
Již delší dobu se na Vysočině 
diskutuje o komplexním 
systému dopravy v regionu. 
Na podzim 2012 jsme zadali 
Dopravní fakultě ČVUT v Praze 
úkol nazvaný Řešení dopravní 
obslužnosti v Kraji Vysočina.

Jeho smyslem je vytvořit systém do-
pravy v kraji, který by za stejné pení-
ze umožnil její výrazné zefektivnění. 
Myšlenku, že objem peněz na doprav-
ní obslužnost zůstane nezměněný, 
podpořili všichni členové Rady Kraje 
Vysočina.

Naším cílem není pouhá úspora, ale 
hospodárnější využití peněz při zajiš-
tění základní dopravní obslužnosti re-
gionu. V praxi to znamená, že pokud 
nějaký ztrátový spoj po diskusi s rad-
nicemi zrušíme, využijeme ušetřené 
prostředky tam, kde vynaložené pení-
ze podpoří větší počet cestujících. Ne-
chceme jít cestou bezmyšlenkovitého 
rušení spojů jen na základě toho, že 
data budou ukazovat malou vytíženost. 

Budeme zvažovat i další okolnosti. Na-
příklad jezdí-li nějakým spojem někdo 
na odpolední směnu a s ním další ces-
tující třeba na nákupy, je třeba zajistit 
i jeho návrat ze směny, přestože tento 
spoj už nebude dostatečně obsazený. 
Pokud ho totiž zrušíme, vypadne nám 
daný cestující i z předchozího spoje 
a přejde k jinému typu dopravy a my 
bychom se tím dostávali do spirály ne-
ustálého rušení linek. Předpokládáme 
ale, že může dojít k přesunům mezi sil-
niční a železniční dopravou a naopak, 
tedy, že někde bude zrušený spoj au-
tobusový, protože lze využít železnice 
nebo naopak.

V současnosti vynakládá Kraj Vy-
sočina ročně na dopravní obslužnost 
více než šest set milionů korun, z toho 
240 milionů dostávají České dráhy,  
280 milionů autobusoví dopravci, dva-
cet milionů Jindřichohradecké míst-
ní dráhy. Malá rezerva je připravena 
i na dofinancování ztrát dopravců na lin-
kách prodloužených kvůli uzavírkám.

Libor Joukl (ČSSD) 
náměstek hejtmana pro oblast dopravy 

foto: Luboš Pavlíček

Běh městem JK
Záštita i uznání hejtmana 
sportovcům v Golčově Jeníkově
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Policie je připravena
Přesto oprava D1 přidělá
ještě vrásky nejen řidičům

3Moderní střední školství
Kraj Vysočina pokračuje
v budování páteřní struktury

2 Cesty časem v Třebíči
Moderní interaktivní expozice 
nemá v ČR obdobu

5

Skončila Zóna 2013. Havarijní plán 
pro Dukovany je reálný a funkční
Simulovaná havárie 
v Jaderné elektrárně 
Dukovany zaměstnala 
na tři dny orgány kri-
zového řízení a složky 
Integrovaného záchran-
ného systému Kraje 
Vysočina.

Cvičení Zóna 2013, kterého se účast-
nilo celkem 1590 osob a 97 kusů tech-
niky, uzavřelo oblast do pěti kilometrů 
od jaderné elektrárny, cvičně byl vy-
hlášen stav nebezpečí a poté nouzový 
stav. Jednotky integrovaného záchran-
ného systému prověřila mimořádná 
událost třetího stupně (radiační havá-
rie), která by v reálném případě měla 
závažný dopad na obyvatelstvo a život-
ní prostředí v okolí jaderné elektrárny 
a vyžadovala by přijetí neodkladných 
opatření k jejich ochraně.

Záchranáři, hasiči, policie a armáda 
si vyzkoušeli, jak řešit následky vážné 
nehody ve dvacetikilometrové zóně ha-
varijního plánování Jaderné elektrárny 
Dukovany. Došlo i na cvičné rozhod-
nutí hejtmana o evakuaci obyvatel šes-
ti obcí Vysočiny a krizové štáby mu-
sely přijímat neodkladná opatření 
k ochraně obyvatelstva. Kromě složek 
integrovaného záchranného systému 

na akci spolupracovali zástupci Stát-
ního úřadu pro jadernou bezpečnost, 
kteří vyhodnocovali údaje a poskyto-
vali nezávislou předpověď vývoje si- 
tuace na základě meteorologické situ-
ace ve spolupráci s meteorology. První 
závěry říkají, že havarijní plán jaderné 

elektrárny Dukovany je zpracován 
tak, jak má být. „Velice si vážím všech, 
kteří věnovali čas nácviku – štábní-
mu i praktickému. Oceňuji maximál-
ní profesionalitu členů krizových štá-
bů kraje i obcí. Zaslouženou odměnou 
pro nás všechny cvičící je fakt, že vše 

probíhalo bez větších problémů a díky 
skvělé organizaci práce nemělo cviče-
ní žádný dopad na běžný chod regionu, 
obcí a domácností,“ zhodnotil Zónu 
2013 hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD).

text: Lucie Pátková  foto: Luboš Pavlíček

Zdravotníci, hasiči i policisté si během cvičení Zóna 2013 vyzkoušeli reálné situace, ke kterým by v případě havárie mohlo dojít.

Jak v dalších sedmi letech?
V minulých dnech bylo 
možné zachytit infor-
maci, že pro příštích 
sedm let bude mít ČR 
z evropských fondů 
k dispozici 20,5 miliard 
euro. Je to o čtvrtinu 
méně než v aktuální 
„sedmiletce“. Další 
nepříliš dobrou zprávou 

je, že se už nepočítá s regionálními operačními 
programy a všechny programy tudíž budou 
řízeny z Prahy. Ve spolupráci s ostatními kraji se 
snažíme dojednat, abychom se mohli aktivně 
podílet na naplňování operačních programů 
v regionech a plně využít zkušeností a znalostí 
stávajících pracovníků, kteří pracují jak na úřa-
du regionální rady, tak i na krajských úřadech.

Významným přístupem, který má být apliko-
ván, je tzv. územní dimenze, která má za úkol 
zajistit rovnoměrný rozvoj území, vhodný pří-
stup k venkovským oblastem i zajištění rozvoje 
měst. Tento přístup by měl hrát významnou roli 
napříč všemi programy. Vychází z principu, že 
každý kraj je jiný, a tudíž by investiční opatření 
měla být šita na míru, aby bylo možno reago-
vat na odlišné potřeby a potenciál krajů – např. 
zatímco Kraj Vysočina je krajem venkovským 
a potřebuje řešit základní infrastrukturu, Jiho-
moravský kraj naopak více zajímají inovace 
apod. Podle návrhu Asociace krajů by mělo jít 
na územní dimenzi 30 % všech prostředků pro 
toto období (regionální obálky na každý kraj). 
Každá regionální obálka by měla být naplněna 
rozvojovou strategií kraje a na základě Regio-
nální dohody o partnerství projednána v daném 
regionu s ostatními partnery.

Ke konci roku by programy měly být připrave-
ny k projednání s Evropskou komisí.

Martin Hyský (ČSSD) 
radní Kraje Vysočina pro oblast  

regionálního rozvoje a územního plánování

Chceme efektivnější systém dopravy na Vysočině

Vedení Kraje Vysočina usiluje o efektivnější vynaložení finančních prostředků 
na zajištění dopravní obslužnosti v regionu.

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Mladá univerzita 
Waldviertel 2013
Mladá univerzita 
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Anketa: Jak hodnotíte 
cvičení Zóna 2013?

Zóna 2013 byla vynika-
jící ukázkou spolupráce 
všech složek integro-
vaného záchranného 
systému s Jadernou 
elektrárnou Dukovany 
i s centrálním krizovým 
štábem. Jsem přesvěd-
čen, že taková cvičení 
jsou naprosto smyslu-

plná a je dobře, že jsme ho uspořádali. Dokázali 
jsme si zhodnotit některá slabá místa, jako bylo 
třeba pokrytí signálem, nebo komunikaci, která se 
proti cvičení v roce 2008 o hodně zlepšila, a spo-
lupráci se starosty. Cvičení bylo důležité nejen pro 
případnou havárii v elektrárně, ale i pro jakoukoli 
jinou krizovou situaci.

Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) 
hejtman Kraje Vysočina

Jako člen krizového 
štábu Kraje Vysočina 
mohu hodnotit jen tu 
část cvičení, která se 
týkala činnosti tohoto 
štábu a jeho pracovních 
skupin, které jsem byl 
přítomen. Komplexní 
hodnocení bude k dis-
pozici za několik týdnů, 

ale já si už nyní troufnu konstatovat, že krajské 
krizové orgány při tomto významném cvičení 
obstály. Vede mě k tomu splnění všech úkolů vy-
tyčených cvičením a také tři poznatky. Odborná 
erudice všech členů krizového štábu, příkladná 
vzájemná vstřícnost, všichni měli nepředstíraný 
zájem podílet se na řešení nastavených záměrů. 
Do třetice je to vzorná disciplína cvičících umoc-
něná kvalitní organizací práce štábu, jeho opera-
tivností i příkladným řízením štábu hejtmanem, 
který nás vedl rázně, s rozvahou i přehledem.

Jan Slámečka (KSČM) 
předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

http://www.kr-vysocina.cz
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Střední školy na Vysočině se stanou 
moderními centry vzdělávání
Střední školství v Kraji 
Vysočina čekají organizač-
ní změny, které prozatím 
vyřeší nedostatek studen-
tů, ekonomické propady 
a udrží plošně dostupnost 
středního vzdělání.
Nová koncepce středního školství odstartu-
je na začátku roku 2014 a navazuje na kroky 
připravované vedením kraje již v roce 2010. 
„Kroky, které nyní děláme, jsou naprosto ne-
zbytné, aby krajské školství jako celek mohlo 
fungovat. Stávající uspořádání středních škol 
potřebuje změnu, musí se přizpůsobit po-
ptávce trhu práce a zaměstnavatelů, efektivně 
využívat budovy, vytvářet stabilní školní cel-
ky a také dbát na specializaci pedagogických 
pracovníků,“ uvedla Jana Fialová (ČSSD), 
radní Kraje Vysočina pro oblast školství. Ve-
dení Kraje Vysočina připravovalo první změ-
ny již v roce 2010, tehdy ale navržené řešení 
odmítla některá města, ve kterých mělo ke 
změně struktury ve středním školství dojít.

„S velkou odpovědností a rozvahou, 
ve spolupráci s řediteli škol a vědomím míst-
ních samospráv, začíná Kraj Vysočina budo-
vat krajskou páteřní strukturu středoškol-
ského vzdělávání, naším hlavním cílem je 
udržení pestrosti oborů, aby absolventi na-
šich středních škol byli stále zaměstnatelní,“ 
říká Jana Fialová. V praxi to znamená dobu-
dování už nastavené sítě center odborného 
vzdělávání – technického, stavebního, země-
dělského, centra obchodu a služeb a centra 
uměleckořemeslného a uměleckoprůmyslo-
vého se sídlem zpravidla ve větších městech 
regionu. Tato centra vytvoří přirozenou zá-
kladnu pro odborné učební a maturitní obo-
ry středních škol menších měst. „Začínáme 
právě odborným školstvím, které je nyní nej-
více ohrožené. V menším městech je pokles 
počtu studentů stále viditelnější. Do budouc-
na bude zachována zdejší oborové nabídka, 
ale už pouze pod jednou silnou místní střední 
školou,“ vysvětluje Fialová s tím, že uspořené 
prostředky budou moci využívat přímo ředi-
telé například na zvýšení platů učitelů nebo 
vybavení. 

Všechna opatření Kraje Vysočina v ob-
lasti středoškolského vzdělávání vedou 
k zachování současné pestré oborové na-
bídky žádaných i potřebných oborů. O je-
jich strategickém rozmístění v regionu 
se Kraj Vysočina baví také s významný-
mi zaměstnavateli na Vysočině. Zname-
ná to, že důsledkem sloučení vybraných 
škol nedojde ke zrušení žádného z vyučo-
vaných oborů, naopak bude možno spojo-
vat teoretickou výuku příbuzných oborů. 
Centra vzdělávání budou od svého vzniku 
připravována na masivnější čerpání pro-
středků z evropských fondů na moderni-
zaci vybavení a další rozvoj. Výuku budou 
zajišťovat i nadále kvalitní, zkušení a dob-
ře finančně ohodnocení pedagogové, kteří 

připraví žáky na maturitu a další uplatnění. 
K připravované koncepci nové organizace 
středních škol na Vysočině nyní probíhají 
jednání s řediteli dotčených škol a také se 
zástupci radnic v daných městech. Finální 
podobu koncepce bude schvalovat v červ-
nu letošního roku  zastupitelstvo kraje. 
Ke změnám organizace sítě středoškolské-
ho vzdělávání tak dojde v Kraji Vysočina 
nejpozději do 1. 9. 2014. 

Své dotazy týkající se změn v organi-
zaci krajského školství můžete posílat 
na speciální e-mailovou adresu: mojeskola 
@kr-vysocina.cz. Nejčastější dotazy vč. od-
povědí budou zveřejněny v příštím čísle no-
vin Kraj Vysočina.

text: Jitka Svatošová  foto: Luboš Pavlíček

Vzhledem k úbytku žáků čekají některé střední školy na Vysočině v blízké budoucnosti změny, 
některé z nich se spojí do větších ekonomických celků.

Odborné profesní 
školství v ohnisku 
zájmu kraje
V posledních letech je možné vysledo-
vat nový trend v oblasti školství a tím je 
vytváření Center odborného vzdělávání. 
„Přesná definice neexistuje, ale v ide-
álním případě si můžeme představit 
střední školu, která má velký počet 
žáků, dostatečnou spádovou oblast, 
absolventům základních škol nabízí širší 
spektrum oborů a pyšní se špičkovým 
vybavením,“ uvedl několik z mnoha 
charakteristik center Kamil Ubr z odbo-
ru školství krajského úřadu.

Díky vyššímu počtu paralelních tříd 
ve studijních oborech je výhodou takové 
školy možnost pro žáky vybrat si rozdíl-
nou obtížnost a rozsah některých před-
mětů, jako například u cizích jazyků nebo 
matematiky. Velkým pozitivem je také 
výběr profesních specializací ve volitel-
ných předmětech nebo otevírání společ-
ného prvního ročníku pro příbuzné učeb-
ní obory s postupnou diferenciací podle 
zájmu a aktuální situace na trhu práce. 
Podobné školy, které vznikly v rámci op-
timalizace sítě, existují v Ústeckém kra-
ji. „I Vysočina má několik škol, které se 
tomuto ideálu přibližují, ať už jde o sta-
vební školy v Jihlavě a Třebíči, o Českou 
zemědělskou akademii v Humpolci nebo 
Obchodní akademii a Hotelovou ško-
lu v Havlíčkově Brodě,“ doplňuje Jana 
Fialová (ČSSD), radní pro oblast školství. 
Právě v těchto školách najdou mladí lidé 
i jejich rodiče dlouhodobou stabilitu, 
nejmodernější vybavení a kvalitní přístup 
k výuce. To svým fungováním potvrzuje 
i Obchodní akademie a Hotelová škola 
v Havlíčkově Brodě, která mezi krajskými 
odbornými školami zazářila při prvních 
státních maturitách, nebo Střední prů-
myslová škola a Střední odborné učiliště 
Pelhřimov, která přispívá k zachování 
středoškolského pracoviště v Kamenici 
nad Lipou. Ojedinělým centrem je svým 
zaměřením uměleckořemeslná akademie 
ve Světlé nad Sázavou. 
text: Monika Fiedlerová  foto: archiv Kraje Vysočina

Umět programovat 
se studentům vyplácí
Celostátní přehlídka odborných doved-
ností České ručičky ve svém letošním 
pátém ročníku přinesla úspěch i Václavu 
Krajíčkovi ze Střední školy řemesel 
a služeb Moravské Budějovice. Student 
čtvrtého ročníku maturitního oboru 
mechanik seřizovač obsadil druhé místo 
ve své kategorii a potvrdil, že absolventi 
technických středních škol odcházejí 
do praxe dobře připraveni. Václav 
Krajíček už v únoru zvítězil v nominačním 
krajském kole soutěže. „Gratulace je na-
místě nejen pro Václava Krajíčka, ale i pro 
tým pedagogů a učitelů odborného výcvi-
ku moravskobudějovické krajské školy, 
jejímž zřizovatelem je kraj,“ připomíná 
Jana Fialová (ČSSD), radní Kraje Vysočina 
pro oblast školství. text: Jitka Svatošová

Medaile pro astronomy
Dva gymnazisté z Kraje Vysočina budou 
reprezentovat Českou republiku na Meziná-
rodní olympiádě v astronomii a astrofyzice 
v Řecku. Postup si vybojovali na konci 
března skvělým umístěním v celostátním 
kole, kdy třebíčský gymnazista Filip Murár 
s převahou zvítězil a student Gymnázia Pel-
hřimov Jan Hladík skončil pátý. Republikové 
finále se v Česku uskutečnilo už podesáté 
a tentokrát se hostitelským městem stala 
Ostrava. Bližší informace o soutěži je možné 
najít i na webových stránkách http://olym-
piada.astro.cz/. text: Eva Neuwirthová

Střední školství 
na Vysočině

O tom, že nastane 
situace, kdy střed-
ních škol bude moc 
a studentů málo, se 
ví a mluví minimálně 
deset let. Nakonec 
první koncept 

krajského řešení vznikl a částečně byl 
i realizován již v letech 2000 až 2008.

K hodnocení současného stavu 
nemohu jinak než napsat, že bohu-
žel od roku 2008 až do dnešní doby 
přistupovalo vedení kraje k řešení 
problémů středního školství velmi 
nerozhodně, pokud nemám vyloženě 
prohlásit, že zaspalo.

Aby lidé nepopulární kroky ales-
poň neutrálně přijali, musí být dosta-
tečně prodiskutovány, odborně pro-
myšleny a srozumitelně vysvětleny. 
Pokud se toto současnému vedení 
kraje nepodaří, nemá příliš šancí se 
svými na poslední chvíli předkládaný-
mi návrhy uspět.

Miloš Vystrčil (ODS) 
senátor a krajský zastupitel

Optimalizace SŠ 
v Kraji Vysočina

Jde o citlivou zá-
ležitost. Ale pokud 
nemá být střední 
školství vystaveno 
v kraji nejistotě, 
je od orgánů 
kraje zodpovědné 

řešit situaci, jak účelněji řídit školy 
po demografickém poklesu, který 
je velmi patrný, a jak efektivněji 
využívat zdroje ve školství. Pokud se 
tedy škola, která zajišťuje odborné 
vzdělávání, dostává do obtíží, mělo 
by být možné, samozřejmě při indi-
viduálním posouzení, její napojení 
na blízké (páteřní) centrum odbor-
ného vzdělávání a přechod od formy 
právního subjektu do odloučeného 
pracoviště. Tato centra by ale měla 
mít odůvodněné postavení, které 
by mělo být ve vyjádření stěžejního 
cíle, struktuře řízení, prevenci rizik, 
odhadu úspor, případných nákladů, 
využití nemovitostí, oborové nabídky 
apod. To je třeba s vedením škol 
a měst diskutovat. Z této diskuse by 
měl pro zastupitele vyjít srozumitel-
ný podklad s argumenty pro jejich 
objektivní rozhodování.

Zdeněk Dobrý (KSČM) 
krajský zastupitel

Vysočina má první maturanty oboru Energetika
Obor Energetika na Střední průmyslové 
škole v Třebíči bude mít letos své první ab-
solventy. Studenti čtvrtého ročníku se prá-
vě v těchto dnech připravují na zkoušku 

dospělosti. Elektrotechnický obor zamě-
řený na vzdělávání v oblasti silnoproudu 
a strojírenství vznikl v roce 2009 z podně-
tu Kraje Vysočina a Skupiny ČEZ.

Obor se od ostatních vzdělávacích pro-
gramů liší nejen přijímacím řízením, ale i sa-
motným průběhem výuky. Budoucí silno-
proudaři měli od prvního ročníku k dispozici 
osobní počítače, pracovali s moderní techni-
kou a od začátku byli také v úzkém kontaktu 
s praxí. Absolvovali řadu exkurzí – navštívili 
jaderné elektrárny, energetickou burzu, po-
dívali se na vodní dílo Lipno, do muzea bu-
doucnosti v rakouském Linci nebo na cvičný 
jaderný reaktor na pražské ČVUT.

„Kolik absolventů v energetice zůsta-
ne, to uvidíme až po prvních maturitách. 
Myslím, že vzhledem k jejich velmi dob-
rým studijním výsledkům většina zamíří 
na vysoké školy. Část z nich nastoupí hned 
do práce, ale změnit obor se patrně roz-
hodnou jen někteří,“ říká ředitel třebíč-
ské SPŠ Zdeněk Borůvka. Společný pro-
jekt školy, Kraje Vysočina a Skupiny ČEZ 
nemá v České republice obdobu a samo-
statný obor Energetika s přímou návaz-
ností na praxi v jaderné elektrárně nabízí 
pouze SPŠT v Třebíči.

 text: Ondřej Rázl  foto: archiv Skupiny ČEZ

Studenti nového oboru získávají zkušenosti na přístrojích v odborných laboratořích, které 
vznikají za podpory Kraje Vysočina a Skupiny ČEZ.

Znají dobře Vysočinu, za odměnu jedou do Prahy
Třicet otázek prověřilo znalosti žáků dru-
hého stupně základních škol ve finálovém 
kole soutěže Poznej Vysočinu. Nejvíc bodů 
získala Veronika Mácová ze Základní ško-
ly Třebíč Týnská, druhé místo obsadil stu-
dent Gymnázia Vincence Makovského 
v Novém Městě na Moravě Ondřej Dacer 
a třetí skončil Tomáš Koťar navštěvující Zá-
kladní školu Havlíčkův Brod Wolkerova.

Vítězka si vedle dalších dárků odnesla nový 
notebook, odměnou za stříbrnou a bronzo-
vou příčku byl mimo jiné tablet. Čtyřicítka 
nejúspěšnějších řešitelů pojede koncem dub-
na na dvoudenní výlet do Prahy, kde se podí-
vá například do sídla Parlamentu České re-
publiky nebo do podmořského světa. Klání se 

konalo v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě a účast-
níci při něm prokazovali, co vědí o svém regi-
onu v oblasti zeměpisu, místopisu, historie, 
přeshraniční spolupráce či kultury. Měli na to 
šedesát minut, v případě shodného výsledku 
bodů rozhodoval čas odevzdání. „V letošním 
roce se uskutečnil už čtvrtý ročník této soutě-
že a pokaždé se zapojuje více a více škol. Ten-
to rok jsme zaznamenali rekordních šedesát 
čtyři škol, finálového kola se pak zúčastni-
lo sto dvacet čtyři žáků,“ informovala radní 
Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže 
a sportu Jana Fialová (ČSSD). Hlavními part-
nery soutěže byly už počtvrté společnost PSJ, 
a. s. a Sberbank, a.s.

 text: Lucie Pátková  foto: archiv Kraje Vysočina

Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana, 
blahopřeje vítězce Veronice Mácové.

Jana Fialová (ČSSD), radní pro oblast 
školství, při návštěvě jednoho z center.

Hlavní důvody pro změny v síti středních škol zřizovaných Krajem Vysočina

  Každoročně klesá počet studentů prvních 
ročníků středních škol o asi 1000, to odpo-
vídá více než 40 třídám, tedy 2–3 školám
  Plánovaným sloučením vybraných střed-

ních škol může dojít k uvolnění minimál-
ně pěti budov a provozní úspoře min.  
5 milionů korun ročně
  Případným prodejem uvolněných budov 

může kraj získat asi 15 milionů korun, 
které je připraven vrátit zpět do investic 
ve školství
  Předběžná odhadnutá úspora osobních 

nákladů při efektivním využívání pedago-
gického sboru je vyčíslena na 7,6 milionů 

korun ročně, tyto prostředky zůstanou 
k dispozici ředitelům škol k rozdělení
  Kraj Vysočina v rámci celkového objemu 

tzv. přímých výdajů na vzdělávání obdržel 
letos na osobní náklady a učební pomůc-
ky středních škol od ministerstva školství 
asi o 70 milionů korun méně než loni, 
důvodem je úbytek žáků
  Každoročně zůstává na středních školách Kra-

je Vysočina asi 2000 volných studijních míst
  Maximální snaha o udržení oborové 

pestrosti napříč regionem
  Zachování všech středních škol zřizovaných 

Krajem Vysočina a jejich vyučovaných oborů

Více informací na: http://zlatyerb.obce.cz/

Zlatý erb: Kompletní sada 
ocenění pro Vysočinu
V celostátním kole soutěže Zlatý erb 
2013, která byla vyhlášena v rámci 
tradiční konference Internet ve státní 
správě a samosprávě v Hradci Krá-
lové, opět bodovaly webové stránky 
a jejich aplikace nabízené městy a ob-
cemi z Vysočiny.  Největšího úspěchu 
dosáhlo v rámci letošního ročníku 
Nové Město na Moravě, které si 
odvezlo prvenství v kategorii nejlepší 
elektronická služba za „klikací“ roz-
počet na svých webových stránkách.

V kategorii nejlepších webových strá-
nek měst obsadily www stránky města 
Jihlava druhou příčku a mezi obcemi se 
jako třetí umístil městys Okříšky.

„Potěšilo nás, že jsme svoji šestou 
účast v celostátním kole proměnili 
v šesté umístění na pomyslných stup-
ních vítězů. Konkurence kvalitních 
webů je rok od roku větší, takže tře-
tího místa si velmi ceníme, zároveň 
je to výzva najít ještě rezervy a zkusit 
za rok zaútočit opět na metu nejvyš-
ší,“ uvedl Zdeněk Ryšavý (ČSSD), sta-
rosta Okříšek.

Největšího úspěchu dosáhlo v rámci 
letošního ročníku Nové Město na Mo-
ravě, které si odvezlo prvenství v ka-
tegorii nejlepší elektronická služba 
za klikací rozpočet na svých webových 
stránkách.

text: Milan Pilař

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz
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VZP plánuje upravit 
zálohy nemocnicím
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) je 
ochotná v polovině roku revidovat před-
běžné měsíční úhrady, které jsou zálohou 
na zdravotnické služby, a případně je 
upravit. Podle hejtmana Jiřího Běhounka 
(nez. za ČSSD) nejvíce trápí nemocnice 
na Vysočině extrémně nízké měsíční zálo-
hy poskytované zdravotními pojišťovnami. 
„Všem nemocnicím na Vysočině hrozí 
nedostatek peněz,“ uvedl Běhounek.

„Dojdeme-li ke zjištění, že současné 
parametry pro výpočty nejsou adekvátní, 
pak přijmeme změny,“ konstatoval  
4. dubna v Jihlavě generální ředitel VZP 
Zdeněk Kabátek s tím, že si VZP uvědo-
muje nepříznivé dopady aktuální úhrado-
vé vyhlášky především na lůžková zdra-
votnická zařízení. Proto se bude snažit 
vyjít jim vstříc v mezích daných úhrado-
vou vyhláškou a ekonomickými možnost-
mi VZP.

Vedení Kraje Vysočina i krajských ne-
mocnic vítají podle slov hejtmana Bě-
hounka novinky v řízení VZP. „Jde o jed-
nání s konkrétními poskytovateli z pozice 
krajských pracovišť, vycházení vstříc jejich 
individuálním potřebám a přístupnost 
k efektivním kompromisům,“ dodal Jiří 
Běhounek. Nemocnice na Vysočině v loň-
ském roce hospodařily vyrovnaně s výjim-
kou Nemocnice Třebíč, kde vznikla ztráta 
ve výši 14 milionů korun. Za první čtvrtletí 
letošního roku činí ztráta krajských ne-
mocnic celkově kolem 30 milionů korun.

text a foto: Eva Vorálková

Geoportál digitální 
mapy veřejné správy 
DMVS začal nově sloužit 
veřejné správě kraje
Na letošní konferenci Internet ve státní 
správě a samosprávě v Hradci Králové 
představili informatici Kraje Vysočina 
nový Geoportál DMVS. Ten vznikl v rámci 
projektu tzv. Digitální mapy veřejné sprá-
vy (DMVS) a zjednodušuje informační 
servis pro všechny, kteří potřebují a vyu-
žívají ke své práci mapové podklady.

„Geoportál DMVS poskytuje uživate-
lům z jednoho místa výběr ze široké na-
bídky podkladových a tematických map. 
K dispozici jsou zejména mapy Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního 
(ČÚZK), které obsahují letecké snímky 
(ortofoto), několik typů základních map 
a mapy správního členění. Zájemce si 
může vybírat také z tematických map, 
například z map územního plánování, 
životního prostředí, dopravy nebo kul-
tury. Součástí mapových podkladů je 
také účelová katastrální mapa,“ po-
pisuje Lubomír Jůzl, vedoucí oddělení 
odboru informatiky Krajského úřadu 
v Jihlavě.

Geoportál Kraje Vysočina lze využívat 
už nyní, stačí se zaregistrovat. Návod 
na registraci najdou zájemci na webo-
vých stránkách Kraje Vysočina v sekci 
GIS a mapy v nabídce Geoportál DMVS. 
„Po přihlášení může každý využít vel-
mi praktický internetový obchod s daty. 
Ušetří si tak cestu na úřad nebo poštov-
né a data si stáhne pohodlně prostřed-
nictvím internetu. V rámci Geoportálu 
Kraje Vysočina znamená internetový 
obchod pouze využití podobné techno-
logie k distribuci, data jsou samozřejmě 
zdarma,“ dodává Lubomír Jůzl.

Geoportál Kraje Vysočina je k dispo-
zici na: http://geoportal.kr-vysocina.cz.

text: Milan Pilař

Jací vlastně lidé jsme? 
Jednání lidí je 
od nepaměti 
různorodé. Každý 
z nás má jistě své 
zkušenosti v tomto 
jednání lidí okolo 
nás. Jednají buď 

pro sebe, či pro ostatní, kdy řeší 
společné věci.  A nastavení jednotli-
vých úrovní a směrů našeho jednání 
je hodně důležité.

A jaký je pohled na politiky, na ty 
lidi z nás, kteří se věnují veřejné prá-
ci, činnostem ve veřejném zájmu. Je 
opravdu veden maximální obezřet-
ností a vyvážeností, tím správným 
směrem správné kritiky? 

Ano, slovu politik se poslední do-
bou stále více dává různý přídomek, 
který bohužel není nikterak lichotivý. 
Nechci „politika“ obhajovat, vůbec 
ne. Jen se podívejme na to ze své 
pravé podstaty. 

Politika – správa věcí veřejných, 
společných, je součástí našeho ka-
ždodenního života. Je to činnost 
od pradávna, kdy člověk vlastně 
vytvořil společenství a kdy se musel 
domlouvat s ostatními. A nyní je to 
o vytváření jistot, zázemí, pocitu bez-
pečnosti. Je to správa věcí veřejných 
a společných, starání se, rozvíjení, 
prostě mnoho činností, které mají mít 
za následek, že se koná dobro pro 
ostatní. A hlavně, koná se ku prospě-
chu většiny, nikoliv naopak – ku pro-
spěchu sebe, na úkor většiny, jak to 
někdy bohužel je.  A to je špatné. 

Lidé, kteří se v politice pohybují, 
jsou stejní jako kdekoliv jinde. Snaž-
me se na ně vždy dívat svýma očima, 
svým úsudkem a svým vlastním ná-
zorem. 

Přejí Vám všem, vážení čtenáři, 
abyste kolem sebe viděli stále více 
toho dobrého a abyste, pokud narazíte 
na to špatné u lidí, u politiků, zavčas 
toto ve svém místě co nejrychleji řešili, 
žádali vysvětlení či se jakkoliv snažili 
o nápravu. Bude-li tomu takto, myslím, 
že dobré má stále mnohem větší šanci 
zvítězit nad tím špatným. Věřím, že se 
tomu bude takto dít. 

Jaroslav Soukup (ČSSD) 
zastupitel Kraje Vysočina 

starosta města Jaroměřice nad Rokytnou

Devatenáct tisíc účastníků 
pomohlo uklidit okolí silnic
Čistá Vysočina je tra-
dičním projektem, kte-
rý v rámci jarního úkli-
du zbavuje okolí silnic 
na Vysočině odpadků.
Letos se k této činnosti přihlásilo přes de-
vatenáct tisíc dobrovolníků, což o dva tisí-
ce překonalo rekord z minulého roku.

„Akce probíhá v celém kraji a tradičně 
se do ní zapojují obce, neziskové organi-
zace, školy, ale i jednotlivci. Za Kraj Vyso-
čina musím všem účastníkům poděkovat, 
že se připojili a pomohli zlepšit prostředí, 
ve kterém společně žijeme,“ uvedl Martin 
Hyský (ČSSD), radní pro oblast regionál-
ního rozvoje Kraje Vysočina.

Průběh pátého ročníku akce Čistá Vy-
sočina byl podobným těm předcházejícím. 
Registrovaní účastníci dostali zdarma pyt-
le na odpadky a během několika dubno-
vých dní zbavili odpadků okolí silnic prv-
ní, druhé i třetí třídy. Zda byl letošní ročník 
úspěšnější a překoná 90 tun sesbíraných 
odpadků z minulého roku, bude známo až 
v průběhu května. „Projekt Čistá Vysočina 
nás všechny učí jednoduchému pravidlu: 
vše, co odhodíme, musí někdo sebrat a zlik- 
vidovat. Co však považuji za pokrytecké, 

jsou fotografie politiků, kteří na místo akce 
přijedou autem, usmějí se v rukavicích 
a s umělohmotným pytlem do objektivu 
a zase odjedou. Přínosnější by bylo, kdy-
by se postarali o to, abychom neplatili ne-
smyslné ceny za elektřinu kvůli slunečním 

a větrným obludnostem,“ dodal Radovan 
Necid (ODS), zastupitel Kraje Vysočina. 
Aktivita Čistá Vysočina probíhá každo-
ročně v souvislosti s Mezinárodním dnem 
Země, který připadá na 22. duben.
text: Monika Fiedlerová  foto: archiv Kraje Vysočina

Náklady na zimní 
údržbu silnic i opravy 
proti minulým letům 
narostly
Letošní zima si na Vysočině vyžádá 
podle předpokladů Krajské správy 
a údržby silnic Vysočina (KSUSV) nákla-
dy na zimní údržbu okolo 240 milio- 
nů korun, což bude což bude více než 
ve stejném období loňského roku. Přímé 
náklady na údržbu jsou už nyní vyšší 
a ceny vstupů, např. soli, inertního po-
sypu či nafty proti minulosti nepoklesly. 
„Vzhledem k tomu i ke stále probíhající 
zimní údržbě bude žádat KSUSV o další 
finance. Inertního posypu je dostatek, 
zásoby soli i přes významné navýšení 
spotřeby během zimy jsou s ohledem 
na hospodárnost v rezervě na několik 
dní dopředu a doplňují se průběžně 
podle počasí a potřeby,“ komentoval 
předběžné hodnocení zimní údržby 
Libor Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana 
pro oblast dopravy.

Charakter letošní zimy, především 
časté střídání vysokých a nízkých teplot, 
se podílel na zvýšeném množství poruch 
vozovek a měl nepříznivý vliv na škody. 
„Opravy menších výtluků probíhají prů-
běžně celou zimu studenou obalovanou 
směsí. Výrobny teplé obalované směsi 
pro celoplošné a rozsáhlejší opravy ješ-
tě nejsou v provozu, proto bude hlavní 
oprava výtluků probíhat v technologicky 
vhodnějším období, až vystoupí průměr-
né denní teploty nad 0 ºC,“ dodal Libor 
Joukl. Podle jeho slov se navíc na ško-
dách a výtlucích podílí výraznou mě-
rou také zvýšený provoz těžké nákladní 
dopravy i po silnicích druhé a třetí třídy. 
„Proto odhadujeme, že budou škody 
po zimě horší než v minulých letech. 
Opravy se naplno rozjedou v návaznos-
ti na technologicky vhodnější teploty,“ 
uzavřel Libor Joukl.

 text: Milan Pilař  foto: archiv Kraje Vysočina

Ve druhé polovině dubna tisíce dobrovolníků čistily v rámci akce Čistá Vysočina okolí silnic 
v celém regionu.

Na přelomu dubna a května odstartuje nejrozsáhlejší rekonstrukce páteřní dálnice České 
republiky, oprava zasáhne také Vysočinu.

Požerek lýkožrouta smrkového v jednom z lesů Vysočiny.

Na jaře zkontrolujte svůj les
Přestože se kůrovec na Vy-
sočině objevuje, jeho výskyt 
není tak závažný, aby vyža-
doval uložení opatření. „V po-
sledních letech se na Vysoči-
ně žádná kůrovcová kalamita 
neobjevila, nanejvýš byly na-
padeny jednotlivé stromy, vý-
jimečně se objevila kůrovcová 
ohniska. Loni v srpnu proběh-
lo pět průzkumných letů, kte-
ré významnější problémy ne-
odhalily,“ uvedl Zdeněk Chlád 
(ČSSD), radní pro oblast les-
ního, vodního hospodářství 
a zemědělství a oblast životní-
ho prostředí.

Podle Jiřího Bartoše, ve-
doucího krajského oddělení 
lesního hospodářství a mysli-
vosti, je důležité, aby vlastní-
ci po zimě zkontrolovali svůj 
les. „Vlastníci by měli provést 
kontrolu lesů, zda se v nich 
nenacházejí zlomy, vývratě 
či kůrovcem napadené stro-
my. Polom, který vznikne přes 
zimu, musí být podle vyhlášky 
zpracován v nadmořské výšce 

do 600 metrů do konce května, 
nad 600 metrů do konce červ-
na,“ upozorňuje Jiří Bartoš.

Tradičně problematickým 
územím je část Třebíčska, 
kde jsou pro smrk příliš vy-
soké teploty. K rozmnožení 
kůrovce dochází také v mís-
tech, kde vznikla větrná či jiná 
velká kalamita a nebyla včas 

zpracována hmota atraktivní 
pro kůrovce.

„V místech, kde se v loňském 
roce kůrovec objevil, se podle 
intenzity problému položí la-
páky nebo feromonové lapače, 
aby se odchytili jedinci, kteří 
přezimovali. Větší vlastníci ně-
které z těchto metod využívají, 
menší pouze okrajově,“ popsal 

metodiku odchytu Zdeněk 
Chlád. „Opatření proti pře-
množeným kůrovcům může 
podle rozsahu uložit buď obec 
s rozšířenou působností, nebo 
kraj. V současné době to ale si-
tuace rozhodně nevyžaduje,“ 
uzavřel Jiří Bartoš.

text: Eva Vorálková 
foto: archiv Kraje Vysočina

Oprava dálnice D1 v regionu se blíží
Na přelomu dubna a května za-
čnou na dálnici D1 na Vysočině 
opravy, které postupně zasáh-
nou tři úseky.

Jedná se o část mezi Větrným Jeníkovem 
na 104. km a Jihlavou na 112. km, úsek mezi 
Lhotkou a Velkou Bíteší (na 153. – 162. km) 
a část mezi Loktem a Hořicemi (66.–75. 
km). Všechny tři úseky čeká rozšíření, ale 
také demolice a výstavba nových mostů.

Libor Joukl (ČSSD), náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast dopravy, 
v této souvislosti jednal s Davidem Čer-
mákem, generálním ředitelem Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. „Od oprav dálnice se 
odvíjí také plánování nebo odsunutí mo-
dernizace a oprav mostů nad D1 ve sprá-
vě kraje, organizace práce krajského 
integrovaného systému a zajištění infor-
movanosti motoristů projíždějících regi-
onem,“ uvedl Libor Joukl. Vedení kraje se 
obává zvýšené frekvence dopravy, přede-
vším tranzitní, na souběžných krajských 
silnicích II/602 a II/112.

„Modernizace dálnice D1 si vyžádá vel-
ké nasazení nejen zadavatele a jednotli-
vých zhotovitelů, ale i samotných řidičů,“ 

komentoval modernizaci dálnice D1 mi-
nistr dopravy Zbyněk Stanjura (ODS) 
a označil ji za „jeden z klíčových projektů 
dopravního stavitelství desetiletí“. „V sou-
vislosti s opravami dálnice D1 nebudeme 
posilovat počet policistů ve službě,“ po-
psala záměr dopraváků Dana Čírtková, 
tisková mluvčí krajských policistů na Vy-
sočině. „Policisté z Dálničního oddělení 

Velký Beranov budou místům, kde jsou 
opravy plánovány, věnovat zvýšenou po-
zornost. Případné dopravní nehody bu-
deme šetřit standardním způsobem s cí-
lem co nejrychlejšího odstranění následků 
a obnovení provozu,“ dodala mluvčí.

Informace o modernizaci dálnice D1 
na: www.novad1.cz.

text: Milan Pilař  foto: Luboš Pavlíček

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz
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O mezinárodní 
soutěž Jakuba 
Pustiny je velký 
zájem
Šestý ročník Mezinárodní pěvecké 
soutěže Jakuba Pustiny se uskuteční 
od 3. do 10. května na Staré radnici 
ve Žďáru nad Sázavou. „V letošním 
roce byl opět o soutěž rekordní zájem. 
Kapacita je šedesát pěvců, a proto 
jsme museli mnoho přihlášek odmít-
nout,“ popisuje iniciátor soutěže Jakub 
Pustina. Účastníci pocházejí z Irska, 
Portugalska, Polska, Ruska, Česka, 
Koreje, Číny, Německa, Litvy, Maďar-
ska, Rakouska, Ukrajiny, Finska, USA, 
Slovenska a Arménie.

„V prvním kole zpívají pěvci jed-
nu operní árii z repertoárové přílohy 
a ve druhém kole dvě operní árie z re-
pertoárové přílohy. Porota, v níž zased-
nou tenorista Peter Dvorský, ředitelka 
národní opery v Panamě Irena Sylya, 
italský dirigent Elio Orciuolo a ředitel 
opery Národního divadla v Praze Rocc 
Rapl, vybere vítěze prvních tří míst 
a dalších speciálních cen. Ocenění vy-
stoupí na koncertě vítězů ve Žďáru nad 
Sázavou,“ dodává Jakub Pustina, který 
se následně představí s nejlepšími třemi 
pěvci na koncertech v Dolní Cerekvi, 
Jihlavě a Velké Bíteši.

text: Milan Pilař  foto: archiv Jakuba Pustiny

Krajský rozpočet 
podpořil milionem 
kulturu v obcích
Milion korun rozdělil Kraj Vysočina 
na podporu společenských a kulturních 
aktivit, oslav a připomínek významných 
výročí mezi osmatřicet obcí. Poptávka 
je každoročně několikanásobně vyšší, 
než může kraj uspokojit. Letos požádalo 
68 obcí s projekty za téměř dva miliony 
korun, šest z nich bylo vyřazeno z for-
málních či obsahových důvodů. „Obce 
mohou žádat o tuto dotaci každé dva 
roky v maximální výši dvě stě tisíc 
korun,“ uvedla krajská radní pro oblast 
kultury, cestovního ruchu a památkové 
péče Marie Kružíková (ČSSD).

Dotace získal například Bohdalec 
na oslavu 120 let sboru dobrovolných 
hasičů, Kámen na oslavu udělení zna-
ku a praporu obci, Znětínek na setká-
ní rodáků a přátel obce nebo Pokojov 
na oslavy 660. výročí založení obce. 
Za posledních pět let rozdal Kraj Vysoči-
na mezi 274 žadatelů téměř 8,5 milionu 
korun. text: Jaroslava Panáčková

Angažovanci zvou  
na semináře
V rámci projektu Angažovanci, který 
realizuje Kraj Vysočina s Dolním Ra-
kouskem, se 16. května koná v Jihlavě 
seminář pro veřejnost Aktivní občanství, 
zaměřený na Evropský rok občanů. 
Účastníci se seznámí s možnostmi 
a právy, která mají občané Evropské 
unie. Na organizaci se podílí také Úřad 
práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě – 
a Eurocentrum Jihlava.

V termínu 25.–27. června proběh-
ne cyklo štafeta Klimatour 2013 mezi 
obcemi na trase Koněšín – Velké Meziří-
čí – Nové Město na Moravě – Křižánky. 
Cílem je propagace ekologické přepra-
vy, vzájemného potkávání mezi obcemi 
a představení kulturního a společen-
ského života v obcích. Peloton cyklistů 
projede obcemi, starostové si vzájemně 
předají symbolický dárek-štafetu.

text: Jana Böhmová

Hrady se zjara znovu 
otevřely. Co ukážou?
Na hradech a zámcích 
na Vysočině je opět ruš-
no. Letošní návštěvní 
sezona na většině z nich 
odstartovala o veliko-
nočním víkendu, nových 
expozic bude v průběhu 
jara a léta přibývat.

Lesy obklopený hrad Roštejn na Jihlav-
sku nabízí v současné době prohlídku tra-
sy B s výstavou Strašidla českých zemí, 
přístupná je také velikonoční výzdoba 
v černé kuchyni a věž. V místnosti býva-
lé expozice řezbářství na Vysočině vzni-
ká ukázka pracovny polesného. „Cha-
rakter celé místnosti bude po dokončení 
korespondovat s tematickou náplní všech 
budoucích interiérů hradu,“ prozradila 
kastelánka hradu Roštejn Zdena Vaníč-
ková s tím, že novinky v expozicích si ná-
vštěvníci budou moci prohlédnout od čer-
vence. Do konce června se totiž na hradě 
opravuje elektroinstalace, kvůli tomu je 
zavřená trasa A. Trasu B by po dokonče-
ní rekonstrukce měla uzavírat interaktiv-
ní výstava oděvů od doby románské po  

19. století nazvaná Šaty dělají člověka, 
člověk dělá šaty.

Na sklonku března přivítal první ná-
vštěvníky i hrad Kámen, ležící nedaleko 
Pelhřimova. Původně gotický hrad letos 
kromě na expozice láká například na ce-
lotýdenní akci středověkého ležení, plá-
novanou na první týden v červenci. „K vi-
dění budou rytířské turnaje a divadelní 
představení, u stánků si lidé třeba zastřílí 

z luku nebo se seznámí se středověký-
mi řemesly,“ informoval Lubomír Anděl, 
zástupce ředitele Muzea Vysočiny Pel-
hřimov, pod které Kámen spadá. Na za-
čátku srpna pak hrad na půli cesty mezi 
Pacovem a Pelhřimovem chystá Víkend 
pro děti. Malí návštěvníci budou chodit 
po hradě a přitom plnit různé úkoly.

text: Lucie Pátková 
foto: archiv Muzea Vysočiny Pelhřimov 

Který tábor je vhodný? Dejte na doporučení přátel
Tábor stanový, putovní, v bu-
dově, dvoutýdenní nebo delší. 
Rodiče, kteří chtějí v létě poslat 
své ratolesti strávit nějaký čas 
ve společnosti dalších dětí, mají 
široký výběr. „Vysočina pat-
ří k regionům, kde během léta 
probíhá obrovské množství 
táborů. Je to dáno především 
mnohaletou tradicí táboření 
vysočinských organizací, ale 
také krásnou přírodou, za kte-
rou sem jezdí tábořit i celá 
řada organizací z celé republi-
ky,“ zhodnotil situaci předseda 
Rady dětí a mládeže Kraje Vy-
sočina Jan Burda s tím, že rodi-
če se na něj stále obracejí se zá-
jmem poslat děti na tábor.

Fenomén dětských letních 
táborů je tak živý i dnes, kdy 

se táborová nabídka značně 
rozrostla a pro mnohé je čím 
dál těžší zvolit ten správný. 
Podle Jana Burdy je nejlepší 
řídit se referencemi známých, 
jejichž děti na tábory jezdí, 
a vyplatí se i vyptat se orga-
nizátora tábora na podmínky 
včetně veškerých podrobnos-
tí. „Správný organizátor tá-
bora jistě rád poskytne všech-
ny potřebné informace a nic 
nebude skrývat,“ zdůraznil 
předseda Burda. Podrobný 
katalog letních táborů na Vy-
sočině včetně důležitých rad 
pro rodiče zájemci nalez-
nou na internetové adrese  
www.tabory-vysocina.cz.

text: Lucie Pátková  
foto: Eva Fruhwirtová

Krásná samota Františka Bernarda Vaňka
Pověstmi opředený a pozoruhodnými 
stavbami kostela Nejsvětější Trojice, roz-
hledny a Šejnostova Větrného zámku 
proslulý vrch Křemešník byl oblíbeným 
tuskulem kněze a spisovatele Františka 
Bernarda Vaňka, od jehož smrti v koncen-
tračním táboře Dachau uplynulo 1. dubna 
sedmdesát let.

Nejkrásnější část svého života strávil 
na poutním místě Křemešníku – na krás-
né samotě. Tak pojmenoval i svůj nej-
známější idylický román, jehož hlavním 
hrdinou byl řídící učitel Josef Zahálka. 
O oblibě knihy svědčí deset vydání. Sta-
la se čítankou dobrých lidských vlastností 
v sepětí s krásnou přírodou Vysočiny.

Dalším vyznáním kněze a spisovate-
le k tomuto kraji byl román Na srdci. Po-
smrtně pak vyšly vzpomínky Vlaštovky se 
vracejí, v nichž Vaněk mimo jiné popsal, 
jak vznikla „krásná samota“, a zmínil se 
o svém přátelství s Františkem Bílkem 
a Otokarem Březinou.

S Vaňkovým jménem je spjat i starobylý 
Pelhřimov. Založil zde proslulé Chrámo-
vé družstvo, které pečovalo o uměleckou 
výzdobu církevních staveb. V děkanské 
zahradě (nyní městské) nechal před osm-
desáti lety postavit domek, kterému se ří-
kalo „perníková chaloupka“, samotné za-
hradě pak „rajská“, neboť vše, co v ní bylo, 
uklidňovalo mysl a léčilo ducha. Před 

dvaceti lety mu zde město Pelhřimov jako 
výraz poděkování za všechna dobrodiní, 
jež pro lid zdejšího kraje udělal, odhalilo 
pomník.

František Bernard Vaněk se narodil 
v chudé rolnické rodině ve Stádleci u Tá-
bora 15. července 1872. V roce 1896 byl 
v Českých Budějovicích vysvěcen na kně-
ze. V letech 1897–1902 působil jako kap-
lan v Pelhřimově a poté se na vlastní žá-
dost dostává na Křemešník. Zůstal zde 
pět let, načež byl jmenován děkanem 
v Pelhřimově. V létě 1942 byl po několika 
vlasteneckých kázáních gestapem zatčen 
a poslán do Dachau, kde 1. dubna 1943 
podlehl útrapám a zápalu plic.

text a foto: Pavel Kryštof Novák

Hrad Kámen na Pelhřimovsku nabídne během letní sezony opět řadu atraktivních akcí, 
nebudou chybět ani souboje šermířů.

Dětské tábory na Vysočině nabídnou také letos zajímavý program 
pro děti různého věku.

Pomník Františku Bernardu Vaňkovi.

Altánek v bývalé děkanské zahradě.

Krajští zastupitelé 
pamatují na sociální 
služby v kraji
Koncem února oznámilo třebíčské 
občanské sdružení Střed, že musí od  
1. března dočasně ukončit provoz Linky 
důvěry Střed, protože na provoz nezís-
kalo peníze od Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR. Linka důvěry zahájila 
činnost v květnu 2007 a prostřednictvím 
profesionálních pracovníků pomáhá 
obyvatelům Vysočiny s jejich problémy.

Po měsíčním nuceném odmlčení se 
provoz Linky důvěry Střed obnovil v pon-
dělí 1. dubna v 9.00 díky podpoře z kraj-
ského rozpočtu. „Rozhodnutí krajského 
zastupitelstva o pomoci s úhradou pro-
vozních nákladů na půlroční fungování 
centra je nyní jedinou možností, jak služ-
bu zachránit a navíc fungujícímu zařízení 
umožnit znovu žádat o státní dotaci,“ 
uvedl Petr Krčál (ČSSD), radní Kraje Vy-
sočina pro oblast sociálních věcí. Linka 
důvěry Střed získá z krajského rozpočtu 
mimořádně 536 tisíc korun.

Na fungování sociálních služeb v re-
gionu uvolnili krajští zastupitelé v dub-
nu čtrnáct milionů korun. „Krajské pe-
níze existenčně zajistí například čtrnáct 
nízkoprahových zařízení pro děti a mlá-
dež nebo sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi,“ uzavřel Petr Krčál.

text: Milan Pilař 

Mosty 2012 podesáté 
ocenily lidskost
Cena Mosty 2012, kterou uděluje Národ-
ní rada zdravotně postižených (NRZP), je 
poděkování těm, kteří se v loňském roce 
nejvíce podíleli na ulehčení života lidí se 
zdravotním postižením. Čtyři nejúspěš-
nější, které vybrala komise ze sedmde-
sáti nominací, vyhlásili v Domě kultury 
ve Žďáru nad Sázavou.

V I. kategorii Instituce veřejné sprá-
vy získala cenu Knihovna Jiřího Ma-
hena v Brně za bezbariérový přístup 
a soustavnou péči o uživatele s růz-
nými druhy handicapů. Ve II. kategorii 
pro nestátní subjekty připadla cena 
Zoo Liberec, která osobám na vozíč-
ku zpřístupnila zahrady, toalety a ob-
čerstvení. Ve III. kategorii Osobnost 
hnutí osob se zdravotním postižením 
obdržel ocenění Jaroslav Paur, sou-
časný ředitel Svazu neslyšících a ne-
doslýchavých v České republice, který 
práci se sluchově a zdravotně postiže-
nými lidmi zasvětil celý život. Zvláštní 
cenu za mimořádnou aktivitu nebo 
čin ve prospěch občanů se zdravotním 
postižením dostal Milan Jančo za sys-
tematické dokumentování přístupnosti 
památek spravovaných Národním pa-
mátkovým ústavem z hlediska potřeb 
a požadavků návštěvníků s pohybovým 
omezením.

Záštitu nad akcí převzal hejt-
man Vysočiny Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD), ceny vítězům i nominova-
ným předával předseda NRZP Václav 
Krása. Pro Kraj Vysočina byla spolu-
práce na ceně Mosty prestižní zále-
žitostí. „Kraj Vysočina se hrdě hlásí 
k partnerství letošního ročníku,“ po-
dotkl radní Kraje Vysočina pro sociál-
ní oblast Petr Krčál (ČSSD).

text: Lucie Pátková

Jakub Pustina.

Více na www.jakubpustina.cz
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V Třebíči se můžete projít časem
„Cesty časem – procházka třebíčskou his-
torií“ je název moderní interaktivní ex-
pozice, která byla pro širokou veřejnost, 
zejména však pro děti a mládež, otevře-
na 23. listopadu 2012 ve zrekonstruova-
ném severním křídle dříve Valdštejnského 
zámku, které se nachází vpravo od vstupu 
na nádvoří s bazilikou sv. Prokopa. Bez 
nadsázky je možno konstatovat, že po-
dobná expozice nemá zatím v ČR obdoby. 
Autor libreta Michal Stehlík, děkan filo-
zofické fakulty Univerzity Karlovy, navrhl 
na 700 m² výstavní plochy dva tematické 
okruhy – Jak se rodí věci, který je zaměřen 
na řemesla a Jak se rodí katedrála, kte-
rý umožňuje návštěvníkovi vyzkoušet si 
stavbu katedrály, kláštera i města v údolí 
řeky Jihlavy.

Prohlídka začíná v přízemí zhlédnutím 
dvanáctiminutového filmu, v němž Třebí-
čí provedou dvě historicky doložené osob-
nosti města Třebíče – kronikář města Jan 
Suchenius a kupec Francesco Calligardi, 
v podání třebíčských rodáků – herců Mi-
loše Mejzlíka a Oldřicha Navrátila.

První okruh je zaměřen na řemesla, 
provozovaná ve městě ve starověku i v no-
vověku. Pro každé ze sedmi nejdůležitěj-
ších řemesel je vyhrazena jedna místnost, 
v níž jsou k dispozici na vyzkoušení dobo-
vé nástroje, starodávné stroje nebo jejich 
modely. Unikátním exponátem je model 

stavebního jeřábu používaný při stavbě ba-
ziliky. Zaujme ruční domácí mlýn na obilí, 
tkalcovský stav, kopírovací stroj z počátku 
20. století i modely budov a náměstí uka-
zující formou 3D puzzle postupný rozvoj 
města od středověku až po současnost.

text: Rostislav Novák  foto: Petr Novák

Mateřský klub v Chotěboři využívá alternativní metody výuky
Také v Chotěboři mají rodiče i prarodi-
če možnost vyrazit se svými ratolestmi 
do mateřského klubu. Ten funguje při 
DDM Junior už pátým rokem, oficiálně 
pak od října 2012. „Zřízení mateřského 
klubu s pravidelným programem byl jeden 
z požadavků, který vzešel z dotazníkového 
šetření při tvorbě komunitního plánu na-
šeho města. A tak původní nepravidelné 

schůzky, které měly na starosti maminky 
Radka Culková a Iva Jouklová, nahradil 
pravidelný program pod záštitou DDM 
Junior,“ uvedla Leona Burkoňová, která se 
o provoz a program klubu stará.

Mateřský klub je otevřený každý den 
od 8.00 do 16.00 a má svůj každodenní pro-
gram. Pondělí je určené angličtině pro děti 
a pohybovým hrám, v úterý jsou na řadě 

říkanky, tanečky a hudební dílna, ve středu 
si děti hrají bez maminek a ve čtvrtek se re-
alizují šikovné ručičky. Pravidelně klub na-
vštěvuje přibližně deset maminek se svými 
dětmi. „Důraz klademe na harmonickou 
výchovu dětí. Zabýváme se alternativními 
metodami výuky. Využíváme hodně prv-
ků z montessori a waldofské pedagogi-
ky. Opakovaně pořádáme akci Montesso-
ri herna, o kterou je veliký zájem nejen ze 
strany rodičů, ale také z řad pedagogů ma-
teřských a základních škol. Pro ně pořádá-
me i odborné semináře,“ prozradila Bur-
koňová. Zajímavostí je, že Mateřský klub 
v Chotěboři pořádá i letní týdenní pobyty 
pro rodiče a děti z celé republiky. „Vždy 
máme celotýdenní pobytovou hru, kterou 
doplňují pravidelné aktivity v podobě po-
hybových her, výtvarných dílen a podob-
ně,“ uzavírá Burkoňová.

Více informací o zajímavých aktivi-
tách Mateřského klubu v Chotěboři na-
jdete přímo na webových stránkách  
www.mkjunior.cz.

text: Monika Fiedlerová  
foto: archiv mateřského klubu

Ukázka tkaní na tkalcovském stavu.

Chotěbořský mateřský klub nabízí každý den program nejen pro maminky s dětmi od 8 do 16 hodin.

Zástupci odboru Klubu českých turistů v Havlíčkově Brodě přebírají v prostorách 
pardubické univerzity ocenění, jímž je uvedení do Síně slávy.
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Quo usque tandem, Catilina... Oblíbeným tuskulem kněze a spisovatele Františka Bernarda Vaňka byl vrch Křemešník. Senátor Marcus Tullius Cicero (3. ledna 106 př. n. l. Arpinum – 7. prosince 43 př. n. l. Řím) byl římský řečník, republi-
kánský politik, filosof a spisovatel a v Tuskulu měl venkovské sídlo, odtud tuskulum jako zátiší, klidný útulek. Jeho 14 řečí proti Antoniovi způsobilo, že senát vyhlásil Antoniovi válku, jejíž vedení svěřil Octavianovi, ten se ale s Antoniem 
spojil a tím se moc senátu definitivně rozpadla. Cicero se pokusil o útěk z Říma, avšak byl dostižen a popraven. Cituje se mj. Ciceronův výrok: ... viz tajenka.

Křížovka o ceny

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 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. Znění minulé tajenky:  ...za údajný pokus o ilegální odchod za hranice.  Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou: Jan Kavalec, Mohelno;  Marie Mikysková, Lomy;  Jana Dubová, Vyskytná nad Jihlavou

Jarní recept z kuřecích prsou
První jarní den už máme za sebou, 
ale jarní počasí k nám ještě stále 
nedorazilo. Proto si dnes připraví-
me jednoduchý recept na kuřecí 
prsa s jarní cibulkou a slaninou, 
abychom se na jarní atmosféru 
naladili. Na čtyři porce potře-
bujeme 200 gramů tvrdého 
sýra, dvě jarní cibulky, 4 dcl 
vody, 25 dkg anglické slaniny, 
podle chuti sůl, mletý černý 
pepř a podle potřeby máslo. 
Nejprve kuřecí prsa omyjeme, 
osolíme a opepříme. Poté si do mis-
ky nastrouháme tvrdý sýr, jarní cibulku 
nakrájíme na kolečka, přidáme ji k sýru 
a vše promícháme. Každý plátek kuře-
cího masa nakrojíme tak, aby vznikla 
kapsa, a naplníme ji směsí sýra a ci-
bulky. Můžeme trochou směsi posypat 
maso i nahoře a celé ho poté zabalíme 
do anglické slaniny. Aby slanina držela, 
můžeme ji k masu přišpendlit párátky. 
Do vymazaného pekáče položíme maso 
a na každý připravený kousek dáme 
ještě plátek másla. Pečeme přibližně 
hodinu v předehřáté troubě na 170 °C, 

aby byla slanina křupavá. Přibližně 
v polovině pečení maso podlijeme vo-
dou. Můžeme podávat s brambory nebo 
hranolky. Dobrou chuť.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni 
a máte svůj oblíbený recept, o který bys-
te se chtěli podělit, stačí nám ho zaslat. 
Nejlepší recepty otiskneme a autora 
oceníme.

text a foto: Monika Fiedlerová

Turisté z Vysočiny získali 
vysoké celostátní ocenění

Na celostátní konferenci Klubu českých 
turistů (KČT) obdrželi počátkem dubna 
v Pardubicích zástupci z Vysočiny hned 
několik ocenění. „Do Síně slávy české tu-
ristiky vstoupil při slavnostním ceremoniá-
lu v aule pardubické univerzity dlouholetý 
člen Klubu českých turistů Havlíčkův Brod 
Josef Marek. Patřil k výjimečným členům 
odboru, do kterého vstoupil už v roce 
1961. Mimo jiné byl prvním organizáto-
rem turistického pochodu Havlíčkobrod-
ská padesátka, zastával funkci předsedy 
odboru, předsedy značkařského obvodu, 
byl držitelem řady ocenění a diplomů 

za svou obětavou práci,“ popsala Lenka 
Žáková z odboru KČT Havlíčkův Brod.

Uznání získal ve městě perníku také 
odbor KČT Havlíčkův Brod, který uvedli 
představitelé republikového KČT do Síně 
slávy při příležitosti jeho 120. výročí za-
ložení.

Z Pardubic si odvezla ocenění také Ma-
rie Vincencová, předsedkyně oblasti KČT 
Vysočina, a Míla Bradová, předsedkyně 
KČT Tesla Jihlava, které převzaly od Jana 
Stráského, předsedy republikové organiza-
ce, Čestný odznak Vojty Náprstka.
text: Milan Pilař  foto: archiv KČT Havlíčkův Brod

recept

Otevírací doba expozice:
září–červen: pondělí–pátek 8.00–16.00, 
sobota-neděle 10.00–16.00
červenec–srpen: pondělí–pátek  
9.00–17.00, sobota, neděle 10.00–16.00
Časy prohlídek: každou celou hodinu, 
všední dny první v 8.00, poslední 
v 15.00 a o víkendu první v 10.00, 
poslední v 15.00.
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Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

•  Cena 635 Kč/kg vč. poštovného, vydrží cca ½ roku. 
•  Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 585Kč/1 kus, 3 ks = 555Kč/1 kus, 

4–5ks = 535 Kč/1 ks, 6–9 ks = 505 Kč/1 ks, od 10 ks = 480 Kč/1 ks.
•  Při objednání 2 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
•  Ceny kapslí: 1 ks = 746 Kč, 2 ks = 696 Kč/1 kus, 3 ks = 666 Kč/1 kus, 4–5 ks = 646 Kč/1 ks, 6–9 ks = 

616 Kč/1 ks, od 10 ks = 596 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
•  Množstevní slevy lze kombinovat s plechovkami. 

Např. 1 plechovka + 1 kapsle = 1281 Kč (+ kniha zdarma). 

Kamenné zdraví, s.r.o., Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712 
www.kamennezdravi.cz

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte 1 balení minerálů zdarma 
(více na www.kamennezdravi.cz)

Schindeleho minerály užívám již několik let 
a nedám na ně dopustit. Nejenže se mi zpev-
nily nehty a nepadají mi tolik vlasy, ale ustou-
pila i  bolest kolena, která mě hodně trápila. 
Nyní je objednávám poprvé i známým a dou-
fám, že jim pomohou stejně jako mně.
 Marcela Stoklasová, Modrá

Byla jsem zdravá, vitální, nosila dlouhé vlasy. 
Jednou mě noci vzbudila bolest břicha, stup-
ňovala se – diagnóza: zauzlení střev a okamži-
tá operace. Po  14 dnech v  nemocnici jsem 
byla vychrtlá a vypadávaly mi vlasy. V hřebeni 
zůstávaly chomáče vlasů-hrůza. Nic nepomá-
halo. Vlasy musely být ostříhány na kraťoučko, 
na hlavě jsem měla plešinky a na nich místo vla-
sů dorůstalo chmýří, nikoliv vlasy. Bála jsem se 
podívat do zrcadla. Neumírá se na to, ale „vla-
sy a šaty dělají člověka“. Byla jsem ve stálém 
stresu a  přestala chodit mezi lidi. Vyzkoušela 
jsem kdejakou radu. Potom mi někdo doporučil 
Schindeleho minerály. A zabralo to. Už po něko-
lika týdnech užívání mi začaly dorůstat normální 
vlasy. Využívala jsem 2 balení. Zklidnila jsem se, 
vrátilo se mi sebevědomí. Děvčata po operacích 
a  chemoterapiích nezoufejte, existuje pomoc, 
užívejte Schindeleho minerály a  věřte, že po-
mohou.
 Libuše Fridrichovská, Jihlava.

Vážení chci vám poděkovat za minerály, které 
jsem měla možnost vyzkoušet nejenom já, ale 
i moje 83letá maminka a můj bratr. Minerály 
užíváme asi 2 měsíce. Po kontrole na endo-
krinologii, kde se roky léčím se štítnou žlázou, 
došlo ke  zlepšení hodnot a  výsledky pana 
doktora velmi překvapily. Zlepšení nastalo 
i  u  nehtů, které se přestaly třepit. Mamince 

ustaly úporné noční křeče v nohou a i po psy-
chické stránce se cítí lépe. Proto budeme i na-
dále pokračovat v užívání minerálů. Objedná-
vám proto 3 dózy a vaše minerály doporučuji. 
 Milena Hájková, Zlín

Vaše minerály již užívám a  mohu říci, že per-
fektně pomáhají. Mám silnou artrózu v kolenou 
a  byla mi zjištěna vyšší hladina cukru v  krvi. 
Obojí se po užívání Schindeleho minerálů zlep-
šilo. Navíc se cítím vitálnější. I když třeba pracuji 
celý den na zahradě, necítím se nijak unavená. 
Takže vám děkuji a pošlete mi ještě 2 plechovky.
 Marie Folejtarová, Koberovice

Vážení, v  tisku jsem zaznamenal vaši nabídku 
Schindeleho minerálů. Vzhledem k  tomu, že 
v  nejrůznějších tiskovinách je nabízen bezpo-
čet přípravků na všechno, nevěnoval jsem ani 
těmto minerálům větší pozornost. Posléze jsem 
se však k  tomu vrátil, mám svoje jisté potíže, 
a objednal jedno balení na zkoušku. Skoro celé 
jsem ho využíval a zjišťuji, že mne přestaly trápit 
bolesti kloubů kyčelních i  ramenních i  ostatní 
bolesti podobného rázu. Musím konstatovat, že 
jsem mile překvapen a jakmile plechovku 
doberu, objednám si další. 
 Oldřich Svoboda, Brno

Je mi 66 let a vaše mine-
rály beru necelé 2 roky. 
Snížil se mi vysoký tlak, 
zlepšila hybnost kloubů, 
upravilo se mi trávení. Mi-
nerály už bere spousta 
mých známých a  já zase 
objednávám 2 plechovky.
 Božena Kolářová, Hostouň

Může tohle být náhoda?

*  Denní náklady 3,80 Kč, mohou být ale i 2,80 Kč podle ceny za plechovku, tedy za cenu 1 housky, lízatka nebo chcete-li 1 cigarety

Nebo snad podvod?
Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností 
s minerály pod celým jménem a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby 
jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo, 
nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé. 

Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina 
podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné 
informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich 
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at.

Placebo?
Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha 
letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé 
najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku – 
v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých 
gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka? 
Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat. 
Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako 
samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle 
nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč. 

A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs 
životadárných prvků, aditivované palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo. 

To vše za cenu jedné housky, lízátka nebo chcete-li jedné cigarety denně. Zbývá tedy 
snad jenom připustit si, že by to mohla být pravda.

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
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Oxid hlinitý Al2O3 15,7 g Kobalt Co 0,00115 g

Oxid draselný K2O 3,49 g Molybden Mo 0,00018 g

Oxid železitý Fe2O3   5,3 g Bór B 0,00003 g

Oxid vápenatý CaO 1,6 g Chrom Cr 0,009 g

Oxid hořečnatý MgO 1,58 g Nikl Ni 0,006 g

Oxid sodný Na2O 1,94 g Vanad V 0,0121 g

Mangan Mn 0,032 g Fosfor P 0,0044 g

Měď Cu 0,044 g
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6cm 5 x 5cm
100cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 44,50 Kč 48,00 Kč
160 cm 47,50 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 56,00 Kč
200 cm 59,00 Kč 64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 15,50 Kč
125 cm 1,6/2/13 17,30 Kč
150 cm 1,6/2/14 19,50 Kč
160 cm 1,6/2/15 20,30 Kč
160 cm 1,6/2/23 28,00 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu: 
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné, 

sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!!  Doprava zdarma.

PLETIVO

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659 

www.prodej-pletiva.cz

RV

www.pv-pohrebnisluzba.cz

Vevera – Koutník
Jihlava, Jana Masaryka 32

(u Slávie)

Telefon:

567 307 313, 605 707 528
Stálá služba

pro převozy zemřelých:

603 452 119
Otevírací doba: Po–Čt 7.00–15.30 Pá 7.00–14.00
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1x 14 dní
50 vyuč. hod.

2 x 14 dní
100 vyuč. hod.

1 x 7 dní 
60 vyuč. hodin

140 Kč/h 120 Kč/h 140 Kč/h

Havlíčkova 30, Jihlava Svatovítské nám. 128, Pelhřimov

LITE
ANGLICKÁ ŠKOLA

R

MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT ANGLICKY 

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 
ANGLIČTINY  NA  VYSOČINĚ.

Rezervace na:
Tel.: 728 680 210

724 709 935
www.lite.cz

UKÁZKOVÁ HODINA
ZDARMA
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Ája hledá

www.AjaHledaSuperTalent.cz
VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE, KONTAKT: Sun Drive Communications, s.r.o. / Mendlovo nám. 1a / 603 00  Brno / e-mail: talent@rodinnepasy.cz

LOSOVÁNÍ O CENY: 
Vylosujeme 5 soutěžících z každého kraje a odměníme zajímavými cenami. 
Jako bonus bude ze všech přihlášených vylosován jeden, který vyhraje iPAD.

Soutěž Rodinných pasů pro děti od 5 do 17 let

zlatoucihluMáš talent, kámo?

Předveď se a vyhraj

Přihlas se
do 12.5.2013

www.facebook.com/rodinnepasyvysocina

ZbyněkDrda
GENERÁLNÍ 
PARTNER 
AKCE:

Krajské kolo se uskuteční 
19.05.2012 v City Parku Jihlava.

InzRP_AjaHledaSPT_140,5x208mm_Sestava 1  4/16/13  1:40 PM  Stránka 1
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Do Nového Města na 
Moravě se sjedou cyklisté
Sportovní areál v Novém Městě 
na Moravě bude po mistrovství světa 
v biatlonu hostit další vrcholný sportovní 
podnik, který finančně podpořil Kraj Vy-
sočina. Od pátku 24. do neděle 26. květ-
na se tu uskuteční Světový pohár v MTB 
2013. Na těžkých tratích novoměstské 
Vysočina arény se během závodního 
víkendu pojede celkem deset závodů, 
chybět nebudou ani závody pro děti.

Lahůdkou pro diváky i samotné zá-
vodníky bude sobotní Noční MTB hodi-
novka, která odstartuje ve 21.00 v osvět-
lené Vysočina aréně. Sportovní fanoušci 
tak mohou podpořit domácí závodníky 
a vytvořit jim stejnou atmosféru jako při 
únorovém šampionátu v biatlonu.

text: Ondřej Rázl  foto: David Poul

Nové Město na Moravě přivítá poslední 
dubnový víkend cyklisty.

Na startu 29. ročníku Běhu městem Jarmily Kratochvílové byli i běžci z Afriky, kteří nakonec 
startovní pole ovládli.

Při cvičení Zóna 2013 byla uzavřena oblast do pěti kilometrů od jaderné elektrárny, byl 
vyhlášen stav nebezpečí a poté simulovaný nouzový stav.

Po tři dny se cvičení Zóna 2013 účastnilo v okolí Jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku 
celkem 1590 osob a 97 kusů techniky.

Technika musela projít také cvičnou dekontaminací po zasažení radiačním prachem.

Záchranáře a hasiče prověřily simulace reálných situací, při kterých si vyzkoušeli spolupráci 
v návaznosti na další články integrovaného záchranného systému.

Malí judisté ze Žďáru 
sbírají medaile 
na mezinárodních turnajích
Na tatami se cítí jako doma a z domá-
cích i přespolních klání se pravidelně 
vracejí s medailemi. Naposledy se malí 
judisté ze Žďáru nad Sázavou zúčast-
nili mezinárodního klání ve sloven-
ském Pezinku, odkud si dovezli sedm 
umístění na stupních vítězů. „Udělali 
jsme obrovský mezinárodní výsledek. 
Všech devět závodníků si zaslouží 
pochvalu,“ zhodnotil výkon oddílu 
Orel jednota Žďár nad Sázavou trenér 
René Pintera.

Také v dalších jarních měsících 
čekají jeho svěřence turnaje s mezi-
národní účastí. Představí se například 
na USK CUP v Praze nebo na Me-
zinárodní velké ceně v Kroměříži. 
„Na konci května nevynecháme druhé 
kolo Berger Nachwuchscupu v rakous-
kém Krems (česky Kremže). V červnu 
plánujeme jako každý rok Meziná-
rodní turnaj ve Vídni a o prázdninách 
se kromě našeho soustředění na Bo-
rovince u Bystřice nad Pernštejnem 
budeme připravovat na mezinárodní 
turnaj ve městě Siklós v Maďarsku,“ 
prozradil Pintera a dodal, že nejmen-
ší členové jeho oddílu každý měsíc 
reprezentují Žďár na turnaji přípravek.

text: Lucie Pátková

Jiří Běhounek odstartoval devětadvacátý 
Běh městem Jarmily Kratochvílové
Teplota těsně pod nulou a neustávající 
sněžení. Takové podmínky provázely de-
větadvacátý ročník Běhu městem Jarmily 
Kratochvílové, který tradičně odstartoval 
o Velikonoční neděli na náměstí v Golčo-
vě Jeníkově. Role startéra se ujala sama 
jmenovkyně závodu a držitelka světového 
rekordu na 800 metrů z roku 1983 Jarmi-
la Kratochvílová. Další legenda české at-
letiky a pravidelná návštěvnice této akce 
Dana Zátopková se letošního ročníku ne-
zúčastnila, při cestě na Vysočinu ji zasta-
vila sněhová kalamita.

Na startu ale nechyběl hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) 
a radní pro oblast školství, mládeže 
a sportu Jana Fialová (ČSSD). „Je obdi-
vuhodné, kolik zájemců, ať už z řad zá-
vodníků nebo veřejnosti, v tomhle poča-
sí našlo odvahu a postavilo se na start,“ 
složil poklonu všem odvážným sportov-
cům hejtman Jiří Běhounek, který nad 
Během městem převzal záštitu. Úde-
rem desáté hodiny dopolední vyrazi-
lo více než 120 běžců na patnáctikilo-
metrovou trať. Nejrychlejším mužem 
ve startovním poli byl Keňan Kipko-
rir Biwot, který trať zdolal za necelých  
47 minut. Mezi ženami byla 

nejúspěšnější Naděžda Trilinskaja, kte-
rá obhájila loňské vítězství.

Stále populárnější je také lidový běh, 
na trať v délce 1234 metrů vyrazilo i přes 
nepříznivé počasí několik desítek běžců. 
„Jarmila Kratochvílová je člověk, který 

dlouhodobě pracuje s mládeží a pro Gol-
čův Jeníkov je toto jedna z nejvýznamněj-
ších akcí jak pro sportovce, tak pro veřej-
nost, proto ji podporujeme a jsme rádi, že 
existuje,“ uzavřel hejtman Kraje Vysočina.
 text a foto: Ondřej Rázl

vyhlašuje výběrové řízení na odprodej nemovitostí:

Stavby garáže 
v Třebíči, postavené 
na pozemku par. č. st. 
7135 a pozemku par.  
č. st. 7135 zastavěná 
plocha a nádvoří 
o výměře 80 m2, vše 
v k. ú. a obci Třebíč.

 
Bližší informace o prodeji nemovitého majetku lze získat na in-
ternetu www.kr-vysocina.cz, část Úřední deska, Odbor majetkový 
– Záměry nebo u odboru majetkového Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, tel.: 564 602 227.
 
Prohlídka prodávaných nemovitostí bude zájemcům umožněna 
ve stanoveném termínu nebo po předchozí dohodě s Petrem 
Dvořákem, odbor majetkový, Krajský úřad Kraje Vysočina,  
tel. č. 564 602 227 nebo 724 650 192, e-mail dvorak.p@kr-vysocina.cz.
 
Prodej nemovitostí bude proveden podle schválených Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku 
Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě, 
Žižkova 57, 587 33 JihlavaZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p. o. 

ve spolupráci s BESIPem zve své malé i velké příznivce na

DĚTSKÝ DEN
s prohlídkou zásahových vozidel, vrtulníku a dispečinku. 
Pro děti bude připraveno soutěžní dopoledne, 
dopravní hřiště, jízda zručnosti a mnoho dalšího. 

Hravé dopoledne 
moderuje 
Milan Řezníček

Akce se koná za podpory společností               a 

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Krajští zastupitelé 
podpořili projekty 
prevence kriminality
V dubnu rozdělili zastupitelé kraje  
1,5 milionu korun na projekty prevence 
kriminality. Letos krajské peníze podpoří 
projekty jedenácti obcí, mimo jiné pre-
ventivní projekt Stop alkoholu a násilí 
radnice v Třebíči, projekt seniorské aka-
demie v Chotěboři nebo projekt Street- 
worker v Polné. Nově se rozšíří místní 
kamerový dohlížecí systém ve Žďáru 
nad Sázavou, Velké Bíteši, Pelhřimově, 
Telči, Velkém Meziříčí a Jaroměřicích nad 
Rokytnou. „Obce mohou ještě žádat 
o další peníze na prevenci, tentokrát 
na základě Zásad pro poskytování do-
tací na ochranu obecního nemovitého 
majetku,“ uvedl Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD), hejtman Kraje Vysočina.

Žádosti o dotace na ochranu obecního 
nemovitého majetku mohou obce Vyso-
činy předkládat až do 10. května v maxi-
mální výši padesáti tisíc korun. „Program 
prevence kriminality financuje stejně jako 
dotace na ochranu obecního nemovitého 
majetku pouze rozpočet Kraje Vysočina. 
Za dobu jejich existence do nich kraj vložil 
téměř 17 milionů korun a podpořil přes 
550 projektů,“ shrnuje Jiří Běhounek.

text: Josef Pokorný

Kdy: V sobotu 1. června 2013 od 8.00 do 12.00 hod
Kde: V sídle ZZS Kraje Vysočina, p. o., na ulici Vrchlického 61 v Jihlavě
Kola a helmy s sebou (kolo je možné si také půjčit na místě)
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