
Na konci dubna se pro veřej-
nost opět otevřela záchranná 
stanice Pavlov. S nástupem 
jara stanice nabízí pravidelné 
prohlídky doplněné ukázkami 
kynologie, dravců nebo jízda-
mi na koni.
 „Počasí nám přálo, a tak během prv-
ního návštěvního dne dorazilo přes pět 
set lidí,“ neskrýval nadšení ředitel sta-
nice Zbyšek Karafiát.

Obecně prospěšná společnost Stani-
ce Pavlov už několik let pečuje o handi-
capované živočichy, zajišťuje ekologic-
kou výchovu a navazující aktivity. Její 
činnost podporuje i Kraj Vysočina. „Le-
tos jsme stanici poskytli dotaci na pro-
voz ve výši 1,4 milionu korun, nově pro 
nás pavlovští také vykonávají činnost 
tzv. koordinátora environmentální 

výchovy, vzdělávání a osvěty, uvedl 
Zdeněk Chlád (ČSSD), radní Kraje Vy-
sočina pro oblast životního prostředí. 
Podle něj je však nezbytné, aby si část 
prostředků na provoz byla schopna sta-
nice zajistit sama. Proto vítá jejich pro-
gram adopcí a patronací, který funguje 
od loňska a pomáhá ochráncům získá-
vat peníze na krmení.

Stanici Pavlov, kde se aktuálně sta-
rají o 120 ohrožených, nemocných 
nebo zraněných zvířat, mohou zájem-
ci navštívit denně od května do září, 
prohlídky s průvodcem začínají vždy 
v 10, ve 13 a v 15 hodin. Další akci 
chystají v Pavlově na sobotu 1. června, 
kdy se v areálu uskuteční Dětský den 
se soutěžemi pro nejmenší.

text a foto: Ondřej Rázl

Sportovci Vysočiny
Zvítězila Martina Sáblíková  
i její trenér
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Žáků je málo
Čtenáři se ptají, 
krajská radní odpovídá

3Simulátor pomáhá
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Veřejnost hlasovala, kraj slavnostně 
předá ceny
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Začala rekonstrukce dálnice D1
Rozsáhlá rekonstrukce 
nejvytíženější tuzemské 
dopravní tepny, dálnice 
D1, začala na Vysočině 
9. května. Stavět se 
začne v úsecích Větrný 
Jeníkov – Jihlava (104. 
až 112. km) a Lhotka – 
Velká Bíteš (153–162).
Objízdné trasy nebyly definovány, 
kamiony mají zákaz sjezdu z D1. 
Vysočiny se týká ještě moderniza-
ce úseku Loket–Hořice (66.–75. 
km) včetně demolice a výstavby 
nových mostů na 71. a 69. km a sa-
nace podjezdu na 67. km. Zahájení 
těchto prací plánuje Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR (ŘSD) na prázdniny. 
„Abychom urychlili etapu bourání 
mostů, zvažujeme variantu dvanác-
tihodinové noční uzavírky, kdy by 

se naráz odstranily všechny dotče-
né objekty,“ dodal David Čermák, 
generální ředitel ŘSD. Na bourání 
mostů by mělo podle jeho slov do-
jít v červenci nebo srpnu letošního 
roku.

„Největší obavy máme z těžké ná-
kladní dopravy, která neúměrně za-
tíží zejména souběžnou komunikaci 
II/602. Kraj Vysočina do ní v uply-
nulých čtyřech letech investoval té-
měř miliardu korun, navíc s využitím 
evropských dotací, a musíme pro-
to dodržet podmínku udržitelnosti. 
V opačném případě bychom museli 
peníze vrátit,“ varoval před obtíže-
mi rekonstrukce v kraji Libor Joukl 
(ČSSD), náměstek hejtmana pro ob-
last dopravy.

David Čermák přislíbil, že pokud 
dojde k prokazatelnému poškození 
komunikací v majetku Kraje Vysočina 
v blízkosti dálnice, je připraven zajistit 
finance na jejich opravu. Ještě před za-
hájením stavebních prací a bouráním 
mostních konstrukcí bude podle ŘSD 
připravena celá řada provizorních ko-
munikací pro zásah složek zdravotní-
ků a hasičů. Obnova celé dálnice D1 
by měla trvat šest let a státní rozpo-
čet na ni vydá zhruba čtrnáct miliard 
korun. 

text: Eva Vorálková 

foto: autorka a archiv Kraje Vysočina

Počátkem května odstartovaly práce na rozsáhlé rekonstrukci dálnice D1 na třech úsecích na Vysočině.

David Čermák (vlevo) přislíbil Liboru Jouklovi, že pokud dojde k prokazatelnému 
poškození silnic v blízkosti dálnice na Vysočině, zajistí finance na jejich opravu.

Milí čtenáři,
dopravní výchova má 
dnešní děti v mateř-
ských a základních 
školách připravit 
na záludnosti silničního 
provozu a pomoci jim 
získat důležité bez-
pečnostní návyky. Děti 
patří stále mezi nej- 
ohroženější účastníky 

silničního provozu, protože se všemu teprve učí. 
I vedení Kraje Vysočina se řídí příslovím: „Co se 
v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. Proto 
kraj dlouhodobě podporuje nejrůznější formy 
dopravní výchovy vč. dovybavování škol bezpeč-
nostními prostředky – nejčastěji reflexními ves-
tami. Kraj má aktuálně k dispozici řádově tisíce 
kusů vestiček, které jsou určeny těm mateřským 
školkám, které jimi nejsou vybaveny. Tato naše 
aktivita zapadá zcela do koncepce bezpečnosti 
v dopravě a dopravní výchovy Kraje Vysočina, 
která odstartovala plošnou distribucí bezpeč-
ných kufříků všem prvňáčkům. Také podporu-
jeme modernizace dopravních hřišť v regionu, 
v posledních letech i jejich mobilní varianty, 
nebo stojíme za organizací cyklistických soutěží.

Na druhou stranu všechny naše aktivity ne-
budou nikdy plně účinné, pokud se nepodaří 
do bezpečnostních aktivit zapojit více rodičů. 
Ti především jsou pro děti vzorem a pomáhají 
jim uvědomovat si specifická nebezpečí silniční-
ho provozu. Mysleme na to v době blížících se 
prázdnin.

Libor Joukl (ČSSD)

náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy

Více na www.stanicepavlov.euVíce na: www.kr-vysocina.cz/rozpocet

Více na www.novad1.cz

Stanice v Pavlově se probudila do jara

Stanici v Pavlově navštěvují především školy a rodiče s dětmi, mají možnost se 
seznámit i se zvířaty, na která ve volné přírodě narazí jen zřídka (na snímku je lišče).

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Krajský rozpočet populárně 
a online na webu
Kraj Vysočina nabízí veřejnosti nové webové stránky 
s originálně zpracovanými informacemi o rozpočtu 
kraje, tzv. Rozpočet populárně.  Webová aplikace má 
transparentně ukázat hospodaření Kraje Vysočina 
v jednoduchém a srozumitelném členění. „Chtěli jsme, 
aby občané neviděli jen suchá čísla, ale uměli si pod 
nimi něco představit. Proto jsou tam nejen grafy, ale 
i vysvětlující text. Data aktualizujeme přes noc, tudíž 
lidé uvidí čísla ze včerejšího dne,“ uvedl Vladimír No-
votný (ČSSD), náměstek hejtmana pro oblast financí. 
Rozpočet Kraje Vysočina letos počítá s celkovými 
zdroji 8,3 miliardy korun a se stejnými výdaji – je 
tedy postaven jako vyrovnaný. Novinkou krajského 
„rozklikávacího“ rozpočtu je i tzv. bublinová aplikace 
nazvaná Rozpočet hrou, která umožňuje jednoduché 
balancování rozpočtu mezi zdroji a výdaji kraje.

Nová aplikace vznikala zhruba čtyři měsíce a je 
dílem krajských analytiků a informatiků. Využívá čistě 
krajská data shromažďovaná v krajském datovém 
skladu. Podle Vladimíra Novotného je v plánu aktuali-
zace informací ze všech příspěvkových organizací jed-
nou za měsíc. Prozatím to tak funguje u nemocnic.

„Jsme první kraj, který s takovou transparentností 
rozpočtu přichází. Doufám, že novou aplikaci bude-
me moci ještě vylepšit na základě diskuse s občany,“ 
uvedl Vladimír Novotný. „Plníme tak ve velmi krátkém 
čase jeden z bodů programového prohlášení Rady 
Kraje Vysočina na období 2012–2015 a jsme také prv-
ním krajem, který takový specializovaný portál o hos-
podaření a rozpočtu spustil,“ komentoval novinku Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD), hejtman Kraje Vysočina.

  text: Eva Vorálková  foto: archiv Kraje Vysočina

Video na www.iKrajvysocina.cz

http://www.kr-vysocina.cz


Zdravotníci na Vysočině trénují 
na novém pacientském simulátoru
Pro výukové účely záchraná-
řů, hasičů a policistů pořídila 
Zdravotnická záchranná služba 
Kraje Vysočina (ZZS KV) nejmo-
dernější pacientský simulátor.

„Cvičení se pozitivně odráží v kvalitě 
ostrých zásahů a v koordinaci zásahu,“ 
uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek (ČSSD).

Cvičný trenažér za 1,7 milionu korun 
mohl být pořízen díky krajské dotaci. 
„Pomůcka bude sloužit zdravotníkům 
záchranky ze všech výjezdových zákla-
den v kraji. Krajští záchranáři zasahu-
jí každoročně zhruba u 550 případů ná-
hlé zástavy oběhu. „Pro účely dalšího 
tréninku bylo vybráno a vyškoleno šest 
kmenových záchranářů,“ doplnila Vladi-
slava Filová, ředitelka ZZS KV. Krajská 
záchranka tak bude fungovat jako školicí 
středisko pro všechny složky integrova-
ného záchranného systému.

text: Eva Vorálková  foto: archiv Kraje Vysočina

aktuálně2 www.kr-vysocina.cz

Začala oprava dalšího úseku 
silnice mezi Jihlavou a Třebíčí

Na přelomu dubna 
a května začala další dílčí 
modernizace hlavního 
tahu z Třebíče na Jihlavu. 
Silnice II/405 bude v úse-
ku Zašovice–Okříšky 
zhruba půl roku uzavřena.

Osobní doprava je vedena po značené ob-
jízdné trase přes obec Heraltice. Tranzit se 
přesunul na silnici I/23. „Modernizovaný 
úsek měří téměř dva kilometry, silnice bude 
širší a bezpečnější,“ informoval Libor Joukl 
(ČSSD), náměstek hejtmana Kraje Vysoči-
na pro oblast dopravy, s tím, že s financo-
váním této akce pomohou dotace z ROP 
Jihovýchod. Evropské dotace Kraj Vysoči-
na získal i na opravu úseku silnice II/602. 

V úseku Vyskytná–Dušejov povede osobní 
doprava stavbou, tranzit Pelhřimov–Jihla-
va bude veden přes Humpolec, stejný režim 
bude platit i na stavbě kruhové křižovat-
ky silnic II/602 a II /406 za Jihlavou směr 
Kostelec. Noviny Kraj Vysočina přinášejí 
přehled největších oprav na silnicích v re-
gionu. Většina z nich je aktuální v letních 
i podzimních měsících.

text: Lucie Pátková  foto: Luboš Pavlíček

Kraj Vysočina má 
na starost Trh práce 
a zaměstnanost
Kraj Vysočina vstoupil koncem června 
minulého roku do Euroregionu Dunaj 
Vltava a připojil se tak k dalším krajům 
České republiky, Rakouska a Německa. 
Jedním z cílů euroregionu bylo založení 
znalostních platforem v oblastech: 
Spolupráce vysokých škol, Energetika, 
Výzkum, vývoj, inovace, Cestovní ruch, 
Doprava, Trh práce a zaměstnanost 
a Klastry. V rámci těchto platforem 
budou řešena témata, která vzešla z při-
pravených analýz potenciálů. „Každý 
region má na starost jednu znalostní 
platformu, jejímiž členy jsou experti 
z organizací v jednotlivých regionech. 
Kraj Vysočina garantuje oblast Trh práce 
a zaměstnanost,“ přibližuje Martin 
Hyský (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro 
oblast regionálního rozvoje.

Od února do dubna letošního roku 
proběhla první jednání znalostních plat-
forem, kde se zástupci regionů sezna-
movali s analýzami a jejich výsledky. 
Nechybělo ani představení vybraných 
expertů, jejichž úkolem bude v průbě-
hu následujících dvou let řešit společné 
projekty. „Na dalších jednáních naší 
platformy Trh práce a zaměstnanost 
by měly být řešeny konkrétní projekty 
na témata, jako jsou např. Transparentní 
trh práce napříč zeměmi, společný infor-
mační systém pro volná místa a zpro-
středkování zaměstnání nebo odstraně-
ní nedostatků kvalifikace pracovních sil 
ve všech regionech,“ doplňuje vedoucí 
odboru regionálního rozvoje Kraje Vyso-
čina Iveta Fryšová.
text: Monika Fiedlerová  foto: archiv Kraje Vysočina

Kraj Vysočina uspěl na 
veletrhu Urbis Invest
Kraj Vysočina se i letos prezentoval 
na brněnském mezinárodním vele-
trhu Urbis Invest. Zástupci Vysočiny 
představili nabídku volných rozvojových 
ploch a nemovitostí určenou inves-
torům, developerům i podnikatelům. 
Expozice Kraje Vysočina vyzdvihla silné 
stránky regionu, kterými jsou výhodná 
poloha, dobrá dopravní dostupnost, 
lidské zdroje a dostatek investičních 
příležitostí. Nechyběly ani informace 
o možnostech investování, zdejším 
podnikatelském prostředí nebo podpoře 
kraje. „Jde o unikátní možnost prezen-
tace investičních příležitostí v regionu. 
Díky množství dobře dostupných lokalit, 
kvalifikované pracovní síle a široké 
nabídce nemovitostí se jako každý rok 
stánek Kraje Vysočina těšil hojné náv- 
štěvnosti,“ uvedl Martin Hyský (ČSSD), 
radní pro regionální rozvoj a územní 
plánování.

V souvislosti s konáním Urbis Invest 
vyhlašuje každoročně Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví v České republice soutěž 
s názvem Top Invest. Jedná se o soutěž 
o nejlepší investiční záměr uplynulého 
roku. Dvě ze tří významných cen za rok 
2012 získaly stavby Vysočiny. Šlo o Fab-
rika hotel v Humpolci a krajskou stavbu 
Pavilon urgentní a intenzivní péče kraj-
ské Nemocnice Jihlava. „Moderní budo-
va pro medicínu 21. století nabízí od-
povídající zázemí nejen pro fungování 
Emergency. Vedle vysoce užitné hodnoty 
prostor pavilonu nebyla potlačena ani 
jeho vizuální stránka. Vše dohromady 
tvoří zdařilé dílo,“ uvedl Vladimír No-
votný (ČSSD), náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina, který cenu přebíral. Projekt 
Pavilon urgentní a intenzivní péče Ne-
mocnice Jihlava realizoval Kraj Vysočina 
v letech 2010–2012. Celkové náklady 
na novou budovu přesáhly 400 milionů 
korun. 132 milionů pokryla evropská 
dotace.

text: Monika Fiedlerová  
foto: archiv Kraje Vysočina

Petr Novotný, náměstek ZZS Kraje Vysočina pro léčebnou přednemocniční péči, přihlíží 
výkonu vedenému Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina.

Setkání expertů platformy Kraje 
Vysočina v polovině dubna v Jihlavě. 

Havlíčkobrodsko:

silnice II/344 Rozsocha-
tec–Chotěboř

objížďka Chotěboř – Česká Bělá – 
Havlíčkův Brod

Uzavírka asi jeden měsíc v době 
opravy mostu v Rozsochatci

Jihlavsko:

silnice III/13421 Batelov–
Rácov–křižovatka II/112

objížďka I. III/13421 Rácov – II/112 – 
II/134 Nová Ves – Batelov; objížďka II. 
III/13421 Rácov – II/112 Horní Cerekev 
– II/639 Bezděčín – II/134 Batelov

srpen–září, uzavírka asi dvakrát 
čtrnáct dní, při přípravných 
pracích zachován provoz 
na semafory

silnice II/402 křižovatka 
II/403 – Kněžice

objížďka II/403 Jestřebí – III/4026 
Kněžice

uzavírka asi tři dny v červenci, 
přípravné práce za provozu

Pelhřimovsko:

silnice II/128 Pacov–Eš částečná uzavírka, případně objížďka 
Pacov – Cetoraz – Obrataň (záleží 
na zhotoviteli)

15 dní v červenci

silnice II/136 Černovice–
most

objížďka z Černovic přes Střítež, Křeč 
a Vlčeves na křižovatku silnic II/136 
a III/1362

10 týdnů, srpen–říjen

Třebíčsko

silnice II/408 Jemnice, 
ulice Dačická

objížďka přes Jemnici – II/410 – Budeč 
– II/151 – Dačice

20. května – 14. června

silnice II/410 Třebíč Boro-
vina – průtah

objížďka po I/23 a místních silnicích patnáct dní v červenci

Žďársko

silnice II/357 Jimramov – 
odvodnění silnice

objížďka Jimramov II/360 – Korouhev 
III/35322 – II/353 Lačnov – Borovnice 
II/357 Jimramov

uzavírka asi čtyři měsíce, 
červenec–září

Více informací na: http://zlatyerb.obce.cz/

Aktuální dopravní infromace 
www.kr-vysocina.cz/doprava

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?

Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály 
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

• Můžete je odevzdat prodejci při koupi 
 nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
•  Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních úřadech
•  Další možnosti pro odevzdání 

naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte  
vysloužilé elektrospotřebiče 
na místa zpětného odběru!

EW-bydleni-206x100-zlom01.indd   1 6.5.13   22:23

Vysočina má pět 
nových přírodních 
památek
Všechny se nacházejí na Jihlavsku, 
jsou součástí soustavy chráněných 
území Natura 2000 a mají celkovou 
výměru přes 48 hektarů. Jedná se 
o Rychtářský rybník v katastru Arnolce 
s výměrou 6,04 hektarů, kde roste pu-
chýřka útlá, o koupaliště u Bohuslavic 
s výměrou 4,95 hektaru, kde žije čolek 
velký, a také o rybníky V Pouštích 
v katastru Třeště a Otína u Stonařova 
s výměrou 20,3 hektaru, kde roste pu-
chýřka útlá a žije kuňka obecná. Čtvr-
tou novou přírodní památkou je rybník 
V Kopaninách u Myslůvky a Zadního 
Vydří s výměrou 0,77 hektaru s vý-
skytem kuňky obecné a pátou rybníky 
U Borovné s výměrou 16,52 hektaru, 
kde se vyskytují rdest ostrolistý, rdest 
trávolistý, kuňka obecná, čolek velký 
a skokan ostronosý.

„Cílem soustavy chráněných území 
Natura 2000 je zajistit ochranu těch 
druhů rostlin, živočichů a typů přírod-
ních stanovišť, které jsou z evropského 
pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, 
omezené svým výskytem jen na určitou 
oblast nebo vzácné,“ vysvětlil Zdeněk 
Chlád (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro 
oblast životního prostředí.

Další vyhlášení nových přírodních pa-
mátek na Vysočině se připravuje. „Ak-
tuální je například předložení vyhlášení 
zvláště chráněného území Hodíškovský 
rybník a Jedlový les a údolí Rokytné,“ 
doplnil Zdeněk Chlád.

Na Vysočině je celkem 182 maloploš-
ných zvláště chráněných území, z toho 
101 přírodních památek, 71 přírodních 
rezervací, sedm národních přírodních 
rezervací a tři národní přírodní památky. 
Dále se na Vysočině nachází Chráněná 
krajinná oblast Žďárské vrchy a Chráně-
ná krajinná oblast Železné hory.

text: Eva Vorálková  

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

LiStOVáNí  
a cyklus dokumentů 
v krajské knihovně
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově 
Brodě připravuje vedle své činnosti 
knižního a informačního centra také 
pravidelné literární, hudební či filmové 
pořady pro veřejnost celé Vysočiny. Do-
kladem je mimo jiné cyklus dokumen-
tárních filmů nebo projekt LiStOVáNí 
s hercem Lukášem Hejlíkem, které 
mohou na konci května a v červnu 
zájemci navštívit.

Pokračování cyklu filmových projekcí 
dokumentárních filmů představí ve stře-
du 29. května od 20.00 v klubu Oko 
v Havlíčkově Brodě český dokumentární 
film režisérky Silvie Dymákové z roku 
2013 Šmejdi.

Autorské čtení držitele ceny Mag-
nesia Litera Jaroslava Žváčka z knihy 
Lístek na cestu z pekla se koná ve čtvr-
tek 30. května v poetickém podkroví 
kavárny U Notáře v Havlíčkově Brodě 
od 19.00.

Projekt LiStOVáNí pokračuje v úterý 
4. června od 20.00 v podkroví uvede-
né kavárny U Notáře scénickým čtením 
z povídkových knih Woodyho Allena 
Jsem z toho Woody Allen. Hrají Lukáš 
Hejlík, Věra Hollá a Pavel Oubram.

Cyklus filmových projekcí nabídne 
ve čtvrtek 26. června snímek režiséra 
Tomáše Kudrny z roku 2013 Hledá se 
prezident ve 20.00 v klubu Oko  
v Havlíčkově Brodě. text: Milan Pilař
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Azylovým domům 
na Vysočině 
pomůže Unie
Také příští dva roky obdrží vybrané 
sociální služby na Vysočině peníze 
z Evropské unie. O více než padesá-
timilionovou dotaci se nejvíce opřou 
sociální rehabilitace, azylové domy 
pro matky s dětmi a azylové domy pro 
muže. „Mluvíme o programech, které 
jsou finančně nejnáročnější a které 
by zůstaly na bedrech měst a obcí,“ 
podotkl radní kraje Vysočina pro oblast 
sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD).

Na evropské finance ale nedosáhly 
jiné sociální služby, které tak musí být 
placeny národními zdroji, například 
sociálně terapeutické dílny nebo níz-
koprahová zařízení pro děti a mládež. 
„Kraj Vysočina bude muset vést dialog 
s ministerstvem práce a sociálních věcí 
v souvislosti se slibem udržitelnosti stá-
vajících služeb nízkoprahových zařízení 
a služeb pro rodiny s dětmi,“ konstato-
vala zastupitelka Vysočiny Věra Buchto-
vá (KSČM).

Podle vyjádření zastupitele Miro-
slava Houšky (KDU-ČSL) je vícezdrojo-
vé financování sociálních služeb dnes 
nutností. „Evropské dotace představu-
jí v současné době řešení, které vede 
k zachování rozsahu poskytovaných 
služeb. Je však třeba se zaměřit na je-
jich financování do budoucna,“ uzavírá 
Miroslav Houška. text: Lucie Pátková

Proč kupovat 
regionální produkty?

Poslední desetiletí 
nám přináší kromě 
velkého technic-
kého pokroku 
také globalizaci 
a dostupnost vý-

robků a potravin. Prakticky ve všech 
částech světa dostaneme výrobky, 
které kupujeme i v našich super– či 
hypermarketech. Skandály posledních 
let ohledně potravin přivádějí stále 
větší skupinu spotřebitelů k otázkám 
kvality a bezpečnosti potravin i dal-
ších výrobků denní spotřeby.

Jednou z cest, jak vsadit na jistotu 
kvality i regionálního původu potra-
vin, je značka Vysočina – regionální 
produkt®, která se nedávno rozrost-
la na počet 57 výrobků nebo jejich 
skupin. Jedná se jak o potraviny, tak 
o řemeslné nebo užitkové předmě-
ty. Mnohé z nich mají také ocenění 
ze soutěže Regionální potravina. 
Aby naši spotřebitelé tyto produk-
ty lehčeji našli, začaly se certifiko-
vat i prodejny regionálních produk-
tů a za podpory Kraje Vysočina byl 
dokonce vyhlášen program z Fondu 
Vysočiny na rozvoj těchto prodejen. 
Na nedávném semináři v Senátu, kte-
rého se zúčastnil také kolega zastu-
pitel a senátor Miloš Vystrčil, všichni 
přítomní záviděli vysočinské značce 
velkou podporu právě ze strany Kraje 
Vysočina.

Takže přátelé, až uvidíte prodejnu 
nebo výrobek s touto značkou, vězte, 
že kupujete kvalitní zboží ze surovin 
z Vysočiny nebo s velkým podílem 
ruční práce (např. železo ke kovář-
ským výrobkům na Vysočině nemáme 
J) a koupí podporujete právě firmu, 
živnostníka nebo farmáře ze sou-
sedství. Vaše peníze tudíž zůstanou 
u nás v regionu a neodtečou někam 
na druhý konec světa a do kapes pře-
kupníků…

Marie Černá, členka zastupitelstva  
Kraje Vysočina, Pro Vysočinu

Deváťáků je stále málo, střední 
školy nabízejí stovky volných míst
I v letošním roce vyjde 
z devátých tříd základ-
ních škol na Vysočině 
méně žáků než v minu-
lých letech. Tento klesající 
trend se odrazí i na počtu 
neobsazených míst v prv-
ních ročnících středních 
škol. Kraj Vysočina jako 
jejich zřizovatel musí tuto 
situaci řešit.
Už v červnu bude krajské zastupitelstvo 
schvalovat novou koncepci organizace 
středního školství kraje. Její současný návrh 
počítá s celou řadou opatření. Žádné z nich 
nebude mít vliv na oborovou nabídku a do-
stupnost vzdělávání. „Ve většině případů pů-
jde o slučování vhodných středních škol tak, 
aby byla zajištěna jejich ekonomická stabili-
ta, konkurenceschopnost a také zachována 
stávající kvalitní výuka,“ řekla krajská radní 
pro oblast školství Jana Fialová (ČSSD). Ta 
také odpovídá na nejčastější dotazy, které 
naši čtenáři zasílali na základě výzvy v mi-
nulém vydání novin Kraj Vysočina.

Kterých středních škol se bude slučo-
vání na Vysočině týkat?
Je potřeba říci, že nejde jen o slučování 
škol, ale především o jejich posílení, o vy-
budování stabilních vzdělávacích institu-
cí. Řešit v rámci nové koncepce středního 
školství budeme tyto školy: 
  Jihlava centrum technického vzdělávání 

(sloučení Střední průmyslové školy, Střední 
školy technické a Střední školy automobilní)
  Třebíč centrum technického vzdělávání 

(sloučení Střední průmyslové školy a Střed-
ní školy řemesel)
  Žďár nad Sázavou centrum technického 

vzdělávání (sloučení Vyšší odborné školy 
a Střední průmyslové školy se Střední 
školou technickou)
  Jihlava centrum odborného vzdělávání pro 

obchod a služby (sloučení Obchodní aka-
demie a Střední školy obchodu a služeb 
a Střední zdravotnické školy)
  Třebíč centrum odborného vzdělávání pro 

obchod a služby (sloučení Hotelové školy 
a Obchodní akademie)

  Velké Meziříčí (sloučení Střední školy 
řemesel s Hotelovou školou a Obchodní 
akademií)
  Chotěboř (Obchodní akademie a Vyšší 

odborná škola se Středním odborným 
učilištěm technickým)
  Pelhřimov (Gymnázium s Obchodní 

akademií, v případě nedohody s městem 
Pacov o převzetí kompetencí zřizovatele 
i s Gymnáziem Pacov)

Proč připravovaný materiál neřeší 
také budoucnost krajských gymnázií?
Koncepce se v prvním kroku týká odbor-
ných škol, na které jde 80 % studentů a jsou 
v současné době nejohroženější. Gymnázia 
představují 20 % a v současné době by byly 
naše kroky předčasné, ministerstvo škol-
ství připravuje novou koncepci a normy 
pro gymnázia a potvrdilo se to i při našem 
jednání na MŠMT. Do doby, než budou 
nové podmínky ministerstva pro všeobec-
né vzdělávání dokončené, by byly jakékoliv 
změny v gymnáziích na Vysočině předčas-
né. Ve druhém kroku koncepce se ale bude-
me zabývat i situací na gymnáziích.

Chystá vedení Kraje Vysočina sníže-
ní počtu studijních míst i na gymná-
ziích, aby byla skutečně výběrovými 
školami?
V současné době nechystá vedení Kraje 
Vysočině snížení počtu studentů, dokud 
nebudou jasné nové podmínky stanovené 
ministerstvem pro všeobecné vzdělávání. 
Nedojde ani k navýšení počtu žáků na gym-
náziích – současný počet je strop. Ke snížení 
počtu dochází samovolně vlivem nižšího zá-
jmu o studium na osmiletých gymnáziích.

Neohrozí slučování středních škol do-
savadní vysokou kvalitu výuky?
Rozhodně neohrozí! Naopak vzniknou 

silná centra vzdělávání s možností lepšího 
vybavení a napojení odborné praxe na vý-
znamné zaměstnavatele, se kterými nyní 
kraj koncepci konzultuje.

Neohrozí slučování škol spolupráci 
s velkými zaměstnavateli, kteří po-
skytují studentům stipendia a násled-
ně práci?
Neohrozí, vedení kraje průběžně jedná s nej-
významnějšími zaměstnavateli v regionu 
a koncepci jim představí i na semináři kon-
cem května. Hlavním smyslem koncepce 
je nejen ekonomická úspora, ale především 
zvýšení kvality vzdělávání tak, aby střední 
školy produkovaly lépe zaměstnatelné stu-
denty v souladu s potřebami zaměstnavatelů 
na Vysočině. Potřeby firem mapuje také in-
teraktivní dotazník, který firmy mohou vy-
plnit na webu Kraje Vysočina v sekci školství. 

Jaké výhody budou mít školy 
po sloučení? 
Především budou školy více „odolné“ pro-
ti výkyvům populační křivky, budou eko-
nomicky silnější, s moderním vybavením. 
Další důležitou výhodou je prostupnost 
oborů a tím i pružnější přizpůsobení po-
ptávce trhu práce.

Má slučování i nevýhody?
Častým argumentem je obava ze ztráty iden-
tity školy. Je důležité se ale na celou koncep-
ci dívat pohledem rozumu a nikoliv emocí. 
Jde nám o zachování tradice oboru v daných 
lokalitách a tu tvoří kvalitní tým lidí. Název 
školy není zárukou kvality vzdělávání a to je 
fakt, který si musíme uvědomit. 

Bude stejně spravedlivě do budoucna 
regulován i počet soukromých střed-
ních škol?
To bohužel není otázka na kraje! Kraj ne-
může zasahovat do počtu soukromých škol. 
Regulovat je může pouze trh. Na druhou 
stranu tím, že na Vysočině vzniknou silná 
vzdělávací centra, jim umožní lépe obstát 
v konkurenci se soukromými školami.

Organizačním změnám bude věnován pro-
stor i v dalším vydání novin Kraj Vysočina. 
V červnovém čísle Vás budeme informovat 
o rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina 
a představíme Vám nový model páteřních 
technických škol Kraje Vysočina.

text: Jitka Svatošová  

Devítka škol reprezentovala 
Vysočinu ve slovenské Nitře
Největší slovenské přehlídky vzdělávání 
Mladý tvorca se v Nitře, krajském městě 
partnerského Nitranského samosprávné-
ho kraje, zúčastnili učni a studenti devíti 
středních škol z Vysočiny. Čestné uznání 
zde získal tým vývojářů ze Střední školy 
technické Žďár nad Sázavou za funkční 
model vakuového motoru, který využívá 
teplý vzduch vznikající při spalování lihu.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka obdržela skupina studentů 
světelské akademie za čtyři kované plas-
tiky nazvané Ptákoviny. Dílo budilo na 
veletrhu velkou pozornost, jeho auto-
ry jsou studenti třetího ročníku oboru 
výtvarného zpracování kovů. „Výstava 
v Nitře byla pro nás velkou příležitostí 
prezentovat systém středního školství 

Vysočiny i za hranicemi regionu. Vedle 
ukázek praktické výuky školy vystavily 
to nejlepší z prací studentů,“ hodnotila 
účast Jana Fialová (ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast školství, podle níž 

velké poděkování a uznání patří všem 
školám, pedagogům i studentům, kteří 
v partnerském regionu Kraj Vysočina 
reprezentovali. 

text: Milan Pilař

V Náměšti a okolí 
rostou domky pro 
klienty ÚSP Jinošov
Nové domky ve Velké Bíteši a Náměšti 
nad Oslavou představují pro vybrané 
klienty Ústavu sociální péče v Jinošově 
příležitost pro změnu. Ta spočívá v in-
tegraci vybraných klientů do běžného 
života. I přesto, že někteří klienti zaříze-
ní, které nese nově jméno Domov bez 
zámku, potřebují celodenní péči, nabízí 
jim dnešní společnost šanci, aby se tak 
dělo s přihlédnutím k jejich sociál- 
ním i společenským potřebám. Novou 
adresu už našlo dvanáct klientů ve Vel-
ké Bíteši a dalších dvanáct v Náměšti 
nad Oslavou. V Náměšti také v nových 
prostorách funguje sociálně terapeutic-
ká dílna a denní stacionář. Na otevření 
čeká speciální kavárna. I ta je součástí 
transformačního projektu, který Kraj 
Vysočina realizuje za podpory dotace 
z Integrovaného operačního programu.

„Do konce roku 2014 je na Třebíčsku 
v plánu ještě rekonstrukce dalších domů 
v Náměšti a v Hrotovicích. Nové byd-
lení v samostatných domcích vznikne 
do konce roku 2015 i v Pucově, Okříš-
kách a Jaroměřicích nad Rokytnou,“ in-
formoval Petr Krčál (ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast sociálních věcí. 
text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje Vysočina

Nové grantové programy Fondu Vysočiny

Dva nové grantové programy v rámci 
Fondu Vysočiny vyhlásilo Zastupitel-
stvo Kraje Vysočina na svém zasedá-
ní v polovině května. Programy se tý-
kají prevence kriminality a lyžařských 
běžeckých tras. Výzvy k předkládání 

projektů a veškeré informace ke granto-
vým programům včetně formuláře žá-
dosti najdete na internetových stránkách 

Kraje Vysočina http://extranet.kr-vyso-
cina.cz/edotace/ nebo na www.fondvy-
sociny.cz

Moje nejoblíbenější 
potravina nebo 
produkty z Vysočiny?

Odpověď na tuto otáz-
ku je pro mě snadná 
a jednoznačná. Je to 
velkomeziříčské pivo 
Harrach. Jednak proto, 
že toto pivo je skuteč-

ně vynikající a chutné. Pak také proto, 
že se přímo ve Velkém Meziříčí také vaří 
a v pivovaru Jelínkova vila je možné 
strávit při jeho konzumaci v příjemném 
prostředí hned vedle varných nádob 
hezké chvíle s přáteli.

František Bradáč

zastupitel Kraje Vysočina (KDU-ČSL)

Na tuto otázku umím odpovědět 
jenom v množném čísle, patřím mezi ty 
spotřebitele, kteří vyhledávají regionální 
produkty. Denně kupuji chléb z pekař-
ství Malena Jaroměřice nad Rokytnou, 
pravidelně Bítešskou paštiku, Vysočinu 
1967 z Hodic, Němcovy jogurty, Tasov-
ské placky, Slámovo listové těsto, byliny 
od Ludmilky, ovocný mošt z Telče a řadu 
dalších. Jsou prostě skvělé, vím, z čeho 
je vyrábějí, a vím, že podporuji místní 
podnikatele i farmáře.

Marie Černá

zastupitelka Kraje Vysočina (Pro Vysočinu)

Každý pátek si kupu-
jeme čerstvý chléb 
z telčského pekařství 
Marek. Je to ta nejlepší 
večeře, kterou znám. 
Čerstvý cereální chléb 

z Pekařství Marek, čerstvé máslo, někdy 
sýr, někdy salám Vysočina a nějaká 
zelenina. Ale tím hlavním je popraskaný 
čerstvý Markův chléb s křupavou kůr-
kou. Málokdy mi stačí jeden krajíc. Když 
se do něj pustím, nevím, kdy přestat.

Miloš Vystrčil

zastupitel Kraje Vysočina, senátor (ODS)

Anketa

Prevence kriminality 2013
1 300 000 Kč – program na podporu specifických programů prevence kriminality (odbor 
sekretariátu hejtmana, Ing. Josef Pokorný, tel.: 564 602 164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz)
 Uzávěrka: 10. 07. 2013

Lyžařské běžecké trasy 2013
1 500 000 Kč – program na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje 
Vysočina (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Renata Šimánková, tel.: 
564 602 353, simankova.r@kr-vysocina.cz) Uzávěrka: 14. 06. 2013

Školy reprezentující Vysočinu na přehlídce Mladý tvorca v Nitře

  SOŠ Hotelová škola Světlá a OA Velké 
Meziříčí, U Světlé, Velké Meziříčí
  Střední škola řemesel a služeb, Velké 

Meziříčí
  Střední škola obchodu a služeb, Karolí-

ny Světlé, Jihlava
  Střední škola technická, Polenská, Jihlava
  Střední škola stavební, Žižkova, Jihlava
  Akademie – Vyšší odborná škola, 

Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová 
Světlá nad Sázavou
  Střední škola technická, Žďár nad 

Sázavou
  Střední průmyslová škola a Střední 

odborné učiliště Pelhřimov
  Vyšší odborná škola a Střední odborná 

škola zemědělsko-technická Bystřice 
nad Pernštejnem

Jana Fialová (ČSSD), radní pro oblast školství

Vysočinou na kole

28. 6. 2013 Jihlava – start
5. 7. 2013 Dalešice – cíl

Podrobný rozpis etap  
na www.vysocinounakole.cz

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/227.cistavoda2009.doc
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Česko-německá 
konference v Brodě 
se vydařila

Havlíčkův Brod hostil v závěru dubna 
mezinárodní historickou konferenci Češi 
a Němci na Vysočině, která mapo-
vala dějiny česko-německých vztahů 
na území Vysočiny a jejímž cílem bylo 
připomenutí historických událostí a fe-
noménu soužití obou etnik od nejstar-
ších dob až do současnosti.

Konala se v rámci projektu Porta 
culturae, který je společnou iniciativou 
česko-rakouských příhraničních regionů 
– Jihomoravského kraje, Kraje Vysoči-
na, Jihočeského kraje a spolkové země 
Dolní Rakousko.

„Konferenci hodnotili účastníci z Čes-
ka, Německa a Rakouska jako velmi 
vydařenou, příspěvky zachytily temati-
ku od nejstarší kolonizace našeho úze-
mí až po současnost. Všechny najdou 
zájemci ve sborníku, který připravujeme 
k vydání,“ uvedl Jiří Jedlička, ředitel 
Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, které 
bylo hlavním pořadatelem akce.

Účastníci měli možnost během tří 
dnů si prohlédnout Havlíčkův Brod 
a zavítali i do Jihlavy, kde navštívi-
li památky krajského města. „Během 
společenských večerů došlo na výměnu 
kontaktů jednotlivých badatelů, čímž 
jsme přispěli k dalšímu rozvoji zkoumá-
ní historie. Konference se uskutečnila 
ve spolupráci s Moravským zemským 
archivem – Státním okresním archivem 
v Havlíčkově Brodě a Státním okresním 
archivem v Jihlavě.

text: Milan Pilař  foto: Libor Blažek

Zlatá jeřabina letos ozdobí 
Trampský širák a Skanzen Zichpil

Devátý ročník ankety 
Zlatá jeřabina – Cena 
Kraje Vysočina za kul-
turní počin roku 2012 
zná své vítěze. Opět se 
oceňovalo v kategorii 
Kulturní aktivita a Péče 
o kulturní dědictví.
„Letos dorazilo celkem 7448 platných 
hlasů, pozorujeme větší zájem o hlasová-
ní i anketu samotnou,“ říká Lenka Novot-
ná z oddělení kultury Krajského úřadu. 

Výsledky hlasování veřejnosti posvěti-
la i Rada Kraje Vysočina, která rozhodla 
o udělení finančních darů prvním třem ví-
tězným počinům. Ty si v každé kategorii 
odnesou odměnu ve výši 30, 20 a 10 tisíc 
korun.

„V našem kraji je spousta krásných 
akcí i památek, které si zaslouží více po-
zornosti. Ze zaslaných návrhů každoroč-
ně vybereme tři desítky, pro které pak 
hlasuje široká veřejnost. Chceme hlavně 

podpořit iniciativu organizátorů a ostat-
ních nadšenců,“ vysvětluje záměr ankety 
radní pro oblast kultury Marie Kružíková 
(ČSSD).

Slavnostní vyhlášení výsledků letoš-
ního ročníku Zlaté jeřabiny se uskuteční 
v Zámecké konírně Státního zámku Telč 
v úterý 28. května.

 text: Ondřej Rázl  foto: archiv Trampského širáku

Františka Stránecká – moravská Božena Němcová 
Zatímco Tasovsko je krajem Jakuba Dem-
la, Velkomeziříčsko se právem hlásí k od-
kazu Františky Stránecké. Narodila se  
9. března 1839 ve Velkém Meziříčí. Pseu-
donym si zvolila podle nedaleké obce 
Stránecká Zhoř, kde se na místním zám-
ku po roce 1848 stal její otec hospodář-
ským správcem. Bezprostřední kontakt 
se zdejšími prostými lidmi ovlivnil poz-
ději její tvorbu. 

Jako šestnáctiletá se provdala 
za o čtrnáct let staršího soudního ad-
junkta Ignáta Kerschnera z Telče a ze 
šťastného manželství se narodily čtyři 
děti.

Františka Stránecká je známá jako sbě-
ratelka horáckých pověstí, které se v roce 
1992 dočkaly reedice pod názvem Morav-
ské národní pohádky. Ve svých povídkách, 
jež vyšly v několika knihách, stejně jako 
Václav Kosmák líčí život lidu na moravském 
venkově. I když její dílo nevykazuje, vzhle-
dem k časté idealizaci a moralistickým ten-
dencím, po stránce literární vyšší úroveň, 
nelze mu upřít cenu kulturně-historickou.

Stránecká byla nazývána něžnou Mez- 
říčankou, mravokárně vlídnou a humorně 
vyrovnanou a Svatopluk Čech jí v časopi-
su Květy přisoudil přívlastek „moravská 
Božena Němcová“. Tyto atributy přispěly 
k vytvoření podobizny spisovatelky, která 
v duchu sentimentálního realismu osla-
vila svůj rodný kraj. A co ještě zdobí její 
památku? Je to skutečnost, že byla první 
literátkou, která publikovala na Moravě 
česky. A pak také fakt, že své honoráře po-
sílala na dobročinné účely. 

Františka Stránecká zemřela mladá 
(49) na tyfus před sto dvaceti pěti lety – 
27. května 1888 v Brně. Tam, stejně jako 
na rodném domě ve Velkém Meziříčí po-
blíž zámku jí byla odhalena pamětní deska.

text a foto: Pavel Kryštof Novák

Pořadatelé festivalu Trampský širák opět obhájili první místo v anketě Zlatá jeřabina v kategorii 
Kulturní aktivita.

Vítězné projekty:

Kulturní aktivita

1. místo počet hlasů: 537
Trampský širák – 9. ročník festivalu / 
Štoky
Ocenění pro: Pavel Solár
2. místo počet hlasů: 377
Otevřeno Jimramov 2012 / Jimramov
Ocenění pro: Klub Sluníčko-Unijazz
3 místo počet hlasů: 279
Pojďme tančit / Pelhřimov
Ocenění pro: Taneční klub Pelhřimov, o. s.

Péče o kulturní dědictví

1. místo počet hlasů: 339
Humpolec / Obnova Nápravníkova 
stavení č. p. 338 a vytvoření expozice 
Skanzen Zichpil
Ocenění pro: Město Humpolec 
a Castrum o. p. s.
2. místo počet hlasů: 330
Polná / Obnova a zpřístupnění kostela 
Nanebevzetí Panny Marie
Ocenění pro: Římskokatolická farnost – 
děkanství Polná
3. místo počet hlasů: 321
Nová Říše / Obnova kamenného kříže 
na kopci Spravedlnost
Ocenění pro: Novoříšský kulturní spolek

MORAVSKÝ
ZEMSKÝ
ARCHIV
V BRNĚ

Mladá univerzita 
Waldviertel
Mladá univerzita 
Waldviertel

5.– 9. srpna 2013 
Kampus Raabs

Další informace naleznete na:

www.jungeuni-waldviertel.at

Dolnorakouská zemská 
výstava je věnována 
vínu a chlebu
Až do 3. listopadu potrvá Dolnorakous-
ká zemská výstava Chléb a víno, kterou 
za účasti delegace z Kraje Vysočina 
zahájil Erwin Pröll, hejtman Dolního 
Rakouska, partnerského kraje, v pátek 
26. dubna.

Hostiteli jednou za dva roky konané 
akce se staly vinařské město Poysdorf 
a městys Asparn an der Zaya nedaleko 
českých hranic. Na návštěvníka čekají 
témata Chléb a víno, Cesta za osmde-
sáti chleby světa nebo Habsburkové 
a víno. Jak v Asparn, tak v Poysdorfu 
výstava pokračuje i mimo interiéry bu-
dov ve vinných sklípcích, lisovnách či 
vinicích.

„Jsem nadšená organizací tak roz-
sáhlé akce. Mnoho exponátů mi připo-
mnělo moje dětství, protože tatínek byl 
pekař. A jelikož pocházím z vinařského 
kraje, je tato výstava pro mě naprosto 
unikátní,“ vyznala se Marie Kružíková 
(ČSSD), radní kraje pro oblast kultury.

„Na dolnorakouské výstavě jsem už 
po čtvrté a vždy zde nacházím nové 
podněty pro svou práci. Naše spoluprá-
ce se rozvinula zejména po roce 2009, 
kdy se výstava konala i v Telči, a pokra-
čuje dál,“ uvedla vedoucí odboru kultu-
ry Kraje Vysočina Katina Lisá.

Čeští návštěvníci ocení, že popisky 
k šesti stům exponátům jsou v češtině.

text a foto: Pavel Kryštof Novák

Literární a výtvarná 
soutěž Noc vědců 2013
Muzeum Vysočiny Jihlava vyhlásilo v rámci 
Noci vědců 2013 literární a výtvarnou 
soutěž pro žáky základních škol a studenty 
středních a vysokých škol na téma Věda pro 
21. století.

Soutěž má zvýšit zájem žáků a jejich 
prostřednictvím i celé společnosti o vědecké 
bádání. Účastníci soutěže budou mít mož-
nost vyjádřit své představy o vývoji vědy 
v nejbližší budoucnosti, o jejím přínosu, ale 
i o potenciálních nebezpečích a také o etic-
kých otázkách s ní spojených.

Žáci mohou přihlásit literární a výtvarné 
práce na dané téma o maximální délce pěti 
stran A4 nebo v podobě fotografií, kreseb, 
maleb či plastik do 30. června. Hodnocení 
soutěže bude probíhat ve dvou kategoriích: 
žáci 6.–9. třídy základních škol a prvních čtyř 
ročníků víceletých gymnázií a studenti střed-
ních, vyšších odborných a vysokých škol.

Více informací na http://muzeum.ji.cz 
v sekci novinky.

text: Ludmila Moržolová

Františka Stránecká

Festival 
muzejních nocí
Krajská muzea a galerie na Vysočině, 
ale i řada dalších kulturních insti-
tucí v našem regionu opět otevřou 
své brány v nezvyklou otvírací dobu 
a nabídnou netradiční kulturní program 
v duchu Festivalu muzejních nocí 2013, 
jehož 9. ročník probíhá napříč Českou 
republikou v době do 8. června 2013.

Od roku 2011 se sbírkotvorné organi-
zace Kraje Vysočina zapojují do Festivalu 
muzejních nocí společně pod hlavičkou 
projektu Porta culturae. Jeho prostřed-
nictvím jsou programy obohaceny o pří-
spěvky umělců – výtvarníků, hudebníků, 
nebo vědecké přednášky kolegů z Dol-
ního Rakouska. Stejně tak tomu bude 
i letos. „Kromě prohlídek stálých expo-
zic a výstav připravují organizátoři řadu 
doprovodných aktivit a kulturní stánky 
se stávají přirozeně místy nečekaných 
zážitků a setkávání,“ připomíná Marie 
Kružíková (ČSSD), radní Kraje Vysočina 
pro oblast kultury a památkové péče.

Aktuálně může veřejnost navštívit 
ještě dvě plánované aktivity, kterými 
k festivalu přispěla muzea a galerie zři-
zované Krajem Vysočina:

31. května Muzeum Vysočiny Havlíč-
kův Brod a Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě,

22. června Muzeum řemesel Morav-
ské Budějovice, pobočka Muzea Vyso-
činy Třebíč.

Více informací: http://www.cz-muse-
ums.cz/web/festival_muzejnich_noci/
titulni, www.vysocina-kultura.cz

text: Lenka Novotná

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Nejvyšší ocenění 
desítce osobností
Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo 
o deseti laureátech nejvyššího ocenění 
Kraje Vysočina. Pošesté v historii 
kraje předá hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD) dřevěné, skle-
něné a kamenné originály nejvyšších 
ocenění. „V letošním roce Výbor pro 
udělování medailí Kraje Vysočina vybíral 
z 21 došlých návrhů. O všech nomino-
vaných lze říci, že je jejich životní nebo 
profesní dráha spojena s Vysočinou. 
Vybrat nebylo, stejně jako v minulosti, 
jednoduché,“ prozradil Jiří Běhounek.

Seznam osobností je řazen abecedně 
bez specifikace kategorie ocenění. Tuto 
skutečnost si dovoluje Kraj Vysočina 
zatím nezveřejňovat a dopřát oceněným 
i veřejnosti chvilku překvapení.

Laureáti nejvyššího ocenění Kraje 
Vysočina 2013: Štěpán Axman – autor 
speciální techniky modelování pro lidi se 
zdravotním postižením, tzv. Axmanovy 
techniky modelování; Miloslav Brtník 
– výrazná osobnost folkloru na Horácku, 
choreograf, výtvarník, sběratel lidových 
písní; Jiří Hamza – úspěšný sportovní 
manager, předseda organizačního vý-
boru Mistrovství světa v biatlonu Nové 
Město na Moravě 2013; Markéta Hej-
kalová – spisovatelka, překladatel-
ka a hlavní organizátorka Podzimního 
knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě; 
Josef Klimeš – akademický sochař, 
autor vysoce ceněných děl, z nichž např. 
plastika Rovnováha zdobí Barrandovský 
most; Petr Kundera – uznávaný do-
pravní inženýr, který se mimo jiné ak-
tivně zabývá problematikou integrace 
osob s omezenou schopností pohybu, je 
jedním z držitelů medaile prof. Špůrka 
za zásluhy o Českou silniční společnost; 
Filip Murár – nadějný a talentovaný 
student gymnázia, který se věnuje pře-
devším astronomii a fyzice, v těchto 
oborech exceluje a reprezentuje v nich 
kraj i Českou republiku, jako úspěš-
ný student byl přijat na University of 
Cambridge; Petr Nekoranec – student 
konzervatoře, obor operní zpěv, jedineč-
ný talent hostující v operách po celém 
světě; Petr Píša – regionální patriot, 
uznávaný kapelník a frontman, zpěvák, 
ale i dramaturg, dirigent a herec; Eliška 
Vostalová – studentka hotelnictví, mist-
ryně ČR v carvingu, medailistka Světové 
kuchařské olympiády a dalších oboro-
vých soutěží.

Slavnostní vyhlášení je naplánováno 
na 24. října 2013 v Horáckém divadle 
Jihlava. text: Jitka Svatošová
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Tygřík láká do jihlavské zoo
V zoologické zahradě 
v Jihlavě se 28. března 
2013, po dvaceti letech, 
narodilo mládě tygra 
sumaterského.
Křtiny jsou v plánu během léta, až bude 
mládě větší. Malý tygřík není jediné mlá-
dě, které je v zoo k vidění. „U lemurů kata 
máme jedno mládě z března a koncem 
dubna se narodila další dvojčata. Lemuři 
černí se chlubí také dvojčaty. Od lam gua-
nako máme dvě mláďata, jedno lednové, 
druhé z poloviny dubna. Malý hřebeček 
je k vidění u zeber damarských, jehňát-
ka najdou návštěvníci u ovcí valašských 
a kůzlátka u koz kamerunských,“ prozra-
dila tisková mluvčí Zoo Jihlava Kateřina 
Kosová.

Od poloviny května budou v zoo tři ži-
rafy – samečkové. Slavnostní otevření 
pavilonu za necelých 26 milionů korun 
proběhne 5. června. „Samci jsou u pr-
vochovatelů běžnou praxí, teprve až se 
osvědčíme v chovu, přidělí nám samici. 
Budeme mít jednu žirafu síťovanou a dvě 
Rothschildovy,“ vysvětluje Kateřina Ko-
sová. Pavilon žiraf má vysoké ochozy, 
takže návštěvníci budou mít možnost se 
dívat žirafě skoro z očí do očí.

Uvnitř pavilonu budou i expozice pro 
malé africké savce – kočku pouštní, fenka, 
kombu senegalskou a Garnettovu, křečka 
velkého, tarbíka velkého, kaloně rodri- 
guezského nebo damana stepního. Expo-
zici doplní afričtí kopytníci zebry damar-
ské a vodušky abok.

Novinkou je Australská farma oby-
dlená zvířaty a otevřená 20. dub-
na 2013. „Upozornit chci na kunovce 

tečkovaného, vzácný druh, který se 
v přírodě vyskytuje pouze v Tasmánii; 
v zoo kromě Austrálie je pouze v Lipsku 
(SRN) a nyní v Jihlavě,“ uzavřela Kateři-
na Kosová. Stavba Australské farmy stá-
la necelých 18 milionů korun, celý pro-
jekt Zoo pěti kontinentů přijde celkem 
na 135 milionů korun. Více než 94 milio-
nů financuje EU.

text: Eva Vorálková  foto: archiv Zoo Jihlava

Mateřská centra Včelka a Koťata 
nabízejí prostor pro setkávání
Mateřské centrum Včelka v Brtnici 
vzniklo jako druhé v pořadí díky nezis-
kové organizaci Komunitní škola Krok 
za krokem. První centrum mohli rodiče 
využívat v Kněžicích na podzim roku 2010. 
„Do Kněžic jsem se přistěhovala a měla 
jsem potřebu poznat více místních lidí. 
Po půl roce fungování mateřského centra 

v Kněžicích jsem oslovila místostarostku 
Brtnice Miroslavu Švaříčkovou, zda by se 
jí myšlenka centra líbila,“ popisuje začát-
ky jedna ze zakladatelek Jitka Ludmilová. 
Spojilo se několik příznivců v Brtnici, pro-
najali si prostory školní družiny a začalo 
fungovat druhé mateřské centrum. Nej-
prve jednou do týdne, postupně dvakrát 

týdně vždy v dopoledních hodinách.
Mateřské centrum Včelka v Brtnici na-

vštěvuje patnáct rodin, v Kněžicích vy-
užívá aktivity Mateřského centra Koťa-
ta o pět rodin více. „Scházíme se jednou 
do týdne a vždy máme připravené malé 
vyrábění pro děti a maminky. Součástí 
programu jsou i tanečky, básničky a zpí-
vání. Pořádáme i různé besedy na zajíma-
vá témata,“ přibližuje fungování mateř-
ských center Jitka Ludmilová.

V současnosti hledají centra nové vhod-
nější prostory. „V Kněžicích se nám po-
dařilo s obcí vyjednat prostor po býva-
lé kotelně, která je právě v rekonstrukci. 
V Brtnici se nám vhodný prostor najít zatím 
nepodařilo,“ vysvětluje Jitka Ludmilová. 
Zřizovatelem obou mateřských center je Ko-
munitní škola Krok za krokem, která se podílí 
na dalším vzdělávání, na kurzech pro dospě-
lé, ale také pořádá farmářské trhy v Brtnici.

Více informací na www.kskrokzakro-
kem.webnode.cz.
text: Monika Fiedlerová  foto: archiv Jitky Ludmilové

Vedle tygra sumaterského mohou návštěvníci v jihlavské zoo vidět nově od 5. června tři žirafy.

Mateřská centra Včelka v Brtnici a Koťata v Kněžicích nabízejí maminkám s dětmi program několikrát do týdne.

panorama

Autor: 
Martin 

Němeček
Prodejní stůl Vůdčí 
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Oblíbená 
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z přírodního 
těsta
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systém 
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nocování 
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příběhů
Sporák
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Zbrojnoš

Hotovost   
(anglicky)
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1. díl tajenky

3. díl taj.
Enzym 

katalyzující 
glykolýzu

Nástraha
Zpěvohra

Včelí 
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Popěvek
Část lodi 

k vyvěšování 
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Pryč

Důrazný 
zápor

Vyvažování 
letadla 

Skupenství 
vody
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délk. míra

Řeka  
v Beninu
Předložka 

(přes)

Zkr. Evrop. 
demokratů
Horní část 
místnosti

Potáč

Opotřebit 
jízdou

Čes.malíř 
(Oldřich)

Uzavřená 
okruž. trať

Ozdoba 
lustru

Výměšek 
těla 

Rostlina 
hrachor

Hydraulický 
stroj

Sopečné 
vyvřeliny

Svatební 
květina

Pravděpo-
dobně

Kujný nerost
Drť (řídce)

Mléčný 
výrobek

Evropan
Zkr.  Nár. 
technické 
knihovny

Odřenina
Zkr. Státní 
poznávací 

značky

Kopie

Mužské 
jméno
Název 

hlásky CH

Jm. herce 
Montanda

Značka 
stroncia

Student      
Býv. SPZ 
Rokycan

Antoušek
 Římskými 
číslicemi 

2000

2. díl tajenky Šatní motýlci

Věkem  sešlá Citoslovce 
zaklení

Portugalské 
souostroví 
v Atlantiku

Značka 
megapascalu

POMOC:  
ENOLASA, 

OPLT, SOTA.

Františka Stránecká se narodila 9. 3. 1839 ve Velkém Meziříčí (německy Groß Meseritsch). Město leží na soutoku řek Oslavy a Balinky, odtud také název Velké Meziříčí.
Město r. 2008 oslavilo 600. výročí od ... viz tajenka. Podle J. A. Komenského by měl hrad stojící na území města patřit mezi nejstarší na českém území, snad až do doby před naším letopočtem, nelze však doložit.
Renesanční zámek Stránecká Zhoř v 16. století z původní tvrze přestavěl do dnešní podoby Jan starší Stránecký ze Stránec, nyní v majetku Řádu rytířů Kristových.

Křížovka o ceny

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje 
Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky:  Jsme podrobeni zákonům, abychom mohli být svobodní.  Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou: Jaroslava Bačáková, Onšov, Václav Šelepa, Koberovice a Jaroslav Hladík, Havlíčkův Brod.

Cuketová buchta z hrnečků
Láska prochází žaludkem, a abychom 
potěšili své nejbližší v máji měsíci lásky, 
připravíme si cuketovou buchtu 
z hrnečků.

Budeme potřebovat 3 vej-
ce, 3 hrnky polohrubé mou-
ky, 2 hrnky cukru krupice, 
hrnek rostlinného oleje, 
dvě lžičky skořice, lžíci ka-
kaa, ¾ hrnku mléka, balíček 
vanilkového cukru a prášku 
do pečiva a dva hrnky nahrubo 
nastrouhané cukety. Všechny pří-
sady v míse promícháme do tekutého 
těsta. Plech s vyšším okrajem vymažeme 
a vysypeme a nalijeme do něj těsto, které 
pečeme při 170 °C asi půl hodiny. Po upe-
čení necháme buchtu vychladnout a dle 
chuti ji můžeme promazat marmeládou 
nebo navrchu potřít čokoládovou nebo ci-
tronovou polevou. Po zaschnutí nakrájíme 
a můžeme servírovat. Dobru chuť.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni 
a máte svůj oblíbený recept, o který byste 
se chtěli podělit, stačí nám ho zaslat. Nej-
lepší recepty otiskneme a autora oceníme.

text a foto: Monika Fiedlerová

recept

vyhlašuje výběrové řízení na odprodej nemovitostí:

Budovy na ul. Jana Masaryka  
č.p. 1668 v Jihlavě, 
postavené na pozemku par. č. 3403, 
pozemku par. č. 3403 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 241 m2, pozemku par. 
č. 3404 ostatní plocha o výměře 194 m2, 
vše v k.ú. a obci Jihlava. 

Budovy na ul. Rozkošská 
č.p. 2324 v Havlíčkově Brodě, 
postavené na pozemku st. par. č. 1324, 
pozemku st. par. č. 1324 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 965 m2, vše v k. ú. 
a obci Havlíčkův Brod. 

Bližší informace o prodeji nemovitého majetku lze získat na internetu www.kr-vysocina.cz, 
část Úřední deska, Odbor majetkový – Záměry nebo u odboru majetkového Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 227.

Prohlídka prodávaných nemovitostí bude zájemcům umožněna ve stanoveném termínu 
nebo po předchozí dohodě s Petrem Dvořákem, odbor majetkový, Krajský úřad Kraje 
Vysočina, tel.: 564 602 227 nebo 724 650 192, e-mail: dvorak.p@kr-vysocina.cz.

Prodej nemovitostí bude proveden podle schválených Zásad zastupitelstva Kraje Vyso-
čina pro převod nemovitého majetku Kraje Vysočina. 

Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

http://www.kr-vysocina.cz/
mailto:dvorak.p@kr-vysocina.cz
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Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

•  Cena 635 Kč/kg vč. poštovného, vydrží cca ½ roku. 
•  Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 585Kč/1 kus, 3 ks = 555Kč/1 kus, 

4–5ks = 535 Kč/1 ks, 6–9 ks = 505 Kč/1 ks, od 10 ks = 480 Kč/1 ks.
•  Při objednání 2 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
•  Ceny kapslí: 1 ks = 746 Kč, 2 ks = 696 Kč/1 kus, 3 ks = 666 Kč/1 kus, 4–5 ks = 646 Kč/1 ks, 6–9 ks = 

616 Kč/1 ks, od 10 ks = 596 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
•  Množstevní slevy lze kombinovat s plechovkami. 

Např. 1 plechovka + 1 kapsle = 1281 Kč (+ kniha zdarma). 

Kamenné zdraví, s.r.o., Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712 
www.kamennezdravi.cz

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte 1 balení minerálů zdarma 
(více na www.kamennezdravi.cz)

Užívám vaše minerály 3 měsíce a  vypozorova-
la jsem tyto výsledky: tlak se ustálil z  původní 
hodnoty 160/110 na 120/80, a to bez léků, úplně 
zmizely ranní křeče nohou, zpevnily se mi vlasy 
a  mám nádherné nehty. Nezadržuji vodu, dva 
roky mě bolelo naražené rameno a po 6 týdnech 
užívání minerálů bolest ustoupila. A  i  ve  věku 
51 let dosud pravidelně menstruji. Osvědčily se 
i po bujařejších oslavách - zmírňují kocovinu. Ur-
čitě si objednám další a obdaruji rodinu. Děkuji, 

Věra Slaměníková, Brno-Juliánov

Dobrý den, mám maminku, které je 80 let, a uží-
vá Schindeleho minerály. Dříve byla unavená, 
trápil ji vysoký tlak, bolesti snad všech kloubů, 
problémy se stolicí. Po půl roce užívání minerálů 
se vše zlepšilo. Je strašně vitální a sama tvrdí, že 
se cítí o 20 let mladší. I já ve svých 45 letech trpím 
bolestmi kloubů, zatím nic hrozného, ale před 3 
měsíci jsem jsi vzal od matky 1 balení a  začal 
jsem ho užívat. Bolesti kloubů se zmírnily, tak 
budu pokračovat a uvidíme. Zatím mohu dopo-
ručit.  Jan Sukdolák, Havlíčkův Brod

Jsem bývalý vrcholový sportovec v  motokro-
su. Následkem úrazů při této činnosti mám 4x 
operované levé koleno a 2x pravé. Posledních 10 
roků mě trápily velké bolesti. Až do doby, kdy mi 
moje žena „koupila a vnutila“ tyto minerály. Po-
dotýkám, jsem velký skeptik. Nikdy jsem nevěřil 
těmto a podobným produktům. S velkou nechutí 
jsem začal minerály v dóze užívat od 10.12.2012. 
Bolesti se začaly stupňovat, a  tak jsem ženě 
oznámil, „že je budu brát jen do  konce roku 
a končím!!!“. Nějak jsem na to ale pozapomněl. 
Uprostřed ledna 2013 se mě jízlivě zeptala moje 
žena: „a tebe už kolena nebolí, že neskučíš bo-
lestí jako jindy“? V ten moment jsem si uvědomil, 

že bolesti kolen ustoupily. Minerály užívám stále 
a na moje doporučení i moji známí. Nikdy bych 
tomu nevěřil, pokud bych to nezkusil na vlastním 
těle. Děkuji za ně a mohu ostatním jen doporučit. 

Pavel Jiříček, Prostějov 

Dobrý den, o vašich minerálech jsem se dozvě-
děla od mého kolegy, velmi mu pomohly. Pro-
blémy s  kolenem začaly gradovat, jeden lékař 
doporučoval operaci, druhý zamítl. Rozhodl se 
tedy pro váš produkt a nemůže si ho vynachvá-
lit. Později je vyzkoušel i můj manžel a  je velmi 
spokojený. Trápila ho bolestivost kyčlí a  obě 
ramena. Od doby, kdy Vaše minerály užívá, pře-
stal mít problémy. Nyní jsem je začala užívat i já 
a mohu říci, že kloubní problémy odezněly, bo-
lestivost již nemá takovou intenzitu, snížil se mi 
i krevní tlak. Nyní obdaruji i kamarádku. 

Ivana Kolaříková, Brno

Dobrý den, i  já zasílám svůj příběh a  veliký dík. 
Před rokem v dubnu 2012 jsem v novinách obje-
vila reklamu na vaše minerály. A po roce užívání 
minerálů můžu říct, že konečně první reklama, kte-
rá nelhala a opravdu zabrala. V posledních letech 
jsem velice trpěla na  bolavé klouby. Chodila 
jsem na  injekce kolena, brala 
různé léky a stále nic nezabí-
ralo. Dnes po roce mé boles-
ti téměř vymizely a dokonce 
můj ortoped poznal zlepše-
ní z  rentgenových snímků. 
Ve  svém důchodovém věku 
se cítím lépe, a proto si objed-
návám další balení. S  přáním 
pěkného dne 

Jana Kolářová,  
Sokolov, 69 let

Může tohle být náhoda?

*  Denní náklady 3,80 Kč, mohou být ale i 2,80 Kč podle ceny za plechovku, tedy za cenu 1 housky, lízatka nebo chcete-li 1 cigarety

Nebo snad podvod?
Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností 
s minerály pod celým jménem a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby 
jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo, 
nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé. 

Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina 
podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné 
informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich 
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at.

Placebo?
Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha 
letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé 
najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku – 
v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých 
gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka? 
Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat. 
Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako 
samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle 
nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč. 

A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs 
životadárných prvků, aditivované palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo. 

To vše za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
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Oxid hlinitý Al2O3 15,7 g Kobalt Co 0,00115 g

Oxid draselný K2O 3,49 g Molybden Mo 0,00018 g

Oxid železitý Fe2O3   5,3 g Bór B 0,00003 g

Oxid vápenatý CaO 1,6 g Chrom Cr 0,009 g

Oxid hořečnatý MgO 1,58 g Nikl Ni 0,006 g

Oxid sodný Na2O 1,94 g Vanad V 0,0121 g

Mangan Mn 0,032 g Fosfor P 0,0044 g

Měď Cu 0,044 g
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www.pv-pohrebnisluzba.cz

Vevera – Koutník
Jihlava, Jana Masaryka 32

(u Slávie)

Telefon:

567 307 313, 605 707 528
Stálá služba

pro převozy zemřelých:

603 452 119
Otevírací doba: Po–Čt 7.00–15.30 Pá 7.00–14.00
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1x 14 dní
50 vyuč. hod.

2 x 14 dní
100 vyuč. hod.

1 x 7 dní 
60 vyuč. hodin

Bližší info o termínech a cenách na tel. : 728 680 210

Havlíčkova 30, Jihlava Svatovítské nám. 128, Pelhřimov

LITE
ANGLICKÁ ŠKOLA

R

MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT ANGLICKY... 

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 
ANGLIČTINY NA VYSOČINĚ

Rezervujte si své místo:
Tel.: 724 709 935

www.lite.cz

Vyzkoušejte si výuku 
na bezplatné UKÁZKOVÉ HODINĚ

-80% mluvení a praxe
-bez složité gramatiky
-okamžité výsledky
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Profil pracovní pozice: autolakýrník
Profil společnosti: 
Servis AUTO OPAT spol. s r.o., autorizovaný servis Škoda

Náplň práce: 
lakýrnické práce, příprava vozidla na lakovnu

Požadujeme: 
praxe min. 3 roky, vyučený v oboru, ŘP. sk. B

Nabízíme: 
flexibilní pracovní dobu, možnost ubytování, práci 
v mladém kolektivu, špičkově vybavený moderní servis, 
vč. dobře vybaveného zázemí, pravidelná školení

Místo práce: 
Komerční 467, Nupaky

Typ smlouvy: HPP

Nástup: ihned

Adresa pro zasílání CV uchazečů: 
zelenka@autoopat.cz
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Studijní centrum BASIC - Jihlava, o.p.s. 
Havlíčkova 30, Jihlava 
tel.: 725 774 710 

Studijní centrum BASIC - Vysočina, o.p.s. 
Svatovítské nám. 128, Pelhřimov 
tel.: 775 040 808, 724 709 986 www.basic.cz

termíny přednášek
Jihlava:  21. 5. 2013 v 16.30 a 28. 5. 2013 v 16.00
pelhřimov:  27. 5. v 16.30

máte prOBLÉmy Se Čtením?
trápí vás problémy se psaním,  
pravopisem či matematikou?

pOrAdenStVí
zdArmA

Projevy:
• nechuť k učení
•  problémy  

a neúspěchy ve škole 
•  dyslexie nebo  

dysgrafie
•  nedostatek  

soustředěnosti
•  příprava na reparáty

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6cm 5 x 5cm
100cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 44,50 Kč 48,00 Kč
160 cm 47,50 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 56,00 Kč
200 cm 59,00 Kč 64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 15,50 Kč
125 cm 1,6/2/13 17,30 Kč
150 cm 1,6/2/14 19,50 Kč
160 cm 1,6/2/15 20,30 Kč
160 cm 1,6/2/23 28,00 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu: 
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné, 

sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!!  Doprava zdarma.

PLETIVO

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659 

www.prodej-pletiva.cz
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32   řadových rodinných domků 

17   terasových domů 

26   samostatných rodinných domů 

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD  

V LOKALITĚ OBYTNÁ ZÓNA ROZKOŠ 

bližší informace: 

569 497 180 
parcely@muhb.cz 

www.muhb.cz/parcely 
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PKS OKNA a.s. – výrobce oken z plastu, dřeva i HLINÍKU

Móda je vládkyně vrtkavá, ale v jednom má pravdu nadčasovou. Každý by si měl oblékat to, 
co nejlépe vyjadřuje jeho osobnost, charakter. Bez ohledu na materiál. A to beze zbytku platí 
i pro stavby a jejich dominantní prvky – okna. Tradiční dřevěná, náročná na řemeslnou zručnost 
výrobce i na dokonale vyzrálý materiál, plastová, schopná přizpůsobit se skoro jakýmkoli po-
žadavkům a pak hliníková, specifická, neopakovatelného designu a sofistikované konstrukce.

Materiál určuje vlastnosti
PKS okna a.s. – největší výrobce oken na Vy-
sočině, se sídlem ve Žďáru nad Sázavou 
a s ročním obratem cca 450 mil. Kč – se sou-
časné krizi ve stavebnictví snaží bránit ak-
tivně. Proto také nenabízí svým zákazníků 
jen okna z jednoho materiálu, ale hned ze tří 
nejrozšířenějších – z plastu, dřeva i hliníku. 
Přání zákazníků jsou naštěstí vždycky, i v této 
nelehké době, různá. Díky šíři nabízeného 
sortimentu tak může firma PKS okna a.s. 
vyhovět téměř všem, kteří ji osloví. Nemusí 
vyzdvihovat výhody jen některých typů oken 
a ostatní hanět, protože zná a ovládá všechny 
technologie. Díky svým výrobním kapacitám 
a jejich diverzifikaci už mnoho let vyrábí okna 

z různých materiálů. Je schopna tak reagovat 
na veškeré požadavky – soukromých inves-
torů, státního sektoru, nebo třeba i na spe-
ciální náročná přání projektantů. Paradox-
ně uprostřed krize a nedostatku peněz stále 
více investorů preferuje právě okna hliníko-
vá. Ta jsou z pohledu materiálu, pevnosti – co 
do odolnosti vůči prostředí – nejlepší. Jsou 
také svým vzhledem moderní, nadčasová – 
na některý projekt prostě jiná použít nelze! 

Přes 18 let tradice
Na tento trend již mnoho let reagují i v PKS 
okna a.s. A tak – přesně od roku 1995 – fir-
ma vyrábí hliníková, vysoce odolná okna, 
dveře, případně i fasády. Dnes navíc v mo-
derní, nové hale, která kromě linky na plas-
tová okna pojala i produkci těch hliníkových.

PKS okna a.s. je velký výrobce oken, 
ve svém oboru největší v kraji Vysočina 
a jeden z největších v republice. Firma to 
vnímá i jako naplnění odpovědnosti vůči 
své tržní pozici a nabízí proto jak kvalitu, 
tak typovou šíři produkce.

Kvalita jako podmínka
Jedním z klíčových termínů je kvalita. Také 
jakost, ale to slovo už vyšlo z módy. Je to 
škoda, protože i kvalita má mnoho podob, 
už jen v závislosti právě na druhu materiálu. 
Jinak se kvality dosahuje u dřevěných oken 
a dveří, jinak u plastových a zas jiné postupy 
si vyžaduje kvalitní finální výrobek hliníko-
vý. Společné na kvalitě je ale to, že vyžadu-
je u každé technologie výrobní disciplinu, 
pečlivost a profesionalitu, a pak i trvalou, 
průběžnou kontrolu. A i ta v PKS okna a.s. 
funguje! Proto si už před nějakou dobou 
dovolili nabízet záruční i pozáruční servis, 
proto stále poskytují údržbu „svých“ výrob-
ků v domech a bytech uživatelů. 

Důvěra pramení ze znalosti
Také tohle se v PKS okna a.s. ví už dávno. 
Proto si poznamenejte: 15. 6. proběhne 
v sídle firmy ve Žďáru nad Sázavou již 
třetí Den otevřených dveří. A každý se 
může podívat právě i na výrobu těchto hli-
níkových oken – v nové krásné hale. Sa-
mozřejmostí je pak pokaždé úspěšný pro-
gram pro děti, prohlídky výrobních prostor 
s fundovanými průvodci, odlehčení v po-
době kulturního programu – neváhejte, 
prostě přijďte 15. června dopoledne, akce 
proběhne v 9.00 – 12.00.

www.pksokna.cz

Výrobní hala PKS okna a.s.

Hotel s Al okny (reference PKS okna a.s.)Al okno v řezu Rodinný dům s Al okny (reference PKS okna a.s.)
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Mistrem Evropy v kategorii step se stal SRC Fanatic Havlíčkův Brod.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková je dlouhodobě nejen nejlepším sportovcem Kraje
Vysočina a České republiky, ale řadu let se drží ve špičce světového rychlobruslení.

Mistři Evropy jsou z Havlíčkova Brodu
Na mistrovství Evropy v aerobiku v bel-
gických Antverpách vybojovaly týmy 
z Havlíčkova Brodu tři medaile.

V nejprestižnější kategorii seniorů za-
zářil tým SRC Fanatic trenéra Roberta 
Mrkvičky. Osm dívek s Markem Šotolou 
bylo po celý šampionát na druhém místě 

za Ruskem. Ve finále však předvedl nová-
ček v nejvyšší kategorii ohromující výkon 
a porota ho posadila na příčku nejvyšší. 
Medaile z Belgie vezou i nejmladší týmy. 
Zlato v kategorii kadet vybojoval BM fit-
ness, bronz patří SRC Fanatic.

text: Ondřej Rázl  foto: Jaroslav Appeltauer

Titulem sportovec Kraje Vysočina za rok 2012 se 
pyšní Martina Sáblíková. Slavnostní vyhlášení jede-
náctého ročníku ankety vyhlašované Jihlavskými listy 
a Krajem Vysočina se uskutečnilo v polovině dubna.

Rychlobruslařka ze Žďáru nad Sázavou 
ovládla anketu už popáté (2006–2009 
a 2012), v kategorii trenér navíc zvítězil 
její kouč Petr Novák. Celkem odborná po-
rota rozhodovala o pěti titulech, o dvou 
oceněních hlasovali čtenáři Jihlavských 
listů.

V rámci čtenářské ankety přišlo cel-
kem 265 hlasů, na internetu hlasovalo 

v kategorii jednotlivec 2750 a v kolek-
tivech 1548 čtenářů. Ti nakonec roz-
hodli o tom, že titul v kategorii jednot-
livec získá Marek Zmrhal (TJ Spartak 
Velké Meziříčí) – volejbal, mezi ko-
lektivy pak nejvíce hlasů získaly starší 
naděje TJ Sokol Bedřichov – moderní 
gymnastika.

text: Ondřej Rázl  foto: archiv Jihlavských listů

Trenér roku 2012 Petr Novák udělal ze zapomenutého rychlobruslení fenomén českého 
sportu posledních let a přilákal k němu jak diváky, tak mladé sportovce.

Ocenění zdravotně postiženému sportovci Janu Rousovi z JK Stáj Honzík Kralice předával 
i první náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.

Brodští stolní tenisté 
skončili před branami 
finále
Jediný zástupce Vysočiny v nejvyšší 
soutěži stolních tenistů má za sebou 
úspěšné tažení. STEN marketing HB 
Ostrov skončil ve své premiérové extra-
ligové sezoně v semifinále, kde nestačil 
na obhájce titulu Sokol Králův Dvůr.

Družstvo v čele s Petrem Korbelem 
naučilo Havlíčkův Brod rozumět a fan-
dit stolnímu tenisu. Domácí zápasy 
pravidelně navštěvovaly stovky diváků, 
o skvělé kulise hovořily nejen ostatní 
týmy, ale i představitelé České asociace 
stolního tenisu. text: Ondřej Rázl

 foto: Martin Pluhař

Odstartoval Běžec 
Vysočiny 2013
Osmatřicátý ročník poháru Běžec 
Vysočiny odstartoval ve druhé polovině 
dubna v Pávově. Na start tradičního 
Jarního běhu se postavilo více než 
sto závodníků. Letos je na programu 
poháru celkem dvacet závodů, a to sil-
ničních, krosových i smíšených, v délce 
od sedmi do jedenadvaceti kilometrů. 
„Jsou to otevřené soutěže určené všem 
kondičním a výkonnostním sportovcům 
a dalším zájemcům bez ohledu na věk 
a výkonnost,“ říká pořadatel soutěže 
Bohumil Novák. Dospělí běžci závodí 
v osmi kategoriích podle věku a po-
hlaví, mládež od 10 do 17 let v dalších 
šesti.

V jednotlivých závodech jsou běžci 
bodově ohodnoceni dle dosaženého 
času, bez ohledu na pořadí. Mimo hod-
nocení jsou pak vložené závody pro děti 
do 9 let. Zasportovat si tak mohou celé 
rodiny. „Vítězství si každý dost cení, 
i když odměnou je broušený putovní 
pohár se jmenovkami na podstavci, pro 
první tři je pak připraven pohár trofejní 
a upomínková věcná cena,“ doplňu-
je Novák. Jednotlivé závody se konají 
každý víkend s výjimkou letní přestávky. 
Letošní ročník Běžce Vysočiny zakončí 
v říjnu Běh Heulosem v Jihlavě.

Více na www.bezecvysociny.cz.
text: Ondřej Rázl

www.vysocinafest.cz
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Sportovec Vysočiny roku 2012
Kategorie MLÁDEŽ
Vítěz: Dominika Hronová – taekwondo 
W.T.F. – SK Taekwondo Lacek, o.s.

Kategorie DOSPĚLÍ
Vítěz: Martina Sáblíková – rychlobrusle-
ní, inline brusle, silniční cyklistika – KRS 
Svratka

Kategorie KOLEKTIV
Vítěz: FC Vysočina Jihlava – fotbal – „A“ 
tým dospělých Gambrinus liga

Kategorie SENIOŘI
Vítěz: Alena Rosecká – UNITOP SKP Žďár 

nad Sázavou, o.s. oddíl orientačního 
běhu – orientační běh

Kategorie TRENÉR ROKU
Vítěz: Petr Novák – KRS Svratka – rych-
lobruslení

Kategorie ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ 
SPORTOVEC
Vítěz: Jan Rous – občanské sdružení, JK Stáj 
Honzík Kralice – jezdectví – paradrezura

Kategorie SPORTOVNÍ OSOBNOST
Vítěz: Martin Kryštof –  Berlin Recycling 
Volleys – volejbal

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz
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