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Prezident se na Vysočině 
zastal Sáblíkové i horníků
Prezident Miloš Zeman 
s manželkou navštívil 
na konci června Kraj 
Vysočina. Během tří 
dnů stačila prezidentská 
kolona projet sedmi 
městy a obcemi, 
zastavit u zajímavých 
a originálních projektů 
a čas byl vyhrazen 
i na tečku za letošním 
školním rokem.

Slavnostní začátek návštěvy 
v sídle Kraje Vysočina v Jihla-
vě zahájil prezident recitací Ha-
lasovy básně Já se tam vrátím. 
„Vracím se již potřetí na Vysoči-
nu, do kraje mého srdce, a to ne-
mohu říkat v žádném jiném kra-
ji,“ vysvětlil pojítko mezi básní 
a svou návštěvou prezident Miloš 
Zeman. Od hejtmana Kraje Vy-
sočina Jiřího Běhounka převzal 
originální dar. Na ruční papír vy-
tištěnou báseň Havran Edgara 
Allana Poea doplněnou grafikami 
Emanuela Ranného. Po setkání 
s krajskými zastupiteli následo-
vala návštěva Pelhřimova a rych-
le se rozvíjející průmyslové spo-
lečnosti Agrostroj.

Druhý den byl ve znamení 
předávání vysvědčení a konce 
školního roku. Miloš Zeman 

pogratuloval nejlepším studen- 
tům na Střední průmyslové 
škole Třebíč. Pochvalu si 
studenti všech krajských škol 
vysloužili za výsledky projektu 
„Postav si své auto“. Ostrovy 
života, umožňující díky tep-
lárenské společnosti TTS 
vytápění Nemocnice Třebíč 
i v čase dlouhodobých výpadků 

energií, přivedly prezidentskou 
návštěvu i do ekologicko-vzdě-
lávacího centra Alternátor. Tam 
si vyzkoušel Miloš Zeman roli 
vědce a přihlížel při jednom 
z pokusů opatrně zapálené ruce 
svého mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Poslední den oficiální návštěvy 
si prezident s doprovodem 
prohlédl zemědělské družstvo 

Nová Ves u Nového Města 
na Moravě a zajel do rodného 
města své ženy Bystřice nad 
Perštejnem. Tam informoval při 
setkání s občany, že osobně sepsal 
dopis žádající o divokou kartu pro 
Martinu Sáblíkovou umožňující 
její případný start na Olym-
pijských hrách v Riu. Horníky 
z uranových dolů, očekávající 

ukončení těžby, na závěr ujistil, 
že osobně požaduje zkrácení 
věku pro odchod do důchodu 
pro všechny horníky hlubinných 
dolů a nejen pro ty z OKD. Ihned 
po skončení oficiální návštěvy 
Vysočiny začala dovolená 
prezidenta ČR Miloše Zemana, 
kterou tradičně trávil v Novém 
Veselí.

Prognóza: V lesích se očekává invaze kůrovce
Lesní hospodáři varují 
majitele lesů před 
kůrovcem. Očekává se, že 
letos ho bude až třikrát 
víc než loni. „Loňské 
mimořádně suché a teplé 
počasí přálo kůrovcům, 
kteří se namnožili 
v několika generacích.

Podobné počasí letos předzna-
menává v případě Vysočiny 
hrozící potíže na přelomu léta 
a podzimu,“ říká radní Kraje 
Vysočina pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Zdeněk 
Chlád (ČSSD) a upozorňuje, že 
cestou, jak se kalamitě vyhnout, 
může být pouze důsledná pre-
vence během celého léta.

Kvůli značnému výskytu 

kůrovce letos zopakuje Kraj Vyso-
čina tzv. monitorovací lety. „Díky 
nim budou rychle a včas odhalena 
nově vznikající kůrovcová ohnis-
ka, zejména v plošně rozsáhlých 
nebo obtížně přístupných lesních 
porostech. Lesy budeme s lesními 
hospodáři monitorovat v návaz-
nosti na počasí a vývoj kůrovců až 
do podzimu 2016,“ dodal Zdeněk 
Chlád s tím, že podobnou aktivitu 
vyvíjí i Ministerstvo zemědělství.
 Milan Pilař
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Úvodní slovo

Vysočina žije 
kulturou
Vysočina přes svou pověst ven-
kovského kraje už dávno není 
místem obývaným zapadlými 
vlastenci nebo krajem, kde liš-
ky dávají dobrou noc. Kultur-
ní instituce a události máme 
možnost navštěvovat po celý 
rok a nemusíme spoléhat 
na odborářské zájezdy do ma-
tičky Prahy, jak tomu bývalo 
před časem. A v létě se s kul-
turními akcemi u nás přímo 
roztrhl nejeden pytel. K těm 
už tradičním přitom stále při-
bývají i nová lákadla. Každý 
si přijde na své – můžete na-
vštívit koncerty vážné hudby, 
např. festivaly Gustava Ma-
hlera, Petra Dvorského, Vác-
lava Hudečka. Přibývají mega 
festivaly, jako jsou Vysočina 
fest, Sázava fest, Bernard fest, 
ale stále mají úspěch ty tradič-
ní, jako jsou Folkové prázdni-
ny v Náměšti, Prázdniny v Tel-
či, Trampský širák. Množství 
akcí probíhá kromě běžných 
prohlídek na hradech a zám-
cích – kostýmované prohlídky, 
turnaje, oživlé zámky i hrady. 
Mnoho z nich podporuje růz-
nými formami Kraj Vysočina. 
Města stále častěji pořádají 
historické slavnosti, které oži-
vují léto pestrým mumrajem. 
Ostatně na našich krajských 
stránkách pod heslem Vyso-
čina fandí kultuře se můžete 
průběžně informovat o stov-
kách konkrétních akcí.

Ale i kultura má své třinácté 
komnaty. Přestože většina lidí 
v kultuře pracujících má vyso-
koškolské vzdělání, jejich pla-
ty jsou hluboko pod průměrem, 
stát tuto situaci nijak neřeší 
a naše možnosti jsou omezené. 
Proto mám radost, že se nám 
podařilo za uplynulá léta vy-
budovat nová zázemí pro jejich 
práci – depozitáře v muzeích 
v Třebíči, v Jihlavě, v Havlíč-
kově Brodě. S podporou peněz 
z EU vznikly i nové expozice.

Přeji vám krásné léto se 
spoustou pěkných kulturních 
zážitků.

Marie 
Kružíková (ČSSD)

radní pro oblast 
kultury, památek 
a cestovního ruchu

Petr Palovčík

více na www.kr-vysocina.cz/kotliky

Kotlíkové dotace
Kraj Vysočina už v těchto dnech 
odesílá první platby za realizo-
vané výměny kotlů v rámci tzv. 
Kotlíkových dotací. Pokud žadatelé 
provedli výměnu a doručili žádost 
o platbu se všemi povinnými přílo-
hami, nic nebrání tomu, aby jim byl 
smluvní podíl vyplacen. „Mini-
málně u 5 % žadatelů proběhne 
kontrola realizace projektu. O kon-
trole přímo u instalovaného kotle 
jsou konkrétní domácnosti předem 
informovány,“ říká radní Kraje 
Vysočina Zdeněk Chlád (ČSSD).

V Kraji Vysočina se kotlíkové do-
tace v roce 2016 rozdělují poprvé 
v historii.  redakce

Křest knihy Jitky Hrůzové Moje Vysočina pohledem Miloše Zemana.
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Kůrovec v poslední době nehrozí jen v lesích, ale také v městských parcích.

Fo
to

: L
ub

oš
 P

av
líč

ek

Dřevo napadené kůrovcem.

redakce

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

http://www.kr-vysocina.cz
http://www.kr-vysocina.cz/kotliky
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Projekt nové krajské 
knihovny v Brodě pokračuje

Plán na výstavbu nové Krajské knihovny Vysočiny 
urazil další kus cesty, když zástupci Havlíčkova Brodu 
a Kraje Vysočina vyjádřili podporu projektu. Nový objekt 
knihovny má v příštím roce začít růst na pozemku 
u brodského Kulturního domu Ostrov, kde se teď 
nachází provizorní parkoviště.

Poté, co krajští zastupitelé schvá-
lili bez připomínek návrh smlouvy 
mezi Krajem Vysočina a městem 
Havlíčkův Brod, která upravuje 
vzájemná práva a povinnosti, co 
se týče financování přípravy a rea- 
lizace investičního záměru, tuto 
smlouvu odhlasovalo i zastupitel-
stvo Brodu.

„Přikládám tomu obrovský 
význam. Vzhledem k aktivní-
mu přístupu Kraje Vysočina 
a Havlíčkova Brodu je v případě 

plynulého projednávání všech 
procesů reálné, že na jaře příš-
tího roku může stavba knihov-
ny začít,“ poznamenal náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast majetku a dopravy Libor 
Joukl (ČSSD) s tím, že schválená 
smlouva zastropuje podíl města 
na maximální částce 50 milio-
nů korun investičního záměru – 
nové budovy krajské knihov-
ny, dvoupodlažního parkovací-
ho objektu a objektů technické 

infrastruktury. V tuto chvíli je vy-
hlášena veřejná zakázka na pro-
jektanta, jenž by měl dodat kom-
pletní přípravu dokumentace 
pro stavební povolení. V září pak 
bude ještě potřeba uzavřít mezi 
Krajem a městem Havlíčkův 
Brod smlouvu o společném po-
stupu. „Jsem velice rád, že jsme 

s Krajem Vysočina našli shodu, 
abychom si Krajskou knihovnu 
Vysočiny mohli v Brodě pone-
chat a ona tak sloužila nejenom 
obyvatelům města, ale i turistům 
a všem ostatním lidem z Vysoči-
ny,“ uvedl havlíčkobrodský sta-
rosta Jan Tecl (ODS).

 Lucie Pátková

Nejpřívětivější 
úřad na Vysočině 
je ve Žďáru nad 
Sázavou
Městský úřad 21. století by měl být 
výkonný, kontrolovatelný, čitelný 
a profesionální. Na základě tako-
vých kritérií vybralo Ministerstvo 
vnitra České republiky v každém 
kraji tři úřady, které se nyní pyšní 
titulem Přívětivý úřad roku 2016.

Na Vysočině první místo obsadil 
Žďár nad Sázavou, na druhém skon-
čila Třebíč a na třetím Moravské 
Budějovice. „Ministerstvo hodnotilo 
dostupnost úřadu pro návštěvníky, 
aktivní a moderní komunikaci s ob-
čany, aktuálnost informací a další, 
například elektronický objednáv-
kový systém, počet úředních hodin, 
pravidelně aktualizované webové 
stránky či aktivní profil na sociál-
ních sítích,“ přiblížila podmínky 
ankety krajská zastupitelka Marie 
Černá (Pro Vysočinu), která se zú-
častnila slavnostního vyhodnocení 
a předání cen ve Vzdělávacím stře-
disku Institutu pro veřejnou správu 
v Benešově u Prahy.

Ve vítězném Žďáru pociťuje jak 
vedení města, tak úřadu spolu se 
zaměstnanci velkou radost a hrdost. 
„Ve své píli chceme pokračovat 
i nadále. Chceme být nejlepším 
úřadem bez ohledu na udělená oce-
nění. Tím nejvyšším oceněním pro 
nás pak bude spokojený klient, tedy 
občan našeho města,“ shrnuje ta-
jemník žďárského městského úřadu 
Jan Havlík. Do projektu se přihlásilo 
a podklady zaslalo 190 obcí s rozší-
řenou působností z celkových 220.

  Lucie Pátková

Závěrečný účet
Závěrečný účet Kraje Vysočina 
za rok 2015 je výrazně v „čer-
ných“ číslech. Kraj loni hospodařil 
s příjmy ve výši 12,4 miliardy korun 
a s výdaji 10,9 miliardy korun. 
Skončil „v plusu“ s disponibilním 
zůstatkem 1,5 miliardy korun.  
„Přezkoumání hospodaření kraje 
provedlo už i Ministerstvo financí 
a ve své zprávě konstatovalo, že 
nebyly zjištěny žádné chyby a ne-
dostatky. Tento fakt je pozitivní jak 
pro krajskou samosprávu, tak pro 
občany,“ uvedl náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast financí 
a grantovou politiku Vladimír No-
votný (ČSSD). Zůstatek byl použit 
zejména na posílení rozpočtu kraje 
v roce 2016, a to včetně 48 milionů 
korun vložených do Fondu Vyso-
činy a dalších 140 milionů korun, 
které posílí Fond strategických 
rezerv. Ten aktuálně dosahuje výše 
920 milionů korun. Je využíván 
především na předfinancování 
evropských projektů.

Petr Palovčík

Co je na Vysočině předpokla-
dem k udržení života na ven-
kově? Co je podle vás nutné 
udělat, nebo co se povedlo 
pro to udělat?

Vladimír Novotný, ČSSD
Těch předpokladů je jistě hodně. 
Vysočina má mnoho malých obcí 
a měst. Základem všeho je samo-
zřejmě zaměstnanost, dostupné 
služby, doprava a bydlení, ale také 
spolupráce a příjemné prostředí. 
Předpokladem je spolková činnost, 
především dobrovolní hasiči nám 
život v našich obcích zpestřují 
a pomáhají samosprávám. 
Sounáležitost a přátelství vždy 
k Vysočině patřilo.

Petr Krčál, ČSSD
Obyvatelé vesnic tvoří polovinu 
obyvatel celého Kraje Vysočina, 
a proto si zaslouží, aby se trvale 
pečovalo o jejich rozvoj. Důležité 
bude udržení běžných veřejných 
služeb a také rozvoj infrastruk-
tury, sportu a kultury. Stále více 
občanů se stěhuje z měst do obcí, 
a to proto, že vyhledávají klidný 
vesnický prostor jako pěkné místo 
pro život. Vesnice dýchají svým 
životem a zejména snahou 
posunout kvalitu života lidí opět 
o něco výš. Na vesnicích se podařil 
neuvěřitelný kus práce zejména 
v oblasti modernizace a budování 
čistíren odpadních vod, zkvalitnění 
infrastruktury, sportu a kultury, 
investic do základního školství 
a do silnic a obecních cest.

Miroslav Houška, KDU-ČSL
Dobré mezilidské vztahy. Na vesnici 
máme k „sobě“ blízko. Upravená 
prostranství, fungující škola a škol-
ka, obchod, pošta... To dnes lidé 
berou jako naprostou samozřej-
most. Zvykli jsme si na komfort, 
který v určitém ohledu ve městech 
nemají. Ale běda, jak není něco 
podle představ některých kritiků. 
Blízkost, kterou se chlubíme, je pak 
k ničemu.

Milan Plodík, KSČM
Jsme zemědělský kraj a podpora 
hospodaření je pro život v kraji roz-
hodující vedle rozvoje infrastruktu-
ry a náš politický klub proto bude 
jednoznačně podporovat rozvoj 
vesnice jako jádra kraje.

Miloš Vystrčil, ODS
Nejen na Vysočině, nýbrž v celém 
Česku je základním předpokladem 
udržení života na venkově posílení 
dostupnosti pracovních příležitostí 
a podpory životních potřeb a mož-
ností vyžití zejména mladých rodin. 
V mnoha obcích na Vysočině se to 
díky aktivním samosprávám daří. 
Zlepšuje se dopravní dostupnost 
i vybavení obcí infrastrukturou. 
Obce začínají žít i bohatým spole-
čenským životem. Právě fungování 
samospráv a jejich aktivitu na ven-
kově je nutné podporovat.

Lukáš Vlček, Pro Vysočinu
Vylidňování českého venkova 
je velký problém. Obrácení 
tohoto trendu není možné bez 
toho, že budou dobře fungovat 
veřejné služby, jako je dopravní 
obslužnost, zdravotnictví, škol-
ství. Důležité jsou také pracovní 
příležitosti či podpora spolkové 
činnosti.

Ladislav Bárta, TOP 09
Venkov je pro Vysočinu velmi 
důležitý. Myslím si, že nejdůleži-
tější je pro něj kvalitní dopravní 
dostupnost, aby i vzdálená místa 
měla dobré napojení na větší 
sídla, především kvůli vzdělání 
a práci. Pro venkov jsou pak 
důležité různé spolky, jako např. 
hasiči či sportovci, a je nutné je 
podporovat. Jsem rád, že pro 
to existují různé grantové progra-
my. Zlepšit by se ovšem mělo 
napojení venkova hromadnou 
dopravou.

Letní anketa

Ocenění pro mladé naděje a talenty
Třináct studentů z regionu se 
může nově pyšnit titulem Talent 
Vysočiny. Výsledky dvanáctého 
ročníku soutěže mladých nadě-
jí a Ceny hejtmana 2016 vyhlásili 
zástupci Kraje Vysočina 28. červ-
na v Domě kultury ve Žďáru nad 
Sázavou.

„Ocenění dosáhli v právě kon-
čícím školním roce velkých úspě-
chů v celostátních i mezinárod-
ních vědomostních, uměleckých 
a sportovních soutěžích a toto 
je poděkováním za reprezentaci 
Vysočiny a také motivací do bu-
doucna,“ uvedla radní pro oblast 
školství, mládeže a sportu Jana 
Fialová (ČSSD).

Odborná porota nominovala 
tentokrát na cenu Talent Vysočiny 

celkem 95 studentů v pěti obo-
rech. Vybraní vítězové v dané 
kategorii získali mimo ocenění 

i stipendium až ve výši dva tisí-
ce korun po dobu deseti měsíců. 
Držitelé ocenění Cenou hejtmana 

Kraje Vysočina si jednorázově 
rozdělí 25 tisíc korun.

Petr Palovčík

Cena hejtmana Kraje Vysočina 2016  
(obnáší navíc celoroční stipendium)
  Sarah Ouředníčková, Gymnázium Velké Meziříčí
  Karolína Špinarová, Gymnázium Vincence Ma-

kovského Nové Město na Moravě
  Petra Tomiczová, Biskupské gymnázium Žďár nad 

Sázavou

CENY TALENT VYSOČINY 2016:
Umělecký obor:
  Michaela Šrámková, ZUŠ J. Stamice Havlíčkův Brod
  Cai Yang, ZUŠ J. Stamice Havlíčkův Brod
Přírodovědný obor:
  Kateřina Fialová, Gymnázium Žďár nad Sázavou
  Matěj Doležálek, Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Technický obor:
  Jindřich Dítě, Základní škola Žďár nad Sázavou, 

Komenského 2
  Martin Daněk, Gymnázium Vincence Makovského 

Nové Město na Moravě
Humanitní obor:
  Josef Hajdar Salloum, Základní škola Otokara 

Březiny Jihlava
  Sarah Ouředníčková, Gymnázium Velké Meziříčí
Sportovní obor:
  Alžběta Pečinková, Základní škola Žďár  

nad Sázavou, Komenského 2
  Zdeněk Kolář, Gymnázium Bystřice  

nad Pernštejnem
 Všem talentům gratulujeme!

Nové servery  
pro registr smluv
Zveřejňovat uzavírané smlouvy 
s plněním nad 50 tisíc korun musí 
nově od 1. července všechny 
státní a veřejnoprávní instituce, 
územní samosprávné celky, státní 
podniky a právnické osoby, v nichž 
má většinovou majetkovou účast 
stát nebo územní samosprávný 
celek. Pro naplnění litery tohoto 
zákona zavedlo Ministerstvo vnitra 
České republiky informační systém. 
Na jeho technickém zabezpečení 
se podílí i Kraj Vysočina. Poskytuje 
čtyři desítky virtuálních serverů, 
jejichž kapacita je pro účely 
registru rezervována na jeden rok. 
„V současné době je vyčleněna 
disková kapacita vyšší než 10TB 
na serverech umístěných jak v sídle 
kraje, tak v záložní lokalitě Ne-
mocnice Jihlava. Oba cíle byly vy-
užívány jako testovací prostředí,“ 
informoval hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Lucie Pátková

Šest nových regionálních producentů
Originální trubičky, speciální oříšky a výrobky bez lepku, 
výrobky z medu a pivo mohou užívat označení VYSOČINA 
regionální produkt. Jejich výrobci převzali certifikát 
regionální kvality a originality v sídle Kraje Vysočina 
od náměstka hejtmana Kraje Vysočina Vladimíra 
Novotného a radního Kraje Vysočina Zdeňka Chláda. 
Doplnili tak seznam certifikova-
ných výrobků na celkový počet 68.

„Podmínkou pro udělení znač-
ky je nejen místní původ, ale také 
to, že přispívají k dobrému jménu 
regionu. Navíc výrobky musí být 
kvalitní, šetrné vůči životnímu 
prostředí a jedinečné ve vztahu 

k Vysočině z hlediska využíva-
ných surovin nebo tradičního 
postupu výroby,“ vysvětlil rad-
ní Kraje Vysočina pro oblast ži-
votního prostředí a zemědělství 
Zdeněk Chlád (ČSSD), který byl 
členem nezávislé Certifikační 
komise. Petr Palovčík

Značkou VYSOČINA regionální produkt nově oceněné výrobky
Uzené ořechy 
z Dalešic 
Oldřich Kos, Dalešice

Prosetínské trubičky, 
Radka Maršálková 
Lontrasová, Prosetín 
u Bystřice

Medové dobroty  
ze zahrádky u Tomíků, 
Gabriela Macholdová, 
Lukavec

Telčské pivo a pivo 
Bohuslavický osel, 
Telčský pivovar, Telč

Výrobky bezlepkové, 
Kristina Pleskačová, 
Chotěboř

68 
výrobků má označení Regionální produkt

Součástí nové budovy Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě bude také parkovací dům s 99 parkovacími místy a přilehlá obslužná silnice.

Stavbu nové knihovny v Brodě kraj plánoval několik let. Díky vstřícnému 
přístupu kraje a města a jejich společnému návrhu řešení situace by základ-
ní kámen měl být položen v roce 2017. 



Je Rok řemesel a podpory 
technického vzdělávání. 
Které řemeslo je podle Vás 
typické pro Kraj Vysočina? 
Které řemeslo by se mělo 
do praxe vrátit?

Jana Fialová, ČSSD
Pro Vysočinu je typická celá 
řada řemesel, ale jistě můžeme 
uvést, že jedním z nejstarších 
řemesel s bohatou tradicí je 
sklářství, které reprezentují sklá-
ři a brusiči skla. Protože je náš 
kraj zemědělskou oblastí, jsou
pro Vysočinu typická také ře-
mesla spojená s rostlinnou a ži-
vočišnou výrobou. Tradiční stará 
řemesla zastupují kováři, koláři, 
pekaři a pilníkáři. V letošním 
roce řemesel chceme mladým 
lidem ukázat, že řemeslo má 
zlaté dno a absolventi s výučním 
listem nemají v dnešní době 
problém najít zaměstnání.

Jaroslav Soukup, ČSSD
Za typická lze považovat 
určitě několik řemesel, dle 
dané lokality. Určitě je to oblast 
zemědělská, dále pak řemesla 
sklářská, také ale i zámečnictví, 
kožedělná. A co by se mělo vrá-
tit? Možná kovářství, jež se dá 
uplatnit v mnohých, i uměleckých 
směrech. Také kožedělné řemeslo 
by stálo za oživení. Každopádně 
jsme kraj řemeslný a zemědělský 
a k tomu by se měla zaměřit 
i budoucí výchova a vzdělání.

Miroslav Houška, KDU-ČSL
Typické řemeslo na Vysočině 
nemáme. Jsou však mezi námi 
zruční a zároveň chytří lidé, kteří 
řemesla ovládají anebo se je 
naučí. Neklaďme jim do cesty 
administrativní překážky, díky 
kterým ztratí o svou profesi zá-
jem. Všichni víme, že řemeslníky 
potřebujeme.

Milan Plodík, KSČM
Řemeslo hraničící s uměním je 
broušení skla a zastavení pro-
dukce skláren vede ke generační 
přetržce v návaznosti předávání 
zručnosti a uměleckého citu. To 
se nenávratně ztratí a nebude, 
kdo by zkušenost předal.

Miloš Vystrčil, ODS
Vysočina je typická například 
sklářstvím, strojírenstvím nebo 
také textilním a potravinářským 
průmyslem. Vždy a všude jsou 
a budou potřeba například 
tesaři, klempíři, pokrývači, zed-
níci, strojaři, kuchaři a další. Je 
obtížné jmenovat pouze jedno 
významné řemeslo, důležité je 
vrátit řemeslu a kvalitní práci 
řemeslníka, ať je to mistr, nebo 
tovaryš, jeho vážnost a prestiž.

Lukáš Vlček, Pro Vysočinu
Vysočina má řadu typických 
řemesel, ať je to strojírenství, či 
práce spojené se zemědělstvím. 
Například i taková energetika je 
pro Vysočinu typická a dá se o ní 
již hovořit s nadsázkou jako o re-
gionálním řemeslu. Nemyslím si, 
že by řemesla úplně vymizela, 
jen nejsou aktuálně pro mladou 
generaci tak atraktivní, i když 
jejich potřebnost je jistě neod-
diskutovatelná.

Ladislav Bárta, TOP09
Za typické považuji kovářství, 
a to nejen proto, že můj táta 
pracoval jako strojní kovář. 
Vysočina byla bohatá na ře-
mesla, což můžeme i po mnoha 
letech obdivovat na různých 
místech kraje. Současnost je 
však daleko více sofistikovaná 
a moderní. Na Vysočině se daří 
především strojírenství, proto 
potřebujeme kvalitní a atraktiv-
ní technické vzdělávání, které 
připraví potřebné profesionály. 
Bez úzké spolupráce s podniky 
to ale nepůjde!

Anketa
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Středoškoláci z Vysočiny 
přivezli z Hradce tři vítězství
V sále Adalbertina 
v Hradci Králové koncem 
června převzali svá 
ocenění nejúspěšnější 
účastníci 38. ročníku 
celostátní přehlídky 
soutěže Středoškolská 
odborná činnost (SOČ). 

V silné konkurenci z celé republi-
ky se neztratili reprezentanti Vy-
sočiny. Ze Žďáru nad Sázavou 
excelovala studentka tamního 
gymnázia Markéta Malá, která 
získala první místo v oboru eko-
nomika a řízení. „Zabývala jsem 
se společenskou odpovědností fi-
rem. Chtěla jsem dokázat, že spo-
lečenská odpovědnost není jen 
výsadou velkých západních kor-
porací, ale že může dávat smy-
sl i v malých a středních firmách 

v periferním regionu, jakým je 
Žďársko,“ popisuje svoji prá-
ci gymnazistka. „Vítězství jsem 
vůbec nečekala. Měla jsem sice 
z obhajoby dobrý pocit, ale kon-
kurence mi připadala nepřekona-
telná. I když jsem v průběhu chtě-
la asi třikrát vyhodit notebook 
z okna, ten pocit – a nejen z výhry 
– to martýrium s tvorbou mno-
honásobně převyšuje,“ doplňu-
je studentka, která po zkušenosti 
se SOČ pomýšlí na akademickou 
dráhu.

Do města pod Zelenou horou 
putovalo i další vítězství – to si 
vysloužil Petr Fabík, letošní ma-
turant průmyslové školy, který 
sestavil funkční jednostupňovou 
planetovou převodovku. „Bylo 
to pro mě něco ohromného, že 
jsem dokázal vytvořit něco, co 
ostatní lidi ocenili. Ale nebýt 

velké podpory mého táty i dědy 
a možnosti, kterou mi dala ždár-
ská průmyslovka, nikdy bych ten-
hle krásný pocit nemohl zažít,“ 
líčí svoje dojmy absolvent. „Je to 
velký úspěch. Po patnácti letech 
máme opět první místo v celostát-
ním kole, což je významné. Mys-
lím si, že porota ocenila přímé 
využití práce v praxi,“ komentuje 
Petrovu výhru v kategorii Strojí-
renství, hutnictví, doprava a prů-
myslový design Jaroslav Kleteč-
ka, ředitel SPŠ a VOŠ Žďár nad 
Sázavou.

Třetí vítězství pro Vysočinu 
přidal Jan Špás, student oboru 
technické lyceum ze Střední prů-
myslové školy stavební ak. St. Be-
chyně v Havlíčkově Brodě. Porazil 
všechny soupeře v oboru architek-
tura a design interiérů s projek-
tem Návrh letiště Jihlava-Henčov. 

„První místo bylo pro mě velkým 
překvapením,“ reagoval na své 
pořadí čerstvý maturant. „Jsem 
rád, že náš absolvent uspěl v silné 
celorepublikové konkurenci, po-
dobné výsledky jsou pro nás nejen 
oceněním, ale i motivací do další 
práce,“ zhodnotil jeho úspěch ře-
ditel brodské stavební školy Ladi-
slav Fiala.

Druhou příčku obsadil v kate-
gorii Elektrotechnika, elektronika 
a telekomunikace Martin Daněk 
z Gymnázia Vincence Makovské-
ho v Novém Městě na Moravě. 
„Byl jsem příjemně překvapen, 
hlavně proto, že jsem se této sou-
těže účastnil poprvé. Jistě to pro 
mě bude motivací k dalšímu stu-
diu v této oblasti,“ říká student, 
který se ve své soutěžní práci za-
býval vývojem a výrobou vlastní-
ho Laser Game systému.

Lucie Pátková

Kaipan „Red Rose“ zvítězil v Grand prix
Sedmička sportovních 
vozů Kaipan postavených 
žáky technicky 
zaměřených škol 
na Vysočině změřila 
koncem června své 
síly na autodromu 
ve Vysokém Mýtě.

Absolutním vítězem Grand prix 
Kaipan se stal tým Střední školy 
průmyslové, technické a automo-
bilní Jihlava. O majiteli Zlatého 
poháru od společnosti Bosch Die-
sel přitom rozhodovaly výsledky 
hned v několika bodovaných dis-
ciplínách. Tým z Jihlavy, který dal 
automobilu jméno Red Rose, vy-
hrál tři z nich.

Výsledky mohlo sedm týmů 
ovlivnit během čtyř bodovaných 
soutěží. Porovnávala se například 
přesná jízda nebo rychlost jízdy 
překážkovou dráhou. „Nejenže 
dominovali v jízdě zručnosti, ale 

ovládli i hodnocení Poháru de-
signérů a konstruktérů. V soutěži 
zaměřené na marketing byla lepší 
Střední průmyslová škola Třebíč,“ 
doplnila informace k výsledkům 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
školství, mládeže a sportu Jana 
Fialová (ČSSD).

Vítěze čeká cesta na autosa-
lon ve Frankfurtu nad Mohanem, 
kterou zajišťuje společnost Bosch 
Diesel, iniciátor celé soutěže. 
Právě její zástupci přišli s nápa-
dem na stavbu sportovních vozů 
na školách, která se následně stala 
symbolem podpory technického 
vzdělávání na Vysočině. „Cením si 
nadšení a výsledků práce studen-
tů a pedagogů všech konstrukč-
ních týmů, cením si i výborné a ne 
zcela běžné spolupráce mezi Kra-
jem Vysočina, školami a partner-
skými firmami,“ uzavřela letošní 
soutěž radní Fialová. Projekt „Po-
stav si své auto“ bude pokračo-
vat i ve školním roce 2016–2017 
a k účasti se přihlásilo už devět 
škol. Petr Palovčík

Politika pro 
všechny
Výsledky voleb do krajského za-
stupitelstva na Vysočině před 
osmi lety znamenaly změnu 
v postavení naší strany. Do roku 
2008 jsme byli důslednou opo-
zicí a zastávali jsme vůči pravi-
covým představám vládnoucích 
koalic nepříjemnou překážku. 

Týkalo se to např. pokusu 
transformovat v našem kra-
ji nemocnice do podoby akcio- 
vých společností, kdy jsme, byť 
jako menšina, i přes náš návrh 
adresovaný vnitru, docílili jeho 
zrušení. Kraj toto dobrodružné 
počínání ODS a jejích souputní-
ků zbytečně stálo přes 7 milio-
nů korun, ale nemocnice zůsta-
ly v péči kraje, a tak je i nadále 
zajištěna dostupnost a kvalita 
zdravotní péče. 

Po volebním úspěchu v roce 
2008 nás ČSSD oslovila s na-
bídkou podpory společných pro-
gramových priorit. Tak tomu 
bylo i v roce 2012. Uzavřeli jsme 
k tomu veřejně dohodu a její pl-
nění pak po celé volební obdo-
bí kontrolovali, takže můžeme 
nyní shrnout, že díky tomu jsme 
dosáhli i splnění vlastních voleb-
ních cílů.

KSČM nikdy nestála ve vole-
ných orgánech sama za sebe, ale 
vždy se snažila důsledně repre-
zentovat potřeby nejen svých vo-
ličů, ale většiny lidí, a nyní stojí 
opět před voliči proto, aby jejich 
potřeby prosazovala do praktic-
ké politiky v našem kraji – pro 
všechny lidi. Politikou, která má 
odstranit chudobu, která zajistí 
zdravotní péči všem, a nejen bo-
hatým, politikou, která nebude 
ohrožovat existenčními problé-
my mladé rodiny a občany v dů-
chodovém věku, politikou, která 
bude směřovat k vybudování so-
ciální spravedlnosti v naší vlasti.

Slovo zastupitele

Pavel Kalabus 
(KSČM)

zastupitel Kraje 
Vysočina

Vítězný automobil Red Rose studentů Střední školy průmyslové, tech-
nické a automobilní Jihlava.
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Pohled na hlavní vstup nové budovy letiště v Jihlavě-Henčově, návrh Jana Špáse ze Střední průmyslové školy stavební 
ak. St. Bechyně v Havlíčkově Brodě, který byl nominován na účast v zahraniční soutěži a na účast v SOČ na Slovensku.
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Zájem o Letní 
školu seniorů  
se zvyšuje 
V Brtnici a Třešti odstartoval 
s prázdninami třetí ročník projektu 
Kraje Vysočina, který na deví-
ti místech ve všech regionech 
Vysočiny představí celkem pět 
témat. „Témata jsme vybírali velmi 
důkladně a já věřím, že každá 
z přednášek se do jisté míry dotýká 
každého seniora, může jim být 
užitečná nebo je pouze inspirovat,“ 
uvedl Petr Krčál (ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast sociálních věcí 
a prorodinné politiky.

Šest z celkem devíti zastávek 
po Vysočině je proti minulému 
ročníku nových. Vybraní lektoři se 
poprvé podívají do Brtnice, Měřína, 
Číměře, Třebíče, Humpolce a Ždírce 
nad Doubravou. „Největší zájem 
předpokládáme u kurzu s názvem 
Uzel na paměti, aneb paměťové 
techniky s lektorkou Janou Vejsa-
dovou, Život kosmonauta na oběž-
né dráze v podání Tomáše Přibyla 
a také Zahrada pro radost i zdraví 
v režii Petra Gajdoština. Z dosavad-
ních zkušeností počítáme na kaž- 
dém místě se zájmem přibližně 
třiceti seniorů, pokud ale dora-
zí více zájemců, dveře před nimi 
určitě nezabouchneme a vždycky 
pro ně místo najdeme,“ vysvětluje 
Táňa Křížová, která má na Krajském 
úřadě Kraje Vysočina projekt Letní 
školy seniorů na starosti. Všechny 
přednášky jsou zdarma.

 Milan Pilař

S prázdninami se rozjelo Letní dovádění
Letní prázdniny jsou na Vysočině 
tradičně ve znamení zábavných 
akcí pro celou rodinu. Všech 
osm prázdninových nedělí v ob-
cích napříč celým regionem letos 
zpříjemní už čtvrtý ročník Let-
ního dovádění Kraje Vysočina. 
„Kromě dobré nálady přiváží-
me výborné domácí občerstvení, 
živou kapelu a také soutěže pro 
děti i jejich rodiče. V neposlední 
řadě je možné dát si v místě ko-
nání akce vystavit Rodinný pas 
nebo Senior pas, jejichž výhody 
využívá už přes čtyřicet tisíc dr-
žitelů z celé Vysočiny,“ říká radní 
Kraje Vysočina pro oblast sociál-
ní a prorodinné politiky Petr Kr-
čál (ČSSD).

Děti se na Letním dovádění mo-
hou vyřádit na skákacím hradě, 
nechat si pomalovat obličej nebo 
vyhrát drobné ceny a sladkos-
ti v tanečních soutěžích. 
V parném letním poča-
sí ale nejvíce oceňují 
překvapení v podobě 
pěnového děla obří-
ho bublifuku chrlící-
ho pěnu. Dospělí pak 
mohou využít například 
zdravotního poradenství 
nebo se zúčastnit tradiční sou-
těže Miss Letní dovádění. „Hlav-
ním smyslem Letního dovádění 
je podpora rodin a mezigenerač-
ního soužití. Letos poprvé také 
propagujeme řemeslo, protože 

s námi jezdí vozy Kaipan, které se-
stavili studenti technických střed-
ních škol Kraje Vysočina,“ uzavírá 

radní Krčál. V červenci začíná 
Letní dovádění v 15.00, v srpnu 
ve 14.00. Milan Pilař

Návštěvníci Letního dovádění si přímo na místě mohou vyřídit Rodinný pas nebo 
Senior pas. Jejich výhody vysvětluje na snímku z Hybrálce krajský radní Petr Krčál. 
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31. 7. Černovice7. 8. Dolní Město
14. 8. Bobrová

21. 8. Modlíkov
28. 8. Budišov

Soutěžního klání se zúčastnila 
kompletní sedmička vozidel i jejich 
konstrukčních týmů podporovaná 
radní kraje Janou Fialovou (ČSSD).

Největší výkon musely soutěžní 
Kaipany dokázat při jízdě, kde 
byla rozhodující rychlost. 

Jan Špás s oceněním za první místo 
ve Středoškolské odborné činnosti.

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz



Kam na Vysočinu pozve-
te své přátele, když jim 
chcete ukázat to „nej“ 
místo?

Jiří Běhounek,  
nez. za ČSSD
Jako pelhřimovský patriot 
bych své přátele pozval 
na Křemešník. Z místní 
rozhledny Pípalka je vidět 
do všech stran, celý region 
jako na dlani. Na Kře-
mešníku se potkávají lidé 
s různými zájmy a koníčky. 
Vedle poutníků a turistů 
sem stále častěji jezdí 
mladí lidé kvůli adrenali-
novému zážitku v lanovém 
centru, milovníci koní 
a také dobrého koupání. 
Jinak je na Vysočině krásně 
úplně všude.

Vladimír Novotný, ČSSD
Přijeďte k nám, tady je 
krásně. Tak jistě skoro 
všichni odpovíme. Máme 
rádi města a obce, ve kte-
rých žijeme. Proto i já 
bych pozval přátele k nám 
do Žďáru, na památku 
UNESCO na Zelenou horu, 
nebo na kola, kolečkové 
brusle na stezku u Pilské 
nádrže nebo třeba na hou-
by do okolních lesů. Určitě 
ale všechny zveme k nám, 
do krásných míst celé Vyso-
činy. Protože prostě máme 
náš kraj velmi rádi.

Vít Kaňkovský, KDU-ČSL
Vybrat to NEJ místo 
Vysočiny není jednoduché. 
Osobně zvu své přátele 
do Telče, kterou považuji 
za perlu Vysočiny. Světově 
proslulé renesanční ná-
městí a pohádkový zámek, 
klidem dýchající zámecký 
park, vycházky v malebném 
okolí, to vše stojí za to.

Milan Plodík, KSČM
Záleží, odkud by přijeli, ale 
na Vysočině se nudit nebu-
dou – od památek UNESCO 
v Telči, Třebíči nebo Žďáru 
přes technické novinky 
na jaderné elektrárně nebo 
památky jako Lipnický hrad 
a zachovalou přírodu.

Miloš Vystrčil, ODS
Přátele a známé a nejen je 
bych pozval k sobě domů 
do Telče. Prošli bychom 
kouzelné náměstí, zajeli 
se vykoupat k Velkopaře-
zitému rybníku, možná vy-
stoupali na nejvyšší vrchol 
Vysočiny Javořici a třeba 
si potom večer zazpívali 
a dali pivko ve Vanůvku. 
Pohoda a nádhera. Je ale 
nutné poznamenat, že 
obdobně kouzelných míst 
je na Vysočině mnohem, 
mnohem více.

Marie Černá,  
Pro Vysočinu
Samozřejmě, že nejraději 
zvu přátele do své domov-
ské Třebíče, ale poté jim 
doporučím zcela nesobec-
ky další perly Vysočiny, 
Telč a Žďár nad Sázavou. 
Nejmilejší místa v přírodě 
jsou na Žďársku, jmenovitě 
Nový Jimramov.

Ladislav Bárta, TOP 09
Na Vysočině je všude krás-
ně, ale své přátelé určitě 
pozvu k nám do Žďáru nad 
Sázavou, aby načerpali 
energii ze Zelené hory, 
památky UNESCO, z areálu 
bývalého Kláštera s novým 
Muzeem nové generace 
a z areálu u Piláku a nád-
herné přírody kolem nás.

Anketa
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Nejúspěšnějšími sběrači 
papíru jsou školáci 
z Jemnice a Hodic
Do sídla Kraje Vysočina si pro svoji 
odměnu přišli vítězové jubilejního 
patnáctého ročníku soutěže s panem 
Popelou. Ta svým účastníkům ukládá 
během školního roku nasbírat co 
nejvíce papíru. V první kategorii cel-
kového množství papíru letos zvítězili 
žáci Základní školy v Jemnici, kteří 
nashromáždili přes 75 tisíc kilogramů. 
Ve druhé kategorii množství v kilogra-
mech přepočtené na žáka vyhrály děti 
ze Základní a Mateřské školy Hodice. 
„V přepočtu na jednoho žáka donesly 
neuvěřitelných 320 kilogramů,“ 
poznamenal k úspěchu hodických 
dětí krajský radní pro životní prostředí 
a zemědělství Zdeněk Chlád (ČSSD).

Klání určené pro mateřské školy, 
základní a speciální školy, střední 
školy a volnočasová zařízení pro děti 
a mládež zorganizovala společnost 
FCC Česká republika za podpory Kraje 
Vysočina. Od firmy FCC získali nejlepší 
sběrači sportovní vybavení, hry s od-
padovou tematikou a školní potřeby. 
Kraj pak dal každému z deseti výherců 
finanční dar v hodnotě 5 tisíc korun, 
sadu tašek na třídění a tematické hry. 
Kraj Vysočina se kromě soutěže ve sbě-
ru papíru aktivně staví i k dalším envi-
ronmentálním projektům. „V letošním 
roce jsme například připravili putovní 
výstavu s názvem Recyklovaná móda 
a soutěž obcí My třídíme nejlépe,“ do-
plnil radní Chlád. Lucie Pátková

Mince z bystřického pokladu 
jsou na puncovním úřadě
Vysočina vydala další 
poklad. Na soukromém 
pozemku u Bystřice nad 
Pernštejnem jeho majitel 
při norování lišek objevil 
malovaný džbán naplněný 
283 mincemi. 

„Jedná se o stříbrné tolary, v prů-
měru asi 4 centimetry velké, kte-
ré pocházejí z období od konce 
16. do první poloviny 17. století,“ 
upřesnil archeolog Muzea Vysoči-
ny Jihlava David Zimola s tím, že 
nalezené mince už jsou zapsány 
do sbírek Muzea Vysočiny v Jihla-
vě a 21 kusů z nich se v tuto chvíli 
nachází na pražském puncovním 
úřadě. „Oceňuje se ryzost kovu pro 
případnou odměnu nálezci, což 
je ze zákona povinné. To by mělo 
být hotové do konce července. Po-
tom se mince vrátí zpět a budou se 
blíže určovat,“ doplnila radní Kra-
je Vysočina pro oblast kultury, pa-
mátkové péče a cestovního ruchu 
Marie Kružíková (ČSSD). Podle 
archeologa Zimoly našly cennos-
ti svůj úkryt v zemi patrně v době 

třicetileté války během švédského 
tažení, tedy na konci 40. let 17. sto-
letí, kdy nedaleký hrad Pernštejn 
obléhali Švédové. Právě na Pern-
štejně by si nález mohla prohléd-
nout i veřejnost. „Rádi bychom se 
s hradem domluvili a poklad vy-
stavili třeba už od příští sezony. Je-
nom je to trošku komplikovaněj-
ší vzhledem k tomu, že Pernštejn 
náleží Jihomoravskému kraji,“ 
podotkl David Zimola. Bystřic-
ký objev není na Vysočině za po-
slední dobu jediným. Minulý rok 
byla v lesním porostu nedaleko 
Humpolce náhodně nalezena ke-
ramická nádoba a v ní 341 ryzích 
zlatých a stříbrných mincí raže-
ných na přelomu a v první polovině  
17. století. Lucie Pátková

Velorex na hradě Kámen
S více než 38 tisíci 
kilometry na tachometru 
zaparkoval model Velorex 
16/350, sen mnohého 
hocha a magnet pro oči 
zvědavců i obdivovatelů, 
na hradě Kámen.

„Prvním majitelem Velorexu 
16/350 z roku 1970 se stal pís-
momalíř Antonín Čížek z Plz-
ně. Následně se v roce 1999 pře-
sunul do Karlových Varů a poté 
již opustil území naší republiky. 
Cestoval nejprve do Nizozemí 
a následně do Spolkové republi-
ky Německo. Odtud již jeho ces-
ta vedla zpět „domů“, na hra-
dě Kámen natrvalo zaparkoval 

po ujetí 38 546 kilometrů,“ pro-
zradila krajská radní pro oblast 
kultury, památkové péče a ces-
tovního ruchu Marie Kružíková 
(ČSSD).

Velorex, i přes mnohá hanlivá 
jména, která během své existen-
ce získal, jako je hadrák, hadra-
plán, husí stehno, montgome-
rák, prchající stan… se stále těší 

zájmu a obdivu široké veřejnos-
ti. Je vlastně světovým unikátem, 
jedná se o jediné homologované 
vozidlo na světě s „plátěnou“ ka-
roserií. Známe ho i z mnohých 
dodnes velmi populárních filmů 
a seriálů, jako Vrchní prchni, Ať 
žijí duchové, Dobrá voda, Hvězdy 
nad Syslím údolím…

Přesto se však mnohým stále 
vkrádá na mysl tatáž otázka: Jaké 
to asi je sedět uvnitř? „Nově získaný 
exponát dokáže všem zvědavcům 
na tuto otázku odpovědět. Každý 
návštěvník bude mít možnost vy-
zkoušet si na vlastní kůži, jaké to je 
sedět uvnitř tohoto unikátního vo-
zidla. Bude moci nasát retro atmo-
sféru a možná díky nim rozšíříme 
skupinu fandů Velorexů a všeho, co 
k nim patří,“ slibuje si od instalace 
nového exponátu ředitel Muzea Vy-
sočiny Pelhřimov Ondřej Hájek.

Jitka Svatošová
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Nový exponát hradu Kámen „Velorex 16/350“ v péči krajské radní Marie 
Kružíkové (ČSSD). 

Vysočinu navštívila 
portugalská 
velvyslankyně  
J. E. Manuela Franco
Havlíčkův Brod navštívila na počátku 
července velvyslankyně Portugalské 
republiky Manuela Franco. Jednalo 
se v rámci jejího diplomatického 
působení o první návštěvu Kraje Vy-
sočina. Zajímala se zejména o systém 
sociálních služeb, obdivovala mimo 
jiné Domov pro seniory Reynkova, 
otázky obecní a krajské samosprávy.

Zatímco v ČR existuje 6250 obcí, 
v Portugalsku jich je pouze okolo 300. 
Na rozdíl od nás v Portugalsku nemají 
samosprávné kraje. Paní velvyslankyni 
slavnostně přijal starosta města Jan 
Tecl (ODS). Shodli jsme se, že Česká 
republika a Portugalsko mají velice 
podobnou rozlohu a počty obyvatel, 
v rámci Evropské unie bychom měli 
společně vyjednávat národní zájmy 
menších zemí.

Závěr návštěvy patřil Muzeu Vy-
sočiny Havlíčkův Brod a výstavě Živá 
Amazonie.

Jana Fischerová, ODS
zastupitelka Kraje Vysočina a poslankyně

Místo lišky objevil šťastný nálezce v díře na svém pozemku malovaný 
keramický džbán, který nebyl prázdný.

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

Plné znění nabídky zaměstnání, náležitosti písemné přihlášky vč. povinných příloh na www.kr-vysocina.cz - volná pra-
covní místa - pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu). Více informací Jana 
Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

■      požadujeme mimo jiné: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 
programu nebo vyšší odborné vzdělání, dobrá znalost některé z databází MS SQL, 
MySQL, Oracle, základní znalost administrace MS Windows Server 2008/2012 
a jazyka SQL, základní přehled v oboru informačních a komunikačních technologií

■      nabízíme: 10. platovou třídu, pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup do pra-
covního poměru 1. 9. 2016

■      požadujeme mimo jiné: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 
programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, 
znalost problematiky procesního řízení, základní přehled v oboru informačních 
a komunikačních technologií

■      nabízíme: 11. platovou třídu, pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2017, 
nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení

Přihlášky v písemné podobě je nutné doručit na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 9. 8. 2016 do 12:00 hod.

úřednice/úředník na úseku 
správy databází a aplikací  
odboru informatiky

metodička/metodik 
procesního řízení pro 
kybernetickou bezpečnost  
odboru analýz a podpory 
řízení

Plné znění nabídky zaměstnání, náležitosti písemné přihlášky vč. povinných příloh na www.kr-vysocina.
cz- volná pracovní místa – pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako 
zřizovatelem (statutární zástupci organizací). Kontaktní osoba pro případné další informace: Bc. Jakub 
Kumpa, tel. 564 602 820, e-mail: kumpa.j@kr-vysocina.cz.

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Lhůta pro podání přihlášek končí dne 1. 8. 2016 v 13:00 hodin. Obálku je 
třeba zřetelně označit slovy: „Domov důchodců Proseč - Obořiště – výběrové řízení ředitel/ředitelka 
– neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel.

Rada Kraje Vysočina
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

■      kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském, magisterském nebo doktorském stu-
dijním programu nebo vyšší odborné nebo střední 
vzdělání s maturitní zkouškou s podmínkou 10 leté 
praxe při výkonu vedoucího pracovníka v zařízení 
poskytujícím sociální služby

■      dále mimo jiné požadujeme: znalost právních 
předpisů v oblasti sociálních služeb, zkušenosti z 
oblasti managementu a řízení lidských zdrojů, zku-
šenosti s vedením početnějšího pracovního týmu, 
znalost právních předpisů v oblasti sociálních služeb, 
znalost problematiky financování sociálních služeb

■      očekáváme: efektivní komunikaci, smysl pro 
týmovou práci, schopnost motivovat zaměstnance, 
flexibilitu a spolehlivost

ředitelka/ředitel  
Domova 
důchodců Proseč 
– Obořiště, 
příspěvková 
organizace

Stříbrný tolar památkáři datují 
do doby od konce 16. do první 
poloviny 17. století.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobr%C3%A1_voda_(seri%C3%A1l)
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Recept – nový regionální produkt z Vysočiny

Bezlepkové mrkvové sušenky
Bezlepkové výrobky Kristi-
ny Pleskačové z Chotěboře 
jsou jedním z šesti nových 
produktů, které od května 
letošního roku nesou označení 
VYSOČINA regionální produkt. 
Certifikát si pekařka, která 
do svých výrobků používá 
bezlepkové mouky, pohan-
ku, čočku, kukuřici, ale také 
brambory nebo červenou řepu, 
převzala 28. června v sídle 
Kraje Vysočina v Jihlavě. 
Pro Noviny Kraje Vysočina 
odtajnila recept na Bezlepkové 
mrkvové sušenky. 

Suroviny:
200 g nastrouhané mrkve
70 g másla
100 g pohankových instantních 
vloček tmavých
lžička prášku do pečiva bez 
fosfátu
100 g třtinového cukru
dvě lžíce rumu
dvě vejce
100 g nasekaných ořechů

Postup:
Všechny ingredience spojíme 
nejlépe rukou dohromady. Plech 
vyložíme pečicím papírem, 
ruku si namáčíme do studené 
vody a tvoříme kuličky. Dáme 
na plech, rukou stlačíme a vy-
tvoříme placičku.

Sušenky můžeme ještě posy-
pat smíchaným třtinovým cuk-
rem s ořechy. Pečeme při teplotě 
180 °C přibližně 15 až 20 minut. 
Dobrou chuť!

 Lucie Pátková

Obecně se má za to, že název města Jemnice je odvozen od jamníků (… viz tajenka) a první písemná zmínka o něm pochází z roku 1227. Podle jiné varianty 
se do názvu sídliště promítá název krajiny, krajina příjemná (jemná, „jamná“). Existují i další názory na vznik jména. Například od jam, nebo od slovesa „jí-
mat“ (místo, kde se jímalo – ve smyslu strážní či celní kontroly).

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 nebo e-mailem na adresu  noviny@kr-vysocina.cz  
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. Tajenka minulé křížovky: „zničil požár západní polovinu náměstí.“  Výherci červnové křížovky: Miluše Vondrejsová, Marie Myslivečková, Jan Čech. Výhercům blahopřejeme!

Osobnost regionu

Ignác Weirich zanechal  
své nejlepší dílo v Jemnici
Nedaleko od Jemnice 
směrem na Želetavu 
nelze přehlédnout 
zajímavou, bohužel ale 
už značně zchátralou 
stavbu. Je to mauzoleum 
rodiny Pallaviciniů.

V novoklasicistní hrob-
ce, postavené ve tvaru 
kříže v letech 1900–1902, 
na první pohled upoutají 
práce jednoho z největ-
ších našich sochařů, nazý-
vaného básníkem bolesti a života, 
Ignáce Weiricha. Po levé straně 
je to socha sv. Alfonse, vpravo sv. 
Karel Boromejský, na stropě reliéfy 
evangelistů, ale umělecky nejhod-
notnějším je třímetrový bronzo-
vý kříž Dokonáno jest, který i dle 
názoru J. V. Myslbeka je vrcholným 
dílem. Je spojen s oltářem, jehož 
tvůrcem asi byl, jak vyplývá z rodin-
né korespondence, vynikající archi-
tekt Josip Plečnik. Několik dalších 
soch vytvořil Weirich pro jemnický 
zámek rok před smrtí ve Starém 
Hobzí, obci mezi Jemnicí a Slavo-
nicemi, kde byl konfinován (byl 
mu zde úředně přikázaný pobyt – 
pozn. red.).

A jak se Weirich do Jemnice do-
stal? Při umělcově pobytu v Římě 
byla jeho příznivkyní hraběnka de 
Revertera. Její zásluhou přicházeli 
do ateliéru významní hosté. Jedním 
z nich byl i markrabě Pallavici-

ni, který pro zámek 
„v Jemnici u Budějovic 
na Moravě“ objednal 
několik prací.

Letos vzpomínáme 
dvou umělcových ju-
bileí. Před sto šedesáti 
lety 22. července se 
v dnes již neexistující 
obci Fukov u Šluk-
nova narodil, a před 
sto lety 1. prosince 
zemřel ve Vídni, kde je 

pochován.
Až do šestatřiceti let se věnoval 

výtvarným studiím převážně ve Víd-
ni. Jako syn tkalce se vzdělával jen 
díky stipendiím. Tak získalna dva 
roky ateliér v Římě, kde pobýval 
do první světové války. Umělcův 
syn Karel pomáhal za druhé světo-
vé války uprchlíkům z protektorátu, 
zejména židům. V roce 1944 byl ge-
stapem zatčen, zásluhou Vatikánu 
však nebyl popraven a dočkal se 
osvobození.

Weirichových prací máme u nás 
málo. Národní galerie vlastní 
trojsoší Smrt Ábelova a v chrámu 
sv. Víta nalezneme reliéf Svatý 
Antonín s děťátkem. Replika jem-
nického kříže se nachází v chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie ve Val-
ticích a krásná Weirichova Pieta 
nás překvapí v kostele sv. Petra 
a Pavla v Mikulovicích u Znojma. 

Pavel Kryštof Novák

Zámek Světlá: rozlehlé šlechtické 
sídlo i bývalá kasárna wehrmachtu
Historie Havlíčkobrodska je 
do značné míry spjatá s příchodem 
německých kolonizátorů, kteří 
na Vysočinu začali přijíždět v prv-
ní polovině 13. století kvůli těžbě 
stříbrné rudy. Počátky dějin Svět-
lé nad Sázavou ale se stříbrem nej-
spíš nesouvisí. Přesný důvod jejího 
založení neznáme. Kroniky Svět-
lou poprvé zmiňují už v roce 1207, 
tehdy šlo o vesnici náležející vilé-
movskému klášteru. Panské síd-
lo se v ní tehdy ještě nenacházelo. 
To se měnilo až skoro o dvě stě let 
později. Na konci 14. století si totiž 
tehdejší světelský vládce Štěpán ze 
Šternberka dal na břehu řeky Sá-
zavy postavit malou tvrz. Dlouho 
si jí ale neužil. Po husitských vál-
kách se totiž vládcem světelské-
ho panství stává Mikuláš Trčka 
z Lípy, který záhy přikoupil i Ně-
mecký Brod, Lipnici či Habry. On 
ani jeho potomci se ale k rozšiřová-
ní středověké tvrze dlouho neměli. 

K přestavbě nakonec přistoupil 
až v roce 1567 Burian III. Trčka 
z Lípy, jenž si v městečku nad Sá-
zavou dal vybudovat renesanč-
ní lovecký zámeček. Po Trčcích se 
na světelském panství vystřídala 
řada šlechtických rodů, například 
Černínové nebo Kolovratové, kteří 

zámek několikrát rozšířili a opra-
vili. Na počátku 19. století panské 
sídlo přestalo plnit svou původ-
ní funkci. V roce 1809 se z něj na-
krátko stala nemocnice a o sto let 
později se v něm pak usídlila Po-
zemková banka. Za první republi-
ky pak ještě šlechtické sídlo získal 

továrník a mecenáš židovského 
původu Richard Morawetz. Ten 
krátce po německé okupaci musel 
z protektorátu uprchnout. Na zám-
ku se usídlil nejprve wehrmacht, 
po osvobození pak českoslovenští 
vojáci, které po únorovém převra-
tu vystřídali studenti a kantoři – až 
do roku 2011 totiž v bývalém šlech-
tickém sídle byla střední zeměděl-
ská škola. Zámek se nachází poblíž 
centra Světlé nad Sázavou, vedle 
silnice na Havlíčkův Brod. V sou-
časnosti nabízí dva muzejní okru-
hy, první s expozicí historického 
evropského skla od raného baroka 
až do konce 19. století, druhý s ex-
pozici historických hodin ze sbírek 
Uměleckoprůmyslového muzea 
Praha. Dětem je určen Pohádko-
vý okruh Na Sázavě a výstava Krá-
lovství panenek. Návštěvníci ho 
o prázdninách mohou navštívit 
denně kromě pondělí od 10.00 
do 17.00. Jiří Svatoš

Dnešní podobu světelský zámek získal po roce 1869. Tehdy prošel rozsáh-
lými opravami pod vedením vídeňského architekta Svatoše.
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Kříž Dokonáno jest.

Na festivalu KoresponDance se představili světoví tanečníci
Intimní tanec nahého ženského těla 
v krabici, duet momentů rozloučení 
přizpůsobený širému prostranství 
trávníku či akrobatické představení 
ve výšce s čínskou tyčí. Světové 
umělecké choreografie mohli sle-
dovat druhý červencový víkend ná-
vštěvníci festivalu KoresponDance, 
který prostupoval zejména prostory 
zámku ve Žďáru nad Sázavou. 
Na třídenní mezinárodní maraton 
současného tance, nového cirkusu 
a pohybového divadla se do města 
pod Zelenou horou sjela zhruba 
padesátka profesionálních umělců 
z patnácti zemí, kteří se tam setkali 
se svými žáky. „Přijeli umělci neje-
nom z Evropy, ale také z Ameriky. 
Začínali jsme se třemi národnost-
mi, pak byly čtyři, pět a letos 
rekordních patnáct,“ líčí čtyřletou 
historii festivalu KoresponDance 

jeho ředitelka Marie Kinsky.
Ta letos festivalové dění znovu 

zacílila na celé rodiny. Dětských 
programů se zúčastnilo kolem sta 
dětí. „Festival je zaměřený na děti, 
dospělé i babičky a dědečky. Ti 
všichni se mohou potkat s uměl-

ci na vysoké úrovni, kteří cestují 
po celém světě,“ poznamenává 
hraběnka Kinsky. Na účinkování 
své vnučky se vypravil na žďárský 
zámek podívat i Karel Klíma z Brna. 
„Dcera je tady ve Žďáru vdaná a já 
jsem si vnuččino vystoupení nene-
chal ujít. Bylo to skvělé. Také jsem 
rád poděkoval paní hraběnce, která 
má energii, sílu, ochotu a úžasný 
přístup. Jsem tady poprvé a určitě 
ne naposledy,“ prozradil své dojmy.

Novinkou letošního ročníku Ko-
responDance byl evropský projekt 
Fillimit, v němž si své zkušenosti vy-
měnilo čtrnáct mladých choreogra-
fů. V příštím roce hraběnka Kinsky 
změny nechystá. „Ráda bych vsa-
dila na to, co už máme, a přitáhla 
do Žďáru i publikum ze zahraničí,“ 
vyslovuje své cíle ředitelka unikátní-
ho festivalu. Lucie Pátková

Na letní novinářskou školu přijede deset studentů  
ze tří partnerských regionů
Kraj Vysočina i letos podpořil 
účast studentů z partnerských 
regionů na Letní žurnalistické 
škole Karla Havlíčka Borovského, 
jejíž dvanáctý ročník se uskuteční 
v Havlíčkově Brodě od 14. do 20. 
srpna. Na týdenní kurz pro mladé 
lidi se zájmem o média dorazí dvě 
bohemistky z Běloruska, dva stu-
denti z Nitranského kraje a šestice 
bohemistů z Užhorodu.

„Projekt, který navazuje na práci 
slavného vysočinského rodáka, dlou-
hodobě podporujeme. Předchozích 
pět ročníků školy navštívili studenti 
z partnerského regionu Zakarpat-
ské oblasti Ukrajiny, vloni se k nim 
přidali zájemci z Dolního Rakous-
ka a Nitranského samosprávného 
kraje,“ sdělila Jana Fialová (ČSSD), 

krajská radní pro oblast školství, 
mládeže a sportu s tím, že v tomto 
roce kraj nabídl účast všem zájem-
cům z šesti partnerských oblastí.

Účastníci havlíčkobrodského 
kempu musí prokázat znalost češti-
ny nebo slovenštiny. „Kraj jim hradí 

školné a ubytování, stravování 
a dopravu si platí sami,“ upřesni-
la radní Fialová. Hlavními tématy 
letní školy jsou historie, současnost, 
kultura a média střední Evropy, do-
plněná o vybrané náměty z žurna-
listiky a etiky. Záštitu nad letošním 
ročníkem převzala Česká televize, 
která na Vysočinu přiveze nejen své 
redaktory a odborníky, ale rovněž 
připravuje dva večery pro veřejnost 
se zajímavými hosty. Lákadlem sed-
midenního programu je také Večer 
s Václavem Havlem, který bude 
Stará radnice v Havlíčkově Brodě 
hostit ve středu 17. srpna od 19.00 
hodin. Lucie Pátková

Autorství: 
Martin 

Němeček

Opečený 
masový nok

Kmitání 
(básnicky)

Řemínek 
na krku psa

Slabika 
smíchu

Pomoc:   ITA, 
NAOS.

Konec 
modlitby Usazenina Opatřit 

podkovou
Značka 

kilopondu
Patřící lesním 

zvířatům Druh palmy 3. díl tajenky
Ornament 
ve tvaru 
růžice

Hudební 
skladatel 
z Kolína

Zajisté Štíhlá a rychlá 
plachetnice

Libuše 
(domácky)

Náplň 
do buchet

 Věda o nábo-
ženství

Poschodí 
Ihned, 

najednou

Slůvko 
ohrazení

Vysoký 
mužský hlas
Temný oblak

Síň starořecké-
ho chrámu

 Nikoliv

2. díl tajenky
Chemická zn. 

hélia
Sladké pečivo

Druhová 
číslovka

Nečistota 
v komíně

Čára souměr-
nosti

Rusky „hle“
Osobní 

zájmeno

Mohamedův 
přítel

Úbytek 
váhy zboží 
přepravou 
1.díl taj.

Značka teluru
Dopravní 

prostředek

Slezská řeka
Trnovník

Inic. spisova-
tele Jiráska

Žací nástroj 
Pletenec vlasů

Nezvalova 
knižní hrdinka 

Doba
Anglický zápor

Žádné 
množství

Pohovka 
na spaní
Římskými 
čísly 51

České město
Předložka

Tropický ještěr Taková 
(knižně)

Ekologický 
(zkr.)

Mořský hlavo- 
nožec Rostlina pcháč Tmel
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Slovenská tanečnice, choreografka 
a pedagožka Eva Klimáčková na Ko-
responDance ukázala své předsta-
vení s názvem The perception off.
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Mladí bohemisté z Užhorodu při 
sběru informací pro svou reportáž 
z havlíčkobrodského pivovaru. Více na www.letnizurnalistickaskola.cz

www.letnizurnalistickaskola.cz
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Studijní centrum BASIC
Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01
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Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
Svatovítské náměstí 128, Pelhřimov 393 01

TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?

725 774 710,  775 040 808

OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...

• POMALÉ ČTENÍ, NEČITELNÉ PÍSMO
• PROBLÉMY S I/Y
• POTÍŽE S MATEMATIKOU
• ŠPATNÉ ZNÁMKY
• OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...
•  TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ  A NEUMÍTEMU POMOCI?

ZVLÁDNETE TO O PRÁZDNINÁCH

PŘÍPRAVA NA OPRAVNÉ ZKOUŠKY

ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI BEZPLATNOU INFORMAČNÍ SCHŮZKU

725 774 710, 775 040 808

Hledáme posily do našeho týmu – Jihlava, Pelhřimov – více na www.basic.cz

LETNÍ 
INTENZIVNÍ 
DOUČOVÁNÍ

- nejvhodnější doba na do-
hnání školní látky

- efektivní pomoc se čtením 
a psaním

- gramatika českého jazyka

- matematika

- příprava na opravné zkoušky

VOLEJTE 725 774 710 
www.basic.cz

Přes léto můžete vše dohnat!
Letní měsíce jsou časem dovolených a příjemně strávených okamžiků s rodinou. 
Vám ale tyto vyhlídky kazí známky a vysvědčení, které váš školák donesl v červnu ze školy. 

Celé jaro se s dítětem učíte a snažíte se vylepšit známky, ale přesto známky nevypadají tak, 
jak jste si všichni přáli. Co s tím? 

Letní prázdniny jsou ideální dobou, kdy se dá dohnat spousta problémů s učením. Studijní centrum BASIC na-
bízí letní intenzivní doučování, které vašemu dítěti může pomoci doplnit chybějící základy a dohnat tak školní 
látku, aby v dalším školním roce podobné nepříjemnosti nenastávaly.

PŘIPRAVTE SE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK UŽ TEĎ!
Šárka začala chodit do 1. třídy a nešlo jí čtení. Byla z toho nešťastná. O prázdninách jsme jí přihlásili do BASICU. Teď nastoupila do 2. třídy a je 
spokojená. Čtení jí jde dobře. Zlepšilo se jí i sebevědomí. Moc se jí tu líbilo. Chtěla bych poděkovat paní učitelce a krásný přístup. Kdybychom měli 
ještě nějaké problémy s učením, určitě bychom jí přihlásili znovu.  Maminka D. Ch.
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Elektrické vozíky pro seniory  
a nejen pro ně
SELVO 4800
Motor: 800W/24V
Dojezd: až 45 km
Nosnost: 130 kg

73 316,-

43 990 Kč

SELVO 3500
Motor: 500W/48V
Dojezd: až 40 km
Nosnost: 140 kg

34 990 Kč
58 316,-

... pohyb v každém věku




n nové zboží
n záruka 24 měsíců
n servisní zázemí
n snadné ovládání
n řízení bez ŘP
n  nabíjení z běžné zásuvky
n  nízké provozní náklady

SLEVA 
40 %

Adove s.r.o., Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Dolní 227 | infolinka: 737 007 875 | www.elektrokola-skutry.cz | Doprava a předvedení zdarma – Vysočina
   ELEKTROKOLA PŘESTAVBY A SKÚTRY 125 CCM – AKCE – SLEVA 1 000 KČ.* *Sleva platí s tímto inzeratem v roce 2016 mimo zboží v akci

Cityblade 125 ccm

47 900,-

44 900 Kč

Crusis 8790,-

8390 Kč

AKCE koloběžky 

96
0/

07
-V

I/1
6



7červenec 2016 INZERCE

Zájemci o inzerci, kontaktujte 
prosím manažerku inzerce

Jitku Parbusovou
tel.: 777 174 407

e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6 cm 5 x 5 cm
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 17,50 Kč
150 cm  1,6/2/14 19,00 Kč
160 cm  1,6/2/15     20,00 Kč
160 cm  1,6/2/23     26,00 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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Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt? 
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí těžby v Rakousku, jejichž 
účinky jsou nově ověřeny lékařsko-epidemiologickou studií. Studie prokázala, že při 
revmatických chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo spondylóza 
může pomoci přírodní produkt vulkanického původu Schindeleho minerály. Uživatelé také 
popisují zlepšení stavu při cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení, 
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických potížích. Výsledky 

zmiňované studie jsou názorně zobrazeny v následujícím grafu 
(celé znění studie je k nahlédnutí na našich stránkách).

www.kamennezdravi.cz

MLETÉ MINERÁLY 
V PLECHOVCE
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks

595 Kč/400 g 
vč. poštovného, 
vydrží 2 měsíce.

MINERÁLY V KAPSLÍCH
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks

DOPLŇTE SI MINERÁLY A UVIDÍTE, CO SE STANE!

Stačí tohle jako důkaz?
Schindeleho minerály užívám přes 2 roky. Zhruba od 3 plechovky mně začaly zabírat. Je mi 
85 let. Před 20 roky jsem si prošla operací a léčbou rakoviny střev. Jsem po 2 infarktech, už 
8 let nosím 2 by-passy, mám cysty na ledvinách a silnou cukrovku. Prsty a ruce se mně tak 
pokřivily, že jsem nemohla ani ukrojit chleba a uvařit. Nohy mám nemocné od prstů ke kyčlím, 
5 let jsem chodila vždy na 6 týdnů do nemocnice na kapačky a cvičení. Loni jsem začala být 
tak slabá, že jsem myslela, že je konec. Zjistili mi minimum železa a červených krvinek, to už 
jsem začala užívat vaše minerály a začalo se zlepšovat železo a krvinky. Na to mně polevily 
bolesti v rukou a nohou, tak už jsem na kapačky nemusela a už, jak vidíte, mohu také psát, 
chleba ukrojit a dojdu si, kam potřebuji.  Marie Soukupová, Křoví 

Minerály užívám od 18. 7. 2013, jsem ráda, že je mám a že existují. Mívala jsem pády 
do bezvědomí, dokonce i jednou na kole u silnice. Od té doby, co beru Schindeleho minerály, 
ani jeden pád. Úplně to přestalo. Bolela mě kyčel, kolena, měla jsem vysoký tlak i cholesterol. 
Všechno už je za mnou, nic mě nebolí. Chodím ven s pejsky, mám zahradu, kde trávím čas 
a vám děkuji.  Jiřina Javůrková, Želešice, 76 let 

Je pravda, že jsem si Schindeleho minerály objednala ze zvědavosti. Už několik let mi hučelo 
v uších, a úplně mě vyvedlo z míry, že už po několika dnech užívání minerálů to přestalo. Ani 
jsem tomu nemohla uvěřit. Asi 3 měsíce nato, při kontrole u lékaře, byly moje hodnoty chole-
sterolu a glykemie zcela v normě. Pro mě úleva jako hrom, vám děkuji a objednávám dalších 
6 plechovek.  Jaroslava Dudáková, Šumperk, 72 let 

Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas 
jsou na našich stránkách.
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Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161  00 Praha 6, Tel.: 233  310  574 • mob.: 777  337  909, 777  690  712

Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku 

Bolesti kloubů
76,5%

8,8%

Kvalita života
86,7%

24,3%

Únava
88,0%

13,0%

Skleslost
66,7%

12,5%

Poruchy spánku
69,2%

9,1%

Bolesti
53,3%
9,5%

Mobilita
33,3%

11,8%

■  Skupina užívající Schindeleho 
minerály ke svým lékům

■ Kontrolní skupina užívající pouze léky
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798 Kč/400 g 
vč. poštovného, 
vydrží 2 měsíce.
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Kraj finančně pomohl 
mistrovství musherů 
ve Vysočina Areně
Dotaci ve výši 150 tisíc korun dostala 
od Kraje Vysočina Tělocvičná jednota 
Sokol Maxičky, která v polovině 
října ve Vysočina Areně v Novém 
Městě na Moravě pořádá evropský 
šampionát v canicrossu, bikejöringu 
a scooteru. Organizátor netradiční-
ho mistrovského klání přitom patří 
k největším musherským klubům a je 
jediným zástupcem mezinárodní fe-
derace tohoto sportu v Česku. „V jed-
notlivých disciplínách a věkových 
kategoriích by se mělo představit až 
600 závodníků z celé Evropy,“ podot-
kl náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
Vladimír Novotný (ČSSD).  
Krajské prostředky přispějí k zajiš-
tění šampionátu v individuálních 
musherských disciplínách. Canicross, 
bikejöring a scooter přitom nejsou 
novinkou. Závody se zrodily v 80. 
letech ve Francii a v Belgii, u nás se 
v nich bojovalo poprvé v roce 1987. 
„Tento zdánlivě mladý sport přitahuje 
stále více nadšených lidí a organizá-
toři očekávají, že atraktivní závody 
na Vysočině přilákají až tři tisíce divá-
ků,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
 Lucie Pátková

Kraj přispěl 
na vlajkování klíšťat
Ve spolupráci s Krajskou hygienickou 
stanicí Kraje Vysočina a Státním 
veterinárním ústavem Jihlava se Kraj 
Vysočina podílí na preventivním 
projektu proti klíšťové encefaliti-
dě a lymské borelióze. Vysočina 
se posledních deset let řadí mezi 
nejpostiženější oblasti v republice, co 
se týče diagnózy obou chorob a jejich 
následků.

„Kraj poskytl až 30 tisíc korun 
na takzvané vlajkování klíšťat, aby 
se zjistila míra promořenosti virem 
klíšťové encefalitidy a bakteriemi 
lymské boreliózy,“ uvedl hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD) s tím, že krajské peníze 
budou použity na laboratorní testy 
zachycených klíšťat. Ta byla zachy-
cena na začátku léta ve dvaceti 
vytipovaných lokalitách, rekreačních 
oblastech, letních dětských táborech, 
městských parcích a zahrádkářských 
koloniích. „Výsledky vyšetření do-
stanou kraj i obce k dispozici. O pro-
blematických lokalitách budou lidé 
informováni,“ doplnil hejtman Jiří 
Běhounek.

Lucie Pátková

Pravda  
o parním vlaku
Ještě před začátkem prázdnin 
vypustil soukromý dopravce 
Jindřichohradecké místní dráhy 
mezi veřejnost zprávu, že v letní 
sezoně ruší výletní jízdy parním 
vlakem. Jako důvod společnost 
uvádí nutnost úhrady ztráty 
z veřejné dopravy, kterou údajně 
Kraj Vysočina odmítá uhradit. 
V této souvislosti vedení Kraje 
Vysočina uvádí, že jízdu parních 
vlaků soukromé společnosti 
JHMD nikdy neobjednával a ne-
objednává, je to ryze komerční 
záležitost Jindřichohradeckých 
místních drah, nejde tedy o zá-
vazek veřejné služby. Je čistě 
na rozhodnutí managementu 
společnosti, jakou formou chce 
oslovovat např. nové poten-
ciální cestující. Kraj Vysočina 
má do poslední koruny veškeré 
smluvní závazky vůči JHMD 
uhrazeny, tuto skutečnost jsme 
schopni okamžitě doložit. Krajští 
právníci posuzují, zda vyjádření 
JHMD nepoškozuje dobré jméno 
Kraje Vysočina, což by generova-
lo další právní kroky.

Kraj Vysočina předložil JHMD 
s dostatečným předstihem návrh 
dodatku smlouvy o zajištění veřej-
né dopravy na rok 2016, ze stra-
ny JHMD není do dnešního dne 
podepsán. Ze strany JHMD není 
aktuálně zřejmá žádná aktivita 
k navázání korektního obchodní-
ho vztahu. „Máme zájem s JHMD 
spolupracovat dle uzavřené de-
setileté smlouvy. K tomu je však 
třeba vzájemné komunikace, která 
je ze strany zástupců JHMD velice 
komplikovaná a nesnadná,“ uvedl 
náměstek hejtmana Kraje Vysoči-
na pro oblast dopravy Libor Joukl 
(ČSSD).

 Jitka Svatošová

Na mistrovství světa horských kol dorazilo přes 
50 tisíc fanoušků, Češi získali dvě stříbra
Více než 55 tisíc fanoušků dora-
zilo na přelomu června a červen-
ce do novoměstské Vysočina Are-
ny na světový šampionát horských 
kol. A hned dvakrát si užili medai-
lovou radost – stříbrné medaile vy-
bojovali Jaroslav Kulhavý a smíše-
ná štafeta.

Kulhavý, který bude v Riu obha-
jovat olympijské zlato z Londýna, 
v mužském závodě dlouho bojoval 
dokonce o vítězství, v úvodních ko-
lech se držel na špici a rychlou jíz-
dou dokázal setřást všechny sou-
peře kromě svého největšího soka 
Švýcara Nina Schurtera. Ten ale na-
konec v polovině závodu českému 
favoritovi ujel a rychle si vypracoval 
náskok, který udržel až do cíle.

Jaroslav Kulhavý obsadil druhou 
příčku, na třetí pozici skončil Fran-
couz Julien Absalon a hned za ním 
dojel další domácí závodník Ondřej 
Cink.

Druhou stříbrnou medaili v No-
vém Městě na Moravě vybojovala 
česká smíšená štafeta. Ta sice byla 

v polovině závodu až na deváté po-
zici, na třetím úseku však excelo-
vala Kateřina Nash. Ta český tým 
vytáhla na druhou příčku. Jaroslav 
Kulhavý pak v závěrečné části zá-
vodu dlouho naháněl vedoucí fran-
couzskou štafetu, za Jordanem Sar- 
rouem ale nakonec zaostal a do cíle 
tak Češi dojeli jako druzí.

Vynikající výsledky na mistrov-
ství světa zaznamenali i další závod-
níci. V ženském sprintu na medai-
li útočila Barbora Průdková, která 
nakonec skončila pátá. V klasickém 
ženském závodě obsadila Kateřina 
Nash sedmou pozici a v závodě ju-
niorů se David Zadák jen těsně ne-
vešel do první desítky. Jiří Svatoš

První lípa cechu klempířů, pokrývačů a tesařů roste v Telči
Tradiční obřad slavnostního pa-
sování učňů řemesla klempířské-
ho, pokrývačského a tesařského 
proběhl v Divadelním sále zámku 
v Telči na konci června.

Svatá Barbora – patronka klem-
pířů, pokrývačů a tesařů – spo-
lečně se členy cechu pod vedením 
přednosty cechu za Kraj Vysočina 
Oldřicha Svobody již po třinácté 
na zámku v Telči slavnostně paso-
vala vyučené klempíře, pokrývače 
a tesaře na tovaryše.

Osobně jsem přesvědčen, že prá-
vě takovéto připomínání tradice, 

významu řemesla a kvalitní ruko-
dělné práce je jedním ze základních 
předpokladů obrody řemeslné práce. 
V letošním roce byla navíc v telčském 
zámeckém parku vysazena vůbec 
poprvé v České republice lípa cechu 
klempířů, pokrývačů a tesařů.

Možná je to začátek nové tradice. 
Lípa je náš národní strom a zruč-
nost našich řemeslníků byla a ješ-
tě pořád je naší – bohužel slábnou-
cí – národní tradicí a bohatstvím. 
Při vysazování stromu jsme se 

domluvili, že se u lípy budeme ale-
spoň jednou ročně pravidelně schá-
zet a domlouvat další možnosti roz-
voje a propagace řemesel.

Důležité je, aby i Kraj Vysočina 
na řemeslo a podporu rozvoje ře-
meslných cechů nezapomínal a aby 
opět čím dále více mladých lidí vza-
lo za své, že pokud svoji práci dělám 
kvalitně a se zájmem, potom platí, 
že „Řemeslo má zlaté dno.“

Miloš Vystrčil, ODS
zastupitel Kraje Vysočina a senátor

Prezident Miloš Zeman na Vysočině

Hračkobraní po jedenácté v Kamenici nad Lipou

Oprava a omluva
V čísle 6 novin Kraj Vysočina byla 
u článku Vesnicí roku je Lípa uve-
řejněna fotografie Petrkova, místní 
části obce Lípa, ale v popisku bylo 
uvedeno, že jde o obec Lípa. Za ne-
přesnost se omlouváme. red

Zasloužená radost české štafety po dojezdu. Zleva Richard Holec, Kateřina 
Nash, Matěj Průdek a Jaroslav Kulhavý.
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Vysazování 1. lípy cechu klempířů, 
pokrývačů a tesařů v zámeckém 
parku v Telči 27. června 2016.
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Slavnostní zahájení jedenáctého ročníku festivalu Hračkobraní na zámku v Kamenici nad Lipou 
si nenechaly ujít krajské radní Marie Kružíková (na fotografii vlevo) a Jana Fialová (obě ČSSD). 
Zatímco Marii Kružíkovou zaujaly výrobky z keramiky...
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Na konci června tradičně navštívil Kraj Vysočina prezident republiky Miloš Zeman. Jednou ze za-
stávek byla Střední průmyslová škola Třebíč, kde předal vysvědčení nejúspěšnějším studentům 
a v doprovodu hejtmana kraje  Jiřího Běhounka a ředitele školy Zdeňka Borůvky si prohlédl 
sportovní vozy Kaipan.

Mistři světa 
a nejlepší Češi
Sprint žen: 1. Linda Inder-
gandová (Švýc.), 5. Barbora 
Průdková

Sprint mužů: 1. Daniel Feder-
spiel (Rak.), 17. Kryštof Bogár

Smíšená štafeta: 1. Francie, 
2. Česko

Juniorky: 1. Ida Janssonová 
(Švéd.), 17. Lucie Krupová

Junioři: 1. Thomas Bonnet 
(Fra.), 11. David Zadák

Ženy do 23 let: 1. Jenny 
Rissvedsová (Švéd.), 12. Jana 
Czeczinkarová

Muži do 23 let: 1. Samuel 
Gaze (N. Zél.), 19. Matěj Průdek

Ženy: 1. Annika Langvadová 
(Dán.), 7. Kateřina Nash

Muži: 1. Niko Schurter (Švýc.), 
2. Jaroslav Kulhavý

... Jana Fialová obdivovala barevné maňásky. Velké oblibě malých i velkých návštěvníků se i 
letos těšily hračky ze dřeva.

Návštěvu svého nejoblíbenějšího kraje zakončil Miloš Zeman setkáním s občany v Bystřici nad 
Pernštejnem. Na snímku se starostou a krajským zastupitelem Karlem Pačiskou (ČSSD).

fo
to

: L
ib

or
 B

la
že

k


