
Strom republiky vysadila v Kraji 
Vysočina Masarykova pravnučka

Kraj Vysočina se při-
pojil k celokrajské 
aktivitě vysazování 
Lípy republiky a spo-
lečně s významnými 
hosty v závěru října 
slavnostně zakon-
čil velkolepé oslavy 
sta let české státnosti 
na Vysočině nazvané 
Proletí 100letí.

Slavnostního vysazení se kromě 
dalších významných hostů zú-
častnila pravnučka T. G. Masa-
ryka Charlotta Kotíková. „Lípě 
bych popřála, aby skutečně žila 
alespoň 100 let, rostla ve zdra-
ví a aby ji žádná válka nezkosi-
la. A to samé přeji všem lidem 
z Vysočiny,“ nechala se 
slyšet pravnučka na-
šeho prvního česko-
slovenského prezi-
denta.

O nový strom, 
který poroste 
v parku Vysoké 
školy polytechnické 
Jihlava, se zasloužili 
také hejtman Kraje Vyso-
čina Jiří Běhounek, primátor sta-
tutárního města Jihlavy Rudolf 
Chloupek, rektor Vysoké ško-
ly polytechnické Jihlava Václav 

Báča a také velvyslankyně Ka-
nady Barbara C. Richardson.

Výzvu, kterou po Vysočině 
rozšířila pelhřimovská Agentura 

Dobrý den, doplnila akce nazva-
ná Český den s českými vlajka-
mi – nejvíce vyvěšených vla-
jek České republiky 28. října. 

Na hlavní budově sídla Kra-
je Vysočina jich viselo rovných 
sedmnáct. Po celé republice pak 
přes 225 tisíc. MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Umění bez hranic

Jana Fischerová (ODS), 
náměstkyně hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast kultury, 
památkové péče, cestovního 
ruchu a mezinárodních vztahů

Kraj Vysočina už šestnác-
tým rokem rozvíjí partnerství 
s Dolním Rakouskem. Využi-
ji tento prostor, abych připo-
mněla vybrané aktivity, kte-
ré se v posledních letech ode-
hrávaly v oblasti kultury. Za-
tím patrně největší společnou 
kulturní aktivitou byla v ro-
ce 2009 Dolnorakouská zem-
ská výstava Raabs – Telč, kte-
rá měla odkrýt a přestavit bez 
přikrašlování život obou blíz-
kých národů dlouho „ukrytý“ 
za železnou oponou. Společ-
ný projekt dvou krajů zdůraz-
nil podobnost tradic, jazyků, 
kultur, dopady totalitního reži-
mu na společnost a jejich pře-
konání. Kulturní most udržují 
regiony i v plánování prázdni-
nového programu Mladé uni-
verzity (Junge Uni) Waldvier-
tel – Vysočina, kde je pravi-
delně akcentována např. prá-
ce a odkaz Gustava Mahlera 
nebo Josefa Hoffmanna, letos 
už byl 10. ročník. V září le-
tošního roku proběhla v Ga-
lerii výtvarného umění v Ha-
vlíčkově Brodě ve spolupráci 
s Rakouskou národní knihov-
nou výstava věnovaná zaháje-
ní národních Dnů evropského 
dědictví.

Mezi zcela „čerstvé“ pro-
jekty Vysočiny a Dolního 
Rakouska vzpomenu výmě-
nu výstav moderního umění. 
Na přelomu září a října letoš-
ního roku se v dolnorakous-
kém Dokumentačním centru 
moderního umění Sankt Pöl-
ten představili čtyři uměl-
ci z Vysočiny. Až do začátku 
ledna příštího roku vystavu-
jí tito autoři svá díla společ-
ně s 12 umělci z Dolního Ra-
kouska v Oblastní galerii Vy-
sočiny v Jihlavě.

Příští rok uplyne 30 let 
od pádu železné opony. Svo-
bodný pohyb přes hranice 
i obnovení osobních přátel-
ských kontaktů přinesly čes-
kému příhraničí ekonomický 
i kulturně společenský roz-
voj. Už nyní se na toto výročí 
připravuje jak Vysočina, tak 
Dolní Rakousko. Bude to je-
dinečná příležitost prezento-
vat vše společné, co se za do-
bu svobody na obou stranách 
ne/hranice podařilo společně 
vytvořit a prožít.

❚ Ruku k dílu přiložili všichni významní hosté. Slavnostní akt podtrhla hymna v podání pěvec-
kého sboru Campanula. FOTO: JAROSLAV LOSKOT
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Obce a města 
změnila vedení

Voliči na začátku října zvolili 
v komunálních volbách na dal-
ší čtyři roky nové zastupitele. Ti 
se poprvé sešli na ustanovujícím 
zastupitelstvu, které je podle zá-
kona svoláno do pětadvaceti dnů 
od vyhlášení výsledků voleb. Za-
stupitelstva už mají za sebou hla-
sování o nových nebo starono-
vých starostech a starostkách, 
kteří se ujali vedení obcí a měst.  
„Přeji všem starostkám a sta-
rostům hodně sil do jejich no-
vého funkčního období a těším 
se na dobrou spolupráci,“ sdělil 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD). 

Někteří starostové 
zůstávají
V Havlíčkově Brodě bude už 
třetí volební období vládnout 
starosta Jan Tecl (ODS), který 
se zároveň stal senátorem. Pel-
hřimov povede dosavadní mís-
tostarosta Ladislav Med (ODS). 
Jihlava má svoji první primátor-
ku v historii. Stala se jí Karo-
lína Koubová z místního usku-
pení Fórum Jihlava. Starostou 
Žďáru nad Sázavou byl zvolen 
Martin Mrkos (Žďár – živé měs-
to). Hlavním mužem třebíčské 
radnice je Pavel Pacal (Pro Tře-
bíč).  EVA FRUHWIRTOVÁ

Na 
Vysočině 

jsme vysadili 

celkem  

548 lip

Prodlužování životnosti jaderných bloků je nepřijatelné
Vedení Kraje Vysočina a občan-
ských skupin vyjádřilo koncem 
října silné znepokojení nad vý-
roky ministryně průmyslu a ob-
chodu Marty Novákové a pre-
miéra Andreje Babiše, podle 
kterých by mělo mimo jiné do-
jít k odložení kroků směřujících 
k výstavbě nových bloků Jader-
né elektrárny Dukovany. „Ta-
kový postup by byl v rozporu 
se Státní energetickou koncep-
cí České republiky a na ni nava-
zujícím Národním akčním plá-
nem,“ zdůraznil hejtman Kraje 

Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). Na oba zmíněné do-
kumenty navíc navazuje usne-
sení vlády k plnění dílčích úko-
lů k jejich provedení a mnohé 
z nich řešil vládou zřízený Stálý 
výbor pro jadernou bezpečnost. 
Součástí navrhovaného řešení 
má být prodloužení životnos-
ti stávajících čtyř dukovanských 
bloků. Takové opatření může 
být problematické jak z pohle-
du získání příslušného povolení, 
tak z pohledu akceptace veřej-
ností. Prodlužovat provoz starší, 

i když bezpečné technologie ne-
ní možné do nekonečna.  Kraj 
Vysočina proto vyzval vládu 
premiéra Andreje Babiše k dů-
slednému plnění Státní energe-
tické koncepce i Národního akč-
ního plánu a požádal o rychlé 
rozhodnutí o investičním mode-
lu a financování projektu a uči-
nění konkrétních kroků k jeho 
realizaci. „Pokud záměr stav-
by nových bloků nebude včas 
uskutečněn, dojde ke ztrátě 
energetické soběstačnosti, ohro-
žení energetické bezpečnosti, 

omezení konkurenceschopnosti 
a ke zvýšení nežádoucí geopo-
litické závislosti České repub-
liky,“ upozorňuje hejtman Ji-
ří Běhounek. Výstavba nových 
bloků má dlouhodobě podpo-
ru veřejnosti napříč regionem. 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
na svém listopadovém zasedání 
opětovně podpořilo stavbu no-
vých jaderných bloků. Neustá-
lé průtahy ze strany české vlády 
však mohou důvěru veřejnosti 
oslabovat. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

čtvrtek 6. prosince 2018, 9.30–15.30 hodin

Přijďte nasát atmosféru blížících se Vánoc!
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Vysočina bude finančně podporovat vzdělávání praktiků
Kraj Vysočina uvolní ze své-
ho rozpočtu čtyři miliony korun 
na vzdělávání praktických léka-
řů pro děti i dospělé. Pět tisíc 
měsíčně připadne lékaři, který 
je ve specializačním vzdělává-
ní, a pět tisíc konkrétnímu akre-
ditovanému pracovišti, kte-
ré ho bude vzdělávat. 
Rozhodlo o tom kraj-
ské zastupitelstvo 
na svém listopado-
vém zasedání.

„Podmínkou 
pro využití kraj-
ské podpory je lé-
kařovo následné setr-
vání na pozici praktického 
lékaře na Vysočině. Požaduje-
me, aby po skončení vzdělávání 

v našem kraji provozoval pra-
xi po dobu minimálně pěti let,“ 

informoval náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast 

zdravotnictví Vladimír Novot-
ný (ČSSD).

Na Vysočině působí něko-
lik akreditovaných pracovišť, te-
dy zkušených praktických léka-
řů, kteří měli zájem, splnili ak-
reditační podmínky a mohou 
budoucí praktiky profesně vést. 
„Od tohoto kroku si slibujeme 
větší zájem akreditovaných pra-
covišť o získávání praktických 
lékařů a jejich vzdělávání,“ dopl-
nil Vladimír Novotný, podle kte-
rého se Vysočina potýká s nedo-
statkem praktických lékařů, a to 
především v menších městech. 
Také z tohoto důvodu kraj spolu-
pracuje se samosprávami na zve-
řejňování nabídek volných míst.  
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Praktiků i pediatrů je na Vysočině méně, než by bylo 
potřeba. FOTO: ARCHIV

Vysočina má před zimou nové 
silnice i mosty

Se začátkem listopadu 
hned na několika úse-
cích Vysočiny vystřídali 
stavaře řidiči. 
Dodavatelé krajských doprav-
ních staveb se závěrem ro-
ku finišují a dokončují posled-
ní úpravy. „Už na začátku lis-
topadu se vrátil provoz na sil-
nici II/150 mezi Pavlíkovem 
a Leštinkou na Havlíčkobrod-
sku, kde vyrostly gabionové stě-
ny a nevyhovující úzkou silni-
ci v lesním úseku nahradila no-
vá,“ uvedl radní Kraje Vysoči-
na pro oblast dopravy Jan Hyliš 
(ČSSD) s tím, že ve stejném 
termínu zmizelo omezení také 
na silnici II/129 v úseku Březi-
na – Samšín na Pelhřimovsku, 
kde skončila rekonstrukce mos-
tu s evidenčním číslem 129–
003. Na obě stavby získal Kraj 
Vysočina dotaci z Integrované-
ho regionálního operačního pro-
gramu. „Celkové náklady obou 

projektů by měly dosáhnout 95 
milionů korun, z toho celých 80 
milionů je předpokládaná vý-
še evropských dotací,“ informo-
val hejtman Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD).

Příjemnou zprávou pro ři-
diče v krajské Jihlavě bylo ta-
ké otevření Brněnského mostu, 
na který se první auta dostala 
v avizovaném termínu 1. listo-
padu. Ve stejný den byla zpro-
vozněna i nově vybudovaná 
okružní křižovatka silnic II/406 
a II/639 v Kostelci a čtyřkilo-
metrový kompletně rekonstruo- 
vaný úsek na silnici II/406 me-
zi Studnicemi a Telčí. Také 
na tento projekt s názvem II/406 
Dvorce – Telč, 2. stavba s roz-
počtem 73 milionů korun čerpá 
kraj evropskou dotaci prostřed-
nictvím IROP. „Všem dodavate-
lům staveb patří velké poděko-
vání za včasně odvedenou prá-
ci,“ uzavřel spokojeně hejtman 
Jiří Běhounek. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Zastupitelé schválili prodej bývalé 
léčebny na Buchtově kopci

Kraj Vysočina po několika neú-
spěšných pokusech prodá býva-
lou léčebnu Buchtův kopec v ka-
tastru obce Daňkovice u Sněž-
ného na Žďársku. Nakonec 
krajští zastupitelé na svém listo-
padovém jednání zvolili nabíd-
ku za více než 30 milionů korun.

„Přijaté nabídky se pohybo-
valy od 25 do 38 milionů korun, 
přičemž jen dva zájemci složi-
li peníze na účet kraje, a to fir-
ma Bantiko, která poslala pět 
milionů korun, a Investate Ga-
ma celých 25 milionů, jež za sa-
natorium nabídla,“ informoval 

Martin Kukla (ANO), náměstek 
hejtmana pro oblast ekonomi-
ky a majetku. Zastupitelé vybí-
rali z pěti nabídek, přičemž dvě 
byly finančně i právně zajiště-
né, a nadpoloviční většinou roz-
hodli, že areál koupí firma Ban-
tiko s. r. o. za 30,5 milionu ko-
run. Společnost slíbila poslat 
peníze ve čtyřech splátkách roz-
ložených do konce příštího ro-
ku. Převod nemovitostí na nové-
ho vlastníka a změna v zápisech 
katastrálního úřadu budou pro-
vedeny standardně po zaplacení 
celé kupní ceny. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Areál léčebny Buchtův kopec. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Krajští silničáři jsou na zimu připraveni

Přesto, že počasí ještě 
ani v polovině listopadu 
na zimu nevypadalo, 
vedení Krajské správy 
a údržby silnic je na ni 
už téměř měsíc plně 
připraveno. Začátek 
zimního období totiž ofi-
ciálně připadá na první 
listopadový den. 

„Ve skladech máme k dispozici 
více než 22 tisíc tun posypové 
soli a do terénu je na Vysočině 

připraveno vyjet více než 150 
vozů údržbové techniky včetně 
21 nových sypačů,“ informoval 
ředitel Krajské správy a údrž-
by silnic Vysočiny Jan Míka 
s tím, že celý region se dělí 
do 120 údržbo-
vých okruhů 
a silnice 
jeho pra-
covníci 
zprovoz-
ňují podle 
jejich dů-
ležitosti.

Nejpozději do konce listopa-
du budou dokončeny všechny 

práce na silnicích 
tak, aby by-

ly vozovky 
průjezdné 
a připrave-
né na zimní 
údržbu. 

„Po-
hyb vozidel 

Krajské sprá-
vy a údržby silnic Vysoči-

ny zaznamenávají přístro-
je GPS. Data následně sdílíme 

s Hasičským záchranným sbo-
rem Kraje Vysočina a v přípa-
dě mimořádné události je při-
praveno pomoci nejbližší vyjeté 
vozidlo údržby,“ vysvětluje rad-
ní Kraje Vysočina pro oblast do-
pravy Jan Hyliš (ČSSD). 

V období loňské zimy uje-
li krajští silničáři téměř 540 ti-
síc kilometrů. Nejnáročnější zi-
mu evidovali na přelomu let 
2012/2013, kdy jejich tachome-
try natočily 688 tisíc kilometrů. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Plán zimní údržby mají silničáři od 30. září. Přibyl jeden nově solený okruh v okolí Bystřice nad Pernštejnem. FOTO: ARCHIV KSUSV

Kraj Vysočina hledá společensky 
odpovědné organizace

Znáte někoho, kdo po-
dle vás dělá něco vý-
jimečného v oblas-
ti společenské od-
povědnosti? Za-
slouží si za svou 
činnost oceně-
ní? Pak ho nevá-
hejte informovat 
o čtvrtém ročníku 
soutěže Cena hejtma-
na Kraje Vysočina za spo-
lečenskou odpovědnost. 

„Každoročně touto cestou 
oceňujeme snahy podniků i or-
ganizací, které do svých pro-
vozních činností integrují zá-
jmy sociální, environmentální, 
etické, lidskoprávní a také dba-
jí na potřeby svých zákazníků,“ 
vysvětluje hejtman Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD) s tím, že 

cena se uděluje ve čty-
řech kategoriích, 

v soukromém sek-
toru do 250 a nad 
250 zaměstnanců 
a dále v katego-
rii veřejný sektor 
– obce a ostatní. 

Loni se soutěže 
zúčastnilo bezmá-

la 30 organizací ze sa-
mosprávy i byznysu, nej-

lépe si vedly firmy B:TECH, 
MANN+HUMMEL, Střední 
průmyslová škola Třebíč a měs-
to Žďár nad Sázavou.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

4 miliony 

korun 

na vzdělávání 

praktiků

Krajský 

dispečink: 

567 117 100

Asistenční 

služba ŘSD: 

800 280 281

❚ Radní Martin Hyský hlasuje o nejzásadnějších tématech pro Kraj Vy-
sočina.  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Hlavním tématem veřejného fóra bylo zadržování vody v krajině
Nejzásadnějším tématem letoš-
ního Fóra Zdravého Kraje Vy-
sočina byla jednoznačně ochra-
na vod, péče o čistotu vod a za-
držování vody v krajině. Setká-
ní, které každé dva roky pořádá 
Kraj Vysočina jako člen Národ-
ní sítě Zdravých měst, se konalo 
potřetí v krajském sídle v Jihla-
vě v polovině listopadu.

Více než stovka účastníků fó-
ra se u jedenácti stolů shodla 
na dalších významných téma-
tech, na která se v následujících 
dvou letech zaměří pozornost. 
„Odborné veřejnosti chybí ob-
chvaty měst a obcí, řešit se bu-
de také podpora prevence dět-
ské obezity nebo potřeba zvy-
šovat dostupnost domácí palia- 
tivní péče. Mluvili jsme také 
o nutnosti zachovat dostupnost 
veřejných služeb – pošty nebo 
prodejny – na venkově,“ uvedl 
radní Kraje Vysočina Martin 
Hyský (ČSSD), politik Projektu 
Zdravý Kraj Vysočina a MA21. 
Sám se účastnil diskuze u něko-
lika stolů a přivítal, že stejně ja-
ko on lidé vnímají nedostatek 

vody v krajině jako závažný 
problém, který je potřeba řešit.

U stolu mladých debatovali 
žáci Gymnázia Jihlava, Gymná-
zia Třebíč a studenti VŠPJ. Mají 
chuť realizovat vlastní akce, po-
strádají však zdroje a ještě vý-
znamněji zastřešení možných 
aktivit.

V samotné diskuzi zazněla 
i pozitiva – například viditelně 
lepší technický stav krajské pá-
teřní silniční sítě nebo angažo-
vání kraje v podpoře regionál-
ních potravin.

Přehled deseti top problémů 
definovaných účastníky fóra na-
jdete na stránkách www.novi-
nykrajevysocina.cz. Jejich ak-
tuálnost prověří veřejný socio-
logický průzkum v prvním čtvr-
letí příštího roku a následně 
seznam projedná Zastupitelstvo 
Kraje Vysočina.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

video na  
novinykrajevysocina.cz
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Nejvyšší ocenění kraje pro jedenáct osobností
Dřevěné, skleněné medaile a nakonec kamennou 
medaili převzaly začátkem listopadu na slav-
nostním večeru v Horáckém divadle v Jihlavě 
významné osobnosti Vysočiny. Kraj Vysočina 
nejvyšší ocenění uděluje od roku 2008 a letos 
k oceněným laureátům přibylo 11 umělců, spor-
tovců i odborníků ve svém oboru, kteří si respekt 
a uznání rozhodně zaslouží. Ocenění předával 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

„Do dnešního dne krajští zastu-
pitelé ocenili 101 našich spolu-
občanů za mimořádné pracov-
ní, umělecké, sportovní i spo-
lečenské úspěchy, a to bez roz-
dílu věku. Každé ze 101 jmen 
psalo zajímavý, originální a in-
spirativní příběh utvářející bo-
hatství Vysočiny, a ani letoš-
ní ocenění nejsou výjimkou,“ 
uvedl na úvod slavnostního ve-
čera hejtman Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).

Nejvyšší ocenění Kraje 
Vysočina – Kamenná medaile
Je nejvyšším oceněním Kraje 
Vysočina. Je určena těm, kte-
ří se svou dlouhodobou prací 
zasadili o významný prospěch 
obyvatel Kraje Vysočina.

Martina Sáblíková
narozena 1987 v Novém Městě 
na Moravě

Martina Sáblíková dosáhla už 
v mladém věku díky své píli 
a pracovitosti obrovských spor-
tovních úspěchů a Vysočinu 
i Českou republiku proslavila 
na mnoha světových kolbištích. 
Její jméno znají po celém světě, 
a to nejen zapálení sportovní fa-
noušci. 

Se sportem začala Martina 
Sáblíková v jedenácti letech, 
kdy se pod vlivem otce věnova-
la basketbalu. Brzy ovšem pře-
šla ke svému osudovému spor-
tovnímu odvětví a od čtrnác-
ti let je českou reprezentantkou 
v rychlobruslení. Pod vedením 
trenéra Petra Nováka přivedla 
české rychlobruslení ke zdaleka 
nejlepším výsledkům v jeho ví-
ce než stoleté historii. 

Za Martinu, kterou sportov-
ní povinnosti odvelely do zahra-
ničí, převzala ocenění maminka 
Eva Sáblíková.

Nejvyšší ocenění Kraje 
Vysočina – Skleněná medaile
Medaile určená pro ty, kte-
ří jednorázovým činem nebo 
svou dlouholetou prací přispě-
li k rozvoji kraje a prospěchu 
jeho obyvatel.

Jiří Jakeš
narozen 1967 v Jihlavě

Jiří Jakeš vybudoval pozitivní 
vztah k hudbě a zpěvu mezi 
stovkami dětí i dospělých. Stál 
u zrodu prvního profesionál-
ního orchestru v kraji a neú-
navně se stará o jeho perma-
nentní umělecký růst. Na za-
čátku své kariéry učil na zá-
kladní umělecké škole 

v Jihlavě, kde působil 22 let. 
Stal se dirigentem Komorního 
orchestru města Jihlavy a řady 
vynikajících pěveckých sborů, 
se kterými absolvoval řadu 
soutěží a přehlídek a několik 
zahraničních turné po Francii, 
Německu, Švýcarsku, Rakous-
ku, Holandsku nebo Belgii. 
Před 15 lety byl jedním ze za-
kladatelů profesionálního or-
chestru v tehdy nově zřízeném 
krajském městě, poté se stal 
jeho šéfdirigentem a i dnes se 
stará o umělecký růst a drama-
turgii tohoto jediného profe-
sionálního orchestru v Kraji 
Vysočina.

Zdeněk Martínek
narozen 1965 v Pelhřimově

Speciální pedagog a etoped 
Zdeněk Martínek je uznávaným 
odborníkem na problematiku 
agresivity a šikany. V roce 1991 
začínal v pedagogicko-psycho-
logické poradně v Pelhřimově 
jako speciální pedagog, vytvořil 
speciální čítanku pro děti s dys-
lexií. Později se více věnoval 
problematice poruch chování 
a stal se uznávaným odborní-
kem na problematiku agresivity 
a šikany. Jeho kniha „Agresivita 
a kriminalita školní mládeže“ 
již doznala druhého rozšířeného 
vydání a jeho přednášky absol-
vovaly bezmála tisíce učitelů 
a rodičů z celé republiky. Ná-
ročnou práci vyvažuje působe-
ním v ochotnickém spolku Rie-
ger v Pelhřimově.

Petr Mejzlík
narozen 1959 v Třebíči

Petr Mejzlík má na svém kontě 
nespočet sportovních úspěchů 
v triatlonu a kvadriatlonu v řadě 
zemí světa. Po celou dobu závo-
dí pod hlavičkou domovského 
oddílu Třebíče. Se sportem začí-
nal v deseti letech v oddíle spor-
tovní gymnastiky. Nejlepších 
sportovních výsledků dosáhl 
v kvadriatlonu, ve kterém závo-
dí od roku 2003. V letošním ro-
ce zahájil v triatlonu a kvadriat-
lonu svoji 30. sezónu. V těchto 
odvětvích dosáhl významných 
úspěchů na závodech doma 
i v zahraničí, závodil například 
v Izraeli, Kanadě, Norsku, Sar-
dinii, Maďarsku, Slovensku, 
Dánsku, Anglii, Španělsku, Ně-
mecku, Chorvatsku, Polsku, Ra-
kousku nebo Egyptě. V kvadri-
atlonu je osmkrát mistrem světa, 
dvakrát mistrem Evropy, třikrát 
mistrem ČR a pětkrát zvítězil 
ve Světovém poháru.

Petr Ryška
narozen 1967 v Jihlavě

Pro Petra Ryšku je celoživot-
ním posláním pozvednutí jih-
lavského i celonárodního spor-
tu. Dovedl desítky plavců 
z Vysočiny do reprezentace 
a stará se o zázemí sportovců 
jako funkcionář. Plavání se vě-
noval od mládí jako reprezen-
tant ČR, později se soustředil 
například na horolezectví. 
Po vystudování fakulty tělesné 
výchovy působí jako trenér 
a funkcionář. Dovedl několik 
desítek plavců z Vysočiny 
do reprezentace ČR, čtyři roky 
byl také hlavním trenérem ju-
niorské reprezentace ČR a je-
denáct let působil v realizač-
ních týmech plaveckých repre-
zentací ČR dospělých i junio-
rů. Jako funkcionář se zasloužil 
o rozvoj plavání v Jihlavě 
a na Vysočině, když zřídil 
Krajské centrum plavání, a ta-
ké se přičinil o zřízení sportov-
ní třídy na gymnáziu v Jihlavě. 
Je zakladatelem a ředitelem 
každoročních velkých meziná-
rodních závodů Axis Cup. 

Pavel Toman
narozen 1956 v Jihlavě

Pavel Toman je sochař a kul-
turní organizátor s umělec-
kým založením. Od roku 
2001 je členem Skupiny vý-
tvarných umělců Vysočiny, 
která spadá pod Unii výtvar-
ných umělců ČR. Žije a tvoří 
v Jihlavě. Výtvarné činnosti 
se věnuje už více než 20 let, 
začínal se šperky a miniatura-
mi a postupně přecházel 
k rozměrnějším plastikám 
a abstraktním skulpturám. 
Na svém kontě má řadu indi-
viduálních výstav doma 
i v zahraničí a zúčastnil se 
mnoha skupinových výstav.

Petr Zezula
narozen 1944 ve Velkém Meziříčí

Petr Zezula je lyžař tělem i duší, 
autoritou a živou pamětí tohoto 
sportu. Obětoval mu víc než 
kdokoli jiný a před jeho zásluha-
mi a lyžařským životem se sluší 
smeknout. Začínal coby člen 
Spartaku Velké Meziříčí a už 
tam měl nezastupitelné místo 
v jeho vedení a práci s mládeží. 
Po roce 1989 stál u vzniku sa-
mostatného ski klubu ve Velkém 
Meziříčí a zásadním způsobem 
se podílel a stále podílí na roz-
voji sportovního areálu na tam-
ním Fajtově kopci. Má také ob-
rovský podíl na rozvoji mládež-
nického lyžování na Vysočině. 
V roce 2003 byl navíc spoluza-
kladatelem Lyžařského poháru 
Vysočiny – veřejné a náborové 
soutěže zaměřené na oživení 
a popularizaci lyžování a ožive-
ní činnosti oddílu lyžování. 

Nejvyšší ocenění Kraje 
Vysočina – Dřevěná medaile
Nejvyšší ocenění Kraje Vy-
sočina určené těm, kteří svou 
aktivitou přispěli k propaga-
ci dobrého jména Kraje Vy-
sočina, a jsou příkladem pro 
ostatní mladé progresivní 
a houževnaté lidi.

Monika Benešová
narozena 1990 v Brně

Monice Benešové z Nového 
Města na Moravě ani vážný 
zdravotní hendikep nezabránil 
v obdivuhodném výkonu. Od lé-
kařů si vyslechla, že vážné zdra-
votní problémy jí způsobují aler-
gie na lepek, mléko a sóju, nene-
chala se však odradit a rozhodla 
se splnit si svůj dávný sen: zdo-
lat Pacifickou hřebenovku – Pa-
cific Crest Trail. Na jedné z nej-
těžších pěších tras světa se mu-
sela vypořádat nejen 

s nástrahami americké divočiny, 
včetně setkání s medvědy, výky-
vy počasí, i s důsledky své ne-
moci. Trasu přes 4 200 km od ji-
hu na sever USA zvládla za pět 
měsíců a šest dnů. Po svém ná-
vratu uspořádala přednášku 
o svém dobrodružství a veškeré 
peníze ze vstupného věnovala 
dobrovolnickému centru v Pra-
ze. Kamarádi ji přezdívají žen-
ský Forrest Gump.

Pavlína Havlenová
narozena 1993 v Třebíči

Profesionální záchranářka 
a dobrovolná hasička Pavlína 
Havlenová se pravidelně umís-
ťuje na stupních vítězů v ex-
trémních hasičských soutěžích. 
Od mládí chtěla být profesio-
nální záchranářkou, což se jí 
splnilo. Vystudovala obor zdra-
votnický záchranář na univerzi-
tě a pracuje ve Zdravotnické zá-
chranné službě Kraje Vysočina 
jako řidič-záchranář. Je také 
dobrovolnou hasičkou a vícená-
sobnou medailistkou z extrém-
ních hasičských soutěží, kde se 
simuluje enormní zátěž při reál-
ném zásahu a plní se řada nároč-
ných úkolů. Například loni si 
výborná umístění vybojovala 
v Polsku, Slovinsku i Jihlavě, 
předtím také v USA.

Denisa Musilová
narozena 1978 v Jihlavě

Jihlavská rodačka Denisa Musi-
lová patří k nepřehlédnutelným 
osobnostem výrazového tance 
ve světovém měřítku. Řadu let 
tančila v Izraeli a v New Yorku, 
na kontě má několik úspěšných 
spoluprací se světovým špičko-
vým tanečníkem Michailem Ni-
kolajevičem Baryšnikovem. Tan-
ci se věnuje od sedmi let, kdy za-
čínala v jihlavském klubu Hotch-
-Potch. Dnes je majitelkou 
několika významných tanečních 

cen a grantů, na Vysočinu se vrá-
tila, navázala spolupráci s Ná-
rodním divadlem a jejím snem je 
vytvořit v Jihlavě centrum výra-
zového tance. Zázemí našla 
v Horáckém divadle Jihlava.

Lucie Satrapová
narozena 1989 v Havlíčkově Brodě

Lucie Satrapová už řadu let úspěš-
ně reprezentuje rodný Havlíčkův 
Brod, Kraj Vysočina a Českou re-
publiku v Evropě a ve světě. Jako 
brankářka českého reprezentační-
ho týmu dosahuje trvale výbor-
ných úspěchů v házené v celosvě-
tovém měřítku. Například se před-
stavila na Mistrovství Evropy 
2013 v Srbsku (15. místo), v roce 
2016 ve Švédsku (10. místo), za-
hrála si také na Mistrovství světa 
2012 v Srbsku (12. místo) a v roce 
2017 v Německu, kde její tým ob-
sadil historicky nejlepší výsledek – 
8. místo. Lucie nebyla v době pře-
dávání ocenění v Česku, a tak 
za ni cenu převzal tatínek, 

Slavnostním večerem pro-
vázel herec Horáckého diva-
dla Jihlava Zdeněk Stejskal. 
Program koncertem zakonči-
la Filharmonie Gustava Mahle-
ra Jihlava, která vznikla v Jih-
lavě v roce 2003 s původním 
názvem Komorní filharmonie 
Vysočina. O umělecký rozvoj 
filharmonie dlouhodobě pečuje 
její šéfdirigent a jeden z letoš-
ních laureátů Nejvyšších oceně-
ní Kraje Vysočina Jiří Jakeš.
www.kr-vysocina.cz/oceneni 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Kamenná medaile je určená 
tomu, kdo se svojí dlouhodo-
bou prací zasadil o významný 
prospěch obyvatel Vysočiny. 

Skleněná medaile je urče-
ná tomu, kdo jednorázovým 
činem, nebo svojí dlouhole-
tou prací přispěl k rozvoji kraje 
a prospěchu jeho obyvatel. 

Dřevěná medaile je určená 
tomu, kdo svojí aktivitou při-
spěl k propagaci dobrého jmé-
na kraje, a je tak příkladem pro 
ostatní. Materiál symbolizuje 
houževnatost, pružnost a růst 
mládí.

❚ Letošní laureáti nejvyššího ocenění Kraje Vysočina. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
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Denisa, Lucie, Monika, Pavlína…
Miloš Vystrčil, 
krajský  
zastupitel,  
senátor (ODS)

Nejvyšší ocenění Kraje Vyso-
čina vyrobené ze dřeva stro-
mu Kraje Vysočina houževna-
tého jeřábu - Dřevěná medai-
le se uděluje velké osobnos-
ti výrazového tance Denise 
Musilové, brankářce českého 
reprezentačního týmu Lucii 
Satrapové, dívce s neobyčej-
ně silným životním příběhem 
Monice Benešové a české 
člence Lvího doupěte, profe-
sionální záchranářce a dobro-
volné hasičce Pavlíně Havle-
nové.

Nevím proč, na předávání 
nejvyššího ocenění Kraje Vy-
sočina jsem byl asi již pod-
vanácté, přesto na mě tento-
krát zejména předávání Dře-
věných medailí silně zapůso-
bilo. A tak se stalo, že jsem 
ve čtvrtek 8. listopadu seděl 
v Horáckém divadle a téměř 

bez dechu a zároveň s rados-
tí, hrdostí a také často s doje-
tím prožíval příběhy spojené 
s oceněním mladých úspěš-
ných žen z naší Vysočiny.

Jsme na tom totiž všichni 
obdobně, nevíme, co nás v bu-
doucnosti čeká, a tak si často 
navzájem přejeme, abychom 
byli zdraví a měli štěstí, aby-
chom žili ve svobodě a v bez-
pečí, abychom se měli rádi …. 

Popravdě si přiznejme, že 
vlastně úplně nevíme, jak 
to všechno zařídit, ale ře-
kl bych, že jednou z podmí-
nek naší úspěšné budoucnos-
ti je silná, sebevědomá, pra-
covitá a přitom pokorná mla-
dá generace. 

Samozřejmě vím, že čty-
ři skvělé mladé ženy nejsou 
zárukou naší bezproblémové 
budoucnosti, ale určitě jsou 
okouzlující nadějí, a pro mě 
osobně i ohromným povzbu-
zením. Tak jsem si řekl, že se 
o tento můj pocit s Vámi ten-
tokrát v tom osmičkovém roce 
podělím. Mějte se pěkně.

Na konferenci v Jihlavě představili 
aktivity Evropského regionu Dunaj-Vltava

Na výroční konferenci 
obcí a měst Evropského 
regionu Dunaj-Vltava 
(ERDV), která se konala 
v Jihlavě koncem října, 
představil náměs-
tek hejtmana Kraje 
Vysočina pro regio-
nální rozvoj Pavel Pacal 
(STAN + SNK ED) 
výsledky celoročních 
aktivit za dobu předsed-
nictví našeho kraje. 

Velmi úspěšně byly hodnoce-
ny dvě poznávací cesty staros-
tů po ukázkových příkladech 
dobré praxe v komunitním roz-
voji malých obcí.  Více než čty-
řicet účastníků obou cest se 
mělo možnost přímo v jede-
nácti obcích ERDV seznámit 
s ukázkami dobré praxe v ob-
lasti oživování center, podpory 
místních obchodů nabízejících 
produkty domácích zeměděl-
ců a sociálních služeb na ven-
kově, podpory dobrovolnictví, 
výsadby zeleně a zkvalitňová-
ní dalších služeb pro občany,“ 
přiblížil Pavel Pacal. Evropský 
region Dunaj-Vltava zaměřil 

svoji pozornost také na veřej-
nost, a to díky kampaním Ev-
ropský den jazyků, Den seniorů 
či Den sousedů.

Závěr konference patřil vy-
hlášení výsledků mezinárodní 
soutěže Vesnice ERDV 2018, 
jejímž vítězem se stala obec 

Langau v Dolním Rakousku. 
Zástupci obce převzali oceně-
ní vyrobené podle návrhu Adé-
ly Čapkové, studentky Umě-
leckoprůmyslové akademie 
ze Světlé nad Sázavou, která 
ztvárnila charakter Evropské-
ho regionu Dunaj-Vltava jako 

Křídla, čímž nejvíce oslovi-
la porotu mezinárodní umělec-
ké soutěže. Ona sama jako oce-
nění za svůj návrh měla mož-
no navštívit formou zahraniční 
stáže školu se stejným zaměře-
ním v Rakousku a Německu.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Scény filmu Chvilky se natáčely na Vysočině
Film Chvilky režisérky Bea-
ty Parkanové mohl vzniknout 
i díky podpoře Kraje Vysočina. 
Slavnostního promítání před-
premiéry v Jihlavě se účastnila 
také náměstkyně hejtmana Kra-
je Vysočina pro oblast kultury 
Jana Fischerová (ODS). Hlav-
ní postavu mladé slečny Anež-
ky ztvárnila Jenovéfa Boková. 
Navenek prožívá plný život se 
svou rodinou, ale přesto se cí-
tí sama. Jediné, co jí dělá spo-
lečnost, jsou její housle. Scény 
z osobního života mladé sleč-
ny Anežky byly zasazeny mi-
mo jiné do ulic Jihlavy a Velké-
ho Meziříčí a okolí Dědkovské 
hory. EVA FRUHWIRTOVÁ

Mladí kuchaři vařili vysočinské 
recepty v bio kvalitě

Deset vybraných žáků 3. roční-
ků oboru kuchař-číšník jihlav-
ské střední odborné školy slu-
žeb si začátkem listopadu vy-
zkoušelo přípravu osvědčených 
receptů z Vysočiny. Žáci vařili 
z regionálních bio surovin a pod 
dohledem zkušeného kuchaře 
Michala „Huga“ Hromase. 

Účastníci vzdělávacího pro-
jektu BIO v regionu tak mohli 
nakonec ochutnat například žit-
ný chléb s kozím sýrem a me-
dem, černé jelítko a cmundu 

s pečenou hruškou a cibulí nebo 
tradiční mrkvance. 

„Koncept společného vaře-
ní žáků s profesionálním ku-
chařem se nám velice osvěd-
čil. Letos mohli naši žáci vařit 
mimo jiné s francouzských šéf-
kuchařem, držitelem dvou mi-
chelinských hvězd Philippem 
Millem,“ připomněl ředitel ško-
ly Libor Fasora s tím, že po-
dobné aktivity vedou k podpoře 
gastronomických oborů na Vy-
sočině.  MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Nelze spoléhat na havrany
Jaromír Kalina, 
krajský zastupi-
tel (KDU-ČSL), 
náměstek pri-
mátora Jihlavy

Havrani prý letos věští tuhou 
zimu. To by mohlo pomoci 
zbrzdit kůrovcovou katastro-
fu. O množství srážek nám 
ale ani havrani nic neřeknou. 
Pokud by byl dostatek srá-
žek, tak by se aspoň částečně 
mohla doplnit chybějící vlá-
ha. Ale co když budou holo-
mrazy a deficit vláhy se ještě 
prohloubí? Pro tento případ 
musí mít Kraj Vysočina jasný 
krizový scénář. Už teď totiž 
dostávám alarmující informa-
ce o nízkých hladinách pře-
hrad na Vysočině (například 

Vír). Bohužel se k nim ješ-
tě přidávají zprávy o zhorše-
né kvalitě vody (Švihov ne-
boli Želivka). Podle mě na-
stal čas na konkrétní propoje-
ní vodních systémů v našem 
kraji a pro revitalizaci příto-
ků. Cílem by mělo být zajis-
tit co nejvíce pitné vody. Už 
se totiž objevují prognózy, že 
by na jaře také mohla dojít. 
To by pak pocítil každý z nás 
a mělo by to další dalekosáh-
lé důsledky. Ve snaze zajistit 
dostatek vody musíme spo-
lupracovat i s ostatními kra-
ji. Bohužel jsem zatím od ve-
dení kraje neviděl žádný kon-
krétní projekt nebo scénář 
pro případ pokračování su-
cha. Na havrany určitě spolé-
hat nelze.

O kůrovci trochu jinak 
Kamil Vejvoda, 
krajský zastupi-
tel (KSČM) 

V současné době jsme svěd-
ky nebývalé kůrovcové kala-
mity, která devastuje naše le-
sy. K té by podle mého názo-
ru nemuselo vůbec dojít, po-
kud by se v lesích správně 
hospodařilo. Vzhledem k to-
mu, že státní lesy v nedávné 
minulosti zaměřovaly svoji 

činnost především na vytvá-
ření co největšího zisku, do-
cházelo k zanedbávání eko-
nomicky nezajímavé naho-
dilé těžby.  Tím se vytvářely 
základní podmínky pro šíření 
kůrovce.  Vytvořený zisk pak 
stát použil ne vždy zcela hos-
podárně, např. na platy ne-
nasytných státních úředníků. 
Otázkou je, kdo za tento stav 
ponese odpovědnost a ko-
lik peněz bude muset zapla-
tit daňový poplatník za obno-
vu  poničených lesů. 

Buchtův kopec: 
 nekonečný seriál?
Čeněk Jůzl,  
krajský zastupi-
tel (KDU-ČSL), 
zastupitel města 
Havlíčkův Brod 

Kraj Vysočina se snaží are-
ál bývalého sanatoria Buch-
tův kopec prodat už něko-
lik let. Ani se tomu nelze 
divit, když vidím diletanti-
smus, jakým se prodej pro-
vádí. Poslední soutěž byla 
zrušena kvůli nesrozumitel-
ným kritériím. Jiná kritéria 
už ale formulována nebyla. 
Došly další tři nabídky, ně-
které na poslední chvíli. Za-
stupitelé je dostali jen mai-
lem, bez podkladů a vyjád-
ření právníků. Jedna z nabí-
dek byla o 1,2 milionu korun 

vyšší, jenže nebyla prý jiště-
na, což ale přitom nikdo ne-
požadoval. Když jsme jako 
zastupitelé KDU-ČSL chtě-
li výběr zpřehlednit a požá-
dat o přestávku, byli jsme 
přehlasováni. Celé to stačilo 
vyřešit jednoduše tak, jak je 
to zvykem třeba u nás v Ha-
vlíčkově Brodě: tedy obál-
kovou metodou. Prodej by 
měl jasná pravidla i termí-
ny a o vítězi by rozhodla ce-
na. Zatímco právě probíhají-
cí unáhlený a nejasný prodej 
otevírá prostor pro speku-
lace a odvolávání právníků. 
Tím pádem bohužel hro-
zí průtahy i to, že areál bu-
de chátrat a bude klesat jeho 
hodnota. Uvidíme, kdy tento 
seriál skončí… 

❚  Křídla vyrobená studentkou Adélou Čapkovou předal náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální 
rozvoj Pavel Pacal zástupcům vítězné Vesnice ERDV 2018. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

❚  Hosté jihlavské premiéry. Zleva herečky Alena Mihulová, Jenovéfa Boková a režisérka Beata Parkanová.
 FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

❚  Žáci se s chutí zapojili do přípravy jídel, a potvrdili tak smysluplnost 
konceptuspolečného vaření s profesionálem. FOTO: OA, VOŠZ A SZŠ, SOŠS JIHLAVA

Kůrovec konečně polevil v aktivitě 
Letošní rok byl pro vlastní-
ky lesů opravdu náročný. Mno-
zí ještě neměli po říjnové vich-
řici a dalších bořivých větrech 
zpracované polomy a už nasta-
lo rojení kůrovce. Letos to by-
lo v polovině dubna, tedy mini-
málně o tři týdny dříve, než je 
obvyklé. I další průběh roku ků-
rovci vyloženě svědčil. Od je-
ho prvního rojení bylo jen ně-
kolik málo dní, kdy by se zasta-
vil jeho vývoj. Na přelomu lé-
ta a podzimu se tak v plné síle 
projevil důsledek jeho celoroč-
ní aktivity. Porosty, zejména ty 
smrkové, v nebývalé intenzitě 
změnily barvu do rezava. Říj-
nové suché a teplé počasí do-
nutilo i kůrovcem nenapadené 
smrky shodit v nebývalém roz-
sahu „zelené“ jehličí, stejně ja-
ko v roce 2015.  „Podle kon-
krétní situace je potřeba chlad-
ných měsíců na přelomu roku 
využít k obnovení čistoty le-
sa. Mírné zimní počasí zlepšuje 
možnost připravit holiny k za-
lesnění – provést úklid po těž-
bě, postavit oplocenky. Posled-
ní roky bývá jaro velice krátké, 
a tedy dnů vhodných k zales-
ňování nebývá mnoho. Každý 
z nich je třeba využít k tomu, 
aby se co nejvíce sazenic při 
vhodných podmínkách dostalo 

do země,“ zdůrazňuje Martin 
Hyský (ČSSD), radní pro oblast 
lesního a vodního hospodářství, 
zemědělství a životního pro-
středí. „Drtivá většina vlastníků 
si je vědoma toho, že zalesňovat 
smrkem ve stejném rozsahu ja-
ko doposud není ta správná ces-
ta. Neznamená to však, že by-
chom se mu měli zcela vyhýbat. 
Zastoupení smrku lze redukovat 
následnou výchovou porostu, 
čím je možné postupně dosáh-
nout zvýšení podílu meliorač-
ních a zpevňujících dřevin o de-
sítky procent,“ doporučil jednu 
z možných cest při zalesňová-
ní Jiří Bartoš, vedoucí odděle-
ní lesního hospodářství a mysli-
vosti krajského úřadu. 

S ohledem na rozsah no-
vě vznikajících holin a omeze-
nou dostupnost sadebního mate-
riálu logicky nastává situace, že 
část vlastníků má problém do-
držet dvouletou lhůtu pro zales-
nění holin vzniklých po těžbě. 
O prodloužení této lhůty mo-
hou vlastníci lesů požádat stát-
ní správu lesů na místně pří-
slušných městských úřadech. 
Tam jsou také do konce břez-
na povinni podat příslušné úda-
je za předchozí kalendářní rok 
z tzv. lesní hospodářské eviden-
ce. EVA FRUHWIRTOVÁ
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PŘEDSTAVUJEME VÁM… Žáci devátých tříd si vybírají 
střední školy

V říjnu a listopadu se uskutečni-
ly ve všech pěti krajských měs-
tech přehlídky středních škol, 
které jsou každoročně nejen pro 
žáky 9. tříd a jejich rodiče jed-
ním z důležitých zdrojů infor-
mací při výběru střední školy. 
Školy představily žákům doved-
nosti, které se na školách naučí, 
ale také kulinářské, technické 
a chemické ukázky toho, co je 
může čekat.  „Pozitivním tren-
dem posledních let je účast fi-
rem z příslušného území. Mladí 
lidé tak mají možnost se na stej-
ném místě seznámit jak s obo-
rovou nabídkou škol, tak s per-
spektivou budoucího uplatnění 
u zaměstnavatelů na území kra-
je,“ oceňuje vedoucí krajského 
odboru školství Kamil Ubr. 

Velký zájem byl o publikaci 
s přehledem středních škol v re-
gionu, kterou připravil Kraj Vy-
sočina, a rozdával ji na všech 
školských přehlídkách. Obsahu-
je přehlednou oborovou nabíd-
kou středních škol zřizovaných 
Krajem Vysočina pro školní 
rok 2019/2020. V elektronické 
podobě je publikace dostupná 
na školském krajském portálu. 

„Chceme žákům i rodičům 
usnadnit sběr informací o školách 
v našem kraji, proto jsme vše důle-
žité shromáždili na jednom místě. 
Věřím, že to přinese snazší rozho-
dování,“ vysvětluje radní pro ob-
last školství Jana Fialová (ČSSD). 
Přihlášky na střední školy do obo-
rů s talentovou zkouškou se po-
dávají do 30. listopadu 2018 pro  
1. kolo přijímacího řízení. Přihláš-
ky na střední školu bez talentové 
zkoušky až do 1. března 2019 pro 
1. kolo přijímacího řízení. 

Kraj Vysočina zřizuje 35 
středních škol a na jejich provoz 
vynakládá cca 300 milionů ko-
run ročně. Kromě podpory stá-
vajících oborů na zřizovaných 
školách podporuje kraj jako zři-
zovatel zavedení zcela nových 

oborů jako například energetik 
nebo mechanik – seřizovač za-
měřený na zpracování plastů, 
na školách nabízí výuku jazy-
ků s rodilými mluvčími, přispí-
vá na zahraniční studijní pobyty, 
spolupodílí se na úhradě nákla-
dů při účastech na mezinárod-
ních soutěžích. „Zaměřujeme 
se také na podporu volnočaso-
vých aktivit. Letos do této ob-
lasti směřuje 2,5 milionu korun 
a dalších osm milionů na zájmo-
vé vzdělávání od kraje si rozdě-
lují obce, které zřizují základní 
školy,“ dodává radní Jana Fialo-
vá.  EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Přehlídky středních škol slouží 
k tomu, aby si žáci vybrali své další po-
kračování studií. FOTO: MILAN KRČMÁŘ

Domov Ždírec se zaměřuje na péči 
o nemocné s Alzheimerovou chorobou

Domov Ždírec u Polné 
je krajskou příspěvko-
vou organizací, která 
poskytuje sociální poby-
tové služby seniorům 
převážně z Kraje 
Vysočina, kteří nemo-
hou žít z důvodu snížené 
soběstačnosti ve svém 
domácím prostředí. 
Poskytuje také odborné sociální 
poradenství nemocným Alzhei-
merovou chorobou a jinými de-
mencemi, jejich rodinám, pečo-
vatelům i široké veřejnosti. To-
to onemocnění mozku postihuje 
především starší osoby a způso-
buje nevratné změny. Projevu-
je se zmateným chováním a ne-
obvyklou ztrátou paměti. Varov-
ným signálem je to, když člo-
věk například zabloudí ve svém 

vlastním domě nebo nepoznává 
známé věci.  Zkušení odborní-
ci se zaměřují nejen na nemoc-
né, ale i na pečující, kterým po-
skytují odborné poradenství 
v oblasti právní, finanční a pře-
devším psychologické. Poradí, 
jak uzpůsobit domácí péči, jaký 
denní režim nastavit, jak pomo-
ci nemocnému s hygienou, stra-
vou, orientací v čase a prosto-
ru a především, kde hledat dal-
ší pomoc.

„Naším posláním je podporo-
vat seniory v péči o sebe sama 
a zachovávat jejich přirozené so-
ciální kontakty. Snažíme se jim 
umožnit důstojné prožití podzi-
mu života,” říká ředitelka Mar-
tina Matějková.  Domov posky-
tuje svým klientům ubytování, 
stravu, ošetřovatelskou péči, po-
moc při zvládání běžných úkonů 
při osobní hygieně a také pomoc 
v mnoha dalších oblastech. To se 

týká i zprostředkování kontak-
tu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti 
a aktivizační činnosti. Aktuální 
kapacita domova je 116 klientů, 
o které pečuje 85 pracovníků, 
z toho 11 zdravotních sester a 40 
pečovatelek.

Zahrada paměti slouží 
k aktivnímu odpočinku
Třetím rokem využívají klienti 
a jejich návštěvy Zahradu pa-
měti. Je plná bylinek, keřů, kvě-
tin, ovocných stromů, zajíma-
vých zákoutí a kvete od brzké-
ho jara do podzimu. Pro seniory 
a pro děti jsou v ní nainstalo-
vány hrací prvky, knihobudka 
a domeček pro kamerunské ko-
zy a morčata. Seniory navště-
vují pravidelně dobrovolníci. 
Povídají si s nimi, čtou a cho-
dí na procházky. Pokud chce-
te svůj čas smysluplně využít 

a stát se dobrovolníkem i vy, 
klienti Domova ve Ždírci vaše 
rozhodnutí ocení. 

Spokojení zaměstnanci jsou 
základem dobré péče o klienty
Domov Ždírec byl v loňském 
roce oceněn prvním místem 
v soutěži Podnik přátelský ro-
dině.  Vytváření příjemné-
ho pracovního prostředí je jed-
nou z priorit vedení organiza-
ce. Do prostor domova je povo-
len neomezený vstup dětí, což 
přispívá pozitivně k mezigene-
račnímu kontaktu. Ředitelka 
Martina Matějková si totiž vel-
mi dobře uvědomuje, že o lidi 
s demencí mohou pečovat pou-
ze spokojení zaměstnanci. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

❚  Seniory navštěvují nejen dobrovolníci, ale také děti. Mezigenerační kontakt je pro nemocné Alzheimerovou chorobou velmi přínosný. 
  FOTO: ARCHIV DOMOV ŽDÍREC

Příště představíme krajskou  
organizaci Vysočina Education.

Jednotná zkouška  
se koná ve dvou termínech 
a je stanovena na dny: 

1. termín: 
12. dubna 2019 – pro čtyřleté 
obory vzdělání, včetně nástavbo-
vého studia 

16. dubna 2019 – pro obory šes-
tiletých a osmiletých gymnázií 

2. termín: 
15. dubna 2019 – pro čtyřleté 
obory vzdělání, včetně nástav-
bového studia

17. dubna 2019 – pro obory šes-
tiletých a osmiletých gymnázií
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Tradiční andaluská rajčatová polévka

Žáci Obchodní akademie 
a Hotelové školy Havlíčkův 
Brod se v závěru října uči-
li vařit tradiční španělská jíd-
la. Do tajů cizokrajné kuchy-
ně je zasvětil španělský šéf-
kuchař žijící v Česku Enrique 
García Tejada. Společně s žá-
ky připravil rajčatovou polév-
ku, pražmu na soli a jako de-
zert dort ze tří druhů čokolá-
dy. Pro inspiraci přinášíme re-
cept andaluské polévky.

Suroviny na 4–5 porcí:
  1,5 kg zralých červených rajčat
  velká zelená paprika
  cibule
  dva stroužky česneku
  starší konzumní chléb
  25 cl panenského olivového oleje
  20 g listů máty
  sůl, pepř, bobkový list, sladká 

paprika
  1,5 l kuřecího vývaru
  4–5 kusů vajec

Postup
Oloupeme a nakrájíme rajča-
ta a chléb nakrájíme na kost-
ky. Poté nakrájíme papriku, ci-
buli a česnek. V kastrolu, nej-
lépe keramickém, rozehřejeme 
olej, zpěníme cibuli a česnek. 
Následně na zesklovatělou ci-
buli přidáme rajčata a papri-
ku a 10 až 25 minut restuje-
me. Potom zalijeme vodou ne-
bo zeleninovým či kuřecím 
vývarem, osolíme a necháme 
dalších 10 minut vařit na mír-
ném ohni. Během varu občas 
zamícháme. Před skončením 
varu přidáme kostky opečené-
ho chleba a lístky máty. Do té-
to chutné výživné polévky mů-
žeme ještě přidat vejce, pone-
chat je celá nebo je rozmíchat 
s rajčaty, čímž docílíme pře-
kvapivé chuti. A španělsky: 
buen gusto!
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

video na  
novinykrajevysocina.cz

 

Dotační politika Kraje Vysočina v roce 2019
pondělí 7. ledna 2019 od 10:30 do 16:00 hodin
sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, budova B

Akce se koná pod záštitou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.
Více informací na www.kr-vysocina.cz.

Svoji účast na konferenci prosím potvrďte na e-mail: matouskova.l@kr-vysocina.cz nebo na mobil: 724 650 278 

do 17. 12. 2018.

KONFERENCE

V Humpolci otevřeli Centrum zemědělského vzdělávání 
Školní statek v Humpolci ote-
vřel v polovině listopadu Cent-
rum zemědělského vzdělávání. 

Nové prostory v areálu v Du-
silově budou sloužit jak pro po-
třeby statku, tak především pro 
výuku studentů humpolecké 
České zemědělské akademie.  
Tu zřizuje Kraj Vysočina.

Ve spodní části areálu sto-
jí nová prostorná hala, kde bu-
dou umístěny nejmoderněj-
ší stroje zemědělské techniky, 
které budou k dispozici studen-
tům. „Zároveň se nám podařilo 
upravit stávající výcvikovou ha-
lu, kde je nová učebna a záze-
mí pro výuku,“ přiblížil ředitel 

Školního statku v Humpolci Jan 
Mácha. Další novou stavbou je 
stáj, ve které bude kromě tradič-
ního výkrmu prasat také drobno-
chov. Nová hala pro výkrm pra-
sat o rozloze přes 700 m2 pojme 
přes 700 kusů prasat. Prostory 
jsou připravené rovněž pro kom-
pletní reprodukční proces prasat 

včetně připouštění, porodů selat 
a jejich následný odchov.

Nejnovější investice v areálu 
školního statku jsou dohromady 
za bezmála 60 milionů korun. In-
vestorem byl Kraj Vysočina, kte-
rý na akci získal dotaci z Integro-
vaného regionálního operačního 
programu. EVA FRUHWIRTOVÁ
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Uzávěrka příštího čísla je 6. prosince a distribuce plánovaná od 17. prosince. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

Střední odborná škola
a střední odborné 

učiliště Třešť
Nabízíme obory:

s maturitním vysvědčením

s výučním listem

   PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

CUKRÁŘ, ŘEZNÍK UZENÁŘ
TRUHLÁŘ

KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
michal.anton@outlook.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDE KONAT V TERMÍNU 12. 1. 2019 OD 8 DO 13 HODIN.
VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ČERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

j12-soštD
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SATELITNÍ DOTACE
✓ na montáž nové paraboly 
 jen za 300 Kč
✓ nebo naladění karet se 100     
 programy od 149 Kč měsíčně

tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz
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Tel. 603 195 520
www. ksstavebni.cz, ksstavebni@seznam.cz

MĚŘENÍ TERMOKAMEROU 
BLOWERDOOR TESTY
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HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi? 
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

Regionální vydavatelství 
(vydává Noviny Kraj Vysočina) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

I ZKUŠENÉ 
MANAŽERY 
INZERCE!
Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, 

přidejte pár řádek motivačního dopisu, 
a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné
obchodní zástupce, inzertní

poradce, manažery inzerce!

Designed by Kues / Freepik RV
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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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Díky snadné dostupnosti, pří-
znivým cenám a  pohostinnosti je 
tuzemská dovolená trendem po-
sledních let. Neméně důležitým dů-
vodem je krásná krajina a památky. 
To vše najdete také ve Žďárských 
vrších na Vysočině. Máme pro vás 
i jeden konkrétní tip.

Rodinný hotel Pavla u  Nového 
Města na Moravě je ideálním mís-
tem pro aktivní dovolenou. Nachá-
zí v malebné krajině u rybníků Sy-
kovec a  Medlov. Na podzim nebo 
na jaře si sice koupání neužijete, za 
to tady najdete skvělý výchozí bod 
pro turistiku a cykloturistiku. 

„V  okolí jsou krásně upravené 
cyklostezky. I  když občas musíte 

do kopce, nejsou tady strmá stou-
pání a klesání jako na Šumavě nebo 
v Beskydech,“ říká manažerka ho-
telu Pavla Okounová.

V dosahu jsou přírodní zajíma-
vosti jako Devět skal, Čtyři palice, 
Tři studně, Pasecká skála, Pernič-
ky. Mezi kulturními památkami je 
největším lákadlem poutní místo 
Zelená hora, Hlinsko se známým 
betlémem nebo hrad Pernštejn. 
I  v  nejbližším okolí jsou zajíma-
vé cíle, jako Japonská zahrada ve 
Sněžném nebo zámek a  unikátní 
muzeum lyžování v Novém Městě 
na Moravě.

V zimě jsou Žďárské vrchy rájem 
pro příznivce běžek. „Pokud nejsou 
velké výkyvy teplot, tak se tady 
sníh drží velmi dlouho. Naší velkou 
výhodou je ale nedaleká Vysočina 
Arena, kde je dostatek sněhu k dis-
pozici celou zimu. Pokud se zrov-
na nekonají závody, je ve vyhraze-
ných hodinách zdarma přístupná 
veřejnosti. Můžete si tady zajezdit 
i v době, kdy nikde jinde není sníh,“ 
vysvětluje Pavla Okounová.

Vyznavači sjezdového lyžová-
ní mohou v  okolí využít několik 

sjezdovek – v  Novém Městě, Ka-
rasíně, Jimramově, Svratce nebo 
snowtubing v Zubří.

V hotelu Pavla samozřejmě ne-
chybí lyžárna. Po aktivitách na čer-
stvém vzduchu můžete naplno vy-
užít pohostinnosti hotelu. Třeba 
nabrat energii v hotelové restauraci 
s vyhlášenou klasickou českou ku-
chyní nebo se zrelaxovat v sauně.

Pokud ještě nemáte plány na 
silvestrovský pobyt, tak vězte, že 
v  hotelu Pavla chystají velkolepý 

večer s  hity osmdesátých let, 
s tombolou i ohňostrojem.  -red- 

KONTAKT

Aktivní dovolená v srdci Žďárských vrchů

Hotel Pavla
Vlachovice-Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.cz
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Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto
československé 
výroby

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ …atd.,
v původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní, 

popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku. Tel: 775 623 723
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Uzávěrka příštího čísla je 6. prosince a distribuce plánovaná od 17. prosince. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.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
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Kontakt:
Tel.:+420 770 104 916
e-mail: prace.jihlava@unicall.cz

www.unicall.cz
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čas dárkyNA

Generální partner 
muzikálu Čas růží

Partner muzikálu 
Čas růží

Cas_Ruzi_Vanoce_92x63_N_S_K.indd   1 05.11.18   14:46
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OD 

LEDNA

2019

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

Hudební divadlo Karlín ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni uvádí 
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Rakouští výtvarníci vystavují spolu s umělci 
z Vysočiny v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
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❚ Náměstkyně hejtmana Jana Fischerová obdivuje skleněnou plastiku umělce z Vyso-
činy Jana Exnara.

❚ Dílo Josefa Trattnera O. T. bude v budově galerie na Masarykově náměstí k vidění až 
do 6. ledna 2019.

Jihlava hostila 
Axis Cup

První listopadový víkend se Čes-
ký pohár v plavání Arena Cup 
tradičně přesunul do jihlavského 
bazénu, kde se uskutečnil další 
ročník Axis Cupu. K vidění bylo 
hned pět rekordů závodu. Shod-
ně po pěti disciplínách ovládli 
Filip Chrápavý a jednadvacetile-
tá rodačka z krajského města Vy-
sočiny Tereza Horáková, která si 
už v říjnu na Velké ceně Brna 
v závodě na 400 metrů polohově 
zajistila nominaci na prosincový 
světový šampionát v Číně.

Co se týče rekordů Axis Cu-
pu, dařilo se Simoně Kubové 
(za svobodna Baumrtové), která 
zaplavala 50 metrů znak za 26,75 
a 100 metrů znak za 57,28. Skvě-
lý čas na padesátce jí navíc vyne-
sl prémii za nejlepší bodový vý-
kon Axis Cupu. Ukázala se také 
Petra Chocová, která se v Jihlavě 
představila pouze na jeden den 
a odvezla si čtyři prvenství. Čtyři 
zlaté vybojoval i český reprezen-
tant Tomáš Franta, kterému se 
stejně jako jeho oddílové kolegy-
ni Kubové nejvíce dařilo na zna-
kových tratích. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Zlatý kickbox
Na letošním Mistrovství světa 
v kickboxu organizace WTKA, 
které se konalo v Itálii, zastupo-
vali Českou republiku i členo-
vé jihlavského Kickbox Klubu 
Reborn Natálie Králová (mlad-
ší žákyně), Žaneta Tomková 
(junioři), Tadeáš Hlásek (ju-
nioři) a Dominik Růžička (ju-
nioři). V obrovské konkurenci 
se všichni dokázali skvěle pro-
sadit a domů přivezli šest me-
dailí. Nejúspěšnější byla Na-
tálie Králová, která vybojovala 
zlatou medaili a titul mistryně 
světa WTKA 2018 v disciplí-
ně Pointfighting mladší žákyně 
– 37 kg, stříbro a titul vicemist-
ryně světa v disciplíně Pointfi-
ghting mladší žákyně – 42 kg. 
 JITKA SVATOŠOVÁ

Cenu Horác získal 
Jan Burda

Diváci Horáckého divadla Jihla-
va rozhodli o držitelích ceny Ho-
rác v 78. sezoně 2017/2018. Ti-
tul nejlepší herečka patří Len-
ce Schreiberové a nejlepší, resp. 
nejoblíbenější herec je Jan Burda. 
Jeho jméno figurovalo ve scéná-
ři slavnostního večera uspořáda-
ného 17. listopadu na domovské 
scéně v Jihlavě hned několikrát. 
Divákům se líbil i jako mladý ta-
lent a nejvíce odevzdaných hlasů 
ho vyneslo i k absolutnímu vítěz-
ství. Cenu Horác za nejlepší uve-
denou inscenaci a zároveň i vý-
pravu získala Černá komedie. 
  JITKA SVATOŠOVÁ

video na  
novinykrajevysocina.cz

SVĚTOVÝ POHÁR V BIATLONU OPĚT V NMNM

ČTVRTEK  SPRINT MUŽI  /  PÁTEK  SPRINT ŽENY
SOBOTA  STÍHACÍ ZÁVODY  /  NEDĚLE  HROMADNÝ START

www.biatlon.cz   |   www.biathlonnmnm.cz   |   www.ticketlive.cz 

BMW IBU WORLD CUP BIATHLON

NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ 20.— 23. 12. 2018

Biatlon WC2018 NMNM inz 236x300 911901581 press.pdf   1   18.10.18   10:45
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