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Úvodní slovo

Mare Kružíková
(ČSSD)

Milí spoluobčané,
zima pomalu, ale jistě odchází
a na dveře již hlasitě klepe jaro,
které otevře hlavní turistickou
sezonu. A Vysočina má svým
návštěvníkům v tomto směru
rozhodně co nabídnout. Kromě
tradičních lákadel, jako je otevírání hradů a zámků, se můžeme společně těšit na některé
novinky, které budou jistě stát
za zhlédnutí a návštěvu. Krásy Vysočiny budeme moci pozorovat z nedávno otevřených
rozhleden na Pekelném kopci u Třebíče a z věže hradu Orlík, brzy se budeme moci kochat
výhledy i z rozhledny na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí.
První jarní den se slavnostně
otevře centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem, v brzké
době se můžeme těšit na otevření muzea modelů aut v Přísece, na přelomu jara a léta pak
muzea nové generace na zámku ve Žďáru nad Sázavou.
A mohla bych pokračovat dále
výčtem turistických atraktivit
a akcí, které již čekají na své
návštěvníky. Budu moc ráda,
pokud využijete široké nabídky trávení volného času u nás
na Vysočině. Vždyť proč jezdit
jinam, když u nás je tak krásně. Osobně se musím přiznat,
že jsem vždy „za hranice všedních dnů“ jezdila ráda, ale cíleně užívám minulý čas. Čím více
totiž poznávám náš kraj, tím
více si jej vážím a užívám si každou chvíli v něm. Vysočina je
skutečně nádherná.
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Vysočina na EXPO 2015:
sklo, světlo a fantazie
Hlavním motivem expozice Kraje Vysočina na Světové
výstavě EXPO 2015 v italském Miláně bude světlo.
Poslouží jako vodicí linka pro informace i pro
představení moderních trendů v osvětlení interiérů.
Autorem této myšlenky je architekt Michal Kotlas
z Havlíčkova Brodu.
Petr Palovčík

„Originální světelné objekty, které tým architektů navrhl na míru
vysočinské prezentaci, budou
tvořit pomyslnou cestu informací o Kraji Vysočina, které budou
skryty pod desítkami QR kódů.
Světlo bude vodicí linkou nejen
pro informace, ale i pro představení moderních trendů v osvětlení interiérů z dílny předních
českých designérů,“ informoval
radní Kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje Martin Hyský (ČSSD).
Prostor pro prezentaci byl nabídnut regionálním firmám, a to
především ze sklářského, textilního, strojírenského a potravinářského sektoru, v rámci partnerství

počítáme i se zapojeVysočina
ním středních škol.
na EXPO
„Studenti budou
mít jedinečnou pří16. – 30. září
2015
ležitost získat zkušenosti s organizací
a zajištěním výstavy
celosvětového významu,“
připomíná krajská radní pro oblast školství Jana Fialová (ČSSD).
Prezentaci Vysočiny na podzimní světové výstavě EXPO
2015 považujeme za mimořádnou událost a věříme, že expozice bude výjimečná,“ komentuje
akci hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD) s tím,
že se celá expozice po skončení přesuneme zpět na Vysočinu a v rámci akce Ozvěny EXPA
bude zpřístupněna i domácím Návrh expozice Kraje Vysočina na EXPO 2015 v rukách náměstka hejtmana Kraje Vysočina Vladimíra Novotného
a radního pro oblast regionálního rozvoje Martina Hyského.
návštěvníkům.“
Foto: archiv Kraje Vysočina

radní
Kraje Vysočina

Vzduch
na export

Jihlava a Okříšky mají Zlatý erb

Kraj zajišťuje vzdělávání
pro 18 tisíc středoškoláků

Kraj Vysočina ocenil
v soutěži Zlatý erb nejlepší
webové prezentace obcí
a měst. Letošní novinkou
je kategorie určená
školským zařízením,
ve které se podařilo
uspět webům Střední
školy stavební Jihlava
a Mateřské školy Horní
Cerekev.

Kraj Vysočina je hlavním garantem vzdělávání žáků na úrovni středních a odborných škol.
Na Vysočině denní formu studia
na této úrovni zajišťuje celkem 65
škol. Kraj provozuje 43 z nich, další patří soukromým nebo církevním subjektům a MŠMT. Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje
krajské školy 85 % z celkového pov návaznosti zajistí prosperitu cečtu 20 633 žáků. Každý rok Vylému kraji.“
sočina investuje do provozu škol
Vysočina proto na zřizovaných
částku přesahující 320 milionů
školách zavedla i několik zcela nokorun. Nad tento rámec podpových oborů, jako například enerruje na základě rozhodnutí krajgetik nebo mechanik – seřizovač
ské rady i krátkodobé studijní pozaměřený na zpracování plastů.
byty studentů částkou půl milionu
Nejlepší studenti jsou každoročkorun ročně. Další
ně odměňováni v soutěži Talent
zhruba tři miliVysočiny a mohu zísony ročně jsou
kat i speciální Cenu
určeny na mohejtmana Vysočitivační stipenny, která je spomiliardy korun
dia žáků, kteří
jena s finanční
ročně do školství
nastoupili do oboodměnou deset
rů, jejichž absolventisíc korun. Plav kraji.
tů je na trhu práce nety všech pedagodostatek. „Chápeme to
gů a ostatních školjako investici do budoucských zaměstnanců
na,“ vysvětluje radní Kraje Vyna Vysočině jsou hrazeny
sočina pro oblast školství, mládez příspěvku státu ve výši zhruba
že a sportu Jana Fialová (ČSSD).
4,5 miliardy korun. Tato částka
„Cílem je, aby firmy našly schopje vůbec nejvyšším výdajem krajné lidi, absolventi uplatnění, a to
ského rozpočtu.
Petr Palovčík

KRAJ UŽITEČNÝ

Foto: archiv Kraje Vysočina

„Informace na internetu upravujeme podle potřeb rodičů, nejčastěji navštěvují jídelníček,
Zlatý erb
mají zájem o denní program dětí,
2015
o akce, které pláOcenění Zlatý erb v kategorii Sbory dobrovolných hasičů předával se srdečnou gratulací Jan
aných
Slámečka, starosta Sboru dobrovolných hasičů Kraje Vysočina.
v
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in
nujeme, ale i o ty,
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o
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4
kterých se děti
ch
internetový
vkládání zpráv a na téměř profehejtman Kraje Vysočina Jiří Bězúčastnily,“ pronickou služsionálním fotoarchivu.
hounek (nez. za ČSSD) při předázradila ředitelka
bou byla vyhlástránek
MŠ Horní Cerekev
šena aplikace in„Oceňuji informační potenciál
vání letošních krajských cen.
Lenka Jantačová.
City poskytovaná
webových stránek obcí a měst
O tom, která z webových preSvé loňské vítězství v kado mobilních telefonů
a také jejich snahu věnovat se inzentací ocenění získá, rozhodoval
v Polné, porota ocenila stránky
ternetové bezpečnosti. Právě tu
celkový design, atraktivnost a úpltegorii města obhájila Jihlava,
pokládám za jedno z nejdůležinost obsahu i jeho aktuálnost.
mezi obcemi excelovaly opakoSDH Bohdalov. Místní hasiči si
vaně Okříšky. Nejlepší elektrozakládají především na rychlosti
tějších témat současnosti,“ uvedl
Petr Palovčík

4,5

2 AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Monika Brothánková

Uzavírek i opravených
silnic bude dvakrát více
než v loňském roce
Kraj Vysočina v letošním roce opraví
silnice za více než 800 milionů
korun. Ze svého rozpočtu vydá až
400 milionů korun, 412 milionů korun pošle Vysočině na opravy silnic
nižších tříd stát. Díky jeho dotaci
může být opraveno dalších 33 úseků
silnic druhých a třetích tříd a devět
mostů. Další půl miliardy korun kraj
investuje v roce 2015 do velkých
silničních staveb z prostředků EU.

Dvacet jedna obcí a měst
z Vysočiny dostane
letos od Kraje Vysočina
příspěvek na zkvalitnění
rozvodů vodovodů
a kanalizací. Na zlepšení
zásobování pitnou vodou
je určeno 11 milionů
a zbylá část má pomoci
odvádění a čištění
odpadních vod.
Petr Palovčík

„Nejúspěšnějšími“ příjemci v kategorii „zásobování pitnou vodou“ jsou obce Opatov a Kamenná, kterým na konto díky kraji
přibude přes čtyři miliony korun.
Na zajištění odvodu splaškové
vody získala největší příspěvek
obec Kejžlice, a to skoro 7 milionů
korun. Ty pomohou ke zbudování
kanalizace a ČOV.

Opravy a modernizace vodovodů a kanalizací patří v případě obcí k finančně nejnáročnějším projektům.

Moderní vybavení pro výuku budoucích zdravotníků
Budoucí zdravotní sestřičky studující v Havlíčkově Brodě mohou
nově využívat moderní polohovací
lůžko. Vedení Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické ho minimálně na dva roky
získalo od společnosti Linet. „Firma zapůjčila škole lůžko zdarma.
Výrazně má přispět k bezpečnosti
práce personálu a šetrnému zacházení s pacientem. Navíc studentům umožňuje pracovat s reálným
vybavením, kterým jsou vybaveny
krajské nemocnice,“ uvedla krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová (ČSSD).
Lůžko škola umístila v takzvané učebně péče, kde si budoucí

zdravotnice nacvičují veškeré ošetřování pacienta. Zahrnuje hygienu, podávání stravy, ale také například odběr krve. „Cílem výuky
je, aby škola držela tempo s praxí.
Studenti proto musí umět zacházet
s nejmodernější technikou, aby, až
se setkají s reálnou prací v nemocnici, nebyli v nevýhodě,“ vysvětluje
přístup školy její ředitelka Naděžda
Vrbatová. Podobná lůžka pro akutní péči využívají i sociální zařízení,
ve kterých absolventi často nacházejí uplatnění. Obdobné vybavení
proto používají také zdravotnické školy v Jihlavě i ve Žďáru nad
Sázavou.

Monika Brothánková

První moderní polohovací postel od společnosti Linet převzala pro studenty havlíčkobrodské zdravotní školy Jana Fialová.

Posílení obchodních
vztahů s Čínou
Malá letadla a zařízení pro volné
kování prohloubí obchodní vztahy
Vysočiny s Čínou. O tyto výrobky
projevili velký zájem zástupci
Smíšené česko-čínské komory
a delegace z provincie Hebei při
návštěvě Vysočiny na začátku
března.
Zatím co s metalurgickou společností Žďas spolupracují východní obchodníci už více než 10 let,
dodávky letadel budou novinkou.
„Vedení zemědělské provincie
Hebei má zájem nejen o sportovní
letadla, ale především o ta, která
jsou využitelná při preventivním
ošetření krajiny – tedy pro práškování. S vysočinským výrobcem proto podepsali dohodu o spolupráci
a také o výměně zkušeností,“ připomněl náměstek hejtmana Kraje
Vysočina Libor Joukl (ČSSD).
Při jednodenní návštěvě navíc
zástupci delegace uvedli, že nemusí
jít o poslední možnost spolupráce.
Dalšími společnými tématy jsou podle účastníků setkání ekologie a řešení likvidace komunálních odpadů.
Petr Palovčík

Nově otevřené
centrum Eden je
v Evropě unikátem

Areál zrekonstruovaného statku
v Bystřici nad Pernštejnem se
o prvním jarním víkendu 21. a 22.
března otevřel veřejnosti. Návštěvníci Slavností jara si mohli poprvé
projít všechny části střediska
od statku až po ekopavilon.
Centrum Eden je ojedinělé v Evropě, jeho obdoba se nachází ve Velké Británii. Nabízí interaktivní park,
v němž si zájemci mohou vyzkoušet, jak se v minulosti hospodařilo
na českém a moravském venkově
a jaké možnosti nabízí ekologické hospodaření. Zjistí, jak pracoval
hrnčíř, včelař, mydlář a další profese.
Milovníci zvířat si mohou osedlat
koně z přilehlé farmy, kde najdou
také další hospodářská zvířata, nebo
se projet bryčkou. Součástí je i stavba ekologické pyramidy, která představuje nové pohledy na moderní
technologie bydlení. Jedná se o dlouhodobý projekt města Bystřice nad
Pernštejnem a ECEAT.
Milan Pilař

Vysočina patří k nejčistším oblastem v Česku Kraj modernizuje střední školy
Od října roku 2012 monitorují odborníci na území
Kraje Vysočina kvalitu ovzduší. V souvislosti s pětiletým
projektem měří ve vybraných 24 lokalitách po dobu
osmi týdnů nejvýznamnější znečišťující látky, jako
například různé typy prašných částic.
Aktuálně má hejtmanství k dispozici už druhý dokument
hodnotící výsledky za období od října 2013 do září 2014.
Všichni zájemci je najdou
na webových stránkách www.
ovzdusivysocina.cz. Ze zprávy vyplývá, že náš kraj patří
k nejčistším regionům v České
republice. „Vyšší koncentrace

některých prašných částic naměřili odborníci pouze během
období nepříznivých rozptylových podmínek. Největším
zdrojem znečištění jsou lokální
topeniště, ve kterých lidé topí
nevhodným palivy. Dalším významným zdrojem je také doprava,“ přibližuje pracovník
odboru životního prostředí

Podobné měřicí přístroje monitorují kvalitu ovzduší na Vysočině
od roku 2012.

archiv Kraje Vysočina

„Kvůli tak velkému rozsahu stavebních prací budeme důsledně
sledovat dodržování časových harmonogramů akcí, aby fungovaly
připravené objízdné trasy. Jinak
by mohlo zdržení stavbařů na jednom místě zbrzdit plánované práce
na dalších úsecích,“ upozorňuje náměstek hejtmana Libor Joukl (ČSSD).
Jednou z největších dopravních
akcí je budování obchvatu obce
Příseka na Jihlavsku na komunikaci
II/405. Motoristy hojně využívané
silnice čekající na rekonstrukci jsou
například v Brtnici, ve Šlapanově
a průtah na silnici II/409 v Kamenici
nad Lipou. Kompletní seznam stavebních akcí je k dispozici na www.
kr-vysocina.cz.
Na celkové zlepšení krajských
silnic by podle Libora Joukla bylo
potřeba dohromady až devět miliard korun a téma proto uzavřel
odpovídajícím komentářem: „Pokud
bychom takovou částku jako letos
dokázali dávat v průběhu zhruba
deseti let, tak jsme schopni silniční
síť našeho kraje dostat, řekněme,
do přijatelné podoby.“ Petr Palovčík

Devět z úspěšných obcí už přitom vyžívá spolufinancování ze
strany Ministerstva zemědělství
nebo z Operačního programu Životní prostředí. „Jsme nadšení.
Celá akce zbudování kanalizace
a ČOV je ve výši 32 milionů, přičemž 19,5 jsme získali od Ministerstva zemědělství a 4,8 od kraje.
Taková obec by bez pomoci takřka nebyla schopna podobnou akci
uskutečnit,“ komentuje radost
z podpory starosta Nové Vsi u Chotěboře Miloš Uchytil (ČSSD).
Ne všichni žadatelé ale byli takto úspěšní. „Pět z dvaceti šesti
jsme nemohli uspokojit. Pokud
nesplnili zásadní požadavky, nemohli jsme rozhodnout jinak,“
komentuje vyřazení některých žádostí Zdeněk Chlád (ČSSD), radní
Kraje Vysočina pro oblast lesního,
vodního hospodářství a zemědělství. Hlavními důvody přitom byl
nesoulad předložených projektů
s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a nesplnění administrativních
požadavků.

Foto: archiv Kraje Vysočina

Už třetím rokem se studenti Střední
průmyslové školy v Třebíči podílejí
na projektu zaměřeném na řízení
spotřeby energií pomocí systému
takzvaných chytrých zásuvek.
Projekt realizuje Kraj Vysočina společně s tchajwanským Institutem
pro informační průmysl. Seminář,
který hodnotil společné aktivity, se
uskutečnil v polovině února v aule
třebíčské průmyslovky. Studenti
z řešitelského týmu prezentovali
výsledky svého bádání i konkrétní
výstupy studijní cesty na Tchaj-wan, kterou absolvovali v závěru
loňského roku.
„Téměř pětiletá spolupráce Vysočiny s tchajwanskými partnery
přinesla už řadu projektů, které
usnadňují život obyvatelům kraje
nebo zpříjemňují pobyt návštěvníkům Vysočiny,“ zhodnotil dosavadní aktivity hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Chytré
zásuvky měří energetickou spotřebu jednotlivých přístrojů. Použitím
chytrého telefonu je možné spotřebič kdykoliv na dálku zapnout nebo
vypnout.
„Vzhledem k dosavadním úspěchům je naším současným cílem
celý projekt rozvíjet tak, aby se
stal součástí vzdělávacího systému Střední průmyslové školy Třebíč
a byl pilotním modelovým příkladem pro celé technické vzdělávání v Česku,“ popisuje budoucnost
radní Kraje Vysočina pro oblast
školství Jana Fialová (ČSSD). Vysočina s Tchaj-wanem kooperuje
také v dalších oblastech. Kromě
eAmbulance pro objednávání pacientů do nemocničních ambulancí
je převzatou zkušeností i turistický
systém Pruvodce4U.

Téměř padesát milionů
do vodovodů a kanalizací

foto: Petr Palovčík

Třebíčští studenti
vyvíjejí systém
chytrých zásuvek

www.ikrajvysocina.cz

Zdeněk Chlád při návštěvě měřicí stanice v Jihlavě.

a zemědělství Kraje Vysočina
Rostislav Habán.
Od roku 2010 se monitoruje i kvalita ovzduší v jihlavské
průmyslové zóně. Dlouhodobé
sledování je společným projektem města Jihlavy a Kraje Vysočina. Z dosavadních výsledků
vyplývá, že imisní limity byly
překročeny pouze v prvním
roce měření. „Kraj Vysočina
se dlouhodobě snaží zvýšit environmentální povědomí u lidí.
Například v prosinci mohli zájemci v prostorách kraje
zhlédnout výstavu fotografií
prachových částic v ovzduší.
V rámci osvěty jsme také vydali
250 informačních brožur s názvem Víme, co dýcháme?“ doplnil radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád
(ČSSD).
Monika Brothánková

Nové technologické vybavení pro výuku
v šesti centrech technického vzdělávání
a rekonstruované učebny s výzkumnými
přístroji v pěti největších gymnáziích
– to jsou výstupy dvou projektů, které
realizuje společně se školami kraj. „V projektu Od myšlenky k výrobku 2 budou
do čtyř průmyslových a dvou stavebních
středních škol pořízeny CNC stroje, laserové tiskárny plošných spojů, osciloskopy
a frekvenční analyzátory, systémové
bednění a zařízení obnovitelných zdrojů
energie. V projektu Badatelská centra
pro přírodní vědy vznikne v každém
gymnáziu sedm pracovišť s vybavením
pro výuku přírodovědných oborů,“
vyjmenoval Kamil Ubr, vedoucí krajského
odboru školství. Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií z prostředků
ROP Jihovýchod.

„Nové vybavení zlepší zázemí pro
odbornou výuku v technických oborech
a lepší uplatnění absolventů v průmyslových podnicích a také posílí možnosti pro
praktické badatelské činnosti žáků a žákyň
v přírodních vědách jakožto metodickou
přípravu pro výzkumné, inovační a tvořivé aktivity v pozdějším vysokoškolském
studiu. Nákladné přístroje zejména v badatelských učebnách budou sloužit také
pro další zájemce ze sousedních základních a středních škol,“ uvedla Jana Fialová
(ČSSD), krajská radní pro oblast školství.
Kraj Vysočina se modernizací vybavení
zabývá systematicky i v ostatních školách
a školských zařízeních, které zřizuje. K tomuto účelu vynakládá přímo z rozpočtu
7–9 mil. Kč ročně. Další vybavení pořizují
jednotlivé organizace z krajského provozního příspěvku.
Lucie Pátková

Podnikatelská mise do čínské provincie Hubei
Výstupem vysočinského česko-čínského
podnikatelského fóra, které se konalo
loni v říjnu v Jihlavě, je mimo jiné
připravovaná pracovní cesta hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka
do čínské provincie Hubei. Při plánování
cesty je kladen ze strany Kraje Vysočina
důraz na propojení obchodních zájmů
firem z Vysočiny s čínskými partnery
a také na mapování a případné vyhledávání nových obchodních příležitostí.

Kraj Vysočina nabízí vážným zájemcům
(firmám) z Vysočiny možnost účasti
na této obchodní cestě, která proběhne
na přelomu května a června. Dotazy
a případné informace o podmínkách
účasti směřujte na koordinátorku cesty
Evu Vaňkovou, e-mail: vankova.e
@kr-vysocina.cz, tel.: 724 650 270.
Zájemci mají možnost se přihlásit do
10. dubna 2015.

Eva Vaňková
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Kraj Vysočina navštívil
ministr zdravotnictví

Centrum pro lidi
s Alzheimerovou
chorobou začalo
sloužit ve Ždírci
Předseda vlády České republiky
Bohuslav Sobotka, ministryně
práce a sociálních věcí Michaela
Marksová, hejtman Kraje Vysočina a krajští radní. Ti všichni se
v sobotu 21. března zúčastnili
slavnostního otevření centra péče
o lidi s Alzheimerovou chorobou,
které vzniklo při Domově ve Ždírci

foto: archiv Kraje Vysočina

Jaroslav Loskot

Pracovní návštěvu Vysočiny zahájil
Němeček v Nemocnici Pelhřimov,
kde zavítal mimo jiné na hematologické oddělení v rekonstruovaném
pavilonu. Poté se přesunul do Nemocnice Havlíčkův Brod. Tam
navštívil nový pavilon Emergency, interní oddělení JIP, porodnici
a dětské oddělení. Pracovní cestu
po regionu zakončil Svatopluk Němeček v krajské metropoli Jihlavě,
kde si prohlédl sídlo Zdravotnické

u Polné. „Naším záměrem bylo,
aby byla v Kraji Vysočina dokončena síť služeb pro lidi se syndromy
demence. Hlavním naším posláním
je pomoc a podpora rodinám, ale
také samosprávám a pečovatelským službám,“ sdělil krajský radní
pro sociální záležitosti Petr Krčál.
Kromě lůžek se v centru nachází
rehabilitační oddělení, místnost pro
denní aktivity a poradna, na kterou
se mohou lidé obracet. Centrum
a domov pro seniory spojuje
víceúčelový koridor a nemocní
využívají rovněž upravené zahradní
prostory. Součástí celého areálu
je také relaxační centrum. Záštitu
nad projektem Alzheimer poradny
Vysočina převzal premiér Sobotka.
V rámci sobotního setkání ve Ždírci
se také křtila kniha „Určitě si poradíte“, jež čtenáře provází životními
situacemi, které si žádají pomoc
v podobě zdravotních a sociálních
Lucie Pátková
služeb.

ministr Němeček, který současně
uvedl, že má připravený návrh zákona, týkající se změny postgraduálního vzdělávání lékařů. Podle
slov hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka jde o velice zásadní
změnu a bude třeba o ní přesvědčit i odpůrce. „ Navrhovaná změna má smysl a pomohla by vyřešit
stávající nedostatek lékařů v krajských nemocnicích,“ potvrdil Jiří
Běhounek.
V současnosti nabízejí
Tolik volnemocnice regionu celných míst
kem 43 volných míst pro
pro lékaře je
lékaře, v Jihlavě deset,
Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek a ministr zdravotnictví
v nemocnicích
Svatopluk Němeček se v havlíčkobrodské nemocnici setkali
především
pro hemana Vysočině.
s emeritním primářem dětského oddělení Václavem Miláčkem.
tologii, v Novém Městě
na Moravě pět, především
pediatry a lékaře na LDN, v Havzáchranné služby Kraje Vysočina
jsem je navštívil. Před Kralíčkově Brodě devět lékařů, předea Nemocnici Jihlava.
jem Vysočina nezbývá než smekMinistr postupně objíždí zdranout, jakým způsobem se o nevším internistu, pediatra a RDG,
v Pelhřimově sedm, především pro
votnická zařízení ve všech krajích,
mocnice stará. Můžu jen blahopřát
urologii, neurologii, ORL a ARO
protože se chce seznámit s tím, jak
pacientům i zaměstnancům, že
mají příjemné prostředí a nemoca v Třebíči dvanáct, hlavně shánějí
fungují. „Regionální nemocnice
internisty a radiology.
tvoří základ lůžkové péče, a proto
nice na takové úrovni,“ pochválil

43

O Family a Senior point v Jihlavě je mezi lidmi zájem
Po několika týdnech zkušebního provozu otevřel ve čtvrtek
12. března Kraj Vysočina

kontaktní Family point a Senior
point v jihlavské Palackého ulici
číslo 26. Budování Family pointů

je součástí projektu podpořeného
z evropských fondů Žijeme a pracujeme na Vysočině.

Maminky tu najdou zázemí pro
přebalování a kojení, děti koutek
na hraní. „Mezi příchozími je stále více seniorů, kteří si na služby
seniorského zařízení zvykli, už
když fungovalo v provizorních
prostorách v sídle Kraje Vysočina.
Povědomí o našich službách a novém zázemí budeme nyní zvyšovat především mezi maminkami,“
doplnil radní Kraje Vysočina pro
oblast sociálních věcí Petr Krčál
(ČSSD).
Jihlavský kontaktní Family a Senior point
je v regionu dalším
cí
a
ír
v
Ote
místem, které po:
a
dob
skytuje servis rodik,
nám. Family poinpondělí – páte
ty je možné nalézt
8.00–17.00
v Havlíčkově Brodě,
Jihlavě a Třebíči. Senior pointy fungují v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Třebíči
a Pelhřimově. Provoz všech center probíhá ve spolupráci s Krajem
Vysočina.
Dobrý start popřáli krajskému kontaktnímu centru náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stőcklová a Petr Krčál, radní Kraje Vysočina.

Eva Vorálková

Škola smyku zdokonaluje řidičské umění
Projekt Bezpečná Vysočina má za cíl učinit nejen ze silnic v našem kraji bezpečnější místo. Připomíná dodržování
silničních i obecných společenských pravidel a toleranci nikoli jen za volantem. Nedílnou součástí jsou i Školy
smyku. Jejich první lekce absolvovali řidiči z Vysočiny v první polovině března.
Kraj Vysočina společně s Besipem a Vyšší policejní školou učí
řidiče, jak zvládnout smyk na namrzlé nebo kluzké silnici, manipulaci s vozidlem v nevypočitatelných zimních podmínkách i to, jak
rychle a dobře zaparkovat. Kurzy
jsou určeny všem s řidičským průkazem skupiny B a starším 18 let.
Probíhají na letištním polygonu
v Komárovicích, trvají tři hodiny
a jsou zdarma. „Každý takto proškolený řidič pomůže bezpečnějšímu provozu. Vždyť vloni na silnicích Vysočiny zemřelo 45 lidí
a my chceme udělat maximum
ke snížení tohoto děsivého čísla,“
komentuje důvody pořádání kurzu hejtman kraje Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD).
Petr Palovčík
 rok 2013 – 3687 nehod,
z toho pod vlivem alkoholu 199
 rok 2014 – 3705 nehod,
z toho pod vlivem alkoholu 205

foto: Petr Palovčík

foto: Eva Vorálková

Kraj nadále
podporuje
sociální služby
Více než 5,3 milionu korun vyčlenil
Kraj Vysočina pro letošní rok
na provoz sociálních služeb pro
zdravotně postižené. Ty budou
dostupné na celém území regionu.
Nabídku služeb pro zdravotně
postižené včetně pokrytí zastřešuje
Centrum pro zdravotně postižené
Kraje Vysočina. „Pokračujeme
v zavedeném modelu, který se
nám osvědčil. Výsledkem jsou
plnohodnotné služby pro všechny,
kdo je potřebují,“ sdělil radní Kraje
Vysočina pro sociální oblast Petr
Krčál (ČSSD).
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina zajišťuje odborné
sociální poradenství, průvodcovské
a předčitatelské služby a sociální
aktivizační služby. Pomáhá zejména
osobám se zrakovým postižením,
ale také lidem s pohybovým či jiným
zdravotním postižením nejenom
v seniorském věku. V péči o zdravotně postižené spolupracuje s dalšími subjekty: s krajskou organizací
Svazu neslyšících a nedoslýchavých,
sociální poradnou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých,
Centrem pro dětský sluch Tamtam
a TyfloCentrem Jihlava.
„Poskytování služeb je zabezpečeno systémově, s optimálním
pokrytím území kraje bez duplicitní
nabídky stejné služby na jednom
území,“ objasnil vedoucí krajského
oddělení sociálních věcí Jiří Bína.
Organizace pečuje o zdravotně postižené občany ve městech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč
a Žďár nad Sázavou a rovněž na detašovaných pracovištích, případně
ve spolupráci s místními poskytovaLucie Pátková
teli.

foto: Jaroslav Loskot

Na Vysočinu přijel na začátku
března ministr zdravotnictví
Svatopluk Němeček.
V doprovodu hejtmana Jiřího
Běhounka (nez. za ČSSD),
který ho na Vysočinu pozval,
si prohlédl hned tři krajské
nemocnice.

Speciálně upravený vůz SKID CAR simuluje pohyb na kluzké silnici. V České republice jsou jen tři exponáty a k tréninku je využívá především Policie ČR.

Slovo zastupitele

Josef Komínek
zastupitel Kraje
Vysočina za ČSSD

Úspěšný webový portál
Kraje Vysočina
Jako místostarosta města Velké Meziříčí a krajský zastupitel jsem rád, že Kraj Vysočina
má webové stránky nejen uživatelsky vyhovující, ale otevřené a transparentní k občanům
našeho kraje. Občané na tomto webu získají informace o rozpočtu kraje – mají k dispozici
„klikací“ rozpočet. Zde mohou
sledovat čerpání veškerých výdajů na veřejné služby podle
oblastí (zdravotnictví, školství,
doprava, sociální věci, kultura) až na úroveň čísla dokladů, od března letošního roku
je k dispozici i elektronický obraz faktur.
Dále jsou k dispozici: mapa investic Kraje Vysočina – jde o zobrazení budov v majetku kraje,
účetní výkazy kraje – grafické
modely od r. 2010, výkazy zisku a ztrát příspěvkových organizací kraje, open data –zveřejněná data lze využívat pro potřebu
a případné další zpracování cizími subjekty, veřejné zakázky
– jsou zde k dispozici veřejné zakázky Kraje Vysočina a příspěvkových organizací a další informace o kraji. Jsem také rád, že
stále více měst a obcí Kraje Vysočina zlepšuje a zprůhledňuje svoje hospodaření na svých
webech. Města jsou pak velmi
úspěšná v celé České republice.
Město Velké Meziříčí také získalo jedno z hlavních ocenění
za web v soutěži „Parádní web“.
V této soutěži oficiální webové
stránky získaly Cenu časopisu
Veřejná správa.

Rozdělování
dotací podle
nových pravidel
Kraj Vysočina jako ten, který přiděluje, a zástupci obcí a měst jako
žadatelé se od konce února musí
řídit novými pravidly při rozdělování dotací. Ta určuje novela zákona,
týkající se podpory přidělované
z rozpočtů územně správních celků,
tedy obcí a krajů.
Jedna z výrazných změn spočívá
v tom, že lze podat žádost o dotaci
až po 30 dnech ode dne zveřejnění
výzev k předkládání, které budou
muset obsahovat například přesné
časové vymezení, kdy lze žádost podat. Ty došlé mimo uvedené termíny
bude muset kraj vyřazovat. „Považuji za nešťastné, že pravidla platí
jen pro kraje, nikoliv pro ministerstva a další státní úřady. Navíc půjde
i o nemalé zvýšení administrativní
zátěže,“ komentuje tento proces náměstek hejtmana pro oblast financí
Vladimír Novotný (ČSSD).
Mění se například i formální náležitosti žádostí. Poskytovatel (např.
Kraj Vysočina) bude nucen po všech
žadatelích vyžadovat doklady přesně definované zákonem. Například
po obcích výpis usnesení zastupitelstva o zvolení starosty nebo po dalších subjektech seznam všech právnických osob, ve kterých má žadatel
podíl. „Obce a kraje měly na aplikaci zákona necelý měsíc. Pro některé obce a nakonec i kraje pak bylo
náročné, aby zvládly vše tak, aby se
nedostaly do rozporu se zákonem.
Důsledkem bylo často i pro všechny
nepříjemné zpoždění poskytování
dotací například v oblasti sociální,
sportovní, kulturní podobně,“ upozorňuje na nevhodné načasování
platnosti nových pravidel krajský
zastupitel Miloš Vystrčil (ODS).

Petr Palovčík
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„Velký dík patří lidem přímo
z Vysočiny, kteří byli v anketě jedni
z nejaktivnějších hlasujících, což zároveň dokazuje, jak hodně si vážíme
prostředí, ve kterém žijeme,“ uvedla Marie Kružíková (ČSSD), radní
pro oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Kraje Vysočina.
Kategorie, ve kterých Vysočina tak
výrazně nebodovala, jsou památky/
historická místa, adrenalin a folklor
a tradice.
Stříbrnou medaili si z veletrhu
přivezly také propagační materiály připravené krajskou destinační
agenturou Vysočina Tourism. Porota
ocenila materiály Pro rodiny s dětmi,
Pro mladé a aktivní, Pro seniory, Pro
školní kolektivy, Pro osoby s handicapem, TOP 10 Vysočiny a Židovské
cesty po Vysočině. Celkem se v této
části soutěže sešlo 767 hodnocených propagačních materiálů. „Je
skvělé, že si porota všimla, že oslovujeme nejen ty nejběžnější cestovatele a turisty, ale i méně početné
skupiny. Věřím, že tato pozornost
přivede k nám do kraje ještě více
návštěvníků a pomůže tak celkové
prosperitě,“ ocenila nové publikace a rozhodnutí porotců vysočinská
zastupitelka Marie Černá (Pro VysoPetr Palovčík
činu).

Cyklosoutěž:
Do práce na kole

Pátý ročník akce „Do práce
na kole“ změní
v květnu dopravu v krajském
městě. HlavSoutěž
ním cílem
startuje
soutěže dvou
1. května.
až pětičlenných cyklotýmů
je zvýšit počet
pravidelných cest do zaměstnání
na kole. „Přínosem je jak posílení
zdraví jednotlivých účastníků, tak
ekologický dopad při omezení
provozu motorových vozidel. Vítězem budou nejpilnější cyklisté,“
připomíná Martin Hyský (ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje.
V krajském městě Jihlava organizuje soutěž iniciativa Auto*Mat
s partnery. Součástí cyklosoutěže je
i pestrý doprovodný program, který se nyní obsahově připravuje. Vše
odstartuje velkou Jarní cyklojízdou
22. dubna 2015.
V květnu jsou naplánovány doprovodné akce jako „Kafe na triko“
a „Závod na triko“ nebo koncert.
Loni se do akce zapojilo v regionu
215 lidí v 62 týmech. Do soutěže
se může přihlásit každý. Registrace
týmů je možná od 12. března do
30. dubna 2015.
Petr Palovčík
Více na www.dopracenakole.net

Je to práce k nezaplacení,
říká drátenice z Kuklíku
Její výrobky pravidelně
obdivují lidé nejen
na na velikonočních
jarmarcích ve Sněžném,
v Novém Městě na Moravě
a v Rozsochách. Vede
kurzy v jihlavském
muzeu a vypravila se
i do francouzské Provence.
Věru Studenou zaujalo
drátování před více než
deseti lety a na chalupě
v Kuklíku na Žďársku
k němu sedá téměř denně.
Kdy jste začala drátovat?
Ruční práce mě vždycky bavily,
paličkovala jsem, vyšívala, háčkovala, pletla. Když jsem dostala k narozeninám knížku o drátování, začala jsem to zkoušet.
Už dřív jsem u sestry zahlédla drátovanou rybku, tak jsem
si ji půjčila a drátovala podle ní
a knihy.

Zvládne drátování každý?
Kdo je trošku zručný, naučí se to.
Děti od první třídy to zvládnou,
ale nelíbí se jim to, protože to dlouho trvá. Drátování není těžké, jen
u toho musíte strávit čas. Jedno vajíčko dělám i dvě hodiny. Proto říkám, že to je práce k nezaplacení.
Jaké drátované ozdoby
chystáte na Velikonoce?
Vyrábím vajíčka, zápichy do květináče, kolečka na pověšení s různými velikonočními motivy jako
slepička, kuřátko a jarní kytičky.
Kde mohou lidé vaše
výrobky vidět?
Každý rok na Velký pátek a v prosinci před Vánocemi jsou ukázky
řemesel v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě. Asi čtyřikrát do roka dělám kurz drátování
v Muzeu Vysočiny v Jihlavě a taky
jsem členkou skupiny dráteníků,
s níž vystavujeme po celé republice.

Máte nějaké osvědčení,
že umíte drátovat?
Jsem samouk, po rybce přišla
na řadu vajíčka. Každým pokusem o odrátování vajíčka, které by se před ukončením nerozbilo, jsem se zdokonalovala.
Za čtyři roky jsem se přihlásila do Cechu česko-moravských
uměleckých dráteníků. Za další
tři roky jsem požádala o udělení
titulu mistr.

Více než deset let se věnuje Věra Studená téměř každý den drátování, její
výrobky najdou zájemci i na velikonočních akcích.

Co je k udělení
titulu potřeba?
Musíte být členem cechu nejméně tři roky a udělat pět výrobků, které posoudí komise. Musíte propagovat řemeslo
na různých akcích, výstavách
a kurzech.
Máte doma dílnu?
Drátuju v pokoji u stolu, abych
mohla sledovat televizi. Minulý

rok mi manžel vyčlenil v podkroví
jednu místnost, tam mám malou
galerii a sklad.
Jak často drátujete?
Skoro denně, během dne,
po chvilkách. Nedá se u toho sedět osm hodin v kuse. Snažím se
vymýšlet výrobky, ne vždy na to
máte náladu. Nestačí si říct: dneska večer budu drátovat. Někdy to
prostě nejde.

Byla jste i v televizi, že?
Ano, natáčela u nás televize Prima
reportáž do regionálních zpráv. Výstava v Jihlavě byla v televizi na Primě i na Nově, na podzim jsem měla
rozhovor v Jihlavě v Rádiu Vysočina.
Manžel na vás musí
být pyšný.
Myslím, že je. Chlubí se, když jsem
v televizi nebo někam jedu. Ale
doma to nemá moc rád, pro něj
drátování není práce. Máme zahradu a tam je práce, kterou oceňuje. Tak mu tam chodím pomáhat a drátování mám jako koníček.
Lucie Pátková

Hrad Kámen
zahajuje sezonu
Po zimní přestávce zahajuje novou
turistickou sezonu 28. března 2015
Hrad Kámen. První otvírací den
obohatí trialová show třináctinásobného mistra ČR v trialu pana
Martina Křoustka. Návštěvnickou
trasu zpestří výstava historických
motokol a soubor kočárků a kolíbek
ze soukromých sbírek. Prohlídky
zatím budou jenom o víkendu, ale
od května do září bude otevřeno už
denně s výjimkou pondělí.
„Návštěvníci zajímající se o historickou architekturu ocení znovuzpřístupnění hradního sklepení vestavěného do skalní rozsedliny, které
je jednou z nejstarších stavebně
dochovaných částí hradu,“ prozrazuje ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov Ondřej Hájek s tím, že příznivou
zprávou pro návštěvníky je i nezdražení vstupného. 
Jana Komínová
Více na www.hradkamen.cz

Turistická centra
oceněna
Poprvé letos Kraj Vysočina ocenil
práci informačních center s regionální
působností. Cílem soutěže bylo
porovnat jejich aktivitu. Hned první
ročník se setkal s velkým zájmem
a přihlásila se do něj většina TIC
z Vysočiny. „Turistická informační
centra mají důležitou roli při přilákání
a komunikaci s turisty. O tom, že
v našem kraji plní svou roli dobře,
svědčí počet turistů, kterých ročně
na Vysočinu přijede stejný počet,
jako je počet jejích obyvatel,“ řekla
při předávání diplomů Marie Kružíková (ČSSD), Krajská radní pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Historicky prvními vítězi této soutěže se staly westernový Šikland, TIC
Přibyslav, TIC Chotěboř a TIC Jihlava.

Jitka Svatošová

Březen byl na Vysočině
ve znamení karnevalů
Kraj Vysočina i letos uspořádal oblíbené Karnevaly Rodinných pasů a Senior
pasů. V pěti městech Vysočiny vykouzlily úsměvy na tváři dětí, ale potěšily
i starší generace.
Tradiční roadshow promotýmu Kraje
Vysočina vyrazila napříč regionem už potřetí. I letos byl pro všechny návštěvníky
připravený bohatý program. Kromě tance a soutěží s Milanem Řezníčkem viděli
vystoupení skupiny Hotch-Pot, loutkové
divadlo nebo kouzelnickou show. Zazpívala i mladá zpěvačka Adéla Částková
a zahrála kapela Karel Gott revival. Nechybělo ani oblíbené malování na obličej, fotokoutek a strašidelná místnost.
„Letos se karnevalů zúčastnilo přes
dvacet tisíc lidí, což potvrzuje neustále
rostoucí zájem o tuto akci,“ říká nadše-

ně radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). Zároveň
dodává, že roste i počet držitelů Rodinných a Senior pasů, které si lidé mohou
vyřídit přímo na karnevalech. Podle
radního Krčála je na Vysočině má a také
využívá už přes čtyřicet tisíc obyvatel.
Karnevalové veselí jako první zažili malí i velcí v Náměšti nad Oslavou,
poté zavítal krajský karneval do Humpolce, Štoků, Chotěboře a letošní cestu zakončí poslední březnovou neděli
v Hamrech nad Sázavou. Karnevalové
veselí pak ukončí Ples Rodinných a Senior pasů, který se uskuteční v sobotu
28. března v Jihlavě. Jaroslav Loskot
Foto a video najdete na
www.ikrajvysocina.cz

JARNÍ DNY
NA FAMILY
POINTECH

v Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Třebíči

ve dnech 30. 3. až 2. 4. 2015
– čeká na vás zdobení kraslic, pletení pomlázek, výroba
dekorací, zdobení perníčků, drátkování
– naučíte se něco nového a domů si odnesete malý dárek
– podrobný program na jednotlivých Family Pointech
naleznete na www.vysocina.familypoint.cz
654/03-IV/15

Kraj Vysočina je podle hlasujících
v anketě Kraj mého srdce druhým
nejlepším krajem pro pěší turistiku
a třetí v hodnocení ideálních míst
pro cykloturisty a pro trávení letní
a zimní dovolené. Výsledky byly
zveřejněny v rámci 24. ročníku
veletrhu cestovního ruchu Holiday
World.

foto: Zdena Holasová

Holiday Wold: Pět
medailí pro Vysočinu

www.ikrajvysocina.cz
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Vávrův kámen na Pohledeckém kopci

Recept

Broskvové řezy na jarní mlsání

Jedním z osamocených
rulových skalisek
nabízejících zároveň
přitažlivý pohled
do krajiny je přírodní
památka nesoucí
název Na skále, lidově
přezdívaná Vávrův
kámen. Nachází se asi
3 km severovýchodně
od Nového Města
na Moravě.

foto: Petr Novák

Skalní útvar byl vymodelovaný
mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách a má rozměry 15,5 x 18 m a výšku přes deset
metrů. Leží v nadmořské výšce
739 m n. m. na Pohledeckém kopci. Zdatnější jedinci jistě podlehnou pokušení a zdolají skálu ať
už po horolezecku z jižní strany,
anebo méně náročným výstupem
ze strany severní. Z Vávrovy skalky je nádherná vyhlídka do údolí, kde se jihovýchodním směrem
nachází obec Pohledec a správní

S prvními jarními dny si můžeme
příchodu sluníčka užívat
i venku na verandě s kávou
a sladkým dezertem. Jeden
takový tip v podobě
broskvových řezů zaslala
i Ludmila Dohnalová
z Havlíčkova Brodu.
Budeme potřebovat
25 dkg moučkového cukru,
4 žloutky, 10 lžic vlažné vody,
10 lžic oleje, 25 dkg polohrubé
mouky, ½ prášku do pečiva a sníh
ze 4 bílků. Na krém šlehačku, dvě
zakysané smetany, vanilkový cukr
a plátky broskví. Na polevu 4 dl
vody, vanilkový pudink, 1 dl šťávy
a 10 dkg moučkového cukru.
Piškot připravíme tradičně.
Vyšleháme postupně moučkový
cukr se žloutky, přidáme vodu,
olej, mouku a prášek do pečiva.
Následně vyšleháme z bílků tuhý
sníh, který do připraveného těsta

GPS souřadnice: 49.5872600N, 16.1041183E.

centrum oblasti Nové Město
na Moravě. Pokud pokračujeme
v pohledu dále na jih, upoutá nás
masiv Harusova kopce se skiareálem a dvousedačkovou lanovkou.

V západním směru jsou patrné
louky u obce Rokytno a při přechodu do severního směru vidíme stožáry nad obcí Studnice
a nádherné louky kolem Studnice.

První písemná zpráva o Pohledci je z roku 1348. Přístup pěšky je
možný z Nového Města na Moravě po silnici.
Petr Novák

ručně zašleháme. Těsto vylejeme
na vymazaný a vysypaný plech
a pečeme v troubě na 180 °C
přibližně 25 minut. Následně si
připravíme krém. Vyšleháme šlehačku a přidáme zakysanou smetanu a cukr. Na vychlazený piškot
nalejeme krém, na něj poklademe
plátky broskví, necháme vychladnout a nakonec na dezert nalijeme polevu. Přejeme dobrou chuť!
Monika Brothánková

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

Na Třebíčsku najdeme hned několik
folklorních souborů a mezi nimi také
dětský soubor Okřešánek z Okříšek.
Vznikl jako kroužek na základní škole, v roce 2002 ho založila současná
vedoucí souboru pedagožka Ilona
Mikešová. Okřešánek má aktuálně 37 členů, kteří jsou rozdělení
do dvou věkových kategorií: 1. až 6.
třída a 7. třída a starší děti. Mladé
tanečníky podporuje živá kapela
sedmi dospělých, kteří ovládají
akordeon, housle, klarinet a také
vozembouch.
„Nejvíce nás baví jezdit na různé
vícedenní akce, společná soustředění
nebo třeba festivaly, a to i zahraniční,“ přibližuje Mikešová. Okřešánek
navštívil už několikrát Maďarsko,
Polsko, Itálii, Chorvatsko, ale také Ma-

Foto: archiv souboru Okřešánek

Mladé tanečníky z Okřešánku baví společné výlety za folklorem Poklady Vysočiny jsou v Třebíči

Tanečníci Okřešánku vystupují po celé Vysočině. Tentokrát v pivovaru
Dalešice na Třebíčsku.

Osobnost regionu

Monika Brothánková

vštěvníci uvidí obrazy Otto Marii
Největší muzejní skvosty Vysočiny jsou od 19. března k vidění
Stritzka, který patří k nejpozoruhodnějším malířům Vysočiny 20. století,
v Třebíči. Putovní výstava Poklady
Vysočiny v druhém největším městě
nebo Antona Altmanna, jehož obraz
Sklízení sena u Třebíče zachycuje
v jednom prostoru představí jak
městské dominanty. Výstava
muzejní, tak galerijní sekci.
„Krajské sbírky jsou
ale nabízí nejen standardu
av
Výst
ní expozice, je doplněná
tak prezentovány
lo
v Jihlavě vidě
v nevídaném rozsahu
i o interaktivní koutek
ů,
ík
vn
tě
vš
3623 ná
uzejumožňující zapojení
a z různých úhlů poz toho 2174 m
le
ga
každého
návštěvníka.
hledu,“ konstatovala
49
14
a
ní
při vernisáži Marie KruPořadatelé navíc přirijní část.
žíková (ČSSD), radní pro
pravili pro školy program
nazvaný Co se skrývá ve skříoblast kultury, památkové
ni, který představí studentům cestu
péče a cestovního ruchu a dodala:
předmětu od nálezu přes restaurová„Pozvání do Třebíče je jistě lákavé
i pro ty, kteří viděli výstavu v Jihlaní až po jeho vystavení. V Třebíčském
vě, doznala totiž nemalých změn.“
zámku bude výstava až do 29. května, pak se bude stěhovat do Nového
Nově vystaveny jsou například
Města na Moravě.
atraktivní ilustrace a grafiky. NáPetr Palovčík

Křížovka o ceny

Tam, kde usínají motýlové,
žil i Stanislav Vodička
Mezi osobnostmi je mnoho těch,
jejichž kolébka stála v krásném
kraji, a přesto je osud zavál zcela
jinam. Tak je tomu i se Stanislavem Vodičkou, který
se narodil před sto
pěti lety
15. března 1910
na lesní samotě u Rožďalovic
na Nymbursku, aby
se v roce 1934 ocitl
v neméně inspirativní krajině Vysočiny – v Tasově
a posléze ve Velkém Meziříčí.
„Můj život,“ jak říká, „byl nepřetržitým stykem s knihou. Kromě dětství. Tehdy jsme totiž mimo
Bibli neměli doma knihu žádnou.“
V Rajmanově rožďalovické a v Bradáčově pražské dílně se z něho
stal knihař. „Tam jsem poznal pravou lásku k práci.“
V Tasově vázal knihy dvacet
let. Další tři desítky pracoval jako
archivář, ale i dělník ve velkomeziříčské kablovce.
Na Vodičkovi je však cosi zvlášť
pozoruhodného. Je to skutečnost,
že mimo své řemeslo knihvazačské
začal až v poměrně vysokém věku
psát prózu, a to nikoliv ledajakou.
Jsou to v podstatě lyrizující texty, impresionistické obrázky psané prostým, ale citlivým jazykem.
Popularizátorem jeho díla se stal
editor Vladimír Binar. V knihách

kedonii nebo Ukrajinu. Každoročně
se účastní soutěže Sedmikvítek a vždy
zaujímá v obou věkových kategoriích
přední místa. Hned třikrát získal jako
vítěz putovní pohár předsedy vlády v republikovém finále folklorního
tance. Ve svém repertoáru mají mladí
tanečníci tematická pásma, například s názvy Řemesla, V hospodě,
Myslivecká nebo Velké prádlo. Někdy
obecenstvu představí jen několik lidových tanců. „Snažíme se zpracovávat
oblast Horácka, někdy ale pro zpestření vložíme i jiné záležitosti, písně
a tance odjinud. Rádi každý pátek odpoledne přivítáme v zrcadlovém sále
v Okříškách nové tanečníky – hlavně
starší věkové kategorie, případně i dospělé,“ pozvánkou uzavírá Mikešová.

Tasov – obec, kde dvacet let knihařil Stanislav Vodička, osobnost tohoto čísla měsíčníku Kraje Vysočina – ... viz tajenka... Charakter krajiny, kterou
ve svých pracích Vodička poeticky oslavuje, určuje řeka Oslava, levostranný, celkově největší přítok řeky Jihlavy; délka toku činí 99,6 km.

Tam, kde usínají motýlové, Planina
ticha, Jepičí okamžiky, Na vzdušné
pěšince přiblížil čtenáři nejen údolí
řeky Oslavy, které si zamiloval, ale
i tamní přírodu a lidi,
vždy v moudrém souzvuku s božím řádem.
Napsal sbírku básní
Bezpečí domova a pro
své přátele vánoční
soukromý tisk Štědrovečerní vytrubování. Je
i autorem knihy o Jakubu Demlovi, o níž se říká, že je
nejhodnotnějším svědectvím o velkém básníkovi. Snad i pod jeho
vlivem rozvíjel svůj literární rukopis. „Tolik jsem po Demlovi toužil
už ve svých učednických letech
a jeho přátelství bylo mi dáno jako
podivný dar, i s intimnostmi kněze – básníka – člověka,“ vyznal se
skromně.
Vodičkovo dílo připomíná jak
pamětní síň rodáků města Rožďalovic, tak Literární památník
Vysočiny v Tasově. Jeho dědictví
ve svém srdci nese a v kresbách
jím milovaný kraj zaznamenává
dcera Lidmila Anna Dohnalová.
Stanislav Vodička, přítel Jakuba
Demla, Jana Zahradníčka, Břetislava Štorma a dalších umělců a spisovatelů, básník knihy i slova, se
na druhý břeh odebral 26. listopadu 1982.
Pavel Kryštof Novák

Autorství:
Martin
Němeček

Dezinfekční
přípravek

Tvrzená
(o oceli)

Střešní roura

Burzovní
poplach

Značka
decibelu

Souzvuk
několika tónů

Pomoc: LEI,
SKLÉRA,
SONIK.

Odnášení,
denudace

Horečka

Římskými
Olga (domácky)
číslicemi 995

Vzácnost

Skulina Rosol

Výhodná
koupě

Biograf

Svazek klestí

Slepičí slabika

Slovensky
„jestli“
Mytologický
král elfů

3. díl tajenky

Slov. národní
povstání (zkr.)
Mecenáš

Člen sarmatského kmene

Vůně
Ztráceti
svěžest
Posvátný
pták starých
Egypťanů
Zn.astatu

Dohromady
Blána oční
koule (lék.)

Pulz

Chemická
značka india

2. díl tajenky
Indické sídlo
Příslušník
Zlaté hordy
Město na
Sardinii

Předstih

Španělská
vychovatelka

Býv.SPZ
Olomouce
Anglicky
„muži“

Harmonie
Běloveská
kyselka

Pobřežní
písčina

Pytlákova
nástraha
Německy
„babička“

Vyhynulý
hlavonožec
Sport. klub
(sloven.zkr)

Ztráta paměti

1. díl tajenky

Hlavní město
Turecka

Mužské jméno

Nikoliv

Kilogramy
(hovorově)

Obyvatel
pralesa

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Tajenka minulé
křížovky: zničil požár západní polovinu náměstí. Výherci: Miroslav Filipec, Náměšť nad Oslavou; Marcela Provazníková, Ždírec nad Doubravou; Ludvík Štokr, Želetava. Výhercům blahopřejeme!
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www.ikrajvysocina.cz

vyberte ten správný tábor pro vaše děti
654/03-VI/15

* na co si dát pozor při výběru tábora? * jede dítě na tábor poprvé?
* desítky táborů v katalogu * možnost přihlášení * snadný výběr

Mgr. Iva Nováková, Časopis
"Zdraví a krása”
Možná to taky důvěrně znáte.
Navzdory krásným větám, které
čtete ve studijním plánu svého
dítěte, realita je taková, že jeho
handicapt ve škole skoro nikoho
nezajímá. Dyslektik, dysgrafik, či
majitel jiné podobné poruchy?
Pro některé učitele prostě hlupák,
který pomalu čte a ještě pomaleji
chápe.

to, pokud trénujete na pozici
učitele v základní škole, není to
na škodu. Jsou-li vaše ambice
přece jen trochu jiné, zřejmě vás
několikahodinová denní ztráta
zrovna nadšením nenaplňuje...

domácí učitele atd. - bohužel s
chabým výsledkem. A najednou
se stal zázrak; objevili jsme BASIC
a učitelku, která má výjimečné
schopnosti. Během letního
intenzivního kurzu se Míša zlepšil
zázračně: plynule si čte, ve psaní
Zázrak? Asi jo...
používá diakritiku, kterou dříve
úplně opomíjel. Největší radost
„Co jsem ve škole nepochopil za
mi udělal, když cca po
pět hodin, i když jsem popsal 15
dvoutýdenní terapii jsem ho našla
stránek, pochopil jsem v Basicu
doma s knížkou v ruce, kterou
za deset minut. (Popsal jsem dva neodložil přes hodinu a
řádky)."
přelouskal prvních 30 stran. Teď
vidím syna spokojeného,
student, 14 let šťastného. Děkujeme!!!"

únavného doučování? Zní to
skoro jako zázrak. Rozhodně po
těch letech, co doma bojujeme
s poruchou učení.

Usměvavá lektorka mi
vysvětluje, že Studijní centrum
Basic, o.p.s. (www.basic.cz)
pomáhá dětem a studentům
jakéhokoliv věku zvládat
problémy se čtením, psaním či
pravopisem
pomocspecializovaného
Je to začarovaný kruh. Vaše dítě
individuálního doučování. Na
se doma učí dlouhé hodiny,
základě dosavadních výsledků
ovšem výsledky ve škole tomu
se zdá, že i tyto děti máji šanci
zařadit se mezi úspěšné
TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI? rozhodně neodpovídají. Jakoby
vůbec nechápalo, co čte, natož, "Míša je těžký dyslektik,
paní N. studenty a zajistit si tak
aby dokázalo text někomu
dysgrafik, dyskalkulik s diagnózou
uplatnění v životě.
725 774 710, 775 040 808
přetlumočit. Nakonec vám
LMD. Těžko se soustřeďuje, trpí
Desítky stránek popsaných
nezbude nic jiného, než denně
poruchou chování a učení.
podobnými vzkazy jsem četla
No, nebudu přehnaný optimista,
Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
nastudovat několik předmětů a Vyzkoušeli jsme všechny možné
jako ve snách. Že by opravdu
který věří, že si tento program
Svatovítské náměstí 128, Pelhřimov 393 01
znovu je dítěti odvykládat. Což o prostředky - terapie,
existovala alternativa denního
najde v dohledné době cestu do
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA
„Jak na učení
bez mučení”

Jihlava
7. 4. 2015 od 16:30 hodin
21. 4. 2015 od 16:30 hodin
Pelhřimov
9. 4. 2015 od 16:00 hodin
Havlíčkův Brod
13. 4. 2015 od 18:00 hodin
27. 4. 2015 od 18:00 hodin

Tel.: 775 774 710

www.basic.cz

našich základních škol. Ale díky
bohu, my si můžeme najít cestu
k němu.

Iva Nováková

Hledáme posily do našeho týmu v Jihlavě. Máte rád/a děti a chcete jim pomoci s učením? Více na www.basic.cz, životopisy zasílejte na jihlava@basic.cz.
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DYSLEKTIK NEZNAMENÁ HLUPÁK
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Zimní sleva se vztahuje na cenové nabídky zhotovené
v období 1.3. – 30.4. 2015 a platí pouze při uzavření smlouvy
na plastové a dřevěné výrobky do konce dubna 2015.

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou
800 23 00 23
e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz
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Praktická řešení vašich plánů
na stavbu i rekonstrukci
Od 22. do 25. dubna získáte na brněnském výstavišti komplexní informace nezbytné pro stavbu,
rekonstrukci či vybavení interiéru nábytkem. Konají se zde tradiční veletržní akce – stavební veletrh IBF
a veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX. Zkrátka nepřijdou ani zájemci o dřevěné stavění –
ve stejném termínu se totiž koná také veletrh DSB – dřevo a stavby Brno.

Stavba a vybavení interiéru
od základů až po střechu
Návštěvou dubnových veletrhů získáte ucelený přehled o inovacích a trendech v jednotlivých
oborech stavebnictví, ale i jedinečnou možnost nalézt různé alternativy řešení svých plánů na stavbu či rekonstrukci. Ty
je možné navíc zkonzultovat s renomovanými odborníky v nezávislých odborných poradenských
centrech, která jsou připravena
s oborovými asociacemi a svazy
pro všechny návštěvníky po celou
dobu konání akce zcela zdarma.
Poradenství se zaměří například

na problematiku správných technologických postupů, aplikaci právních norem či energeticky
úsporné stavění.
Inspirace pro váš interiér
Vystavovatelé veletrhu nábytku
a interiérového designu MOBITEX představí novinky ze světa nábytku, osvětlení a designu.
Nabídku vystavovatelů doplňují
atraktivní poradenská centra zaměřená na výběr kvalitního nábytku nebo představení tradičních českých výrobců nábytku.
Nesmíme opomenout ani poradenství interiérových architektů

Přehled poradenských center
Krok za krokem pod odborným
dohledem nezávislých odborníků si můžete projít Vaše
plány na stavbu, rekonstrukci,
vybavení interiéru nábytkem nebo krásnou zahradu.
Součástí nabídky dubnových
veletrhů jsou totiž nezávislá
odborná poradenská centra,
která jsou v provozu po celou
dobu konání veletrhů pro
všechny návštěvníky zcela
zdarma.
Nové materiály, technologické postupy, úspory energií,
aktuální legislativa
Opravdu se všemi aspekty stavby
či rekonstrukce poradí nezávislé Stavební poradenské centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě.
Vše okolo dřeva a dřevěného
stavění
Pro všechny otázky z oboru dřevostaveb a ochrany dřeva je
připraveno poradenské centrum
Asociace dodavatelů montovaných domů a Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha.
Topení, instalace a TZB
Nejenom bezpečné spalinové
cesty jsou v centru pozornosti
v poradenském centrum Cechu
topenářů a instalatérů.
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Krásná, zdravá
a rozkvetlá zahrada
Milovníci zahradničení najdou
inspiraci a dobré rady u Asociace

zahradnického výstavnictví a společnosti Agro Brno Tuřany a. s.

v poradenském centru Architekt. Špičkovou audiovizuální
techniku jako součást moderního interiéru představí projekt
Technologie&Design.
Jak správně zvolit vhodné
osvětlení do domácnosti
Nový projekt stavebního veletrhu
IBF se bude věnovat poradenství
k výběru vhodného typu osvětlení do domácnosti. Na ploše pavilonu P budou vytvořeny vzorové
místnosti – obývací pokoj, pracovna, kuchyň a jídelna, které
budou osvětleny různými druhy
svítidel. Návštěvníci si je budou

moci v reálných podmínkách vyzkoušet. Tyto praktické ukázky
doplní doprovodný program a poradenské centrum. Projekt připravujeme ve spolupráci se společnostmi ABB, OSRAM Česká
republika a Pražská energetika.
Dřevostavba od A do Z
Všichni zájemci o dřevostavby by se měli zastavit na veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno,
který přinese skutečně komplexní přehled o dřevěném bydlení.
Praktická řešení vystavovatelů doplní doprovodný program,
nezávislé poradenské centrum

a výstava hotových dřevěných
montovaných domů ve Stavebním
centru Eden 3000 v blízkosti brněnského výstaviště.
Veletrh PTÁČEK při
veletrhu IBF
Souběžně se Stavebním veletrhem IBF bude probíhat v pavilonu
V i Veletrh PTÁČEK společnosti PTÁČEK – velkoobchod, který
bude zpřístupněn široké veřejnosti v pátek 24. a v sobotu 25. dubna.
V rámci této akce představí společnost PTÁČEK – velkoobchod,
a. s. svoji nabídku výrobků více
než 130 dodavatelů z oboru topení

– plyn – voda – sanita – inženýrské sítě.
Získejte vstupenku
na veletrh výhodněji!
Chcete navštívit veletrh výhodněji? Zakupte si vstupenku online! Zvýhodněné vstupenky získáte na www.bvv.cz/ibf – odkaz
VSTUPENKY & REGISTRACE. Vyberte stavební veletrh IBF,
zaplaťte online a navštivte veletrh za 80 Kč. Sleva platí pouze
pro úspěšně provedenou online
platbu.
Více informací naleznete
na www.ibf.cz

Zahrada a hobby má na veletrhu zelenou

Výběr vhodných barev
a péče o zdi
Poradenské centrum Cechu malířů a lakýrníků poradí nejenom
s výběrem vhodné barvy, ale
i s mnoha dalšími zajímavými
úpravami zdí.
Nová zelená úsporám
a Operační program Životní
prostředí
Ministerstvo životního prostředí
a Státní fond životního prostředí ČR představí na Stavebním
veletrhu Brno 2015 novinky
v programech Nová zelená úsporám a Operační program životní
prostředí.
Zdravotně nezávadný sedací
a lehací nábytek
Tak, aby záda nebolela a cena
odpovídala kvalitě a především
zdravotní nezávadnosti, vám poradí odborníci z Cechu čalouníků
a dekoratérů.
Kvalitní nábytek
V poradenském centru Klastru
českých nábytkářů získáte ucelené
informace nezbytné k nákupu kvalitního nábytku a získáte přehled
o českých výrobcích nábytku.
Vkusné a praktické vybavení
interiéru
S pohodlným, vkusným a praktickým zařízením interiérů
poradí interiéroví architekti
v poradenském centru Architekt.

Stavební veletrh IBF myslí také
na milovníky zahradničení a zahradní architektury. Návštěvníci
naleznou na více než 2000 metrech
čtverečních návrhy řešení jednotlivých zahrad, širokou nabídku rostlin,
dřevěných doplňků do zahrad,
chybět nebude ani zahradní nábytek. Hojně využívané poradenské
centrum nabídne odborné rady pro
správnou péči nejenom o okrasnou
zahradu. Letošním hlavním tématem
bude vliv a nezanedbatelná role
správného hnojení pro krásnou
zahradu. V letošním roce dojde
k rozšíření nabízeného sortimentu
o zahradní techniku, ruční nářadí
a další potřeby pro kutily.
HECHT představí nabídku
pro dílnu i zahradu
V rámci projektu Zahrada a hobby
představí a nabídne HECHT

svůj sortiment pro dům, dílnu
i zahradu. Na ploše více než 450
metrů se můžete těšit
na kvalitní benzínové sekačky,
elektrické sekačky či osvědčené
sekačky vřetenové.
Chybět nebudou ani
kultivátory a křovinořezy. Při ukázkách práce
se dřevem si jistě vyberete
z nabídky řetězových pil,
a štípaček dřeva, které
ušetří spoustu námahy.
Všechny domácí kutily určitě nadchne ucelená nabídka
ručního nářadí, se kterým
se stane každá domácí práce či rekonstrukce hračkou. Pro
relaxaci po práci je nachystána
zóna zahradního nábytku, který
spolu s grily utvoří tu pravou

pohodu. Z výstaviště tak určitě
nikdo neodejde s prázdnou!
Testováno
v D-testu 3/2013

HECHT 548 SWE

Benzínová sekačka
s elektrickým startérem
HECHT 548 SWE
HECHT 548 SWE je nadstandardně vybavená benzínová sekačka
s elektrickým startérem. Startování
proto bez problémů zvládnou senioři a ženy, díky pohonu pojezdu
je manipulace se sekačkou snadná.
Komfort práce zvyšuje i výškově
nastavitelné polstrované madlo.
Posečená tráva může být sbírána
do 60 l koše, sekat lze i v režimu
s bočním výhozem trávy, nebo
v režimu mulčování. Centrální
nastavení výšky sečení je u sekačky této třídy samozřejmostí.
S motorem o obsahu
135 cm3 a pracovním
záběrem 46 cm je
sekačka vhodná pro
pravidelné sečení
trávníků do 1200 m2.
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Letošní Zlatou lyži
ovládli závodníci
z Česka

Regionem projely karnevaly



foto: Jaroslav Loskot

Zlatá lyže, která se v Novém Městě na Moravě
uskutečnila v polovině února, nebyla letos součástí
Světového poháru, a proto se na ní zástupci světové
ani domácí špičky nepředstavili.
V konkurenci závodníků ze čtyř zemí dominovali reprezentanti České republiky. Mužský patnáctikilometrový závod klasickou technikou ovládl s více než půlminutovým náskokem Miroslav Rypl. Druhou pozici obsadil
Tony Kordač a bronz si z novoměstské Vysočina arény
odvezl Adam Fellner. Mezi ženami, které absolvovaly
o pět tisíc metrů méně, pak byla nejúspěšnější zkušená
účastnice loňské olympiády Klára Moravcová.
V předvečer klání o Zlatou lyži se běžkaři v Novém
Městě utkali také ve sprintech. V ženské kategorii se
z vítězství radovala Sandra Schützová, která na svůj
triumf navázala o necelých čtyřiadvacet hodin později,
kdy v hlavním závodu víkendu vybojovala stříbro. Mužský sprint pak ovládl Američan Benjamin Saxton.

Bohatý doprovodný program karnevalů Rodinných pasů bavil děti každého věku.

Radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál si spolu s dětmi zazpíval
písničku Dělání.

Jiří Svatoš

foto: Jaroslav Loskot

Lyžařský a snowboardový přebor škol 2015 na Fajtově kopci
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Nejrychlejší lyžaři zajížděli obří slalom v délce 320 metrů za méně než dvacet sekund.

O výsledcích ankety Sportovec Třebíčský triatlonista skončil druhý
Vysočiny 2014 je rozhodnuto v extrémním závodě v Izraeli

PLETIVO

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška
velikost ok – 6 x 6 cm
100cm
29,00 Kč
125 cm
37,00 Kč
150 cm
44,50 Kč
160 cm
47,50 Kč
175 cm
52,00 Kč
200 cm
59,00 Kč

5 x 5 cm
32,00 Kč
40,00 Kč
48,00 Kč
51,00 Kč
56,00 Kč
64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška
průměr drátu/počet drátů
100 cm
1,6/2/11
125 cm
1,6/2/13
150 cm
1,6/2/14
160 cm
1,6/2/15
160 cm
1,6/2/23

cena
16,50 Kč
18,50 Kč
20,50 Kč
20,80 Kč
28,00 Kč

Sportovci ani jejich fanoušci už nemohou pro vítězství v krajské soutěži
o titul Sportovec Vysočiny 2014 udělat
nic. Nominace jsou odevzdány, stejně
jako hlasy veřejnosti i profesionální
poroty. Nezbývá než čekat na výsledky,
které budou vyhlášeny na slavnostním
ceremoniálu v Horáckém divadle Jihlava
9. dubna 2015.
Cekem bylo za své sportovní výkony
v roce 2014 nominováno 77 jednotlivců
a 25 kolektivů. Ve veřejné části přitom
hlasovalo pro jednotlivce 1613 lidí a pro
kolektivy 1396. V odborné části rozhodovala vybraná porota. Soutěží se tradičně

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

v kategoriích junioři, dospělí, kolektiv,
zdravotně postižený sportovec, trenér
a cena za přínos pro sport a sportovní
výkon roku.
„Jsem sama velice zvědavá na výsledky. Poprvé je totiž pořadatelem Kraj Vysočina, a ne soukromý subjekt jako v letech
předchozích,“ umocňuje napjatou atmosféru radní pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina Jana Fialová
(ČSSD) a dodává: „bude proto zajímavé
sledovat, jestli se objeví nové hvězdy,
nebo zabodují ostřílení harcovníci.“
Výsledky ankety už v příštím čísle novin Kraj Vysočina.
Petr Palovčík

Se zahraničními vytrvalci se v Golčově
Jeníkově může poměřit každý
586/03-VIII/15

napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659
www.prodej-pletiva.cz

Na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí se 3. a 5. března konal Lyžařský a snowboardový
přebor škol 2015, kterého se účastnilo více než 500 mladých sportovců.

Reprezentant třebíčského Spartaku Petr Mejzlík v závodě Ironman
v izraelském Eilatu vybojoval stříbrnou medaili. Klání, nazvané Israman Negev Eilat, je považováno
za jeden z nejtěžších triatlonů světa. Jeho účastníci totiž musí ve velmi náročných klimatických podmínkách zvládnout téměř čtyři kilometry
plavání, 180 kilometrů jízdy na kole
a 42 kilometrů běhu.
Třebíčský vytrvalec, který síly poměřil se soupeři v kategorii od 55 do
59 let, extrémně obtížnou trať pokořil za necelých čtrnáct hodin, prohrál
pouze s domácím Davidem Devonsem
a obsadil tak druhou příčku.
Petr Mejzlík skvělých výsledků dosahuje i v dalších disciplínách. Je například několikanásobným světovým
šampionem v kvadriatlonu, tedy v odvětví, v němž sportovci kombinují plavání, jízdu na kajaku, cyklistiku a běh.
Petr Tomek, druhý zástupce třebíčského Spartaku na izraelském Ironmanu, obsadil ve své kategorii 27. místo.
Jiří Svatoš

Zadavatel: Kraj Vysočina

Petr Mejzlík úspěchy sbírá na závodech
po celém světě.

Manažerka inzerce: Jitka Parbusová
mobil: +420 777 174 407, e-mail:
jitka.parbusova@seznam.cz
Registrováno pod číslem MK ČR E 14751. Náklad ověřuje
ABC ČR, člen IFABC.
Uzávěrka dubnového čísla je 10. dubna 2015. Číslo
vychází od 27. dubna 2015.

Zlatý stř
edník

rated
2012

Každoroční Běh městem Jarmily Kratochvílové finančně podporuje Kraj Vysočina. Hejtman Jiří
Běhounek nebude ani letos chybět na startu. Bude jedním z oficiálních hostů, kteří závod zahájí.

Golčův Jeníkov bude letos už po jednatřicáté hostit Běh městem Jarmily Kratochvílové, kterého se tradičně účastní
desítky atletů a atletek nejen z České
republiky, ale i ze zahraničí. Letošní
ročník se uskuteční v neděli 5. dubna.
Závodníci na patnáctikilometrovou
trať vyrazí v 10.00.
Účastníci, kteří budou rozděleni
do šesti kategorií, se mohou přihlásit
prostřednictvím formuláře na oficiálních internetových stránkách závodu

nebo přímo v den konání Běhu městem, a to od 7.30 do 9.45.
Příznivci atletiky se mohou zúčastnit i kratšího doplňkového závodu Běháme pro zdraví, na jehož účastníky
čeká trať dlouhá 1234 m.
Minulé ročníky jeníkovského závodu ovládli vytrvalci z Keni. Loňský Běh
městem nejrychleji absolvoval Joel
Maina Mwangi, mezi ženami pak dominovala jeho krajanka Gladys Jepkurui Biwottová.
Jiří Svatoš

foto: archiv Petra Mejzlíka
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Veterán Petr Mejzlík nevyniká pouze v triatlonu, ale i v dalších odvětvích. Například
v kvadriatlonu.

