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Unikátní váhy na Vysočině 
odhalí přetížené kamiony
Kraj Vysočina uvedl do zkušebního provozu dynamické 
váhy. Ty dokážou v plném provozu odhalit přetížené 
nákladní vozy.

Na vozovce přitom není zařízení 
vidět a automaticky ode-
sílá oznámení o pře-
tíženém vozidle 
na odbor dopravy 
ve Velkém Me-
ziříčí. Ten bude 
následně vymá-
hat po provozo-
vateli pokutu, 

která může jít až do desítek tisíc 
korun.

Zařízení bylo instalováno 
na silnici II/602 u Velkého Mezi-

říčí. Tu často využívají ři-
diči k objíždění mýt-

ných bran na dálnici 
D1. Městem i pro-

to denně projíž-
dí dvanáct tisíc 
vozidel, z toho až 
1300 nákladních. 

Podle odhadu 

dopravních specialistů Kraje Vy-
sočina z nich může být přetížena 
až pětina.

„Váhu tvoří dynamické prahy 
a indukční smyčky s příslušen-
stvím, přehledové kamery pro 
rozpoznání registračních zna-
ček a moderní software napoje-
ný na odbavovací pracoviště,“ 

vysvětluje náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast dopra-
vy Libor Joukl (ČSSD).

Během prázdnin proběhne 
zkušební a následně ostrý provoz 
a do konce roku bude kraj sledo-
vat výsledky měření. Ty mohou vést 
k tomu, že podobných vah bude 
na Vysočině více. V úvahu by podle 

Libora Joukla připadala například 
u sjezdu z D1 u Měšína nebo u Větr-
ného Jeníkova. Zakázku za více než 
3,3 milionu korun realizovalo sdru-
žení firem Cross Zlín a Gemos CZ.

Tuny odpadků...
...ale dvaadvacet tisíc 
dobrovolníků!  
Čistá Vysočina

Postav si 
Kaipan
Stavebnice sporťáků –  
dárek kraje  
studentům SŠ

Rozhodli jste
Zlatá Jeřabina 7000 hlasy:  
dokument i střecha  
zámku
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Petr Palovčík

Úvodní slovo

Dobré účty – 
zdroj pohody
Praha i celá Česká republi-
ka žila hokejem. Mistrovství 
světa – a mnoho z nás se sta-
lo fanoušky, kteří dnes a den-
ně podporují národní tým. Vel-
ká soudržnost, podpora a víra 
ve velký úspěch nás spojuje 
a drží pohromadě. I náš kraj 
spojuje podpora sportu. Samo-
zřejmě máme rádi hokej, fot-
bal, podporujeme naše úspěš-
né sportovce, rychlobruslaře, 
biatlonisty a také třeba házen-
káře nebo softbalisty. Krajská 
centra talentované mládeže 
jsou příkladem podpory mla-
dých sportovců v mnoha růz-
ných odvětvích. I když ve všech 
sportech platí, že není mož-
né pracovat bez dobrovolníků 
a velké bezplatné pomoci růz-
ných zapálených sportovních 
fandů, tak je samozřejmě stále 
nutná i podpora finanční.

Kraj Vysočina se dlouhodobě 
snaží být krajem, který hospo-
daří velmi dobře. To se povedlo 
i v roce minulém. Disponibil-
ní zůstatek více než 800 milio-
nů korun patří k těm největším 
v historii kraje. Podobně i část-
ka, kterou posíláme do fondu 
strategických rezerv, je od kri-
zového roku 2009 největší po-
silou tohoto důležitého fondu. 
Dobrý vývoj daňových příjmů 
umožňuje kraji nejen posílit 
některé kapitoly, zejména ma-
jetek, zdravotnictví, dopravu, 
ale i vytvářet prostor na spo-
lufinancování a předfinanco-
vání evropských projektů nebo 
právě využít tyto prostředky 
pro podporu kultury a spor-
tu. Z výše uvedeného je zřej-
mé, že zásada opatrnosti, se 
kterou jsou sestavovány rozpo-
čty kraje, a také pečlivé sledo-
vání vývoje hospodaření kraje 
v čase vede k dobrým výsled-
kům, na kterých je možné sta-
vět i v budoucnu.

Chceme být směrem k ob-
čanům otevření, přístupní 
a transparentní. Chceme, aby 
naše jednání bylo veřejně do-
stupné a průhledné. Jsme si 
velmi dobře vědomi, že nej-
účinnější formou kontroly je 
kontrola veřejností. Proto spo-
lečně fandíme hokeji, sportu, 
ale i dobrému hospodaření na-
šeho kraje.

Vladimír  
Novotný (ČSSD)

náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina

Navštivte náš nový web na www.ikrajvysocina.cz

Foto a video na  
iKrajvysocina.cz
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Váhu tvoří dynamické prahy a indukční smyčky s příslušenstvím, kamery pro rozpoznáni registračních značek 
a moderní software napojený na odbavovací pracoviště.
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Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek předává historicky první cenu Podnik přátelský rodině Evě Doležalové ze 
společnosti MANN+HUMMEL Service s. r. o.

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/ 
vysocinakraj

Náměstek hejtmana Libor Joukl při diskusi se studenty Střední školy 
průmyslové, technické a automobilní Jihlava. Systém vážení nákladních 
vozidel tak poznali v praxi.

Kraj Vysočina ocenil první Podniky přátelské rodině
První ročník ankety Kraje 
Vysočina Podnik přátelský 
rodině zná své vítěze. 
Do soutěže se přihlásilo 
celkem 27 zaměstnavatelů 
z Vysočiny, kteří se pyšní svou 
náklonností k zaměstnancům 
a zároveň uplatňují rovné 
příležitosti pro muže a ženy.
„Odborná porota posuzovala při-
hlášené celkem ve třech katego- 
riích podle počtu pracovníků. Hod-
notila například personální roz-
voj, vzdělávání, ale také oblast péče 
o zaměstnance s rodinami,“ přiblížil 
radní Kraje Vysočina pro oblast so-
ciálních věcí Petr Krčál (ČSSD).

V kategorii malých podniků zví-
tězila Praktická škola a speciál- 
ně pedagogické centrum Žďár nad 
Sázavou. Za střední podniky si první 
cenu odnesli zástupci Domova pro 
seniory Havlíčkův Brod a ve skupině 
velkých podniků získaly první mís-
to společnosti působící na Třebíč-
sku MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o. 

a MANN+HUMMEL Service  s. r. o. 
„Svým zaměstnancům se snaží-
me vycházet vstříc především for-
mou individuálního přístupu. Ten 
nám přináší nižší fluktuaci a hlav-
ně spokojenější i motivovanější pra-
covníky. Ceny si velice vážíme. Je 
to obrovské ocenění všeho, na čem 
společně s našimi zaměstnanci pra-
cujeme,“ osvětlila Eva Doležalová 
z oddělení lidských zdrojů firmy.

Kraj Vysočina dlouhodobě pod-
poruje prorodinnou politiku. „Vě-
řím, že toto ocenění bude inspiro-
vat další společnosti k vytváření 
příznivých podmínek pracovního 
i rodinného života,“ uvedl hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). Další ročník ankety se 
uskuteční za dva roky a už teď zá-
stupci hejtmanství očekávají, že se 
přihlásí vyšší počet firem i organi-
zací. První ročník soutěže byl reali-
zován jako jedna z klíčových aktivit  
projektu Žijeme a pracujeme na Vy-
sočině – zavádění prorodinných 
opatření do personální politiky pří-
spěvkových organizací Kraje Vy-
sočina v kontextu rodinné politiky  
kraje. Monika Brothánková

tolik má  
Vysočina  

firem přátelských 
rodině.
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Jeden  

přetížený  

kamion poškodí 

silnici stejně jako 

22 000 osobních 

vozů.

video na www.iKrajvysocina.cz

http://www.kr-vysocina.cz


2 www.ikrajvysocina.czAKTUÁLNĚ Z REGIONU

Vysočina – lákavá pro turisty i milovníky umění

Neoddělitelnou součástí působnos-
ti Kraje Vysočina je poskytování 
veřejných služeb v oblasti kultury, 
památkové péče a cestovního 
ruchu. Kraj je zřizovatelem deseti 
příspěvkových organizací, vedle 
čtyř muzeí a tří galerií je to Ho-
rácké divadlo a Krajská knihovna 
a od roku 2008 také Vysočina 
Tourism, jenž má za cíl koordinovat 
rozvoj cestovního ruchu.

Podle slov radní RNDr. Marie Kru-
žíkové (ČSSD) jsou dokladem kva-
litní péče o kulturní dědictví kraje 
dotační tituly zaměřené na obnovu 
kulturních památek. Jen v roce 2014 
kraj poskytl dotace na jejich obnovu 

ve výši přes 12,5 milionů Kč. 
Další finance směřovaly na zpra-
cování předprojektové přípravy 
obnovy kulturních památek a také 
na obnovu nepamátkových objektů 
na území památkových rezervací 
a zón. Obyvatelé jsou hrdí na sku-
tečnost, že kraj je místem největší 

koncentrace památek UNESCO v ČR 
a pravidelně tato města finančně 
podporuje.

Nemalými finančními prostředky 
kraj napomáhá rozvoji cestovního 
ruchu ve všech oblastech turistic-
ky vyhledávaných aktivit. Jedná se 
např. o údržbu turistického značení 

pěších i cykloturistických tras, o po-
moc při úpravě lyžařských běžec-
kých stop, finanční prostředky po-
máhají i projektům, které rozvíjejí 
a zatraktivňují turistickou nabídku. 
V neposlední řadě kraj každoročně 
přispívá zlepšování a rozšiřování 
služeb poskytovaných turistickými 
informačními centry.

V oblasti veřejné kultury se jako 
priorita jeví koordinace a spoluprá-
ce při realizaci kulturních aktivit 
na regionální či nadregionální úrov-
ni. Důležitým nástrojem pro rozvoj 
uměleckých aktivit je poskytování 
finančních příspěvků pořadatelům 
krajských postupových a národních 
přehlídek i jiných kulturních akcí 
všech žánrů. S ohlasem veřejnosti 
se setkává každoroční anketa Zlatá 
jeřabina, ve které jsou již 11. rokem 
oceňovány úspěšné kulturní akti-
vity a nejlépe provedené obnovy 
památek.

 Petr Palovčík

Vysočina zná vítěze ankety Skutek roku
Šestý ročník ankety Skutek 
roku za rok 2014 zná své vítěze. 
Ve skupině fyzických osob roz-
hodovalo hlasování široké veřej-
nosti a vítěze mezi právnickými 
osobami vybrala odborná poro-
ta. Slavnostní vyhlášení výsled-
ků proběhne 28. května na zám-
ku Valeč společně s vyhlášením 

výsledků ankety Zlatá jeřabina. 
„Kraj Vysočina chce takto upo-
zornit na dobrovolnickou prá-
ci pro druhé. Je to cena pro oby-
čejné lidi, kteří dělají neobyčejné 
věci,“ uvedl radní Kraje Vysočina 
pro oblast regionálního rozvoje 
Martin Hyský (ČSSD).

 Petr Palovčík

Vysočina se zapojila 
do Týdne bezpečnosti 
na silnicích
Jak správně přecházet po pře-
chodu, osvěta pro cyklisty nebo 
poskytování první pomoci. Takové 
aktivity byly součástí Světového 
týdne bezpečnosti na silnicích, 
na kterém se první květnový týden 
spolu se společností BESIP podílel 
Kraj Vysočina.

Program se zaměřil především 
na děti. Žáci prvních tříd základních 
škol se za ostrého silničního pro-
vozu učili přecházení po přechodu 
pro chodce, nejenom cyklisté tré-
novali pravidla silničního provozu 
na dětském dopravním hřišti. No-
vinka s názvem Chraň si svůj život 
se uskutečnila v sobotu 9. května 
odpoledne ve Velkém Meziříčí. Přes 
osmdesát dětí s rodiči si vyzkouše-
lo „opilecké“ a „drogové“ brýle, 
účastníci si prohlédli hasičská a po-
licejní vozidla a naučili se poskyto-
vat první pomoc.

Vedle společnosti BESIP a Zdra-
vého Kraje Vysočina se na akci po-
dílelo město Velké Meziříčí, Policie 
ČR, Hasičský záchranný sbor a Dům 
dětí a mládeže Velké Meziříčí. Zášti-
tu nad akcí převzal náměstek hejt-
mana pro oblast dopravy a majetku 
Kraje Vysočina Libor Joukl (ČSSD) 
a radní pro oblast regionálního roz-
voje a územního plánování Martin 
Hyský (ČSSD). „Veškeré aktivity 
mě zaujaly, zapadají totiž do pří-
stupu kraje a také souvisí s realiza-
cí místní Agendy 21. Pod záštitou 
náměstka Joukla realizujeme řadu 
aktivit, zastřešených akcí Bezpečná 
Vysočina a právě Týden bezpečnos-
ti je ideálně doplňuje,“ vyjádřil se 
k události radní Martin Hyský.

Lucie Pátková

Propady ve výběru 
daní se odrazí 
i v krajském rozpočtu
Kraj Vysočina dostal v prvním 
čtvrtletí letošního roku ze sdíle-
ných daní o 129,5 milionu korun 
méně než ve stejném období 
loňského roku. „Pokles je zřejmý 
především ve výběru DPH, kde 
kraji chybí více než 70 milionů 
korun. Další propad je v dani z pří-
jmů právnických osob, který činí 
za první čtvrtletí kolem 30 milionů 
korun,“ uvedl Vladimír Novotný 
(ČSSD), náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast financí a gran-
tové politiky. Podle jeho slov kraj 
úsporná opatření neplánuje.

V současné době je krajský roz-
počet na 91,3 % loňského stejného 
období. Ve sledovaném období by 
poměrné plnění daňových příjmů 
mělo činit více než 33 %, to je 1,1 
miliardy korun. Ve skutečnosti je pl-
nění daňových příjmů o 2,6 milionu 
nižší. „Příjmy za první čtyři měsíce 
letošního roku jsou vyšší než vý-
daje, což považuji za nejdůležitější. 
Předpokládám, že do poloviny roku 
rozpočet minimálně vyrovnáme. To 
znamená, že nebudeme muset při-
jímat žádná opatření, která by roz-
počet korigovala,“ doplnil Novotný 
s tím, že skutečnost, že Kraj Vysoči-
na nastavuje příjmy podle rozpočtů 
minulých let, se vyplácí. „Rozhodu-
jící nejen pro kraje bude červnový 
výběr, kdy budou podávána daňová 
přiznání právnických osob s odlože-
nou daňovou povinností,“ uzavřel 
Vladimír Novotný. Eva Vorálková

Třebíč vítězem 
soutěže Obec 
přátelská rodině
Soutěž oceňující snahu měst 
o vytváření prorodinné atmosféry 
vyhrálo v kategorii obcí do 50 tisíc 
za rok 2014 město Třebíč. Vyhla-
šovatelem ankety je Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR a Stálá 
komise Parlamentu pro rodinu, 
rovné příležitosti a národnost-
ní menšiny. Cílem soutěže je 
podpora vytváření prorodinných 
opatření, a to především na místní 
úrovni.

„Vítězství v této soutěži není 
určitě náhoda, ale je to výsledek 
dlouhodobé a koncepční prorodinné 
politiky města. Díky tomuto přístupu 
byla také Třebíč, jako jediné město, 
partnerem projektu Kraje Vysočina 
s názvem Rovnost šancí na Vyso-
čině, který se zabýval prorodinnou 
politikou v rámci celého regionu,“ 
uvedla Marie Černá (Pro Vysočinu), 
místostarostka Třebíče a zastupitelka 
Kraje Vysočina.

Třebíč uspěla už podruhé, v roce 
2010 obsadila třetí místo a získa-
la dotaci 350 000 korun. Ty byly 
použity například na zřízení Family 
Pointu na městském úřadě. Za ví-
tězství nyní město dostane částku 
1,5 milionu korun. Využity mohou 
být opět jen na realizaci prorodin-
ných aktivit. Petr Palovčík

Sklo Petra Hory 
na EXPO 2015
Zhruba 75 kilogramů hutního skla 
bude v září převezeno ze Žďáru 
nad Sázavou do italského Milána, 
aby na Světové výstavě EXPO 
2015 zdobilo ve své nejorigi-
nálnější podobě expozici Kraje 
Vysočina. Autorem vybraných ex-
ponátů je sklář Petr Hora, tvořící 
a žijící na Vysočině, ve Žďáře nad 
Sázavou. „I přesto, že finální série 
hutních děl bude kompletní až 
začátkem září, už nyní je přibližně 
jasné, které tvary budou expozici 
zdobit. Některé originály se budou 
muset těsně před cestou na Expo 
vrátit zpět ze světových galerií,“ 
informoval radní Kraje Vysočina 
pro oblast regionálního rozvoje 
Martin Hyský. Jitka Svatošová

Dobrovolníci Čisté Vysočiny 
sesbírali 90 tun odpadků
Ještě před necelým 
měsícem jsme mohli 
v blízkosti silnic 
na Vysočině vidět 
modré a žluté pytle plné 
odpadků. Znamená to 
jediné. Sedmý ročník 
jarního úklidu kraje 
s názvem Čistá Vysočina 
je u konce. Letos se 
do něj zapojilo skoro 
22 tisíc registrovaných 
dobrovolníků včetně členů 
Rady Kraje Vysočina.

Studenti, členové nezis-
kových organizací, celé 
rodiny i jednotlivci uklí-
zeli v okolí krajských silnic 
nebo na dalších místech 
veřejných prostranství. Kro-
mě tradičních plastů, PET lahví 
a různých papírků našli i řadu za-
jímavostí. Například kousky ná-
razníků, kanystry, pneumatiky, 
ale také staré televizory nebo tře-
ba i části nábytku. „Rok od roku 

se zájem lidí o Čis-
tou Vysočinu zvyšu-

je, těší nás, že jim není 
lhostejné, v jakém prostředí 

žijeme,“ říká radní pro oblast re-
gionálního rozvoje a územního 
plánování Martin Hyský (ČSSD). 
Do úklidu se kromě radního 

Hyského zapojili také další členo-
vé rady, jako například Petr Krčál, 
Zděnek Chlád nebo Vladimír No-
votný, kteří vyrazili uklízet do oko-
lí výpadovky z Jihlavy na Třebíč.

„Opět jsme se přesvědčili, že 
někteří z nás jsou nejspíš z jiné 
planety, jinak je jen těžko možné 

pochopit množství odpadu okolo 
silnice,“ říká náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina Vladimír Novotný 
(ČSSD). V minulém roce na 18 ti-
síc dobrovolníků sesbíralo zhruba 
70 tun odpadků. Letos se jim po-
dařilo zbavit přírodu devadesáti 
tun odpadu.

Žáci Základní školy Herálec na Havlíčkobrodsku byli mezi více než dvaceti tisíci účastníky akce 
Čistá Vysočina.

Monika Brothánková
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Reálná organizace oceněného blešího trhu představuje zavezení prostor 
jihlavského divadla DIOD věcmi, které se někomu nehodí a jinému hodí.

22 000  
obyvatel

Vysočiny uklidilo 
okolí silnic.
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Květen je měsícem 
akce Do práce na kole
Pátý ročník soutěže Do práce 
na kole je v plném proudu. Odstar-
toval začátkem měsíce a zapojila 
se do něj řada zaměstnaneckých 
týmů také na Vysočině. Ve výčtu 
25 českých a moravských měst 
totiž najdeme krajskou Jihlavu. 
Už tradičně nesoutěží pouze týmy 
cyklistů, ale také firmy. Bojují 
o titul Cyklozaměstnavatel roku, 
pro podnik, který svým zaměstnan-
cům poskytne nejlepší podmínky 
k dojíždění do práce na kole.

V minulém roce se do klání 
v krajském městě zapojilo přes 
200 účastníků v 62 týmech. Letos 
zaznamenali noví organizátoři ze 
spolku SLIBY – CHYBY výrazný na-
růst zájmu. Soutěží 304 účastníků 
z 80 týmů.

„Do budoucna bychom chtěli 
kampaň rozšířit i do dalších měst Vy-
sočiny,“ vysvětluje jeden z pořada-
telů a také krajský cyklokoordinátor 
Petr Stejskal. Předchozí dva ročníky 
realizovalo město Jihlava, letos akci 
finančně podporuje. „Akce Do práce 
na kole není jen sportovní a zábav-
ná, hlavním cílem je přispět k tomu, 
aby se města proměnila v příjem-
nější a zdravější místo pro život,“ 
vysvětluje radní Kraje Vysočina pro 
oblast životního prostředí Zdeněk 
Chlád (ČSSD). Závěrečné vyhlášení 
výsledků se uskuteční na koupališti 
Vodní ráj v Jihlavě 4. června.  
 Monika Brothánková
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Výsledky ankety Skutek roku 2014 – kategorie fyzické osoby:
Sociálně-zdravotní oblast: Pavla Teznerová – Dobrovolnická činnost 
v Dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře
Oblast životní prostředí: František Doležal – Vybudování vodních 
nádrží a sádek v Domamili
Oblast volný čas dětí a mládeže: Lenka Hájková – Vedení Mateřské-
ho centra Andílci Hrotovice a projektu Napříč generacemi společnými 
akcemi
Oblast poradenství, osvěta a vzdělávání: Zdeněk Martínek – 
Poradenská péče o znevýhodněné děti a děti cizinců v Kraji Vysočina 
spojené s vydáním publikace „Mám ve třídě cizince“

Výsledky ankety Skutek roku 2014 – kategorie právnické osoby
Sociálně-zdravotní oblast: ŽIVOT 90 – Jihlava, Terénní sociální 
služba tísňové péče
Ekonomická oblast: Sdružení na podporu mezinárodního přátelství 
Slunce, o. s., Organizování blešího trhu
Oblast sídel, staveb a bydlení: Chaloupky o.p.s., za Založení centra 
pro zahradní terapii – Baliny
Oblast životního prostředí: ZO ČSOP MARGARITA za péči o národní 
přírodní rezervaci Hojkovské rašeliniště
Oblast vzdělávání: Státní okresní archiv Pelhřimov a Gymnázium 
dr. A. Hrdličky, Humpolec, za projekt Kronika Jana Kamarýta a jeho 
pokračovatelů

KRAJ UŽITEČNÝ
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Nová expozice Muzea Vysočiny Třebíč: Lidé. Místa. Osudy.
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Děti z Ukrajiny znovu 
přijedou na tábor
Poznat místní reálie a zdokonalit 
se v českém jazyce. Takovou šanci 
budou mít i letos děti ze Zakar-
patské Ukrajiny, které přijedou 
na letní tábor pořádaný třebíčským 
Centrem volného času Hrubínka. 
Tábor se koná nedaleko Nové Říše 
poslední dva týdny v srpnu.

„V loňském roce se tábora zú-
častnilo jedenáct dětí z Užhoro-
du. Rozhodli jsme se v této tradici 
pokračovat a plně ji podporujeme,“ 
uvedl Jan Burda, předseda sdružení 
a člen Komise pro sport a volný čas 
Kraje Vysočina. Také letos by na tá-
bor mělo dorazit asi osm až deset 
dětí z Jubilejní Masarykovy školy 
v Užhorodu, kde je čeština jedním 
z výukových jazyků. Kraj Vysočina 
se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny 
dlouhodobě spolupracuje a inten-
zivně pracuje na tom, aby i děti 
z Vysočiny vyjely na tábor do tohoto 
partnerského regionu. Lucie Pátková

květen 2015 AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Slovo zastupitele

Šest let levicového 
hospodaření Kraje Vysočina

Na podzim roku 2008 v kraj-
ských volbách zvítězila levice. 
ČSSD a KSČM uzavřely doho-
du o spolupráci, ve které jedním 
z hlavních bodů byla podpora 
sestavování vyrovnaných roz-
počtů kraje. Mohu říci, že do-
hoda je úspěšně plněna, kaž- 
doročně od roku 2009 je sesta-
vován transparentní, racionál-
ní a hlavně realistický rozpočet.

Nebylo to vždy jednoduché, 
ale tato spolupráce proved-
la kraj a jeho občany obdobím 
velké ekonomické krize do roku 
2013, a to i za pravicových 
vlád, které levicovým krajům 
házely klacky pod nohy. Právě 
každoročně rozvážně sestavo-
vanými reálnými rozpočty do-
sáhl náš kraj dobrých výsledků. 
Čísla hovoří jasně. V roce 2009 
bylo možno rozdělit disponibil-
ní prostředky kraje ve výši 34,4 
mil. Kč, v roce 2010 to bylo 
231,6 mil. Kč, v roce 2011 šlo 
o částku 516,7 mil. Kč, v roce 
2012 bylo 500,2 mil. Kč, roce 
2013 už 577,7 mil. Kč a v roce 
2014 dokonce 886,1 mil. Kč. 
Ekonomická krize v kraji byla 
překonána také díky prozí-
ravé investiční činnosti kraje. 
V kapitálových výdajích to bylo 
za šest let více než 10 mld. Kč. 
Za šestileté období je stabili-
zováno hospodaření zdravot-
nických zařízení v kraji, jakož 
i sociálních služeb. Ve školství 
je optimalizována síť. V do-
pravě bylo investováno do sil-
nic za tato období včetně evrop-
ských dotací celkem 9,835 mld. 
Kč. Jsem přesvědčen, že obča-
né se nemusí obávat o úspěš-
né hospodaření levice dnes ani 
v budoucnu, a to i za spoluprá-
ce některých dalších stran v za-
stupitelstvu kraje.

Milan Plodík
předseda finančního 
výboru a zastupitel 
Kraje Vysočina 
za KSČM

Kraj Vysočina 
podporuje bezpečný 
internet ve školách 
Poradenství, semináře a testy 
pro studenty i kantory nabízí Kraj 
Vysočina těm školám, které mají 
zájem o bezpečné provozování 
internetu. Jejich spolupráci bude 
symbolizovat i nová značka, před-
stavená na květnovém semináři 
věnovaném elektronické bezpeč-
nosti – eBezpečná škola.

„Chtěli jsme, aby se školy této 
problematice začaly opravdu věno-
vat a uvědomily si její závažnost. 
Pro udělení značky musí splnit 
kritéria týkající se vzdělávání pe-
dagogů i zabezpečení školní sítě 
nebo serverů,“ uvedla Jana Fialová 
(ČSSD) radní pro oblast školství Kra-
je Vysočina. 

Splnění podmínek přitom nabíd-
ne školám velké množství výhod 
včetně poradenství v účinné obraně 
proti phishingu nebo malwaru. 

 Petr Palovčík

Sportovní auta budou  
lákat na technické obory
Skutečný funkční 
automobil si budou moci 
sestrojit už příští školní rok 
studenti pěti technických 
center zřizovaných Krajem 
Vysočina. Projekt, který 
v jiných regionech nemá 
na středních školách 
obdoby, podpoří Kraj 
Vysočina jednorázově 
částkou 1,2 milionu korun.

Zhruba stejnou částku do projek-
tu vloží i regionální firmy, které 
s technickými centry středních 
škol na Vysočině spolupracu-
jí. Stavebnice sporťáku KAIPAN 
stojí bez motorické části 230 000 
korun. Pět stavebnic reálného 
sporťáku bude na Vysočinu dodá-
no před začátkem školního roku.

Vozy KAIPAN po sestavení pro-
jdou technickou kontrolou, získají 
registrační značky a mohou vyra-
zit do běžného provozu. „Projekt 
Postav si svoje auto má za cíl za-
traktivnit studium na krajských 
technických školách a zvýšit zá-
jem školáků o studium škol s tech-
nickým zaměřením,“ uvedla Jana 
Fialová (ČSSD), radní Kraje Vyso-
čina pro oblast školství, mládeže 
a sportu. „Kluci se těší, až budou 
moci auto vybavit svými originál-
ními doplňky,“ prozradil Miroslav 

Vítů, ředitel Střední ško-
ly průmyslové, tech-
nické a automobilní 
Jihlava. Týmy tří 
až čtyř studentů 
budou na sestave-
ní modelu praco-
vat pod odborným 
dohledem zhruba 
půl roku.

Další projekt vytvoře-
ný Krajem Vysočina se jme-
nuje Postav si svůj dům a je za-
ložený na spolupráci škol, měst 
a stavebních firem. Studenti 

stavebních škol se budou 
podílet i na přípravě 

projektů. Vlastní 
stavbu bude reali-
zovat firma, která 
bude mít smlou-
vu o spolupráci 
se střední školou. 

Prvním městem 
v regionu, které o této 

spolupráci uvažuje, je 
Havlíčkův Brod. „Nápad se 

nám líbí, protože máme obavy, 
abychom za pár let měli technic-
ky vzdělané odborníky. V červnu 

bude zastupitelstvo schvalovat 
tento náš záměr a pak bychom při-
dělili první parcelu. Projekt máme 
připravený,“ řekla Ivana Mojžy-
šková (ČSSD), místostarostka 
města Havlíčkův Brod, s tím, že 
ke stavbě řadového domu by moh-
lo dojít už v příštím roce.

V současnosti studuje technic-
ké obory na středních školách zři-
zovaných Krajem Vysočina přes 
4600 studentů. Modernizace cen-
ter technického vzdělávání přišla 
Kraj Vysočina v posledních letech 
na více než 400 milionů korun.

Stožár spojuje Vysočinu se světovým výzkumem
Dominanta observatoře Českého hydrometeorologického 
ústavu v Košeticích je vysoká čtvrt kilometru. Stožár 
osazený citlivými přístroji měří úroveň koncentrace 
skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého a oxidu 
uhelnatého. Vedení kraje nyní řeší možnosti větší 
spolupráce kraje, ČHMÚ a CzechGlobe.

„Kraj dlouhodobě sleduje kvalitu 
ovzduší v závislosti na zplodinách 
z dopravy, průmyslu nebo z lokál-
ních topenišť. Chceme nejen pře-
hled o stavu ovzduší na Vysočině, 
ale také se snažíme o identifikaci 
konkrétních znečišťovatelů a stá-
le proto hledáme i další možnosti 
ke zlepšení této činnosti,“ uvedl při 
návštěvě stanice krajský radní pro 
oblast životního prostředí Zdeněk 
Chlád (ČSSD).

Stožár vysoký 250 metrů je ev-
ropským unikátem. Slouží k měře-
ní koncentrace a dálkového přeno-
su skleníkových plynů, vybraných 
znečišťujících látek, ale i k měře-
ní základních meteorologických 

charakteristik. Podobná stanice 
v Evropě je provozována např. v Ni-
zozemí, ta je ale zaměřená spíše 
na meteorologická měření. Košetice 
tak zabezpečují i účast České repub-
liky v dlouhodobých mezinárodních 
programech a projektech monito-
ringu kvality ovzduší.

Technologie na stožáru funguje 
přibližně rok a půl a jeho vybudo-
vání stálo téměř 34 milionů korun. 
„Informace, které zařízení dodává, 
vysoce přesahují investice Akade-
mie věd. Přesto hledáme další cesty 
k tomu, aby získané údaje byly vyu-
žity i k nápravě případných negativ-
ních stavů,“ uzavřel návštěvu obser-
vatoře Zdeněk Chlád. Petr Palovčík

Mezinárodní Novákova 
klavírní soutěž
Kamenice nad Lipou hostila 
šestý ročník Mezinárodní Novákovy 
klavírní soutěže. V pěti věkových ka-
tegoriích poměřili v půli května své 
síly nejnadějnější klavíristé z České 
republiky i za zahraničí. Každý sou-
těžící musí mít v repertoáru skladbu 
Vítězslava Nováka, žáka Antonína 

Dvořáka a kamenického rodáka. 
V jedné z vybraných kategorií zvítě-
zila Barbora Brabcová z Konzerva-
toře České Budějovice, která navíc 
získala i cenu za nejlepší interpretaci 
díla Vítězslava Nováka. „Cílem sou-
těže je mimo jiné pomáhat naplnění 
myšlenky pronikání skladatelova 
bohatého klavírního odkazu mezi 
pedagogy, mladé pianisty i širší 
publikum nejen v České republice,“ 
uvedla radní Kraje Vysočina Marie 
Kružíková (ČSSD). Jitka Svatošová

Vyzkoušejte si bezpečnou 
jízdu na polygonu
Kurzy bezpečné jízdy pořádá v neděli 
13. června Krajský úřad Kraje Vyso-
čina ve spolupráci s Vyšší policejní 
školou MV ČR v Praze a společ-
ností BESIP. Připraveny jsou dva 
kurzy na polygonu v Komárovicích 
na Jihlavsku od 8.00 a 12.00. Příjezd 
účastníků je vždy půl hodiny před 
zahájením kurzu, který tvoří krátká 
teoretická část a praktická jízda 
na polygonu.

Bezplatný výcvik je určený všem, 
kteří si chtějí zdokonalit řidičské umění 
ve ztížených podmínkách zimy na bez-
pečné ploše polygonu pod vedením 
zkušených instruktorů. Optimální pro 
praktický výcvik je, když má každý 
účastník vlastní vozidlo. Na jedno vozi-
dlo jsou povoleni maximálně dva řidiči.

„Účastníci musí mít platné řidičské 
oprávněním sk. B, podepsat prohlá-
šení účastníka kurzu, být způsobilí 
k řízení motorových vozidel – nesmí 
být pod vlivem alkoholu, léků a ji-
ných návykových látek, a vůz musí být 
v řádném technickém stavu a musí 
odpovídat podmínkám provozu vozi-
del na pozemních komunikacích. Pro 
jeden kurz minimálně šest a maxi-
málně dvanáct vozidel,“ uvedl Milan 
Stejskal, krajský koordinátor BESIP 
pro Kraj Vysočina.

Přihlášku mohou zájemci zasílat 
na e-mail besip-kv@cspsd.cz, nebo 
poštou na adresu Milan Stejskal – KK 
BESIP, Chlumova 1437, 586 01 Jihla-
va. Uzávěrka přihlášek je týden před 
zahájením kurzu bezpečné jízdy.

Milan Pilař

Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro školství, a Miroslav Vitů, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automo-
bilní Jihlava u vozu Kaipan.
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Eva Vorálková

Radního Kraje Zdeňka Chláda a vedoucí odboru životního prostředí a ze-
mědělství Evu Hornou provádí ve stanici Alice Dvorská, vedoucí oddělení 
atmosférických toků a dálkového transportu látek.
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1 200 000 Kč 

nainvestuje 

Kraj Vysočina 

do technických škol 

regionu

Děti ze Zakarpatí se tábora na Vyso-
čině zúčastnily už v loňském roce.
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Busta Vítězslava Nováka.
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Maturanti mají po písemkách, dělají ústní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce 
společné části maturitní zkoušky 
mají za sebou. Ve druhé polovině 
května a na začátku června vyko-
návají letošní maturanti zkouš-
ky profilové části a ústní zkoušky 
společné části. Ty skončí nejpoz-
ději ve středu 10. června. Žáci, 
kteří zkoušku dospělosti zvlád-
nou, by měli obdržet maturitní vy-
svědčení od ředitele školy bez zby-
tečného odkladu. Nejzazší termín 
pro předání vysvědčení je pátek 
12. června.

Proti loňskému roku se navý-
šil maximální počet bodů, kte-
rý je možné získat v dílčí zkoušce 
konané ústní formou z předmětu 

český jazyk a literatura. Nyní je to 
28 bodů, přičemž hranice úspěš-
nosti je 13 bodů, zatímco doposud 
žáci dostávali maximálně 9 bodů 
a hranice úspěšnosti byla 4 body. 
Celkem letos na Vysočině maturu-
je 4061 žáků. Lucie Pátková

Student stavební školy v Havlíčkově Brodě Martin Černý byl jedním z prv-
ních letošních maturantů na Vysočině.
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Počet maturantů na  
jaře 2015 podle regionů
Havlíčkův Brod: 613

Jihlava: 1037

Pelhřimov: 770

Třebíč: 836

Žďár nad Sázavou: 805

video na www.iKrajvysocina.cz
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Rozhodli jste o Zlaté jeřabině
Jedenáctý ročník ankety Zlatá jeřabina zná výsledky. 
V kategoriích Cena Kraje Vysočina za kulturní počin 
roku 2014 a v Péči o kulturní dědictví rozhodly 
tradičně hlasy veřejnosti. Ty bylo možné zaslat pomocí 
hlasovacího lístku nebo prostřednictví internetu. Letos 
se do rozhodování zapojilo přes sedm tisíc lidí.

„Stále nás těší zájem veřejnosti 
o kulturní dění v regionu a jsme 
rádi, že anketa Zlatá jeřabina 
přispívá k publicitě akcí a příz- 
nivě se odráží v pestrosti kul-
turní nabídky v Kraji Vysoči-
na,“ uvedla radní Kraje Vysoči-
na pro oblast kultury, památkové 

péče a cestovního ruchu Marie 
Kružíková.

Zástupci jednotlivých projek-
tů převezmou ocenění 28. květ-
na v hotelu Zámek Valeč. V rámci 
slavnostního večera se tam setkají 
s vítězi ankety Skutek roku 2014.

Petr Palovčík

Festival Pelhřimov. Město rekordů slaví čtvrtstoletí
Největší akce svého druhu v Ev-
ropě proběhne v pátek 12. a v so-
botu 13. června už po pětadvacá-
té. Agentura Dobrý den pořádá 
každoročně setkání s desítka-
mi rekordmanů, kteří jsou špič-
kami ve svých oborech. V minu-
losti zde padlo přes tisíc rekordů. 
Letos čeká na návštěvníky pět 
pódií, dva galavečery a vstup 
zdarma.

Představí se mimo jiné ABBA 
Stars revival, koncertní show se-
skupení rekordního počtu hráčů 
na ukulele, silák-legenda Želez-
ný Zekon, folková skupina Sem 
& tam. K vidění bude Trampské 
muzeum, králičí dostihy, Alena 

Smolíková a její psí show Dogdan-
cing, Denisa Kudláčková a tanec 
na tyči Pole Dance show, Bob Di-
vílek, sedmdesátiletý muž v krabi-
ci, Vláďa Hron, zpěvák a rekord-
man v imitování hvězd popmusic, 
dřevorubec, vrhač nožů, lukostře-
lec, rychlokarikatury, rozbíje-
ní kamenů holou rukou, Zdeněk 
Troška a nejvíc lidí v tašce uháč-
kované babkou z Babovřesk, pivo 
hlavou dolů, největší sekera a lam-
piónový průvod s ohňostrojem 
u rybníka Stráž na závěr. Akce za-
číná v pátek v 15.00 s Vladimírem 
Kořenem. Miroslav Marek

Kraj Vysočina 
podpoří průzkum 
památek
Jednadvacet žadatelů z celé Vyso-
činy získá letos od Kraje Vysočina 
téměř půl milionu korun na před-
projektovou přípravu obnov 
kulturních památek. Peníze půjdou 
například na restaurátorské, den-
drochronologické, archeologické 
a jiné průzkumy a posudky součas-
ného stavu památek v kraji.

„O peníze na předprojektovou 
dokumentaci mohou vlastníci pa-
mátek na Vysočině žádat od roku 
2012. Zájem o ně mají církve, obce, 
ale i právnické osoby,“ uvedl hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD). Dosud prostředky 
získalo celkem 66 žadatelů. Těm 
kraj přispěl dotací ve výši 1,2 mi- 
lionu korun.

Mezi nejzajímavější podpořené 
akce v letošním roce bude patřit 
například archeologický průzkum 
části hradu Orlík u Humpolce. 
Dále také restaurátorský průzkum 
původních intarzovaných dve-
ří zámku ve Světlé nad Sázavou 
na Havlíčkobrodsku nebo zpra-
cování dendrochronologie dřevě-
ných krovových konstrukcí zámku 
v Brtnici na Jihlavsku. Odborníci 
navíc provedou statické posouze-
ní kapucínského kláštera v Třebíči 
nebo zaměří početné hospodář-
ské budovy areálu zámku Jemnice 
na Třebíčsku. „Dotační titul, ojedi-
nělý svého druhu, pomáhá vlast-
níkům kulturních památek v kraji 
k získání potřebných odborných 
posudků,“ dodala radní Kraje Vy-
sočina pro oblast památkové péče 
Marie Kružíková (ČSSD).

Monika Brothánková

Studenti z Vysočiny 
popáté vyjeli 
na nitranský veletrh 
vzdělávání
Hotelové školy, zdravotnická škola, 
skláři a oděvní návrháři. Jedenáct 
středních škol zřizovaných Krajem 
Vysočina se zúčastnilo slovenské-
ho vzdělávacího veletrhu Mladý 
tvorca, který se konal od 28. do 30. 
dubna v Nitře.

Kraj Vysočina dostal pozvání 
od partnerského Nitranského sa-
mosprávného kraje už popáté. 
„Pro studenty je v rámci praktické 
výuky zajímavé vycestovat za zku-
šenostmi do zahraničí a Sloven-
sko je nám blízké nejen jazykem, 
ale i mentalitou nebo praktickým 
přístupem ke vzdělávání,“ zmínila 
Jana Fialová (ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast školství, mlá-
deže a sportu.

Jednou z velice zdařilých pre-
zentací byla práce studenta třetí-
ho ročníku informačních techno-
logií na Střední škole průmyslové, 
technické a automobilní Jihlava 
Jakuba Čábery, který sestavil ro-
boty z vyšších verzí stavebnice 
Lego. Svými technickými výtvory 
oslnili také studenti žďárské Vyš-
ší odborné školy a Střední prů-
myslové školy, vysoké uznání si 
tradičně odvezli světelští skláři. 
„Vedení škol i Kraj Vysočina pod-
porují získávání zkušeností stu-
dentů i za hranicemi České re-
publiky. Naši studenti musí umět 
své vědomosti porovnávat, hledat 
další možnosti rozvoje své osob-
nosti a především ztratit ostych 
prezentovat svou práci,“ dodala 
radní Fialová.

Lucie Pátková

Dokument o malíři 
Emanuelu Ranném
Filmový dokument o malíři a grafi-
kovi Emanuelu Ranném měl v úterý 
12. května slavnostní premiéru 
v jihlavském hotelu Gustav Mahler. 
Snímek představuje výtvarníka 
při práci, ale také jako nadšeného 
cestovatele. Režisérem snímku je 
Theodor Mojžíš.

Emanuel Ranný se narodil v Brně, 
ale dlouhé roky žije v Třebíči. Tato 
skutečnost, podle milovníků umění, 
jeho dílo jednoznačně pozname-
nala. „Dílo Emanuela Ranného je 
zastoupeno ve sbírkách Národní ga-
lerie v Praze, jeho díla zdobí odbor-
né instituce a galerie v Mnichově, 
Lodži nebo v japonské Kanagawě. 
Je naší povinností představit ho 
doma. Zvláště má-li tak jasný ru-
kopis Vysočiny,“ uvedl při premiéře 
dokumentu hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Dokument zachycuje zrod díla, 
nechává nahlédnout do ateliéru 
a mapuje spolupráci Ranného s lite-
ráty a básníky. Hloubku dokumentu 
podtrhávají i verše Jana Skácela, 
které velice procítěně čte Viktor  
Preiss. Premiérově pro veřejnost 
bude dokument promítán v Muzeu 
Vysočiny Třebíč. Petr Palovčík

Dolnorakouská 
zemská výstava zve 
na víno i alpskou 
turistiku
Zemská výstava 2015 se jmenuje 
Alpy a my. Koná se v dolnora-
kouském regionu Mostviertl, 
ve Frankenfels-Laubenbachmühle, 
Neubrucku a nově zřízeném centru 
národního parku Ötscher-Basis  
Wienerbruck. Aktuální ročník nabí-
zí ojedinělé pohledy při výšlapech 
do Alp. Potvrzuje to i radní Kraje 
Vysočina Martin Hyský (ČSSD), 
který se účastnil na konci dubna 
slavnostního zahájení.

„Dolní Rakousko je náš přeshra-
niční partner, ale nejen s ohledem 
na dostupnost tento kraj doporu-
čuji jak vyznavačům pěších túr, tak 
cyklistům.“ Atraktivní je výstava 
i pro milovníky vín a vyznavače vi-
nařské turistiky. Středobodem vý-
stavy na zámku „Töpperschloss“ je 
dobývání a zpracování surovin vin, 
především železa, v Alpách. Pro ak-
tivní turisty je největším lákadlem 
impozantní hora Ötscher s okolními 
vodopády a soutěskami. Dolnora-
kouskou zemskou výstavu je možné 
navštívit až do 1. listopadu 2015.

 Petr Palovčík

Záchranáři z regionu 
na mezinárodním 
cvičení
Záchranáři Zdravotnické záchranné 
služby Kraje Vysočina se společně 
s budoucími zdravotníky z Jihlavy 
účastnili v půli května meziná-
rodního cvičení Arcanus 2015 
v Dolním Rakousku. Do jednoho 
z nejrozsáhlejších tamních cvičení 
se zapojily dva tisíce účastníků  
s 250 kusy techniky. „Naši 
záchranáři z Vysočiny zasahovali 
například u havárie výletní lodi, 
vlakového neštěstí nebo autobu-
sové nehody. Kromě záchranářů 
ze čtyř zemí cvičení přihlíželi i po-
zorovatelé z dalších států,“ uvedl 
předseda Bezpečnostní komise 
Rady Kraje Vysočina Jan Slámečka 
(KSČM). Jitka Svatošová

Záchranná stanice Pavlov 
slavnostně zahájila novou sezonu
Stanice v Pavlově 
na Havlíčkobrodsku, která 
pečuje o handicapované 
živočichy, otevřela po zimě 
své brány návštěvníkům. 
Už celý měsíc tak mohou 
zájemci do areálu 
ochránců přírody opět 
zavítat a prohlédnout si 
řadu zajímavých staveb, 
které finančně podpořil 
Kraj Vysočina. 

V přírodní zahradě je například 
k vidění broukoviště, hmyzí ho-
tel, žabí hrad nebo hadí líheň. Pra-
covníci stanice tradici slavnostní-
ho zahajování udržují už čtvrtým 
rokem.

„V prvním roce jsme se chtě-
li pochlubit, jakými změnami 
stanice po rozsáhlé rekonstruk-
ci prošla,“ říká ředitel záchranné 
stanice Zbyšek Karafiát. Úpravy 

v areálu od té doby pokračují. 
V současnosti tady budují orlí vo-
liéru, protože se starají o tři orly. 
Stanicí projde ročně přibližně 
400 zvířat všech druhů, které jsou 
často obětmi lidské bezohled-
nosti. Celoročně se pak ochrán-
ci přírody starají přibližně o 150 
zvířecích tvorů. Mezi nimi jsou 
například kuny, norci, lišky, ale 
také vydry nebo sovy a draví ptá-
ci. Novinkou stanice je také osm-
náct výukových programů, sedm 
celodenních akcí i putovní inter-
aktivní výstava ohrožených druhů 
živočichů kraje.

„Kvalitativní posun jak v péči 
o živočichy, tak ve vztahu k veřej-
nosti, který stanice za několik po-
sledních pár let udělala, je nespor-
ný. Navíc jsem velice rád za stále 
se zvyšující návštěvnost veřej-
nosti i školských zařízení a také 
za spolupráci s akademickou sfé-
rou,“ uvádí radní Kraje Vysoči-
na pro oblast životního prostředí 
Zdeněk Chlád (ČSSD). Všichni 
zájemci můžou do areálu v blíz-
kosti Ledče nad Sázavou zavítat 
od května do konce září každý den 
v 10.00, 13.00 a 15.00 hodin.Některé chráněnce stanice si návštěvníci můžou prohlédnout opravdu z blízka. 

Monika Brothánková
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Muž v krabici se už na Festivalu rekordů v Pelhřimově představil, další 
rekordy budou k vidění v polovině června.
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Nekomerční multižánrový festival  Otevřeno Jimramov 2014  se koná bez 
přerušení 25 let.  
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Emanuel  Ranný byl osobně účasten 
na premiéře dokumentu.   
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Pohled na zámek Brtnice na Jihlav-
sku z přilehlého parku.

Více na www.dobryden.cz

Výsledky ankety Zlatá jeřabina 2014
kategorie Kulturní aktivita

místo název akce popis

1.
Bermudský poetický troj-
úhelník nad Vysočinou 

Dokument režisérky Ljuby Václavové oslavující Vysočinu jako kraj, kde se na malé ploše  
během necelého století narodili a vyrostli velcí umělci.

2. Otevřeno Jimramov 2014 
Nekomerční multižánrový festival pořádaný bez přerušení 25 let. Pořadatelem akce je  
Klub Sluníčko – Unijazz.

3. Širák s rádiem Samson 
Festivalový svátek folku, country a trampské hudby proběhl v roce 2014 už po jedenácté,  
a to na Hanesově mlýně u Štoků. 

kategorie Péče o kulturní dědictví

1. Myslibořice Celková obnova mansardové střechy zámku 

2. Nová Říše Oprava a oživení novoříšské křížové cesty 

3. Nové Město na Moravě Obnova vč. restaurování interiéru domu č. p. 119 U Salvátora 

http://www.dobryden.cz
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Na Jalovec nejen s lyžemi

Když se řekne Jalovec, mnozí z čtenářů si jistě 
vybaví sjezdovku, která je na Vysočině jednou 
z nejnavštěvovanějších. Byli jste zde ale už někdy 
v jiném než zimním období? Pokud ne, mohu doporučit.

Dobrým výchozím místem je že-
lezniční stanice Číchov, čtvrtá 

zastávka směrem od Třebíče a osmá 
od Jihlavy. U železniční zastávky se 

stačí napojit na modrou turistickou 
značku, která nás zavede až na vr-
chol kopce Jalovec s nadmořskou 
výškou 576 m n. m. Zde je krásný 
výhled východním směrem na Vrá-
nův kopec, Přibyslavice, lesy v údolí 
Jihlávky a pole oraná i neoraná.

Z vrcholku sestoupíme po-
dél lanovky k rekreačnímu 

středisku, kde se můžeme zchla-
dit např. ledňákem nebo pivem. 
Poté se buď můžeme vydat les-
ní cestou podél potoka k silnič-
ce, která vede zpět do Číchova, 
nebo si výlet po modré prodlou-
žit na tvrz Střeliště, která je od-
sud vzdálena asi 2 km.
 Petr Novák

CESTOVÁNÍ A KULTURAkvěten 2015

Soubory Rožínka a Groš prošlo za dobu 
jejich existence více než 300 dětí
Historie národopisných souborů 
Rožínka a Groš sahá až do roku 
1982. Tehdy učitelka Základní ško-
ly Dolní Rožínka Věra Palatická 
založila třídní národopisný krou-
žek. Od té doby uplynulo hodně 
času. Děti se naučily zpívat, tanco-
vat a získaly i potřebnou průpravu.

V roce 2002 vzniklo Občan-
ské sdružení Groš, které dodnes 
zastřešuje oba dětské soubory. 
„Groš má v současné době 19 členů 
ve věku od 4 do 9 let. Se souborem 
Rožínka vystupuje 22 mladých ta-
nečníků od 10 let až do dospělosti,“ 
přibližuje současná vedoucí Rožín-
ky Simona Špačková. Oba soubory 
vzájemně spolupracují a mají i svo-
ji malou kapelu. Jejich cílem je udr-
žovat tradice v podobě dětských 
her, říkadel, písní, tanců a zvy-
ků. Soubory se pravidelně účastní 

regionálních přehlídek a festivalů 
po celé republice.

K jejich největším úspěchům pa-
tří vystoupení na mezinárodním 
festivalu v Liptále nebo opakovaná 
účast v celostátních kolech soutě-
že Zpěváček ve Velkých Losinách. 
„Letos jsme s pásmem Zelí zvítě-
zili v krajské přehlídce dětských 
souborů a postupujeme do celo-
státního kola,“ doplňuje Ivana Ja-
noušová, která je od roku 1997 ve-
doucí souboru Groš. V roce 2013 
oslavily soubory 30 let od svého 
vzniku a za tu dobu jimi prošlo více 
než 300 dětí. Navíc se od roku 2013 
pyšní titulem Nositel tradic Bys-
třicka za udržování lidových zvyků 
našeho regionu. Už 30. května je 
můžeme vidět na akci Otvírání stu-
dánek ve Třech Studních na Žďár-
sku. Monika Brothánková

Recept

Kuřecí prsa v tymiánové marinádě
Tip na chutný oběd pro tento-
krát zaslala Jitka Kameníková 
z Havlíčkova Brodu. Připra-
víme si její oblíbená kuřecí 
prsa v tymiánové marinádě. 
Budeme potřebovat 500 g 
až kilogram kuřecích prsou, 
olej, tymián, sůl, brambory 
a cibuli.

Nejprve kuřecí prsa očistíme 
a nakrájíme na plátky. Do zapé-
kací mísy nalejeme olej, přidáme 
tymián, podle chuti sůl, cibuli na-
krájenou na kolečka a vše promí-
cháme. Do připravené marinády 
naložíme kuřecí maso a nechá-
me přes noc odležet v chladu. 
K finální přípravě rozehřejeme 
troubu přibližně na 180 °C. Za-
pékací mísu s naloženým masem 
v marinádě přikryjeme alobalem 
a dáme péct na přibližně 55 mi-
nut. Zhruba 10 minut před kon-

cem pečení alobal sundáme a ne-
cháme odkryté dopéct. Přílohu 
připravíme tak, že syrové bram-
bory nakrájíme na kolečka nebo 
na čtvrtky, obalíme ve směsi oleje 
se solí, aby nebyly suché, a dáme 
také péct do trouby na 180 °C 
na 45 až 50 minut do zlatova. 
Dobrou chuť!

Monika Brothánková

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

Autorství: Mar-
tin Němeček

Spojovat, 
skládat Začátek tajenky Citoslovce 

zaklení Značka hliníku
Pomoc: 

EO,EDEL, 
ERA,INARI

Smutky Spojka Druhá solmi-
zační slabika Odvedenec Mohutný 

tropický strom Velikán Nepoctivý Znalec lidského 
těla

Žencův nástroj Nádrž pro 
hašení vápna

Jednotka 
hmotnosti 
(slovens.)

Ochrana zboží
Německy „ale“
Ozdob. stiskací 

spona

Tvrdé černé 
dřevo

Dřev. nástroj 
pradleny

Mžiknutí (oka) Sloní zuby
Italská řeka

Příslušnice 
kočovného 

kmene
Krášlené

Kovové sudy
Symbol

Jednotka 
emanace

Chemická zn. 
astatu

Zatížit fin. 
odvody

Jezero 
ve Finsku

Německy 
„urozený“
Pracovati 
na poli

Špatnost
Jednotka 
standard. 
penicilinu

Tu máš!

Dokončení 
tajenky

Jiným způso-
bem

Barvivo 
na vajíčka

Zbabělec
Pestrý 

papoušek

Staročeské 
zájm.

Borovicový les

Starší polní 
plošná míra Vazal

Opojné nápoje
Neboli 

Mezinárodní 
kód Rakouska

Na jiné místo 
(slov.)

Latinsky „jít“

Biblické pohoří

Filozof.  
disciplína  
zkoumající 

lidské poznání

Oslovovati 2. 
osobou jedn. 

čísla

Letadlo 
(hovorově)

Výrůstek 
na stonku růže

Osobnost regionu

Jedním z dvanácti sourozenců  
byl i Josef Florian
Letos by se dožil ve Staré Říši, kde 
vyrůstal spolu se svými jedenácti 
sourozenci v rodině vydavatele 
a překladatele Josefa a Františky 
Florianových (narodil se 4. května 
1915), sta let. Narozeniny měl 
na svátek sv. Floriana, i když 
– po pravdě řečeno – on si je 
žádným způsobem nepřipomínal, 
uznával totiž a ctil pouze svého 
patrona svatého Josefa.

Měl velkou zásluhu na tom, že 
pokračoval po svém otci ve vydává-
ní knih, a to až do padesátých let, 
kdy mu to bylo znemožněno. Poz-
ději posílal přátelům vánoční a ve-
likonoční tisky, vlastnoručně psané 
a obohacené krásnými barevný-
mi frontispisy v jednotné grafické 
úpravě. Včetně mimořádných tisků 
(Echo Karlova rohu, Obrazy, Původ 
Nepomuku na Moravě) to bylo 
téměř čtyřicet půvabných sešitků, 
které potěšily a pohladily po duši.

Když už byl Josef Florian ve vy-
sokém věku, pokračoval ve svém 
úsilí stavět se kriticky k problémům 
současnosti v tak zvaných aršících. 
K jeho zálibám patřily i kaligrafické 
přepisy katolických textů (Jiří Su-
chánek – Letopisy rytířského řádu 
sv. Lazara, Legendy, Žaltář).

Další jeho láskou byla myslivost. 
Pro zájemce z řad lesníků vyřezával 
podložky pod lovecké trofeje a pří-
ležitostně psal své postřehy z pří-
rody do časopisu Myslivost, stejně 

jako krátká, většinou kritická za-
myšlení do Lidové demokracie. Byl 
totiž ctitelem starých řádů a doná-
tem Suverénního řádu maltézských 
rytířů.

„Kulturnost obce se pozná zvláš-
tě ve vztahu ke starým památkám, 

které jsou vzkazy a pozdravy od na-
šich předků. U nás na venkově jsou 
to kapličky, boží muka, kříže a so-
chy, jež v harmonii s krásou příro-
dy zdobí náš kraj,“ vyznal se Josef 
Florian. A podle toho také jednal, 
když byla z jeho podnětu oprave-
na v blízké osadě Nepomuk čtyři 
sta let stará kaplička, jejíž průčelí 
vyzdobil osmihrotým maltézským 
křížem.

Zásluhou jeho syna Jana byla 
vydána Florianova kronika Můj 
čas (Tempora mea), v níž se čtenář 
ponoří do dějů, které autor zapsal 
mezi lety 1934 a 1970. Josef Florian 
zemřel 9. května 2006.

Pavel Kryštof Novák

Suverénní řád maltézských rytířů – také Řád svatého Jana Jeruzalémského je jednou z nejstarších institucí západní a křesťanské civilizace. Vznikl 
v Palestině kolem roku 1050 jako laický mnišský řád, tradičně vojenský, rytířský a podle řádového hesla „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ 
(česky viz tajenka).

Křížovka o ceny

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 aktuál- 
ního 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: Čeněk Vosmík – sousoší Záboj a Slavoj.  Výherci: František Krejčí, Mostiště; Alena Janovská, Chotěboř; Marie Kubátová, Havlíčkova Borová. Výhercům blahopřejeme!
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Tanečnice ze souboru Rožínka se představily také na Slavnostech jara 
v bystřickém Edenu.

Masarykovo náměstí v Jihlavě se 7. května vrátilo do dob konce 2. světové 
války. Proběhla zde komentovaná bitva Klubu vojenské historie Elbe Vrch-
labí a Klubu vojenské historie Diverzanti z Brandenburgu Třebíč. Přehlídka 
vyvrcholila závěrečným defilé, které účinkující věnovali všem zbytečně 
padlým vojákům. Veřejnost si pak mohla prohlédnout zbraně i dobovou 
techniku. Ukázku bitvy si nenechalo ujít asi patnáct set diváků.

 Josef Florian
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Panoramatický výhled z Jalovce nabízí v létě i v zimě silný zážitek.

Foto a video na  
iKrajvysocina.cz
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Navrhněte si svou sedačku na 
www.fagus-nabytek.cz

Fagus – výroba nábytku, Předín 13, 
tel.: 568 884 371
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6 cm 5 x 5 cm
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 17,50 Kč
150 cm  1,6/2/14 19,00 Kč
160 cm  1,6/2/15     20,00 Kč
160 cm  1,6/2/23     26,00 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
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Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

•  Cena mletých minerálů v plechovce 595 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
•  Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 560 Kč/1 kus, 3 ks = 545 Kč/1 kus,

4-5 ks = 515 Kč/1 ks, 6-11 ks = 490 Kč/1 ks, od 12 ks = 460 Kč/1 ks.
•  Ceny kapslí: 1 ks = 798 Kč, 2 ks = 766 Kč/1 kus, 3 ks = 746 Kč/1 kus,

4-5 ks = 716 Kč/1 ks, 6-11 ks = 691 Kč/1 ks, od 12 ks = 661 Kč/1 ks
•  Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
•  Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2462 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 plechovku minerálů zdarma
a slevu na příští nákup.

Dobrý den, minerály užívám od října 2012. 
Měl jsem velké problémy s nohama, byly 
celé oteklé včetně prstů, byla to dna. Trápi-
ly mě silné křeče ve všech končetinách až 
po prsty, měl jsem problémy se zažíváním 
a močením. Velmi mě trápily závratě, často 
jsem padal, proto jsem musel nosit berle. 
O minerálech jsem věděl, ale nevěřil jsem 
tomu. Názor jsem změnil až po úraze, když 
jsem spadl ze schodů, rozbil si hlavu, na-
tloukl koleno a utrpěl tržnou ránu na ruce. 
Objednal jsem si na zkoušku vaše minerály 
a začaly se dít věci. Zranění se dobře zaho-
jila, během 2-3 měsíců zmizela dna i křeče, 
postupně mizely další problémy se zaží-
váním a  zácpou, upravilo se mi močení. 
Později přestaly závratě, po půl roce jsem 
odložil berle a nepoužívám je až dodnes. 
Když to viděla rodina a známí, ptali se mě, 
co mi pomohlo, že chodím bez berlí. Můj 
příklad vedl k  tomu, že jsem během 3 let 
u vás objednal pro lidi kolem sebe asi 70 
plechovek minerálů. Měl jsem loni v  říjnu 
95 let. Díky minerálům jsem stále sobě-
stačný. Každý se může přesvědčit sám. 
 Stanislav Motloch, Studénka

Zakoupila jsem si vaše minerály a s radostí 
musím konstatovat, že mi moc pomohly. 
Přestaly mě bolet klouby, ustoupily střev-
ní problémy a  upravila se mi cukrovka. 
Zlepšila se mi kvalita vlasů a nehtů, Cítím 
se velmi dobře i  po  psychické stránce. 
Ráda bych si objednala další dvě balení. 
Na otázku \“co děláš, že jsi se tak zlepši-
la?“\, odpovídám, že užívám minerály. 
 Jana Raždíková, Jihlava

Jsem rád, že jsem objevil vaše minerály. Je 
mi 65 let a tedy mám různé zdravotní pro-

blémy. Při poslední lékařské kontrole kvůli 
pooperačnímu stavu po  odstranění pozi-
tivní prostaty mi lékař sdělil, že všechny 
hodnoty /tlak, cukrovka, cholesterol/ jsou 
v normě, což před užíváním Schindeleho 
minerálů nebylo. Proto jsem přesvědčen 
o kladném působení tohoto produktu. 
 Roman Sikora, Nýdek 

Pracuji jako sanitářka v  nemocnici. Moje 
práce je velmi fyzicky i psychicky nároč-
ná. Děkuji za Váš produkt, který mi velmi 
pomohl a  umožňuje mi nadále pomáhat 
lidem v  práci, která mě naplňuje. Od  té 
doby, co užívám vaše minerály, jsem plná 
energie a testy na cholesterol se výrazně 
zlepšily. Doporučila jsem přípravek i  své 
kamarádce, která mě poprosila o  objed-
návku. Zašlete prosím 2 plechovky na mou 
adresu.
 Jana Kubicová, Račice u Vyškova

Před dvěma lety jsem se dozvěděla od své 
známé, že užívá minerály a jaký obrovský 
úspěch s nimi má. Trápily mě veliké bolesti 
páteře a kloubů. Dále se mi vracely časté 
gynekologické problémy, žaludeční potíže, 
zvýšený cholesterol a  tlak. 
Po půlročním užívání mi-
nerálů se můj zdravotní 
stav zlepšil natolik, že 
jsem přestala užívat 
tablety na  cholesterol 
a žaludek. Bolesti páteře, 
kloubů a  gynekologické 
problémy ustoupily, jsem 
nyní mnohem klidnější 
a vitálnější.
 Anna Krajčovičová, 
 Třinec 

Může tohle být náhoda?

* denní náklady 7–9 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

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, stejně jako více než férové 
ceny pro české zákazníky.

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. 

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
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Oxid křemičitý SiO2 61,9 g Zinek Zn 0,0098 g
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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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Mgr. Iva Nováková, Časopis to, pokud trénujete na pozici domácí učitele atd. - bohužel s únavného doučování? Zní to 
„Zdraví a krása” učitele v základní škole, není to chabým výsledkem. A najednou skoro jako zázrak. Rozhodně po 
Možná to taky důvěrně znáte. na škodu. Jsou-li vaše ambice se stal zázrak; objevili jsme BASIC těch letech, co doma bojujeme 
Navzdory krásným větám, které přece jen trochu jiné, zřejmě vás a učitelku, která má výjimečné s poruchou učení.
čtete ve studijním plánu svého několikahodinová denní ztráta schopnosti. Během letního 
dítěte, realita je taková, že jeho zrovna nadšením nenaplňuje... intenzivního kurzu se Míša zlepšil Usměvavá lektorka mi 
handicapt ve škole skoro nikoho zázračně: plynule si čte, ve psaní vysvětluje, že Studijní centrum 
nezajímá. Dyslektik, dysgrafik, či Zázrak? Asi jo... používá diakritiku, kterou dříve Basic, o.p.s. (www.basic.cz) 
majitel jiné podobné poruchy? úplně opomíjel. Největší radost pomáhá dětem a studentům 
Pro některé učitele prostě hlupák, „Co jsem ve škole nepochopil za mi udělal, když cca po jakéhokoliv věku zvládat 
který pomalu čte a ještě pomaleji pět hodin, i když jsem popsal 15 dvoutýdenní terapii jsem ho našla problémy se čtením, psaním či 
chápe. stránek, pochopil jsem v Basicu doma s knížkou v ruce, kterou pravopisem 

za deset minut. (Popsal jsem dva neodložil přes hodinu a pomocspecializovaného 
Je to začarovaný kruh. Vaše dítě řádky)." přelouskal prvních 30 stran. Teď individuálního doučování. Na 
se doma učí dlouhé hodiny, vidím syna spokojeného, základě dosavadních výsledků 
ovšem výsledky ve škole tomu student, 14 let šťastného. Děkujeme!!!" se zdá, že i tyto děti máji šanci 
rozhodně neodpovídají. Jakoby zařadit se mezi úspěšné 
vůbec nechápalo, co čte, natož, "Míša je těžký dyslektik, paní N. studenty a zajistit si tak 

našich základních škol. Ale díky aby dokázalo text někomu dysgrafik, dyskalkulik s diagnózou uplatnění v životě. 

bohu, my si můžeme najít cestu přetlumočit. Nakonec vám LMD. Těžko se soustřeďuje, trpí Desítky stránek popsaných 

k němu. nezbude nic jiného, než denně poruchou chování a učení. podobnými vzkazy jsem četla No, nebudu přehnaný optimista, 
nastudovat několik předmětů a Vyzkoušeli jsme všechny možné jako ve snách. Že by opravdu který věří, že si tento program 

Iva Novákováznovu je dítěti odvykládat. Což o prostředky - terapie, existovala alternativa denního najde v dohledné době cestu do 

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA

 

Jihlava
9. 6. 2015 od 17:00 hodin

Pelhřimov
4. 6. 2015 od 16:00 hodin

Havlíčkův Brod
8. 6. 2015 od 18:00 hodin

 

www.basic.cz

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

Hledáme posily do našeho týmu v Jihlavě. Více na www.basic.cz, životopisy zasílejte na jihlava@basic.cz 

DYSLEKTIK NEZNAMENÁ HLUPÁK
„Jak na učení 
bez mučení”

Tel.: 725 774 710
TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?

725 774 710,  775 040 808

Letní dětské tábory naleznete na www.taborybasic.cz Letní intenzivní doučování a příprava na reparáty.

V případě zájmu 
o inzerci prosím 

kontaktujte  
manažerku inzerce  
Jitku Parbusovou

mobil: +420 777 174 407 
e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz
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MICHLiq
váš inteligentní  
průvodce  
ekonomikou

K dostání u dobrých knihkupců a na www.respektstore.cz
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Den otevřených
dveří a oken

13.6.2015 
Areál skupiny firem PKS,
Žďár nad Sázavou, 
vstup z ulice Jamská!

9.00 - 12.00 hod.

VSTUPNÉ ZDARMA. 
VŠECHNY ATRAKCE ZDARMA.

Možnost parkování přímo u vstupu do areálu PKS 
- z ul. Jamská (průmyslová zóna).

www.pksokna.cz

S MICHALEM

ZA K
AŽDÉHO

POČASÍ!

VYSTOUPENÍ MICHALA NESVADBY
10.00 - 10.45 hod.

PKS-DEN-2015-137x209-noviny kraje_Sestava 1  18.05.15  13:07  Stránka 1

NABÍZÍME: 
stabilní finanční ohodnocení 
příspěvky na dovolenou 
6 týdnů dovolené 
odchodné, výslužné 
řada dalších výhod 

 
 

POŽADUJEME: 
občanství ČR, věk nad 18 let 
maturitní vysvědčení 
bezúhonnost 
fyzickou a zdravotní způsobilost 
bez stranické příslušnosti 
 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 
Vrchlického 46/2627, 587 24 Jihlava    
nabor.ji@policievysocina.cz         
tel.č.: 974 261 407 
 

POZVÁNKA
Kraj Vysočina a Domov pro seniory Třebíč Koutkova, Kubešova, p.o. si Vás dovolují pozvat na

UKÁZKOVÉ PŘEDNÁŠKY V RÁMCI UNIVERZITY 
TŘETÍHO VĚKU V TŘEBÍČI,

27. 5.    Jana Vejsadová   Vliv hudby na paměť a učení
  3. 6.    MgA. Martin Chlupáč  Pečujte o svůj mozek, nemáte nic cennějšího
10. 6.    ThMgr. Milan Klapetek Humor v našem životě
17. 6.    Mgr. Božena Fáberová Mezilidské vztahy

 

 které se uskuteční v Domově pro seniory Třebíč Koutkova, Kubešova, p.o. 
na ulici Koutkova 302 vždy ve 13.00 nebo 15.00 hodin.

Přednášky jsou určeny pro uživatele domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním 
postižením Kraje Vysočina a rovněž pro širokou seniorskou veřejnost a jsou pro návštěvníky 
zdarma. Přihlášky najdete na www.kr-vysocina.cz, nebo www.dpstrebic.cz, v místě konání 
přednášek nebo na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina.
 

Bližší informace podá Táňa Křížová (724 650 136, krizova.t@kr-vysocina.cz)
a Helena Chalupová (734 391 827, reditelka@dpstrebic.cz).

moderní česká kuchyněmoderní česká kuchyně

K dostání u všech dobrých knihkupců a na www.respektstore.cz

Deset špičkových 
českých šéfkuchařů 
v čele s Radkem 
Davidem prozrazuje 
v nové kuchařské 
knize oblíbené pokrmy 
z vlastních domovů.
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V červnu se uskuteční už 
VII. ročník Letní olympiády 
dětí a mládeže České 
republiky. Od 14. do  
19. června 2015 se do 
sportovních klání v Plzni 
zapojí 164 sportovců 
z Kraje Vysočina.

Vedle klasických sportů, jako je at-
letika, plavání či basketbal, budou 
bojovat o medaile i v méně tra-
dičních disciplínách, jako napří-
klad sportovní aerobik a nohejbal. 
Součástí jsou i doplňkové soutěže 
psaní na klávesnici a fotografická 
soutěž.

„Olympiáda dětí a mládeže je 
projektem Českého olympijské-
ho výboru. V pořádání se střídají 
jednotlivé kraje, přičemž ta zim-
ní v roce 2014 byla v našem kraji,“ 
vysvětluje Jana Fialová (ČSSD), 
radní pro oblast školství, mláde-
že a sportu Kraje Vysočina, a do-
dává: „Odehrávají se v dvouletých 
cyklech, kdy se vždy střídá jejich 
letní a zimní podoba.“ Mladí spor-
tovci nejsou přitom ochuzeni ani 

o zapálení olympijského ohně, 
slavnostní ceremoniály nebo slo-
žení olympijské přísahy. 

Předpokládaná účast na tomto 
ročníku je téměř 3000 sportov-
ců a trenérů, kteří se utkají cel-
kem o více než 150 zlatých medai-
lí. Největšími adepty na medaile 

z Vysočiny jsou plavci, atleti a há-
zenkářky jakožto obhájkyně zla-
tých medailí. „Jak skončí naše 
reprezentace, je velice těžké před-
povídat, protože na každé z akcí 
je zcela jiné složení účastníků. 
Skutečností ale je, že na zimních 
ročnících je Vysočina obecně 

úspěšnější. Už jsme byli i třetí 
v celkovém pořadí dle zisku me-
dailí,“ přibližuje šance na úspěch 
Jana Fialová a zakončuje: „Ale 
i na této olympiádě přece platí, že 
nejdůležitější je zúčastnit se a bo-
jovat se ctí.“

Petr Palovčík 

Mistr světa vlajkonošem výpravy z Vysočiny
Při úvodním ceremoniálu přivá-
dí zástupce krajských reprezen-
tací vlajkonoš. Vlaku s jeřabina-
mi ponese juniorský mistr světa 
v desetiboji Jiří Sýkora. Rodáka 
z Vladislavi pro „velkou“ atleti-
ku objevil trenér Pavel Svoboda 
na školních závodech. Od čtr-
nácti let se cíleně věnuje králov-
ně sportu a postupem času se 
dostal i ke královské disciplíně 
– desetiboji. „Symbolizuje vše, 
co by mělo být mladým sportov-
cům vzorem a cílem. Zarputilost 
a bojovnost, všestrannost a po-
ctivý přístup. Třešinkou na dortu 

jsou skvělé výsledky,“ vysvětluje 
výběr hejtman Vysočiny Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD).

V roce 2011 na Mistrovství 
světa do sedmnácti let ve fran-
couzském Lille Jiří Sýkora vy-
bojoval v osmiboji sedmé místo. 
Na Evropském festivalu mládeže 
skončil mezi dálkaři osmý. V roce 
2014 vytvořil juniorský český 
rekord v sedmiboji i desetiboji 
a vybojoval největší úspěch, ti-
tul mistra světa do dvaceti let. 
Ten navíc vyzdobil ziskem 8135 
bodů, který je národním rekor-
dem šampionátu. Petr Palovčík

SPORT, OLYMPIÁDA

Mladým sportovcům nabízí olympiáda  výjimečnou příležitost potkat se s jinými sportovci a navzájem si fandit. Zcela 
zaplněné tribuny proto nejsou výjimkou.     
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děti 6–14 let
senioři 62+

pátek

x

350 Kč

100 Kč

čtvrtek

x

ZDARMA

ZDARMA

sobota

x

350 Kč

100 Kč

pá+so

650 Kč

690 Kč

x

Přehled umístění Kraje Vysočina na Letních a Zimních olympiádách dětí a mládeže podle zisku medailí

LOH ZOH LOH ZOH LOH ZOH LOH ZOH LOH ZOH LOH ZOH

rok konání 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pořadatelský kraj
Pardu-
bický

Středo-
český

Jihomo-
ravský

Královehra-
decký

Ústecký Zlínský Jihočeský Liberecký Olomoucký
Moravsko-
slezský

Zlínský
Vysoči-
na

Celkové  umístění KV 13 neúčast 10 nezjištěno 12 10 8 3 14 9 13 4

Mladí sportovci Vysočiny v přípravě 
na Letní olympiádu mládeže 2015
Anketa s trenéry medailových nadějí 
1. Je toto klání podle vás srovnatelné s mistrovstvím republiky, 
nebo je pro účastníky náročnější prověrkou?

2. Jste označováni za potenciální medailisty. Jaké umístění 
budete osobně považovat za úspěch?

3. V čem je podle vás největší přínos akce?

Lukáš Javorek – plavci
1. Plavci se 
setkávají se 
stejnými soupeři 
jako při mistrov-
ství, ale atmosféra 
je jiná, lepší. 

Plavec nenastupuje za klub, 
ve kterém trénuje, ale stává se 
z něho reprezentant kraje a i tím 
má tato akce pro sportovce 
obrovský náboj. Doufám, že pro 
některé je to vstupní brána na tu 
velkou, dospěláckou olympiádu.

2. Očekáváme, že pro kraj Vy-
sočina vybojujeme medaile. Nej-
větším želízkem v ohni pro tuto 
olympiádu je plavec Jakub Jirka, 
který se specializuje na motýlko-
vé tratě.

3. V setkání sportovců různých 
disciplín. Rádi při LODM chodíme 
povzbuzovat výpravy kraje Vyso-
čina na jiná sportoviště a další 
krása této akce je poznání místa, 
kde se LODM koná. V letošním 
roce to bude Plzeň. A vypadá to, 
že Plzeň připraví i pěkný dopro-
vodný program.

Hubert Kubala – házená
1. Ano, toto klání 
je srovnatelné 
s mistrovstvím 
republiky 
a v kolektivních 
sportech ho 

dokonce v mnohém převyšuje, 
protože se této akce účastní 
výběrové týmy z jednotlivých 
krajů. A do těchto výběrů jsou 
nominovány nejlepší hráčky ze 
všech oddílů, které v daném 
sportu a v daném kraji působí, 
takže se v konečné fázi jedná 
o družstva ještě výkonnostně 
silnější než ze samotných 
sportovních oddílů a vyhrát je urči-
tě obtížnější.

2. Působím ve sportovní oblasti 
již spoustu let a vždy, když jsem 
očekával nějaké umístění, tak to 
většinou nedopadlo. Takže teď už 
se snažím hlavně dobře připravit 
svoje družstvo a ono z toho někdy 

dobré umístění vypadne. A stejné 
je to i s letošní dětskou olympiá- 
dou, připravujeme se svědomi-
tě, ale teprve až v červnu v Plzni 
uvidíme, na jaké umístění nás to 
posune.

3. Největší význam vidím asi 
v tom, že je to velké setkání ma-
lých dětských sportovců, které je 
může motivovat do dalšího a ne-
jen sportovního života. Také si 
zde mohou talentovaní sportovci 
vychutnat atmosféru této akce, 
která se v mnohém podobá velké 
olympiádě, třeba jako je slavnostní 
zahájení, zakončení, doprovodné 
akce nebo medailové ceremoniály.

Pavel Tvarůžek – fotbal
1. V letošním roce 
je olympijský 
fotbalový turnaj 
pojat jako 
výběrový pro 
vznikající 

mládežnický reprezentační výběr 
ČR U15. Představí se zde 17 nej- 
lepších hráčů z každého kraje 
a utkání budou sledovat budoucí 
reprezentační trenéři. Navíc se 
turnaj koná v Plzni, kde je fotbal 
momentálně sportem číslo jedna. 
Ve skupině máme právě výběr 
plzeňského kraje. Očekávám tedy, 
že fotbalový turnaj bude tentokrát 
hodně prestižní a sledovaný.

2. Kluci se s takovou akcí setká-
vají vždy poprvé a až na místě jsou 
překvapeni, kam že se to vlastně 
dostali. Naším cílem je postup ze 
skupiny do čtvrtfinále.

3. Setkávají se sportovci a tre-
néři různých sportů z celé ČR. Tam 
vidíte, že sport není jen o fotbale 
nebo hokeji. Získáte nové postře-
hy, informace, které pak můžete 
využít ve své další práci. Vidět 
naživo některé špičkové výkony 
sportovců jiných odvětví, to se 
vám vzhledem k nabitému fotba-
lovému kalendáři jinde nepodaří. 
Když si vzpomenu, jak například 
předloni volejbalistky z Vysočiny 
vybojovaly stříbrné medaile, to byl 
moc hezký zážitek.

Desetibojař Jiří Svoboda dosáhl životního úspěchu v americkém Oregonu, kde 
na Mistrovství světa juniorů 2014 vybojoval zlatou medaili.
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