
Rekonstrukce Brněnského 
mostu se blíží k závěru

Modernizace Brněnského mostu na silnici II/602 
v Jihlavě finišuje. Podle zástupců dodavatelské 
společnosti zbývá dodělat už jen jednotky procent 
objemu naplánovaných stavebních prací. Pokud 
bude pokračovat příznivé počasí, pro veškerou 
dopravu by se měl most otevřít na přelomu října 
a listopadu letošního roku.

„Dobré počasí posledních týd-
nů pomohlo k bezproblémové-
mu položení izolací. V první 
polovině října pracovníci poklá-
dali živice, pokračovala montáž 

zábradlí a sanace nosných kon-
strukcí – pilířů a mostovek,“ po-
psal stav prací ve druhém říjno-
vém týdnu radní Kraje Vysočina 
pro oblast dopravy a silničního 

hospodářství Jan Hyliš (ČSSD). 
K dodržení termínů deklaro-
vaných ve smlouvě podle jeho 
slov přispělo především vysoké 
pracovní nasazení dodavatelské 
společnosti, jejíž zaměstnanci 
pracovali i o víkendech.

V posledním říjnovém týd-
nu, těsně před předáním, se 
vozovka označí vodorov-
ným a svislým dopravním 

značením a osadí se trolejové 
vedení pro vozy městské hro-
madné dopravy. Pokračovat 
budou dokončovací práce, kte-
ré už dopravu na mostě neo-
mezí. Projekt s názvem II/602 
Jihlava – most ev. č. 602-043 
je spolufinancován z Integro-
vaného regionálního operační-
ho programu.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

STRANA 3
Soutěž Cihla k cihle  
má své vítěze

STRANA 8
Obrazem: Drakiáda 2018

STRANA 2
Umělci v regionu otevřeli svoje 
ateliéry už poosmé 

ÚVODNÍ SLOVO

Martin Hyský, radní Kraje 
Vysočina pro oblast životního 
prostředí a zemědělství, politik 
Projektu Zdravý Kraj Vysočina 
a MA21 (ČSSD)

Veřejné fórum
Opět po dvou letech chystá Kraj 
Vysočina na 14. listopadu veřej-
né fórum pro vyhledávání největ-
ších problémů regionu z pohledu 
odborné i laické veřejnosti. Aktivi-
ta pod hlavičkou místní Agendy 21 
je periodicky organizována od roku 
2014. Novému definování regionál-
ních priorit a problémů pravidelně 
předchází vyhodnocení řešení pro-
blémů vzešlých z předchozího Ve-
řejného fóra. Problémem číslo jed-
na byla před dvěma lety ochrana 
vody a její zadržení v krajině, což 
potvrdil i následný sociologický 
průzkum, který má za úkol problé-
my vzešlé z Veřejného fóra ověřo-
vat mezi větším vzorkem veřejnos-
ti. Jsem si téměř jist, že voda, jako 
zdroj života se bude mezi palčivý-
mi krajskými problémy objevo-
vat pravidelně, a je dobře, že si tu-
to skutečnost uvědomujeme, a jak 
je to možné na ni poukazujeme, po-
koušíme se hledat a aplikovat řeše-
ní, která bohužel úbytek vody neza-
staví, ale mohou pomoci proces vy-
sychání zpomalit. S nejpalčivějšími 
problémy regionu intenzivně pra-
cuje i samospráva. V minulosti ob-
čanům chyběla tarifní integrace ve-
řejné dopravy – dobrou zprávou je 
spouštění Veřejné dopravy Vysoči-
ny, která v roce 2020 nabídne ces-
tujícím uspokojivé řešení mimo ji-
né i ve zmíněné integraci. Z mého 
resortu zmíním potřebu zachová-
ní intenzivní zemědělské výroby, 
na kterou výsledky Veřejného fó-
ra před dvěma lety poukazovaly. 
Každým rokem posílá Kraj Vysoči-
na téměř milion korun neziskovým 
organizacím v zemědělství na pod-
poru včelařství, bramborářům, cho-
vatelům drobného domácího zví-
řectva..., pomáhá propagovat re-
gionální potraviny nebo podporu-
je zemědělské obory na středních 
školách. Z letošního Veřejného fó-
ra vzejdou další inspirace a impul-
sy. Budeme vás o nich informovat. 
Hezký podzim.

❚  Počasí stavařům přeje, v polovině října se na slunci a pod modrou oblohou dokončovaly povrchové úpravy.   FOTO: JAROSLAV LOSKOT
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Voliči rozhodli 
o nových 

zastupitelích
Města a obce na Vysočině po-
vedou nová obecní zastupi-
telstva. O jejich složení roz-
hodli voliči v pátek a v sobotu  
5. a 6. října 2018. V Kraji Vy-
sočina bylo podáno 3 453 kan-
didátek a volilo se v 1 136 vo-
lebních okrscích.

Někde občané potvrdili spo-
kojenost s dosavadním vedením 
a složení rady se téměř nezmě-
ní, naopak v některých přípa-
dech usednou do čela obce ne-
bo města nováčci. „Všem sta-
rostkám, starostům i radním dě-
kuji za svědomitou čtyřletou 
práci, za efektivní spolupráci 
s Krajem Vysočina a do dalších 
let, na radnicích nebo i v jiných 
profesních oblastech, jim přeji 
hodně úspěchů a spokojenosti,“ 
uvedl hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), 
který se nechal slyšet, že už se 
těší na spolupráci s novými zá-
stupci měst a obcí Vysočiny.

Společně s komunálními vol-
bami se uskutečnily také volby 
do Senátu. V případě Vysoči-
ny jsme volili ve dvou okrscích 
– v Třebíči a v části Havlíčkob-
rodska, které spadá pod obvod 
Chrudim. Ve druhém kole vo-
liči rozhodli, že senátní křes-
la budou patři starostovi Hav-
líčkova Brodu Janu Teclovi 
(ODS), který získal o bezmála 
šest tisíc hlasů více než bývalý 
ministr kultury Daniel Herman 
(KDU-ČSL), a Haně Žákové 
(nestr. za STAN). Starostku ob-
ce Koněšín na Třebíčsku voli-
lo přes 77 % voličů, kteří vybí-
rali mezi ní a notářem Mirosla-
vem Michálkem (nestr. za ANO 
2011). MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Brněnský 

most, Jihlava, 

zprovozněn 

1. 11. 2018

Nový krajský 
zastupitel  

Michal Suchý
Zastupitelstvo 
Kraje Vysočina má 
nového člena. Stal 
se jím Michal Su-
chý. Nahradil do-
savadního zastupi-

tele Hynka Blaško, který na svůj 
post rezignoval. Michal Suchý už 
dva roky pracuje v Komisi kultury, 
cestovního ruchu a vnějších vzta-
hů Rady Kraje Vysočina. V zastu-
pitelských lavicích doplní klub 
SPD a SPO. EVA FRUHWIRTOVÁ

Záchytka bude mít jinou adresu
V těsném sousedství 
pavilonů Nemocnice 
Jihlava jsou právě 
dokončovány základy 
pro novou protialko-
holní záchytnou stanici. 
Dvoupodlažní budova 
smontovaná z deseti kon-
tejnerů začne fungovat 
v lednu příštího roku.

„Do konce října budou hotové 
veškeré základové a vyzdíva-
cí práce, dokončí se přelož-
ky všech sítí, vody a od-
padů. V listopadu na-
stoupí další dodavatel, 
který bude mít něko-
lik týdnů na dodávku 
a montáž kompletní 
kontejnerové sestavy 
s veškerými instalační-
mi prvky,“ uvedl náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast zdravotnictví Vladimír 
Novotný (ČSSD). Pro výstav-
bu nového sídla krajské záchyt-
ky využil Kraj Vysočina vlast-
ní rozvojové plochy, která pa-
tří k areálu Nemocnice Jihlava 

s tím, že byla 
respektována a za-

chována stávající zeleň. 
S rozsáhlejšími parkovacími 
kapacitami není u nového zaří-
zení počítáno. K dispozici bu-
de pouze stání pro zaměstnance 
a manipulační plocha pro sanit-
ky a vozy Policie ČR.

Pro konstrukci formou mo-
dulárního systému se Kraj Vy-
sočina rozhodl kvůli rychlos-
ti dodání. Za kompletní „stav-
bu“ zaplatí 18 milionů korun. 
Nové zázemí bude disponovat 
deseti pokoji, vyšetřovnou, pří-
jmem, izolací a odpovídajícím 
zázemím pro personál včetně 

sociálních zařízení a manipulač-
ních místností.

Provoz krajské protialkoholní 
záchytné stanice do 1. listopadu 
letošního roku zajišťují na zá-
kladě smlouvy Služby města 
Jihlavy, od tohoto data se provo-
zovatelem stává Nemocnice Jih-
lava. JITKA SVATOŠOVÁ

❚ V tomto prostoru vyroste do konce letošního roku zázemí pro novou krajskou záchytku.
 FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
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Na Ukrajinu putuje humanitární 
i technická pomoc

Do partnerské Zakarpatské ob-
lasti poslal Kraj Vysočina kon-
cem září vyřazenou techni-
ku Krajské správy a údržby sil-
nic Vysočiny. Ta bude sloužit 
pro tamní běžnou silniční údrž-
bu. Do konce roku pošle třebíč-
ská nemocnice na Ukrajinu vy-
řazené zdravotní postele a plic-
ní ventilátory. 

V rámci technické partnerské 
pomoci pořídí Kraj Vysočina 
do konce roku ještě pět nových 
zastavovacích pásů pro zakarpat-
skou policii. „Ukrajinští partneři 
se potýkají s problémem nemož-
nosti násilného zastavení ujíž-
dějících vozidel, kromě použití 
zbraně, což je podle jejich slov 
neefektivní, ale i nebezpečné. 

Proto jim po konzultaci s naši-
mi krajskými policisty pořídí-
me zastavovací pásy,“ vysvět-
lil hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD). Poli-
cisté z partnerského regionu Za-
karpatské oblasti Ukrajiny tu-
to pomůcku ve své výbavě ne-
mají. „Pořízení pásů je výsled-
kem odborné spolupráce mezi 
bezpečnostními sbory obou re- 
gionů. Pořízení pásů bude fi-
nancováno z prostředků uvol-
něných pro Dobročinný fond 
ViZa, prostřednictvím kterého 
Kraj Vysočina financuje schvá-
lené projekty v partnerském re-
gionu,“ vysvětlil hejtman Jiří 
Běhounek.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Nejlepší čeští oráči soutěžili 
v Kamenici nad Lipou

Přes padesát soutěžících se 
o prvním říjnovém víkendu utka-
lo v Kamenici nad Lipou na  
45. Mistrovství České republiky 
v orbě. Společně s mistrovským 
kláním v orbě moderními trak-
tory se uskutečnila i soutěž 
v orbě koňmi a historic-
kou technikou. 

Za Vysočinu si 
v kategorii Junioři 
nejlépe vedli žá-
ci SPŠ a SOU Pel-
hřimov Tomáš Kli-
meš, Milan Březina 
a Petr Šteidl, který si zá-
roveň vyoral třetí místo v kate-
gorii Otočný dvou a tříradličný 
nesený pluh a v roce 2019 poje-
de na Mistrovství Evropy v orbě 
do Irska. Vítězové dvou hlavních 
kategorií Josef Hloucal a Franti-
šek Žaloudek pak na Mistrovství 
světa do americké Minnesoty.  

Mistrovství uspořádala krajská 
SPŠ a SOU Pelhřimov ve spolu-
práci s Krajem Vysočina, Spo-
lečností pro orbu ČR, z. s., 

a dalšími partnery. „Vzhledem 
k tomu, že Vysočina je úzce spo-
jená se zemědělstvím, je to pro 
nás velice prestižní záležitost. Tě-
ší mě, že máme šikovnou střed-
ní školu, která mistrovství spo-

lupořádá,“ komentoval 
radní Kraje Vysočina 

pro oblast zeměděl-
ství Martin Hyský 
(ČSSD), který se 
přijel na mistrov-
ské klání podívat. 

Slavnostní brázdu 
k zahájení soutěž-

ní orby předvedl s koň-
mi hejtman Kraje Vysočina Ji-

ří Běhounek (nez. za ČSSD) spo-
lečně s předsedou Senátu Mila-
nem Štěchem (ČSSD).

„Odborní porotci hodnotili 
mimo jiného přímočarost, ná-
vaznost jednotlivých brázd ne-
bo řemeslné provedení,“ doplnil 
na závěr Jan Cholenský, předse-
da společnosti pro orbu a člen 
světové organizace oráčů.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Každý pátek 

od 9:00 do 11:00, 

tel.: 569 472 407 

Nemocnice Havlíčkův Brod má první 
dětskou urologickou ambulanci

Na první pohled je to 
dětská herna, jinak 
je to specializovaná 
dětská urologická 
ambulance, která jako 
první na Vysočině fun-
guje v havlíčkobrodské 
nemocnici od října 
letošního roku.
„Ambulance pro dětské urolo-
gické pacienty má za cíl nabíd-
nout maminkám s dětmi pocit 
většího soukromí a snížit obavy 
dítěte z vyšetření,“ vysvětlu-
je primář urologického 
oddělení Tomáš Má-
lek. Proto přišlo od-
dělení s nápadem 
zřídit speciální am-
bulanci mimo hlav-
ní lůžkovou budo-
vu, kde není takový 
ruch, kde je možný sa-
mostatný vchod a čekárna 
s ambulancí vypadají jako dět-
ský koutek. Maminky s dětmi 

sem mohou zavítat bez doporu-
čení i s doporučením od pediat-
ra. Přijít mohou děti do 15 let. 

Dětská urologická ambulance 
není jedinou novinkou v krajské 
nemocnici v Havlíčkově Brodě. 
Od začátku srpna tady mají nej-
modernější angiografické praco-
viště na Vysočině. „Moderní pří-
strojový komplet za více než 16 
milionů korun, financovaný z ev-
ropských fondů, je určený k vy-
šetření cévního systému pomo-
cí RTG záření a kontrastní látky, 
která se vstřikuje do cév. Od za-

čátku roku 2019 by na-
víc v Brodě mělo za-

čít fungovat praco-
viště magnetické 
rezonance,“ in-
formuje na závěr 
náměstek hejt-
mana Kraje Vy-

sočina pro oblast 
zdravotnictví Vladi-

mír Novotný (ČSSD).
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ ❚ Dětská urologická ambulance vypadá jako dětská herna. 

 FOTO: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD

Odstartoval třetí ročník Gastroakademie
Šest restaurací a čtyři hote-
lové školy v kraji se zapoji-
ly do dalšího ročníku Gas-
troakademie Kraje Vysoči-
na.  Každá z restaurací nabí-
zí žákům kromě standardního 
praktického vyučování také 
nadstavbu ve formě vzdělává-
ní v oblasti, na kterou se re-
staurace zaměřuje, co ji cha-
rakterizuje. Žáci se tak mo-
hou seznámit se zpracováním 

sladkovodních ryb, zvěřiny 
a drůbeže, přípravou polé-
vek a netradičních příloh ne-
bo nahlédnout do specifik ji-
hoamerické kuchyně. Velkou 
přidanou hodnotou je mož-
nost během jednoho školního 
roku poznat práci v různých 
restauracích. „Smyslem pro-
jektu je zvýšit kvalitu odbor-
ného vzdělávání v gastrono-
mických oborech, využít po-
tenciál kvality poskytovaných 
služeb vybraných restaurací, 
zlepšit spolupráci mezi škola-
mi a jejich zřizovatelem a po-
moci k tomu, aby absolventi 
zejména oboru kuchař–číšník 
zůstávali i po vyučení v obo-
ru,” popisuje Jana Fialová 
(ČSSD), radní Kraje Vysoči-
na pro oblast školství, mláde-
že a sportu.

Nové techniky vaření v praxi
Kraj Vysočina každoročně po-
řizuje pro každého žáka Gast-
roakademie oblečení a náčiní, 
účastníkům projektu přispívá 
na ubytování a cestovné v pří-
padě, že místo praxe je odlišné 
od místa bydliště. Dalšími ak-
tivitami projektu je pak vzdělá-
vání pedagogických pracovníků, 
společné vzdělávání žáků, pe-
dagogů a kuchařů z restaurací, 
opět s cílem společně se dozvě-
dět a v praxi si vyzkoušet napří-
klad nové techniky vaření.

Gastroakademie otevírá 
cestu k dalším prestižním 
soutěžím
Vyvrcholením projektu je účast 
žáků v celostátních i meziná-
rodních kuchařských soutěžích.  
Někteří se například zúčastnili 

letošního finále soutěže Kulinář-
ské umění Young Chef 2018. Jde 
o soutěž pro mladé talentované 
studenty, kteří chtějí nastartovat 
úspěšnou kariéru v gastronomii. 
Mladí zástupci Vysočiny vařili 

pod bedlivým dohledem špičko-
vých českých kuchařů v roli po-
rotců.  Ve finálovém večeru vaři-
lo dvanáct nejlepších, z toho tři 
mladí kuchaři byli právě z Vyso-
činy. EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Pod vedením zkušených kuchařů pronikají žáci do tajů vaření.
 FOTO: JAROSLAV LOSKOT

❚ Pelhřimovská střední škola se mistrovských soutěží v orbě účastní 
od roku 1992 a její žáci už dokázali vybojovat celou řadu úspěchů. 
 FOTO: LIBOR BLAŽEK

51 
soutěžících

3 000 
 fanoušků

Praktické vyučování absolvu-
jí vždy vybraní žáci  
2. a 3. ročníků z těchto škol 
zřizovaných Krajem Vysočina:
   Hotelová škola Světlá 

a Střední odborná škola ře-
mesel Velké Meziříčí
   Obchodní akademie Dr. Al-

bína Bráfa, Hotelová ško-
la a Jazyková škola s prá-
vem státní jazykové zkouš-
ky Třebíč
   Obchodní akademie, Vyšší 

odborná škola zdravotnic-
ká a Střední zdravotnická 
škola, Střední odborná ško-
la služeb a Jazyková ško-
la s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava
   Obchodní akademie a Ho-

telová škola Havlíčkův Brod

V letošním školním roce 
se do Gastroakademie za-
pojily tyto restaurace:
   Tři knížata Jihlava
   Kaskáda Ledeč nad Sázavou
   Radniční restaurace Jihlava
   Jelínkova vila Velké Meziříčí
   Buena Vista Jihlava
   Hotel Slávie Pelhřimov

video na  
novinykrajevysocina.cz

Umělci a řemeslníci pozvali 
zájemce do svých ateliérů

První říjnový víkend se 
po celé Vysočině konal 
osmý ročník Dnů ote-
vřených ateliérů.

Výtvarníci a umělečtí řemeslní-
ci  zpřístupnili svá tvůrčí záze-
mí, a návštěvníci se tak s nimi 
mohli osobně seznámit v jejich 
domácím prostředí. „Otevřené 
ateliéry jsou výjimečnou příle-
žitostí zažít autentickou tvůr-
čí a inspirativní atmosféru, kte-
rá se vymyká běžnému galerij-
nímu provozu,“ shrnuje náměst-
kyně hejtmana Jana Fischerová 
(ODS), která nad akcí převzala 
záštitu.

Letos se zapojilo dvě stě 
umělců  na téměř sto padesá-
ti místech. Stejně jako v minu-
lých ročnících bylo nejvíce ma-
lířských a grafických dílen, ví-
ce než čtyřicet. Nechyběly ani 
fotografické ateliéry a tři kni-
hařské dílny. Zájemci zamířili 
také ke dvaceti sochařům, řez-
bářům a kameníkům. V dílnách 
ve Vysoké a v Dolních Radsla-
vicích návštěvníci obdivovali 
tvůrce nejrůznějších hudebních 
nástrojů. 

K Vysočině patří už po stale-
tí sklářská výroba, a tak se veřej-
nost mohla podívat také do sklář-
ských provozů v Okrouhlici, 
Karlově nebo v Horních Du-
benkách. Otevřeno bylo ta-
ké v historické sklárně v Tasi-
cích, ve Škrdlovicích i  ve sklár-
ně Janštejn na Jihlavsku. Zde 

návštěvníkům představili provoz 
sklářské huti, která vyrábí ručně 
foukané osvětlovací sklo, včetně 
navazujících procesů broušení, 
vrtání, leštění a matování.

Dny otevřených ateliérů ma-
jí svůj původ ve spolkové ze-
mi Dolní Rakousko, kde se ko-
nají pravidelně od roku 2003. 

Úspěšnou spoluprací příhranič-
ních regionů podpořenou v mi-
nulých letech z programu Ev-
ropská územní spolupráce Ra-
kousko–Česká republika se Dny 
otevřených ateliérů postupně 
rozšířily do kraje Jihočeského, 
Jihomoravského a Kraje Vyso-
čina. EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Mezi návštěvníky ateliérů byly v hojné míře také děti. FOTO: LIBOR BLAŽEK

video na  
novinykrajevysocina.cz
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Ženou regionu je zámecká paní Marie Kinsky
Vysočina má novou 
Ženu regionu. Vítězkou 
letošního 9. ročníku 
veřejně prospěšné sou-
těže je Marie Kinsky 
ze Žďáru nad Sázavou. 
Získala nejvíce hlasů 
veřejnosti a v závěru 
září si v novém kultur-
ním domě v Okříškách 
z rukou náměstka hejt-
mana Pavla Fraňka 
(ANO 2011) převzala 
ocenění.

„Velice si vážím podpory všech 
hlasujících. Díky projektům 
můžeme poznávat lidi, kteří ně-
co umí. Je to publikum, které 
dává akcím lidskost, za to si za-
slouží poděkování,“ komento-
vala úspěch Marie Kinsky.

Po celé Vysočině je Marie 
Kinsky dobře známá. Se svým 
manželem hrabětem Con-
stantinem Kinským se podí-
lí na rekonstrukci a revitaliza-
ci zámku ve Žďáře nad Sáza-
vou, kde manželé v roce 2015 
otevřeli unikátní interaktivní 
multimediální expozici Mu-
zeum nové generace. V roce 
1999 založila Centrum chore-
ografického rozvoje SE.S.TA 
a pořádá mezinárodní festival 
současného tance Korespon-
Dance. Dlouhodobě se zasa-
zuje o kulturní rozvoj Vyso-
činy, za což jí patří Nejvyšší 
ocenění Kraje Vysočina z ro-
ku 2016.

Přehled všech deseti úspěš-
ných žen z Vysočiny, které by-
ly nominovány do krajského ko-
la letošního ročníku soutěže, na-
jdete na www.zenaregionu.cz.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ❚ Marie Kinsky je Ženou regionu. Ocenění převzala od náměstka hejtmana Pavla Fraňka.  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Nejkrásnější knihou Vysočiny je 
literární návrat velkého tuláka

Neklidný zadek mě pálí. To je 
název nejkrásnější knihy Vyso-
činy, která představuje nezná-
mé a dosud nevydané texty po-
vídkáře, redaktora i herce bram-
borového divadla Zdeňka Ma-
těje Kuděje. Ten je významně 
spjatý s českomoravskou kraji-
nou i se spisovatelem Jarosla-
vem Haškem.

„Je to taková veselá povíd-
ková kniha plná textů, písniček 
a veršovánek, které v archivech, 
na půdách a ve stodolách vy-
šťoural editor Miloš Doležal,“ 
přiblížil Jan Kárník, předseda 
Nezávislého podmelechovské-
ho spolku, jehož nakladatelství 
knihu vydalo.

Cenu Kraje Vysočina na slav-
nostním večeru 28. Podzimního 
knižního veletrhu v Havlíčkově 

Brodě udělil začátkem října 
hejtman Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD) a ke gratulantům se 
přidala i náměstkyně hejtma-
na pro oblast kultury Jana Fis-
cherová (ODS). „Inteligentního 
humoru není nikdy dost. Je ta-
ké důležité, že světlo světa spat-
ří něco, co se díky panu Dole-
žalovi zachová pro další genera-
ce,“ okomentovala náměstkyně.

Cenu města Havlíčkův Brod 
za nejkrásnější knihu veletr-
hu získal titul Ilustrátoři dob-
rodružství, nejkrásnější dětskou 
knihou se stal Profesor Astroko-
cour / Hranice vesmíru a čtená-
ři krajské knihovny a poslucha-
či Českého rozhlasu Vysočina 
zvolili za nejlepší knihu Jan Ku-
biš od Eduarda Stehlíka.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

V Třebíči se konal první ročník Burzy filantropie
Po úspěchu Burzy filantropie 
v Jihlavě se uskutečnil její pre-
miérový ročník také v Třebíči, 
a to na začátku října. O pří-
zeň veřejnosti se v úvodním 
kole ucházelo devět projektů 
neziskových organizací. Čtyři 

nejúspěšnější představili jejich 
realizátoři přímo na Burze fi-
lantropie. Podle toho, jak dob-
ře svůj záměr a svou organiza-
ci uchazeči představili, se za-
pojení donátoři rozhodli o je-
jich podpoře. Ve finálním kole 

uspělo pět projektů v celkové 
hodnotě 124 000 Kč. Čtyři pro-
jekty postoupily z nominace 
donátorů, jeden uspěl na tzv. 
divokou kartu. Veřejnosti své 
projekty představilo ekolo-
gické centrum Chaloupky, 

Barevný svět, Vrátka a Diako-
nie ČCE, středisko Mysliboři-
ce.  V panelu donátorů zased-
li zástupci těchto společností: 
Hotel Atom, Alfa In, Jaderná 
elektrárna Dukovany, B Tech-
nik, Okna&Company, Spar-
kasse Třebíč, Medesa.

„Donátoři se prostřednictvím 
tohoto projektu mají možnost 
dozvědět o široké škále projek-
tů a záměrů ze svého okolí. Dí-
ky osobnímu setkání mohou fir-
my a neziskovky navázat hlubší 
vztahy. Jsem velmi rád, že se po-
dařilo připravit Burzu také v Tře-
bíči a pevně věřím, že bude další 
pokračování,” ohodnotil krajský 
náměstek pro sociální oblast Pa-
vel Franěk (ANO 2011). 

Třebíč je již druhým okresem 
Kraje Vysočina, ve kterém se 
Burza uskuteční. V okrese Jihla-
va bylo v rámci Burz filantropie 
podpořeno 13 projektů v celkové 
hodnotě 427 000 Kč.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Studenti i učitelé si pochutnají v nové jídelně
Od října si pochutnají studen-
ti i učitelé Střední školy průmy-
slové, technické a automobil-
ní v Jihlavě na obědech v nové 
jídelně. Ta byla stará dvacet let 
a už nevyhovovala hygienickým 
požadavkům, proto Kraj Vysoči-
na nechal bez využití jakýchko-
li dotací kompletně opravit  gas-
troprovoz i vzduchotechniku. 

„Generální oprava jídelny trva-
la čtyři měsíce a stála nás přes 
dvacet milionů korun,” popsal 
Martin Kukla (ANO 2011), ná-
městek hejtmana zodpovědný 
za finance.  Součástí stravova-
cího provozu je i nová kuchy-
ně, ve které se bude vařit dvoj-
násobný počet jídel oproti pů-
vodní kapacitě. Celkem se jedná 

o sedm set padesát jídel denně. 
„Dobrá škola není jen o skvě-
lých učitelích a kvalitním záze-
mí, ale také o moderním stra-
vování.  Dobře, v klidu a v hez-
kém prostředí se najíst je základ 
spokojenosti a dobrých výko-
nů,“ míní radní pro oblast škol-
ství Jana Fialová (ČSSD). 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Hejtman Jiří Běhounek gratuluje editorovi knihy Miloši Doležalovi.
 FOTO: LIBOR BLAŽEK

❚ Projekty přihlášené do Burzy procházejí hlasováním a prezentují se před donátory i veřejností.
 FOTO: JAROSLAVA ŠMRHOVÁ

Zastoupení Kraje 
Vysočina v Bruselu 

změnilo adresu

Krajská kancelář v Bruselu se 
k 1. září letošního roku přestě-
hovala. Přesunula se na Place de 
Jamblinne de Meux 31 a bu-
de blíž evropským institucím. 
„Nově jsme v domě, který vlast-
ní Plzeňský kraj a své působiš-
tě tu mají také naši jihomoravští 
sousedé. Oba kraje jsou našimi 
partnery v řadě aktivit, a proto-
že teď nově sídlíme ve stejné bu-
dově, budou se nám lépe koordi-
novat i prosazovat společné zá-
jmy,“ uvedl hejtman Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD). 

„Nadále zůstáváme v kontaktu 
se zastoupením Dolního Rakous-
ka, s nímž v Bruselu spolupracu-
jeme, sdílíme informace a dosud 
jsme se s ním dělili i o kancelář-
ské prostory,“ doplnil Jan Ská-
la ze zastoupení Kraje Vysočina 
v Bruselu.  MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Nejlepší stavitelé soutěže 
Cihla k cihle jsou ze Žďáru

Dvoučlenné týmy 6. a 7. tříd 
z jednadvaceti základních škol 
z Vysočiny se začátkem října 
utkaly na střední stavební škole 
v Třebíči ve stavebnické soutěži. 
Měly za úkol postavit z malých 
cihliček a dalších doplňků sta-
vebnice Teifoc originální dvou-
patrový rodinný dům sestávají-
cí ze dvou kvádrů. Všechna sou-
těžní družstva měla na stavbu 
domu limit 3,5 hodiny. Odbor-
nou porotu nejvíce upoutal dům 
mladých stavitelů Ondřeje Dob-
rovolného a Jana Vrabčeka ze 
Základní školy Komenského 6 
ze Žďáru nad Sázavou. 

„Práce se stavebnicí Teifoc 
rozvíjí u dětí fantazii, předsta-
vivost, ale také jemnou motori-
ku a přesnost. Naším cílem je, 
aby si děti přičichly k řemeslu 

a stavebnictví obecně touto hra-
vou formou, a možná se některé 
z nich nechají v budoucnu zlákat 
ke studiu stavebních oborů,“ vy-
světluje krajská radní pro oblast 
školství Jana Fialová (ČSSD). 
Teifoc je stavebnicí s reálnými 
cihličkami z pálené hlíny, které 
se dají spojovat škrobovým po-
jivem simulujícím maltu. Pojivo 
se dá rozmočit ve vodě, cihličky 
vysušit a stavebnice se dá opa-
kovaně používat. 

Druhý ročník soutěže Cihla 
k cihle pořádal Kraj Vysočina 
ve spolupráci se Svazem podni-
katelů ve stavebnictví, Spolkem 
Stavby Vysočiny, firmou PKS 
Holding a výrobním družstvem 
SMĚR, které do základních škol 
dodává stavebnice Teifoc.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Třebíčská i jihlavská nemocnice 
otevřely nové pavilony

Lůžková část interního pavilonu 
jihlavské nemocnice je po dvou 
letech kompletně opravená. Ny-
ní je v interním pavilonu opra-
vených všech šest lůžkových 
pater. V nových podmínkách 
jsou zdravotníci i pacienti kar-
diologického, neurologického, 
urologického, onkologického, 
kožního, chirurgického a inter-
ního oddělení. Otevřený je ta-
ké průchod přízemím, který byl 
půl roku uzavřen a kompliko-
val cestu mezi Domem zdraví 
a rentgeny a zbytkem nemoc-
nice. „Oprava interního pavilo-
nu byla jednou z nejnáročněj-
ších v historii jihlavské nemoc-
nice. Stavení práce budou dá-
le pokračovat v suterénu, kde 
jsou provozní části pavilonu,” 
sdělil náměstek hejtmana zod-
povědný za zdravotnictví Vla-
dimír Novotný (ČSSD). Celko-
vá suma za rekonstrukci je přes 

372 milionů korun a je hrazena 
z rozpočtu Kraje Vysočina. Pří-
ští rok čeká jihlavskou nemoc-
nici oprava budovy stravovací-
ho provozu. 

Začátkem října zahájila pro-
voz také nově zrekonstruovaná 
budova G v třebíčské nemocni-
ci. Nachází se zde hemodialýza, 
léčebna dlouhodobě nemocných 
(LDN), lůžka, která jsou sou-
částí operačních oborů umístě-
ných v budově C, a také zázemí 
pro personál z ostatních budov. 
Rekonstrukci budovy financuje 
zřizovatel Kraj Vysočina. Jed-
ná se o jednu etapu rozsáhlé sta-
vební investice. Vybavení no-
vého pavilonu a další vybave-
ní pro návaznou péči v nemoc-
nici je financováno z prostředků 
EU, Kraje Vysočina a z vlast-
ních zdrojů nemocnice v celko-
vé výši cca 120 milionů korun.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Radní Jana Fialová s vítězi Honzou a Ondrou. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

 FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

http://www.zenaregionu.cz
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Komunální volby  
a zvolení kandidáti

Miloš Vystrčil, 
zastupitel  
Kraje Vysočina 
a senátor (ODS)

Každé komunální volby se to 
opakuje. Lidé – voliči se diví, 
že zvolení zastupitelé z různých 
stran se často velmi zásadně li-
ší v počtu získaných hlasů. Na-
příklad v Telči jsou mezi zvole-
nými zastupiteli kandidáti, kte-
ří získali méně než 200 hlasů 
a zároveň na jiných kandidát-
kách nebylo zvoleno hned něko-
lik kandidátů, kteří získali více 
než 400 hlasů.

Je to způsobeno tím, že prvním 
a základním kritériem pro přidě-
lení mandátu pro danou kandi-
dátní listinu je celkový počet hla-
sů, který získali všichni kandidá-
ti z dané kandidátní listiny. 

Na příkladu ukázáno, pokud 
všichni kandidáti na patnácti-
členné kandidátní listině stra-
ny A dostanou každý 200 hla-
sů, získá daná kandidátní listi-
na strany A dohromady celkem 

3 000 hlasů. Pokud na jiné pat-
náctičlenné kandidátní listině 
strany B získá jeden populární 
člověk 600 hlasů a ostatní kan-
didáti každý 50 hlasů, získala 
celá kandidátní listina strany B 
celkem jenom 1 300 hlasů. Pro 
přidělování mandátů to zname-
ná, že před populárním člově-
kem s 600 hlasy ze strany B by 
dostali při přerozdělování man-
dátů přednost hned dva kan-
didáti s pouhými 200 hlasy ze 
strany A.

Závěr je jasný, pokud chci 
opravdu prosadit co nejvíce 
kandidátů z nějaké mnou prefe-
rované strany, je třeba tuto kan-
didátku volit celou.

Zjednodušeně řečeno při ko-
munálních volbách se mísí sym-
patie ke straně se sympatie-
mi k jednotlivcům a vyznat se 
v tom není jednoduché. Z toho-
to pohledu by si náš volební sys-
tém do komunálních voleb asi 
i nějaké zjednodušení zasloužil.

A úplně na závěr, všem zvo-
leným blahopřeji a všem, kteří 
přišli k volbám, děkuji.

Dotační politika kraje 
od roku 2019

 Pavel Pacal, 
náměstek  
hejtmana Kraje 
Vysočina pro ob-
last regionálního 
rozvoje (STAN + 
SNK ED)

Jednoduše jednodušší bude 
od Nového roku požádat o kraj-
ské dotace. 

1)  Téměř veškeré dotace 
a podpory bude Kraj Vy-
sočina rozdělovat prostřed-
nictvím Fondu Vysočiny, 
pod jehož hlavičkou budou 
soutěžní i nesoutěžní pro-
gramy sjednoceny.

2)  Žadatelé budou pracovat 
s jednotnou žádostí, pode-
pisovat jednotnou smlouvu 
o poskytnutí dotace, před-
kládat jednotné závěreč-
né vyúčtování, vše najdou 
na jednom místě s dosta-
tečným předstihem a ma-
ximem dostupných infor-
mací.

3)  Nová dotační politika Kraje 

Vysočina umožní nově 
všem žadatelům na zákla-
dě výzvy doplňovat k žá-
dostem o dotaci i k závě-
rečným vyúčtováním chy-
bějící či neúplné podkla-
dy. Tím se zvyšuje šance 
žadatelů dosáhnout na do-
tace bez obavy z vylouče-
ní kvůli drobným pochybe-
ním často formálního cha-
rakteru.

Proces požádání si o krajské 
peníze z Fondu Vysočiny, kam 
budou zahrnuty i dosavadní Zá-
sady Zastupitelstva Kraje Vyso-
čina nebo Pravidla Rady Kra-
je Vysočina tak nebude posta-
ven zásadně na procesních zá-
ležitostech, ale primární snahou 
krajské samosprávy bude peníze 
rozdělit tam, kde pomohou nebo 
najdou ideální využití.

Novinky v dotační politice 
Kraje Vysočina budou postup-
ně zveřejňovány v listopadovém 
i prosincovém čísle novin Kraj 
Vysočina.

Myslíme na zadní kolečka
 Martin Kukla, 
náměstek hejt-
mana Kraje Vy-
sočina pro ob-
last ekonomiky 
a majetku  
(ANO 2011)

Při pohledu na čísla aktuálního 
krajského rozpočtu musím kon-
statovat, že tak dobře si příjmy 
krajské pokladny v historii kra-
je ještě nevedly. Centrální eko-
nomice se daří, výběry daní má 
stát pod kontrolou, což se musí 
zákonitě odrazit ve výši sdíle-
ných daní pro kraje, města i ob-
ce. Za období leden–září 2018 
si Kraj Vysočina připsal příjmy 
v podobě sdílených daní ve vý-
ši 3,562 miliard korun, což je 
o více než 206 milionů více, 
než bylo podle plánovaných 

rozpočtů očekáváno, a o 6,3 % 
více, než měl za stejné období 
Kraj Vysočina na účtech v mi-
nulém roce.

V kontextu let minulých se 
zdá, že krajské finance ma-
jí dlouhodobě dobrou kondici. 
Je tedy ideální doba na tvorbu 
rezerv, to znamená velkorysejší 
posilování tzv. Fondu strategic-
kých rezerv. Stejná finanční po-
litika se vyplatila kraji před ro-
kem 2008, kdy „našetřené pe-
níze“ pomohly kraji překonat 
období krize, a hlavně díky je-
jich využití pro předfinancování 
EU projektů nedošlo v regionu 
ke stagnaci rozvoje.

V současné době je na Fondu 
strategických rezerv Kraje Vy-
sočina 733 milionů korun, což 
je částka obdobná jako v minu-
lých letech.

Stárnutí je výzva
Marie Kružíko-
vá, zastupitelka 
Kraje Vysočina 
a krajská koor-
dinátorka pro-
jektu Imple-

mentace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň (ČSSD)

Tak zní motto projektu Im-
plementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň, jehož ak-
tivity jsou realizovány v na-
šem kraji. Jak vyplývá z jeho 
názvu, zaměřen je na proble-
matiku stárnutí. Česká popula-
ce totiž stárne a Vysočina není 
výjimkou. Pod hlavičkou Mi-
nisterstva práce a sociálních vě-
cí se tento projekt, který je fi-
nancován z Evropského so-
ciálního fondu, rozjel ve všech 
čtrnácti krajích. V případě na-
šeho regionu je partnerem Kraj 
Vysočina, který za tímto úče-
lem s ministerstvem pode-
psal memorandum o spoluprá-
ci. Cílem projektu je vybudo-
vat komplexní přístup k politice 
stárnutí. Jde především o začle-
nění agendy přípravy na stárnu-
tí do existujících strategických 

a rozvojových dokumentů jed-
notlivých krajů. Kraj Vysočina 
má tento dokument zpracova-
ný a jeho aktuální verze je plat-
ná do roku 2022.

Neméně důležitá je také tvor-
ba místních strategií a plnění je-
jich opatření v praxi. Jsou to prá-
vě jednotlivé kraje a obce, které 
znají nejlépe potřeby svých oby-
vatel a mohou snáz realizovat 
řadu konkrétních opatření. Pro-
jekt přitom zohledňuje koncept 
aktivního stárnutí. To zahrnuje 
péči o zdraví seniorů nebo roz-
voj jejich vzdělávacích a volno-
časových aktivit. V případě Vy-
sočiny zmíním aktivity Univer-
zity třetího věku nebo širokou 
nabídku Senior Pointů v každém 
okresním městě, které zajišťují 
i bezplatné seniorské poraden-
ství. V tomto směru je Kraj Vy-
sočina lídrem mezi kraji.

Důležitá je také prevence dis-
kriminace na základě věku, 
předcházení sociálnímu vylou-
čení seniorů a ochrana nejkře-
hčích seniorů. V rámci projek-
tu působí ve všech krajích koor-
dinátoři, kteří zastřešují aktivity 
projektu v daném regionu.

Hrdost na náš stát 
Miroslav  
Houška, zastupi-
tel Kraje Vysoči-
na (KDU-ČSL)

Slavíme 100 let 
vzniku naší republiky. Při-
pomínáme si celou řadu his-
torických mezníků a událos-
tí, které v nás vzbudily vzpo-
mínky na vyprávění našich dě-
dů a babiček. V každé takové 
vzpomínce je patřičná nostal-
gie a dávka hrdosti nad tím, 
co náš národ dokázal. I v chu-
dých poměrech naši předkové 
dokázali vychovat děti a pře-
dat jim les a pole v lepším 
stavu, než je přebírali. Často 

dokázali přinést i oběť nejvyš-
ší – to připomínají pomníky 
padlých v obou světových vál-
kách, které stojí téměř v každé 
obci. To, že dnes žijeme v míru 
a v dostatečném materiálním 
zajištění, je zásluha obětavos-
ti našich předků. Díky nim jsou 
pro nás pravdivá slova naší 
hymny „a to je ta krásná země, 
země česká, domov můj“. Pře-
ji nám všem a hlavně mladší 
generaci, aby dokázala být hr-
dá na svou zemi, aby naši vlaj-
ku používala častěji než jen při 
zápasech hokejové reprezenta-
ce a hlavně, aby byla ochotná 
případných obětí v zájmu bu-
doucnosti našeho národa. 

Slavíme 100 let od vzniku 
samostatného státu 

Československa
Milan Plodík,  
zastupitel  
Kraje Vysočina  
(KSČM)

V těchto dnech celá naše ze-
mě slaví… „Kulatiny“ od vzni-
ku naší republiky ale neslavili 
jen občané Česka a Slovenska, 
ale také, a možná s větší váž-
ností a láskou, lidé v Zakarpat-
ské oblasti Ukrajiny. O tom se 
mohli přesvědčit krajští zastupi-
telé, pracovníci krajského úřadu 
a zástupci složek IZS a partner-
ských měst z Jihlavy, Pelhřimo-
va, Žďáru nad Sázavou, Třebí-
če a Chotěboře, kteří se zúčast-
nili pracovní cesty na Zakar-
patí koncem září. Srdečnost, 
houževnatost a pohostinnost 

byla přítomna na každé z deví-
ti navštívených akcí – v Užho-
rodě to byla dětská nemocni-
ce,  Užhorodská univerzita, slav-
nostní slib hasičů na Užhorod-
ském hradu, policejní služebně, 
na Hradě Palanok v Mukačevu, 
při otevření nové mateřské školy 
v obcích Iza a Fančikovo nebo 
základní školy v obci Lysyčevo. 
Na všech těchto akcích se podí-
lel Kraj Vysočina ať již finančně, 
tak pomocí v podobě vybavení 
potřebným materiálem u hasičů 
a policistů v rámci již 11 let pro-
bíhající spolupráce prostřednic-
tvím dobročinného fondu ViZa. 
Lidé ze Zakarpatí jsou za tuto 
pomoc velmi vděční. Je pro mne 
ctí podílet se na této spolupráci, 
která má nejen smysl, ale i hlu-
bokou symboliku.

Kontaktní osoba pro případné další informace: Eva Plachá, tel: 564 602 106, 
e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

požadujeme:

  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalář-

ském studijním programu

  znalost legislativy upravující činnost územních samo-

správných celků, zejména znalost zákonů č. 129/2000 Sb, 

č. 250/2000 Sb., č. 320/2001 Sb.

  řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu 

řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených 

pracovních činností

výhodou:

  vzdělání v ekonomickém oboru

  základní orientace ve fungování a hospodaření příspěv-

kových organizací zřizovaných územními samosprávnými 

celky 

  znalost účetní legislativy příspěvkových organizací 

a územních samosprávných celků

  znalost problematiky řízení projektů financovaných ze 

strukturálních fondů EU

  zkušenosti z oblasti veřejné správy

nabízíme:

  perspektivní pozici

  zázemí stabilní organizace 

  předpokládané zahájení pracovního poměru - leden 2019 

  pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou 

dovolenou do 30. 12. 2019) 

  plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu

  vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

  příjemný pracovní kolektiv

úřednice/úředník 
na úseku ekonomické 
agendy, kontroly 
a metodiky

odboru zdravotnictví
s místem výkonu práce 
Žižkova 57, Jihlava

Plné znění výběrového řízení je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná místa. Přihlášku do výběrového 
řízení prodejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny 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 16. 11. 2018 do 12.00 hodin.

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

Kontaktní osoba pro případné další informace: Ivana Hanáková Kosourová, tel: 564 602 107,  
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz

požadujeme:
  vysokoškolské vzdělávání v magisterském nebo bakalář-

ském studijním programu

  orientace v oblasti energetiky

  znalost zákonů č. 406/2000 Sb., č. 458/2000 Sb.

  schopnosti a zkušenosti s plánováním, koordinací a zajiš-

ťováním investiční politiky

  schopnost zpracovávat vysoce odborné analýzy energe-

tických odvětví

  schopnost řídit projektové práce

  schopnost systematické práce, samostatného řešení 

problémů, schopnost koncepčního a logického myšlení

výhodou:
  vzdělání v elektrotechnickém směru

nabízíme:
  perspektivní pozici

  zázemí stabilní organizace 

  pracovní poměr na dobu neurčitou

  předpokládané zahájení pracovního poměru - prosinec 

2018

  plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu

  pozici vhodnou i pro absolventy 

úřednice/úředník 
na úseku energetiky

odboru regionálního 
rozvoje
s místem výkonu práce s mís-
tem výkonu práce Žižkova 
16, Jihlava

Plné znění výběrového řízení je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná místa. Přihlášku do výběrového 
řízení prodejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny 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 7. 11. 2018 do 12.00 hodin.

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

Kůrovec – důvod k zamyšlení
František  
Bradáč, 
zastupitel  
Kraje Vysočina 
a senátor 
(KDU-ČSL)

Nedávno jsem navštívil jednu 
z velkých pil Vysočiny – ždírec-
kou Stora Enso. Řeč se nemohla 
vyhnout tématu kůrovce. (Je mi-
mochodem zvláštní, že pila sice 
má obrovské množství kůrovco-
vého dřeva, ale chybí jí kvalitní 
neporušené dřevo.) Když vidím 
„rezavé“ lesy a paseky ve vel-
ké části Vysočiny, je mi smutno. 
Naši předkové les vnímali jako 
„rezervu“, kterou pokácí jedi-
ně tehdy, pokud dojde k nečeka-
ným výdajům. Nyní z jejich prá-
ce „těžíme“. Co bude dál? Od-
borníci se musí domluvit, co 

s pasekami, jaké kombinace 
dřevin sázet a kde brát sazenice. 
Vysočina je také typická velkým 
množstvím malých vlastníků, 
kteří často mají jen drobnou do-
mácí techniku. S tím nelze ků-
rovci čelit. Musíme pro ně pro-
to hledat podporu, ať už při zpra-
cování kalamity, tak při násled-
ném zalesňování. Chci se touto 
otázkou jako senátor i jako kraj-
ský zastupitel zabývat. Už totiž 
nejde jen o stromy, ale o celou 
tvář Vysočiny. Snad tato katas-
trofa přispěje k tomu, že si lidé 
začnou lesa víc vážit. A pocho-
pí jeho funkci při zadržení vlá-
hy, při ochlazování horka, při re-
kreaci a tak dále. Už také je po-
třeba ukončit nesmyslné hádky 
o způsobu hospodaření v lesích. 
Teď musí všichni táhnout za je-
den provaz. 

Vlastníci lesa mohou k obnově 
využít semenný rok

Letošní rok je pro lesy 
opravdu silným semen-
ným rokem. Takzvaný 
semenný rok je perio-
dicky se opakující rok 
zvýšené plodnosti jed-
notlivých dřevin.

Na přechodu léta a podzimu 
bylo možné sbírat šišky jedle 
a douglasky, později plody du-
bu, buku, javoru a jeřábu, v zi-
mě je vhodná doba pro sběr se-
men lípy, šišky smrku, modří-
nu a borovice lesní. Z dlouho-
dobého sledování je zřejmé, že 
se semenné roky jednotlivých 
dřevin vracejí častěji, než bý-
valo obvyklé.

„Vlastníci lesa mohou se-
menného roku k obnově svých 
lesů využít tím, že buď ne-
chají holiny samovolně nalét-
nout semeny z okolních poros-
tů, anebo sesbírají lesní osivo, 

kterým následně lesní poros-
ty obnoví. Výrazně tím sní-
ží náklady na zalesnění,“ mlu-
ví o levnějším způsobu obno-
vy lesa Martin Hyský (ČSSD), 
radní Kraje Vysočina pro ob-
last lesního a vodního hospo-
dářství, zemědělství a životní-
ho prostředí.

„Aby však byla obnova les-
ních porostů úspěšnější, je 
vhodná předcházející skarifi-
kace půdního povrchu, nebo-
li zraňování půdy. Tato me-
chanická příprava půdy, jejíž 
podstatou je narušení drnu ne-
bo povrchové vrstvy nadlož-
ního humusu se současným 
promísením s minerální zemi-
nou, vytvoří příznivější pod-
mínky pro vyklíčení semen 
a ujmutí se náletu,“ dodává 
Jiří Bartoš, vedoucí oddělení 
lesního hospodářství a mysli-
vosti Krajského úřadu Kraje 
Vysočina. JITKA SVATOŠOVÁ
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Makový koláč se švestkami
Podzim je tady a s ním i švest-
ková sezóna. Abychom využili 
fialové dary zahrádky, přináší-
me recept na makový koláč se 
švestkami.

Suroviny:
  1,5 hrnku polohrubé mouky
  1/2 hrnku cukru krupice
  1/2 hrnku oleje
  1 hrnek bílého jogurtu
  1 vejce
  1/2 balíčku kypřícího prášku 

do pečiva
  sůl
  500 g švestek
  100 g mletého máku
  100 g cukru
  kelímek zakysané smetany
  100 g másla
  4 lžíce hrubé mouky
  4 lžíce cukru
  1 lžíce rumu

Postup:
Mouku prosejeme s práš-
kem do pečiva a přimíchá-
me cukr a sůl. Ke směsi při-
dáme vejce, olej a jogurt 
a vypracujeme těsto. Roze-
třeme ho na plech vylože-
ný pečicím papírem a po-
klademe ho vypeckovaný-
mi švestkami. Mák smíchá-
me s cukrem a posypeme jím 
švestky. Máslo, mouku, cukr 
a rum smícháme, dobře pro-
mneme a směsí posypeme 
povrch koláče. Plech vloží-
me do trouby předehřáté na  
180 °C a pečeme 35 až 40 
minut. Koláč necháme vy-
chladnout. Před podáváním 
ho můžeme ozdobit zakysa-
nou smetanou. Dobrou chuť!
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

V Pelhřimově vyhlašovali 
samostatnost z okna

Pamětní deska od místního ro-
dáka a pozdějšího významné-
ho prostějovského sochaře Ja-
na Třísky připomíná vyhlášení 
republiky v Pelhřimově v říjnu 
roku 1918 tehdejším starostou 
Františkem Fárou. Zajímavos-
tí je, že je umístěná pod jiným 
oknem, prostředním, přitom sta-
rosta četl provolání z druhé-
ho okna vpravo. Odhalena byla 
v předvečer státního svátku 27. 
října roku 1926. 

Neurčité zprávy o kapitula-
ci Rakousko-Uherska dorazily 
do Pelhřimova dopoledne 28. říj-
na. Po 15. hodině odpolední při-
šel na vlakové nádraží telegram 
z Prahy, který informoval o vy-
hlášení státu. Pelhřimovští při-
nesli žebříky a začali odstraňo-
vat znaky mocnářství – němec-
ké nápisy a dvouhlavé orlice. 
Přitom některé skončily v měst-
ské kašně. Z okna radnice pro-
nesl slavnostní řeč náměstek sta-
rosty Antonín Kalina za přítom-
nosti všech obyvatel města v če-
le s žactvem a studenty. Druhý 
den pak prošel městem mohut-
ný průvod organizací a spolků, 
na náměstí pronesl projev zá-
stupce Sokola dr. Richard Ru-
ss, starosta František Fára přeče-
tl telegram o tom, že „samostat-
ný československý stát vstoupil 

v život“ a na mimořádné schů-
zi zastupitelstva byli jmenová-
ni čestnými občany města T. G. 
Masaryk a další zakladatelé re-
publiky. Lidé přitom neslavili 
jen vznik republiky, ale přede-
vším měli radost z konce války, 
která kromě útrap vojáků a je-
jich rodin způsobila i všeobec-
ný nedostatek jídla a velký hlad.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Takto události roku 1918 připo-
míná deska na pelhřimovské rad-
nici dnes. FOTO: ARCHIV VYSOČINA TOURISM

❚ Starosta Pelhřimova František Fára vyhlašuje z pelhřimovské radnice 
vznik samostatné republiky. FOTO: SBÍRKY MUZEA VYSOČINY PELHŘIMOV

Gymnázium Bystřice  
nad Pernštejnem
https://gybnp.webnode.cz

Gymnázium Vincence  
Makovského se sportovními 
třídami Nové Město na  
Moravě
www.gynome.cz

Gymnázium Velké Meziříčí
www.gvm.cz

Gymnázium Žďár nad Sázavou
www.gymzr.cz

Tajenku křížovky zasílejte do 20. listopadu včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenkyNKV@regvyd.cz. Jména tří vylosovaných 
luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny. Znění tajenky z minulého čísla: Pípalka na Křemešníku. Vylosovaní výherci:  
Hana Hájková, Hana Houbová, Luboš Janoušek. Blahopřejeme!
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parla-
mentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících 
s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

Unikátní ukázku stavení venkovského typu, tzv. středověký typ dřevěného domu, najdete v Havlíčkově Brodě. Národní kulturní památka (v tajence) patří mezi nejstarší docho-

vané vesnické obytné stavby v Česku. Dům, jehož nejstarší části jsou datovány do 2. poloviny 16. století, prošel v roce 1999 rekonstrukcí. V roubeném jádru stavby byla obje-

vena starobylá dymná jizba s horním větracím otvorem pro odchod kouře a povalovým stropem. Z čelní strany domu ji poznáme podle přístěnné dřevěné podpěrné vazby, kte-

rá drží váhu krovu. Jméno dostala chalupa podle rodu, který ji zdědil. Od roku 2001 je dům přístupný veřejnosti a je zde provozován antikvariát s pravidelnou otevírací dobou. 

KŘÍŽOVKA O CENY

Gymnázia v našem kraji – Žďársko
Na Žďársku se nachá-
zejí čtyři gymnázia, 
která jsou zřizována 
Krajem Vysočina. 
Gymnázium Vincence Makov-
ského se sportovními třídami 
Nové Město na Moravě si mo-
hou zájemci prohlédnout v den 
otevřených dveří v pátek 26. říj-
na a také 11. a 12. ledna 2019. 
Zájemci o studium si mohou vy-
brat ze tří oborů – čtyřleté a os-
mileté všeobecné a čtyřleté se 
sportovní přípravou. Škola spo-
lupracuje s partnerskou školou 
v polské Bochni, se kterou po-
řádá celoroční anglicko-mate-
matickou soutěž se závěrečným 
výměnným pobytem. Student-
ský parlament pravidelně orga-
nizuje debatní besedy a charita-
tivní akce. V uplynulých letech 
škola modernizovala učebny pro 
výuku jazyků, přírodovědných 
a technických předmětů. Žáci 
se každoročně účastní studijních 
pobytů v anglicky nebo němec-
ky mluvících zemích, sportov-
ních kurzů i badatelských aktivit.

Na Gymnáziu ve Žďáře nad 
Sázavou studuje 483 studentů 
v 16 třídách, pedagogický sbor 
tvoří 44 stálých učitelů. Díky 
projektu Erasmus+ mohou stu-
denti využívat zahraniční poby-
ty. Na zkušenou do cizích zemí 
jezdí i učitelé. Ve škole fungu-
je filmový klub a také moderní 
badatelské centrum, které slouží 
studentům pro studium přírodo-
vědných a technických oborů. 

Gymnázium Velké Meziříčí 
nabízí osmiletý i čtyřletý obor. 
Nový školní rok zahájili studen-
ti v novém. Škola má nová ok-
na ve třídách a také nové šatny 

a rekonstruované sociální zaří-
zení u tělocvičny. Nyní se při-
pravují na 120. výročí gymná-
zia, které si připomenou v červ-
nu příštího roku. Do té doby by 
chtěli stihnout ještě revitalizovat 
park před školou. 

Budova gymnázia v Bystřici 
nad Pernštejnem je jednou z nej-
modernějších školních budov 
v České republice. Studenti ma-
jí možnost získat mezinárodně 
uznávané jazykové certifikáty 
i státní zkoušku z psaní na klá-
vesnici. Učitelé řadu předmětů 
vyučují pomocí metody CLIL 

v angličtině. Studenti pravi-
delně jezdí na výměnné zahra-
niční pobyty i na stáže v rám-
ci projektu Edison. Na pátek 
26. a sobotu 27. října připravu-
je gymnázium projektový den 
a den otevřených dveří při pří-
ležitosti oslav 100. výročí vzni-
ku Československé republiky  
a 65. výročí založení gymnázia. 
Vedle zajímavých přednášek se 
můžete těšit na ukázku módy 
posledních sta let, sázení stromu 
u školní budovy, vystoupení pě-
veckého sboru a mnoho dalšího. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

❚  Na dny otevřených dveří připravují studenti v učebně chemie nejrůznější pokusy.
 FOTO: ARCHIV GYMNÁZIUM VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Příště představíme Domov  
důchodců Ždírec u Jihlavy.

http://www.igurmet.cz/suroviny/detail/mouka-psenicna-polohruba/
http://www.igurmet.cz/suroviny/detail/vejce/
http://www.igurmet.cz/suroviny/detail/kyprici-prasek-do-peciva/
http://www.igurmet.cz/suroviny/detail/kyprici-prasek-do-peciva/
http://www.igurmet.cz/suroviny/detail/sul/
http://www.gynome.cz
http://www.gvm.cz
http://www.gymzr.cz
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PRODÁVÁME kabely, vodiče, vypínače a zásuvky, rozvaděče, jističe,  
osvětlení, ventilátory, kabelové žlaby, přepěťové ochrany, …

DÁLE NABÍZÍME spojovací materiál, kotevní techniku,  
kartáčnické výrobky, elektrické ruční nářadí Narex, Dewalt, …

Prodej technických plynů + propan butan.
Balonky + foukání balónků heliem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE: Na Bělidle 5646/5a, Jihlava

www.elpe.cz
E-mail: velkobchodji@elpe.cz, Tel.: 725 74 71 44

Otevírací doba: po–pá: 6:00–14:00

RV
18

01
35

0/
02

 
 

 PRO  PROVOZ  V JIHLAVĚ  HLEDÁME:
Dělníka s ŘP sk. C

• práce na ranní směnu od 6.00 hod
•  dlouhodobá perspektiva – možnost postupu na pozici 

mistra provozu
•  jistoty – pravidelná výplata vždy do 15. dne následujícího měsíce
•  požadujeme: ŘP sk. B, C, profesní průkaz, kartu řidiče, 

psychotesty
•   oprávnění na VZV a strojnický průkaz jsou velkou výhodou

Kontaktní osoba:
Klára Šťouračová
tel.: +420 725 515 499
klara.stouracova@suez.com
Informace o dalších obsazovaných pozicích najdete na www.suez-zdroje.cz
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Přijmeme řidiče sk. C+E 
na cisternovou přepravu

Nový vozový park, dobrý pracovní 
kolektiv, nadprůměrný příjem, 
sídlo společnosti v Dobroníně 

tel: 773 699 312
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Soukromá střední škola  
pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12  Obrataň

Dálkové studium v oborech:

4leté dálkové studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
✓ Sociální činnost
✓ Ekonomika a podnikání

2leté nástavbové studium:

✓ Podnikání (stačí mít výuční list)

2leté zkrácené studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výuka probíhá 1 víkend do měsíce

Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

› studium pro asistenta pedagoga
› studium pedagogiky volného času
›  studium pedagogiky 

- učitel odborných předmětů 
- učitel praktického vyučování 
- učitel odborného výcviku 
- učitel uměleckých odborných předmětů 
- učitel jazykových škol

Webové stránky:
www.sspobratan.cz
E-mail: sekretariat@sspobratan.cz 702 076 909, 724 268 963 
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Kostelecké uzeniny a.s. – výrobní potravinářská 
společnost se sídlem v Kostelci u Jihlavy, hledá 

vhodné kandidáty na pozice:

ÚDRŽBÁŘ STROJŮ 
A ZAŘÍZENÍ
Pracovní náplň:
•  údržba a seřizování výrobních strojů

a technologií
•  třísměnný provoz
Požadujeme:
•  SOU technického směru (mechanik strojů,

zámečník, obráběč kovů, klempíř)

ÚDRŽBA  
VZDUCHOTECHNICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ
Pracovní náplň:
•  údržba a obsluha vzduchotechnického

zařízení
•  jednosměnný provoz
Požadujeme:
•  SOU/SŠ vzdělání v technickém oboru
•  výhodou vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5

(příp. § 6 pro samostatnou činnost)

STROJNÍK A ÚDRŽBÁŘ  
CHLADÍRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Pracovní náplň:
•  elektroúdržba na energocentrech

•  dvousměnný nepřetržitý provoz nebo
jednosměnný provoz

Požadujeme:
•  SOU/SŠ vzdělání v technickém oboru
•  výhodou vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5

(příp. § 6 pro samostatnou činnost)

ELEKTROMECHANIK STROJŮ 
A ZAŘÍZENÍ - ELEKTRIKÁŘ
Pracovní náplň:
•  elektroúdržba strojů a zařízení
•  třísměnný provoz
Požadujeme:
•  SOU/SŠ vzdělání v oboru elektrikář,

elektromechanik
•  vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5 (§ 6 pro sa-

mostatnou činnost výhodou)
Nabízíme:
•  zázemí stabilní společnosti
•  odpovídají finanční ohodnocení, prémie a 

odměny
•  zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 

příspěvek na penzijní připojištění, závodní 
stravování, svačiny zdarma, příspěvek
na dopravu, zaměstnanecké balíčky, sys-
tém kafeterie – peníze na volný čas a zdra-
ví zaměstnanců ve výši 6 000 Kč/rok)

V případě zájmu zasílejte svůj strukturovaný životopis na e-mail: 
personalni@ku.cz (tel.: +420 567 577 062, tel: +420 606 772 903),  
případně je k dispozici dotazník na www.kosteleckeuzeniny.cz/ 

volna-pracovni-mista.html nebo na vrátnici naší firmy.
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Kostelecké uzeniny a.s. –  výrobní  
potravinářská společnost se sídlem v Kostelci 

u Jihlavy, hledá pro posílení svého týmu  
vhodného kandidáta/tku na pozici:

MISTR VÝROBY 
Pracovní náplň:
•  vedení a řízení pracovního kolektivu na svěřeném středisku masné výroby 
•  vedení a řízení výrobního úseku
•  dozor a zodpovědnost za dodržování norem a technologické kázně na středisku
•  vedení potřebné evidenci

Požadujeme:
•  SOU nebo SŠ vzdělání potravinářského směru 
•  min 2 roky praxe na obdobné pozici
•  znalost masa, technologie zpracování masa, základní druhy strojů a zařízení 

v potravinářském průmyslu
•  pečlivost, řídící a organizační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost
•  znalost práce na PC
•  výhodou: znalost systémů kvality: HACCP, ISO 9001, BRC, IFS

Nabízíme:
•  zázemí stabilní společnosti 
•  dobré finanční ohodnocení, prémie a odměny
•  zaměstnanecké výhody (25 dnů dovolené, zaměstnanecké balíčky, závodní 

stravování, příspěvek na penzijní připojištění, průběžné vzdělávání 
v oboru, Cafeterie)

V případě zájmu zasílejte svůj strukturovaný životopis na e-mail:  
personalni@ku.cz (tel.: +420 567 577 062, tel: +420 606 772 903),  
případně je k dispozici dotazník na www.kosteleckeuzeniny.cz/ 

volna-pracovni-mista.html nebo na vrátnici naší firmy.
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Kamera v autě může posloužit 
jako důkazní materiál při nehodě
Stále více řidičů si pořizuje do svých aut 
kamery. Natočené záběry totiž mohou 
posloužit jako důkazní materiál při řešení 
dopravních přestupků nebo nehody. 
Používání kamer je v České republice 
povoleno a nezměnilo na tom nic ani 
obávané evropské nařízení GDPR. 

„Záznamy můžete poskytnout policii nebo pojiš-
ťovně k vyšetřování nehody. Materiály ovšem ne-
smíte veřejně publikovat a šířit,“ vysvětluje Martin 
Rigó, majitel obchodní sítě s autodíly a autodo-
plňky na Vysočině. Varuje však před používáním 
kamer v sousedním Rakousku. Tam je zakázané 
pořizovat záznamy veřejného prostranství. Úplný 
zákaz používání kamer v autě platí například 
v Portugalsku a Švýcarsku.

Parametry kamery jsou důležité  
pro kvalitu záznamu
Ne vždy platí, že dražší je lepší. V případě kamer 
do auta je to ale tak. „Kamery kolem tisíce nebo 
dvou mají horší parametry, ze záběrů nejdou 
přečíst SPZ a  při horších světelných podmínkách 
kamera nezvládne zaznamenat dění na silnici,“ 
popisuje specialista Jan Hrůza z Meteoru. Na jaké 
parametry se tedy při výběru zaměřit? Rozlišení 
HD a Full HD má dnes už každá kamera. „Měli 
jsme možnost porovnávat kamery a rozlišení Full 
HD u kamery za tisíc korun je jiné než u dražší 
kamery kolem tří tisíc,“ sděluje zkušenost Jan 
Hrůza. Další parametr je úložiště. Většina nabízí 
32 GB prostoru pro nahrané záběry, to je skoro 
celodenní záznam. Nové kamery umožňují prostor 
o velikosti 128 GB, a to je už velmi dobré. „Délka 
natáčení se dá prodloužit nastavením snížení 
kvality obrazu, ale to mi přijde zbytečné. Kameru 
přeci kupujeme pro kvalitní záznam,“ doplňuje 

Hrůza. Díky nastavené smyčce se kamera au-
tomaticky přehrává, jakmile se úložiště naplní, 
kamera smaže staré záběry a zaznamenává nové. 
Martin Rigó doporučuje funkci zamčení souboru. 
V případě nárazu se nahraný záznam uzamkne, 
aby nedošlo k přehrání. Důležitý je také sledovací 
úhel kamery. Měl by být od 120 do 170 stupňů. 

Kamery umí snímat i dění za autem
Kamera nesmí bránit ve výhledu, proto řidiči často 
pořizují tu, která je připevnitelná pod zpětné zr-
cátko. Při dnešním provozu se vyplatí mít kameru, 
která natáčí nejen dopředu, ale snímá také to, co 
se děje vzadu. Tato varianta vyjde majitele vozu 
na skoro deset tisíc korun. Kamera v autě je při 
současné často komplikované dopravní situaci 
dobrým pomocníkem řidiče. 

Uvažujete 
o kameře 
do auta? 
Poraďte se 
s odborníky 
z Meteoru 
v Jihlavě v ulici 
Na Dolech. 
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Přijímáme posily do našeho týmu – více na www.basic.cz
Nechcete čekat na přednášku? Zavolejte a domluvte si informační schůzku – 725 774 710, www.basic.cz

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA

„JAK NA UČENÍ 
BEZ MUČENÍ“

Jihlava
13. 11. 2018 v 17.00

Pelhřimov
6. 11. 2018 v 17.00

Havlíčkův Brod
13. 11. 2018 v 17.00

Přijďte se osobně 
přesvědčit o tom, že 

i krátká přednáška vás 
může inspirovat 

a pomoci vám s učením.

725 774 710
www.basic.cz

Jak pomoci dětem s učením? V BASICu Vám pomůžeme…
Hledáte způsob, jak svému 
dítěti pomoci s učením, ale rady 
nezabírají? Víme, proč tomu 
tak je, a ukážeme vám, že to 
jde jinak. Pomáháme dětem 
se čtením, psaním, gramatikou 
i matematikou. Poskytujeme in-
dividuální pomoc šitou na míru 
potřebám vašich dětí a vaší 
rodiny. Při doučování využíváme 
specializovanou studijní metodu 
s prokazatelnými výsledky. Naše 
lektory si také sami školíme 
a dále vzděláváme.

Co od nás dostanete?
Naučíme vás, jak zvládat 
problémy s učením a jak se 
s vašimi dětmi učit, aby je to 
bavilo. Zbavíte se každodenní 
frustrace a do vašeho života 
se navrátí pohoda a radost. 
Svým dětem zabezpečíte lepší 
budoucnost.

Jak řešíme problémy s učením?
Naši metodu stavíme na sku-
tečném porozumění. Odhalíme 
konkrétní překážky při 
učení a děti i vás naučíme, jak je 
správně zvládat. U nás se bude 
vaše dítě i vy cítit jako doma. 
Naše metoda je ověřená dlouho-
letou zkušeností. Jsme součástí 
mezinárodní sítě vzdělávacích 
organizací pracující se specia-
lizovanou vzdělávací metodou 
L. Rona Hubbarda. „Proces učení 
není pouze navršení informací 
na vrch těch dalších. Je to proces 
získávání nového porozumění 
a lepších způsobů, jak něco 
dělat.“ – L. Ron Hubbard 

Čekají vaše dítě přijímací 
zkoušky?
Máte strach, jestli se dostane 
na školu, kterou chcete? Bojíte 
se, jak bude následně zvládat 

výuku na střední škole? Chcete 
být na tento důležitý životní krok 
náležitě připraveni? Potřebujete 
upevnit základy v matematice 
nebo českém jazyce, a přitom 
ještě připravit na zvládnutí 
přijímacích zkoušek? Přijímací 
zkoušky na střední školu jsou 
pro každého studenta prvním 
mezníkem v životě. Rozhodnutí, 
které zásadně ovlivní studijní 
kariéru. Pomůžeme Vám!

„Jondovi se nechtělo číst a zhoršo-
val se v českém jazyce. V BASICu 
se Jonáškovi velice líbilo a stouplo 
mu sebevědomí, které postupně 
ve škole ztrácel. Bavilo ho 
modelovat předměty a písmenka. 
Doma začal číst znovu krátké po-
hádky a říkanky. Po prázdninách 
se určitě rádi znovu přihlásíme 
a budeme se těšit.
Určitě doporučuji rodičům, kterým 

se doma děti nechtějí učit, aby 
vyzkoušeli.“
 Jitka, maminka Jonáše

„Sofinka se na doučování 
v BASICu vždy velmi těšila. Forma 
je pro děti dobře vstřebatelná 
a přístup učitelů povzbuzující. 
Také individuální přístup a tempo 
je velmi prospěšné.
Sofince ve škole déle trvalo pocho-
pit matematiku a po pár měsících 
v BASICu šlo vše lépe a lépe. 
Pokrok byl znatelný po každé 
hodině a nyní má z matematiky 
samé jedničky.
Velmi oceňuji také doplňující 
služby, jako jsou různé semináře, 
které nám pomáhají v přístupu 
rodičů k učení i k dětem. Mockrát 
děkujeme a těšíme se zase někdy 
na viděnou.“
 Gabriela K.,  
 maminka Sofinky – 7 let

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

Přijímáme posily do našeho týmu – více na www.basic.cz
Nechcete čekat na přednášku? Zavolejte a domluvte si informační schůzku – 725 774 710, www.basic.cz
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13. 11. 2018 v 17.00

Pelhřimov
6. 11. 2018 v 17.00

Havlíčkův Brod
13. 11. 2018 v 17.00

Přijďte se osobně 
přesvědčit o tom, že 

i krátká přednáška vás 
může inspirovat 

a pomoci vám s učením.

725 774 710
www.basic.cz

Jak pomoci dětem s učením? V BASICu Vám pomůžeme…
Hledáte způsob, jak svému 
dítěti pomoci s učením, ale rady 
nezabírají? Víme, proč tomu 
tak je, a ukážeme vám, že to 
jde jinak. Pomáháme dětem 
se čtením, psaním, gramatikou 
i matematikou. Poskytujeme in-
dividuální pomoc šitou na míru 
potřebám vašich dětí a vaší 
rodiny. Při doučování využíváme 
specializovanou studijní metodu 
s prokazatelnými výsledky. Naše 
lektory si také sami školíme 
a dále vzděláváme.

Co od nás dostanete?
Naučíme vás, jak zvládat 
problémy s učením a jak se 
s vašimi dětmi učit, aby je to 
bavilo. Zbavíte se každodenní 
frustrace a do vašeho života 
se navrátí pohoda a radost. 
Svým dětem zabezpečíte lepší 
budoucnost.

Jak řešíme problémy s učením?
Naši metodu stavíme na sku-
tečném porozumění. Odhalíme 
konkrétní překážky při 
učení a děti i vás naučíme, jak je 
správně zvládat. U nás se bude 
vaše dítě i vy cítit jako doma. 
Naše metoda je ověřená dlouho-
letou zkušeností. Jsme součástí 
mezinárodní sítě vzdělávacích 
organizací pracující se specia-
lizovanou vzdělávací metodou 
L. Rona Hubbarda. „Proces učení 
není pouze navršení informací 
na vrch těch dalších. Je to proces 
získávání nového porozumění 
a lepších způsobů, jak něco 
dělat.“ – L. Ron Hubbard 

Čekají vaše dítě přijímací 
zkoušky?
Máte strach, jestli se dostane 
na školu, kterou chcete? Bojíte 
se, jak bude následně zvládat 

výuku na střední škole? Chcete 
být na tento důležitý životní krok 
náležitě připraveni? Potřebujete 
upevnit základy v matematice 
nebo českém jazyce, a přitom 
ještě připravit na zvládnutí 
přijímacích zkoušek? Přijímací 
zkoušky na střední školu jsou 
pro každého studenta prvním 
mezníkem v životě. Rozhodnutí, 
které zásadně ovlivní studijní 
kariéru. Pomůžeme Vám!

„Jondovi se nechtělo číst a zhoršo-
val se v českém jazyce. V BASICu 
se Jonáškovi velice líbilo a stouplo 
mu sebevědomí, které postupně 
ve škole ztrácel. Bavilo ho 
modelovat předměty a písmenka. 
Doma začal číst znovu krátké po-
hádky a říkanky. Po prázdninách 
se určitě rádi znovu přihlásíme 
a budeme se těšit.
Určitě doporučuji rodičům, kterým 

se doma děti nechtějí učit, aby 
vyzkoušeli.“
 Jitka, maminka Jonáše

„Sofinka se na doučování 
v BASICu vždy velmi těšila. Forma 
je pro děti dobře vstřebatelná 
a přístup učitelů povzbuzující. 
Také individuální přístup a tempo 
je velmi prospěšné.
Sofince ve škole déle trvalo pocho-
pit matematiku a po pár měsících 
v BASICu šlo vše lépe a lépe. 
Pokrok byl znatelný po každé 
hodině a nyní má z matematiky 
samé jedničky.
Velmi oceňuji také doplňující 
služby, jako jsou různé semináře, 
které nám pomáhají v přístupu 
rodičů k učení i k dětem. Mockrát 
děkujeme a těšíme se zase někdy 
na viděnou.“
 Gabriela K.,  
 maminka Sofinky – 7 let

Studijní centrum BASIC
Masarykovo náměstí 9, 586 01 Jihlava
U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod
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samé jedničky.
Velmi oceňuji také doplňující služby, jako jsou 
různé semináře, které nám pomáhají v přístupu 
rodičů k učení i k dětem. Mockrát děkujeme 
a těšíme se zase někdy na viděnou.“
 Gabriela K., maminka Sofinky – 7 let

Masarykovo náměstí 9, 586 01 Jihlava
U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod

RV
18

02
27

6/
02



ŘÍJEN 2018 |  8REGION

Kraj Vysočina, periodický tisk, 
pro Kraj Vysočina vydává Regionální vyda-
vatelství, s.r.o., Krakovská 201/14, Olomouc 
779 00, IČ: 27846717

Kraj Vysočina – měsíčník / vydání 2018/10 
/ vychází 22. 10. 2018 v Kraji Vysočina 
v nákladu 232 000  ks / Registrováno pod 
číslem MK ČR E 14751 / Uzávěrka dalšího 
vydání 15. 11. 2018 / nevyžádané příspěvky 
nevracíme /neprodejné/ Distribuce: Česká 
pošta, s.p. / Reklamace na dodávky novin 
na čísle 602 557 777 nebo na e-mailu 
mouka@regvyd.cz

Redakce:
Juraj Aláč (šéfredaktor),  
Monika Brothánková, Eva Fruhwirtová –  
redakce.vysocina@regvyd.cz

Redakční rada:
Miroslav Houška, Vladimír Novotný, Jiří Bě-
hounek, Jana Fischerová, Pavel Pacal, Ivana 
Šteklová, Zdeněk Kadlec, Miloš Hrůza, 
Helena Vrzalová, Jan Ondruš, Juraj Aláč

Inzerce:
Havel Mouka,   
mouka@regvyd.cz, 602 557 777

Jitka Parbusová,  
parbusova@regvyd.cz, 777 174 407

www.novinykrajevysocina.cz

Drakiáda Kraje Vysočina 2018: Sto draků v oblacích
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❚ Mezi draky byl krajský maskot Zajíc nepřehlédnutelný. Byl v obležení hlavně dětí. ❚ Se silným větrem v zádech nebylo jednoduché draky udržet, ale když už 
vzlétli, byla to krásná podívaná.

❚ Pomocnou ruku s lepicí páskou podali na drakiádě i radní Kraje Vysočina Martin Hyský 
a za organizátory Zbyněk Čech. 

❚ Drakiáda Kraje Vysočina obvykle zaměstná celé rodiny.

Senioři oslavili 
svůj svátek

Mezinárodní den seniorů, kte-
rý připadá každoročně na  
1. října, oslavili senioři v Pel-
hřimově. Kulturně společen-
ské odpoledne připravil Kraj 
Vysočina na poslední neděli 
v září. Seniory pozdravil hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD) a sta-
rosta města Pelhřimov Franti-
šek Kučera. Bohatý program, 
kde hlavními hvězdami byly 
spisovatelka Halina Pawlowská 
a zpěvačka Petra Černocká, sle-
dovalo více než 600 seniorů.  
„Velkým úspěchem bylo neje-
nom zaplněné náměstí usmě-
vavými seniory, ale také jejich 
zájem o náš slevový program 
Senior pas, do kterého se pří-
mo na místě zaregistrovalo dal-
ších 180 seniorů,” zhodnotil ná-
městek hejtmana Pavel Franěk 
(ANO 2011), který má senior-
skou politiku v Kraji Vysočina 
ve své gesci. Oslavy Meziná-
rodního dne seniorů v Kraji Vy-
sočina pokračovaly následující 
týden na všech pobočkách Se-
nior Pointů.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Gratulace
Obec Věžnice získala Cenu na-
děje pro živý venkov ČR roku 
2018 za místní spolkový život 
a občanskou společnost v obci. 
Zástupci Věžnice si cenu převzali 
v rámci oslav Vesnice roku 2018 
v Dolním Němčí na Zlínsku.

Další oceněnou obcí z naše-
ho kraje je Číměř, která skonči-
la druhá v soutěži Zelená stuha 
pro Vesnice roku 2018. Vítězem 
se stala obec Ostopovice v Ji-
homoravském kraji. Ta získala 
ocenění za příkladný, plánovi-
tý a velkorysý přístup k vytvá-
ření veřejného prostoru, vysoký 
standard péče o zeleň a životní 
prostředí a ochranu a rozvíjení 
přírodních i kulturních hodnot 
krajiny. Třetí místo pak obsadila 
obec Blatno v Ústeckém kraji. 

Smyslem Zelené stuhy je oce-
nit dobrou praxi obcí v oblas-
ti péče o zeleň, životní prostředí 
a krajinu a motivovat další obce 
k jejich následování. 
 JITKA SVATOŠOVÁ.

Omluva
Redakce novin Kraj Vysoči-
na se omlouvá všem čtenářům 
za nedopatření, ke kterému do-
šlo v minulém zářijovém čísle. 
Na straně tři byla prohozena fo-
tografie související s pravidelnou 
akcí v Radešínské Svratce s foto-
grafií k oslavám Proletí 100letí. 
Omluvu směřujeme také k pořa-
datelům obou akcí.     REDAKCE

Hejtmanství vydává nástěnný kalendář 
s fotografiemi stromů a úryvky básní

Krajský kalendář pro 
rok 2019 budou zdo-
bit fotografie stromů. 
Osmý ročník kalendáře 
tentokrát nese podtitul 
Stromy – básně, které 
země píše do nebe.

„Kraji Vysočina se dlouhodo-
bě daří navazovat a prohlubo-
vat spolupráci s podnikatelským 
sektorem. Jsme přesvědčeni, že 
spolupráce firem z oblasti prů-
myslu, zemědělství a všeobecně 
podnikatelského sektoru je pro 
všechny strany přínosem a mů-
že posílit pocit sounáležitosti 
všech k území, na kterém žije-
me,“ uvedl hejtman Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD).
Autorem všech fotografií je už 
tradičně havlíčkobrodský fo-
tograf Vladimír Kunc. „Fot-
ky jsou vybrané tak, aby re-
flektovaly všechny kouty Vy-
sočiny a objevila se na nich ta-
ké všechna čtyři roční období,“ 
prozradil Vladimír Kunc s tím, 
že každý kalendářní měsíc je 
doplněný úryvkem básně ne-
bo citátu vztahující se ke stro-
mům. 
Kalendář vznikl ve spoluprá-
ci Kraje Vysočina, Krajské 
hospodářské komory a Kraj-
ské agrární komory za podpo-
ry 23 podnikatelských subjektů 

a firem z Vysočiny. „Nebude 
běžně v prodeji, v podobě dár-
kového a propagačního předmě-
tu udělá radost partnerům kraje 

i podporujících firem,“ doplnil 
na závěr Zbyněk Čech z odděle-
ní vnějších vztahů Kraje Vyso-
čina. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Nej sestřička roku pracuje 
v Nemocnici Nové Město na Moravě
Porodní asistentka 
z novoměstské nemoc-
nice Ivana Lelkesová 
vyhrála v září titul Nej 
sestřička. Mezi dva-
náct finalistů ji porota 
vybrala z více než pěti-
stovky přihlášených 
konkurentek a konku-
rentů z celé republiky. 
Na samotné finále ji do náchod-
ského divadla přijelo podpořit 
šestnáct kolegů z gynekologic-
ko-porodnického oddělení a je-
jí dva synové. „Nezapomenu-
telný zážitek, skvělá atmosféra. 
Poděkování patří jak mým kole-
gům, tak všem soutěžícím, by-
li jsme skvělá parta,“ popsala 
bezprostředně po výhře své po-
city novoměstská porodní asis-
tentka, která s přehledem zvlád-
la disciplíny jako otázku od po-
roty nebo módní přehlídku ses-
terských uniforem. Kromě šerpy 
si z Náchoda odvezla i spous-
tu věcných cen a výhrou je také 
role zdravotní sestry v seriálu 
TV Prima Modrý kód. „Slyšela 
jsem, že ještě nenatáčeli porod, 
třeba to přidělí mně, a to bych si 
snad před kamerou ostudu udě-
lat nemusela,“ komentovala Nej 
sestřička s úsměvem.

Soutěž má za cíl ukázat li-
dem, že i zdravotní sestřičky 

jsou soutěživé, společenské 
a mají rády legraci a zábavu, 
i když mají velmi náročnou 
a obětavou práci.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Nej sestřička Ivana Lelkesová
 FOTO: ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
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