radní Kraje Vysočina
pro oblast školství,
mládeže a sportu

Olympiáda je
víc než závody
Jen pár hodin před zahájením
Her VI. zimní olympiády dětí
a mládeže, Vysočina 2014, panuje nervozita nejen na straně
mladých sportovců, jejichž výkony budou měřitelné vteřinami, brankami nebo body, ale
i na straně pořadatelů. Kraj
Vysočina je v roli organizátora
tak velké sportovní akce, jakou
je dětská olympiáda, historicky
poprvé. Pro desítky dospělých
– pořadatelů – není olympiáda závodem, ale výzvou, možná zkouškou. Za pořadatelstvím totiž nejsou jen precizně
připravená sportoviště a srovnané medaile čekající na majitele, ale i pečlivé plánování každé olympijské hodiny a minuty.
Déle než půl roku jsem sledovala obrovské nasazení party
lidí, jejichž jména nebudou figurovat na žádné z výsledkových listin a nebudou na žádných oficiálních olympijských
fotkách. Jsou to organizátoři,
profesionálové každým coulem,
kteří pro vás, sportovce, i pro
vás, diváky a fanoušky, připravili něco, co tu ještě nebylo. I díky nim bude olympiáda
na Vysočině jistě mimořádná
a nezapomenutelná! Sportovců přijede na Vysočinu více než
tisícovka z celé
České
republiky, medailí bude rozděleno
110 sad. Existuje
jen jeden způsob,
jak uspět, a tím je
dát do toho všechno. Organizátoři
už dobojovali, na startu
jsou
sportovci. Hodně
štěstí.

Autorem medailí pro Hry
VI. zimní olympiády dětí
a mládeže na Vysočině je
Aleš Valner z Přibyslavi.
V jeho ateliéru vznikly
téměř čtyři stovky
skleněných medailí,
které budou korunovat
nejlepší sportovní
úspěchy dosažené během
týdenního sportovního
svátku – olympiády.

Takové slušivé oblečení budou
oblékat domácí reprezentanti, tedy
sportovci z Vysočiny.

VYSOČINSKÁ
VÝPRAVA
NASTOUPÍ
V MODRÉM

Ondřej Rázl

„Chceme, aby olympiáda na Vysočině byla jedinečná a nezapomenutelná. A proto jsme zvolili i netradiční medaile – ze skla. Jsou originální
a demonstrují i regionální hodnoty,
protože sklo a sklářství je s Vysočinou nepochybně spojené,“ vysvětluje radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu Jana Fialová (ČSSD). Osobitý styl a kouzlo dal medailím přibyslavský sklář
a designér Aleš Valner. „Vzhledem k tomu, že jsou medaile určené pro mladé sportovce, chtěl jsem,
aby působily vesele a hravě. Základ

Foto a video na
iKrajvysocina.cz

Nejúspěšnější mladí sportovci si z Vysočiny odvezou originální medaile z dílny Aleše Valnera.

medaile je dekorován pěti odstíny
olympijských barev. Hodnotu, resp.
stupeň každé medaile pak určují
tři tradiční medailové kovy,“ prozrazuje autor návrhu. „Každý kus
medaile je autorský originál, chtěli
jsme při jejich výrobě potlačit efekt
sériovosti,“ upozorňuje Valner.

Na výrobu olympijských medailí padlo více než 150 kilogramů suroviny. Po nalití do formy
musela každá medaile čtyřiadvacet hodin chladnout, následovalo zdlouhavé pečlivé leštění
a dobrušování. Ateliér Aleše Valnera dodal pro Hry VI. zimní

olympiády dětí a mládeže také
poháry pro finálové hodnocení
krajů a čestnou Cenu fair play.
Všechna ocenění budou mezi
nejúspěšnější sportovce rozdělena během dvou medailových
ceremoniálů ve Velkém Meziříčí
a Žďáru nad Sázavou.

KAŽDÝ BOD SE POČÍTÁ, BODOVAT BUDOU NEJEN MEDAILISTÉ
Do celkového pořadí krajů na Hrách
VI. zimní olympiády dětí a mládeže
se budou počítat body za umístění
sportovců v jednotlivých sportech
od prvního do šestého místa. Kraj
Vysočina tak dává možnost zasáhnout do bodování krajů více sportovcům. Celkové bodování tak bude
napínavé do posledních momentů.
V minulých letech se pravidla pro
celkové hodnocení měnila, letos

foto: archiv Kraje Vysočina

Jana Fialová
(ČSSD)

Olympijské medaile
vyrábějí v Přibyslavi

foto: archiv Kraje Vysočina

Bude fandit...

pořadatelé s definitivní platností
rozhodli o bodování šesti nejlepších
výprav v každém sportu. Počítá se
každý úspěch, nejen ten medailový.
„Olympiáda na Vysočině fandí především týmové spolupráci. Chceme, aby do konečného pořadí regionů mohlo zasáhnout co nejvíce
sportovců,“ vysvětluje radní Kraje
Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

TABULKA
HODNOCENÍ:

Organizační tým spolu s řediteli jednotlivých sportů tak posílí význam výsledků sportovců
na čtvrtém až šestém místě. Nepřivezou sice domů cenný kov,
ale jejich umístění bude důležité
pro výsledek celé výpravy. Pro vítězný kraj je pak v rámci Her VI.
zimní olympiády dětí a mládeže
připravený originální pohár.

Ondřej Rázl

HRY VI. ZIMNÍ OLYMPIÁDY
DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR

1. místo

6 bodů

2. místo

5 bodů

3. místo

4 body

4. místo

3 body

5. místo

2 body

6. místo

1 bod

Výprava mladých sportovců
z Vysočiny bude svůj kraj na Hrách
VI. zimní olympiády dětí a mládeže
reprezentovat v typických regionálních barvách – modré a bílé.
Při slavnostním nástupu na zahajovacím ceremoniálu 19. ledna
v Havlíčkově Brodě poznáte mezi
ostatními kraji Vysočinu podle sněhově bílé a modré barvy. Společným
jednotícím prvkem je logo kraje
umístěné na nejviditelnější zádové
partii.
„Rádi bychom při společných
aktivitách zaujali, ale zároveň jsme
při výběru oblečení dbali na praktičnost a pohodlnost,“ uvedl Petr
Horký z Krajského úřadu Kraje
Vysočina. Jednotné reprezentační
oblečení Vysočiny bylo vybíráno
z běžně dostupných prodejních kolekcí. Barevně sladěný se sportovní
výpravou Vysočiny bude také celý
organizační výbor a téměř všichni pořadatelé. Ti budou na sportovištích nepřehlédnutelní díky
opět modro-bílé kombinaci svršků.
Všechny zdobí stylová zimní olympijská čepice, jejíž slušivý model
se už v minulosti osvědčil při Mistrovství světa v biatlonu v Novém
Městě na Moravě. Módní ikonou
se mezi olympioniky stává i maskot
Zajíc. Jeho stylová vysportovaná
postava ve slušivé kombinéze bude
zdobit například oficiální dres
družstva orientačních běžců z Olomouckého kraje.
Jitka Svatošová

DĚKUJEME PARTNERŮM
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2 SPORT
Bude fandit...

Radovan Necid
(ODS)
zastupitel Kraje
Vysočina a starosta
Velkého Meziříčí

Fandit bude
i Velké Meziříčí
Olympiáda dětí a mládeže je
pro naše město velkou příležitostí ukázat, jak kvalitní sportovní zázemí představuje areál
našeho Ski klubu na Fajtově
kopci. Pro mne osobně je pak
hodně srdeční záležitostí – ví se
o mně, že jsem byl dlouholetým
sportovním funkcionářem a že
jsem vždy kladl důraz zejména na práci sportovních klubů
s mládeží.
Velké Meziříčí je mimo jiné
i město významných sportovních talentů. Proto vím, že
bude mladým olympionikům
z celého srdce fandit, a to i doslova, na našich sportovištích.

www.kr-vysocina.cz

Mezi vlajkonoši
převládají hokejisté
Každou ze čtrnácti krajských výprav přivede na slavnostní zahajovací
ceremoniál 19. ledna na zimním stadionu Kotlina v Havlíčkově Brodě
její vlajkonoš. Mezi jmény sportovních osobností nechybí například
běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, atletka Jarmila Kratochvílová nebo úspěšný hokejista Jiří Holík, který přivede domácí výpravu.
Hlavní město Praha – Kateřina
NEUMANNOVÁ, běžkyně na lyžích
a bikerka, olympijská vítězka
a mistryně světa v běhu na lyžích,
majitelka šesti olympijských medailí, z toho jedné zlaté z roku 2006.
Středočeský kraj – Jarmila
KRATOCHVÍLOVÁ, atletka, běžkyně
na krátkých a středních tratích,
30 let drží světový rekord v běhu
na 800 m, vlastní stříbrnou olympijskou medaili z LOH 1980.
Ústecký kraj – Zdeněk PECKA,
úspěšný veslař a reprezentant,
dvojnásobný bronzový olympionik
z LOH 1976 a 1980, manžel další
olympioničky Květy Jeriové-Peckové
(běžkyně na lyžích).

Karlovarský kraj – Rudolf
HÖHNL, skokan na lyžích, trenér
a stylový rozhodčí, několikanásobný československý mistr, vítěz první
ankety o Krále bílé stopy z roku
1973.
Plzeňský kraj – Jaroslav ŠPAČEK,
hokejový obránce hrající v NHL,
nyní působící v Plzni, zlatý olympionik z roku 1998 a bronzový z roku
2006.
Jihočeský kraj – Luboš SCHORNÝ, letní biatlonista, několikanásobný medailista na mistrovství
Evropy.
Kraj Vysočina – Jiří HOLÍK,
hokejista a trenér, rekordman v počtu
odehraných zápasů za hokejovou

reprezentaci, držitel dvou stříbrných
a dvou bronzových olympijských medailí, trojnásobný mistr světa. Roku
1999 byl uveden do Síně slávy IIHF.
Pardubický kraj – Otakar JANECKÝ, hokejový útočník, je majitelem
bronzové olympijské medaile z roku
1992 a tří bronzů z mistrovství
světa v ledním hokeji, pětkrát zlatý
byl ve finské hokejové lize.
Královéhradecký kraj – David
KOSTELECKÝ, sportovní střelec,
zlatý olympionik z Pekingu v roce
2008 ve střelbě na trap.
Liberecký kraj – Ivan MASAŘÍK,
biatlonista, úspěšný na několika
mistrovstvích světa v kategorii družstvo mužů,
4. místo z olympijského
vytrvalostního závodu
v Naganu.
Moravskoslezský kraj
– David MORAVEC, hokejový útočník, který si ze zimní

olympiády v Naganu 1998 přivezl
hokejové zlato, má dvě zlata z mistrovství světa v ledním hokeji.
Zlínský kraj – Martin HAMRLÍK,
hokejista a současný trenér. V nejvyšší české soutěži odehrál celkem
970 utkání a vstřelil v nich 152
branek. V domácí extralize dosáhl
na zlato, tři stříbra a jeden bronz.
Jihomoravský kraj – Soňa BERNARDOVÁ a Alžběta DUFKOVÁ,
reprezentantky v synchronizovaném
plavání, reprezentantky na olympiádě v Pekingu, v roce 2009 dosáhly
největšího českého úspěchu
v historii synchronizovaného
plavání – finále na mistrovství světa.
Olomoucký kraj – Jan TOMAJKO, dvojnásobný zlatý
mistr světa v ledním hokeji
z let 2000 a 2001, úspěšný
domácí extraligový hráč.


Ondřej Rázl

BEZ ČEHO BY SE NEZAČALO

Diváci budou mít na všechna
sportoviště zimní olympiády dětí
a mládeže vstup zdarma. Na Fajtově
kopci tak mohou vidět reprezentanty v alpském lyžování nebo
snowboardingu, na zimním stadionu
v Havlíčkově Brodě a Jihlavě hokejové souboje a novoměstská Vysočina
Aréna bude hostit běžecké lyžování,
biatlon a lyžařský orientační běh.
Na zimním stadionu ve Žďáru nad
Sázavou jsou v plánu soutěže v krasobruslení a v rychlobruslení. Žďár
bude hostit hudební soutěž ve hře
na akordeon, konkrétně ve středisku
volného času Active. Mladí sportovci
také určitě přivítají podporu z tribun,
takže hlasivky s sebou a fandění
Ondřej Rázl
zdar!

foto: archiv Kraje Vysočina

pořadatelé naklonovali a v současné době je přítomen už
ve čtyřech exemplářích v životní velikosti. Stihne tak fandit téměř všude, bude přítomen také
na slavnostních ceremoniálech,
pokud to čas dovolí, doprovodí
účastníky olympiády i na jejich
mimosportovní program.
Pochvalná
slova od veřejnosti přicházejí těsně
před
zahájením
olympiády i na Zajícův šatník. Fakt, že
se jeho stylisté nebáli
barev, jeho stylové sportovní kombinézy nezapřou.

Hitem olympiády bude tetování
Tak to tu ještě nebylo!
Všichni účastníci dětské
olympiády budou mít
oficiální tetování.

V minulých ročnících olympiád
se tu a tam objevila snaha výprav
identifikovat se se svým krajem.
Vysočina pojala moderní způsob
krášlení po svém a pro KAŽDÉHO aktivního účastníka olympiády připravila tetování v barvách nominačního kraje. Už při

foto: archiv Kraje Vysočina

DIVÁCI MAJÍ
VSTUP ZDARMA

Krabice, krabice a zase krabice. Před zahájením Her VI.
15 nových tyčí 6
110
1
zimní olympiády dětí a mlásad
olympijských
olympijský
deže je třeba všechno rozbana vlajky
vozidel
vlak
medailí
lit, přepočítat, rozdělit a zase
krajů
po krajích zabalit. Každý ze čtrnácti krajů má k dispozici svou
krabici, každé sportoviště má
svou krabici, svou krabici má tiskové centrum, zdravotníci, dobrovolníci, pořadatelská města…
i redakce olympijských novin má
svou krabici, ještě jsme neměli
odvahu se do ní podívat!
Veškeré dění Her VI. zimní
olympiády dětí a mládeže – oficiální i neoficiální – bude svou
přítomností zvýrazňovat maskot
Her – Zajíc. Za tímto účelem jej
Rukama pořadatelů prošly před zahájením Her desítky krabic.

Všichni sportovci budou „označeni“ unikátním tetováním. Tím se mohou
zdarma nechat ozdobit i diváci.

zahajovacím ceremoniálu budou tedy výpravy rozpoznatelné a tetováním budou sportovci
dávat jasně najevo, koho reprezentují a kdo je vyslal. Oblíbené
barevné tetování bude k dispozici zdarma také pro veřejnost
a hosty ceremoniálů, a to ve variantě maskota Zajíce, loga Kraje Vysočina a olympijské šestky.
Buďte in a v průběhu olympiády se nechte promotýmem Kraje Vysočina zkrášlit originálním
tetováním.

STĚHOVÁNÍ
LYŽAŘSKÝCH
DISCPILÍN
Jarní teploty přinutily pořadatele
olympiády k přesunu lyžařských
a snowbordingových disciplín
z Fajtova kopce u Velkého Meziříčí
do Jihlavy na Ski areál Šacberk.
I přes obrovské nasazení a odhodlání lidiček ve Velkém Meziříčí nebylo
možné déle čekat, zda se do zahájení olympiády vrátí na Vysočinu
zima. Tímto vyzýváme všechny
Jihlaváky k fandění. „Na Šacberk to
máte kousek, tak přijďte,“ vzkazuje
Zajíc a stejně jako organizátoři
posílá velké dík provozovatelům
sjezdovky na Šacberku!


aktualizováno k 16. 1. 2014

Soutěž
pro fanoušky
Soutěžíte rádi o zajímavé
ceny? Olympijský Zajíc
a generální
partner
her a ČOT
připravili
pro všechny
fanoušky
olympiády, sportovce
a jejich příznivce
internetovou
soutěž. Více o ní
na www.olympic.
cz/odm2014 pod
záložkou SOUTĚŽ.
Hrajeme o atraktivní
ceny.

Bude fandit...
Dagmar
Zvěřinová
(ČSSD)
senátorka a starostka Žďáru nad
Sázavou

Fandím, fandím,
fandím...
Mladým nadějným sportovcům, co věnují svůj čas i lásku
sportu. Sportovcům, kteří vědí,
že za úspěchem je tvrdá práce.
Fandím nadšení i snaze dosáhnout dobrých výsledků.
Přeji mladým „olympionikům“, aby se jim jejich sportovní klání vydařilo, aby úspěchy
byly odrazovým můstkem a aby
jim láska ke sportu vydržela.
Přeji všem mladým sportovcům, aby je přátelství navázaná na těchto hrách poutala
i v dospělosti. S nadějí budeme sledovat jejich další kariéru
a držet palce pro všechna budoucí klání. Ale především radostně přivítejme sportovní
mládí na naší krásné Vysočině.

Leden 2014

pořádá přednášky
pro seniory
30. 1. MUZIKOTERAPIE s Mgr. Lucií Polákovou
12. 2. ARTETERAPIE s Mgr. Lucií Polákovou
12. 3.	Zdravotní problematika seniorů
z pohledu vnitřního lékařství s ThMgr. Milanem Klapetekem

MĚSÍČNÍK
P R O O B Č A N Y V YS O Č I N Y
ROČNÍK 11 ČÍSLO 1
LEDEN 2014

Akce se uskuteční v sídle Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava,
budova D, 2. podlaží, vždy od 15.00 hod.
Přihlášky na tel.: 607 025 456 nebo e-mail: jihlava@seniorpointy.cz

Náklad 224 000 výtisků
w w w. k r- v y s o c i n a . c z

Úvodní slovo

Zdeněk Chlád
radní Kraje Vysočina
pro oblast
životního prostředí
a zemědělství

VYSOKORYCHLOSTNÍ
SPOJENÍ VYSOČINY
SE SVĚTEM
V polovině ledna prezentovali zástupci
zhotovitele – ministerstva dopravy –
starostům měst, obcí a vedení Kraje
Vysočina záměr trasy budoucího vysokorychlostního železničního spojení.
„Vzhledem k tomu, že je už od září
minulého roku zřejmé, že ministerstvo
dopravy pracuje s jinou variantou
rychlého železničního spojení, než je
nyní vyznačena v Zásadách územního
rozvoje Kraje Vysočina – tedy s novou
variantou označenou H4, má Kraj
Vysočina zájem, s ohledem na zásah
do katastrů obcí, o revizi původní
územní rezervy. Tuto skutečnost však
musí její autoři – ministerstvo dopravy
– nejdříve pečlivě prodiskutovat
a najít kompromis se všemi dotčenými
účastníky,“ upozorňuje náměstek
hejtmana pro oblast dopravy Libor
Joukl (ČSSD). Kraj má velký zájem
o sdílení všech informací, stejně jako
obce. Podle slov Libora Joukla ale
není spravedlivé a prospěšné věci, aby
veřejnost za tuto informační aktivitu
odsuzovala a trestala veřejnou kritikou Kraj Vysočina.
Informace týkající se projektu výstavby rychlého železničního spojení
(VRT) českých i zahraničních metropolí jsou pro veřejnost k dispozici
na www.kr-vysocina.cz.
Jitka Svatošová

2013 na Vysočině

Kraj chce dynamické váhy
u Velkého Meziříčí

Začíná soutěž o nejlepší weby
měst a obcí

Jak rok hodnotí šéfové
zastupitelských klubů kraje

3

4

5

Letošním prvním občánkem
Vysočiny se stala Klárka z Jihlavy
Měla se narodit až 16. ledna, ale nakonec jí patří titul
prvního občánka Kraje Vysočina roku 2014. Klárka
Janáková vykoukla na svět 1. ledna třináct minut před
třetí hodinou v Nemocnici Jihlava.
Lucie Pátková

„Holčička vážila 3150 gramů
a měřila 49 centimetrů. Porod
proběhl bez komplikací a Klárka i její maminka Lucie jsou v pořádku. Doma v Jihlavě se těší
na miminko další dvě sestřičky,
desetiletá a tříletá,“ informovala mluvčí jihlavské nemocnice
Monika Zachrlová. Novorozená
Klárka dostala od hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka (nez.
za ČSSD) šperk ve znamení zvěrokruhu a pro start do života deset tisíc korun. Tradici dárku pro
prvního občánka České republiky s trvalým pobytem v Kraji Vysočina drží vedení kraje od roku
2002. Hejtman ovšem nepopírá,
že by v příštích letech mohlo dojít

k mírně obměně. „Nevylučuji, že
příště budeme chtít popřát například více maminkám, možná
zvolíme i jinou formu poděkování
nebo jiné místo,“ uvedl hejtman.
V pelhřimovské nemocnici přivítali minutu po čtvrt na tři nového slovenského občánka Nikolase, kterého Kraj Vysočina
rovněž obdaroval. Květinu a dvě
velká balení plen ocenila hlavně
maminka Marcela. V Nemocnici
Nové Město na Moravě se letos
jako první sedm minut po čtvrté
hodině narodila malá Viktorie,
v havlíčkobrodské nemocnici to
byl ve čtyři hodiny a dvanáct minut Matěj, který bude bydlet s rodiči v Hlinsku. Třebíčská nemocnice hlásí holčičku Nellu, jejíž
čas narození je pět minut po půl
sedmé.

foto: archiv Kraje Vysočina

Konec starého a začátek nového roku jsou obvykle příležitostí
k ohlédnutí se a k bilancování. Současně můžeme činit mnoho předsevzetí. Také jsem si jedno dal…
rád bych více připomínal některé
tradice. Mým cílem je otevřít lidem
oči ve vztahu k přírodnímu bohatství Vysočiny, ekologickému zemědělství, čisté vodě, zdravým lesům
i regionálním potravinám. V našem regionu je 15 % práceschopné
populace zaměstnáno v zemědělství a příbuzných oborech, proto
si troufám tvrdit, že zemědělství je
v případě Vysočiny synonymem pro
tradice, které mají mnoho podob.
Některé se mohou na první pohled
zdát kýčovité, ale pokud je budeme
brát vážně a dáme jim lidský rozměr, vrátíme je na stupnici oblíbenosti do vyšších pater. Stejně jsme
to udělali s dožínkami, prodejnami
regionálních produktů, poctivými
zabíjačkami nebo rodinným sázením stromů, úklidem přírody brzy
na jaře a především s farmářskými
trhy. Ty se během krátké doby staly
fenoménem a zároveň představují
další významnou alternativu odbytu produkce českých zemědělců
a chovatelů. Všichni máme zájem
o tradiční receptury, kvalitu a čerstvost. Pokud se nám na Vysočině
povede oprášit a oživit další tradice, bude náš život zase o něco
příjemnější a bohatší. Stále platí,
že tradice se předávají z generace na generaci a pomáhají utvářet soudržnost a podobu společnosti. Buďme tedy v roce 2014 více
tradiční.

Zlatý erb

Malou Klárku Janákovou navštívil hejtman Jiří Běhounek a její mamince Lucii předal tradiční dárek.

Vysočina se představila na
veletrhu REGIONTOUR 2014
foto: archiv Kraje Vysočina

Návrat k tradicím

Zváží kamion
za jízdy

Kraj Vysočina se v posledních letech představuje především jako region
lyžařského sportu a turistiky.

V loňském roce lákala Vysočina na biatlon, letos stánku vévodila Zimní
olympiáda dětí a mládeže.

REGIONTOUR 2014 v Brně byl jedním z prvních
letošních veletrhů cestovního ruchu, na kterém se Kraj
Vysočina představil.

s tradičními barvami našeho
kraje na 160 m 2 .
„Památky regionu jsme nově
prezentovali na velkoplošné obrazovce a zcela netradičně turistickým jakoby výšlapem, při němž

Monika Fiedlerová

Hlavním tématem expozice
byla nevšední turistická pozvání za památkami regionu v čele

s modernizovaným zámkem
v Třebíči a Her VI. zimní olympiáda dětí a mládeže 2014. Třicítka spoluvystavovatelů z řad
obcí, měst a podniků představovala Vysočinu ve stánku

nebolely nohy,“ prozradila radní Kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu Marie Kružíková
(ČSSD).
Informační kiosek propagoval i další novinku a tou byl

projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line. „Představili
jsme tak možnost prohlédnout
si sbírkové předměty a exponáty uložené v muzeích, galeriích
a pamětních síních na Vysočině
prostřednictvím on-line katalogu,“ přiblížila část propagace
Jitka Mattyašovská z Vysočina
Tourism. Součástí programu
veletrhu byla i pozvánka na Hry
VI. zimní olympiády dětí a mládeže, která se na Vysočině koná
v těchto dnech. Letos byla návštěva brněnského veletrhu
součástí projektu spolufinancovaného Evropskou unií s názvem Propagace Regionálního
operačního programu Jihovýchod a Kraje Vysočina. Region
tradičně představuje příspěvková organizace Vysočina Tourism. V plánu má navštívit ještě dalších pět veletrhů a výstav
v zahraničí a jeden v České republice.
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KRAJ SI POSVÍTÍ NA PŘÍLIŠ TĚŽKÉ AUTOMOBILY

K věci

U Velkého Meziříčí budou váhy
Než se svým vozidlem vjedete do Velkého Meziříčí,
projdete kontrolou jeho hmotnosti. Za jízdy. Taková
je vize pilotního projektu, který Kraj Vysočina chystá
ve spolupráci s velkomeziříčskou radnicí.

Sdružení Zlatý erb pořádá šestnáctý ročník soutěže o nejlepší
webové stránky a elektronické
služby měst a obcí České republiky
– Zlatý erb 2014.
Odborná porota vyhodnotí webové stránky ve třech kategoriích:
nejlepší webové stránky měst,
obcí a nejlepší elektronická služba. Zvláštní cenou, která se uděluje
na základě počtu zaslaných hlasů
uživatelů webových stránek vztažených na jednoho obyvatele obce, je
cena veřejnosti. Kraj Vysočina rovněž vyhlašuje dvě vlastní kategorie
pro zřizované krajské organizace
a sdružení dobrovolných hasičů.
Zástupci měst a obcí se mohou
do soutěže přihlásit na stránkách
Zlatého erbu http://zlatyerb.obce.cz
do čtvrtka 30. ledna do 16.00.


Milan Pilař
Více informací a přihláška do soutěže na
http://zlatyerb.obce.cz/vysocina

PREMIÉRA MUZIKÁLU
V HORÁCKÉM DIVADLE
Čtyři premiéry připravilo na letošní
sezonu Horácké divadlo Jihlava,
se třemi se mohli diváci setkat
na podzim, poslední je čeká v únoru. Po Shakespearově tragédii Hamlet, Ostrovského satirické komedii
Deník Ničemy a Prokletí nefritového
škorpiona Woodyho Allena představí soubor divadla v režii Kateřiny
Duškové v sobotu 1. února muzikál
Šumař na střeše autorské trojice
Joseph Stein, Jerry Bock a Sheldon
Harnick. Příběh o lásce, tradicích,
toleranci i netoleranci a o bolesti
provází porušení zažitých zvyklostí.
Steinovo libreto doplňují Harnickovy
písně a Bockova melodická hudba.
Milan Pilař

STAVBA ROKU KRAJE
VYSOČINA 2013,
NAVRHNĚTE NEJLEPŠÍ
STAVEBNÍ POČINY

Jeho cílem je zabránit poškozování silnic. „Dlouhodobě se snažíme
ochránit silnice v kraji, které jsou
znehodnocovány automobily překračujícími povolenou hmotnost,
zvláště na jednotlivé nápravě. Dynamické neboli vysokorychlostní
vážení vozidel nám v tom pomůže,“ konstatoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro dopravu
Libor Joukl (ČSSD).
Na financování projektu se
spolu s Krajem Vysočina bude
podílet Státní fond dopravní infrastruktury. Jedna váha stojí přibližně čtyři miliony, spolu

člen Zastupitelstva
Kraje Vysočina

Vážení čtenáři,

foto: archiv Kraje Vysočina

Lucie Pátková

s nutnými stavebními úpravami se
ale celková částka šplhá k šesti milionům. „Je potřeba upravit vozovku
v délce až dvě stě metrů, aby nebyla
zvlněná. Vážení by pak totiž mohlo být zpochybněné,“ podotkl Joukl. Spuštění prvního dynamického
kontrolního vážení na Vysočině je
naplánované na polovinu letošního roku. Podle jeho výsledků se pak
kraj rozhodne, jak postupovat dál.
„Věřím, že se záměr povede dovést do úspěšného konce. Naše
město je totiž postiženo nejen zvýšeným počtem kamionů, které kvůli drahému mýtu objíždí dálnici D1,
ale i tím, že všechny průtahy městem jsou krajské silnice. V praxi to
znamená, že právě úzká spolupráce

Mobilní váhy, které už policisté na Vysočině používají, by mohlo v budoucnu
doplnit dynamické neboli vysokorychlostní vážení nákladních aut.

s krajem je jedinou možností, jak
v oblasti dopravy dosáhnout zlepšení. Proto považuji pilotní projekt
dynamického vážení za velmi dobrou možnost, jak spolupráci mezi
naším městem a krajem utvrdit,“

doplnil Radovan Necid (ODS), starosta Velkého Meziříčí. Vedle vysokorychlostního vážení se používá
také nízkorychlostní vážení, které
na území Kraje Vysočina provádí
Policie České republiky.

NOMINUJTE DO DESÁTÉHO ROČNÍKU ANKETY ZLATÁ JEŘABINA!
Desátý ročník ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní
počin roku 2013 vyhlásil
s počátkem roku nominace. Anketa propaguje kulturní dění a péči o kulturní
dědictví v regionu Vysočiny a zároveň podporuje
organizátory kulturních
akcí. „Návštěvníkům má

připomenout, co zajímavého z oblasti kultury se
v našem regionu nabízí,
a zároveň má ocenit příkladnou péči o památky,“
uvedla Marie Kružíková
(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast kultury.
Stejně jako v minulých
letech je Zlatá jeřabina rozdělena do dvou kategorií

– Kulturní aktivita a Péče
o kulturní dědictví. Zajímavé kulturní akce nebo
aktivity péče o památky
můžete nominovat třemi
způsoby. Prvním je forma
elektronického formuláře

na stránkách www.kr-vysocina.cz, svou nominaci také můžete zaslat
na email zlatajerabina@
kr-vysocina.cz nebo klasicky písemně na adresu krajského úřadu. „Po ukončení
nominací 7. února bude vybráno 30 nejzajímavějších
kulturních počinů obou
kategorií. Celá anketa

končí vyhlášením vítězů,
které zvolí veřejnost svým
hlasováním. Tři nejúspěšnější z obou kategorií pak
z rukou hejtmana převezmou ocenění a finanční
dar,“ uzavřela Lenka Novotná z odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Kraje Vysočina.
Monika Fiedlerová

SKUTEK ROKU 2013
Kraj Vysočina ocení dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických
osob, které v roce 2013 pomohly v rozvoji regionu. Nominace jsou přijímány
v jednotlivých kategoriích tak, aby se při hodnocení mohly lépe porovnávat.
Navrhovatel není omezen počtem návrhů.
Podávání nominací:
1. E lektronicky - na www.kr-vysocina.cz/skutekroku
2. Písemně - vyplněný formulář zašlete na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Žižkova 57,
587 33 Jihlava
(Na obálku prosím připište SKUTEK ROKU 2013).
Nominační formuláře jsou ke stažení na www.
kr-vysocina.cz/skutekroku, dále budou k dispozici
v knihovnách, infocentrech a v Novinách Kraj

Vysočina. Případně budou na vyžádání zaslány
přímo na Vaši adresu.
Hlasování:
Hlasování veřejnosti v kategoriích jednotlivci bude
probíhat od 1. 3. 2014 - 15. 4. 2014. Projekty právnických osob bude vybírat odborná porota.

Slavnostní vyhlášení vítězů
proběhne v červnu 2014. Soutěž je vyhlašována v rámci projektu Angažovanci (Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení
aktivních občanů do rozvoje regionu), který je
realizován v rámci česko-rakouské přeshraniční
spolupráce.
Více informací:
Ing. Petr Holý
odbor regionálního rozvoje
e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz
tel.: +420 564 602 538

KRAJ VYSOČINA VYHLAŠUJE SOUTĚŽ
KRAJ VYSOČINA VYHLAŠUJE SOUTĚŽ

J VYSOČINA VYHLAŠUJE SOUTĚŽ

SKUTEK
SKUTEK ROKU
ROKU 2013
2013

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ:

KUTEK ROKU 2013
JEDNOTLIVCI

PROJEKTY / AKCE

Kraj
Vysočina
a projekty
skutky
fyzických ocení
osob dobrovolné skutky jednotlivců
projekty právnických
osobprávnických
(organizací) osob, které v roce 2013 pomohly
Kraj
Vysočina
ocení
dobrovolné
jednotlivců
a projekty
právnických
v roce 2013
pomohly
v
rozvoji
regionu.
Nominace
jsouskutky
přijímány
v jednotlivých
kategoriích
tak, osob,
aby sekteré
při hodnocení
mohly
lépe
Sociálně-zdravotní
oblast neníjsou
 v Sociální
oblast
v rozvoji
regionu.
Nominace
přijímány
jednotlivých
kategoriích tak, aby se při hodnocení mohly lépe
porovnávat.
Navrhovatel
omezen
počtem
návrhů.
KONTAKT NA NAVRHOVATELE
 Kultura a umění
 Ekonomická
porovnávat.
Navrhovatel není omezen počtem
návrhů.oblast

Do soutěže mohou být přihlášeny
stavby realizované od 1. ledna 2012
do 31. prosince 2013, které se nacházejí na katastrálním území Kraje
Vysočina. Uzávěrka přihlášek je
14. května ve 13.00 a slavnostní vyhlášení výsledků se koná 11. června
v Multifunkčním kině v Počátkách.
Součástí je už tradičně studentská a učňovská soutěž. Milan Pilař

 Životní prostředí

 Volný čas dětí a mládeže

 Poradenství,
osvěta a vzdělávání OBLASTÍ: 
PŘEHLED
JEDNOTLIVÝCH

Oblast sídel, staveb a bydlení
Oblast životního prostředí
Oblast vzdělávání

Jméno: ___________________
sočina ocení dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, které v roce
2013 pomohly
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH
OBLASTÍ:
Příjmení: _________________
i regionu. Nominace jsou přijímány
v jednotlivých
kategoriích tak, aby se při hodnocení
mohly lépe
Jméno/název
nominované
osoby: ______________________________________________________
PROJEKTY / AKCE
JEDNOTLIVCI
ávat. Navrhovatel není omezen
počtem
návrhů.
Tel.: _____________________

ED JEDNOTLIVÝCH
Více informací na
www.stavbavysociny.cz

OTLIVCI
fyzických osob

v prvním čísle roku 2014 bych
ve zkratce zhodnotil stěžejní
aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu na Vysočině z pohledu bývalého radního obou
resortů.
V uvedených oblastech jsme
zaznamenali hned několik významných událostí, jež stojí za pozornost. Tu bych směřoval především na úspěšně
dokončenou rekonstrukci expozice zámku v Třebíči. V tamějších prostorách se podařilo
vytvořit čtyři nové prohlídkové trasy muzea, které jsou zaměřeny na historické i přírodní
bohatství regionu. Na historicky největší projekt v oblasti muzejnictví na Vysočině se podařilo získat finanční prostředky
ve výši 160 milionů korun z evropských fondů.
K dalším úspěšným akcím se
v našem kraji řadí Muzea a galerie online. Do projektu se zapojila padesátka muzeí, galerií
a pamětních síní z celé Vysočiny. Pod slovem online se skrývá digitalizace více než pěti tisíc předmětů a exponátů, které
byly převedeny do veřejně přístupného elektronického katalogu ve formátech 3D a 2D.
Cílem nejen těchto dvou aktivit Kraje Vysočina je přilákat do našeho regionu co nejvíce návštěvníků a přispět tak
ke zlepšení nabídky v oblasti
cestovního ruchu.
Také úspěšná prezentace
na veletrzích výrazně napomáhá přílivu turistů. Věřím,
že atraktivní představení kraje na nadcházejícím veletrhu
cestovního ruchu Regiontour
v Brně bude dobrým vykročením do nového roku.
Rád bych vám všem popřál
úspěšný nový rok. Ať si vždy najdete ve svém životě čas na odpočinek, radost a na kulturu,
které nabízí Kraj Vysočina právě pro Vás nespočetně.

STUDIE O ENERGETICKÉM
VYUŽITÍ ODPADŮ
NA KRAJSKÉM WEBU

Skutek roku
Skutek
Skutek roku
roku
Dvanáctý ročník soutěže Stavba
Vysočiny – Stavba roku Kraje Vysočina 2013 odstartoval v lednu pod
záštitou hejtmana Kraje Vysočina
Jiřího Běhounka (nez. za ČSSD)
a starosty Počátek Karla Štefla
(SNK). „Záměrem soutěže je ocenit
nejlepší novostavby a rekonstrukce,
které byly realizovány na Vysočině,
titulem Stavba roku. Představit
architekturu a stavebnictví širší
laické i odborné veřejnosti a dát
signál, že estetická a řemeslná
kvalita se vyplácí,“ uvedl Martin
Pertl, ředitel občanského sdružení
Stavební sdružení Vysočina.

Ing.
Tomáš Škaryd

PROJEKTY
/ AKCE osob (organizací)
JEDNOTLIVCI
projekty právnických
skutky fyzických osob
Stručný
popis
skutku/projektu:
________________________________________________________
projekty právnických osob (organizací)
skutky fyzických osob

E-mail ___________________

Sociální oblast
Sociálně-zdravotní
oblast
________________________________________________________________________________
Sociální oblast
Sociálně-zdravotní oblast
Ekonomická oblast
Kultura a umění
OBLASTÍ:
E-mail, telefon, www stránky nom. osoby: _______________________________________________
Ekonomická oblast
Kultura a umění
Podpis navrhovatele
Oblast sídel, staveb a bydlení
Životní prostředí
Oblast sídel, staveb a bydlení
Životní prostředí
Oblast životního prostředí
Volný čas dětí a mládeže
PROJEKTY / AKCE
Oblast životního prostředí
Volný čas dětí a mládeže
Oblast vzdělávání
Poradenství, osvěta a vzdělávání
projekty právnických
(organizací)
Oblast osob
vzdělávání
Poradenství, osvěta a vzdělávání

Kraj Vysočina zveřejnil na webových
stránkách Studii proveditelnosti
zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina. O zveřejnění
rozhodla Rada Kraje Vysočina proto,
aby se
s ní mohla
seznámit
veřejnost
a následně
informace
z ní i využít.
„Důvodem našeho rozhodnutí je nepříliš šťastné
smluvní ustanovení, které nám jako
objednateli nedávalo právo na další veřejné bezplatné zveřejnění.
Jako nepříliš šťastná se ukázala
i podmínka řešící úplatu za poskytnutí podlicencí. Jsem přesvědčený,
že omezení by u materiálů tohoto
charakteru neměla figurovat a závěry studií by měly být přístupné bez
zbytečných administrativních komplikací,“ komentoval radní Kraje
Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád (ČSSD).
Milan Pilař

Studie je bezplatně zveřejněna na
www.kr-vysocina.cz.
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Minulý rok na Vysočině

JIHLAVSKÝ
FESTIVAL DOKUMENTŮ
SE PODRUHÉ PŘEDSTAVÍ
V BRUSELU
Druhý ročník Ozvěn Mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů (MFDF) Ji.hlava proběhne
na přelomu ledna a února v kině
Nova v Bruselu. Připravuje je Kraj
Vysočina ve spolupráci s Českým
centrem Brusel a městem Jihlava.

OČIMA ŠÉFŮ ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ: ZDAŘILÉ HOSPODAŘENÍ I PRÁCE NA ROZVOJI KRAJE
S novým rokem jde ruku v ruce bilancování toho předchozího. Zástupci
poslaneckých klubů na Vysočině zrekapitulovali, jak pro ně byl či nebyl
úspěšný uplynulý rok 2013 a zároveň naznačili, jaké jsou jejich plány
pro stávající rok se čtyřkou na konci.

Režisér filmu Pevnost Lukáš Kokeš
a ředitel MFDF Ji.hlava Marek Hovorka při představení festivalu v Bruselu
v loňském roce.

Vladimír
Novotný
ČSSD

„Ozvěny MFDF Ji.hlava v Bruselu jsou akcí, která v roce 2013
přilákala stovky diváků nejen z řad
belgické veřejnosti. Letošní program
se bude skládat z vítězných snímků
z festivalu MFDF Ji.hlava 2013 a doprovodí je výběr dalších zajímavých
filmů programu uplynulého ročníku.
Po většině projekcí budou následovat diskuse s tvůrci filmů,“ popsala
Marie Kružíková (ČSSD), radní Kraje
Vysočina pro oblast kultury a cesMilan Pilař
tovního ruchu.

Foto: archiv Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Více informací na: http://www.dokument-festival.cz/ozveny/brusel

Tříkrálová sbírka
na Vysočině opět úspěšná
V polovině ledna vyvrcholila
na Vysočině Tříkrálová sbírka,
do které se zapojily, podobně jako
v Řečici na Žďársku (viz foto) tisíce
dobrovolníků. Dvě třetiny z vybraných peněz pomohou projektům
na Vysočině.
Milan Pilař

Rok 2013 byl pro nás takové malé dobrodružství. Očekávali jsme další složitý průběh roku
především vzhledem k dalšímu snížení procentního podílu u našich sdílených daní. Každá tranše našich příjmů v každém měsíci roku
2013 byla vždy očekávána s napětím. Postupně jsme se ale vyrovnávali se změnou příjmů a poslední prosincová tranše nás ujistila
o tom, že jsme nejen připravili dobře rozpočet, ale i hospodařili se slušným přebytkem.
Je to o více než 285 milionů více, než jsme
rozpočtovali. Očekávané přebytkové hospodaření na sebe vázalo velmi dobrou dluhovou
službu: 0,53 %. Kromě dobrého hospodaření
jsme dokázali výrazně zpřístupnit hospodaření kraje veřejnosti. Každý občan se dostane
až na konkrétní doklad a může sledovat hospodaření kraje prakticky on-line. Má k dispozici mnoho analytických materiálů a hospodaření našich příspěvkových organizací vidí
do nejmenšího detailu. Další zvýšení transparentnosti kraje, udržení dobrého financování a hospodaření, další investice a příprava
na další možnosti získávání evropských peněz je prioritou do roku 2014.

Ota Benc
ODS

V minulém roce zažila Vysočina mnoho
významných událostí v oblasti kultury,

Osobnost regionu

Ladislav Jirků
TOP 09

Klub zastupitelů za TOP 09 je nejmenším
klubem co do počtu členů zastupitelstva.
Své zástupce do komisí či výborů, podobně jako jiné menší strany v zastupitelstvu,
jmenujeme z řad odborníků na danou tematiku, kteří nejsou členy zastupitelstva.
Jejich činnost byla v uplynulém roce konstruktivní, své připomínky k projednávaným bodům uplatňovali při zasedání komisí či výborů a prostřednictvím zastupitelů
také při jednání zastupitelstva. Při jednání

jednoznačně klady. Nejvíce si vážím
faktu, že Kraj Vysočina, i ve složité celostátní ekonomické situaci, pokračuje v hospodaření v černých číslech. Podle aktuálních informací bude přebytek
krajského hospodaření za minulý rok
v podobné výši jako v roce 2012, tedy
v řádu stovek milionů. Výsledek by mohl
být ale ještě výraznější, bohužel krajská samospráva byla nucena z krajských
prostředků zachraňovat některé kritické
záležitosti, které by měly být primárně
řešeny státem, především v oblasti sociální a ve zdravotnictví.

Marie Černá
Pro Vysočinu

Uplynulý rok byl pro členy našeho klubu
Pro Vysočinu velmi pracovní. Do povinností, které máme jako komunální politici – starostové a místostarostka, přibyly povinnosti krajských zastupitelů, kterých jsme se,
doufám, zatím zhostili se ctí. Nejenže máme
stoprocentní účast na zasedáních zastupitelstva, ale pracujeme také ve výborech
a komisích, zúčastňujeme se aktivně výběrových řízení a dalších akcí, které kraj pořádá. Nejsme stranou koaliční, nemáme svoje
zástupce v krajské radě ani v jiných uvolněných funkcích, ale podporujeme všechny
rozumné návrhy, které mají pozitivní dopad
na rozvoj kraje, jeho obcí a měst. V novém
roce hodláme ve svém přístupu pokračovat.
Společně s řadou našich kolegů, krajských
zastupitelů, nás čekají na podzim letošního
roku komunální volby, kde občané zhodnotí
svými hlasy naši dosavadní práci pro města
a obce. Chtěli bychom touto cestou popřát
všem obyvatelům našeho kraje hodně zdraví a sil do započatého roku 2014.

Jan Slámečka
KSČM

Václav Kodet
KDU-ČSL

V zastupitelském klubu KDU-ČSL pracovalo v uplynulém roce sedm krajských zastupitelů: František Bradáč, Miroslav Houška,
Vít Kaňkovský, Jan Kasal, Tomáš Kučera,
Václav Kodet a Josef Mach. Naše postavení k vládnoucí radě kraje je opoziční. Přesto jsme se snažili svými schopnostmi a znalostmi kraj obohatit, a ne za každou cenu
ve všem oponovat.
Práce zastupitele zahrnovala mnoho činností. K podstatným patřilo projednávání
a následné schvalování podkladů v samostatné působnosti kraje při jednání krajského zastupitelstva. Lidovečtí zastupitelé
a další jejich spolupracovníci – dobrovolníci
– pracovali i v mnoha odborných výborech
a komisích, byli aktivními členy výběrových
řízení pro veřejné zakázky a konkurzních
komisí.
Odhodlání spolupodílet se na rozvoji
Kraje Vysočina v roce následujícím je vysoké a jistou míru konstruktivního přístupu
nám umožňují i opoziční lavice. Bude záležet na vzájemném porozumění každého
z nás.
Připravila: Lucie Pátková

V činnosti krajské samosprávy s levicovým vedením v minulém roce převažují

Křížovka o ceny

PRVNÍ MORAVSKÝ
BÁSNÍK VINCENC FURCH

V parku uprostřed Krasonic
na Jihlavsku zaujme návštěvníka pozdně renesanční zámek.
V době, kdy sídlo vlastnil rod Podstatzkých-Lichtenštejnů, se zde 8.
srpna 1817 narodil Vincenc Furch.
Jeho otec byl správcem panství.
Od tří let žil s rodiči v Telči, kde
získal základní vzdělání. Jihlavské gymnázium vystudoval s výborným prospěchemm, stejně
jako brněnskou filozofii. Roku
1841 odešel do Vídně a nastoupil
do státní služby.
Tehdy se rozvíjí jeho básnická
tvorba a zásluhou Aloise Vojtěcha Šembery vycházejí dva svazky
Básní. Málokdo ví, že autorem
textu k vlastenecké písni Na den
svatého Rufa je právě tento krasonický rodák. V roce 1847 napsal
Furch i moravskou sloku k hymně
Kde domov můj, stal se podezřelým a skrýval se v Telči a ve Veselíčku u Přerova, které také patřilo
Podstatzkým-Lichtenštejnům. Tam
se zamiloval do dcery správce,

sportu a společenského dění. Já osobně
považuji za nejvýznamnější to, že došlo
k nejvýraznějším změnám v síti krajských
škol po roce 1989. Rozhodnutím krajského zastupitelstva došlo ke sloučení mnoha
odborných škol a vytvoření větších celků,
které by měly stabilizovat soustavu odborného školství v Kraji Vysočina. V roce
2014 dojde k praktické realizaci tohoto
rozhodnutí a bude třeba pečlivě sledovat
vývoj jednotlivých sloučených škol v oblasti personální, odborné a především pedagogické. Každá změna přináší kromě
očekávaných pozitivních kroků také negativní důsledky a ty je třeba citlivě a systematicky eliminovat. Domnívám se, že
v roce 2014 by se mělo vedení kraje vrátit
k myšlence a projektu Krajské knihovny
v Havlíčkově Brodě. Kompletně připravený projekt byl odložen „k ledu“ a je potřeba plán stavby důstojného stánku pro
Krajskou knihovnu co nejdříve oživit. Její
pracovníci a obyvatelé Vysočiny si to určitě zaslouží.

zastupitelstva jsme vystupovali jako konstruktivní opozice a soustředili jsme se
na věcnou podstatu projednávaných bodů.
Vzhledem k síle vládnoucí koalice jsme
naše nemnohé připomínky či pozměňovací
návrhy nedokázali prosadit. V tomto roce
se chceme více zaměřit na menší počet předem vybraných témat.

ten ale jejich lásce nepřál. Do své
předčasné smrti 5. ledna 1864 žil
Vincenc Furch samotářským životem.
Když došlo v roce 1928 ke zrušení vídeňského hřbitova sv.
Marka, byly zásluhou telčských
radních na upozornění Arne Nováka převezeny Furchovy ostatky
do „jezerního města“ a uloženy
vedle jeho rodičů u sv. Anny.
Skutečnost, že byl Vincenc
Furch prvním významným moravským básníkem, jehož dílo se
rodilo mezi pozdním klasicismem
a vrcholícím romantismem, znají
asi jen literární badatelé. V Krasonicích ho nic nepřipomíná a zámek sám chátrá a pustne.
O tom, že Furchovo dílo však
nebylo zcela zapomenuto, svědčí
dva výbory jeho básní. První vydal
želetavský rodák Antonín Bartušek v roce 1974 pod názvem Plná
luna, druhý, Sépiové malby, připravil v roce 2006 Václav Cílek.

Pavel Kryštof Novák

Vincenc Furch debutoval vlasteneckou básní ... viz tajenka. Věnoval se i dramatické tvorbě, napsal mj. Poslední boj baltických Slovanů či Slavibor na Štramberce. Jeho přáteli byli například Václav Bolemír Nebeský, František Matouš Klácel a další přesvědčení vlastenci.
Autor:
Martin
Němeček

Okruh
Velmi krátké
na závodišti
vlny (zkr.)
(anglicky)

Váhati

Makety

POMOC:
Hoboj
LAP, MYOM, (německy či
TABUN.
italsky)

Pašované
zboží

Zkratka pro
organizaci

Druh nezhoubného
nádoru

Kapka

Násilné
vniknutí

Pádová
otázka

Ostravský
herec

Římský
mravokárce

Borovicové
lesy
Horní tok
Berounky

Vzácná
(latinsky)
Harmonie

Slovenské
hlavní město

Značka
dlaždiček

Slovensky
jestli
Oddělit
sekerou

Začátek
tajenky

Ohmatat

Být v klidu
na lůžku
Dopisní
známka

Hlavní město
Mosambiku
Předložka
Rudné doly
(zkr.)
Kancelářský
přístroj

Zušlechtěná
železa

Potomci
Základní literární a divad.
žánr

Záhyb
(lidově)
Český herec
(Hugo)

Konce
běžeckých
závodů

Bojová
paralytická
látka
Přijímat
potravu
Slovenské
přirovnání
Prkenné
stropy (nář.)
Chumáč
rostlin

Slovenský
zpěvák
Temnota

Spojka

Vzorec
jodidu
draselného

Obchodní
akademie
(zkr.)

Smluvně
stanovená
fin.částka
Ostrovan

Divadelní
jednání
Akademie
věd (zkr.)

Zálusky
(zastarale)

Konec
tajenky

Opěrná zeď

Dvojice

Zn. naší
kosmetiky
Chem. zn.
astatu

Přístřeší
turisty

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Tajenka minulé křížovky
z prosince 2013: učebnice zeměpisu, dějepisu, německé gramatiky. Výherci: Libor Novotný ze Skalky u Okříšek, Alena Kazdová ze Zárubic, Milan Rickl z Nového Boru. Výhercům blahopřejeme!
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Světový formát a české chutě:

prostě SEXY kuchařka!

Hezké usínání
s Konvalinkou a Kapradníčkem
Na pultech českých knihkupectví se objevila pohádka, v níž
zase jednou hrají hlavní role
klasické princezny, víly a lesní
skřítci a vítězí dobro nad zlem.
Příběh O Konvalince a Kapradníčkovi Kateřiny Boušové
vyšel v nakladatelství R MEDIA
v Edici pohádek na dobrou noc.
Kniha je bohatě ilustrována
a nabízí tak dětem, které ještě
neumějí číst, možnost představit si hrdiny a doplnit si
tak jejich příběh
o vizuální vjemy.

Nahlédněte pod soukromé pokličky českých TOP kuchařů.
Na pultech knihkupectví se objevila nová kvalitní kuchařská kniha „SEXY moderní česká kuchyně“.
Deset špičkových českých
šéfkuchařů v čele s Radkem
Davidem prozrazuje
v nové kuchařské knize
„SEXY moderní česká
kuchyně“ oblíbené pokrmy
z vlastních domovů. Jde však,
jak už sám název napovídá,
o moderní, odlehčené české
recepty, které jsou opravdu

SEXY. Kniha je rozdělena
do deseti kapitol, obsahuje
více než sto fotografi í, z nichž
doslova cítíte vůni a chuť
předkládaných jídel.
Kniha SEXY moderní česká
kuchyně by určitě neměla
chybět v knihovně žádného
milovníka jídla a života vůbec.
Je to skvěle propracovaná

a přehledná kuchařská kniha,
ze které uvaří úžasné pokrmy
i normální smrtelník. Recepty
jsou sestaveny tak, aby
zpracováním i surovinami byly
dostupné každému, kdo se
rozhodne postavit ke sporáku
a začít. Nápady, forma i vybraná
jídla však musí nadchnout
i profesionály.

Pohádka O Konvalince a Kapradníčkovi přináší do dětských
postýlek všechny atributy příběhu vhodné pro zdravý rozvoj
psychiky dětí předškolního a mladšího školního věku.
Nechybí v ní napětí, podněcuje představivost, probouzí
empatii a jakoby mimoděk ukazuje na mravní hodnoty,
které je nutné budovat od nejútlejšího věku.

Knihu je možné získat u dobrých knihkupců
nebo na www.respektstore.cz
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Předplaťte si týdeník
nejčtenější ekonomický týdeník
na 1 rok za 2 548 Kč
+ jako dárek Roční dálniční známka do 3,5 t na rok 2014 v hodnotě 1 500 Kč
2

4/VII-01/14

na
Objednávejte na www.ekonom.cz/vysocina,
800 11 00 22 nebo na predplatne@economia.cz.

1 rok se slevou 30 % za 1 784 Kč

1

- 30 %

Nabídka platí pro nové či navýšené předplatné do 29. 1. 2014 nebo do vyčerpání zásob.
č
ý ččasovým
ý závazkem.
á
Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou
s uvedeným

EK predplatne Vysocina 285x102mm.indd 1

15.1.2014 12:34:25

PŘEDPLAŤTE SI TÝDENÍK RESPEKT
Respekt na 18 měsíců + Dálniční známka do 3,5 t 2014 za 3 276 Kč

5/VII-01/14

Objednávejte

na

w w w.respekt.cz/v ysocina
tel.: 800 110 022
predplatne@economia.cz

NABÍDKA PLATÍ PRO NOVÉ NEBO NAVÝŠENÉ PŘEDPLATNÉ
DO 2. 2. 2014 NEBO DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB.
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Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

Je mi 84 let. Minerály jsem již užíval dvakrát. Často jsem dostával i v noci křeče
ve svalech, hlavně na stehně a lýtku. Také
mi začalo pobolívat koleno a měl jsem bolesti kyčelního kloubu. Myslel jsem, že mě
čekají berle. Po užívání tyto bolesti odezněly, i když je již 4 měsíce neberu. Dnes
mi volala 83 letá sestra, že jí také minerály pomohly. Objednávám tedy další i pro
manželku. S pozdravem
Zdeněk Zelený, Supíkovice
S radostí Vám píšu o mých zkušenostech
se Schindeleho minerály. Od loňského
roku je užívám pravidelně. Měla jsem problémy s vysokým krevním tlakem a občasné křeče v nohou. Účinek se dostavil
po pár týdnech. Díky tomu již neužívám
další léky. Všem vřele doporučuji a objednávám s úsměvem na rtech dalších deset
balení.
Marie Lukášová, Chrudimsko
Už rok užíváme s mužem vaše minerály. Manžel je celý šedivý, dnes má ale
dost vlasů černých. Já měla časté záněty
močových cest, které ustoupily, a problémy s krční páteří. Hodně let jsem nemohla

Nebo snad podvod?
plést, dnes pletu denně už měsíc a žádná bolest, z toho jsem nadšená. Trápilo
mne to celý život a v 60letech mám pokoj
od bolesti. Dnes jsem si objednala 4 plechovky. Děkuji,
Miluše Vačkářová, Lovosice
V lednu letošního roku jsem v novinách
objevila reklamu na Schindeleho minerály. Velmi mě to zaujalo, protože jsem právě bojovala s artrózou kolene. Přišlo mi to
pod ruku právě vhod. Je mi 63 let a tak
už nějaké zdravotní potíže mám. Respektive měla jsem. Za 11 měsíců braní mě
už vůbec nic nebolí. Velikou radost mám
z toho, že mi přestaly padat vlasy a zlepšil se spánek. Konečně mohu spát celou
noc bez problémů. Děkuji,
Jana Růžičková, Město Libavá
Dobrý den,
je mi 64 let a již rok užívám pravidelně
vaše Schindeleho minerály. Mám odoperovaný kotník, obě ramena, mám vysoký
krevní tlak a lupenku. Bolest ustupuje
a lupenku nemám v takové míře jako dříve. Nejprve jsem si kupoval všelijaké doplňky, ale změna nenastala,
musel jsem přejít na léky
proti bolesti. Ale s vašimi minerály se můj
celkový zdravotní stav
velmi zlepšil, a proto si
objednávám další 3 balení! Minerály mi doporučila moje známá, která je
užívá i se svým manželem
už více jak 2 roky a jsou
moc spokojení.
Zdeněk Dufek, Batelov

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma
a slevu na příští nákup.

Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností
s minerály pod celým jménem a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby
jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo,
nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina
podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné
informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at.

Placebo?

Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha
letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé
najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku –
v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých
gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka?
Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat.
Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako
samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle
nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs
životadárných prvků, aditivované palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
To vše za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.
Oxid křemičitý

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

0,0098 g

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
• Cena mletých minerálů v plechovce 565 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
• Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 530Kč/1 kus, 3 ks = 515 Kč/1 kus,
4-5 ks = 480 Kč/1 ks, 6-11 ks = 460 Kč/1 ks, od 12 ks = 430 Kč/1 ks.
• Ceny kapslí: 1 ks = 786 Kč, 2 ks = 746 Kč/1 kus, 3 ks = 716 Kč/1 kus, 4-5 ks = 686 Kč/1 ks,
6-11 ks = 656 Kč/1 ks, od 12 ks = 631 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
• Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v cene 150 Kč zdarma.
• Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat.
Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2332 Kč (+ kniha zdarma).

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

Kamenné zdraví, s.r.o., Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712
6/VII-01/14

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Minerály užívám druhým rokem. Mám endoprotézu kyčle, to je v pořádku nebolí.
Ale časem se objevily potíže, začal mne
bolet žaludek a koleno, bývala jsem unavená. Tak jsem v časopise objevila vaše
minerály a objednala jsem si. Žaludek
nebolí a koleno také ne, a cítím se velice
dobře i únava je pryč. Je mi 66let a minerály doporučuji, jsou opravdu skvělé. Vaše
zákaznice
Marie Vejvodová, Týn nad Vltavou

Složení na 100 g
prášku

Může tohle být náhoda?

www.kamennezdravi.cz

8 SPORT

www.kr-vysocina.cz

VAŠE ENERGIE DOKÁŽE ÚŽASNÉ VĚCI,
NAŠE TOMU RÁDA POMÁHÁ

S RADOSTÍ PODPORUJEME OLYMPIJSKÝ A PARALYMPIJSKÝ TÝM
I VŠECHNY NADŠENÉ SPORTOVCE
Fandíme všem, kteří svou energii dávají do pohybu. Proto pomáháme českým
olympionikům i amatérským sportovcům, podporujeme sportovní kluby, haly, hřiště.
Energii všech, kdo mají rádi sport, chceme rozhýbat i během olympiády.
Přidejte se a soutěžte na www.spolecnaenergie.cz.

„Jsme úspěšnou, ryze
českou firmou vyrábějící
neobyčejně široký sortiment
běžeckých a sjezdových lyží
a snowboardů určených nejen
na tuzemský trh. Většinu lyží
vyvážíme na náročné trhy
Skandinávie, USA a Japonska.
Naší filozofií je vyrábět kvalitní
a zároveň cenově přijatelné
lyže, které učiní lyžování
zábavnější a dostupnější.“
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Písničky, které si zazpíváte

Ján Hudák, generální ředitel
SPORTEN, a.s.,
Nové Město na Moravě

Společnost SPORTEN, a. s.
Nové Město na Moravě věnovala vítězům
lyžařských a běžeckých disciplín Her VI.
zimní olympiády dětí a mládeže špičkové
závodní běžky, sjezdové lyže a snowboardy.
www.isporten.cz

www.region.rozhlas.cz
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VÝROBCE ZÁMKŮ
A KOVÁNÍ NA VYSOČINĚ

PODPORUJE

VI. ZIMNÍ OLYMPIÁDU
DĚTÍ A MLÁDEŽE
19. – 24.1. KRAJ VYSOČINA

Produkty TOKOZ PRO jsou vhodné jak
pro zabezpečení bytů a rodinných domů,
tak i pro firemní a průmyslové objekty.

www.tokozpro.cz | www.tokoz.cz

