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Jižní Moravou
za prací i zábavou

Během své státní návštěvy České republiky navštívil prezident Řecké republiky pan Karolos Papoulias 4. prosince
také jižní Moravu. Řeckého
prezidenta přivítal hejtman Jihomoravského kraje Michal
Hašek spolu s krajskou radní
Ilonou Sokolovou.
Poté se řecký host setkal na
Nové radnici s primátorem města
Brna a členy brněnské rady a krátce se prošel centrem jihomoravské
metropole. Měl tak možnost seznámit se s „řeckou stopou“ Brna – reprezentativními budovami a památkami odkazujícími na starověké
Řecko. Součást programu tvořilo
setkání se zástupci řecké komunity v Moravském zemském muzeu.
Poslední částí návštěvy byl oběd
pořádaný na počest prezidenta Papouliase hejtmanem Jihomoravského kraje.
„I když byla návštěva krátká,
s panem prezidentem jsem měl
možnost pohovořit i o konkrétních
tématech. Diskutovali jsme možnosti spolupráce mezi jednotlivými
subjekty z České republiky a Řecka
v oblasti ekonomiky či cestovního
ruchu. Pan prezident také ocenil aktivitu řeckých spolků a organizací
v Brně,“ uvedl k návštěvě hejtman
Hašek.
(kr)

Přiveze
z olympiády
zlato?

Hvězdy jazzu
míří do Znojma

Rozhovor s Martinou Sáblíkovou
čtěte na straně 3
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Záchranáře prověřil cvičný teroristický útok

nout, mohou umožnit festivaly,
které ve Znojmě fungují a stávají
se pro milovníky hudby a vína nepostradatelnou součástí kulturního života. Jedním z nich je i třetí
ročník festivalu „Znojmo Jazz Fest/
wine goes to jazz“. Celá akce si
dává za úkol propojení vína a hudby, které se tak úspěšně podařilo
na Hudebním festivalu Znojmo i na
loňském prvním ročníku jazzového festivalu, a nabídnout poslucha-

nosti Čepro zaútočili teroristé, kteří
v areálu umístili výbušný systém.
Výbuch poškodil obvodový plášť
nádrže i přívodní potrubí, vyřadil
z provozu stabilní hasicí zařízení
na těžkou pěnu a nádrž o obsahu

čům kvalitní jazzová vystoupení
a koncerty spojené s kouzelným
prostředím města Znojma,“ říká
Jiří Ludvík, prezident festivalu.
„Festival má ve městě dobrou
tradici a návštěvníci si jej oblíbili.
Patronem celé akce je uznávaný slovenský jazzman Peter Lipa, jehož
koncert sklidil loni nebývalý
úspěch,“ doplňuje Petra Klobasová,
jedna z organizátorek festivalu.
(pokračování na str. 7)
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Druhé největší jihomoravské
město na jeden týden ovládne
jazz – ve dnech 20. – 24. ledna
se zde totiž uskuteční již třetí
ročník hudebního festivalu
s převážně jazzovou náplní
Znojmo Jazz Fest.
„Město Znojmo, tradiční centrum vinařství, se stává i centrem
kultury a cestovního ruchu. Propojení všeho, co může Znojmo občanům a jeho návštěvníkům nabíd-

Jak by se jihomoravští hasiči a záchranáři vypořádali s požárem
skladu pohonných hmot? To mělo
za úkol zjistit cvičení, které proběhlo dne 15. prosince v Kloboukách
u Brna. „Na jednu z nádrží společ-

Zimní bitva v Ořechově

Vinaři sklízeli ledové víno

S tatrovkou do Jižní Ameriky

Ukázku bojů z konce druhé světové války předvedou fanoušci
vojenské historie na konci ledna v Army Parku v Ořechově.

Na první letošní mrazy netrpělivě čekali všichni jihomoravští vinaři –
teprve při nich totiž mohli sklízet ledové víno. Byli jsme při tom!

Přežije padesát let stará Tatra 805 náročnou expedici do Jižní Ameriky?
A zvládne bez úhony ujet plánovaných deset tisíc kilometrů?

10 tisíc krychlových metrů hořlavé
kapaliny 1. třídy začala hořet,“ popsal scénář cvičení mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid.
„V náročných podmínkách mrazivého počasí hasiči k ochlazení
a uhašení nádrže postupně nasadili 12 vodních proudů, z nichž část
pro účely cvičení nahrazovala těžkou pěnu. Po vyčerpání zásob vody
v cisternách zřídili dálkovou dopravu vody z místní hydrantové sítě
i požární nádrže,“ podotkl Haid.
„Cílem bylo procvičit akceschopnost jednotek požární ochrany a dalších složek integrovaného
záchranného systému, jejich taktiku a součinnost při likvidaci požáru velkého rozsahu i jeho následků,“ vysvětlil Haid a doplnil, že
cvičení s téměř 30 zásahovými vozidly se zúčastnilo přes 100 záchranářů.
(tof)
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Schválen rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2010

Slovo úvodem

Krizi zvládneme společně

Mgr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
Na prahu nového roku 2010 chci
jako hejtman Jihomoravského kraje
poděkovat všem, kteří vloni přiložili
ruku k dílu, aby ani stamilionové škrty v příjmech krajského rozpočtu
zásadně nepoznamenaly život lidí
v našem krásném regionu. Těm, kteří místo nářků nad dopady hospodářské krize hledali cesty jak se s ní
vypořádat, aniž by to výrazně ovlivnilo rozsah a kvalitu veřejných služeb, jež kraj poskytuje.
Jsem rád, že v prvním roce vládnutí nové krajské koalice se dařilo
dosáhnout v zásadních věcech úplné
shody v zastupitelstvu. Loňský i letošní rozpočet, protikrizová opatření
i půjčku od Evropské investiční banky na rozvojové projekty příštích let
schválili všichni členové zastupitelstva bez rozdílu stranické příslušnosti a prokázali tak schopnost jednat
věcně a korektně, pochopit nadřazenost zájmů kraje nad zájmy stranickými. Těší mne, že jsme v loňském
krizovém roce byli tak úspěšní v čerpání evropských dotací. Především
z prostředků Regionálního operačního fondu jsme spolu s Vysočinou,
naším partnerem v Regionu soudržnosti Jihovýchod, vyčerpali téměř tři
miliardy korun. V letošním roce máme
šanci získat ještě víc.
Mimo jiné i proto jsme se rozhodli
vyjednat s Evropskou investiční bankou půjčku do výše dvou miliard korun, abychom měli v době hubených
příjmů z daní dost prostředků na spolufinancování takových projektů, které mají šanci získat dotace Evropské
unie. Kdybychom to neudělali, nebyli
bychom schopni evropské zdroje do
roku 2013 získat a definitivně bychom o tuto šanci přišli.
Letošní rozpočet, počítající s výdaji ve výši téměř 5,5 miliardy korun,
jsme koncipovali velmi opatrně s vědomím toho, že ani letos ještě nemusí nastat hospodářské oživení a s ním
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Jihomoravský kraj má rozpočet na
rok 2010. Rozpočet schválili dne
17. prosince krajští zastupitelé bez
rozdílu politické příslušnosti. Pro
návrh Rady hlasovalo všech 62 přítomných zastupitelů.
Proti výdajům ve výši 5,492 mld. Kč
stojí příjmy 4,981 mld. Kč. Schodek
ve výši 613,027 mil. Kč bude financován zapojením rezervních prostředků a částečně i využitím úvěru
Evropské investiční banky ve výši
606,594 mil. Kč. Zastupitelé přijali
doprovodné usnesení k plánovaným výdajům ve výši 50 milionů
korun, vyčleněným na úhradu tzv.
regulačních poplatků pacientům

i zlepšení daňových příjmů kraje.
Proto jsme se v investiční oblasti
soustředili výhradně na projekty, jež
představují naše priority. Především
jsou to investice do infrastruktury
cestovního ruchu a lázeňství, připomínám lázně Lednice a přípravu lázeňského areálu v Pasohlávkách. Nic
neslevujeme ani z naší podpory vědy,
výzkumu a inovací – vědecký park
CERIT představuje s částkou 476 milionů korun druhou největší položku
v našem úvěrovém rámci, vyjednaném s Evropskou investiční bankou.
V programu investic figurují také
desítky kilometrů silnic druhé a třetí třídy, stavby a rozšíření domovů
a center služeb pro seniory v několika městech kraje. Při koncipování
rozpočtu jsme ovšem nezapomněli
ani na to, že jsme krajem s převažující venkovskou strukturou osídlení
a na rozvoj venkova proto pošleme
z krajské pokladny zhruba 250 milionů korun. Část půjde na program obnovu obcí, část na výstavbu kanalizací a stavbu čistíren odpadních vod,
část na pomoc malým vesnicím atd.
Na přímou podporu zemědělcům je
vyčleněno 15 milionů korun, ať už
půjde o pořizování automatů na mléko či o podporu regionálních potravinářských značek na trhu, nebo posílení marketingu vinařů.
Na venkov jsme nezapomněli ani
při loňském jednání s vládou o financování ztráty z provozu regionálních
železničních tratí, ani při jednáních
s Českými drahami. Výsledkem je
zajištění dopravní obslužnosti celého
regionu, ale i to, že v příštích třech
letech dají České dráhy 900 milionů
korun do obnovy vozového parku,
aby se kultura spojení s krajskou metropolí výrazně zvýšila. Cením si však
i toho, že letošní rok bude ve znamení další spolupráce kraje a jeho metropole Brna. Především při budování
Janáčkova kulturního centra, ke kterému jsme se na konci minulého
roku zavázali společnou deklarací.
Hodláme také pokračovat v podpoře
Úrazové nemocnice a pracujeme
s odborníky na nové koncepci zdravotnictví Jihomoravského kraje.
Rok, jehož první dny právě prožíváme, rozhodně nebude jednoduchý.
Není však třeba propadat malomyslnosti. Nenechejme se odradit překážkami, nejistotami či dokonce dílčími
prohrami a dejme se do práce. Udělejme vše co je v našich silách, abychom co nejdříve společně překonali
důsledky hospodářské krize.

krajských zdravotnických zařízení.
Krajské zastupitelstvo dále schválilo Memorandum o spolupráci při
přípravě a realizaci projektu „Novostavba Janáčkova kulturního centra“ mezi Ministerstvem kultury, Jihomoravským krajem, Statutárním
městem Brnem a Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy. Zároveň uložilo Radě JMK zapracovat
do návrhu rozpočtů na roky 2011 až
2013 finanční prostředky na přípravu a realizaci tohoto projektu (do
celkové výše 100 mil. korun).
Zastupitelé Jihomoravského kraje
také rozhodli o sloučení příspěvkové organizace Střední odborné ško-

ly a Středního odborného učiliště
nábytkářského v Rosicích s příspěvkovou organizací Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště stavební v Bosonohách, s účinností od
1. 7. 2010. Důvodem sloučení je současný nepříznivý demografický vývoj, jehož následkem dochází ke
značnému poklesu počtu žáků, kteří
zahajují vzdělávání na středních školách. Zásadním úsporným opatřením
bude přestěhování všech činností
SOŠ a SOU v Rosicích, tj. střední školy, školní jídelny a domova mládeže,
do Brna – Bosonoh, takže areál školy
v Rosicích bude zcela vystěhován.
Radní Oldřich Ryšavý také informo-

Na prvním místě je třeba připomenout vítězství v soutěži Národní ceny
kvality České republiky ve veřejném
sektoru – model CAF (The Common
Assessment Framework – společný
hodnotící rámec). Uplatňování modelu CAF se krajský úřad věnuje od
roku 2005, kdy probíhá každoroční
sebehodnocení krajského úřadu dle
přesně stanovených kritérií. Na základě takto získaných výsledků je vždy
sestaven akční plán, který obsahuje
konkrétní opatření ke zlepšování služeb poskytovaných krajským úřadem
a jeho plnění se pravidelně vyhodnocuje. V uplatňování moderních metod řízení, mezi něž CAF patří, budeme i nadále pokračovat.
Orgány kraje schválily podání žádosti na projekt „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje
a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje“ do výzvy v rámci
Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Projekt chce dosáhnout trvalého systémového zlepšo-

vání a zvyšování výkonnosti úřadu
prostřednictvím využití metod řízení
kvality (model CAF, strategické, procesní a projektové řízení).
Mezi významná ocenění, jichž si
velmi vážíme, určitě patří také
2. místo v soutěži Úřad roku „Půl na
půl – respekt k rovným příležitostem“, kterou vyhlásila společnost
Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem vnitra s cílem podporovat zavádění rovných příležitostí do
práce a politiky úřadů veřejné správy a především vyzdvihnout ty úřady, kde princip rovných příležitostí
funguje. Krajský úřad rovněž získal
3. místo mezi krajskými úřady v třetím ročníku projektu Nejlépe komunikující úřad. Projekt pravidelně
monitoruje úroveň komunikace institucí veřejné správy.
Velkou pozornost trvale a soustavně věnujeme metodické pomoci obcím na svém území. Jedním
z výrazných nástrojů této pomoci
jsou pravidelné porady vedení kraje a krajského úřadu se starostkami

a starosty obcí, které se dvakrát ročně uskutečňují přímo v jednotlivých okresech. Metodickou pomoc
velmi pozitivně hodnotí starostky
a starostové obcí také v pravidelném dotazníkovém šetření, jehož
prostřednictvím získáváme důležitou zpětnou vazbu také od občanů
a příspěvkových organizací zřizovaných JMK. Co mne zejména potěšilo, je výrazné zlepšení celkového
hodnocení úřadu ze strany občanů – získali jsme známku 1,51 oproti 1,64 v přecházejícím roce.
A byl bych špatným ředitelem, kdybych se nepochlubil i dalším úspěchem, který navíc přispívá i ke zlepšení vzhledu města Brna – v roce 2009
byla dokončena druhá etapa rekonstrukce areálu Administrativního
a školicího centra JMK v ulici Cejl, takže celý úřad je nyní soustředěn ve
dvou lokalitách: v areálu na Cejlu
a na Žerotínově náměstí 3/5.
Věřím, že tak budeme moci poskytovat ještě lepší služby občanům,
obcím i organizacím Jihomoravského kraje, protože to je hlavním
smyslem práce krajského úřadu.
Jiří Crha, ředitel KrÚ JMK

Miliardy jsou v kraji vidět

oblast dopravy, téměř 600 miliónů
podpořilo rozvoj měst a obcí a více
než 300 miliónů cestovní ruch.
Jaký podíl na těchto dotacích
má Jihomoravský kraj?
V Jihomoravském kraji je v současnosti ukončeno 48 projektů a dalších
asi 200 se realizuje díky schváleným
dotacím ve výši 5,3 miliardy korun.
Které konkrétní projekty rada
v Jihomoravském kraji podpořila?
Více než 1,7 miliardy jde na modernizaci silnic, výstavbu okružních
křižovatek, silničních obchvatů
obcí, parkovišť a přestupních terminálů. Dopravní podnik města Brna
získal téměř 500 miliónů na nákup
9 nízkopodlažních tramvají. Vzniká
také 40 km nových cyklostezek. Rekonstrukce se dočká 18 památkových objektů a 440 miliónů jde na
zvýšení ubytovací kapacity. Další
miliarda jde na modernizaci a vybavení škol, nemocnic a sociálních zařízení a výstavbu kulturních a sportovních zařízení. Města a obce
dostanou 200 miliónů na úpravy

náměstí, parků, dětských hřišť a regeneraci historických center.
Které realizované projekty
v radě považujete za zvláště přínosné?
Kromě těch již jmenovaných ještě
silniční obchvat v Hrušovanech
u Brna, rekonstrukci silnice Adamov – Bílovice nad Svitavou, autobusové nádraží v Miroslavi, dopravní terminál v Bzenci, promenádu pro
pěší a cyklisty u Nových Mlýnů, cyklostezku z Brna do Bílovic, rekonstrukci Alexandrovy rozhledny nad
Adamovem, sportoviště v Ořechově
a Dubňanech, nebo vybavení nemocnic ve Vyškově, Břeclavi a Blansku.
Jaké úkoly ještě čekají Regionální radu v budoucnosti?
V následujících letech až do roku
2015 budeme řešit další strategické
projekty v dopravě a cestovním ruchu. Na tyto projekty máme ještě
k dispozici dalších 10 miliard korun.
Začátkem roku 2010 budou vyhlášeny nové výzvy na příjem projektů.
Proto neváhejte a kontaktujte nás
na www.jihovýchod.cz.
(aš)

Rok 2009: Krajský úřad dosáhl řady úspěchů

Konec starého a začátek nového
roku je obvykle příležitostí k bilancování uplynulého období a k rekapitulaci perspektiv a očekávání.
Z tohoto úhlu pohledu je velmi pozitivní, že uplynulý rok 2009 přinesl významná ocenění práce a služeb,
které Krajský úřad Jihomoravského
kraje poskytuje občanům, obcím
i příspěvkovým organizacím.

Regionální rada Jihovýchod je institucí, která již tři roky velmi efektivně získává a rozděluje finanční prostředky z EU a Evropského fondu
pro regionální rozvoj na realizaci
kvalitních projektů v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Tyto
projekty jsou zaměřeny na dopravní infrastrukturu, cestovní ruch
a rozvoj měst a venkovských sídel.

Za tři roky své činnosti Regionální
rada Jihovýchod z více než tisíce
projektových žádostí vybrala přes
400 nejkvalitnějších projektů, pro
něž získala přes 9 miliard korun.
Do této doby již bylo 103 projektů
zcela dokončeno – namátkou uveďme silniční přeložku v Lednici, most
v Újezdu u Brna, cyklostezku u Kunštátu, přestupní železniční uzel v Bučovicích, rekonstrukci koupaliště
v Hodoníně, nebo přístrojové vybavení nemocnice v Hustopečích.
Ředitelky Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod
Mgr. Marty Sargánkové jsme se zeptali na bilanci tříleté činnosti rady a také
na to, co radu čeká v dalších letech:
Rada regionu Jihovýchod investovala z evropských peněz
do projektů rozvoje již tři miliardy korun. Kam tyto peníze
směřovaly?
Z proplacených 3 miliard dotací putovala největší část 1,7 miliardy na

Na co můžete čerpat dotace z ROP Jihovýchod v roce 2010?
Regionální operační program Jihovýchod je jedním z dotačních programů,
které nabízejí evropské peníze do regionu Jihovýchod v letech 2007 až
2013. Přes 20 miliard korun je určeno
především pro rozvoj dopravy, cestovního ruchu a rozvoj měst a obcí.

Jihomoravský kraj podpoří pořízení prodejních automatů ve všech
okresech jižní Moravy. Jeden z takových automatů se nachází ve Vyškově a podle prvních ohlasů je o zajímavou novinku mezi zdejšími
obyvateli zájem. „Chtěl jsem osobně ověřit zájem veřejnosti o tento
způsob prodeje mléka a jsem potěšen zájmem Vyškovanů. V roce 2010
plánujeme podpořit jihomoravské

zemědělce mj. příspěvkem kraje na
pořízení takových prodejních automatů na mléko ve všech okresech
jižní Moravy. Jde o doplňkový nástroj podpory producentů mléka,
hlavní pomoc musí poskytnout
ministerstvo zemědělství,“ řekl
hejtman Michal Hašek, který společně s radním Ivo Polákem tuto zajímavou novinku na začátku prosince vyzkoušel.
(kr)

V roce 2010 bude z tohoto programu
proplaceno přibližně 3,7 miliard korun. Letos plánuje Regionální rada
Jihovýchod otevřít výzvy na rozvoj
vysokorychlostního internetu v malých a středních obcích a městech
s 500–50 000 obyvateli. Další výzva

se připravuje v oblasti cestovního
ruchu na turistické atraktivity, např.
skanzeny a ZOO, dále na podporu
služeb jako je vytváření místních
a regionálních systémů informování turistů apod. V této výzvě nebude
podporována tvorba a zkvalitňová-

ní ubytovacích kapacit v regionu.
Kontinuálně jsou otevřeny výzvy na
rekonstrukci krajských silnic, letiště, velkých měst či celokrajských
zdravotních a vzdělávacích zařízení
v celkové výši alokace 7 miliard korun. Bližší informace k připravovaným výzvám získáte na www.jihovychod.cz.
(kr)

Plán výzev ROP JV na rok 2010
Foto: JMK

Kraj podpoří
automaty na mléko

val o zajištění lékařské služby první
pomoci pro dospělé pro okres Brnoměsto a lékárenské pohotovostní
služby. Na základě výběrového řízení
na zabezpečení lékařské služby první
pomoci pro dospělé pro okres Brnoměsto, služby ohledání zemřelých
a stomatologické lékařské služby
první pomoci pro okresy Brno-město
a Brno-venkov bude uzavřena smlouva s Úrazovou nemocnicí v Brně od
1. ledna do 31. 12. 2010. Lékárenskou
pohotovostní službu bude od 1. ledna do 31. 12. 2010 zajišťovat na základě výběrového řízení z téhož dne
obchodní společnost K.E.I.pharma, s.r.o., na Kolišti 47 v Brně. (kr)
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Datum zahájení

Datum ukončení

Omezení

Alokace v mil. Kč.

5. 5. 2008

Kontinuální výzva

Pouze na letiště

196

3. 7. 2008

Kontinuální výzva

Pouze na silnice II. a III. třídy

5 263

2. 7. 2010

30. 9. 2010

Bez ubytovacích kapacit

200–300

30. 3. 2010

31. 5. 2010

Pouze typy podpory b); c); f) dle Prováděcího dokumentu ROP

25–45

5. 5. 2008

Kontinuální výzva

Bez omezení

1 200

dle notifikace

Kolová výzva

Pouze na broadbandové aktivity*

50

dle notifikace

Kolová výzva

Pouze na broadbandové aktivity*

50

5. 5. 2008

Kontinuální výzva

Bez omezení

312

* Broadbandové aktivity se pro potřeby ROP JV týkají rozvoje ICT v oblastech postižených prokazatelným selháním trhu, (typicky z důvodů nízké nebo nulové návratnosti soukromých investic), viz mapa „Lokality
s předpoklady pro selhávání trhu Jihomoravský kraj“ a „Lokality s předpoklady pro selhávání trhu Kraj Vysočina“. Aktivity se zaměří především na výstavbu místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění
broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) a fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí. V případě nejasností s lokalizací projektu (projekt musí být v oblasti s prokazatelným selháním trhu) se obracejte na odbory informatiky krajských úřadů kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.
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Přiveze Sáblíková z Kanady zlato?

nové spoje
i rozšíření na Znojemsko
Už za necelého půl roku budou
mít všichni obyvatelé Znojemska možnost využívat cestování
pomocí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje (IDS JMK). A jaké další novinky čekají na cestující v našem kraji v roce 2010? Nejen na
to odpovídá Jaromír Holec, ředitel společnosti KORDIS.
V polovině prosince loňského
roku se upravoval jízdní řád IDS
JMK – jak a proč?
Stejně jako každý rok se v polovině prosince změnily jízdní řády nejen v Jihomoravském kraji, ale
v celé republice a rovněž v sousedních státech. Největší změny cestující zaznamenají v minutových posunech odjezdů jednotlivých vlaků
a autobusů. Od 13. prosince jezdí
vlaky vyšší kategorie mezi Vídní

a Prahou v nových časech. Regionální vlaky se jim musely přizpůsobit.
To mělo vliv i na některé navazující
autobusové linky.
Je pravda, že byly zrušeny některé vlakové spoje? Neohrozí
to plynulost dopravy?
Došlo sice ke zrušení několika
méně vytížených vlaků, na druhou
stranu ale byly přidány nové vlaky
zejména tam, kde bylo potřebné dopravu posílit. Úpravy vycházejí
z průzkumu počtu cestujících v jednotlivých spojích a na základě připomínek obcí. Celkový objem dopravy objednávaný Jihomoravským
krajem zůstal v porovnání s loňskem na srovnatelné výši. Nově byl
přidán například velmi žádaný vlak
v 6:07 z Rájce-Jestřebí přes Blansko
do Brna s příjezdem v 6:45.
Největší změnou v roce 2010
bude zavedení IDS JMK na Zno-

Foto: KORDIS

Cestování v roce 2010

dagogické pracovníky a jejich zvládání zvyšujících se nároků na vzdělávání dětí s rozličnými obtížemi,
může mít v konečném důsledku
podstatně větší význam, než pomoc, směřovaná ke konkrétním,
jednotlivým žákům. Tím ovšem navazující projekt nikterak nesnižuje
důležitost individuální práce se žákem či třídním kolektivem – právě
naopak se CPIV bude snažit, aby se
skutečný individuální přístup učitelů a škol k potřebám každého žáka
stával standardem.
Základním cílem CPIV je podpora školských zařízení a škol, které
by postupně měly dokázat samy zavádět vhodné nástroje, jež pomohou naplňovat individuální vzdělávací potřeby každého dítěte. Projekt
vychází z „jednoduchého“ předpokladu, že v podstatě každý žák,
který je schopen vzdělávat se v tzv.
hlavním vzdělávacím proudu, by
k tomu měl dostat příležitost (tzn.
učitelé a školy by mu ji měly být

22. prosince 2009, krátce před dvaadvacátou hodinou, je už vše jasné.
Zatímco sportovní královna roku
Martina Sáblíková si jde pro cenu určenou tomu nejlepšímu, trenérovi
Novákovi v první řadě sedadel vlhnou oči. I takové může být zadostiučinění.
Petr Podroužek

Spolupráce s Utrechtem – šance pro studenty

schopny poskytnout). Mimo jiné je
důležitým výstupem práce CPIV
také vytváření sítí spolupracujících
škol, dalších vzdělávacích institucí,
neziskových organizací, pracujících
s dětmi apod. za účelem vzájemné
výměny příkladů „dobré praxe“
a dalších zkušeností.
V rámci pomoci školám a jejich
zřizovatelům se CPIV také bude podílet na zajišťování finančních prostředků pro školy prostřednictvím
získávání dotací či grantů (projektový management). Zároveň bude probíhat příprava a podpora takových
kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které budou
přínosné pro směřování škol k inkluzívnímu pojetí vzdělávání. V neposlední řadě bude CPIV připravovat, zkušenostmi škol podložené,
návrhy na úpravy ve vzdělávací politice (včetně legislativních úprav).
Více informací na brno@cpiv.cz.
Josef Lukas
koordinátor CPIV Brno

Foto: Petr Podroužek

jemsko – kdy tato změna bude
spuštěna a co přinese obyvatelům Jihomoravského kraje?
Zavedení IDS JMK na Znojemsko
se připravuje k 1. 7. 2010. Cestující
ze Znojemska získají možnost cestovat na jeden jízdní doklad autobusy,
vlaky a dokonce i městskou dopravou v Brně a Znojmě. V rámci integrovaného dopravního řešení se
snažíme zajistit více návazností mezi
spoji a rozšířit tak možnosti dopravy.
Nové dopravní řešení navíc umožní
rozšířit počet spojů o víkendech a zajistit dopravu do všech znojemských
obcí. Dnes je v tyto dny řada obcí
zcela bez dopravního spojení.
Jaké další novinky čekají na
cestující v roce 2010?
Největší změnou v letošním roce
bude již zmíněné rozšíření Integrovaného dopravního systému
od 1. července, které se nebude
týkat jen území Jihomoravského
kraje. K tomuto datu je připravováno zavedení druhé mezinárodní autobusové linky IDS JMK v trase Brno– Pohořelice–Hevlín–Laa
an der Thaya. Správa a údržba silnic také ve spolupráci s Jihomoravským krajem a KORDIS v roce
2010 vybuduje nebo zrekonstruuje
několik nových přestupních terminálů. Naše společnost pak zahájí
realizaci projektů financovaných
Evropskou unií směřujících ke zlepšení informačních a řídících služeb
pro cestující.
(tof)

Projekt CPIV pomůže integraci menšin
V druhé polovině roku 2009 započala na některých školách kraje činnost
nového národního projektu s názvem Centra podpory inkluzívního
vzdělávání (CPIV). Tento projekt nevznikal „na zelené louce“, ale navazoval do určité míry na práci Středisek integrace menšin, jen se poněkud
posunulo ohnisko zájmu tohoto následného projektu – změnila se především cílová skupina. Střediska
integrace menšin se primárně zabývala prací s dětmi (především ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí), kterým se snažila pomoci
nejčastěji se zvládáním obtíží, spojených se školní docházkou.
Část práce Středisek integrace
menšin byla vždy směřována také
k učitelům, kterým byly poskytovány konzultace, poradenské služby
či programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Právě přitom bylo v projektu Středisek integrace menšin mimo jiné zjištěno, že
podpora, zaměřená na školy a pe-

rem se „skrývá“ médii tolik negativně propíraná Kateřina Neumannová,
září patří parašutistům Dukly Prostějov. Tvář Martiny Sáblíkové však
v kalendáři chybí. A tak se není co
divit, že to naše nejžhavější želízko
olympiády ve Vancouveru pořádně
zamrzelo. Ještě, že má kolem sebe ty

Musím jet ještě nakoupit a za pár
hodin se vydat do Prahy na vyhlášení sportovce roku,“ je si vědoma
časové náročnosti Martina. „Tak já
něco udělám, třeba lečo,“ přichází
s nabídkou trenér. „Udělání“ leča
ovšem moc složité není. Z ledničky
vytahuje konzervu a za chvíli je po
starostech. Martina mezitím usedá
ke štosu svých fotografií, aby je
vlastnoručně podepsala. To vše se
odehrává v místnosti, které dodává
příjemnou atmosférou hořící dřevo v krbu. Venku je přitom taková
zima, že má člověk pocit, že mu
snad každou chvíli musí zamrznout
nos. „Na stadionu je mi zima i pod
kombinézou,“ přiznává Martina.
Rychlobruslení přitom může i být
dost bolestivé – ženy dokážou jet
rychlostí kolem padesáti, muži šedesáti kilometrů za hodinu. A spadnout při tom na zadek není žádná
legrace. „Během roku se mi to stává.
A když má dojít ke střetu s mantinelem, potom je nejlepší do něj narazit zády,“ poučuje Sáblíková.
Trenér Sáblíkové hned podotýká,
že ani výbava špičkové sportovkyně
není vůbec laciná. „Martině jsem
musel nechat nedávno opravit boty
za téměř sedm set euro. Kompletní,
tedy i s nožem, přijdou tak na dvaatřicet tisíc korun,“ vypočítává

Foto: JMK

se zdrží půlhodinku a odjíždějí po
čtyřech hodinách. Martina nemá
chvilku volna, přitom by měla trénovat,“ lamentuje u notebooku její
trenér Petr Novák. Ovšem také on
je neustále bombardován emaily
a telefonáty.
„Chodí mi neustále nějaké spamy, týkající se Viagry, nebo někdo
posílá nejrůznější nabídky, které se
nedají ani brát vážně. Naháněli mě
z televize, abych přijel do Prahy
brzy ráno na krátký živý vstup, jenže nestíháme a navíc bych se jich
musel na rovinu zeptat, kolikrát zařadili rychlobruslení do přenosu.
Samozřejmě, že ho nechávají zcela

správné lidi. „Tým je jako moje druhá rodina. Jsem pár dní bez něj a už
mi chybí. Samozřejmě jsou okamžiky, kdy se pohádáme, ale za chvíli je
vše zase v pořádku,“ říká Martina.
Během celého dne se spekulovalo o tom, kdo se sportovcem roku
nakonec opravdu stane. Padlo totiž
i jméno žokeje Josefa Váni. Krátce
před vyhlášením sportovce si zatipovala i loňská vítězka, oštěpářka
Barbora Špotáková. „Mým tajným
tipem je Martina Sáblíková, protože jako jediná z nás se stala letos
mistryní světa,“ řekla na kameru
zcela rozhodně.

stranou. Jak Martina vyhrává, každý
má o ni zájem, ale pokud by už nepatřila k nejlepším, potom by se neozval snad nikdo. Stejně, jako je
tomu nyní u skokana Jandy. Najednou o něm není skoro slyšet. Musíme mít také nějaké soukromí, narychlo sehnat vánoční stromky
o dárcích ani nemluvě. Místo toho
mám stůl zavalený nejrůznějšími
papíry, které musím co nejdříve vyplnit. Dva dny po Vánocích totiž vyrážíme směr italské Collalbo na
předolympijské soustředění,“ popisuje Novák nelehký úděl trenéra
světoznámé rychlobruslařky.
Martina Sáblíková prožívá ve svém
domku ve Velkém Oseku náročné
dopoledne a navíc v rámci reaklimatizace po návratu z Ameriky dobírá
antibiotika. „Zájem o mě mi většinou
až tak nevadí. I když je pravda, že
v zahraničí mám na přípravu větší
klid,“ přiznává sportovkyně. Jeden
z menších pokojů jejího domu je napěchován posilovacími stroji, nechybějí zde tréninková i závodní silniční
kola a na zemi leží deska pro trénink
skluzu. Jakoby se bruslí od jedné zarážky ke druhé. Na desce už světová
šampiónka prošoupala nejeden pár
pletených ponožek od mámy.
Blíží se čas oběda. „Občas si něco
uvařím, ale dnes vůbec nestíhám.

zervatoře v Utrechtu, Brně a Jihomoravském kraji. Mezi další cíle patří
také rozvoj spolupráce a kontaktů
mezi těmito vzdělávacími institucemi
a samozřejmě také vzájemné výměny
studentů a pedagogů. V neposlední
řadě také očekáváme spolupráci na
mezinárodních projektech, zejména
těch, které jsou spolufinancovány
z fondů Evropské unie.
Dohoda je trojstranná, protože
na rozdíl od Nizozemí, kde jsou zřizovateli škol výhradně města, v České republice zodpovídají města za
základní školy a kraje za školy střední, ale i speciální nebo umělecké.
Jsem přesvědčen, že tato trojstranná dohoda napomůže v pokračování rozsáhlé a dlouhodobé spoluprá-

V polovině prosince bylo podepsáno Memorandum o partnerství ve vzdělávání mezi Jihomoravským krajem a městy Utrecht
a Brno. Díky této dohodě se otevírají nové možnosti spolupráce mezi holandskými a jihomoravskými školami. Podrobnosti
o projektu prozrazuje Miloš Šifalda, člen Rady jihomoravského kraje.
Jaké jsou cíle dohody mezi holandským Utrechtem a Jihomoravským krajem?
Mezi hlavní cíle patří výměna znalostí a zkušeností mezi vzdělávacími
institucemi, jako jsou základní, střední a základní umělecké školy a kon-

Devět regionů EU podporuje spojení

Gdaňsk–Brno–Vídeň
V Evropském parlamentu v Bruselu
byla dne 3. prosince podepsána Deklarace 9 partnerských regionů na
podporu realizace TEN-T prioritního projektu č. 25. Tato dopravní osa

Foto: JMK

Je úterý 22. prosince 2009, 9 hodin. Do Zimních olympijských
her ve Vancouveru 2010 zbývá
ještě 52 dnů. Letošní dvojnásobná mistryně světa v rychlobruslení Martina Sáblíková má na
tento den naplánovaný dopolední trénink a večerní účast na
pražském vyhlašování českého Sportovce roku. Zároveň jde
o den, jenž se Listy jižní Moravy
rozhodly strávit po boku největší české naděje, která se v Kanadě představí.
„To je hrozné, pořád někdo volá,
dokonce sem jezdí mnozí bez ohlášení, a to klidně i v noci. Řeknou, že

Novák. Český trenér nepodceňuje,
co se týká únorové olympiády, ani
zdánlivou maličkost. Ukazuje nám
dokonce i desinfekční spray ke každodennímu použití na ruce. „Stačí
jen někdy sáhnout na kliku a může
být zle. Neponechávám nic náhodě,“ přiznává trenér Novák.
Martina Sáblíková patří mezi nejlepší české sportovce už pár roků,
nicméně na nejrůznější zákulisní
boje je krátká. Například začátkem
listopadu pózovaly české armádní
sportovní hvězdy fotografovi Janu
Saudkovi pro kalendář Dukly na
rok 2010. Zatímco pod takovým úno-

Gdaňsk–Brno–Vídeň přinese efektivní transevropské silniční spojení.
Vytvoření efektivní transevropské
dopravní sítě (TEN-T) je klíčovou
součástí obnovené Lisabonské strategie pro konkurenceschopnost a zaměstnanost. Pokud má Evropa naplnit svůj ekonomický a sociální
potenciál, je zásadní postavit chybějící dopravní spojení a odstranit stávající nedostatky v naší dopravní
infrastruktuře, stejně tak jako zajistit
udržitelnost naší dopravní sítě v budoucnu. Tento projekt také slučuje
požadavky na ochranu životního
prostředí s důrazem na udržitelný
rozvoj. Taktéž posílí kooperaci mezi
regiony, umožní efektivní dopravu
lidí a zboží a zlepší tím celkovou
atraktivitu regionů pro investory.
Deklarace byla podepsána zástupci všech regionů zahrnutých v TEN-T
č. 25 osy Gdaňsk (Polsko)–Brno–Ví-

ce mezi školami v Brně a Utrechtu,
která již v minulosti umožnila například stáže více než 550 učitelů
z Brna na Utrechtských školách.
Jak konkrétně bude spolupráce s Utrechtem vypadat a dokdy bude trvat?
Konkrétní plány a aktivity spolupráce škol budou specifikovány
v oficiálních smlouvách mezi jednotlivými školami. Partnerské aktivity mohou být zapracovány do
školních vzdělávacích programů.
Toto Memorandum zůstává v platnosti až do okamžiku, kdy bude po
vzájemné dohodě změněno, nebo
ukončeno na základě doporučení
kterékoli ze stran.
S jakými jinými evropskými
regiony či městy spolupracuje
Jihomoravský kraj na podobných projektech?
Jihomoravský kraj má spolupráci
v oblasti vzdělávání deklarovánu
v řadě smluv i s jinými regiony v Evropě (např. francouzský departement Gers, ruská Nižně-Novgorodská
oblast, Trnavský samosprávny kraj
a další), ale v případě Utrechtu jde
jednoznačně o nejrozsáhlejší a velmi
aktivní spolupráci v oblasti školství,
která trvá již 15 let. Proto jsem velmi
uvítal, a stejně tak i partneři z Utrechtu i města Brna, že pro další pokračování spolupráce bylo podepsáno zmiňované memorandum.
(tof)
deň (Rakousko) a zainteresovaných europoslanců z různých zemí
a politických stran. Jménem Jihomoravského kraje deklaraci podepsala členka Rady JMK Ilona Sokolová. Za Dolní Rakousko deklaraci
podepsal hejtman Erwin Pröll.
Jihomoravská radní Ilona Sokolová vyjádřila přesvědčení, že přes
aktuální soudní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu dotýkajícího se mimo jiné realizace rychlostní silnice R52 (jihomoravská
součást TEN-T č. 25) nebude stavba
příliš zpožděna, protože Ředitelství silnic a dálnic může pokračovat i nadále v přípravě územního
řízení týkajícího se některých úseků plánované silnice. „Jihomoravský kraj podepsal tento dokument,
protože si uvědomuje důležitost
tohoto projektu. Jeho úspěšnou realizací by došlo k vytvoření efektivního spojení regionů Polska,
České republiky a Rakouska, jmenovitě jižní Moravy a Vídně, jelikož
dosavadní silniční spojení mezi
nimi je nedostatečné,“ uvedla radní Ilona Sokolová.
(kr)
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ho kraje, brněnského letiště, složek
Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje a hygienické služby, kteří dne 8. prosince
2009 diskutovali o ekologických,
hygienických či bezpečnostních
otázkách provozu letiště.
Starostové se soustředili především na problematiku nočních letů

vědných za provoz letiště i za ochranu životního prostředí, a přispět
tak k vyjasnění řady dohadů. Kromě omezení nočních letů a dalších
organizačních opatření půjde například také o rychlé informování
občanů žijících kolem letiště o hrozících haváriích a podobných mimořádných událostech. Stejně jako
obyvatelé obcí kolem sokolnického
radaru, také lidé v obcích kolem letiště budou moci využít systém
rychlého varování sms zprávami,
které bude platit kraj. „Podobně
jako schůzka s obyvateli obcí kolem
radaru v Sokolnicích, i toto setkání
má přispět k odstranění zbytečných
bariér a otevřít cestu k větší vzájemné důvěře,“ řekl hejtman.
Brněnské letiště loni využilo
více než 500 tisíc cestujících. Letos
jich bude podle ředitele Tomáše
Plačka kvůli krizi méně, zhruba
430 tisíc. Objem nákladní dopravy
dosahuje 8000 tun zboží. Ve výhledu pěti až sedmi let očekává letiště
zvýšení objemu na zhruba 30 tisíc
tun nákladu, počet cestujících má
do roku 2014 vzrůst na 800 tisíc
ročně.
(kr)

nové policejní vedení

Na Vyšší policejní škole Ministerstva
vnitra v Brně bylo dne 9. prosince
slavnostně představeno nové vedení krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Novým ředitelem Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje se od 1. ledna 2010 stává plukovník Tomáš Kužel. Policejní prezident Oldřich Martinů při této příležitosti vyzdvihl
přínos jihomoravských policistů
jako tvůrců mnoha inovativních
projektů a poděkoval všem za bezproblémovou přípravu na rozdělení současného Krajského ředitelství
policie Jihomoravského kraje na tři
nová krajská ředitelství. Zároveň na
setkání ocenil hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška plaketou
Policie České republiky za jeho pří-

nos pro fungování Integrovaného
záchranného systému JMK.
„Chci poděkovat za vzornou spolupráci veřejné správy a policie při
řadě akcí, zejména při přípravě
a organizaci návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně a cvičení Trauma
2009. Věřím, že tato spolupráce potrvá i nadále,“ zhodnotil kladně činnost jihomoravské policie hejtman
Michal Hašek. Hejtman dále přislíbil pokračování finanční podpory
Jihomoravského kraje ve vztahu
k integrovanému záchrannému systému a zdůraznil, že jako předseda
Asociace krajů ČR bude prosazovat
systémové změny při plánování
státního rozpočtu, v němž by neměla chybět samostatná kolonka pro
Policii ČR.
(kr)

Foto: JMK

Obyvatele obcí ležících v blízkosti
Mezinárodního letiště v Brně – Tuřanech čeká klidnější spaní – do
konce poloviny letošního roku by
totiž mělo dojít k významnému snížení nočních letů. Shodli se na tom
starostové okolních obcí a městských částí statutárního města
Brna s představiteli Jihomoravské-

těžkých nákladních letadel a akrobatických letů nad zastavěnými oblastmi města, diskuse se zaměřila
i na budoucí vymezení zón, nad nimiž nelze létat. „Nejsme proti letišti a jeho provozu. Chceme však,
aby byly dodržovány zásady, důležité pro občany žijící v jeho blízkosti,“ řekl starosta Zbýšova Jaroslav
Žalkovský. Za příčiny nespokojenosti občanů označil především
noční lety těžkých nákladních letadel a přimlouval se za dodržování
pravidel, která vzejdou z diskuse
starostů s odborníky.
Na to reagoval ředitel letiště Tomáš Plaček, který starosty informoval o již zahájené postupné změně
letového režimu, která má během
prvního pololetí roku 2010 noční
lety výrazně omezit. Dále podotknul, že tyto noční lety činí v současnosti asi 8 procent veškerých
pohybů letadel na brněnském letišti. Z toho jen jedno procento představují letadla starší konstrukce
s výrazně hlučnými motory.
Hejtman Michal Hašek ocenil, že
se podařilo uskutečnit schůzku starostů a představitelů orgánů, odpo-

Foto: JMK

Foto: Letiště Brno, a. s.

Letiště Brno – noční lety budou výrazně omezeny Jižní Morava má

Ocenění pro Domov důstojného stáří

Vítězný projekt Jihomoravského inovačního centra

Projekt Villa Martha – Domov důstojného stáří v Hrušovanech u Brna
byl dne 19. listopadu loňského roku
vyhlášen Nejzajímavějším projektem Regionálního operačního programu Jihovýchod 2009. Regionální
rada Jihovýchod tak zahájila tradici
každoročního vyhlašování soutěže
TOP realizovaných projektů ROP Jihovýchod. Pro první ročník soutěže
vybrala z 30 dokončených projektů

Jihomoravské inovační centrum obstálo v pátém ročníku soutěže DOBRÁ
RADA NAD ZLATO v konkurenci 36
projektů z celé České republiky a získalo první místo s projektem „Inovační vouchery“. Slavnostní předání cen
zástupcům projektových týmů proběhlo 25. listopadu 2009 v Praze.
Inovační vouchery jsou unikátním projektem podpory transferu
technologií, který pomáhá odbourávat bariéry mezi firmami a univerzitami. Formou malých dotací
podporují spolupráci firem s uni-

Foto: JMK

deset nominací tak, aby navržené
projekty zastoupily celé spektrum
oblastí podporovaných dotacemi
z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Vítězný projekt Villa Martha –
Domov důstojného stáří je bezbariérovým domovem se zvláštním režimem a službami pro osoby se
sníženou soběstačností a specifickými potřebami způsobenými chro-

Výstava přiblížuje archeologické
nálezy z Pasohlávek
ské říše“, věnovaná výsledkům
archeologických prací v místě budoucí rekreační a lázeňské zóny
v Pasohlávkách.

Foto: JMK

V prostorách budovy krajského
úřadu byla dne 7. prosince loňského roku zahájena výstava „Mušov – brána jižní Moravy do Řím-

nickým duševním onemocněním.
„Radost z dokončeného projektu
nám začala otevřením domova,“
řekla při předávání ceny ředitelka
občanského sdružení Betanie –
křesťanská pomoc Jitka Bednářová.
„Po domově v Brně–Maloměřicích
je to již naše druhé zařízení a začínáme připravovat třetí projekt v Lelekovicích u Brna. Nebude nám vadit, když budeme opět nejlepší,“
doplnila Bednářová.
Během tří let své činnosti vyjednala Regionální rada Jihovýchod
s Evropskou komisí podobu programu, vyhlásila 26 výzev k předkládání projektů žádajících o dotaci,
vyhodnotila přes 1 000 podaných
projektových žádostí a vybrala
z nich více než 400 nejkvalitnějších
projektů, kterým byly k dnešnímu
dni schváleny dotace v celkové výši
přes deset miliard korun. V současné době je tedy rozdělena polovina
finančních prostředků ROP Jihovýchod pro celé programové období
let 2007–2013. Na účty příjemců
byly proplaceny dotace ve výši
2,3 miliardy korun. Dokončeno již
bylo 58 projektů.
(kr)
Výzkumy, které zde prováděl Archeologický ústav Akademie věd
ČR, významně rozšiřují znalosti
o římském vlivu v tomto regionu.
Jak při zahájení výstavy uvedl
hejtman Michal Hašek, v případě,
že by římský císař Marcus Aurelius
žil jen o několik let déle, dá se
předpokládat, že by se v těchto
místech nacházelo významné středisko celé oblasti. „Chtěl bych proto poděkovat archeologům za jejich perfektní práci. Jsem rád, že
jejich výsledky můžeme prezentovat právě v prostorách krajského
úřadu,“ uvedl Hašek.
Archeologové v místě budoucí
lázeňské zóny v Pasohlávkách například odhalili základy valetudinaria, což byla vojenská nemocnice, která sloužila k rehabilitaci
zraněných legionářů. Již Římané
tedy tuto oblast vyhodnotili jako
ideální pro provozování lázeňství.
Výstavu bude možno na krajském
úřadě zhlédnout až do 15. ledna
letošního roku.
(kr)

verzitami na vývoji a řešení jejich
problémů v oblasti inovací. Dávají
tak šanci i projektům, které by bez
přispění této dotace nevznikly.
Díky tomuto projektu navázalo
kontakt s brněnskými univerzitami
bezmála 200 malých a středních
podnikatelů z celé České republiky,
kteří o inovační vouchery žádaly.
„Jsme velice rádi, že inovační
vouchery získaly toto ocenění. Je to
pro nás dalším signálem, že podpora spolupráce komerční a akademické sféry je přínosná pro rozvoj

lidských zdrojů a znalostní ekonomiky v Jihomoravském kraji,“ uvedl
Jiří Hudeček, ředitel Jihomoravského inovačního centra.
Jihomoravské inovační centrum
vzniklo v roce 2003 jako zájmové
sdružení právnických osob. Členy
sdružení jsou Jihomoravský kraj,
statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
(kr)

Vyhlášen dotační program
v oblasti kultury a památkové péče
Jihomoravský kraj vypsal na rok 2010 dotační program v oblasti
kultury a památkové péče. Úspěšné projekty si v rámci tohoto programu rozdělí přes osmnáct milionů korun. Kdo může o dotaci požádat, jaké formality musí splnit či kde zájemci naleznou podrobné
informace, na to odpovídá Mgr. Tomáš Drobný, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Kdo může v rámci „Dotačního programu pro poskytování
dotací z rozpočtu JMK v oblasti
kultury a památkové péče na
rok 2010“ podat žádost o dotaci, a na jaké projekty?
O dotaci dle výše uvedeného
dotačního programu si může požádat fyzická i právnická osoba
(tj. např. obce, občanská sdružení,
církevní právnické osoby atd.)
s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským
krajem. Žadatelé si mohou žádost
o dotaci na projekt v oblasti kultury či památkové péče, který se
uskuteční (u víceletých projektů
aspoň částečně) v roce 2010 na
území Jihomoravského kraje nebo
bude pro Jihomoravský kraj přínosem. Podrobnější vymezení
okruhů z oblasti kultury a památkové péče, na které je možno si
žádat, je uvedeno přímo v dotačním programu.
Kolik peněz je pro tyto projekty celkem vyhrazeno?
Na obnovu kulturních památek a památkových objektů je ve
schváleném rozpočtu na rok 2010
vyhrazeno 12,4 mil. Kč a na kultu-

ru celkem 5,9 mil Kč. V loňském
roce bylo poskytnuto v souladu
s dotačními programy na památky
téměř 9 mil. Kč a na kulturu 5,4
mil. Kč. Kromě toho kraj poskytuje dotace jmenovitě schválené
v rozpočtu.
Co rozhodne o tom, zda žádost o dotaci bude úspěšná?
Ve výše uvedeném dotačním
programu na rok 2010 byly s ohledem na co nejefektivnější využití
omezených zdrojů stanoveny priority, a to jak v oblasti kultury, tak
i v oblasti památkové péče, přičemž se předpokládá, že dotace
budou poskytovány v převážné
míře na tyto priority.
V oblasti kultury je prioritní
podpora oblasti živého umění –
postupových přehlídek, pravidelných opakovaných kulturních akcí
a zachování činnosti významných
kulturních subjektů, významných
nadregionálních akcí a projektů
s účastí více partnerů.
V oblasti památkové péče pak je
prioritou podpora nejvýznamnějších památek v kraji, záchrana bezprostředně ohrožených movitých
památek a odstranění havarijních

stavů nemovitých kulturních památek, zajištění pokračování ve
víceleté koncepční obnově kulturního dědictví.
Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků v těchto
krizových letech nemají žadatelé
o dotaci, kteří nenaplňují výše uvedená kritéria, příliš reálnou šanci
na úspěch. Z obvyklého počtu okolo 900 podaných žádostí může být
alespoň částečně uspokojeno jen
zlomek z nich.
Kde naleznou zájemci o dotaci potřebné dokumenty?
A dokdy musí žádost podat?
Dotační program včetně jeho příloh je možno najít na webových
stránkách Jihomoravského kraje
www.kr-jihomoravsky.cz v oblasti
Granty a dotace – Dotace pro rok
2010, oblast kultury a památkové
péče nebo v listinné podobě přímo
na odboru kultury a památkové
péče Krajského úřadu JMK. Kontaktními osobami zde jsou: Mgr. Oprchalová (tel.: 541 652 333), Ing. Veselý
(tel.: 541 652 370) a Bc. Hamplová
(tel.: 541 652 318).
Žádosti o dotace na předepsaném formuláři včetně povinných
příloh je nutno odevzdat buď poště
k doručení nebo na podatelně KrÚ
JMK nebo přímo na odboru kultury
a památkové péče nejpozději do
1. 2. 2010 včetně. Později dodané
žádosti budou v souladu s dotačním programem vyřazeny. (tof)

Listy jižní Moravy

leden 2010 | ročník 3

V Ořechově se strhne zimní bitva
U Ořechova se bude na konci ledna
opět střílet – nadšenci vojenské historie zde totiž předvedou bojovou
ukázku pod názvem Colmarská
kapsa, která bude vzpomínkou na
boje na západní frontě v zimě z přelomu roku 1944/45. Všichni diváci
zdejšího Army Parku tak budou
moci zhlédnout ukázku jednoho
z posledních bojů druhé světové
války mezi Spojenci a německým
Wehrmachtem.
„Vzpomínkových oslav se zúčastní více než 100 dobových bojovníků
spolu s asi de-

seti kusy historické techniky. Podle
dobové situace půjde o prolomení
německých opevněných pozic při
nasazení těžké spojenecké obrněné
techniky. Před samotnou bojovou
ukázkou budou moci návštěvníci
sledovat ukázky výcviku jednotlivých armád a přípravu jednotek
a techniky k boji,“ prozrazuje Dan
Urbánek, jeden z organizátorů,
a dodává, že akce se letos bude konat již potřetí.

„Na akci Colmarská kapsa budou
poprvé na Moravě k vidění přímo
v boji spojenecká těžká obrněná
vozidla Greyhound a Halftruck. Návštěvníci se tak budou moci na
vlastní oči přesvědčit o skutečné bojové morálce americké pěchoty
podporované těžkou technikou,
nebo o houževnatosti obrany končící německé armády. K vidění budou i francouzští partyzáni,“ podotýká Urbánek s tím, že rok 2010 je
zároveň i významným jubilejním
rokem vzpomínek na II. světovou válku. Od konce
zatím největšího
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a nejtragičtějšího ozbrojeného
střetnutí v dějinách totiž letos uplyne rovných 65 let.
Podle organizátorů bývá o podobné bojové ukázky velký zájem.
„Očekávaná účast návštěvníků velice závisí na počasí – předpokládáme
více než 500 diváků,“ uzavírá Urbánek a podotýká, že jako doprovodný
program se chystá burza militárií,
výstavka dobové techniky, výzbroje
a výstroje a návštěvníci se mohou
osvěžit i v netradičním armybaru.
Termín akce je 30. ledna 2010,
bojová ukázka začne ve 14 hodin.
Areál Army Parku Ořechov bude
otevřen od 10 hodin. Více informací o akci naleznete na www.Orechov1945.cz.
(tof)

Hobby, sport, volný čas
Nejlevnější taxi 11Kč/Km. www.taxikyjov.cz, Tel.: 775 614 472

Ostatní
Levné palivové dříví od 650–950 Kč, 733 171 527

Seznamka
Penzion Angelika Nosislav – V. Němčice nabízí celoroční ubytování i dlouhodobě.
Telefon: 602 710 791

Auto-moto
A. G. Nika přijme ženy na kan. práci z domu. Tel.: 777 315 033
inzerce
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Nová kniha „Moravský Krumlov ve svých osudech“
Město Moravský Krumlov vydává
po mnoha desetiletích reprezentativní publikaci o historii města
s názvem „Moravský Krumlov ve
svých osudech“, kterou pro město
nákladem 1500 kusů zhotovila
Muzejní a vlastivědná společnost
v Brně. „Mám velkou radost, že se
knihu o Krumlově podařilo vydat,
a jsem přesvědčen, že ji moravskokrumlovská veřejnost a ostatní
zájemci ocení. Zpracovatelský kolektiv odborníků uspořádal z historicky dostupných pramenů bohatou historii našeho města do
zajímavě koncipované knižní podoby, “ uvedl Mgr. Tomáš Třetina,
místostarosta města.

Křížovka
Soutěžte o ceny!

Kniha je členěna do dvou základních částí – „Lidé, město, dějiny“
a „Sondy do paměti města“. V první
části je v jednotlivých kapitolách
zachycen vývoj pravěkého a středověkého osídlení Moravskokrumlovska, založení města, vývoj v době
husitské, „zlatý věk“, ale i temná
léta Moravského Krumlova v průběhu jednotlivých staletí. Druhá
část „Sondy do paměti města“ je věnována mimo jiné přírodě a archeologii Moravského Krumlova a jeho
okolí, historii židovské obce, proměnám moravskokrumlovského
zámku či Slovanské epopeji.
V samostatné kapitole jsou popsána místa paměti – archív, mu-

zeum, knihovna, kronikáři, významní rodáci a osobnosti.
Kniha je doprovázena velkým
množstvím černobílých fotografií
a kreseb a nabízí čtenářům mnoho zajímavých informací, které
nebyly dosud v takto ucelené formě zveřejněny. Publikace obsahuje 384 stran včetně 32stránkové
barevné přílohy, cizojazyčné resumé v angličtině a němčině a místní,
jmenný a tematický rejstřík.
Knihu lze za cenu 500 Kč zakoupit
v Informačním centru v Moravském
Krumlově na Zámecké ulici, v městské knihovně, městském muzeu a na
městském úřadě. Během turistické
sezóny bude k dispozici při vstupu

do Muchovy Slovanské epopeje na
moravskokrumlovském zámku.

d Vyhrajte knihu v křížovce!

Řešení křížovky posílejte do 22. ledna na adresu redakce nebo na krizovka@ListyJM.cz.
Tři výherci obdrží knihu Moravský Krumlov ve svých osudech, která čtivým a naučným způsobem přibližuje historii
tohoto nádherného jihomoravského města.
inzerce

Oslovte domácnosti
v Jihomoravském kraji
Inzerujte

v Listech jižní Moravy
s nákladem 467 000 výtisků
Cena od 8 Kč za oslovení 1000 domácností.
Kontaktujte svého obchodníka:
Leo Gabsdiel (Znojmo, Brno-město)
tel.: +420 545 222 780, e-mail: gabsdiel@ccb.cz
Karel Matoušek (Brno-venkov, Vyškov, Brno-město)
tel.: +420 545 222 780, e-mail: matousek@ccb.cz
Alena Rajteková (Břeclav, Hodonín, Brno-město)
tel.: +420 545 222 779, e-mail: rajtekova@ccb.cz
Jan Přikryl (Brno-město)
tel.: +420 545 222 780, e-mail: prikryl@ccb.cz
Vladimír Zahálka (Blansko, Brno-venkov)
tel.: +420 606 853 385, e-mail: fipore@centrum.cz
Tajenka křížovky z č. 12/2009 zní: Zelená je tráva, fotbal to je hra. | První nástěnný kalendář s českými fotbalovými hvězdami s názvem
ČESKÝ FOTBAL 2010 získávají tito soutěžící: Pavel Špunar z Brna, Zdenka Valihrachová z Brna, Marie Danešová z Brna, Luboš Polínek z Hodonína
a Jarmila Doležalová z Brna. Všem výhercům gratulujeme!
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Jediné spojení Česka
a Rakouska v ohrožení

sudek Nejvyššího správního soudu
stavbu přibrzdil. Důvod: ministerstvo životního prostředí rozhodlo,
že se postupovalo podle jiného
předpisu,.

duje posouzení dalších alternativ.
Ty ovšem neřeší napojení na pokračování silnice v Pardubickém
kraji ani napojení na krajskou silniční síť. Konec jedné z nejnebezpečnějších silnic v Česku se tak
opět oddaluje a na cestě do z Brna
do Moravské Třebové budou stále
umírat lidé.

Do Moravské Třebové
i nadále po silnici smrti
Severní tah z Brna na Moravskou
Třebovou R43 v úseku dálnice
D1 – Kuřim je posuzován ve dvou
variantách, úsek Kuřim – Svitávka
je posuzován už ve třech různých
variantách. Na všechny úseky
existují posudky o dopadu na životní prostředí (EIA). Ministerstvo
životního prostředí však dosud
nevydalo žádné stanovisko. Vyža-

Hodonínská dálnice
v nedohlednu
Ani na Hodonínsku se kvalitního
spojení jen tak nedočkají. Starostové 20 měst a obcí ze Zlínského a Jihomoravského kraje přitom podepsali deklaraci za urychlené řešení
výstavby rychlostní komunikace
mezi Otrokovicemi a Břeclaví (R55). O její stavbě se
hovoří již přes 20 let, jde
o důležitou spojnici mezi
severem a jihem České republiky. „Jsou nám blokovány stavby od Napajedel
až po Rohatec. Je to záležitost i dalších 30 kilometrů
ve směru na sever do Zlínského kraje,“ řekla Zdeňka
Purdjaková, vedoucí manažerka projektového týmu
R55, R49 Ředitelství silnic
a dálnic.
V širším kontextu mají
odpůrci stále stejný argument: nebyly posouzeny
všechny varianty. Ty ale nemohou být posouzeny nikdy. Ve chvíli, kdy je již rozhodnuto, přichází aktivisté
s dalšími a dalšími požadavky. Kromě klasických
problémů jako financování, výkup pozemků či samotné technické řešení se
tak nejvýraznější brzdou
rozvojových projektů stávají obstrukce organizovaných aktivistů.
(kr)

Část R52 je hotová již delší dobu.
V roce 1996 byl otevřen úsek Rajhrad – Pohořelice, který
všem obcím v okolí přinesl výbornou dopravní
obslužnost. Rychlostní
silnice R52 ve směru na Mikulov je potvrzena nejdůležitějším nástrojem územního plánování v zemi.
Schválením Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) 20. července 2009 česká vláda
zařadila rychlostní silnici
R52 ve směru na Mikulov
mezi tzv. strategické stavby. V listopadu 2006 byl
po složitých jednáních
schválen Územní plán
velkého územního celku
Břeclavska, v srpnu roku
2007 Ředitelství silnic
a dálnic doplňuje rozpracování dalších variant.
Přestože ministerstvo vnitra, ministerstvo životního
prostředí a nakonec i ministerstvo pro místní rozvoj vydali souhlasná stanoviska a utvrzení, že
proces přípravy probíhá
v souladu se zákonem, roz- Dosud posuzované varianty silnice R 52 z Brna do Vídně.

Kraj podporuje výstavbu silnice R 52
kové také předsedové všech politických klubů v krajském zastupitelstvu. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR o zrušení Územní-

Foto: JMK

Jihomoravský kraj jednoznačně
podporuje výstavbu silnice R 52 ve
směru Brno–Vídeň. Zastupitelé Jihomoravského kraje dne 17. prosince schválili deklaraci k rychlost-

ní silnici R 52 a žádost o změnu
usnesení vlády ČR č. 735 ze dne
9. června 2008. Oba dokumenty
podepsali kromě hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška
a jeho náměstkyně Anny Procház-

ho plánu velkého územního celku
Břeclavska. V deklaraci vyjadřuje
podporu další přípravě výstavby
rychlostní silnice R 52.
„Zastupitelstvo deklaruje společný zájem na podpoře a prosazování

inzerce

Mendelova univerzita v Brně nabízí
velké množství studijních oborů

realizace rychlostní silnice R 52
v trase Pohořelice–Mikulov–Drasehnofen a současně apeluje na všechny zúčastněné strany, aby urychlily
přípravu a realizaci tohoto rozvojového projektu,“ praví se v dokumentu. Podle zastupitelů je rychlostní
silnice mimořádně významná pro
zajištění a zvýšení konkurenceschopnosti regionu jižní Moravy. Zastupitelstvo vyjádřilo znepokojení
nad zpomalením procesu přípravy
stavby, které bude mít za následek
nedodržení mezinárodní smlouvy.
V žádosti o změnu vládního
usnesení č. 735 z června minulého
roku navrhuje zastupitelstvo změnit tu část dokumentu, která ukládá
pokračování přípravných prací
k stavbě obchvatu Břeclavi silnicí
1/55 v úseku mezi dálnicí D2 a hraničním přechodem Poštorná/Reintal ve čtyřpruhovém uspořádání.
Místo toho žádají zastupitelé dvoupruhové uspořádání tohoto obchvatu.
(kr)

Ledové víno
Dolní Dunajovice se topí ve tmě, sněží a teploměr
ukazuje sedm stupňů pod nulou. Přesto se na vinici
za obcí schází na čtyřicet brigádníků, aby sklidili
poslední víno roku 2009.
Začíná svítat a sběrači obratně stříhají zmrzlé hrozny do připravených přepravek. Z nich poputují
rovnou do lisu a nesmírně sladký
mošt se za několik měsíců přemění
na ledové víno.
A proč vinaři sklízejí zrovna v takové zimě? „Rozhodující je teplota
minimálně mínus sedm stupňů, pak
dochází ke krystalizaci vody uvnitř
bobulí. Celé neporušené hrozny se
poté okamžitě lisují. Při lisování dochází k tomu, že zmrzlá voda zůstává uvnitř bobule a z hroznu vytéká
nasycený roztok aromatických a mi-

Navíc výlisnost se u ledových vín
pohybuje pouze mezi 10 a 25 procenty a konečně víno je třeba chránit i před nenechavci. „Vinici hlídáme čtyřiadvacet hodin denně, ve
dne v noci,“ dodává Herko.
Pokud se přes všechna úskalí ledové víno povede, rozhodně však
stojí za ochutnání! „Barva ledového
vína je intenzivně slámově žlutá až
jantarová, víno je nesmírně bohaté
na ovocné aroma a jeho chuť je sladká. Víno bych doporučil ke sladkým
dezertům, a ke slavnostním příležitostem,“ uzavírá Herko.
(tof)

nerálních látek a cukru,“ vysvětluje
Pavel Herko, výrobní náměstek
společnosti Vinofrukt.
Vyrábět ledové víno je ovšem
značně rizikové – i proto jeho cena
začíná na třech stech korunách za
pouhé dvě deci. „Může se stát, že
když je deštivý rok, hrozen začne
hnít, je napadán plísněmi, při deštivém počasí může také hrozen
spadnout na zem,“ podotýká Herko
s tím, že ze sedmi hektarů, které
původně plánovali na ledové víno,
kvůli nepřízni počasí raději pět
hektarů sklidili ještě před zimou.

Foto: Kryštof Turek

Nejvyšší správní soud před nedávnem rozhodl o zrušení územního plánu Břeclavska. Došlo
tak k vyvrcholení obstrukčních
aktivit, které mají shodné rysy
u všech tří zásadních dopravních staveb v Jihomoravském
kraji. Vídeňská dálnice (R52),
severní spojení Brno – Moravská
Třebová (R43), Hodonínská dálnice (R55) nabírají zpoždění
kvůli stále stejným formálním
a procesním připomínkám.

Vinaři sklízeli

Z kraje

Kam za vínem

Hejtman ocenil
dobrovolné hasiče
Více než tři sta členů sborů dobrovolných
hasičů jižní Moravy se sešlo ve čtvrtek
3. prosince v rotundě pavilonu A brněnského výstaviště, kde jim hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu

s místopředsedou vlády a ministrem
obrany Martinem Bartákem předal pamětní listy a poděkoval za jejich nasazení
a práci během letošního roku, zejména
při přívalových deštích i dalších živelních
pohromách.
„Rozhodli jsme se spojit bilancování s poděkováním za to, že společně s profesionálními hasiči a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému pomáháte
nejen u nás na jižní Moravě, ale i na dalších místech republiky. Jste to vy, kdo
nasazujete své zdraví a životy, když je
nám těžko. Za to Vám děkuji nejen za
sebe, ale i za celé krajské zastupitelstvo,“
řekl hejtman Hašek.
Host slavnostního večera – ministr obrany
Martin Barták – v úvodu setkání převzal
z rukou hejtmana Cenu Jihomoravského
kraje za počin roku – po necelém měsíci
od svého jmenování zrušil rozkaz své
předchůdkyně o ukončení činnosti Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ.
Umožnil tak další existenci tohoto jedinečného uměleckého tělesa, které na území
jižní Moravy působí již 55 let. „Rozhodnutí
o Ondráši mi nedělalo problém, jsem přesvědčen, že je třeba pěstovat tradice, které se osvědčily,“ řekl po převzetí ceny ministr Barták.
(kr)

o prvenství utkalo 15 závodníků z Hasičského záchranného sboru Prahy
a Moravskoslezského, Královéhradeckého, Libereckého, Jihočeského a Jihomoravského kraje,“ uvedl mluvčí brněnských hasičů Jaroslav Haid.
„Všichni soutěžící absolvovali dvoukolovou kvalifikaci stylem „FLASH“. Závodníci měli před startem šest minut na prohlídku vyznačené cesty, na jejíž zdolání
byl limit 10 minut. Při lezení byl každý
závodník chráněn jističem – hasičem se
specializací pro práce ve výšce a nad
volnou hloubkou,“ doplnil Haid.
Závod, který byl součástí kalendáře sportovních soutěží Hasičského záchranného
sboru ČR, připravili brněnští hasiči. Vítězem se stal pražský Jaroslav Petečel,
z jihomoravských závodníků skončili na
5. místě Jaroslav Juřík, sedmé místo obsadil Radim Vacula.
(tof)

15. ledna
Povídání o víně: Tramín červený, Alibernet, Neronet a Rubinet. Seznámení
se s vybranou odrůdou od A do Z. Od
původu přes charakteristiku po degustaci, přednáší Ing. Ivana Flajšingerová,
vstupné 50 Kč. Regionální turistické informační centrum a Vinotéka, Masarykova 100, Židlochovice.

16. ledna
Kurdějovský okus vín. Ochutnávka
kurdějovských vín a vín z blízkého okolí
v historických sklepeních. K dobré náladě Vám zahraje cimbál Primáš z Boleradic. Začátek akce je ve 14.00. Obecní
vinotéka, Kurdějov.

23. ledna
Pravá moravská zabíjačka. Pravé moravské zabijačky se vším, co k tomu patří.
Od píchnutí čuníka až po plnění jitrnic a jelit. V průběhu celého dne budete ochutnávat zabijačkové dobroty a zapíjet je vynikajícími víny z Jižní Moravy. Večer nám
pak zpříjemní cimbálová muzika. Hotel
Pavlov, Klentnická ulice 174, Pavlov.
Společenský večer, Tereziánský sklípek, Terezín.

Kraj se představí
na veletrhu Regiontour
Ve dnech 14. – 17. ledna 2010 se otevřou brány 19. mezinárodního veletrhu
cestovního ruchu GO a veletrhu turistických možností v regionech Regiontour

29. ledna
Vádemécum vína potřetí – 7. večer.
Virtuální výlet do podooblasti velkopavlovické. Znojemský vinný sklep, Horní
náměstí 19, Znojmo.

inzerce

Foto: JMK

Dopravní stavby s komplikacemi

leden 2010 | ročník 3

Foto: JMK
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Hasiči se v Brně
utkali na umělé stěně
Profesionální hasiči poměřili 5. prosince
své síly s kolegy z celé republiky v horolezení na obtížnost. „Na umělé stěně se

Foto: Kryštof Turek
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www.mendelu.cz

2010, tentokráte v novém multifunkčním
pavilonu P. Jihomoravský kraj bude prezentovat svoji turistickou nabídku na
stánku č. 50, a to na ploše 180 m2. Snahou Jihomoravského kraje je představení ucelené nabídky turistického potenciálu kraje, a to jak regionální, tj. formou
prezentace přirozených turistických oblastí kraje, tak tématické, prezentací vinařské, kulturně-poznávací, cyklistické
a lázeňské turistiky. Stejně jako v loňských letech budou mít návštěvníci možnost získat nejrůznější propagační materiály z celého Jihomoravského kraje.
Připraven je i bohatý doprovodný program, včetně tzv. Moravských zastávek,
což je společná akce moravských krajů
a představení projektu TOP cíle, který
realizuje Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava.
(kr)

BANKA VÁM
NEPŮJČÍ?
MY ANO!
RUČENO NEMOVITOSTÍ!
BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘIJMU
Klasické půjčky – ůvěry,
vyplácení dražeb, exekucí,
zástavních práv, oddlužení.

www.exfinance.cz
tel.: 602 848 174
inzerce

Bezplatná
právní
pomoc
pro obyčejné lidi

Tel.: 777 900 925
Rodinné a občanské právo

Oddlužení osob
(Osobní bankroty)
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Jazzová hudba rozezní Znojmo Výstava představí lidové obyčeje

(dokončení ze str. 1)
Jazzem, jak je již dobrým zvykem
občanského sdružení Znojemský
hudební festival, ožije celé Znojmo, protože koncerty se budou konat v různých koncertních a klubových prostorách. „Jazz má mnoho
podob a my na to reagujeme rozmanitým prostředím,“ vysvětluje
Jiří Ludvík, prezident festivalu a zároveň pořadatel dalších velkých
hudebních akcí ve Znojmě.
Koncerty letošního ročníku pořadatelé plánují například do prostor
hotelů Savannah či Prestige, do
Městského divadla Znojmo či přímo
na volné prostranství pod věží na
Obrokově ulici. „Program venku na
ulici má v lednu každoročně úspěch.
Není běžné, aby muzikanti hráli venku na mrazu,“ prozrazuje produkční
festivalu Lenka Zouhar Ludvíková.

Programová nabídka je letos
opravdu pestrá. Festival slavnostně otevře Peter Lipa, který opět po
roce přijede ohromit festivalové
publikum. Páteční večer nabízí
program kde jinde než v klubech
a restauracích Znojma, v nichž se
představí různá jazzová uskupení.
Sobota bude patřit mrznoucí kapele pod radniční věží a večer
městskému plesu. Na nedělní dopoledne je připraven do louckého
kostela gospelový program. Festival zakončí v neděli večer koncert
kapely -123 minut.
Krom zajímavého programu festival vyniká i svojí filozofií, která
spočívá v propojení jazzové hudby
s vínem. Návštěvníci se mohou těšit na degustace téměř na každém
koncertu, protože téměř každé vystoupení zaštiťuje jeden vinař Zno-

Program festivalu
Znojmo Jazz Fest 2010
Foto: MZM

Foto: Arnošt Malík

jemska. „Kromě hudební osvěty
přinášíme posluchačům i osvětu
vinnou, protože se na degustacích
od renomovaných vinařů dozví
spoustu zajímavostí,“ dodává prezident festivalu Ludvík.
Festival pořádá občanské sdružení Znojemský hudební festival ve
spolupráci se Znojemskou besedou, více o festivalu na www.hudbaznojmo.cz/jazz-fest.
(tof)

Středa 20. 1. – 19:00
Jižanský jazz, hotel i jídlo, New Orleans
happy five, Ochutnávka vín Jazz festu
Znojmo, hotel Savannah

Čtvrtek 21. 1. – 19:00
Slavnostní otevření festivalu, Peter Lipa
a hosté (patron festivalu), Divadlo

Pátek 22. 1. – 20:00
Večer v jazz klubech, 6 koncertů v 6 znojemských klubech a restauracích

Sobota 23. 1. – 9:00–12:00
Mrznoucí dixieland pod radnicí, Obroková ulice

Sobota 23. 1. – 20:00
Reprezentační swingový ples města
Znojma, Sestry Havelkovy, Prestige

Neděle 24. 1. – 11:00
L. A. Davison a Vít Fiala X-tet, pořad
Spirituály a gospely, Kostel sv. Václava
v Louce

Víte, jak slavili nejrůznější svátky
naši pradědečkové a prababičky?
A co je to hrkadlo, k čemu slouží
víchy a kdo je stárek? Pokud nevíte či máte jen matné tušení a zároveň byste si rádi rozšířili obzory
o zvyklostech našich předků, tak
právě pro vás je určena výstava
Rok v lidových obyčejích a slavnostech, která je až do poloviny
příštího roku otevřena v Paláci
šlechtičen v Brně.
„Výstava představí lidové obyčeje, které provázejí nejrůznější slavnosti – ať už výroční nebo rodinné
oslavy. A i když jsou velmi zajímavým tématem etnologického bádá-

ní, ve sbírkotvorné muzeologické
činnosti tato oblast lidové tradice
nestává příliš v popředí. Muzea se
při tvorbě národopisných sbírek
tomuto tématu věnují spíše okrajově. To ovšem neplatí pro Moravské
zemské muzeum, kde – vedle pražského Národopisného muzea –
vznikala významná sbírka obyčejových předmětů a to už ve dvacátých
a třicátých letech 20.století,“ vysvětluje Eva Pánková z Moravského
zemského muzea.
„Základem výstavy „Rok v lidových obyčejích“ je kolekce obyčejových předmětů, jejichž prostřednictvím, specifickou mluvou muzejních

Kulturní tipy

Neděle 24. 1. – 19:00
Závěrečný koncert, Minus 123 minut
(jazz-rockové uskupení), hotel Prestige

Podhorácké muzeum,
Předklášteří

Legendární ABBA míří do Brna!
Foto: JMK

Hlasujte
pro nejlépe opravenou památku
Pozor, soutěž!
Jak se jmenuje saxofonista skupiny ABBA?
a) Freemansson b) Schaffersson c) Andersson
Tři výherci získají 2 volné vstupenky na koncert. Správné
odpovědi zasílejte do 22. ledna na adresu redakce nebo na
soutez@ListyJM.cz. Do předmětu zprávy uveďte ABBA.
Brno čeká v únoru 2010 strhující zážitek! Do nejmodernějšího pavilonu na brněnském výstavišti – pavilonu P s kapacitou až 18000
lidí – přijede velkolepá show ve stylu slavné skupiny Abba, originální švédský projekt Abba The Show. Po vyprodaných koncertech
loni v Praze a Ostravě, které navštívilo 20000 lidí, se můžeme těšit
na tento téměř tříhodinový zážitek také v brněnské metropoli.
Během večera zazní na podiu většina slavných hitů Abby a na podiu se
objeví také původní švédští hudebníci ze slavné Abby – saxofonista Ulf
Andersson a kytarista Janne Schaffer. Čtveřici vokalistů na podiu doplní symfonický orchestr The National Symphony Orchestra of London

pod vedením Matthewa Freemana
a dětský sbor. Připraveny jsou dobové projekce na 20 nejmodernějších led stěnách, které umocní úžasnou atmosféru koncertu.
Díky nejmodernějším projekcím, světelné a zvukové aparatuře
koncert Abba The Show v mnohém

dokonce předčí koncerty Abby ze
70. let.
Akce se uskuteční ve čtvrtek
11. 2. 2010 od 19:00 v pavilonu P
v areálu BVV v Brně.
Předprodej vstupenek běží v sítích Ticketpro, Ticketportal, Ticketstream a v slovenských Eventim
a Ticketzóna a také v brněnských
předprodejích Indies, DPL, BKC,
Wolf, Kult, Orange Travel Vaňkovka
a Coffee House.
Více informací na webových stránkách www.ABBA-the-show.com
nebo na www.brnokoncert.cz.

exponátů, budou přiblíženy obyčeje kalendářního cyklu,“ podotýká
Pánková a dodává, že všechny
předměty jsou z depozitářů Etnografického ústavu a většina z nich
je vystavena poprvé.
Výstava je členěna tematicky na
několik oddílů, které se věnují jednotlivým ročním obdobím.
Sklonek léta a podzim připomenou obyčeje spjaté se sklizní úrody
a se slavností posvícení a hodů,
čas zimního slunovratu zase adventní a vánoční obyčeje. Předjaří
s sebou nese tradice konce masopustu, do předvelikonočního období zase patří obchůzky děvčat
s figurami smrtek a s ozdobenými
májky. S Velikonocemi jsou pak
spjaty obyčeje pálení jidášské figury, obchůzky se zvukovými nástroji, do jarního období patří také stavění májí a filipojakubské ohně,
které dnes oživují figury čarodějnic. Pro čas svatodušních svátků
jsou pro českou a moravskou tradici zase charakteristické obyčeje
pořádání obřadních jízd králů.
Expozici doplňuje řada fotografií, která zobrazuje jak starší fázi
obyčejové tradice, tak současnost.
Výstava je otevřena do 29. května,
vždy od úterý do soboty od 9.00 do
17.00.
(tof)

Nominovali jste nově opravený kostel, hrad, zámek či jeho výzdobu nebo
boží muka ve vaší obci do Soutěže
o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje 2009? Pokud ano, a pokud se právě vámi vybraná památka dostala mezi finalisty,
máte nyní jedinečnou možnost ovlivnit, zda se umístí na stupni vítězů!
Velké množství především nemovitých kulturních památek na území
Jihomoravského kraje se stále ještě
nachází v neutěšeném stavu. Význam
a poslání památek pro společenský,
kulturní a turistický život Jihomoravského kraje je přitom mnohými vlastníky památek a širokou veřejností
stále nedoceňován. Proto Rada Jihomoravského kraje vyhlásila další ročník soutěže, jejímž smyslem je vhodně motivovat vlastníky památek
a zlepšit tak jejich přístup k příkladné
obnově kulturního dědictví.
Na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz si můžete prohlédnout památky, které soutěží o ceny v kate-

goriích 1. velké stavby (hrady,
zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze,
hospodářské dvory,...), 2. díla výtvarného umění (obrazy, sochy,
nástěnné malby,…) a 3. drobné
stavby (lidové stavitelství, kapličky,
zvoničky, boží muka, poklony, …).
Hlasování začne 1. února 2010
a bude ukončeno 28. února 2010.
Hlasování proběhne prostřednictvím SMS, každé památce bude možné přidělit z jednoho telefonního
čísla jeden hlas. Na webové stránce
www.kr-jihomoravsky.cz naleznete, jak postupovat při hlasování. Dle
počtu obdržených hlasů bude stanoveno konečné pořadí a přiděleny
ceny. Vyhlášení vítězů se uskuteční
v měsíci březnu 2010.
Souhrnné ocenění 300 000 Kč
bude rozděleno podle počtu získaných hlasů následovně: V kategorii
1. budou oceněna první dvě místa
částkou 150 000 Kč a 50 000 Kč,
v kategorii 2. a 3. jen první místa
v částce po 50 000 Kč.
(kr, tof)

Letem muzejním světem – výstava
z muzejního depozitáře k 80. výročí Podhoráckého muzea. Představuje jeho činnost v konkrétních historických etapách
včetně muzejního zázemí a vybraných
sbírkových předmětů. Do 28. února.
Památné stromy Tišnovska – výstava fotografií, pořádaná ve spolupráci
s Ekoporadnou a Městským úřadem
v Tišnově. Do 28. března.

Muzeum ve Šlapanicích
Touha být indiánem – život a tradiční zvyky původních obyvatel amerického kontinentu. Výstava ve spolupráci se sdružením „Indian Corral“.
Do 14. února.

Památník písemnictví
na Moravě, Rajhrad
Opus musicum 69–09 – výstava ke
40. jubileu Opus musicum, jedinému
hudebnímu časopisu na Moravě. Do
28. února.

Boby Centrum, Brno
Velký zimní koncert Hany Zagorové.
Zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka Hana Zagorová zavítá po půl
roce opět do Brna. Na brněnském koncertu, který se uskuteční 18. 1. 2010
ve 20.00, vystoupí zpěvačka se svým
dlouholetým kolegou Petrem Rezkem.
Posluchači se mohou těšit na známé
hity a duety jako Duhová vílá, Ta pusa
je tvá, Dotazník či Vánoční tajemství.

inzerce

Nechte slunce vydělávat
Společnost EL-INSTA CZECH s.r.o. realizuje fotovoltaické elektrárny na klíč pro rodinné domy
ale i na průmyslové objekty v řádech 3kWp do 1MWp.
Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektrickou energii ze slunce a dodává jí jednak do distribuční sítě, ale také
do vlastní soustavy majitele FVE pro částečné krytí spotřeby elektrické energie s uplatněním zelených bonusů.
Velikost instalace elektrárny závisí na orientaci a ploše střechy, na velikosti připojení do distribuční sítě
a na ﬁnančních možnostech zájemce.

ukázka instalace na střechu
RD o výkonu do 5kWp

Kontakt: Jiří Karban
Jízdárenská 227, 664 62 Hrušovany u Brna, www.el-insta.cz
Tel.: 547 236 270, Mobil: 777 748 598, E-mail: jkarbanml@el-insta.cz

Řešíme realizaci od A do Z.
•
•
•
•

jednání s distribuční společností – vyřízení přihlášky
cenová nabídka systému, poradenství, smlouva na realizaci
projektová dokumentace – rozmístění a elektro části
instalace panelů, střídače a elektro propojení

•
•
•
•

uvedení do provozu, revize
vyřízení licence od ERÚ
zaškolení k první fakturaci
předání uživateli

Termín dodání FVE se pohybuje kolem 1 až 2 měsíců od uzavření smlouvy
(podle velikosti instalovaného výkonu)

EL-INSTA_Listy_JM_271x104.indd 1

fotovoltaické elektrárny na klíč
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Že jsi na to hřiště lez’
řekl tátovi tříletý Filípek
Z očí fotbalisty Jana Trousila lze vyčíst velkou psychickou únavu poznamenanou i neúspěšným bojem s bezmocností. Brněnská opora zadních řad poslední zápas odehrála 8. března proti Bohemians. Poté Trousila čekala operace prasklé zánártní
kůstky. Po dalších komplikacích se na ligový trávník vrátil
v polovině listopadu v zápase proti Českým Budějovicím. Se
sebezapřením však odehrál jen poločas.
Během další operace mu lékaři odstranili z poraněné nohy zpevňovací šroub. „V přípravě s ostatními

jsem sice občas, při pohybu doleva,
ucítil menší bolest, ale v tu chvíli
jsem noze ulevil. Věřil jsem, že

když si nechám píchnout injekci,
tak odezní úplně. Jenže od první
minuty jsem cítil v kopačce z boku
hrozný tlak na šroub,“ vzpomíná
pro Listy Jan Trousil.
Střetnutí s Budějovicemi ale
33letý obránce nelituje. „Lékaři
naznali, že vše se ukáže až při zápasové zátěži. Současně to ukončilo váhání mezi tím, zda šroub
vyndat, nebo ne. Hrozná je ale
nejistota, kdy se vrátím. Nejdříve
to vypadalo, že to bude za měsíc,
potom po dalších 14 dnech a takto se to oddaluje už deset měsíců,“ říká fotbalista.
Přesto Jan Trousil věří, že se už
v lednu zapojí do přípravy s celým
mužstvem. „V hlavě se mi občas
odehrávají pochybnosti, jak vše dopadne, a z toho se potřebuji dostat
co nejdříve,“ podotýká Trousil.
Jednoduché to nemá ani Honzova manželka, na které nyní leží daleko větší díl zodpovědnosti týkající se výchovy jejich předškolních
dětí – Filipa a Anety. „Je to pro ni
těžké období. Zvláště, když ležím
doma a vedle mě berle. I proto věřím, že se dám dohromady a vše jí
potom vynahradím,“ dodává Trousil. A když by Honza potřeboval
radu, potom si pro ni může zajít za
synem. Tříletý Filip totiž po zápase
s Budějovicemi, když se mu táta
domů vrátil s nohou v sádře, jen
stroze konstatoval: „Tati, že jsi na
to hřiště vůbec lez’.“

leden 2010 | ročník 3
Dvacet let po p
první expedici se 12. prosince 2009 z brněnského Jakubského náměstí vydala na svoji čtvrtou pouť legendární Tatra 805. Po Africe, Asii a Austrálii bude nyní brázdit Jižní
Ameriku.
Trasa bude mít kolem 10 000 kilometrů a poA
jede
je se víceméně od jednoho národního parku k dalším
mu. Expedice začne v hlavním městě Argentiny Buenos
A
Aires, kde by posádka chtěla podpořit i české účastníky
zzávodu Dakar. Zpátky by se měla vrátit začátkem března.

„Kačena“
vyráží na expedici do Jižní Ameriky
„Pátého prosince před dvaceti lety
jsme se vrátili z první cesty po Africe,“ říká duše projektu Brňák Petr
Kopečný. „Tehdy nás vůbec nenapadlo, kolik toho ještě projedeme.
Tatru jsme dávali dohromady od
roku 1986 až do roku 1989, kdy vůz
vyráběla naše armáda,“ prozrazuje
dobrodruh a dodává, že nejhorší
a nejdražší je dnes skloubit vodní
přepravu s leteckou.
Padesát let stará Tatra 805 prý
cestovatele zatím nezklamala. Aby
zvládla náročné podmínky, tak do
ní Kopecký namontoval pouze
nový motor. „Musí být silnější, protože očekáváme velké nadmořské
výšky. Víme, že od tří a půl tisíce
metrů nad mořem klesá jeho výkon,“ vysvětluje Kopecký. „Na každou cestu montujeme nové pneumatiky, protože jejich životnost je
tak na hranici 20 000 km. Nádrž
,Kačeny‘ pojme 560 litrů benzínu

a 240 litrů vody,“ doplňuje cestovatel. S cestováním přes hranice prý
nebyly nikdy problémy. Samozřejmě to musela občas spravit třeba
nějaká ta sklenička piva. „Vystupujeme skromně a skromně nás lidé
také berou,“ podotýká Kopečný.
Rozpočet na jednoho člena posádky je cca 100 000 korun. Cestovatele
tvoří dále mechanik Roman Fiala se

zkušenostmi ze závodů off road, mistr světa v truck trialu Martin Kuna,
cestovatel a kuchař Jan Pitlovics
a znalec tatrovek Mila Remsa. „Ponorková nemoc přichází. V té chvíli
se musí najít kompromis. Nikdo nesmí prosazovat své problémy na
úkor ostatních,“ dodává Kopečný
s tím, že při expedici musí členové
posádky táhnout za jeden provaz.

Triatlon a baseball začaly kralovat v Brně Ve finále plaval Rubáček s děravými plavkami!
V polovině prosince se vyhlašovali nejlepší sportovci Brna za rok
2009. Po poslední gratulaci sálem zazněla zpráva, že hokejisté
Komety dokázali zvítězit v Českých Budějovicích. Což byla příjemná tečka za celým slavnostním večerem.

OBJEVEM ROKU se stal vicemistr
světa v krasobruslení juniorů Michal Březina. Listům řekl: „Účast na
olympijských hrách je stále reálná.
V podstatě rozhodnou výsledky
z mistrovství republiky. Doufám, že
to vyjde, šance je veliká.“
Cenu FAIR PLAY převzal vynikající trenér a jedna z největších
trenérských osobností brněnského basketbalu Miroslav Pospíšil.

„Vedl jsem všechny věkové kategorie. Moje nejkrásnější léta byla
prožitá s mládeží i s dorostem. To
zde ještě bývalo středisko vrcholového sportu a měli jsme úroveň
prvoligového mančaftu mužů.
K současné úrovni brněnského
basketbalu se nechci blíže vyjadřovat. Mám jinou představu, ale
jsou tam bohužel lidé, kteří na to
nemají,“ uvedl Pospíšil.

inzerce

A nebyla by ještě chuť a síla pokusit
se o nápravu? „Už dnes lituji, že
jsem odešel k mládeži. Když si totiž
uvědomíte, že objevíte třeba skvělé
čtrnáctileté kluky a že je vám z pozice síly USK, protože mají v Praze
středisko patřící pod ministerstvo
školství, z Brna odvedou, a ještě
k tomu uprostřed sezóny… Je to
neetické a svým způsobem hrozná
sviň…,“ dodává trenér.
Nejlepším KOLEKTIVEM bylo vyhlášeno družstvo baseballu Draci.
SPORTOVCEM roku se stala mistryně
světa v duatlonu 2009 Vendula Frintová. Pro cenu si však na pódium vyběhl její trenér Jiří Seidl, který Listům
zdůvodnil absenci své svěřenkyně:
„Vendula je na dlouhodobějším tréninkovém kempu a do Evropy se vrátí až na samotné závody Světového
poháru, tedy někdy na přelomu dubna a května. Její příprava už směřuje
k olympiádě v roce 2012. Kemp spolupracuje s australským ministerstvem sportu a dá se říct, že tam trénují nejlepší triatlonistky světa.
Chceme, aby aspoň částečně Vendula odstranila nevýhodu v plavání,
kterou má. Odtud je už jen krůček
k tomu, aby pronikla do absolutní
světové špičky,“ prozradil Seidl.

Během nedávného mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Istanbulu
se chtěl znojemský plavec Michal
Rubáček (23) dostat motýlkem do
finále. „Beru to jako svůj jednoznačný cíl,“ tvrdil před odjezdem
Rubáček. Podařilo se mu to díky novému českému rekordu 50,51 sekundy v semifinále. „Ale překonání
50 vteřin si nechávám až na jaro,“
usmívá se znojemský závodník, který jezdí za tréninkem i do Vídně.
Rubáček se stal v Turecku nejkratším držitelem českého rekordu. V rozplavbách zvládl 100 metrů volný způsob za 47,71. Po dvou
minutách si jej vzal nekompromis-

ně zpět původní držitel Martin Verner výkonem 47,51. Michala ovšem
postihla v Istanbulu také neuvěřitelná smůla, když mu pět minut
před startem finále na 100 metrů
motýlek praskly plavky na stehně.
Technická pauza pro převlečení
ani zalepení leukoplastí mu nebyla
vrchní rozhodčí povolena. Mohl
buď startovat, nebo závod vzdát.
Michal to zkusil a z naštvanosti rozjel finále na mezičase v novém českém rekordu na 50 metrů 23,38.
Druhá padesátka s dírou v plavkách už byla horší, přesto dokázal
zaplavat svůj druhý nejlepší výkon
a skončil nakonec devátý.

Hlaváčová
už zřejmě
bez plavek

Poté, co v dubnu blanenská Yvetta Hlaváčová, držitelka světového rekordu v přeplavbě kanálu La Manche, pokřtila svoji knižní autobiografii Rebelka, pověsila už zřejmě svoje závodní plavky nadobro
do skříně. Vedle charity, které se ve volném čase věnuje, můžete Yvettu potkat ještě tak při nějaké slavnostní akci nebo
dokonce i na Karlově mostě v Praze. I když ne tak doslova.

„Napsal
mi fanoušek,
že při procházce po ,Karláku‘
najednou uviděl, jak mě, podle
snímku, nějaký umělec zvěčňuje.
Zjistila jsem si na malíře Vadima Federova z Ruska
kontakt a nechala si namalovat portrét pro svého
přítele k narozeninám,“ popisuje neobvyklou situaci Hlaváčová. Mimochodem, takový obrázek prý přijde na deset tisíc korun! A zanedlouho se můžete
s Yvettou „potkat“ i v České televizi v novém One
Woman Show pořadu Haliny Pawlovské s názvem
Mamba. Hlaváčová má už za sebou pilotní díl a první natáčení je naplánované na začátek ledna.
Sportovní stranu připravil Petr Podroužek
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