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Hejtmanská alej bude 
mít jméno hrdiny
Prezident České republiky Miloš Zeman a dvanáct hejtmanů zasadili v blízkosti rybníka v Novém Veselí dubovou alej. Cesta mezi šestnácti 
stromy bude pojmenována podle šestnáctiletého studenta ze Žďáru nad Sázavou, který zemřel při obraně své spolužačky před agresorkou.

V pátek 17. září se u Veselského ryb-
níka na výzvu prezidenta Miloše Ze-
mana sešlo dvanáct hejtmanů a sym-
bolicky dokončili zasazení tříletých 
dubů. Nová alej tak vyrostla v mís-
tech, kudy v brzké době povede na-
učná enviromentální stezka. Maji-
tel pozemků Constantin Kinský tuto 
aktivitu přivítal s nadšením: „Vyso-
čina potřebuje investice do rozvo-
je venkova a tady navíc symbolicky 
ukazujeme, že chce investovat i pro 
naši mládež.“ Alej je dlouhá 25 me-
trů a v současné době je oplocená. 
Brzy ale bude přístupná veřejnosti. 
„Duby bývají často součástí památ-
ných alejí, věřím, že tady v Novém 
Veselí zanecháváme budoucím gene-
racím dostatečně jasný vzkaz o na-
šem přístupu k přírodě, ale i k tradi-
cím,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Samotná idea výsadby nové aleje 
vznikla před několika lety na jednání, 
jehož se účastnil vysočinský 
hejtman. Prezident Miloš Zeman si 
tehdy postěžoval na kácení topolů 
v Novém Veselí a Jiří Běhounek 
navrhl výsadbu nového stromořadí. 
S ohledem na nedávné tragické 
události na jedné ze žďárských škol 
prezident České republiky navrhl, 
aby byla alej pojmenována podle 
zavražděného studenta Petra 
Vejvody.

Nové víkendové autobusové linky zaplatí kraj
Cestující veřejné autobusové dopravy v Kraji Vysočina 
čeká od nového roku posílení spojů o víkendech 
a svátcích. Na jedenácti páteřních autobusových linkách 
přibudou desítky zcela nových spojů. 

Nových linek bude celkem jede-
náct. Víkendové rozšíření jízdních 
řádů bude v rozsahu téměř 200 ti-
síc kilometrů. Kraj za nové spoje 
ze svého rozpočtu zaplatí 4,5 mi-
lionu korun. Rozšíření jízdních 
řádů krajem placenými víken-
dovými spoji je prvním krokem 
v rámci zavedení komplexního 
dopravního systému v Kraji Vyso-
čina, jehož realizace je plánována 
na rok 2017.

Nové autobusové linky jsou 
plánovány tak, aby navazovaly 
na železniční dopravu a stávající 

autobusové spoje. „Důvod 
pro výrazné rozšíření ve-
řejné služby je dlouhodobá 
spolupráce s obcemi, ma-
pování požadavků cestují-
cích tak, aby byla rozumně 
rozšířena stávající páteřní síť 
veřejné dopravy. Cílem je posílit 
mobilitu regionu, umožnit veřej-
nosti cestovat o víkendech a svát-
cích za kulturou, sportem a dal-
šími aktivitami do větších měst,“ 
uvedl Libor Joukl (ČSSD), náměs-
tek hejtmana pro oblast dopravy.

Eva Vorálková
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provozu
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Podnik 
přátelský rodině
Začíná první ročník  
prestižní krajské soutěže

2 3 4

Soutěž je určena pro zaměstnavatele se sídlem na území 
Kraje Vysočina, kteří se ve své personální politice aktivně zabýva-
jí problematikou slaďování rodinného a pracovního života svých 
zaměstnankyň a zaměstnanců. 

Registrace do soutěže probíhá od 1. 10. do 30. 12. 2014. 
Stačí vyplnit a odeslat soutěžní dotazník uveřejněný spolu 
s pravidly na www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.

Vyhlášení vítězů se uskuteční v květnu 2015.

Kraj Vysočina ve spolupráci 
s Hospodářskou komorou Kraje Vysočina 

vyhlašuje 1. ročník soutěže

Pomáháte svým zaměstnancům 
zvládat práci i rodinu?                                                               
Usilujete o to, aby vaši 
zaměstnanci byli výkonnější, 
ale také spokojení a loajální?

Zaslouží si „váš“ podnik ocenění 
v této oblasti?

Zúčastněte se prestižní soutěže.

Staňte se vzorem 
pro ostatní!

Podnik přátelský 
rodině 2014

Tato soutěž je organizována v rámci projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatře-
ní do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje, reg. č. pro-
jektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00238, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Petr Palovčík

Úvodní slovo

Skutek roku
Hledání nových cest rozvoje 
území Kraje Vysočina nesta-
čí vidět pouze optikou investič-
ních projektů spojených s vý-
stavbou a rekonstrukcemi, ale 
také jako investici do lidí. Ne-
smíme ztrácet kontakt s po-
třebami obyčejného člověk, ale 
přitom dostát závazku zabez-
pečení kvality lidského života.

V každodenním životě obyva-
tel Vysočiny se odehrává mno-
ho drobných skutků, které jsou 
lidé schopni vykonat často sami 
i bez dotací, z vlastních zdro-
jů a také proto, že to považu-
jí za důležité. I těmto skutkům 
je potřeba věnovat pozornost, 
neboť mnoho malých změn 
na místní úrovni vede k větším 
změnám v globálním světě, což 
je jedna ze zásad udržitelného 
rozvoje a místní Agendy 21.

Proto jsme se rozhodli, popr-
vé v roce 2010, každoročně vy-
hlašovat anketu Skutek roku. 
Letos jsme tedy vybírali ty nej-
lepší skutky už popáté. Díky 
intenzivnější spolupráci s Dol-
ním Rakouskem jsme v posled-
ních letech rozšířili oceňování 
také o příkladné projekty, kte-
ré jednou za dva roky soutěží – 
a úspěšně – s vybranými projek-
ty z Dolního Rakouska. Letošní 
slavnostní předávání cen těm 
nejlepším realizátorům projek-
tů se uskuteční dne 31. října 
2014 na zámku v Třebíči a dou-
fám, že ani tentokráte Vysočina 
nezklame.

Martin Hyský 
(ČSSD)
radní pro oblast 
regionálního rozvoje
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Časy víkendového vysedávání a čekání na spoj se možná výrazně zkrátí. Rozhodnutí je nyní na zastupitelstvu Kraje Vysočina.

Svatého Martina 
oslaví jídlem, 
vínem i ohňostroji
Napříč krajem proběhnou oslavy 
příjezdu Svatého Martina. Chybět 
podle slibů pořadatelů nebude 
mladé víno, hudba a v Jihlavě 
tradičně ani bílý kůň.

V úterý 11. listopadu se budou 
už od 11.00 hodin na Karlově ná-
městí v Třebíči konat Svatomartin-
ské slavnosti. Premiérovou slavnost 
bude provázet bohatý kulturní 
program, trhy i typické občerstve-
ní. Návštěvníci si tak pochutnají 
na koláčcích i mladém svatomartin-
ském vínu. Mnohahodinové veselí 
uzavře slavnostní průvod v čele se 
sv. Martinem a ohňostroj.

V podobném duchu probíhají už 
tradičně oslavy v centru Jihlavy. 
Letošní ročník odstartuje skupina 
Jak chceš v 16.00 hodin. Násle-
dovat bude Jiří Schelinger a kla-
denská skupina Zrní. Po příjezdu 
Martina na bílém koni akci ukončí 
ohňostroj.

Nejzápadněji v kraji Vysoči-
na oslaví příjezd světce, který se 
s chudákem za chladného počasí 
rozdělil o plášť, v Žirovnici. Lam-
pionový průvod městem zakončí 
svou pouť na zámku. Začátek akce 
je v 17.00 hodin.

Petr Palovčík

Kraj  

Vysočina v roce 

2014 doplatí  

ze svého rozpočtu 

na dotované spoje 

asi 571 milionů 

korun.

Prezident Miloš Zeman zasadil společně s hejtmany krajů dubovou alej u Veselského rybníka v Novém Veselí na Žďársku. S nápadem na výsadbu přišel už před lety.
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Videoreportáže, fotogalerie a archiv starších vydání 
najdete na www.ikrajvysocina.cz

http://www.kr-vysocina.cz


www.kr-vysocina.cz2

Přijímací zkoušky na střední 
školy budou shodné
Jednotné testy. Taková je vize průběhu příštích 
přijímacích zkoušek na střední školy v Kraji Vysočina 
i ve všech ostatních krajích České republiky. 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR společně s Cen-
trem pro zjišťování výsledků 
vzdělávání (Cermat) připravu-
je pro jaro 2015 jednotné zadání 
přijímací zkoušky. Do pilotního 
projektu se přihlásily všechny 
krajem zřizované střední školy.

„Kraj doporučil přihlásit se 
k centrálně zadávanému testová-
ní svým středním školám, které 
spadají do kategorie K, tedy gym-
názia, a do kategorie M, což jsou 
střední odborné školy. Zároveň 
jsme obdrželi přihlášky i ze škol 
jiných zřizovatelů,“ uvedla radní 
Kraje Vysočina pro oblast škol-
ství, mládeže a sportu Jana Fialo-
vá (ČSSD).

Jednotné přijímací zkoušky 
prověřují znalosti z českého jazy-
ka a literatury a matematiky a její 
aplikace, to vše v rozsahu Rám-
cového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávaní. V každé 
části mohou uchazeči získat ma-
ximálně padesát bodů. Ověřová-
ní se netýká oborů vzdělání s ta-
lentovou zkouškou, nástavbového 
studia, zkráceného studia a jiné 
než denní formy vzdělávání. Jest-
liže se střední škola ke společné 
přijímací zkoušce přihlásila, uvá-
dí to v kritériích pro uchazeče 
a také bude tato informace k dis-
pozici na jednotlivých krajských 
úřadech. Řádný termín testů je  
15. duben 2015 pro čtyřleté studi-
um a 16. duben pro šestileté a os-
mileté studium. 

Odstřel černé zvěře 
je dále povolen
Přemnožená černá zvěř i v tomto 
roce působí na Vysočině znač-
né škody.  Kraj Vysočina proto 
i nadále bude vykupovat čelisti 
odstřelných divočáků, chce tak 
docílit snížení jejich počtu.

Odkup čelistí divokých prasat za-
čal už v loňském roce, okresní mys-
livecká sdružení tak získala celkem 
845 kusů čelistí. „Vzrůstající počty 
divokých prasat představují velké 
škody zejména v hospodaření na-
šich zemědělců, dalším negativním 
projevem je nebezpečí přenosu ná-
kazy prasečího moru do domácích 
chovů. I to jsou důvody, proč jsme 
se rozhodli hledat řešení vedoucí 
k redukci jejich počtů,“ uvedl radní 
pro oblast životního prostředí a ze-
mědělství Zdeněk Chlád (ČSSD). 
Za spodní čelist selete spolky vy-
plácely 200 korun, za čelist bachy-
ně 400 korun. Na konci listopadu 
proběhne další kolo výkupů, ten-
tokrát zaměřené na selata ulovená 
od května do konce října letošního 
roku. Za spodní čelist dostane lovec 
250 korun. V rozpočtu Kraje Vyso-
čina je na tuto akci vyčleněno 230 
tisíc korun. Zhruba dvojnásobná 
částka je připravena i na rok 2015.
 Petr Palovčík

AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Veřejná ochránkyně práv na Vysočině představovala svůj úřad
Kraj Vysočina navštívila na za-
čátku října veřejná ochránkyně 
práv Anna Šabatová. Vysočina 
tak byla vůbec prvním krajem, 
kde v rámci projektu Zajímáte 
nás přibližovala svůj úřad široké 
veřejnosti.

Cestu po Vysočině odstartova-
la v Náměšti nad Oslavou, kde si 
v doprovodu radního pro oblast 
sociálních záležitostí Petra Krčá-
la (ČSSD) prohlédla Domov bez 
zámku. Jeho klienti jsou v sou-
časnosti v rámci projektu Pod-
pora transformace sociálních 
služeb na Vysočině začleňováni 
do běžného života. Následně se 
ombudsmanka přesunula do Jih-
lavy, kde v sídle Kraje Vysočina 
otevřela provizorní detašované 

pracoviště svého úřadu. Jeho pra-
covníci přijímali podněty obča-
nů a vysvětlovali jim působnost 
a pravomoci veřejné ochránkyně 
práv. Anna Šabatová jednala také 
s tajemníky úřadů měst a obcí 
z celého kraje.

V závěru nabitého dne se pak 
přesunula do Havlíčkova Bro-
du, kde řešila problematiku ob-
těžování nadměrným hlukem. 
Součástí setkání s místními ob-
čany bylo i interaktivní divadel-
ní představení, ve kterém herci 
názorně ztvárnili diskutovaný 
problém a zapojili do něj i samot-
né návštěvníky. V závěru pak ná-
sledovala diskuse s právníky i sa-
motnou ombudsmankou.

Ondřej Rázl

Lucie Pátková
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Podobná atmosféra jako u přijímacích zkoušek je také při soutěžích pořáda-
ných Krajem Vysočina. Jak říká krajská radní Jana Fialová, žáci ze sebe musí 
v obou případech vydat to nejlepší.

Kraj je připraven 
na cílené čerpání 
dotací z Evropské unie
Od roku 2014 nastává nové šestileté 
plánovací období, během něhož je 
možné získávat dotace z evropských 
zdrojů. V jednotlivých krajích se 
na jejich plánování, schvalování, 
monitorování a také koordinaci podílí 
Regionální stálá konference.

„Osmnáctičlenný tým zástupců 
nejrůznějších zastřešujících organiza-
cí z regionu nebude rozhodovat o jed-
notlivých projektech. Má se pokoušet 
provázat projekty financované z při-
pravovaných operačních programů, 
aby byly využívány smysluplně a hos-
podárně,“ uvedl vysočinský hejtman 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Ten byl 
zároveň stanoven nařízením mini-
stryně pro místní rozvoj předsedou 
Regionální stálé konference. Jejími 
dalšími sedmnácti členy jsou zástupci 
regionálních partnerů (kraj, města, 
obce, MAS, hospodářští a sociál-
ní partneři) a volitelný člen, kterým 
se stal zástupce agrárního sektoru 
Václav Němec (předseda Družstva 
vlastníků půdy a majetku Slavíkov). 
V celostátní, tzv. Národní stálé kon-
ferenci bude Vysočinu reprezentovat 
krajský radní Martin Hyský (ČSSD), 
který specifikoval i prvotní hlavní 
úkol: „Musíme připravit Regionál-
ní akční plán (RAP), který zmapuje 
možné kapacity a možnosti využití 
dotací a dá zdůvodnění požadavkům 
z Vysočiny na zacílení konkrétních vý-
zev. To může budoucím jednotlivým 
žadatelům i výrazně pomoci při zisku 
finanční podpory.“ Petr Palovčík

Nabídka stáže 
v Bruselu
Kraj Vysočina hledá vhodné adepty 
na pozici stážisty do své kanceláře 
v Bruselu. Nabídka tříměsíční spo-
lupráce je směřována na studenty 
vysokých škol s dobrou znalostí 
anglického jazyka a zájmem o ev-
ropské i regionální reálie.

Konkrétní termíny stáží a kom-
pletní podmínky výběrového řízení 
jsou zveřejněny na www.kr-vysoci-
na.cz. Přihlásit se je možné  
do 15. prosince 2014. Jan Skála

Mimořádné dotace 
na opravy 
válečných hrobů
V příštím roce si připomeneme 
70. výročí konce druhé světové 
války. Kraj Vysočina obcím nabídl 
mimořádnou dotaci, která jim 
má pomoci s opravou a údržbou 
válečných hrobů a pietních míst 
vztahujících se k těmto historic-
kým událostem. „Evidujeme  
29 žádostí o dotaci, 28 z nich 
kladně vyřídíme a mezi žadatele 
rozdělíme více než 375 tisíc ko-
run,“ informoval náměstek hejt-
mana pro oblast financí Vladimír 
Novotný (ČSSD). Na Vysočině je 
evidováno celkem 1750 pietních 
míst nebo válečných hrobů, které 
připomínají více než 14 tisíc obětí.
 Jitka Svatošová 

Annu Šabatovou sídlem Kraje Vysočina provedl ředitel Krajského úřadu 
Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.
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Kraj se stará o větší bezpečnost silnic na Vysočině
Šestnáct rizikových křižovatek na Vysočině chce 
kraj upravit tak, aby snížil riziko dopravních nehod. 
V letošním roce půjde o nízkonákladové zásahy, jako je 
doplnění vodorovného a svislého dopravního značení.

Návrh bezpečnostních opatření 
pro šestnáct křižovatek na komu-
nikacích ve vlastnictví Kraje Vyso-
čina je výsledkem bezpečnostních 
inspekcí, které kraj zadal v rám-
ci projektu Zvýšení bezpečnos-
ti na komunikacích Kraje Vyso-
čina. „Cílem bylo nalézt rizikové 
faktory na vybraných křižovat-
kách a doporučit opatření k jejich 
odstranění nebo zmírnění. Kraj 
do konce roku 2014 dokončí u vy-
braných míst dílčí neinvestiční 

opatření, která pomohou snížit ri-
zika vzniku dopravních nehod,“ 
uvedl náměstek hejtmana pro ob-
last dopravy a majetku Libor Jou-
kl (ČSSD).

Neinvestiční opatření spočívají 
především v doplnění vodorovné-
ho a svislého dopravního znače-
ní. Případné větší investiční akce 
vyžadují delší časovou přípravu 
a jejich realizace bude navázána 
na disponibilní zdroje v rámci kraj-
ského rozpočtu.  

Projekt získal podporu 85 % 
nákladů z Fondu malých projek-
tů Vysočina – Dolní Rakousko 
v rámci operačního programu 
Cíl 3 Evropská územní spoluprá-
ce Rakousko – Česká republika 
2007–2013. Partnerem projektu 

je země Dolní Rakousko. „Tato 
akce je důkazem, že se bezpeč-
nosti na silnicích věnujeme cíleně. 
Neřešíme jen dálnici nebo silnice 
prvních tříd. Uvědomujeme si i ri-
zika na méně užívaných silnicích,“ 
dodává Joukl. Petr Palovčík

Videoreportáž na www.iKrajvysocina.cz

Jako riziková byla označena křižovatka II/602 Jihlava s místní komunikací Henčov. 
Z vedlejší silnice je hůře vidět na hlavní, kde navíc jezdí řidiči z kopce velmi rychle.

Zrcadlo je nezřídka dobrým řešením, jako například zde.
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Vybrané rizikové křižovatky 
1. II/151 Domamil  křižovatka s III/4102 a III/15114

2. II/152 Třebelovice  křižovatka s III/15114

3. II/351 Slavičky  křižovatka s II/401

4. II/351 Třebíč  křižovatka s III/35116

5. II/353 Jamné  křižovatka s II/351

6. II/360 Velké Meziříčí  křižovatka s místní komunikací

7. II/401 Lipník  křižovatka s III/36063 a III/36066

8. II/405 Brtnice  křižovatka s místní komunikací

9. II/406 Kostelec  křižovatka s II/639

10. II/406 Třešť  křižovatka s II/402

11. II/406 Třeštice  křižovatka s III/11262

12. II/408 Jemnice  křižovatka s II/410

13. II/410 Stařeč  křižovatka s III/4102

14. II/410 Želetava  křižovatka s I/38

15. II/602 Jihlava  křižovatka s místní komunikací Henčov

16. II/602 Vysoké Studnice  křižovatka s II/351
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Náměstí v Brtnici je prostorné, ale křížení s místní komunikací a historický 
ráz prostoru může přinést i kritické situace. 
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V porovnání s celou republikou je na Vysočině radonové 
riziko největší. Jeho průměrná koncentrace v bytech je 
156 Bq/m3, tedy až devětkrát vyšší než jinde ve světě. 
Přitom se odhaduje, že ročně zemře v ČR až 900 lidí 
na rakovinu plic z důvodu ozáření radioaktivním radonem.

„Na Vysočině nejsou výjimkou ob-
jekty s koncentracemi řádově ně-
kolik tisíc Bq/m3). 
Se zvýšenou kon-
centrací radonu 
a délkou pobytu 
osob v takovém 
prostředí stoupá 
riziko vzniku rako-
viny plic. Pokud napří-
klad žijí v takovém pro-
středí lidé patnáct až dvacet 
let, absorbují dávku záření, 
jako by se v době výbuchu atomové 
elektrárny v Černobylu nacházeli 
v její blízkosti,“ komentuje vyso-
činské riziko krajský radní Zdeněk 
Chlád (ČSSD) a dodává: „Proto 

doporučuji v bytech, ZŠ, MŠ, DPS 
nechat si bezplatně radon změřit 
a kraj následně pomůže s případ-
ným zajištěním dotace na proti-
radonová opatření.“ Nejhorší je 
situace na Třebíčsku a Žďársku. 

Hlavním viníkem je 
žulové podloží ob-

sahující uranové 
žíly, které zapří-
čiňují vznik ra-
donu. Vládou 
schválený Ra-

donový program 
ČR, který majite-

lům finančně pomáhá 
se snižováním radiační zá-

těže z radonu ve zmíněných objek-
tech, probíhá od roku 2002 a končí 
až v roce 2019. Na Vysočině ho vy-
užila za posledních deset let stovka 

subjektů a Kraji Vysočina se poda-
řilo ze státního rozpočtu získat do-
tace ve výši bezmála 90 milionů.

„Snažíme se o maximální in-
formovanost a následnou pomoc 
při odstranění radiační zátěže ob-
jektů, ale jejich majitelé mají čas-
to větší strach z komplikací při 

financování a realizaci stavebních 
úprav než o vlastní zdraví. Bohu-
žel se to týká i některých samo-
správ měst a obcí, kde radon ohro-
žuje děti ve školách a školkách, 
zejména po jejich zateplení a vý-
měně oken,“ lituje radní Zdeněk 
Chlád.

říjen 2014 ŠKOLSTVÍ

K věci

Máme na co být 
na Vysočině hrdí? 
Určitě!
Právě skončily komunální vol-
by, které na jednu stranu za-
znamenaly posílení nezávislých 
sdružení a na druhou stranu 
z pohledu voličské účasti skon-
čily hůře než volby předchozí. 
Při projíždění Vysočinou si ne-
lze nepovšimnout hesel o hr-
dosti a hlášení se k příslušnosti 
k tomu či onomu městu.

Jak je to vlastně s tou hrdos-
tí na místo či národ? Máme být 
jako občané kraje, který teprve 
nedávno oslavil desáté naroze-
niny, na co hrdí? Osobně si my-
slím, že máme, ale často na to 
zapomínáme. Mám pocit, že 
k hrdosti se hlásíme buď ve vo-
lebním období, anebo při vý-
znamném sportovním úspěchu 
některé z reprezentací.

Kraj Vysočina je krajem, kte-
rý netrpí na závažné sociální 
problémy, protíná ho dálnice, 
má zajímavé strategické polo-
žení v rámci České republiky 
či Evropy, má dostatek strate-
gických zdrojů jako je voda, ze-
mědělská produkce či produkte 
elektrické energie.

Kraj Vysočina je aktuálně jed-
ním z nejdynamičtěji se rozvíje-
jících regionů v České republice, 
daří se nám ve sportu, máme 
mnoho zajímavých kulturních 
památek a akcí, obce Vysoči-
ny a kraj hospodaří vyrovnaně 
a rozvíjejí své území. Tedy dů-
vodů k hrdosti je mnoho.

Dále si myslím, že hrdost 
znamená také vůli ke komuni-
kaci a domluvě. Vážení spolu-
občané Kraje Vysočina, přeji 
vám, ať radnice ve vašich měs-
tech a obcích mají v povolebním 
čase patřičnou vůli ke komuni-
kaci a domluvě, ať převládnou 
argumenty a zájmy měst a obcí 
na Vysočině nad krátkodobým 
populismem.

Lukáš Vlček 
(Pro Vysočinu)

zastupitel Kraje  
Vysočina

Radon je na Vysočině stálou hrozbou

Vysočina zobrazená 
v detailech
Limitovaný náklad nástěnného 
kalendáře pro rok 2015 je jednou 
z nejoriginálnějších prezentací 
Kraje Vysočina pro příští rok. 
Na základě zadání od Kraje 
Vysočina, Krajské hospodářské 
komory a Krajské agrární komory 
ho připravil fotograf Vladimír Kunc. 
Ten svůj objektiv zaměřil na de-
taily kraje, které často běžnému 
pohledu unikají.

Kalendář vznikal deset měsíců 
a jeho autor hledal specifické po-
hledy na často notoricky známé ob-
jekty. Ty fotil většinou několikrát, 
za různých podmínek – v jiném 
světle, v jiném úhlu i v jiné náladě. 
Ze stovek snímků vybral do kalen-
dáře třináct ústředních, které dopl-
ňuje dalších 36 z okolí zachycené-
ho hlavního detailu.

„Zobrazeny jsou památky 
UNESCO, přírodní krásy i známé 
turistické cíle. Díky přístupu Vladi-
míra Kunce ale nabízejí nové ne-
čekané kouzlo a skryté pohledové 
poklady,“ uvedl Libor Joukl (ČSSD), 
náměstek hejtmana.

Kalendáře Kraje Vysočina se 
stávají díky kvalitnímu zpracová-
ní a omezenému vydanému počtu 
sběratelskou raritou a rok od roku 
je po nich mezi veřejností větší 
poptávka. Každoročně jsou distri-
buovány mezi krajské příspěvko-
vé organizace, podniky v regionu 
a města.

 Petr Palovčík

Slunečný Den seniorů si užily všechny generace
U příležitosti Svátku seniorů 
uspořádal Kraj Vysočina v Jihlavě 
a v Havlíčkově Brodě akci s názvem 
Den seniorů, kterou si užily všech-
ny generace.

„Cílem oslav je připomenout roli 
seniorů ve společnosti, na Vysoči-
ně to u příležitosti mezinárodního 
svátku děláme pravidelně, letos už 
po páté,“ říká na úvod radní Kra-
je Vysočina pro oblast sociálních 
věcí a rodinné politiky Petr Krčál 
(ČSSD). Právě on spolu s hejtma-
nem Kraje Vysočina Jiřím Běhoun-
kem (nez. za ČSSD) převzal nad 
oslavami záštitu.

Svátek seniorů si v Havlíčkově 
Brodě o svátečním nedělním odpo-
ledni 28. září užilo zaplněné Havlíč-
kovo náměstí. Programem provázela 
televizní hlasatelka Marie Tomsová, 

vystoupil Banjo Band Ivana Mládka, 
operní pěvec Jakub Pustina a jeho 
hosté a nechyběla ani dechovka 
v podání skupiny Rebelka. Přes šest 
stovek návštěvníků vidělo i vystou-
pení havlíčkobrodských uměleckých 
souborů a také finalistů Supertalen-
tu Rodinných pasů.

Podle poslední demografické 
studie stárnutí populace pokračuje 
i v Kraji Vysočina, kde je v součas-
né době obyvatelstvo tvořeno asi 
z 26 % seniory. „To je podstatná 
část obyvatelstva, které je potřeba 
přizpůsobit nejen služby, ale i so-
ciální zabezpečení, školství a byd-
lení,“ dodává radní Krčál. Jedním 
z projektů, který Kraj Vysočina pro 
seniory realizuje, jsou Seniorpasy, 
kterých už je na Vysočině okolo  
16 tisíc. Ondřej Rázl

Nové vybavení pro 
léčbu mrtvice
Iktové centrum novoměstské 
nemocnice získá nové přístroje 
za více než jedenáct milionů korun. 
Pacientům s cévní mozkovou pří-
hodou, lidově nazývanou mrtvice, 
zajistí nadstandardní péči.

Lékaři budou nově využívat na-
příklad transkraniální ultrazvuk, 
EEG moduly, přístroj na měření 
funkce krevních destiček, resusci-
tační a transportní lůžka nebo reha-
bilitační přístroje pro mechanickou 
terapii. „Vybavení iktového centra 
je z 85 procent spolufinancováno 
Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a zbývající část 
uhradí Kraj Vysočina. Díky veřejné 
zakázce se navíc podařilo z běžné 
ceny přístrojů ušetřit přes dva milio-
ny korun,“ vysvětluje hejtman a lé-
kař Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Statut iktového centra získala 
nemocnice v Novém Městě na Mo-
ravě v roce 2012. Pro pacienty je 
hlavní přínos centra v celkovém 
zkvalitnění péče. Ta tak snižuje 
riziko úmrtí a zmírňuje potenciál 
následné invalidity. Cévní moz-
ková příhoda je totiž onemocně-
ním s možnými trvalými následky 
významně zasahujícími do života 
nemocného i celé jeho rodiny. Iktus 
je po srdečním infarktu druhou 
nejčastější příčinou úmrtí v České 
republice. Petr Palovčík

Benefiční večer 
Nemocnice Třebíč 
pro seniory
Jan Budař, Oldřich Navrátil 
a Otmar Brancuzský vystoupí 
v úterý 11. listopadu na Benefiční 
akci Nemocnice Třebíč. Výtě-
žek využijí v Třebíči na nákup 
kompenzačních pomůcek pro 
hospitalizované seniory. Součástí 
akce bude i dražba uměleckých 
děl vysočinských výtvarníků. 
„Populace stárne a my nechceme 
zapomínat na klienty, kterým díky 
vyššímu věku docházejí síly. Z vý-
těžku akce nakoupíme pomůcky, 
které jim usnadní hospitalizaci 
a urychlí návrat do běžného živo-
ta,“ popisuje záměr akce ředitelka 
Nemocnice Třebíč, příspěvkové 
organizace, Eva Tomášová.

V třebíčském kulturním domě 
Pasáž vystoupí i taneční sbor 
aktivních seniorek Babulky a po-
mocnou ruku podají i vybraní žáci 
LŠU. Větší výdělek má zajistit 
i dražba uměleckých předmětů. 
„Oslovili jsme řadu výtvarníků 
z Třebíče i celé Vysočiny a mno-
zí nám ochotně vyšli vstříc. Nové 
majitele tak bude těšit dobrý 
pocit z pomoci i umělecká hodno-
ta získaných předmětů,“ dodává 
k aukci ředitelka Tomášová. Vstu-
penky je možné za 180 Kč zakou-
pit v předprodeji MKS Třebíč. 
Akce začne v 19.00.

 Petr Palovčík

Po Merkurech školám pomohou stavebnice Kaden
Rozvoj technické tvořivosti ve vy-
braných základních školách 
na Vysočině už rok podporují 
stavebnice Merkur. Do projektu, 
na kterém spolupracují společ-
nost Bosch Diesel s.r.o., Jihlava 
a Kraj Vysočina, jsou aktuálně za-
pojeny tři tisíce dětí ze 4.-9. roční-
ků. Pro mladší žáky se připravuje 
obdobná aktivita s jednodušší sta-
vebnicí Kaden.

Ostrý start dalšího projektu se 
očekává v září 2015. „Společnost 
Bosch Diesel pořídí v pilotní eta-
pě stavebnice Kaden za zhruba 
půl milionu korun. Kraj Vysoči-
na zajistí kompletní metodiku 
práce se stavebnicí,“ uvedla Jana 
Fialová (ČSSD), radní Kraje Vy-
sočina pro oblast školství, mlá-
deže a sportu. V první fázi bude 

do stavění zapojeno patnáct vy-
braných základních škol. V pří-
padě úspěchu přizve společnost 
Bosch Diesel, s. r. o., Jihlava 
do projektu dalších 25 partner-
ských základních škol.

„Nechceme, aby děti jen sedě-
ly u počítačů, ale aby něco vytvá-
řely vlastníma rukama. Staveb-
nice Merkur i Kaden nabízejí sto 
možných modelů. Jsem přesvěd-
čen, že děti vymyslí i další,“ sdělil 
Hermann Butz, obchodní ředitel 
společnosti Bosch Diesel, s. r. o., 
Jihlava.

Cílem obou projektů je pod-
pořit rozvoj technického myšlení 
a zručnosti u žáků základních škol 
a motivovat absolventy škol k vol-
bě technických profesí.

Eva Vorálková

Kraj Vysočina podporuje 
internetovou bezpečnost
Kraj Vysočina je jedním z iniciá- 
torů společného projektu osmi 
krajů, který má za cíl zlepšit pře-
hled a povědomí v oblasti inter-
netové bezpečnosti. „Původní 
myšlenkou bylo sdílení informací 
a materiálů k problematice elek-
tronické bezpečnosti jednotli-
vých krajů. V září a v říjnu jsme 
ale aktivity rozšířili a představi-
li e-learningové kurzy, které jsou 
zdarma k dispozici všem zájem-
cům z řad dětí, mládeže, rodi-
čů, sociálních pracovníků nebo 

policistů,“ přibližuje hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).

Právě on totiž projekt s ná-
zvem Kraje pro bezpečný inter-
net před rokem předložil Asociaci 
krajů. Kurzy se zaměřují hlavně 

na oblasti kyberšikany, bezpeč-
ného užívání přenosných zaříze-
ní, například tedy mobilů a table-
tů, nebo i na ochranu autorských 
práv a osobních dat uživatelů. 
Dozvíme se také pravidla pohybu 
na sociálních sítích nebo jak bez-
pečně užívat internetové bankov-
nictví. Praktické informace na-
jdeme na stránkách www.kpbi.cz, 
kde si jednotlivé online přednášky 
můžeme spustit.

 Monika Brothánková

Petr Palovčík

milionů 
korun.

Tolik získal kraj 
za deset let 

na odradono-
vání

90

Kraj oslaví vznik 
Československa v Paříži
Netradičním způsobem si letos Kraj 
Vysočina připomene den, kdy se zro-
dilo Československo. Oslavy 28. října 
přesune do Francie. „Budeme prezen-
tovat náš kraj na velvyslanectví České 
republiky v Paříži. Na slavnostní recepci 
jsou zváni všichni tamní velvyslan-
ci,“ informovala za pořadatele Ivana 
Šteklová.

Kraj v termínu 29. do 30. října před-
staví partnerství s regionem Cham- 
pagne-Ardenne a ve spolupráci se třemi 
hotelovými školami z Vysočiny také své 
regionální potraviny. Součástí dvouden-
ní prezentace Kraje Vysočina je vernisáž 
výstavy předního českého malíře Ema-
nuela Ranného, který žije a tvoří v Tře-
bíči. Lucie Pátková

Noví senátoři
Skončily senátní volby 2014. 
V případě Kraje Vysočina se 
volilo ve dvou obvodech. V obvo-
du Pelhřimov obhájil senátorské 
křeslo dosavadní předseda Senátu 
Milan Štěch. K výměně zástupců 
dojde v obvodě Žďár nad Sázavou, 
za který bude v Senátě zasedat 
nově František Bradáč. Redakce

Více info na www.mozkovaprihoda.cz, 
www.ikta.cz

Poslední mateřskou školkou, která provedla důkladnou protiradonovou 
izolaci, je zařízení v Měříně. 
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Náměstek hejtmana Libor Joukl a obchodní ředitel společnosti Bosch Diesel 
Jihlava Hermann Butz předali první stavebnice Merkur řediteli jihlavské  
ZŠ Seifertova Zdeňkovi Wohlhőfnerovi.
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Seniory na akci čekala nejen zábava, ale také informace o možnostech 
jejich aktivního života.
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www. kr-vysocina.cz, www.radonovyprogram.cz, www.sujb.cz, www.suro.cz

Foto a video najdete na 
www.ikrajvysocina.cz

http://www.mozkovaprihoda.cz
http://www.ikta.cz
http://www.radonovyprogram.cz
http://www.ikrajvysocina.cz
http://www.ikrajvysocina.cz
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Otevřené ateliéry přilákaly 
tisícovky návštěvníků
O prvním říjnovém 
víkendu otevřelo dveře 
svých ateliérů více než 
140 výtvarníků z celé 
Vysočiny. Někteří se spojili 
a návštěvníci si tak mohli 
prohlédnout výsledky 
práce více než dvou stovek 
tvůrců obrazů, grafik, 
plastik, koláží a jiných 
výtvarných technik.

Do netradiční přehlídky výtvarné-
ho umění, kdy výtvarníci a umě-
lečtí řemeslníci zpřístupňují svá 
tvůrčí zázemí, se tentokráte zapo-
jily i dvě školy. Střední umělecko-
průmyslová škola a Vyšší odborná 
škola grafická spojená se Střed-
ní uměleckou školou grafickou 
v Jihlavě otevřely své umělecké 
pracovny. První ze škol umožnila 
návštěvníkům vyzkoušet si někte-
ré způsoby tvůrčí práce na počí-
tačích, které standardně využíva-
jí její studenti,“ popsala část dění 
krajská radní pro oblast kultu-
ry, památkové péče a cestovního 

ruchu Marie Kružíková (ČSSD), 
která nad akcí převzala záštitu.

V rámci víkendu se návštěv-
níci zapojovali i do výjimeč-
ných workshopů. Například 
ve sklářské huti v Karlově nebo 
v brtnickém ateliéru Jitky Lud-
milové, kde vytvářeli vlastní oso-
bité mozaiky. Jinde na ně čeka-
ly například hudební produkce. 

V keramické dílně Barbory Ště-
pánkové ve Žďáru nad Sá-
zavou se kruh téměř ne-
zastavil. „Návštěvnost 
byla veliká, až mě mr-
zelo, že jsem to odpo-
ledne musela ukončit 
a některé příchozí už 
odmítat,“ pochvalovala si 
akci žďárská řemeslnice.

Akce se kromě Vysočiny ko-
nala také v jižních Čechách, 

na jižní Moravě a v Dol-
ním Rakousku, kde 
před dvanácti roky 
vznikla. Dny otevře-
ných ateliérů jsou or-

ganizovány za podpo-
ry Evropského fondu 

pro regionální rozvoj.

Kraj Vysočina hledá podnik přátelský rodině
Kraj Vysočina ve spolupráci 
s Hospodářskou komorou ČR 
hledá firmu podporující rodinný 
život. Vyhlásil proto první ročník 
soutěže s názvem Podnik přátelský 
rodině 2014. Pokud se řadíte mezi 
zaměstnavatele, kteří pomáhají 
svým zaměstnancům zvládat práci 
i rodinu, a usilujete o to, aby byli 
vaši zaměstnanci výkonní, ale 
také loajální a spokojení, je soutěž 
určená právě vám.

„Smyslem této aktivity je zvi-
ditelnit a ocenit ty podniky, které 
pomáhají svým pracovníkům nachá-
zet rovnováhu mezi jejich profesním 
a osobním životem,“ přibližuje rad-

ní pro oblast sociálních věcí a proro-
dinné politiky Petr Krčál (ČSSD).

Podobné soutěže v České republi-
ce i v zahraniční potvrzují, že výkon 
zaměstnanců jde ruku v ruce s jejich 
spokojeností. Do konce letošního 
roku se můžou přihlásit nejen podni-
katelské subjekty, ale také nestátní 
neziskové organizace, úřady nebo 
příspěvkové organizace obcí a kraje. 
Stačí vyplnit a odeslat dotazník uve-
řejněný spolu s pravidly na webo-
vých stránkách www.kr-vysocina.cz/
socialni-portal. Ze soutěže v květnu 
příštího roku vzejdou tři vítězové 
třech kategorií podle počtu pracov-
níků. Monika Brothánková

Nejkrásnější knihou Vysočiny je Baroko na Havlíčkobrodsku
V Havlíčkově Brodě se 17.–18. října 
uskutečnil už 24. Podzimní knižní 
veletrh. V rámci doprovodného 
programu byly tradičně oceněny 
nejkrásnější knihy.

Slavnostní udělování cen se ko-
nalo pod záštitou hejtmana Jiřího 
Běhounka (nez. za ČSSD), který pře-
dával Cenu Kraje Vysočina za nej-
krásnější knihu Vysočiny. Porota 
v této kategorii ocenila publikaci 
Aleše Veselého Baroko na Havlíč-
kobrodsku, kterou vydala Galerie 
výtvarného umění Havlíčkův Brod. 
Kniha vznikla u příležitosti stejno-

jmenné výstavy, která představova-
la kulturní a společenský fenomén 
baroka v regionu.

Ocenění si odnesly i knihy v dal-
ších třech kategoriích. Nejkrásnější 
dětskou knihou je publikace Mizí-
cí hmyzíci, Cenu města Havlíčkův 
Brod za nejkrásnější knihu veletrhu 
převzala Lucie Tučková za své dílo 
Suzanne Renaud / Petrkov 13 a Cenu 
čtenářů knihovny a posluchačů 
Českého rozhlasu Region získal titul 
Nezlomený vězeň totalit z nakla-
datelství Parola. Letošní Podzimní 
knižní veletrh navštívilo podle pořa-

datelů přes patnáct tisíc lidí, kterým 
se prezentovalo na 165 vystavo-
vatelů a vybrat si mohli z více než 
sta bodů doprovodného programu. 
Do Havlíčkova Brodu i letos dorazila 
řada významných osobností, jako je 
například Michal Viewegh, Jiří Strán-
ský, Martin Hilský nebo Jiří Hajíček. 
Jubilejní 25. ročník tradiční akce se 
uskuteční 9. a 10. října 2015 a jeho 
mottem bude Nekonečný proud 
času. Ondřej Rázl

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Dokumenty na plátně 
i divadelních prknech
Jihlava na podzim ožila dokumen-
tem, letos hostila osmnáctý ročník 
Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních filmů. Hlavním motivem 
plakátů i uváděných dokumentů 
byla historie a osudy továren jako 
symbolu dění v novodobé společ-
nosti. Hledání pravdy a věrného 
záznamu skutečnosti se odehrá-
valo tentokráte i prostřednictvím 
divadelníků.

Sekce českých filmů se pravidelně 
těší největší pozornosti. I tentokrát 
snímky Martina Duška K oblakům 
vzhlížíme, Miroslava Janka Evange-
lium podle Brabence nebo Gottland 
pětice mladých autorů budily velký 
zájem. Ze zahraničních dokumentů 
zaujala například novinka režiséra 
Errola Morrise, nazvaná The Unk-
nown Known, která poukazovala 
na okolnosti americké invaze do Iráku.

Doprovodný program zavedl 
diváky i do nedalekého Dobronína. 
Divadelní hra Dechovka v podání 
souboru VOSTO5 je vrátila do roku 
1945, kdy během prvního pováleč-
ného bálu došlo k pobití místních 
sudetských Němců, a do nedávné 
minulosti, kdy se znovu otevře-
lo téma zdánlivě zapomenutých 
vražd. Hru s prvky dokumentu 
režíroval jihlavský rodák, režisér 
Jiří Havelka a umístila se na třetím 
místě v kategorii Původní česká hra 
v Cenách Alfréda Radoka za rok 
2013. „Kraj Vysočina finančně 
podpořil samotné konání festiva-
lu i vznik Centra dokumentárního 
filmu,“ informoval náměstek hejt-
mana pro oblast financí Vladimír 
Novotný (ČSSD). Petr Palovčík

Vysočina se zapojila 
do Evropského týdne 
mobility
Hned několik měst v Kraji Vysočina 
se v září zapojilo do mezinárodní 
kampaně Evropský týden mobility. 
Letos se konala pod heslem Naše 
ulice, naše volba a vyvrcholila 
tradičním Dnem bez aut.

„Cílem kampaně je změnit cho-
vání jednotlivců i celé společnos-
ti, učinit pokrok směrem k udrži-
telnější dopravě a zlepšit kvalitu 
ovzduší hledáním možností, jak 
omezit využívání automobilů,“ 
vysvětluje Josef Loveček z Odbo-
ru regionálního rozvoje Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, který Ev-
ropský týden mobility koordinuje. 
Napříč Vysočinou se do osvětové 
kampaně zapojilo několik měst 
a obcí. Nejaktivnější jsou zejména 
Zdravá města a obce. „Organizá-
toři ve spolupráci se školami a ne-
ziskovými organizacemi uspořádali 
akce zaměřené na propagaci udrži-
telných forem dopravy a dopravní 
výchovu,“ doplňuje Josef Loveček. 
V Třebíči se tak například kona-
la akce Prvňáčci na přechodech, 
na které vysvětlovali školákům, jak 
správně přecházet silnici. V Pel-
hřimově zase uspořádali turistic-
ký pochod z Masarykova náměstí 
na Křemešník, v krajské Jihlavě 
a v Třebíči v rámci Dne bez aut jez-
dila hromadná doprava zdarma.

„Jako Zdravý kraj tyto aktivity 
vítáme a podporujeme je i finančně 
prostřednictvím dotačního progra-
mu Zásady MA21 a Zdraví 21,“ říká 
radní pro oblast regionálního roz-
voje a územního plánování Martin 
Hyský (ČSSD). Ondřej Rázl
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Zájemci si mohli vyzkoušet masáž 
hrudníku na speciálním trenažéru.
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Kalamajka vystupuje na řadě spo-
lečenských akcích nejen v regionu 
Havlíčkobrodska.
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Své obrazy malované olejem představila také malířka Helena Beštová z Havlíčkova Brodu.

Po Vysočině jezdí dvě nové 
originální vlakové soupravy
Po železnici na Vysočině jezdí dal-
ší dva regionální vlaky s originál-
ními polepy. K devíti soupravám 
RegioSpider, které propagují zají-
mavá místa regionu, se v září při-
pojil Havlíčkův Brod a Žďár nad 
Sázavou.

Vlaku Žďáru nad Sázavou domi-
nuje památka UNESCO – kostel  
sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře. Místo na soupravě našel i žďár-
ský zámek a nově otevřený rekreač-
ní areál u Pilské nádrže. Havlíčkův 
Brod pak vsadil na svého význam-
ného rodáka – novináře, básníka 
a politika Karla Havlíčka Borov-
ského, kterého na soupravě připo-
míná jeho bronzová socha z parku 
Budoucnost. Turisty do města láká 
i panoramatická fotka zrekonstruo-
vaného Havlíčkova náměstí.

„Z těch jedenácti polepených 
vlaků je každý originál, kdyby-
chom je postavili za sebe a soutě-
žili o ten nejlepší, tak se nedohod-
neme, protože opravdu každý má 
něco do sebe,“ říká Lenka Horá-
ková, ředitelka Krajského cent-
ra osobní dopravy Českých drah. 
Kromě Vysočiny jezdí moderní kli-
matizované soupravy RegioSpi-
der ještě v Libereckém kraji. „Ze  
13 vlaků jsou na Vysočině 

k dispozici k polepení ještě dvě 
soupravy. Výhodou je, že Čes-
ké dráhy poskytují plochu vlaku 
zdarma, případný zájemce uhradí 

pouze cenu polepu,“ popisuje vý-
hodnou nabídku k prezentaci 
měst náměstek hejtmana pro ob-
last dopravy a majetku Libor Joukl 
(ČSSD). O polepu vlaků fotogra-
fiemi měst aktuálně uvažují samo-
správy Přibyslavi a Telče.

„Každé město má nějakou stra-
tegii propagace a k tomu vyčleněné 
finanční prostředky, polepy vlaků 
k nim jistě také patří. Význam by si 
města měla vyhodnotit, jestli se to 
projevuje například na vyšším po-
čtu návštěvníků v jejich památkách 
či jiných turistických atrakcích 
nebo na informačních centrech,“ 
míní krajská zastupitelka Marie 
Černá (Pro Vysočinu). Ondřej Rázl

Petr Palovčík a Lucie Pátková

Havlíčkobrodská 
Kalamajka tancuje 
a zpívá už 43 let

Soubor Kalamajka začal fungo-
vat jako dětský folklorní soubor při 
Základní škole Štáflova v Havlíč-
kově Brodě roku 1971. Založila ho 
a dlouhé roky vedla učitelka Lucie 
Honsigová.

V současnosti se skládá z 37 dět-
ských členů a 26 dospělých, kteří 
ročně odehrají 25 vystoupení. „Vy-
stupujeme v okolních obcích nebo 
na festivalech. V zahraničí nejčastě-
ji v partnerském italském Brixenu/
Bressanone a v holandském Brielle,“ 
přibližuje činnost organizační vedoucí 
dospělých Jiří Jedlička.

Soubor nechybí na tradičních ak-
cích, jako je Masopust nebo Řeme-
slné trhy v Brodě. S pásmem Mašina 
se například účastnil zářijového křtu 
vlaku, který jezdí v barvách Brodu. 
Repertoár tvoří písničky, tance, hry, 
říkadla a pověsti z Vysočiny. „Sna-
žíme se hlavně o udržení folklor-
ních tradic regionu a také o posílení 
povědomí o kulturním bohatství 
předků,“ doplňuje Stanislav Bock, 
umělecký vedoucí Kalamajky. Sou-
bor stále přijímá děti i dospělé, kteří 
podpoří společné nadšení. Více in-
formací na: www.kalamajka.cz.

 Monika Brothánková

Soutěž je určena pro zaměstnavatele se sídlem na území 
Kraje Vysočina, kteří se ve své personální politice aktivně zabýva-
jí problematikou slaďování rodinného a pracovního života svých 
zaměstnankyň a zaměstnanců. 

Registrace do soutěže probíhá od 1. 10. do 30. 12. 2014. 
Stačí vyplnit a odeslat soutěžní dotazník uveřejněný spolu 
s pravidly na www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.

Vyhlášení vítězů se uskuteční v květnu 2015.

Kraj Vysočina ve spolupráci 
s Hospodářskou komorou Kraje Vysočina 

vyhlašuje 1. ročník soutěže

Pomáháte svým zaměstnancům 
zvládat práci i rodinu?                                                               
Usilujete o to, aby vaši 
zaměstnanci byli výkonnější, 
ale také spokojení a loajální?

Zaslouží si „váš“ podnik ocenění 
v této oblasti?

Zúčastněte se prestižní soutěže.

Staňte se vzorem 
pro ostatní!

Podnik přátelský 
rodině 2014

Tato soutěž je organizována v rámci projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatře-
ní do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje, reg. č. pro-
jektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00238, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Foto a video najdete na 
www.zdravykrajvysocina.cz

Foto a video najdete na 
www.ikrajvysocina.cz
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Nový vlak zdobí motivy Havlíčkova náměstí  a socha českého novináře 
a spisovatele, rodáka z Borové, Karla Havlíčka.

Na vysočinské železnici můžete 
potkat tyto soupravy:

  Kraj Vysočina
  Velké Meziříčí
  Chotěboř
  Bystřice nad Pernštejnem
  Náměšť nad Oslavou
  Jaroměřice nad Rokytnou
  Jihlava
  Nové Město na Moravě
  Rodinné a Senior pasy
  Havlíčkův Brod
  Žďár nad Sázavou

foto na www.iKrajvysocina.cz

Otevřené 
ateliéry letos 
vidělo 8800 
návštěvníků.

Foto a video najdete na 
www.ikrajvysocina.cz

http://www.zdravykrajvysocina.cz
http://www.zdravykrajvysocina.cz
http://www.ikrajvysocina.cz
http://www.ikrajvysocina.cz
http://www.ikrajvysocina.cz
http://www.ikrajvysocina.cz
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Hrad Ronov – zapomenutá 
a poslední oběť Jana Žižky
Nedaleko stejnojmenné vesničky 
u Přibyslavi se tyčí zbytky kdysi 
významného hradu Ronova, je-
hož rozkvět zastavilo až bezohled-
né řádění husitských vojsk.

První písemná zmínka o Rono-
vu pochází z roku 1329, kdy sloužil 
pravděpodobně jako strážní hrad 
na důležité obchodní stezce mezi 
Žďárem a tehdejším Německým 
Brodem. Potomci Smila z Rono-
va, zakladatele hradu, ale původně 
malé ronovské panství v příštích 
desetiletích výrazně rozšířili.

Význam hradu stoupal až do po-
čátku patnáctého století, kdy se 
jeho pánem stal Čeněk z Ronova, 
který proslul jako zavilý odpůr-
ce husitů. Spolu se svým bratrem 
Hynkem se tak v roce 1421 účast-
nil křižáckého tažení u Chotěboře.

Odveta na sebe nenechala dlou-
ho čekat. Sedmého října 1424 
totiž Ronov obklíčila husitská 

vojska, vedená tehdy už slepým 
Janem Žižkou z Trocnova. Ta hrad 
za několik hodin dobyla a později 

ho i podpálila. Rozsáhlé ronov-
ské panství tak bylo za několik 
málo hodin v podstatě zničeno. 

O pouhé čtyři dny později pak Jan 
Žižka poblíž nedalekého Žižkova 
Pole zemřel.

Následné osudy hradu zůstá-
vají zahaleny tajemstvím. Ronov 
zřejmě zůstal obyvatelný a velmi 
pravděpodobně i obývaný, jeho 
noví majitelé o něj však postupně 
ztráceli zájem a roku 1538 je tak 
hrad poprvé zmiňován jako pustý.

Do dnešních dní se z kdysi roz-
sáhlého hradního komplexu do-
chovaly pouze zbytky vnějších 
hradeb a všech tří věží. Zřícenina 
se nachází asi tři kilometry od Při-
byslavi. Nejlepší přístup k ní je 
po značené stezce, která začíná 
ve stejnojmenné vesnici. Cesta 
k hradu však prochází soukromou 
oborou, kde čas od času probíhá 
odstřel zvěře, a proto její provozo-
vatel důrazně varuje turisty, aby 
z vyznačené cesty ke zřícenině ne-
scházeli. Jiří Svatoš

Recept

Žluté kuřátko na červeném zelí s jablky
S přicházejícím podzimem 
a hrozbou nachlazení bychom 
měli do těla dostat nějaké vita-
miny. Proto si připravíme žluté 
kuřátko na červeném zelí s jabl-
ky. Na recept budeme potřebo-
vat jedno žluté kuře, jednu větší 
sklenici červeného zelí s jablky, 
dvě středně velké cibule, slaninu 
nebo špek, mletou červenou 
papriku a sůl.

Nejprve kuře rozčtvrtíme, 
jednotlivé porce osolíme a vlo-
žíme do pekáčku. Do něj ještě 
předtím dáme zelí včetně nále-
vu a na půlkolečka nakrájenou 
cibuli. Kuře následně zasypeme 
červenou paprikou a pokryjeme 
plátky slaniny. Mírně podlijeme 
vodou (pokud bylo nálevu více, 

není potřeba podlévat) a vložíme 
do rozpálené trouby nastavené 
zhruba na 180 až 200 stupňů. 
Kuře na zelí pečeme nezakryté 
přibližně 50 až 70 minut. Po-
dáváme s vařeným bramborem 
nebo bramborovým knedlíkem. 
 Monika Brothánková

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni a máte ve svém receptáři zajíma-
vý recept na regionální pokrm z Vysočiny, o který byste se chtěli podě-
lit s ostatními, zašlete nám ho na adresu redakce. Autora zveřejněného 
receptu oceníme.

Autor:
Martin 

Němeček

Kladná 
znaménka Tato věc

POMOC: AMO-
RIM, JUMP, 

PUZO.

Atmosférické 
srážky v zimě Obruba Sibiřský 

veletok Mořští kytovci Býv. SPZ  
okresu Opava Výstelka Nikoliv Alexej (do-

mácky)
Opracovaný 

sekerou

Uruguayský 
spisovatel 
(Enrique)

Chemická 
značka platiny Část věty

Starořecká 
pohř.oběť
Otázka při 

sázce

Iniciály herce 
Oliviéra

3. díl tajenky 
Životní  úděl

2. díl tajenky

Sladkovodní 
korýši 
Chudý 

(německy)

Vynikající 
jedinec 

Konec modlitby

Styl

Akademie věd 
(zkr.) 

Střední statist. 
hodnota

Mužské jméno
Žalář

Anglický 
souhlas

Zvyklost
Skočit  

(anglicky)

Název římské 
tisícovky
Nevelké

Záporka 
Úřední oděv 

soudců

Autor románu 
Kmotr (M. 
Gianluigi)

Mastná 
kapalina

1. díl tajenky
Ptačí  mládě

Za podmínky, 
že...

Izabela 
(domácky)

Prkenný strop 
(nář.)

Značka sodíku 
Základní 
číslovka

Emílie (do-
mácky)

Český dramatik 
(Josef Kajetán)

Zlomit, 
poškodit

Systém hodnoc. 
šachistů  

Elektronvolt 
(zn.)

Pohyb  
vzduchem

Slabika 
popěvku

4.díl tajenky

Části žebřiňáků Právě vyrobení Asijský druh 
jelínka

Osobnost regionu

Karel Němec vyzdobil  
svým dílem Nové Město 
Takový kostel, jaký mají v Novém 
Městě na Moravě, na Vysočině 
nenajdeme. Unikátní výzdoba 
jeho stěn i věže barevnými sgrafity 
s náboženskými motivy vznikla 
zásluhou dvou mužů – uměními-
lovného faráře P. Matěje Müllera 
a zdejšího rodáka, malíře a grafika 
Karla Němce (1879–1960).

Fasádu farního chrámu sv. Kun-
huty zdobí mimo jiné výjevy ze 
Starého i Nového zákona, Narození 
Páně, postava sv. Václava,  
sv. Kryštofa, sv. Cecilie, jakož i dal-
ších světců.

Pouhé dva roky trvala umělci  
realizace monumentálního díla. 
Sám pak nad vchodem do kostela 
pořídil nápis: Pánu Bohu k oslavě, 
duším rodáků pro potěchu a po-
vzbuzení, sobě pak pro radost 
chrám tento barevnými sgrafity 
vyzdobil v jubilejním roce svato-
václavském 1929 za faráře Matěje 
Müllera Karel Němec. 

V jeho sgrafitové tvorbě, kterou 
mimo kostel můžeme obdivovat 
i na dvaceti novoměstských do-
mech, jakož i v obcích Zubří, Ro-
kytno a Fryšava, ho nejvíce ovlivni-
li Mikoláš Aleš a Hanuš Schwaiger.

Ani Horácká galerie v Novém 
Městě na slavného rodáka neza-
pomněla a připravila k 135. výročí 
narození výstavu z jeho díla. Její 
návštěvníci obdivovali sedmnáct 

Němcových rozměrově větších 
grafických listů s motivy ze středo-
věku a postavami svatých (Florian, 
František z Assisi, Jiří, Lukáš). 

„Kadlíček“, jak se malíři přezdí-

valo, se stal díky svému talentu, 
pokoře a pracovitosti grafikem 
se svébytným rukopisem. Stejně 
tak jako rozeznáme díla Alšova či 
Ladova, poznáme na první pohled 
i práce Karla Němce. Je to patrné 
i z jeho exlibris, novoročenek a vol-
né grafiky.

V Novém Městě nalezneme kro-
mě Němcových sgrafit i jeho rodný 
dům s pamětní deskou, jakož i ma-
lířův hrob. Kadlíček tak odpočívá 
mezi svými, ve městě, které tolik 
miloval a jemuž zasvětil podstat-
nou část své tvorby.

Pavel Kryštof Novák 

Sgrafito je technika nástěnné malby, která vznikla a prodělala největší rozkvět v období renesance. Založená je na jednoduchém principu: spodní vrstva 
tmavé omítky obarvená podle tradičního renesančního způsobu ... viz tajenka... se nechá zaschnout a do svrchní tenké vrstvy omítky světlé barvy se 
za vlhka proškrabují vzory. Dekorovala vnější fasádu renesančních budov, ale používalo se jí i v interiéru.

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 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuál-
ního 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: Liběckou stezkou a byzantskou kulturou. Výherci: Němcová Libuše, Horní Smrčné; Sobotková Marie, Bobrová; Kolář Bohuslav, Olešná. Výhercům blahopřejeme!
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Z takzvané dolní brány, kterou se dříve vcházelo do hradu, se do součas-
nosti zachovaly pouze drobné zbytky základových zdí.

Pamětní deska na rodném domě.
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POKLADY
MuzeuM Vysočiny JihlaVa
a oblastní galerie Vysočiny V JihlaVě zVou na VýstaVu

Muzejní poklady

MuzeuM 
Vysočiny JihlaVa, 
MasarykoVo 
náM. 57/58, JihlaVa

galerijní poklady
 
oblastní galerie 
Vysočiny V JihlaVě, 
MasarykoVo náM.24, 
JihlaVa

21.11. - 22.2. 
2 0 1 4 2 0 1 5
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www.poklady-vysociny.cz
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nabízí k prodeji

Kraj Vysočina vyhlašuje 
výběrové řízení na odprodej 
nemovitosti pozemku par. č. 
st. 1850 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 2617 m2 
jehož součástí je stavba Ha-
vlíčkův Brod č.p. 2700, ob-
jekt bývalé ubytovny na ul. 
Rozkošská, v k. ú. a obci 
Havlíčkův Brod. Energetická 
náročnost budovy (PENB) – 
E/278,5 kWh (m2.rok).

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 Dvořá-
kem, odbor majetkový, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 227, 
724 650 192, e-mail dvorak.p@kr-vysocina.cz.
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Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

•   Cena mletých minerálů v plechovce 565 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
•  Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 530Kč/1 kus, 3 ks = 515 Kč/1 kus, 

4-5 ks = 480 Kč/1 ks, 6-11 ks = 460 Kč/1 ks, od 12 ks = 430 Kč/1 ks.
•  Ceny kapslí: 1 ks = 786 Kč, 2 ks = 746 Kč/1 kus, 3 ks = 716 Kč/1 kus, 4-5 ks = 686 Kč/1 ks, 

6-11 ks = 656 Kč/1 ks, od 12 ks = 631 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
•  Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v cene 150 Kč zdarma.
•  Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. 

Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2332 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 plechovku minerálů zdarma
a slevu na příští nákup.

Dobrý den, chtěla bych se s vámi po-
dělit o účincích Schindeleho minerá-
lů. Je mi 52 let a pracuji jako zdravot-
ní sestra v nemocnici. Jsem dva a půl 
roku po  náhradě kyčelního kloubu 
pro artrózu a  v  květnu tohoto roku 
mě čekala výměna druhého kloubu. 
Na vánoce jsem dostala od syna ple-
chovku Schindeleho minerálů a  pra-
videlně jsem je začala užívat. Operaci 
jsem odložila pro výrazné zlepšení 
bolestí. Výrobek rozhodně doporuču-
ji. Objednávám další balení pro sebe 
a 3 pro kamarádku a babičky. 
 Jana Pavelcová, Žďár nad Sázavou

Dobrý den, mému manželovi je 53 let, 
minerály užívá již 2 roky. Měl vysoký 
krevní tlak, který se mu snížil, zmizela 
únava, bolesti zad i  bolest tenisového 
loktu jsou pryč. I já už rok beru minerá-
ly a cítím se stále lépe a  lépe. Na naše 
doporučení začalo s  užíváním minerálů 
již několik našich kamarádů. Všichni jsou 
velice spokojeni, i když ze začátku moc 
nevěřili. 
 Marta Pešková, Přibyslav

Schindeleho minerály mi objednala ka-
marádka, která je užívá již 2 roky. Měla 
jsem již 3x zlomenou zánártní kost 
na  levé noze. Po  rehabilitaci jsem stále 
kulhala, chůze byla nestabilní, bolest 
střílela do  palce, objevovala se bolest 
v zádech. Po půl roce s vašimi minerály 
se mi chůze zlepšila, bolesti jsou snadno 
snesitelné, dokonce můžu opět chodit 
na túry. Děkuji.
  Zdeňka Daňková, 
 Veselí nad Moravou

Dobrý den, minerály beru od  25. 8. 
2014. Je mi 73 let, mám dnu, trpím 
ischemickou chorobou srdeční, vy-
sokým tlakem, bolestí zad a  kloubů, 
jsem po operaci srdce. Po 3 týdnech 
se mi začalo ulevovat od  dnových 
bolestí. Po  dalších pár týdnech uží-
vání vašich minerálů se můj zdravotní 
stav podstatně zlepšil. Vlastně vše, 
co jsem zmiňoval. Tlak se mi vrá-
til do  normálu, nemusím brát žádné 
tablety. Opravdu moc děkuji. 
 František Hloušek, Konice

Lékař mi zjistil artrózu 3. stupně v ko-
lenou. Dělám vše možné, kupuji i pří-
pravky propagované v  televizi, ale 
účinek žádný. Teprve když mi dcera 
přinesla vaše minerály, které užívám 
druhý měsíc, se něco změnilo. Bolest 
postupně odchází. Těžko se to dá 
vysvětlit, za  mě ovšem jasné dopo-
ručení.
  Zdeněk Bělský, Karlovy Vary

Na zkoušku jsem si objednala plechovku 
minerálů. Užívám je 2 měsíce, zlepšilo 
se mi spaní, lépe usínám, 
nedařilo se mi vylé-
čit špatný stav nehtů 
na  nohou, nyní je znát 
jasný pokrok, léčím se 
na  dnu, kde též zjišťuji 
menší bolesti v  noze. 
Protože popsané pro-
blémy ustupují, prosím 
o  zaslání dalších 4 ple-
chovek minerálů. 
 Milada Šimáčková, 
 Mariánské Lázně, 72 let

Může tohle být náhoda?

* denní náklady 6,50-8,50 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

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 křemičitý SiO2 61,9 g Zinek Zn 0,0098 g
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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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AKADEMIE – VOŠ, GYMNÁZIUM A SOŠUP
Světlá nad Sázavou  

Výtvarné obory (4 leté obory)
design (průmyslový, tuning automobilů, interiérový)  
• architektura zahrad • restaurování
výtvarné zpracování  skla – kamene – keramiky – kovu – dřeva
• drahých kovů

Uměleckořemeslné obory (3 leté i 4 leté obory)
uměleckořemeslné zpracování skla (vitráž, hutní tvarování, malba, 
broušení) – kamene – keramiky – kovu (um. kovář, zlatník) – dřeva  

Sociální činnost – Ošetřovatel

www.akademie-svetla.cz, 569 729 251; koterova@akademie-svetla.cz, 569 729 274

NÁVŠTĚVA ŠKOLY KDYKOLI po předchozí dohodě

Prohlídka školy vám umožní nahlédnout do moderně vybavených tříd, výtvarných ateliérů, školní 
hutě, internátu a dalších prostor naší školy.

Studium i zájmové kroužky jsou zdarma. 

Škola zajišťuje výměnné zahraniční pobyty a řadu odborných sympozií a stáží.

Podpořte  
dobrou věc
a celý rok se kochejte pohledem 
na originální kalendář s grafikami 
Vladimíra Suchánka –  
ŽENY 2015.

Koupí každého kalendáře 
přispějete 100 Kč nevidomým 
pěvcům z Vokál klubu SONS.  

K dostání na www.respektstore.cz/edice-r-media/
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Tel.: 775 040 808
www.basic.cz

• špatné čtení, nečitelné písmo
• označení poruchy dys...
• problémy s diktáty či matematikou
• nesoustředěnost a nechuť k učení
• nesamostatnost při učení

Objednejte se do bezplatné
PORADNY BASIC,
kde Vám poradíme a pomůžeme.

„Uf, to je zase den. Teď rychle domů, cestou nakoupit a uvařit něco rychlého k večeři. Pak se musím zase s Leničkou učit. To bude, určitě u toho
strávíme minimálně dvě hodiny. Kdyby to alespoň bylo znát. Sedíme u učení každý den a není to vidět. Diktát zase za pět. Matematiku jsme
tentokrát uhráli na trojku. Tak aspoň, že tak. Není to žádná sláva, ale díky bohu za ni. Nevím, jak to budeme zvládat, až k tomu všemu přibudou
další předměty. Teprve začal školní rok a už se těším na prázdniny. Jak tohle dlouho psychicky vydržíme? Lenička se mi u učení vzteká, odbíhá,
nesoustředí se a naše  učení většinou končí pláčem. Nemůžu se udržet a zase na ni křičím. Přece by to takhle nemělo být, už si pomalu ani
nevzpomínám, kdy jsme prožili odpoledne v klidu. Mám to vzdát a nechat to plavat? Vždyť přece není hloupá. Jiné věci jí jdou dobře, tak bychom
snad tohle mohli zvládnout a vylepšit známky ve škole. Nejhorší jsou pro mě rána. Lenička nechce vstávat do školy, a když jí dostanu z postele,
u snídaně se mi většinou rozbrečí. Na dotaz, proč pláče mi většinou odpoví, že jí bolí bříško nebo hlavička. Už jsem s ní byla u lékaře, ale nic jí
nenašli. Prý je to asi stresem ze školy. Jsem ráda, že aspoň Péťa je v pohodě. S tím žádné takové problémy nikdy nebyly. O tom jsem ani nevěděla,
že chodí do školy Jak je možné, že dvě děti stejných rodičů a jsou takto rozdílné?”

Masarykovo náměstí 9, Jihlava
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod:
Svatovítské nám. 128, Pelhřimov: 6. 11. od 16:00 a 17. 11. od 18:00

: 4. 11. a 25. 11. od 18:00

 10. 11. od 18:00

JE TO NAŠE DÍTĚ OPRAVDU HLOUPÉ?

Také toto nebo něco podobného doma řešíte? Chcete s tím pomoci?

MÁTE POTÍŽE S UČENÍM?

Během přednášky se dozvíte:

• proč jsou děti někdy nesoustředěné

• proč jim jde učení hůře nebo mají nechuť se učit

• jak můžete svému dítěti pomoci

Přijďte na přednášku: „Jak na učení bez mučení”

Prostor bude i na diskuzi a zodpovězení Vašich otázek.
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O zdravý životní styl mají školy  
na Vysočině velký zájem
Zástupci sedmdesáti základních a středních 
škol Kraje Vysočina navštívili úvodní konferen-
ci projektu Podpora zdravého životního stylu 
ve školách v Kraji Vysočina. Tento projekt, který 
je financován z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR, podpoří a rozšíří na ško-
lách praktické aktivity pro žáky v oblasti zdraví, 
bezpečnosti, pohybu a umožní školám spolu-
pracovat a sdílet svoje zkušenosti v této oblasti. 
Tematická konference se konala 8. října 2014 
pod záštitou radní Kraje Vysočina pro oblast 
školství, mládeže a sportu Jany Fialové.

 „V současné době je stále náročnější připravit 
projekt podpořený z evropských fondů tak, aby 
byl pro školy stále originální, potřebný a hlavně 
atraktivní. V případě podpory zdravého životního 
stylu jsme vsadili na spolupráci s osvědče-
nými partnery – Státním zdravotním ústavem 
a BESIPEM, který připravil pro žáky základních 
i středních škol lekce dopravní výchovy,“ uvedl 
při zahájení konference ředitel pořádající organi-
zace Vysočina Education Roman Křivánek. Velký 
ohlas měly především výstupy Studie o zdraví 

a životním stylu dětí a školáků, které shromáždi-
la Univerzita Palackého v Olomouci. Mezinárodní 
průzkum systematicky a opakovaně sleduje 
zdraví, pohybové aktivity a rizikové chování dětí 
a mládeže (kouření, konzumace alkoholu, zkuše-
nosti s marihuanou) v téměř 50 státech Evropy 
včetně ČR. Pořadatelé konference důsledně 
dbali na praktický dopad nabídnutých předná-
šek. Například práci s moderními technologiemi, 
výlety do přírody, zdokonalení práce s mapou 
a kompasem včetně logického uvažování přiro-
zeně kombinuje geocaching – oblíbené hledání 
keší resp. „schránek s pokladem“. „Účastníkům 
konference byla představena i nová sportovní 
hra, která zaujme hodně dětí, navíc je levná 
a dostupná, s jednoduchými pravidly, děti se ji 
rychle naučí, samy si hlídají pravidla a hlavně 
není zde příliš prostoru pro hádání,“ popsala 
discgolf Dana Kratochvílová s tím, že veškeré 
ověřené aktivity je možné mezi školami sdílet 
a inspirovat se. 

Více informací na www.vys-edu.cz
Projekt Zdravá škola 

(CZ.1.07/1.1.00/53.0014) 
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4 Jednička v neadresné distribuci letáků 
www.distribucni.cz, info@distribucni.cz

na WWW.LETAKOVA-SAMOOBSLUHA.CZ

Jak na to?      Jednoduše!!!      Za pár minut!!!

Pro získání slevy vložte do poznámky v poptávkovém formuláři kód NV1014, sleva Vám bude 
zohledněna obchodníkem na objednávce. Akce platí pro objednávky podepsané do 31.12.2014.

zadáte oblast distribuce na mapě a ihned zjistíte cenu za distribuci
odešlete poptávku a do 24 hodin Vás bude kontaktovat náš obchodník

20% SLEVA
NA ROZNOS REKLAMNÍCH LETÁKŮ 
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Vagon na nádraží
Kdy: Sobota 22. 11. 2014

Kde: nákladové nádraží Jihlava město – úplně vzadu směrem k Feroně
Čas: 9.00 – 17.00 hodin

Lidé mohou dopravit veškerý textil i bytový, obuv, 
hračky, nádobí a jiné vybavení domácnosti.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat:
224 316 800, 224 317 203

Všem dárcům velmi děkujeme !! Navrhněte si svou sedačku na 
www.fagus-nabytek.cz

Fagus – výroba nábytku, Předín 13, 
tel.: 568 884 371

MICHLiq
váš inteligentní  
průvodce  
ekonomikou

K dostání u dobrých knihkupců a na www.respektstore.cz
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www.kr-vysocina.cz

Svůj dub bude mít v Novém Veselí i Kraj Vysočina. Při jeho sázení hejtmanovi Kraje Vysočina Jiřímu 
Běhounkovi pomáhal Constantin Kinský, jehož pozemky budou stromy zdobit.

V omezené sérii byla k této speciální příležitosti vyražena pamětní mince.

Sklářské výrobky mohli obdivovat návštěvníci ateliéru Jany Kováčkové v Chotěboři. Manželé Michaela a Robert Pospíchalovi si prohlížejí keramiku v Ateliéru LR Lucie Rabensové 
v Havlíčkově Brodě.

Farmářem roku 2014 je na Vysočině František Němec z Netína. 

8

Nejlepší mladí 
hokejisté z Vysočiny 
se připravují společně
Na startu letošního soutěžního 
ročníku se podruhé rozběhl seriál 
jednodenních soustředění, na nichž 
se talentovaní hokejisté z celého 
regionu společně připravují na příští 
Olympijské hry dětí a mládeže.

„Vnímám akci jako modelový pro-
jekt a byl bych rád, kdyby se začal 
uskutečňovat ve všech krajích re-
publiky. Vysočina byla první a podle 
mě vykročila tím nejlepším možným 
směrem,“ zhodnotil systém přípravy 
Jan Procházka, šéf regionálních tre-
nérů Českého svazu ledního hokeje.

Nový tréninkový program slavil 
úspěch už v minulých letech. Hráči 
z Vysočiny, kteří jím prošli, totiž vloni 
na dětské olympiádě bez porážky 
ovládli hokejový turnaj. Jiří Svatoš

Nové Město hostilo 
špičku sdruženářů ČR
Na začátku října hostila Vysočina 
letní mistrovství České republiky 
v severské kombinaci. Novoměst-
ský závod ovládl zkušený repre-
zentant Miroslav Dvořák, druhou 
příčku pak obsadil jeho kolega 
z národního týmu Tomáš Portyk.

Bronzovou medaili si pak z republi-
kového šampionátu odvezl novoměst-
ský odchovanec Pavel Kutal, jenž věří, 
že na základě svých letošních výsled-
ků v přípravě v příští sezoně zakotví 
v české reprezentaci v zimním Světo-
vém poháru.  Jiří Svatoš

Nejlepší čeští hráči 
minigolfu se sešli 
v Pelhřimově
Hřiště v pelhřimovské Děkanské 
zahradě hostilo v září páté pokra-
čování letošního ročníku Grand 
Prix, tedy druhého nejvýznamněj-
šího minigolfového klání u nás. 
Souběžně s ním se konalo také 
letošní první kolo extraligy týmů.

Na Vysočinu dorazila téměř 
stovka hráčů a hráček z celé Čes-
ké republiky, mezi nimiž nechyběl 
mimo jiné ani aktuální mistr Evropy 
a světový rekordman Karel Molnár. 
Ten ale v Pelhřimově neuspěl a ob-
sadil až sedmé místo.

Vítězem pelhřimovského turnaje 
se nakonec stal zástupce pražské-
ho Tempa a čerstvý mistr republiky 
Zdeněk Majkus. V těsném závěsu 
za ním se pak umístili tři reprezen-
tanti Olomouce. Mezi ženami byla 
nejlepší brněnská Jana Nakládalová.

Grand Prix, které bylo do Pelhři-
mova přesunuto z Hradce Králové, 
by mohlo tamějšímu minigolfo-
vému klubu pomoci přilákat nové 
členy, kterých v minulých letech 
povážlivě ubylo. Jiří Svatoš

Nové Veselí má novou dubovou alej

Firma a živnostník roku Vysočiny 2014

Otevřené ateliéry
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Vysočina hostila přípravné duely 
mládežnické fotbalové reprezentace

Hráči národního týmu do osm-
nácti let po letních prázdninách 
absolvovali na Vysočině herní 
soustředění, které vyvrcholilo 
dvěma přátelskými zápasy proti 
ambicióznímu výběru Belgie.

Úvodní střetnutí, které hostil 
jihlavský fotbalový stadion, hráči 
ze západní Evropy snadno zvládli 
a z krajského města si odvezli jed-
noznačnou výhru 3:0.

Odveta v Polné jim ale o dva dny 
později už ani zdaleka tolik nevy-
šla. Národní tým si totiž od úvod-
ní části utkání udržoval náskok 
a i díky dvěma zásahům sparťana 
Davida Březiny vybojoval cenné 
vítězství 5:3.

V obou přípravných duelech si 
zahrál také obránce jihlavské Vy-
sočiny Jakub Štěpánek. Do listiny 
střelců se ale nezapsal.

Jiří Svatoš

V Brodě se po celý rok sportovalo
Na začátku října vy vrcholil 
první ročník Havlíčkobrodské-
ho víceboje, nové soutěže pro 
všechny vyznavače sportu bez 
rozdílu věku. Během celoroční-
ho seriálu se soupeřilo celkem 

v pěti disciplínách. Vše odstar-
tovalo v únoru alpské lyžová-
ní na Šacberku, na cyklostez-
ce z Přibyslavi do Sázavy se 
pokračovalo inline bruslením 
a ještě před prázdninami hos-
til havlíčkobrodský krytý ba-
zén soutěž v plavání. V září se 
pak sportovci utkali v cyklis-
tickém závodě a celý seriál uza-
vřel běh. Původně bylo v plánu 
i běžecké lyžování, kvůli ne-
dostatku sněhu ale pořadatelé 
tuto disciplínu nakonec zrušili. 
Dílčí vítěze vyhlašovali po kaž-
dé disciplíně, do celkového po-
řadí se pak započítávaly tři nej-
lepší výsledky a oceněni byli 
soutěžící ve čtyřech věkových 
kategoriích. Závod se konal 
za podpory Města Havlíčkův 
Brod a sponzorů.

Ondřej Rázl
Součástí prvního ročníku Havlíč-
kobrodského víceboje byl i cyk- 
listický závod, který se konal  
u příležitosti Dne bez aut.
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Mládežnické týmy České republiky a Belgie si ze dvou zápasů odnesly 
každý po jednom vítězství.
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Více na  www.viceboj.cz

Nejlepší firmou Kraje Vysočina je pro rok 2014 pekařství Adélka z Pelhřimova. Bronz letos zdobí 
Rodinný pivovar Bernard a stříbro porota udělila společnosti Vývoj, oděvní družstvo v Třešti. 
Na snímku za pivovar Zdeněk Mikulášek a za družstvo Josef Prášek.
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