
základních škol (z toho 131 úplných, 117 malotřídních a 20 speciálních škol), 
65 středních škol (z toho 48 škol zřizovaných krajem a 17 škol jiných zřizo-
vatelů), 12 vyšších odborných škol (z toho 11 zřizovaných krajem, jedna sou-
kromá), 25 základních uměleckých škol (z toho zřizovaných obcí 17, krajem 
sedm a jedna soukromá), 20 domů dětí a mládeže (z toho zřizovaných obcí 
10, krajem osm a dvě jiným zřizovatelem).

Trojčata z Polné na světě
Jihlava (jak) • Lence Bruknaro-
vé z Polné se 21. srpna ráno naro-
dila v jihlavské porodnici trojča-
ta. Holčičky Julie, Jolana a Ilona 
přišly na svět císařským řezem, 
nejtěžší vážila 2260 gramů, dal-
ší dvě shodně po 1790 gramů, je-
jich výška byla 42, 44 a 45 cm. 
Do nemocnice jim přišli blaho-
přát hejtman Vysočiny Miloš Vy-
strčil (ODS) a starosta Polné Jin-
dřich Skočdopole (SNK ED).
„Jsme šťastní,“ řekl stručně 

s úsměvem otec trojčátek Mar-
tin Bruknar. „Ovšem když jsem 
se před časem dozvěděl, že če-
káme tři mimina, byl jsem zrov-
na na náměstí a málem jsem tam 
z té zprávy upadl.“
V kraji Vysočina se trojčata rodí 

statisticky o něco méně než jed-
nou za dva roky. Primář porod-

nického oddělení Aleš Roztočil 
k tomuto složitějšímu příchodu 
na svět řekl: „Tyto porody jsou 
většinou vedeny v perinatologic-
kých centrech velkých univerzit-
ních nemocnic. Jihlavská nemoc-
nice je od tohoto roku akreditová-
na jako perinatální centrum inter-
mediární péče. Jsem rád, že díky 
tomu můžeme i takto složité pří-
pady v jihlavské nemocnici řešit 
a rodičky nemusí vyhledávat péči 
v mimokrajských nemocnicích.“



V srpnu 2007 končí další z projektů, 
spolufinancovaný Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR – pro-
jekt Podané ruce, zaměřený na rekvalifi-
kaci nezaměstnaných pro práci v sociál-
ních službách. Poskytovatelem příspěv-
ku byl Úřad práce v Jihlavě. Příjemcem 
a realizátorem celého projektu vzdělá-
vací společnost CC Systems a.s., Hodo-
nín, která má svoje pobočky – Vzděláva-
cí instituty – na Vysočině – v Jihlavě, Tře-
bíči a Žďáře nad Sázavou.
Dvouletý projekt byl určen pro neza-
městnané s nižším vzděláním nad 50 let 
věku. Ve spolupráci s jednotlivými úřa-
dy práce na Vysočině bylo vybráno 54 
uchazečů – z Havlíčkova Brodu 5, z Jih-
lavy 19, Pelhřimova 3, Třebíče 14 a Žďá-
ru nad Sázavou 13, kteří v rámci projek-
tu absolvovali různé vzdělávací aktivity.
Na úvod probíhaly motivační kurzy 
s prvky bilanční diagnostiky. Účastní-
ci si, populárně řečeno, „udělali pořá-
dek sami v sobě“, zlepšili své sebevě-
domí, komunikační dovednosti a schop-
nost prodat sami sebe. Po úvodní části 
odstoupili z projektu 3 účastníci z Hav-

líčkova Brodu – důvodem nástup do za-
městnání, u jedné účastnice zdravot-
ní stav.
Druhým vzdělávacím kurzem byly Zá-
klady obsluhy osobního počítače. Účast-
níci zvládli základy obsluhy, práce s tex-
tovým a tabulkovým editorem a vyhle-
dávání na internetu včetně elektronické 
pošty. Pouze jeden z účastníků „one-
mocněl“ a počítačový kurz neabsolvo-
val s tím, že mu to k ničemu nebude.
Poslední vzdělávací část byl rekvalifikač-
ní kurz Pracovník sociální péče se zamě-
řením na osobní asistenci. Obsahoval 
odborné vzdělávání z oblasti psycho-
logie, první pomoci, právní problemati-
ky, metod sociální práce, pečovatelství, 
osobní asistence. Následovala odbor-
ná čtyřměsíční praxe v sociálních za-
řízeních. Kurz úspěšně absolvovalo 47 
účastníků, 5 nastoupilo v průběhu pro-
jektu do zaměstnání a jeden byl vyřazen 
pro nespolupráci.
Postupně se podařilo najít vhodná pra-
covní místa celkem pro 25 osob. V rám-
ci projektu bylo vytvořeno 6 nových pra-
covních míst s možností dotace, dalších 

8 účastníků odešlo do starobního dů-
chodu, 4 uplatnili získané znalosti při 
péči o blízkou osobu. Vzhledem k těž-
ké cílové skupině může být výsledek 
50 % zaměstnaných považován za více 
než uspokojivý.
Poděkování patří všem úřadům práce 
z kraje Vysočina za pomoc při výběru 
uchazečů, partnerům projektu (včetně 
Kraje Vysočina) a dalším organizacím, 
kterých bylo více než 40, za umožnění 
vykonání praxe a v neposlední řadě ce-
lému realizačnímu týmu, který zabezpe-
čil průběh výuky v Jihlavě, Třebíči a Žďá-
ře nad Sázavou.
Společnost CC Systems a.s., která se za-
měřuje na vzdělávání dospělých (rekva-
lifikace, počítačové kurzy, firemní vzdě-
lávání, komunikační dovednosti atd.) 
realizuje další projekty – aktuálně pro-
bíhají výběry účastníků do projektu Počí-
tačový specialista a pro zahraniční stáže 
v rámci projektů Leonardo da Vinci. Bliž-
ší informace je možné získat na přísluš-
ných úřadech práce a na jednotlivých 
vzdělávacích institutech, případně www 
stránkách www.ccsystem.cz.

Tento projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky

Další šance pro nezaměstnané

SC
 7

15
89

/1

VYCHÁZÍME 
V NÁKLADU 

215.000
VÝTISKŮ!!!

KRAJ 
VYSOČINA

KAŽDÝ 
MĚSÍC 

ZDARMA 
DO VAŠICH 
SCHRÁNEK

Obecní koordinátor – 
efektivní cesta obce (nejen) 

k evropským penězům
Blížící se spuštění programů financo-

vaných z EU v programovacím obdo-
bí 2007–13 přidává starostům a členům 
zastupitelstev venkovských obcí vrásky 
na čele. Jak se orientovat ve spleti 24 
českých programů, o které z nich se za-
jímat, aby projekty vedly k rozvoji ob-
ce? 
Ne všichni vědí, že ve hře jsou však dvě 

věci: na jedné straně suma peněz získa-
ná pro obec, na druhé straně vytvoření 
schopnosti rozvíjet se i po roce 2013, 
kdy evropské zdroje nebudou, nebo jich 
bude významně méně. Pravda, někteří 
ze starostů plánují pouze na „svoje“ vo-
lební období, pak je druhý pohled ne-
musí zajímat. Ti však, co vidí dopředu, 
už tuší, že udržet rozvoj bez zapojení 
celé obce nepůjde. K tomu je ale nutná 
spousta práce s lidmi, na kterou nejsou 
připraveni a jež trvá dlouho… 
Výhodnou pomoc (navíc zdarma) mů-

že nabídnout projekt financovaný Ev-
ropským sociálním fondem nazva-
ný „Obecní koordinátoři celoživotního 
vzdělávání“, jehož pilotní kurz se v zá-
ří rozbíhá v obci Bory. Kraj Vysočina je 
jediným z krajů, kde podobný projekt 
v České republice běží.
Vzdělávací program vyvinutý v rámci 

projektu připraví novou profesi venkov-
ského profesionála. Ten se kromě or-
ganizace vzdělávání pro dospělé v ko-
munitní škole bude starat o „rozvojové 
podhoubí“ a bude umět ve vsi nacházet 
nové lidi s nápady a s chutí spolupraco-
vat. 
Evropské zkušenosti z posledních 16 

letí ukazují, že rozvoj venkova nelze dě-
lat shora. Jeho dlouhodobá udržitelnost 
nezbytně závisí na aktivní účasti míst-
ních lidí. Vžil se výraz „rozvoj zdola“ 
(anglicky bottom-up) a v něm má zapo-
jení místních obyvatel klíčový vliv.
Avšak podmínkou cesty vpřed je 

schopnost domluvit se. Musí se jednat 
o domluvu aktivních lidí, ale zejména 
o dohodu různých skupin s různými zá-
jmy. Těmi jsou vedle zastupitelů a ze-
mědělců venkovští podnikatelé a hlav-
ně občané ať už ve spolcích či NNO ne-
bo i mimo ně.
Obecní partnerství klíčových akté-

rů a lídrů obce, jak je známe z metody 
Leader, jsou dle evropských zkušeností 
motorem dlouhodobé spolupráce a kon-
cepčního rozvoje vesnice. Aby se však 
komunitní skupiny na vesnici mohly za-
čít formovat, potřebují zájemci nejen in-
formace, ale zejména trenink v řadě no-

vých dovedností. Potřebují místo, kde 
se setkávat, a to nebývá v hospodě.
Škola na obci dělá vesnici zajímavou 

pro mladé rodiny a je jedním z iniciáto-
rů rozvoje.
Vhodná je zejména škola otevřená ve-

řejnosti. Začíná se vžívat název „ven-
kovská komunitní škola“. Pádným dů-
vodem pro občany, proč jít znovu do 
školy, je jejich osobní vzdělávání v obo-
rech, které je zajímají. Bez ztráty času 
a levněji než ve městě. Mezi nejfrek-
ventovanější kurzy patří jazyky, hlavně 
angličtina, počítače, Internet, ale i další. 
A tak při navštěvování této „školy pro 
dospělé“, v měnících se studijních sku-
pinách, začínají vznikat mezilidské vaz-
by a zejména „návyk setkávat se“ jako 
přirozená potřeba. Od něj je jen krok 
k integrovanému vesnickému partner-
ství.
Venkovská komunitní škola, zejmé-

na v sídlech do 1000 obyvatel, začíná 
sloužit jako rozvojová základna obce 
– stává se logickým partnerem zastupi-
telstva, ale i podnikatelů a zejména ob-
čanů v místě. Lidé ji začínají brát jako 
službu pro všechny. Není známo, že by 
se rušení školy dostalo na jednání zastu-
pitelstva v obcích, kde funguje komu-
nitní škola. Naopak: tam se směr migra-
ce obrací – mladí lidé neodcházejí a no-
ví se do vsi stěhují.

Vysočina na špici ČR, Bory na 
špici Vysočiny
Kraj Vysočina, nejenom díky velké-

mu podílu venkovské populace, ale i dí-
ky koncepční a promyšlené práci od-
boru školství, mládeže a tělovýchovy 
je v podpoře komunitního školství pro 
ostatní kraje vzorem. Po prvních vlaš-
tovkách vesnických komunitních škol, 
které se zúčastnily opakovaných progra-
mů Fondu Vysočiny v roce 2004 (např. 
ZŠ Strážek a další), se v listopadu 2005 
právě na Vysočině (Bory) setkali popr-
vé zájemci o venkovské komunitní ško-
ly z celé České republiky. 
Model komunitní obce s účastí školy 

a lidí ze vsi v Borech prakticky fungu-
je.
V obci o 783 obyvatelích byl v ro-

ce 2005 realizován projekt „Komunit-
ní obec Bory aneb Nic není nemožné 
a zázraky se dějí“ v rámci výzvy LEA-
DER POV 2005 („Most do Evropy“)je-
hož výsledkem byla nejenom obecní 
strategie a nové „neziskovky“, ale ze-
jména Komunitní škola. Tou k dnešku 

za dva roky existence prošlo na 170 do-
spělých studentů včetně 20 seniorů ve 
zvlášť pro ně zaměřených kurzech. Ko-
munitní školu Bory ocenili účastníci ce-
loevropského setkání Prepare Gathering 
2006 (23 států), zde proběhl loni v srp-
nu 2006 „Evropský týden komunitního 
vzdělávání“ (účastníci ze 6 států) a síd-
lí tu Národní síť venkovských komunit-
ních škol, o. s. s celostátní působností, 
známá i v Evropě.
V květnu komunitní aktivity včetně 

školy ocenilo kromě ministryně škol-
ství i na 60 zastupitelů a úředníků kraj-
ských úřadů z Nitry a Banské Bystrice 
v rámci exkurzí věnovaných zkušenos-
tem venkovského rozvoje zdola využi-
telným na Slovensku. Zde se připravu-
je na začátek října i celostátní seminář 
s mezinárodní účastí „Mobilizační me-
tody pro rozvoj venkovských obcí“.

Máte zájem o rozvoj 
obce? Také chcete vyškolit 
koordinátora?
„Tahouni“ z malých obcí, pokud Vás 

předchozí řádky oslovily – a nezáleží na 
tom, jestli jste starosty, řediteli či učite-
li škol nebo jenom v obci žijete – Vám 
všem může posloužit vyvíjený vzdělá-
vací program. Obecní koordinátoři, kte-
ří vzdělání absolvují – typicky respekto-
vaní místní rodáci po vysokoškolském 
studiu (mohou to však být i matky po 
mateřské dovolené a další, kdo se nebo-
jí učit) si osvojí řadu dovedností: dává-
ní lidí dohromady, budování partnerství, 
kterému se dnes říká animace, posilová-
ní obecního společenského života, ať už 
s využitím vlastních zdrojů obce, nebo 
grantových prostředků Evropské unie 
včetně rozvojových programů Leader. 
Budou umět pro obec navrhnout klíčové 
projekty s účastí občanů. Obci se určitě 
vyplatí. Navíc budou připraveni k aktiv-
ní spolupráci v rámci regionálního ven-
kovského rozvoje metodou Leader a za-
pojení do činnosti skupin pro místní ak-
ce (MAS). Vyvinutý program, který bu-
de certifikován MŠMT, dá absolventům 
předpoklady k zajímavé kariéře ve ven-
kovském prostoru. Vzdělávací kurz se 
rozbíhá již v září.
Přihlaste se manažerce projektu 

ing. Marcele Blažkové na blazkova.
marcela@tiscali.cz, tel.: 739 304 067.
Pro aktuální informace sledujte 

www.bory.cz a ww.leaderplus.cz / Ná-
rodní síť venkovských komunitních 
škol.
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Navíc: od 1. 8. 2007 na‰e v˘robky se znaãkou 

Nov˘ 6komorov˘ profil Inoutic Prestige
s v˘raznû lep‰ími tepelnû-izolaãními vlastnostmi.

Chtûjte 6 komor, chtûjte u‰etfiit!
Nejrychlej‰í z Vás obdrÏí 6komorová okna za cenu 5komorov˘ch!

POZOR!
NOVINKA!

Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou
tel: 566 697 310
fax: 566 697 393

e-mail: mont@pks.cz

Záruka kvality! âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

www.pks.cz

VOLEJTE ZDARMA 

800 23 00 23

PKS MONT, a.s.
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6 komor

hloubka 76 mm

stfiedové tûsnûní 
navíc

USNADNĚTE VAŠEMU DÍTĚTI NOVÝ ŠKOLNÍ ROK.
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PITBIKE

Na splátky i bez 
úroků.

Zkušební jízdy.
Nyní akce:

velká pracovní 
čtyřkolka Nobidick 

4x4 300 ccm za 
123.000 Kč 

a Masai S 300 sport
za 94.900 Kč!

Obě vč. SPZ a DPH.
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Inzertní
manažer:

Klára
Černíková
tel.: 777 789 600

e-mail:
kr-vysocina@ceskydomov.cz

999903685-01T.indd 1 9.8.2007 10:54:13

Koupím byt
nebo RD,

platím hotově!!!
tel: 608 444 424

Pávovská 3999/70, JIHLAVA, tel.: 567 230 050
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info@optimi.cz • optimibrno@quick.cz • www.optimi.eu

ZASKLENÍ LODŽIE

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

OPTIMI, spol. s r.o.
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721 • fax: 274 822 827
mobil: 602 477 874

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

VVVÁÁMM  ŠŠEETTŘŘÍÍ   TTEEPPLLOO  AA  PPEENNÍÍZZEE

Dodávky zajišťují naše smluvní firmy v celé ČR

SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

ZASKLILI JSME PŘES 4455 000000 BALKONŮ!ZÁRUKA 5 LET
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Prosetínský dub 
reprezentuje Vysočinu
Prosetín (kid) • V letošním roč-
níku ankety Strom roku Vysoči-
nu reprezentuje majestátní dub 
z Prosetína na Bystřicku. 
Hlasování v anketě probíhá do 

11. října, vítězný Strom roku bu-
de vyhlášen 20. října 2007 v br-
něnském Semilasse na koncertě 
Bratří Ebenů. 

Reprezentant našeho kraje, pro-
setíský dub, je pravidelný, mo-
hutný strom. Ve výšce 130 centi-
metrů nad zemí má obvod kmene 
úctyhodných 452 centimetrů. 
Aktuální stav hlasování a dal-

ší informace o pořádající nada-
ci a nominovaných stromech lze 
zjistit na www.stromzivota.cz.

Jak podpořit prosetínský dub 
v anketě strom roku:

1. Poslat SMS ve tvaru DMS STROM8 na číslo 87777. Cena jedné SMS 
je 30 Kč. Nadace Partnerství obdrží 27 Kč, které poputují do veřejné 
sbírky na podporu výsadeb stromů. Dárcovských SMS můžete poslat 
neomezené množství.

2. Hlasovat pomocí hlasovacích archů. Na jednom archu může hlasovat 
20 osob. Pokud byste se rozhodli podpořit prosetínský dub tímto způ-
sobem, arch můžete zdarma vyplnit v Turistickém informačním centru 
Bystřice nad Pernštejnem, které se nachází v budově Městského mu-
zea na Masarykově náměstí. Pokud budete chtít zapojit do hlasová-
ní více osob (například žáky vaší školy, členy oddílu a podobně), kon-
taktujte Kateřinu Fučíkovou (telefonní číslo 607632739, email: fuci-
kpro@tiscali.cz) nebo Obecní úřad Prosetín. Hlasovací archy si také 
můžete sami objednat (cena archu je 60 Kč) na internetových strán-
kách Nadace Partnerství www.nadacepartnerstvi.cz.

Lidé mohou proti radonu bojovat penězi
Vysočina (kid) • Lidé i veřejné 
instituce, kteří mají zájem o stát-
ní dotaci na protiradonová opat-
ření v bytech, rodinných domech 
i budovách, ji mohou získat 
už jen v průběhu dal-
ších dvou let. Poté 
skončí republi-
kový radonový 
program, kte-
rý trvá od roku 
2000. 
R a d o n o v ý 

program nabízí 
bezplatné mě-
ření úrovně vý-
skytu radioaktivní-
ho plynu radonu, stát-
ní dotaci na protiradonová opat-
ření pro občany ve výši 150 tisíc 
korun na jeden byt a pro veřejné 

instituce v plné výši a státní dota-
ci na odradonování veřejných vo-
dovodů. 
Na Vysočině je radonové nebez-

pečí poměrně vysoké. 
Do dnešního dne 
už byl promě-
řený jeho vý-
skyt v 95 pro-
centech byto-
vých objek-
tů v místech, 
kde je před-
poklad výsky-
tu plynu. Pro-

tiradonová opat-
ření má za sebou 

596 bytů, 45 mateř-
ských a základních škol a 118 ve-
řejných vodovodů. Tato opatření 
přišla na 111 milionů korun.

Kraj eviduje ještě 350 bytových objektů s nadměrným výskytem radonu. 
Vyzývá proto starosty, aby se na kraj obrátili za účelem získání konkrét-
ních adres a upozornili majitele na možnost získání státní dotace. 

Obce, jejichž obyvatel se týká možnost 
získání dotace na protiradonová opatření:

Havlíčkobrodsko: Lipnice nad Sázavou, Kouty
Jihlavsko: Batelov, Janštejn, Lhotka, Mrákotín
Pelhřimovsko: Častrov, Hojanovice, Koberovice, Nový Rychnov, Po-

čátky, Těšenov, Ústrašín, Miletín
Třebíčsko: Benetice, Budišov, Čikov, Jesenice, Klučov, Kojeti-

ce, Mihoukovice, Nárameč, Okřešice, Přeckov, Pyšel, 
Rudíkov, Smrk, Svatoslav, Tasov, Trnava, Třebíč, Va-
něč, Věstoňovice, Vladislav

Žďársko: Dolní Heřmanice, Chlumek, Lavičky, Měřín, Nedvě-
dice, Oslavička, Stránecká Zhoř, Šeborov, Uhřínov, 
Věchnov, Velká Losenice. 

Bližší informace jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz.

Kraj podpoří talentované sportovce
Vysočina (kid) • Sportovci, kteří 
náš region reprezentují na nejvyš-
ších soutěžích, mohou od kraje zís-

kat více peněz. Zastupitelé rozhod-
li, že pravidla pro přidělování dotací 
na účast na mistrovství světa, evro-

py a republiky upraví tak, že pod-
poru získají všichni, kteří se přihlá-
sí do 10. září letošního roku. Pravi-

dla pro přidělení tohoto příspěvku 
jsou na adrese www.kr-vysocina.cz, 
v oddělení mládež a sport.

Vysočina (kid) • Maskotem sou-
těže My třídíme nejlépe je paná-
ček Plasťáček, kterého vyrobily 
děti ze základní a mateřské ško-
ly při zdravotnických zařízeních 
Havlíčkův Brod.
Na maskota a slogan soutěže 

byla také vyhlášena soutěž pro 
školáky. Samotné klání My tří-
díme nejlépe pak probíhá mezi 
obcemi. Podpořit šance své ob-
ce může ještě v září každá do-
mácnost, která třídí svůj odpad 

do nádob k tomu určených. Za 
období IX. 2006 – IX. 2007 se 
čtvrtletně hodnotí množství vy-
tříděného papíru, plastu, nápo-
jových kartonů, bílého a barev-
ného skla, vybavení obce ná-
dobami na jednotlivé komodity 
a existence místa zpětného od-
běru elektrozařízení. Průběžné 
výsledky pořadí obcí jsou zve-
řejněny na stránkách soutěže 
www.mytridimenejlepe.cz.
Soutěž bude provází slogan Lu-

cie Šindelářové ze SZŠ a VOŠZ 
Havlíčkův Brod:

Kdo odpad třídí,
život se mu líbí.
Třídění odpadu

bere jako výsadu.
Svět je jenom jeden,
nekazme ho jedem!
Za život bez smradu

– třídění odpadu.

INZERCE

INZERCE

Děti vyrobily maskota 



Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 15. září. Tři vy-
losovaní obdrží zajímavé ceny. 
Můžete využít i emailovou ad-
resu vysocina@ceskydomov.cz.

Vyluštění z minulého čísla: Jih-
lavské podzemí má rozlohu 
50 000 m2 a délku asi 25 km. Je 
to druhý největší podzemní laby-
rint v ČR.

Výherci z minulého čísla J. Háj-
ková, Třebíč, J. Marková, Věž a L. 
Prchal, Sázavka získali krajské 
tričko, kuličkové pero a záložku 
do knihy s logem kraje.

Jako město je Ledeč nad 
Sázavou uváděno již od 

1442. V XVI. a XVII. stol. jej 
proslavilo viz 1.taj. Od 1656 
je známa nejstarší viz 2. taj. 

v Posázaví. Za prohlídku 
stojí i viz 3. taj. z roku 1770. 

Najdeme jej na náměstí.

Autor:
-rich-

Chateau-
briandova 

povídka

Hudební 
nástroj

Lat. zkr. 
souhvězdí 

Orionu

Obyvatelé 
Belgie Trup letadla Ugrofinská 

bohyně Snad Vážnost
Prudký kop 
na branku
v kopané

Oční lékař 
(zastarale)

Nejznámější 
Korsičan

Gogolův 
pseudonym

Sladkovodní 
ryba

Jednotka 
hlasitosti 

zvuku

Pes
Z „Babičky“ Druh bavlny SPZ Hr. 

Králové

Máma 
(domácky) Značky tónů Silný provaz

Tenisový 
úder těsně 

za síť

3. tajenka

2. tajenka

Nemoc

Černá káva It. mužské 
jménoVolný hráč 

fotbalového 
týmu

Cizí žen. 
jméno

Otec 
(nářečně)

Společenská 
hra

Součást 
motorů

Indické 
město

Krmelec 
žebřinový

Šimpanz 
a bonobo

Zázraky
Papoušek Zvratné 

zájmenoIniciály 
skladatele 

Martinů Koření Neosvětlená 
část

Ludolfovo 
číslo

Poranění Hrabství VB C

Naše taneční 
skupina

Identifikační 
číslo org. Pramáti

Hudební 
nástroj 

(brumajzl)

Japonský rod 
obřadníků

Nasycený 
uhlovodík

Anonym Chem. zn. 
thallia

Angl. ženské 
jméno 1. tajenka

Pomůcky:
Akka; akre; Imbe;

Národnost 
v Laosu

Součást 
růžového 

oleje
Sarmat
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�1. září
Diecézní pouť rodin s otcem 
biskupem, pontifikální mše sva-
tá, loutkové divadlo, koncerty, vý-
tvarné dílny, pohádková zahrada 
a další, areál zámku a Zelené ho-
ry, Žďár nad Sázavou, 9.00, více na 
www.biskupstvi.cz
Klášterní noc, derniéra Muzea 
klavírů, Pocta Santinimu, koncert 
smíšených pěveckých sborů Sva-
topluk a Otakar, koncert Gabriely 
Demeterové, Slovo na dobrou noc, 
zámek, Žďár nad Sázavou, 16.30, 
www.biskupstvi.cz
Rozloučení s prázdninami, se-
tkání držitelů Rodinných pasů z Vy-
sočiny a jižní Moravy, jízda na bý-
ku, lukostřelba, trampolíny, střelba 
ze vzduchovky a další, Westernové 
městečko Šiklův mlýn, Zvole, 13.00, 
více na www.western.cz

�7. září
O poklad náměšťského purk-
mistra, velká dobrodružná hra pro 
velké i malé v historických prosto-
rách zámku a v zámeckých zahra-
dách, připraveny nové soutěže, kte-
ré potrápí tělo i ducha, nádvoří 
zámku, Náměšť nad Oslavou, sraz 
v 15.30 na Masarykově náměstí

�8. září
Ro(c)kfest Chotěboř 2007, At-
lantic (hardrock), Artery (rockme-
tal), Snakebite (rock), Upland (cros-
sover), sokolovna, Chotěboř, 17.00
Dny evropského historického 
dědictví, Havlíčkovo náměstí a vý-
znamné památky, kostel Nanebe-
vzetí P. Marie, kostel sv. Kateřiny, 
kostel sv. Vojtěcha, klášterní kostel 
Sv. Rodiny, Štáflova bašta, Štáflova 
chalupa, Galerie výtvarného umění, 
Muzeum Vysočiny (dům KHB), Hav-
líčkův Brod, 9.00
Středověké ležení, společnost 
historického šermu TAS, za Sta-
rou poštou na horní straně Masa-
rykova náměstí, Velká Bíteš, 15.00 
– 22.00
Výstava drobného zvířectva, are-
ál Českého svazu chovatelů v Láni-
cích, Velká Bíteš, 8.00 – 18.00

�9. září
Tradiční hodový program, Masa-
rykovo náměstí, pod májou, Velká 
Bíteš, 14.30

�10. září
Michal Prokop & Framus Five, 
Národní dům, Třebíč, 19.00

�12. září
Jakub Pustina a jeho hosté, ka-
menný sál zámku, Třebíč, 18.00

�13. září
Josef Dvořák na motivy hry 
V+W Divotvorný hrnec, Divadlo 
Pasáž, Třebíč, 17.00 a 20.00

�14. září
Divadelní představení Milion li-
ber, Dana Morávková a Jan Ré-
vai v anglické kriminální kome-
dii, Jízdárna, Náměšť nad Osla-
vou, 19.00

�15. září
XVII. Zámecký koncert, zámec-
ká knihovna, Náměšť nad Osla-
vou, 17.00
Bramborobraní, IX. ročník pře-
hlídky folklórních souborů spojený 
s trhem lidových řemesel, Karlovo 
náměstí, Třebíč, 10.00

�16. září
Dny evropského dědictví v Měst-
ském muzeu Chotěboř, výstava 
dámských čepců z 1. pol. 19. sto-
letí z oblasti Chotěbořska a přileh-
lých regionů, 9.00

�21. září
Josef Fousek, kino, Ždírec nad 
Doubravou, 18.00

�22. září
Václavské slavnosti, městské 
slavnosti, tradiční jarmark, Palacké-
ho náměstí, Počátky
Noční prohlídka zámku, Velké 
Meziříčí

�29. září
Setkání harmonikářů, sokolov-
na, Jimramov

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

Na kole od zámku ve Žďáru n. S. až po Nové Ransko
Po prohlídce architektonických 

skvostů Žďáru nad Sázavou, který-
mi jsou zámek a poutní kostel na 
Zelené hoře, pojedeme přes maleb-
né vesničky, lesy a louky do Nové-
ho Ranska. Zpátky se vydáme přes 
husté lesy Ranského polesí. 
Vyjíždíme od zámku Žďár nad 

Sázavou, který se nachází na 
okraji města u silnice číslo 37 ve-
doucí do Škrdlovic. Historie Žďá-
ru je úzce spjata s cisterciáckým 
klášterem, který významně ovliv-
ňoval hospodářský a kulturní roz-
voj této oblasti. Jeho pohnutý 
osud ukončil velký požár v roce 
1784, kdy byl definitivně zrušen 
a postupně přebudován na zámek. 
V areálu zámku uvidíme mimo ji-
né konventní kostel Nanebevze-
tí Panny Marie, gotickou bazi-
liku (druhá největší na Moravě) 
přestavěnou Santinim na počátku 
18. století a nejstarší objekt z do-
by budování kláštera – Studnič-
ní kapli. Po prohlídce zámku ne-
smíme zapomenout vyšlapat krát-
ce a prudce po žluté (nebo kousek 
dál po silnici) nahoru na Zelenou 
horu, kde je nejcennější dílo Jana 
Blažeje Santiniho – poutní kostel 

sv. Jana Nepomuckého. Jde o svě-
tově ceněné dílo barokní gotiky, 
které je zapsáno na seznam světo-
vého dědictví UNESCO. 

Po prohlídce všech zajímavostí 
pokračujeme po silnici směr Pol-
nička tři kilometry. Do Polničky 
jedeme krásnou alejí, mírně zvl-

něnou cestou, lemovanou zleva 
rybníkem. 
Polničkou projedeme a pokra-

čujeme dále po silnici směr Ra-
čín. Vystoupá-
me krátký kopec 
a pak zase sjíž-
díme. Dále pře-
važuje stoupání. 
Projedeme ko-
lem kříže Bo-
žích muk, kde 
se silnice stá-
čí doprava a po-
té pojedeme tak 
dlouho, až do-
jedeme ke kři-
žovatce s lesác-
kou cestou, kde 
odbočíme do-
prava na lesác-
kou cestu ozna-
čenou zákazem 
vjezdu. A dále si 
již budeme uží-
vat mírný sjezd 
krásným lesem 

bez aut. Projedeme kolem mís-
ta se žlutou značkou a jedeme dál 
a dál, až se opět napojíme na silni-
ci. Vydáme se rovně směr Hlubo-

ká. Po chvíli stoupání přijedeme 
ke křižovatce, kde odbočíme do-
leva směr Hluboká. Zde se k nám 
přidá žlutá značka, která nás po-
vede až k rybníku Řeka. Následu-
je mírné stoupání kaštanovou ale-
jí, které střídá pěkný sjezd do ves-
ničky Hluboká. Z ní pokračujeme 
po žluté směr rybník Řeka 2,5 ki-
lometru. Žlutá nás vyvede z ves-
ničky kolem vepřínu až do přírod-
ní rezervace Řeka, kde se budeme 
pohybovat po pěkné polní cestě. 
Přejedeme přes hráz rybníka Ře-
ka a jedeme stále po žluté až do 
Starého Ranska. Tady máme mož-
nost občerstvení a dále se vydáme 
po žluté k Pobočenskému rybní-
ku. Vše po rovince. U rybníku je 
rozcestí, od kterého pokračujeme 
po červené směr Nové Ransko. 
V obci Nové Ransko se napojíme 

na hlavní silnici, na které odbočí-
me vlevo. Po pár stech metrech jíz-
dy po silnici odbočíme vlevo na le-
sáckou cestu do lesa, kde narazíme 
na modrou značku a té se budeme 
držet. Po chvilce jízdy po rovin-
ce zahájíme vytrvalé stoupání až 
k rozcestí Sajfertův buk. Celý úsek 
od Nového Ranska jedeme podél 

hranice NPR Ransko, která chrá-
ní rostliny a živočichy Ranského 
masívu s hadcovými bory, jedlo-
bučinami a prameništními jasano-
vými olšinami. Od Sajfertova bu-
ku ještě chvíli stoupáme a pak už 
nás čeká zasloužený sjezd. Od roz-
cestí Podhorská louka pokračuje-
me po modré směr Synkův kopec 
dva kilometry. Od rozcestí Synkův 
kopec jedeme stále stejnou cestou 
rovně, jen změníme značku na ze-
lenou směr Vápenice pět kilomet-
rů. Většinu cesty klesáme, až pro-
jedeme kolem Vepřovských ryb-
níků. Tam odbočíme a křižujeme 
silnici a dál již stoupáme po les-
ních cestách až k rozcestí Račín-
ský les. Odsud pokračujeme po ze-
lené směr Vápenice půl kilometru, 
Talský mlýn– hotel šest kilomet-
rů. Střídavým stoupáním a klesá-
ním jedeme po lesáckých cestách 
i pěšinách ve výjimečně zachova-
lé přírodě až k vodní nádrži Pil-
ská a k rozcestí Talský mlýn – ho-
tel. Zde se můžeme osvěžit koupe-
lí a pokračovat po červené půl ki-
lometru k areálu zámku ve Žďáru. 
Celkem 40,5 km. 
Náročnost 2.

TIP NA VÝLET

V září začne Mahlerův festival

Šestý ročník už probíhá v at-
mosféře postupných příprav na 
velká mahlerovská jubilea v le-
tech 2010 a 2011, kdy do Kališť 
u Humpolce a do Jihlavy přijede 
Thomas Hampson spolu s další-
mi velkými uměleckými osob-
nostmi a soubory a kdy meziná-
rodní oslavy 7. července 2010 na-
vštíví i vnučky skladatele Marina 
a Alma.
Základní myšlenka festiva-

lu Hudba tisíců zůstává od jeho 
vzniku stále stejná: rozvíjet ten-
to projekt v návaznosti na před-
chozí aktivity devadesátých let 
dvacátého století (obnova rodné-
ho domu Gustava Mahlera) s per-
spektivou dalších desetiletí jako 
symbol vzájemné evropské spo-

lupráce pro posluchače v regio-
nu, hudebníky, ale i další uměl-
ce a návštěvníky, kteří přijíždějí 
z České republiky i ze zahraničí. 
Festival Gustava Mahlera Hud-

ba tisíců zdůrazňuje samozřejmě 
na prvním místě tvorbu samotné-
ho autora (symfonickou a písňo-
vou), otevřenost jeho hudebního 
a filozofického odkazu, schop-
nost předjímat budoucnost, ote-
vřenost nejrůznějším vlivům, 
multikulturnost, polystylovost 
a vzájemné ovlivňování jednotli-
vých druhů umění.
Předehrou letošního šestého 

ročníku festivalu bude vystoupe-
ní mladých hudebníků ze Základ-
ní umělecké školy v Jihlavě na 
náměstí, organizátoři se tak snaží 

propojit mladé soubory z regionu 
s dalšími umělci a soubory, které 
na festival přijíždějí.
Vlastní zahájení bude letos patřit 

koncertu Filharmonie Brno s di-
rigentem Martinem Turnovským, 
pěvkyní Karlou Bytnarovou a só-
listou Františkem Novotným.
Zazní zde Straussova symfo-

nická báseň Don Juan, Houslový 
koncert Ericha Wolfganga Korn-
golda a Mahlerovy Písně na tex-
ty Friedricha Rückerta.
V rámci festivalu vystoupí s du-

chovní tvorbou renesance soubor 
Octopus Petra Daňka. 
Projektem, který se snaží na-

vázat na atmosféru doby Gusta-
va Mahlera i na tragické kapito-
ly z historie židovství v Čechách, 
je koncert orchestru Quattro s ba-
rytonistou Ivanem Kusnjerem 
a mladým dirigentem Markem 
Štilcem.
Posluchači budou mít možnost 

v presbytáři Hotelu Gustav Ma-
hler vyslechnout Adagietto z Pá-
té symfonie Gustava Mahlera, 
Schönbergovu skladbu Zjasněná 
noc a skladbu Sylvie Bodorové 

Terezín Ghetto Requiem ve verzi 
pro baryton a smyčcový orchestr.
Mezinárodní spolupráci a ev-

ropský rozměr festivalu bude le-
tos reprezentovat literárně hudeb-
ní projekt Vita Caroli, v němž se 
spojuje četba úryvků z vlastní-
ho životopisu Karla IV. v podání 
Bořivoje Navrátila s vystoupením 
českolucemburského souboru Bo-
hemia Luxembourg Trio. Poslu-
chači budou mít možnost navští-
vit vystoupení těchto umělců ne-
jen v Jihlavě, kde soubor vystoupí 
i v rámci velmi populárního kon-
certu pro mládež, ale i na dalších 
místech Vysočiny – Polná, Tře-
bíč, Bystřice nad Pernštejnem.
K dalším festivalovým městům 

se letos podruhé připojil i zámek 
v Náměšti nad Oslavou, kde vy-
stoupí s hudbou osmnáctého sto-
letí soubor Camerata berolinen-
sis.
V tradičním večeru písní v Ho-

ráckém divadle se tentokrát před-
staví jihlavská rodačka působící 
nyní v Německu – Kateřina He-
belková spolu s klavíristou Da-
videm Švecem. Samozřejmě, že 

i na tomto koncertu zazní písně 
Gustava Mahlera.
Atraktivní součástí festivalu bu-

de vystoupení českého chlapecké-
ho sboru Boni pueri se sbormis-
try Pavlem Horákem a Jakubem 
Martincem.
Na letošní ročník festivalu by-

la pozvána i Divadelní společ-
nost Jana Hrušínského, která uve-
de představení Petrolejové lampy 
Jaroslava Havlíčka v režii Jura-
je Herze, který mimochodem re-
žíroval i stejnojmenný slavný čes-
ký film. 
Z hereckých osobností, které se 

v Jihlavě v tomto představení ob-
jeví, jmenujme alespoň Báru Hr-
zánovou a Radka Holuba.
Z mimohudebních akcí se i le-

tos bude konat malá slavnost v ro-
dišti Gustava Mahlera v Kalištích 
u Humpolce a symbolické sáze-
ní růží.
Tu letošní přiveze ze zahrady ve 

Westminsteru významná anglic-
kočeská výtvarnice Helena Giras-
-Kozáková. V rodném domě bude 
otevřena výstava jejich nejnověj-
ších keramických objektů.

Vysočina (js) • Již pošesté se letos na podzim 
od 14. září do 14. listopadu bude v Jihlavě a na 
dalších místech Vysočiny konat festival Hudba 
tisíců – Mahler Jihlava 2007, který připomíná 
velkou skladatelskou osobnost Gustava Mahlera, 
jenž se narodil v Kalištích u Humpolce a své 
dětství prožil v Jihlavě.

Trampský širák 
bude počtvrté
Štoky (kid) • Už počtvrté čeká 
příznivce trampské muziky velký 
festival Trampský širák v penzio-
nu Hanesův mlýn u Štoků na Hav-
líčkobrodsku. Areál dobrou hud-
bou ožije 8. září. Letos na festiva-
lu vystoupí Jan Nedvěd, Pavel Bo-
bek, Hop Trop, Nezmaři, Pacifik, 
Marien, Samson, Berušky, Slu-
nečno, Wabi Daněk, Jitka Vrbová, 
Ríša Melichar, Miloš Dvořáček, 
Vojta Kiďák Tomáško, Quanti Mi-
noris, Epydemye a 4 zdi.
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Hejtman Miloš Vystrčil si se starostou Janem Zahradníčkem připili stylově 
krajskou jeřabinkou.

Česká beseda v podání studenecké mládeže.

Zdeněk Trávníček, starosta Veselého Žďáru, přebírá od náměstka hejtmana 
Václava Kodeta cenu za příkladnou péči o zeleň v obci.

Upravené centrum Studence.

VESNICE VYSOČINY OČIMA FOTOGRAFA

Studenec dostal jméno buď po studních, anebo podle počasí. Kdo ví?

Masaryk, Beneš a Stalin. Na jednom kameni k vidění jen ve Studenci.

Interiér kaple svatého Václava. Fota: Luboš Pavlíček

Český svaz žen korunuje starostu. Zábavná část slavnosti.

Lidé ve Studenci vesnici na 
slavnost pečlivě připravili
Přesně zastříhané trávníky, udr-

žovaná veřejná prostranství, čis-
té silnice a zametené chodníky. To 
vítalo účastníky slavnosti vyhlá-
šení Vesnice Vysočiny na každém 
kroku. 
Bylo vidět, že lidé vzali vítězství 

své obce vážně. Pečlivě upravené 
bylo i okolí kamenné stély s třemi 
plastikami, která byla předmětem 
rozhovorů. Jednou z plastik je totiž 
Stalin – komunistický zločinec. 
Velmi jasně a stručně se k pří-

tomnosti busty vyslovil kraj-
ský hejtman Miloš Vystrčil jmé-
nem svým a svých kolegů z ra-
dy. Hejtman doporučil zastupitel-
stvu obce Studenec, aby právě ono 
rozhodlo o využití finanční odmě-
ny, kterou obec získala od kraje za 
vítězství v krajském kole soutěže 
Vesnice roku s tím, že navrhl, aby 
část z těchto peněz byla použita na 
odstranění Stalinovy busty. „Uvě-

domuji si, že krajská a obecní sa-
mospráva jsou rovnocenní partne-
ři a že jeden druhému nemůžeme 
nic přikazovat, proto se jedná pou-
ze o doporučení. Jakým způsobem 
Studenec s odměnou naloží, bude 
nakonec jeho svrchované rozhod-
nutí,“ komentoval své doporučení 
Miloš Vystrčil. 
V roce 2005 přijalo krajské za-

stupitelstvo Zásady Zastupitelstva 
kraje Vysočina pro udělení ceny 
Vesnice Vysočiny. Cenu získá au-
tomaticky každý rok vítěz krajské-
ho kola soutěže Vesnice roku. Sou-
těž Vesnice roku vyhlašuje Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR, Mi-
nisterstvo zemědělství ČR a Svaz 
obcí a měst spolu se Spolkem pro 
obnovu venkova. Krajský úřad 
kraje Vysočina na žádost vyhlašo-
vatelů každoročně do odborné ko-
mise nominuje pouze jednoho od-
borníka na regionální rozvoj.

2007 • Studenec – okres Třebíč (zlatá stuha)
 • Pikárec – okres Žďár nad Sázavou (bílá stuha) 
 • Zárubice – okres Třebíč (modrá stuha) 
 • Veselý Žďár – okres Havlíčkův Brod (zelená stuha) 
 • Hluboké – okres Třebíč (oranžová stuha)
 • Police – okres Třebíč (hnědý diplom)
 • Bory – okres Žďár nad Sázavou (modrý diplom)
 • Jiratice – okres Třebíč (zelený diplom)
2006 • Mladoňovice – okres Třebíč (zlatá stuha)
 • Nová Ves u Nového Města na Moravě – okres Žďár nad Sázavou 

(bílá stuha) 
 • Horní Krupá – okres Havlíčkův Brod (modrá stuha) 
 • Kaliště – okres Pelhřimov (zelená stuha) 
 • Bohuňov – okres Žďár nad Sázavou (hnědý diplom)
 • Myslibořice – okres Třebíč (modrý diplom)
 • Jinošov – okres Třebíč (zelený diplom)
2005 • Jakubov u Moravských Budějovic – okres Třebíč (zlatá stuha)
 • Havlíčkova Borová – okres Havlíčkův Brod (modrý diplom + bílá 

stuha) 
 • Jiřice – okres Pelhřimov (modrá stuha) 
 • Pikárec – okres Žďár nad Sázavou (zelená stuha) 
 • Dušejov – okres Jihlava (hnědý diplom)
2004 • Radostín – okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha)
 • Horní Krupá – okres Havlíčkův Brod (bílá stuha) 
 • Mladoňovice – okres Třebíč (hnědý diplom+modrá stuha) 
 • Nová Říše – okres Jihlava (modrý diplom) 
 • Bratřice – okres Pelhřimov (zelená stuha)
2003 • Vilémov – okres Havlíčkův Brod (zlatá stuha)
 • Kralice nad Oslavou – okres Třebíč (zelená stuha) 
 • Nová Říše – okres Jihlava (modrá stuha) 
 • Jiřice – okres Pelhřimov (bílá stuha)
2002 • Libice nad Doubravou – okres Havlíčkův Brod (zlatá stuha) 
 • Luka nad Jihlavou – okres Jihlava (modrý diplom) 
 • Mladoňovice – okres Třebíč (modrá stuha) 
 • Vilémov – okres Havlíčkův Brod (zelená stuha) 
 • Kralice nad Oslavou – okres Třebíč (bílá stuha)
2001 • Častrov – okres Pelhřimov (zlatá stuha)
 • Mladoňovice – okres Třebíč (bílá stuha) 
 • Radostín – okres Žďár nad Sázavou (zelená stuha) 
 • Vilémov – okres Havlíčkův Brod (modrá stuha) 
 • Jiřice – okres Pelhřimov (modrý diplom)
2000 • Dukovany – okres Třebíč
 • Častrov – okres Pelhřimov 
 • Libice nad Doubravou – okres Havlíčkův Brod

Přehled oceněných  obcí v soutěži Vesnice roku – Vesnice Vysočiny


