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Václav Provazník – nejlepší 
z mladých zemědělců
Ve Světlé nad Sázavou 
prokazovali svou 
dovednost, domácí 
borec zvítězil. V areálu 
praktického vyučování 
České zemědělské 
akademie v Humpolci 
ve Světlé nad Sázavou, 
se na počátku května 
uskutečnil sedmnáctý 
ročník soutěže Jízda 
zručnosti, kterou 
doplnily další soutěže 
pro veřejnost a den 
otevřených dveří 
s výstavou zemědělské 
techniky.

Pětadvacet studentů ze sedmi 
škol Vysočiny, kde se vyučují ze-
mědělské obory, muselo předvést 
svou dovednost v řízení trakto-
ru s vlekem po vyznačené trati. 
Na její zvládnutí měli účastníci li-
mit osmi minut, přesto ji nejlep-
ší zvládali v čase okolo dvou a půl 
minuty. „Na soutěži je nejtěžší za-
couvání s vlekem do simulované 
garáže, druhým nejtěžším prv-
kem je rampa, ke které musíme 
přijet co nejblíž a neshodit ji. Jez-
dím doma s traktorem o víken-
dech,“ uvedl vítěz soutěže Václav 
Provazník, který studuje ve Světlé 
nad Sázavou už třetím rokem.

„Úroveň účastníků je stabilní 

a na vysoké úrovni, což je dobrá 
zpráva pro všechny zaměst-
navatele v zemědělství, kteří 
přijímají do zaměstnání například 
opraváře zemědělských strojů,“ 
komentoval Otakar Březina, 
ředitel České zemědělské 
akademie v Humpolci. Jak dodal, 
čeští studenti jsou v řízení v mezi-
národním srovnání téměř bez 
konkurence.

Rok 2017 je Rokem země-
dělství, a proto přichází Kraj 

Vysočina se dvěma projekty, jimiž 
chce podpořit výuku na země-
dělských školách regionu. 
„Prvním je repase staré techniky, 
kterou poskytla Krajská správa 
údržby silnic Vysočiny čtyřem 
technickým školám. Druhým je 
projekt Postav si svůj traktor, 
v jehož rámci budou studenti 
čtyř zemědělských škol moci 
od září z originálních dílů postavit 
traktor Zetor. Ty traktory budou 
za poloviční cenu a my jsme rádi, 

že tímto projektem můžeme 
navázat na projekt Postav si své 
auto,“ přiblížila záměry Jana 
Fialová (ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast školství, 
mládeže a sportu.

Nejlepší traktoristé se utkají 
v celostátním mistrovství České 
republiky v jízdě zručnosti, které 
se uskuteční 22. června v Sušici. 
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Úvodní slovo

Máj – lásky… 
a tolerance čas
Psát úvodní sloupek v měsíci květ-
nu je takový zvláštní úkol. První, co 
mi přišlo na mysl, je skutečnost, že 
tento měsíc je spojován především 
s láskou, a to včetně milé povin-
nosti políbit svého životního part-
nera pod kvetoucí třešní. Počasí je 
sice chladné, ale dostatečně přívě-
tivé na to, aby nebyl problém tako-
vý rozkvetlý strom najít a zajistit 
svěžest milované osoby. Vzhledem 
k rázu počasí je z mého pohledu ale 
nutné dodat, že hned druhá „květ-
nová“ myšlenka je spojená s řa-
dou dopravních staveb, které plá-
nujeme, probíhají nebo jsou těsně 
před dokončením. Počasí totiž pře-
je nejen zamilovaným, ale i „sta-
vařům“. Ať v květnu, či v jakémko-
li dalším období v roce 2017 bude 
na silnicích Vysočiny probíhat řada 
stavebních aktivit. Faktem ale je, že 
jistá spojitost mezi těmito na prv-
ní pohled zcela rozdílnými myšlen-
kami či pojmy je. K lásce patří ved-
le vášně i ohleduplnost, tolerance, 
pozornost a pochopení. Pokud tyto 
pozitivní rysy přeneseme za volant, 
jistě se snáze vyrovnáme s případ-
nými komplikacemi a ubude nehod, 
stresu a problémů. Kolik lidí, když 
projíždí kolem nehody, zbrzdí zby-
tečně dopravu jen proto, aby viděli, 
co se stalo? Kolik řidičů vybouchne, 
když dojíždí k semaforu u kyvadlo-
vé dopravy při opravě silnice a zrov-
na mu tam naskočí červená? Kolik 
spěchajících nebezpečně předjíž-
dí vozidla autoškoly, bez ohledu 
na to, jak vystrašený a nezkuše-
ný může být nováček za volantem? 
Přitom stačí tak málo, aby bylo mi-
leji a veseleji. Právě ona zmiňova-
ná tolerance, pochopení a ohledu-
plnost. Pokusme se je v sobě najít, 
i když spěcháme, i když se zdá cesta 
v koloně nekonečná nebo když ná-
hodou na rozkopané krajnici zrov-
na neuvidíme ani jediného dělníka. 
Uvidíte, že si pak nejen měsíc lásky 
užijete mnohem lépe a do cíle jistě 
dojedete také. My se pokusíme sil-
nice opravit tak, abyste to pozitiv-
ní v sobě nemuseli zase až tak často 
složitě hledat. Přeji vám šťastnou 
cestu a vždy dobrý dojezd!

Jan Hyliš (ČSSD)

radní Kraje Vysočina 
pro oblast 
dopravy a silničního 
hospodářství

Milan Pilař

Náročná trať čekala na pětadvacet mladých řidičů ze sedmi krajských škol Vysočiny. Nejlépe si s jejími nástrahami 
poradil světelský Václav Provazník.
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Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Rodina v centru všeho dění
„Mít spokojenou 
a funkční rodinu je přáním 
nás všech. Je to však 
běh na dlouhou trať,“ 
říká náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast 
sociálních věcí Pavel 
Franěk (ANO).
Kraj Vysočina se každoročně 
připojuje k aktivitám spojeným 
s Týdnem pro rodinu, který ote-
vírá a řeší témata obyčejných 
i komplikovaných rodinných 
vztahů, pomáhá prostřednic-
tvím řízených sezení motivovat 
a inspirovat k poznání nových ži-
votních rodinných příležitostí. 

Zatím největší zájem byl v týdnu 
pro rodinu o přednášku uznáva-
ného a vyhledávaného dětského 
psychologa Zdeňka Martínka. 
Upozornil na nebezpečí a dů-
sledky sledování akčních filmů 
malými dětmi, rozebral podrobně 
působení počítačových her a vir-
tuálního světa na psychiku dítě-
te a na konkrétních příkladech 
ukázal důsledky neřešené i řeše-
né kyberšikany. Týden pro rodi-
nu je pouze jednou z aktivit, které 
Kraj Vysočina pořádá pro rodiny, 
další přednášky, konference i ne-
formální setkání lidí s podobnými 
zájmy organizují pravidelně kraj-
ské Senior a Family Pointy. Sle-
dujte jejich www.

Jitka Svatošová
Ředitelka domova Silvie Tomšíková a náměstek krajského hejtmana Pavel Franěk zahájili aktivity Týdne pro rodinu 
i v Domově Kamélie Křižanov.
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Návštěva prezidenta
Prezident České republiky Miloš 
Zeman přijede na oficiální návštěvu 
Vysočiny ve dnech 28. až 30. června. 
„Hlavní slovo při plánování návštěvy 
má prezidentská kancelář,  která 
vybírá z nabídek navržených  krajem, 
složených především z pozvání  
z měst, obcí, firem a spolků,“ přibli-
žuje  přípravu programu prezidenta 
Ivana  Šteklová, vedoucí odboru 
sekretariátu hejtmana.

Hlavními cíli cest prezidenta zřej-
mě  budou Jihlavsko, Pelhřimovsko 
a Třebíčsko, konkrétně má jít o Jem-
nici, Přibyslav a Dolní Vilémovice.  
Součástí má být slavnostní přivítání 
v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě. Pro-
gram prezidenta na Vysočině  bude 
zveřejněn na webových stránkách 
Kraje Vysočina www. kr-vysocina.cz 
ve druhé půli června.

 Petr Palovčík

Více na www.zemedelstvizije.cz

Výsledky krajského kola 
soutěže v jízdě zručnosti
1.  Václav Provazník,  

Česká zemědělská akademie  
Humpolec, pracoviště Světlá 
nad Sázavou

2.  Martin Klement,  
Česká zemědělská akademie, 
Humpolec, pracoviště Světlá 
nad Sázavou

3.  Roman Bartošek,  
SPŠ a SOU Pelhřimov, praco-
viště Kamenice nad Lipou

FANDĚTE NÁM!
24. 6.–29. 6. 2017
Hry VIII. letní olympiády 
dětí a mládeže 2017, Brno
Vysočina drží palce  
svým sportovcům!

Více informací na odm.olympic.cz/2017

http://www.kr-vysocina.cz
http://Více na www.zemedelstvizije.cz
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Pro nejlepší v jednotlivých kategoriích jsou v účastnických městech připra-
veny zajímavé věcné ceny.

2 www.ikrajvysocina.czAKTUÁLNĚ Z REGIONU

Rekonstrukce silnic v regionu 
přinesou uzavírky a omezení v dopravě
V roce 2017 plánuje Kraj Vysočina na silnicích II. a III. 
třídy až 150 stavebních akcí. Některé z nich budou mít 
dopad na plynulost dopravy a v konkrétních termínech 
s sebou ponesou nutnost využití objízdných tras.

Kompletní přehled dopravních 
omezení nejen na krajských, ale 
i na hlavních státních silnicích 
najdou řidiči na www.kr-vysoci-
na.cz/doprava. Stručný výčet ak- 
tuálních nebo plánovaných uzaví-
rek přinášíme i v tomto čísle kraj-
ských novin.

Od 15. května je úplně uzavřena 
silnice II/405 v Brtnici na trase 
Jihlava–Třebíč. Objízdná trasa 
vede přes Kněžice v obou směrech 
s tím, že řidiči se na trase zdrží 
maximálně o osm až deset 
minut déle než při obvyklé jízdě. 
Uzavírka potrvá až do podzimu, 
kdy budou moci řidiči projet 
po rozšířené, bezpečnější a pře-
hlednější silnici.

Změny v ochraně Švihova se odkládají
Vedení státního podniku Povo-
dí Vltavy rozhodlo prozatím stáh-
nout svůj návrh na změnu stávají-
cího pásma hygienické ochrany III. 
stupně vodárenské nádrže Švihov 
na Želivce a požádalo příslušný vo-
doprávní úřad, Krajský úřad Stře-
dočeského kraje, o ukončení řízení 
o vydání opatření obecné povahy 
v této věci. Reagovalo tak na ob-
rovskou vlnu protestů samosprávy 
kraje, majitelů půdy, zemědělských 

družstev, podniků z Vysočiny, pro 
které byla navržená opatření lik-
vidační, omezovala bez adekvát-
ních kompenzací nakládání s je-
jich vlastní půdou, mařila jejich 
vložené investice a ve svém důsled-
ku např. limitovala zimní údržbu 
na klíčových silnicích regionu.

Povodí Vltavy uznalo, že 
navrhované změny zvyšující 
ochranu vodního zdroje lze 
realizovat až v situaci, kdy budou 

metodicky vyřešeny otázky 
potřebných náhrad za omezení 
užívání nemovitostí v ochranných 
pásmech vodárenské nádrže 
Švihov na Želivce a nutných 
kompenzací potřebných změn 
v užívání nemovitostí. Zejména 
jde o kompenzace změn obhospo-
dařování zemědělských pozemků, 
aby vlastníkům a uživatelům 
nemovitostí v nich nebyla 
znemožněna podnikatelská 

činnost a omezení užívání jejich 
nemovitostí neměla negativní 
sociálně ekonomické dopady 
v regionu, především na území 
Kraje Vysočina, kterého se týká 
většina návrhů omezení. Návrh 
na změnu stávajícího pásma 
hygienické ochrany III. stupně 
bude předložen znovu, ale až poté, 
co bude metodicky vyřešena výše 
uvedená problematika.

Petr Palovčík

Do práce na kole jezdilo v květnu  
na Vysočině 657 odvážných
Do letošního ročníku cyklosoutě-
že Do práce na kole 2017 se v Kraji 
Vysočina přihlásilo na 657 cyklis-
tů, běžců nebo chodců, kteří mají 
za úkol v týmech nebo i jednotlivě 
najet na kole, elektrokole, ujít pěš-
ky, uběhnout nebo se případně do-
pravit do práce jiným nemotoro-
vým způsobem a zpět v průběhu 
května co nejvícekrát. Na Vyso-
čině se stejně jako v minulosti za-
pojila města Jihlava, Třebíč a Žďár 
nad Sázavou, přitom nejvíce sou-
těžících, přes 500, je právě z kraj-
ského města. „Vítězům v kategorii 
pravidelnost věnuje Kraj Vysočina 
v každém ze tří účastnických měst 
nové městské jízdní kolo. Chceme 
jim tak poděkovat za jejich snahu 
udělat něco pro čistší ovzduší Vy-
sočiny, svoji kondici i příjemnější 
klima v našich městech,“ uvedla 
Jana Fischerová (ODS), náměst-
kyně hejtmana Kraje Vysočina 

pro oblast kultury, památkové 
péče, cestovního ruchu a mezi-
národních vztahů. Cyklistickou 
helmou a sportovním oblečením 

je každodenně vybaveno téměř  
200 pracovníků společnosti Bosch, 
další významnou skupinou jsou 
zdravotníci z krajské Nemocnice 

Jihlava, kterých se zapojilo 46. 
„Proti loňskému ročníku evidu-
jeme narůst soutěžících z Vysoči-
ny o bezmála 160, celorepubliko-
vě pak jezdí na 12 800 nadšenců ve  
33 městech po celé republice,“ in-
formoval Petr Stejskal, cyklokoor-
dinátor Kraje Vysočina a také orga-
nizátor soutěže v krajském městě.

Každý z účastníků navíc 
získal originální tričko soutěže, 
které ho opravňuje k návštěvě 
některé z akcí tzv. „na triko“, 
které se konaly nebo budou 
konat v zapojených městech. 
V Jihlavě čeká na účastníky, jejich 
podporovatele a další zájemce  
6. června vyhlášení s dopro-
vodným programem, ten bude 
zahrnovat trial show, cyklokurio-
zity, koloběžky pro děti, fotokoutek 
nebo koncert.  Monika Brothánková

Kraj Vysočina ocenil Podniky přátelské rodině
Druhý ročník soutěže vyhlašo-
vané Krajem Vysočina zná vítěze 
za rok 2016. Mezi firmami nad 250 
zaměstnanců obhájila prvenství 
z minulého ročníku společnost 
MANN+HUMMEL. Ve středně 
velkých firmách byl nejúspěšnější 
krajský Domov se sídlem ve Ždír-
ci a mezi nejmenšími s maximál-
ním počtem 25 zaměstnanců za-
bodoval opět krajský, ale Dětský 
domov z Nové Vsi u Chotěboře. 
„Hledali jsme společnosti, kte-
ré dbají jak na personální rozvoj, 
vzdělávání a zdraví zaměstnanců, 

tak na péči o jejich rodiny. Navíc 
v této oblasti dělají skutečně 

něco NAVÍC,“ popsal část 
hodnoticích parametrů 
soutěže náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro 
oblast sociálních věcí Pa-

vel Franěk (ANO). Cena 
v podobě dvou propojených 

skleněných půlkruhů znázorňu-
je nutnou vzájemnou rovnováhu 
oblasti osobního a profesního ži-
vota a zároveň vychází z barev ty-
pických pro Kraj Vysočina, modré 
a zelené. Petr Palovčík

Kotlíkové 
dotace
Všech 249 úspěšných žadatelů 
o další dotace na kotlíky bylo za-
čátkem května obesláno návrhem 
smlouvy. Do konce května by už 
měli být také informováni o stavu 
svých žádostí všichni neúspěš-
ní žadatelé. „Jakmile budou 
podepsané smlouvy vráceny zpět 
na Krajský úřad Kraje Vysočina 
a objeví se v registru smluv, je 
možné okamžitě dokládat uznatel-
né náklady výměny kotlů, tak jak 
jsou smluvně upraveny. V tomto 
případě je pravděpodobné, že fi-
nální proplácení dotací, podložené 
faktickou výměnou v rámci této 
druhé vlny, bude možné ze strany 
kraje proplatit ještě do prázdnin,“ 
říká náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast regionálního 
rozvoje Pavel Pacal (Starostové 
PRO VYSOČINU). Petr Palovčík

Vysoká škola 
polytechnická otevře 
specializovanou 
laboratoř
Jihlavská vysoká škola uvedla 
do činnosti Laboratoř experimen-
tálních měření. Její vznik podpořil 
bezmála dvoumilionovým pří-
spěvkem Kraj Vysočina. V labora-
toři je instalováno základní expe-
rimentální zařízení pro realizaci 
jednoosých tahových a tlakových 
statických zkoušek. „Vybavení 
přispěje nejen ke zlepšení kvality 
výuky, ale zvýší též možnost 
zapojení školy do základního 
a aplikovaného výzkumu a přede-
vším umožní i přímou spolupráci 
s průmyslovými podniky na Vy-
sočině,“ vyjmenovává náměstek 
hejtmana Pavel Pacal (Starostové 
PRO VYSOČINU).

„Vybudování laboratoře 
přispěje i ke stabilizaci vědec-
kých pracovníků, kteří k výuce 
i k reakreditaci oborů potřebují 
adekvátní technické zázemí. Jsme 
aktuálně patrně jediným krajem, 
který podporuje rozvoj technic-
kého vzdělávání od mateřské až 
po vysokou školu,“ uvedl hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).

Dlouhodobým cílem VŠPJ je 
na základech nově otevřené labo-
ratoře vybudovat akreditovanou 
zkušební laboratoř. Vysoká škola 
polytechnická Jihlava je jedinou 
veřejnou vysokou školou se 
sídlem v Kraji Vysočina nabízející 
tříleté bakalářské studijní obory.

Petr Palovčík

Vysočina pomůže 
s nákupem lesní 
techniky
Až 15 milionů korun uvolní vedení 
kraje pro drobné majitele lesů. Díky 
nim si mohou nakoupit techniku 
potřebnou pro péči o svůj majetek. 
Jednotlivec má šanci získat až 23 
tisíc korun na nákup křovinořezu, 
motorové pily nebo postřikovače.

„V Kraji Vysočina máme velký 
podíl drobných vlastníků lesa 
a dotace jim umožní používání mo-
derní drobné lesní techniky šetrné 
k životnímu prostředí,“ informoval 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
zemědělství a životního prostředí 
Martin Hyský (ČSSD).

Dotace je určena vlastníkům 
a nájemcům lesních pozemků, 
kteří spravují minimálně pět 
a maximálně 50 hektarů lesa. 
Žádost o podporu je možné podat 
okamžitě po zakoupení nejméně 
dvou kusů techniky (motorová pila, 
křovinořez, postřikovač), a to v ob-
dobí od 13. června do 14. července 
2017. Více informací na www.
kr-vysocina.cz. Petr Palovčík

Probační 
a mediační služba 
pomáhá obětem 
trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? 
Kladete si otázku, proč se to 
muselo stát zrovna vám? Ovládají 
vás pocity smutku, strachu, vzteku 
či nespravedlnosti? Nevíte, kam 
přesně se s vaší tíživou situací ob-
rátit o radu anebo o pomoc? Nejste 
v tomto sami! Právě pro vás jsou tu 
poradny oběti trestných činů, které 
zřizuje Probační a mediační služba. 
Poradny pomáhají v rámci projektu 
Proč zrovna já? II, který je financo-
vaný Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem. V 55 městech 
po celé ČR poskytují obětem 
právní informace a psychosociální 
pomoc každému, kdo se cítí být 
obětí trestného činu. Na Vysočině 
pomáhají poradny v Jihlavě, Žďáru 
nad Sázavou, Třebíči a Pelhřimově. 
Kontakty na poradce naleznete 
na stránkách www.pmscr.cz. Ne-
bojte se na nás obrátit, služby jsou 
anonymní a bezplatné!

Nela Šupková

Daňové  
příjmy kraje
Od začátku roku 2017 vykazují 
daňové příjmy Kraje Vysočina 
velice uspokojivý stav. Podle 
čísel, která jsou veřejně přístupná 
na www stránkách kraje, si kraj 
v prvním čtvrtletí letošního roku 
připsal ze všech sdílených daní již 
1,1 miliardy korun, tedy cca o 137 
milionů korun více než ve stejném 
období minulého roku. „Uspoko-
jivý je nejen reálný stav, ale také 
stav rozpočtovaný. Proti plánu má 
v současné době kraj na straně 
příjmů o 56,5 milionu korun více 
než při sestavování rozpočtu před-
pokládal,“ informoval náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro ob-
last financí a majetku Josef Pavlík 
(nez. za ANO). Dlouhodobější 
příznivý vývoj daňových příjmů je 
podle něj příležitostí pro případ-
né budoucí navýšení prostředků 
ve Fondu strategických rezerv tak, 
aby měl Kraj Vysočina i v dalších 
letech jisté a bezproblémové krytí 
všech plánovaných rozvojových 
projektů.

Kraj Vysočina v roce 2017 
hospodaří s rozpočtem, který má 
na straně daňových příjmů pláno-
vanou částku 4,3 miliardy korun, 
tedy o 400 milionů korun více než 
v roce 2016.

 Jitka Svatošová

Pořadí vítězných podniků v soutěži Podnik přátelský rodině 2016

Kategorie Malý podnik  
(do 25 zaměstnanců):
1. místo – Dětský domov, Nová 
Ves u Chotěboře 1
2. místo – Horácká galerie 
v Novém Městě na Moravě
3. místo – neobsazeno

Kategorie Střední podnik  
(26–250 zaměstnanců)
1. místo – Domov Ždírec, pří-
spěvková organizace

2. místo – Domov bez 
zámku Náměšť nad 
Oslavou,  
příspěvková organizace
3. místo – SPORTEN, a. s.

Kategorie  
Velký podnik  
(nad 250 zaměstnanců)
1. místo – MANN+HUMMEL 
2. místo – Město Třebíč
3. místo – Moravské kovárny, a. s.

Více informací na informační lince 
Kraje Vysočina pro kotlíkové dotace 
564 602 888.

www.dopracenakole.cz

Střední školy  
v Třešti a Černovicích  
se sloučí
Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
rozhodlo sloučit Střední odbor-
nou školu a Střední odborné 
učiliště Třešť a Odborné učiliště 
a Praktickou školu Černovice 
v jednu příspěvkovou organi-
zaci. Stane se tak k 1. červenci 
2017. Důvodem pro tuto organi-
zační změnu je podle hejtmana 
Kraje Vysočina Jiřího Běhounka 
(nez. za ČSSD) snaha o řešení 
dlouhodoběji neobsazené pozice 
ředitele na střední škole v Třeš-
ti. Škola bude v novém školním 
roce nabízet stejnou oborovou 
nabídku jako dosud, organi-
zační změna se až na sloučený 
post ředitele nedotkne žádných 
dosud zaběhlých činností. Nově 
bude sloučenou školu navštěvo-
vat asi 400 žáků a žákyň.

Jitka Svatošová

8 firem přátelských rodině

Výběr plánovaných nebo probíhajících uzavírek

termín úsek

červen
Jihlava, most Pančava, silnice II/405
doprava odkloněna na I/38, II/403 a zpět na II/405 
(tedy přes Stonařov)

do konce června II/361 Jaroměřice – Příštpo

do konce července III/34529 Chotěboř, ul. 5. května

začátek června III/13255 Litkovice – Žirovnice

červen III/11251 Rynárec – Mezná

začátek června II/360 Moravec – Borová

červen II/360 Nová Ves – Nové Město na Moravě

červen/červenec II/353 Počítky - Fryšava

červen/červenec III/3471 křiž.II/347 – Zboží – Tis

červen III/40611 Telč – Horní Myslová, hr. kraje
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Omezení dopravy čeká řidiče v ulici 5. května v Chotěboři, kde probíhá až 
do konce července rekonstrukce na silnici III/34529.

Petr Palovčík
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Dětem vadí přeplněné autobusy 
Ve výtvarné soutěži Žijeme veřej-
nou dopravou uspěly žačky zá-
kladních škol Kamila Hrubá z Ko-
šetic a Eva Cínová a Miroslava 
Doležalová z Jihlavy. 

Práce znázorňující problémy 
veřejné hromadné dopravy v Kraji 
Vysočina vyhrály studentkám 
stavebnice Lego City nebo sportovní 
koloběžku. Porota hodnotila 203 
obrázků z 19 vysočinských škol, roz-
dělených do tří věkových kategorií. 
„Cílem soutěže bylo motivovat 
mladé lidi, aby se originálními 
nápady aktivně zapojovali do dění 
v regionu a předávali nám podněty 
k řešení problémů, které vidí kolem 
sebe a které je trápí,“ sdělil předseda 
poroty a zároveň krajský radní 
pro dopravu Jan Hyliš (ČSSD). 
Výtvarná díla nejčastěji znázorňo-
vala přeplněné autobusy, poškozené 
sedačky a špatné vybavení zastávek.

Výtvarná soutěž je doprovod-
nou aktivitou projektu RUMOBIL, 
ve kterém Kraj Vysočina společně 
s partnery hledá nová řešení pro 
zkvalitnění veřejné dopravy. 
Nejvýraznější a nejzajímavější 
výtvory budou vystaveny po celý 
červen v prostorách sídla Kraje 
Vysočina.

Petr Palovčík

Názory mladých
Jaro je v plném proudu. Je to čas 
nových nadějí, ale také žáků de-
vátých tříd, maturantů a stu-
dentů vysokých škol, které čekají 
přelomové okamžiky jejich živo-
ta. Nervy pracují na plné obrát-
ky, rodiče jsou při každém úspě-
chu svého potomka hrdí a dojatí. 
Všichni bychom si měli uvědo-
mit, že mladou generaci nelze 
z důležitých rozhodnutí vyne-
chávat, pro naši budoucnost je 
velmi důležitá, ba dokonce ne-
zbytná. Starší lidé jsou moud-
ří na základě svých životních 
zkušeností, mladým musíme 
dát příležitost tyto zkušenos-
ti získat. Nebude to trvat dlou-
ho a budou to právě oni, součas-
ní studenti, kteří povedou naši 
společnost. A bude záležet jen 
na nich, jakým směrem se bu-
dou ubírat. S mladými lidmi se 
jako starosta města Havlíčko-
va Brodu často setkávám a ko-
munikuji. Samotného mě pře-
kvapuje, jak rozumné dokážou 
mít názory, přinášejí nám origi-
nální pohled na svět, nezaujatý, 
nezkreslený. Samozřejmě, že ne 
všechny postřehy jsou pozitivní, 
ale i jejich negativní připomínky 
stojí za zamyšlení. Největší ra-
dost mi dělá, že mladí lidé chtějí 
diskutovat, snaží se předkládat 
své nápady a návrhy. Mnohdy 
přicházejí s řešeními, která jsou 
promyšlená. Mladé generaci by-
chom měli naslouchat a její ná-
zory brát vážně. Nemusíme se 
bát, jsou často velmi dobré.

Slovo zastupitele

Jan Tecl

zastupitel Kraje 
Vysočina, 
starosta Havlíčkova 
Brodu

Vítězem Zlaté jeřabiny  
je komunitní aktivita

Otazníky nad 
propojením dopravy
Snahu lépe propojit veřejnou 
dopravu na Vysočině vítáme všichni. 
KDU-ČSL to měla jako jeden z pilířů 
volebního programu. Cíl jsme viděli 
v tom, že se vyjde vstříc školákům 
i seniorům a ostatní budou více 
motivováni nechat auto doma, aby 
tolik nezatěžovali silnice. Vedení 
kraje dalo této snaze název Veřejná 
doprava Vysočiny (VDV). A slíbilo 
nová propojení autobusů, vlaků 
a MHD konzultovat s obcemi a ško-
lami. Řada schůzek už proběhla, ale 
ozývají se i námitky a kritiky proti 
redukci spojů či zastávek. Nechtěl 
bych, aby nové uspořádání dopravy 
bylo – zvlášť v době přebytkových 
rozpočtů – záminkou pro úspory 
na této veřejné službě. A také se 
přimlouvám za lepší komunikaci se 
všemi, kterých se změny dotknou – 
počínaje nemocnicemi a konče obce-
mi. Třeba v Jihlavě jsme se jen tak 
mimochodem přes dopravní podnik 
města dozvěděli, že kvůli zapojení 
do systému má Jihlava zaplatit desít-
ky milionů korun – za poplatek, ztrá-
tu na tržbách či kartu. Uvítal bych 
tedy pro zastupitele i občany kraje 
srozumitelný materiál o záměrech 
a cílech projektu, jeho harmonogra-
mu a postupu vyřizování námitek 
i postupnou implementaci. To vše 
by mělo být veřejné a s větším 
nasazením.

Jaromír Kalina (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina

Čeká nás perný rok
Letos se na Vysočině sejde nebývalé 
množství oprav silnic a s tím souvisejících 
uzavírek. Má to dvojí příčinu: stát pokraču-
je v opravách na dálnici D1 a silnic 1. třídy, 
Kraj Vysočina masivně investuje a opravuje 
svoje silnice a mosty.

Vysočina je průjezdný, tranzitní kraj, 
každá vnitrostátní nebo mezinárodní 
přeprava projede přes Vysočinu. Dobrou 
zprávou je, že stát i kraj a my všichni 
budeme mít silnice o trochu lepší. 
Na druhou stranu to ale znamená velké 
dopravní komplikace.

Zaznamenávám nárůst typicky čes-
kého hudrování: když je silnice rozbitá, 
mohou za to samosprávy, jakmile se 
začne opravovat, je to ještě horší. Vše se 
musí objíždět a nikdo to nekoordinuje.

Často se sejdou na jednom místě 
opravy státní, krajské a obecní. Je téměř 
nemožné tyhle stavby zkoordinovat. 
Místní dopravní stavba se obvykle chys-
tá minimálně rok, spíš déle, obchvaty 

měst spoustu let, rozšiřování dálnic 
i třeba desetiletí. Do toho zasahují státní 
a evropské dotace a jejich užívání je 
administračně náročné, výběrová řízení 
a úřední povolování jsou předem neod-
hadnutelná a to vše dohromady vytváří 
mix komplikací pro veřejné investory.

Mám dojem, že obecné zhrubnutí 
společnosti (a nezkoumám, kdo za to 
může) s sebou nese až absurdní situace. 
Zaznamenávám rozhořčené a vážně 
míněné rady, aby se silnice opravovaly 
v zimě, stavět jen v noci, jen o sobotách 
a nedělích a jiné nesmysly.

Je jedno anglosaské přísloví, které 
říká: Chléb můžete buď mít nebo jíst. To 
znamená, že silnice budou buď opravené 
(i za pomoci uzavírek), anebo nebudou, 
ale zůstanou rozbité.

Osobně jsem pro tu první možnost.
Radovan Necid (ODS)

zastupitel Kraje Vysočina,
starosta Velkého Meziříčí
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Doprovodnou aktivitou projektu RUMOBIL byla výtvarná soutěž Žijeme veřejnou dopravou. Kamila i Karolína Hrubé by 
si, stejně jako mnozí další přály menší provoz na silnicích, méně plné autobusy a lepší vybavenost zastávek a nádraží.
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Den dětské vietnamské kultury byl složený především z ukázek tradičních tanců, které byly vždy 
předvedeny v originálních pestrých kostýmech. 

Výsledky ankety Zlatá jeřabina – 
Cena Kraje Vysočina za kulturní počin 
roku 2016
Kategorie: Kulturní aktivita
1. místo: 441 hlasů
Den dětské vietnamské kultury / Vietnamský spolek 
na Jihlavsku, z. s.

2. místo: 328 hlasů 
20. Mezinárodní festival dokumentárních filmů 
JI.HLAVA / DOC.DREAM – Spolek pro podporu 
dokumentárního filmu

3. místo: 296 hlasů 
Divadelní představení Jak utopit doktora Mráčka / 
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Kategorie: Péče o kulturní dědictví
1. místo: 310 hlasů 
Ledeč nad Sázavou – Postupná obnova a záchrana 
hradu / Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o.

2. místo: 279 hlasů
Třešť – Obnova historické budovy sýpky za účelem 
prezentace Muzea Tesla / Historický radioklub 
československý, z. s.

3. místo: 250 hlasů 
Havlíčkův Brod – Vytvoření modelu historického 
centra města / Střední průmyslová škola stavební 
akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod

Brambory jako zdravou potravinu představovaly 
odborné workshopy po celé Vysočině
Nejen vedoucí a kuchaři ze 
školních jídelen, ale také zá-
jemci z řad veřejnosti nebo 
jiní odborníci mohli v průběhu 
května absolvovat worksho-
py s názvem Brambory zdra-
vá potravina – netradiční 
užití brambor v kuchyni. Po-
řádala je Celostátní síť pro 
venkov ve spolupráci s Kra-
jem Vysočina a Výzkumným 
ústavem bramborářským Ha-
vlíčkův Brod. Celkem čtyři za-
stávky na krajských školách 
ve Velkém Meziříčí, Hum-
polci, Moravských Budějovi-
cích a v Jihlavě měly důleži-
tý cíl – propagovat brambory 
jako zdravou potravinu a je-
jich využití nejen v domácích 

kuchyních, ale i v jídelnách 
mateřských, základních nebo 
středních škol.

Účastníci workshopu se 
dozvěděli řadu užitečných 
informací, například o historii 
a současnosti významné 
zemědělské plodiny, o její 
důležitosti pro výživu, obsahu 
cenných látek v hlízách, 
a získali i informace o pěstova-
ných odrůdách nebo varných 
typech. Nechyběla ani výměna 
zkušeností a sdílení názorů. 

Příjemnou součástí byly 
i ochutnávky vybraných bram-
borových pokrmů, jakými byly 
například bramborové špízy, 
noky, chléb z brambor nebo 
bramborová polévka s hlívou 
ústřičnou.

„Nápad vznikl v reakci 
na podnět zemědělců 
z Vysočiny, kteří požadovali 
větší propagaci pěstování 
brambor v našem kraji. Chtěli 
bychom, aby tato zemědělská 
plodina byla významná nejen 
pro zemědělce, ale také pro 
spotřebitele,“ uvedl na závěr 
radní Kraje Vysočina pro 
oblast životního prostředí 
a zemědělství Martin Hyský 
(ČSSD). Monika Brothánková

Dotace pro vesnické 
prodejny
Měl by někdo přispívat na provoz 
prodejen na malých vesnicích nebo 
v místních částech? To je otázka, 
na kterou hledám odpověď jako 
starosta i jako člen Výboru pro 
regionální rozvoj. Na něm vznikl nový 
grant, který by podpořil venkov-
ské prodejny. Těch u nás od roku 
1995 ubyla téměř třetina. Na jednu 
stranu se v řadě obcí provozování 
malé prodejny stává spíš sociální 
službou, na druhou stranu se mnohdy 
k prodejnám chovají macešsky jejich 
provozovatelé. Anebo je nepodpoří 
místní obyvatelé a raději nakupují 
v supermarketu ve městě. Jenže hlav-
ně ti starší a nemocní takovou volbu 
nemají. Věřím, že nově vyhlášený 
grantový program pomůže právě jim. 
Nám ostatním zbývá uvědomovat 
si, že nižší ceny i pohodlnější nákupy 
potravin v supermarketech jsou 
vykoupeny dalšími zápory. Řetězce 
jsou zásobovány tolik kritizovanými 
kamiony, deformují výkupní ceny 
zemědělcům, dávají malý prostor 
regionálním výrobcům a jejich 
zaměstnanci často pracují pod 
tlakem. Zkrátka otázka venkovských 
prodejen je podle mě hlubší a souvisí 
i s naším životním stylem, s podporou 
místních zemědělců a s potravinovou 
soběstačností naší země.

Pavel Janoušek (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina

Nejvíce získáš, když…
Konec prvního květnového týdne 
jsem strávil společně s dalšími více 
než dvaceti kolegyněmi a kolegy 
z krajského zastupitelstva na býva-
lé Podkarpatské Rusi, nyní oficiálně 
na Zakarpatské oblasti Ukrajiny, 
zkráceně Zakarpatí.

Kdyby to bylo v mých silách, moc 
bych si přál, aby se na Zakarpatí 
zajeli podívat všichni obyvatelé Vy-
sočiny a vlastně všichni obyvatelé 
našeho Česka.

Přál bych si to proto, aby všichni 
mohli pocítit a na vlastní oči vidět, 
jaké úctě a uznání se tam dodnes 
těší prvorepubliková českosloven-
ská politická kultura, vzdělanost 
a zručnost.

Přál bych si to proto, aby všichni 
mohli pocítit a na vlastní oči vidět, 
jak si tamější lidé váží desetileté 
pomoci Kraje Vysočina, která se 
promítla například do podoby 
desítek opravených škol nebo so- 
ciálních a zdravotnických zařízení.

Přál bych si to proto, aby všichni 
mohli pocítit a na vlastní oči 
vidět, jak obtížně se některým 
lidem na východě Evropy žije a jak 
výjimečné jsou pro ně některé věci, 
které my považujeme za samo-
zřejmé.

Přál bych si to proto, aby všichni 
mohli pocítit a na vlastní oči 
vidět, jak důležité je, abychom 
na Zakarpatí jezdili a třeba jenom 
svojí útratou za jídlo či ubytování 
pomohli této zemi v její těžké cestě 
za lepší budoucností.

Úplně na závěr si pak již jenom 
dovolím poznamenat, že jsem si při 
cestě na Zakarpatí znovu uvědomil 
platnost jedné indické moudrosti, 
která praví, že „Nejvíce získáš, 
když dávaje ničeho nežádáš.“ Má-
lokdy totiž mívám tak dobrý pocit, 
jako jsem měl po našem návratu ze 
Zakarpatí.

Miloš Vystrčil (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina, senátor

Hlasování veřejnosti definitivně rozhod-
lo o vítězích ankety Zlatá Jeřabina. Nej-
více hlasů získaly Den dětské vietnamské 
kultury a obnova a záchrana hradu v Led-
či nad Sázavou. Ocenění si vedle diplomu 
a plakety odnesou i peněžní prémii 30 tisíc 
korun za první, 20 tisíc za druhé a 10 tisíc 
korun za třetí místo. „Hlasování probíha-
lo celý březen. Elektronicky  nebo pomocí 

tištěného lístku se zapojilo 6479 hlasují-
cích,“ uvedla Jana Fischerová (ODS), ná-
městkyně hejtmana pro oblast kultury, 
památkové péče, cestovního ruchu a mezi-
národních vztahů. Hlasování bylo tradič-
ně rozděleno do dvou kategorií. Mediálním 
partnerem ankety je Český rozhlas Region 
a webový portál PROPAMÁTKY.
 Petr Palovčík

Víte, že jeden brambor 
obsahuje vitamín C ve 
výši až 45 % denní dávky ?
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Návrh mladého stavaře Lukáše Mottla zvítězil  
ve Studentském projektu Stavba Vysočiny
Navrhnout fiktivní dostavbu ná-
roží ulice Radnická ve Velkém Me-
ziříčí. To byl letošní úkol Student-
ského projektu Stavba Vysočiny, 
ve kterém se utkalo jedenáct stu-
dentů středních stavebních škol 
z Kraje Vysočina. Kvalitní práce, 
ale i nadprůměrná prezentace Lu-
káše Mottla ze Střední průmyslo-
vé školy stavební akademika Sta-
nislava Bechyně, Havlíčkův Brod, 
rozhodly podle výroku odborné 
poroty o jeho vítězství.

„Lukáš měl velmi zdařilou práci 
a navíc vynikal při její prezentaci, 
zaslouženě mu patří první místo. 
Pomyslné stříbro si vybojoval 
Lukášův spolužák Vojtěch 
Razima a třetí místo získal Jan 
Vařečka, opět z havlíčkobrodské 
stavební,“ prozradila radní Kraje 
Vysočina pro oblast školství, 
mládeže a sportu Jana Fialová 
(ČSSD), patronka soutěže, která 
usedla i v odborné porotě.

Budoucí architekti měli za úkol 
navrhnout dvoupatrovou budovu 

s maximálními rozměry 15 x 17 
metrů a před budovu vyprojek-
tovat parkoviště. „Vítězná práce 
Lukáše Mottla představuje objekt 
s pěti byty, velkými prodejními 
prostorami a bezbariérovým 
přístupem,“ informoval předseda 
Spolku Stavba Vysočiny, který 

soutěž zastřešuje, Martin Pertl.
Slavnostní vyhlášení vítězů 

Studentského projektu Stavba 
Vysočiny se společně s oceněním 
vítězů soutěže Stavba roku Kraje 
Vysočina uskuteční 12. června 
ve Velkém Meziříčí.  
 Monika Brothánková

Školy z Vysočiny bodovaly v Nitře
Ocenění za nejkrásnější 
stánek s prezentací si 
na Vysočinu přivezli zástupci 
kraje z veletrhu Mladý 
tvorca konaného v Nitře. 

Expozice spojená se sportov-
ním vozem z projektu Postav si 
své auto lákala pozornost ne-
jen odborníků na vzdělávání, ale 
i dospělých návštěvníků a jejich 
ratolestí. Ve spolupráci s part-
nerským Nitranským samo-
správným krajem a spolupra-
cujícími slovenskými školami 
se na veletrhu letos představi-
lo třináct středních škol z Kraje 

Vysočina. Akce je přitom největ-
ším veletrhem vzdělávání na Slo-
vensku a účastní se jí pravidelně 
až dvě stovky škol. „Z naší stra-
ny nejde o pasivní prezentaci, 
ale o ukázku skutečně praktické 
výuky, kterou prochází žáci vy-
sočinských středních škol. Au-
tomobil byl vystaven na výslov-
né přání organizátorů,“ řekla 
Jana Fialová (ČSSD), radní Kra-
je Vysočina pro oblast školství, 
mládeže a sportu. Na území 
České republiky podobná cent-
rální prezentace škol není, pro-
to Kraj Vysočina zve na podzim 
pravidelně žáky druhých stup-
ňů na pět okresních přehlídek 
středních škol. Petr Palovčík

Medové preclíčky 
ochutnají v Bruselu
Kraj Vysočina bude  15.–16. června  
součástí prezentace České republi-
ky na tradiční a letos už po desáté 
pořádané StreetParty v Bruselu. 
„Prezentaci kraje využijeme také 
k naplánování pracovních jednání. 
Zásadní schůzka proběhne s vel-
vyslancem ČR při EU Martinem 
Povejšilem, který se intenzivně 
zajímá o regionální vztahy v rámci 
unie, a čeká mě schůzka se zástup-
ci dalších regionů k EU fondům 

po roce 2020,“ vyjmenovává 
Pavel Pacal (Starosto-

vé PRO VYSOČI-
NU).  Návštěvníci 
hlavního města 
EU budou moci 
ochutnat napří-
klad Pikárecké 

medové preclíky 
nebo vysočinskou 

uzeninu. 
StreetParty je považována 

za největší bruselskou prezentaci 
České republiky, regionů, metropo-
lí a klíčových subjektů čerpajících 
EU dotace.  Jitka Svatošová

Mladí řemeslníci 
z Vysočiny bodují 
v celostátních soutěžích
Nejlepšími studenty oboru tesař 
se v České republice stali Lukáš 
Míchal a Václav Prokopec z hum-
polecké zemědělské akademie. 
Titul Autoopravář Junior 2017 si 
z celostátní soutěže do mateř-
ské Střední školy průmyslové, 
technické a automobilní v Jihlavě 
dovezl Martin Zvoník. Potvrdili 
tak vysokou úroveň učňovského 
školství na Vysočině i pozitivní 
vliv pozornosti, kterou vedení 
kraje těmto oborům věnuje. 
Celostátní finále tesařského klání 
proběhlo v rámci doprovodného 
programu stavebního veletrhu 
na brněnském výstavišti. Letošní 
vítězové přitom navázali na úspě-
chy svých spolužáků Radka 
Němce a Bohumila Svobody, 
kteří na podzim loňského roku 
získali republikový mistrovský titul 
v oboru instalatér. Kromě klání 
v oboru tesař se tamtéž o titul 
mistrů republiky utkali také mladí 
klempíři, pokrývači a kominíci. 
Martin Zvoník, Autoopravář 
Junior 2017, porazil v kategorii 
Autotronik všech 13 konkurentů. 
Soutěž žáků studujících autoobory 
se letos konala už po třiadvacáté 
a účastnili se jí vítězové krajských 
kol. „Poděkování za skvělé vý-
sledky i reprezentaci škol a Kraje 
Vysočina patří jak soutěžícím 
žákům, tak pedagogům a mis-
trům odborného výcviku, kteří 
se podílejí na přípravě našich 
reprezentantů,“ připomněla radní 
pro oblast školství Kraje Vysočina 
Jana Fialová (ČSSD).

Petr Palovčík

Vítězný návrh Lukáše Mottla s pěti byty, velkými prodejními prostorami 
a bezbariérovým přístupem.
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Nejlepším výrobkem vystavovaným českými školami na veletrhu Mladý 
tvorca v Nitře byl vyhlášen Kaipan 14 postavený žáky České zemědělské 
akademie Humpolec.
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Kraj Vysočina má už pět Mistrů 
tradiční rukodělné výroby
Hana Šmikmátorová, která 
maluje horácké kraslice, 
výrobce dřevěných 
holubiček Jindřich Toman 
z Pelhřimova a starosta 
Pohledě u Světlé nad 
Sázavou Jindřich Holub, 
který se mimo jiné zabývá 
výrobou tradičního 
šindele. To jsou tři noví 
Mistři tradiční rukodělné 
výroby Kraje Vysočina.

Titul udělovaný krajským zastupi-
telstvem slavnostně převzali v po-
lovině dubna v Kamenném sále 
zámku v Třebíči.

„Titul Mistr kraj v minulém 
roce udělil poprvé, a to pilníkáři 
Drahomíru Smejkalovi a koláři 
Aleši Uherkovi. Nicméně věřím, 
že oceňování šikovných, zručných 
a aktivních lidí, kteří mají svému 
okolí co předat, bude v našem kraji 
pokračovat a stane se tradicí,“ 
uvedla náměstkyně hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast kultury, 
památkové péče, cestovního 
ruchu a mezinárodních vztahů 
Jana Fischerová (ODS), která 
osobně Mistrům v Třebíči pobla-
hopřála a předala ocenění.

Hana Šmikmátorová z Telče 
maluje kraslice od roku 

1973 a její výtvory se dostaly 
do celého světa – Japonska, 
Ameriky nebo Francie. Jindřich 
Toman z Pelhřimova zase 
vyrobil obří metrovou holubičku 
pro místní Muzeum rekordů 

a kuriozit a Jindřich Holub 
vybudoval z ruiny Michalova 
statku selské muzeum, dnes 
oceňovanou kulturní památku, 
a to za pomoci původních 
řemeslných postupů. Gratulace 

a drobný dárek přijali i nositelé 
významných událostí v Kraji 
Vysočina – Morový průvod 
v Brtnici a Skřipácká muzika 
na Jihlavsku.

Monika Brothánková

Plné znění personální inzerce na www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa.  
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  
nejpozději 5. 6. 2017 do 12.00 hod.

Plné znění personální inzerce na www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa.  
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  
nejpozději 16. 6. 2017 do 12.00 hod.

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na pozice

úřednice/úředník 
na úseku dopravní 
obslužnosti 
odboru dopravy 
a silničního 
hospodářství
s místem výkonu práce 
Žižkova 57, Jihlava

požadujeme:
  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 

programu nebo vyšší odborné vzdělání
  znalost problematiky silniční dopravy
  základní orientaci v problematice zajišťování 

dopravní obslužnosti kraje
  schopnost zpracovávat odborné analýzy v oblasti 

dopravní obslužnosti
výhodou:
  znalost zákona č. 194/2010 Sb.
nabízíme:
  pracovní poměr na dobu neurčitou
  10. platovou třídu, možnost nadtarifních a mimo-

řádných složek platu
  plný pracovní úvazek a zahájení pracovního pomě-

ru od 1. 7. 2017
  trvalou podporu profesního a osobního růstu, 

pestrý benefitní program

úřednice/úředník 
na úseku ochrany 
přírody a krajiny 
odboru životního 
prostředí 
a zemědělství
s místem výkonu práce 
Seifertova 24, Jihlava

požadujeme:
  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo baka-

lářském studijním programu zaměřeném na ochra-
nu životního prostředí – obory Biologie, Ekologie, 
Botanika, Zoologie, Entomologie, Ochrana a tvorba 
krajiny, Ochrana přírody, Ochrana vod
  znalost postupů a fungování státní správy 

a samosprávy, znalost zákona č. 129/2000 Sb., 
114/1992 Sb.

výhodou:
  znalost zákona č. 500/2004 Sb.
  zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku 

ochrany přírody a krajiny
  znalosti z botaniky a zoologie
  uživatelská znalost geografických informačních 

systému (GIS ArcInfo)
nabízíme:
  pracovní poměr na dobu neurčitou
  10. platovou třídu, možnost nadtarifních a mimo-

řádných složek platu
  plný pracovní úvazek a zahájení pracovního pomě-

ru od 1. 7. 2017
  trvalou podporu profesního a osobního růstu, 

pestrý benefitní program

Česká 
republika 

se v Bruselu 
prezentuje  
10. rokem.

Mistr rukodělné výroby Jindřich Holub svýma šikovnýma rukama obnovil Michalův statek v Pohledi u Světlé nad 
Sázavou. Gratulovala radní Kraje Vysočina Jana Fischerová i historička Alena Jindrová z brodského muzea.
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Potravinová pomoc 
na druhé koleji
Komise sociální Rady Kraje Vysočina, 
v níž také pracuji, řešila na třech 
svých zasedáních problematiku 
potravinové pomoci potřebným. Zde 
funguje potravinová banka, ale i další 
organizace. Výrazněji se o pomoc kraje 
přihlásila nyní Charita, a to v nároku 
na kraj pětkrát vyšším, než tomu bylo 
dosud, ve prospěch potravinové banky. 
Její představa spočívá v zabezpečení 
na každém okrese za 200 tisíc korun.

Potravinovou banku v kraji tedy 
máme a je otázka, nakolik se ve své 
funkci osvědčila – je třeba mít pobočku 
v každém okrese za 1 mil. Kč proti 
nákladům, co nese distribuce z výspy 
kraje? Potravinová banka přitom získává 
zdroje z marketů jako jediná certifiko-
vaná organizace v kraji. Charita v tomto 
ohledu zůstává mimo a z jejího vlastního 
materiálu plyne jen to, že „Plánujeme 
se do budoucnosti zapojit do distribuce 
přebytků z potravinových řetězců.“ 
Takže ona ten vztah navázán nemá.

Čili – doporučení naší sociální 
komise mělo vycházet z analýzy 
účinnosti současného systému posky-
tování potravinové pomoci v kraji, a to 
v porovnání s náklady, které zamýšlená 
změna, tak jak ji formuluje žadatel – 
Charita, přinese. A nakolik takový roz-
bor v našich třech zasedáních proběhl, 
si jistý nejsem. Můžete si říci, že asi 
jeden požadovaný milion Kč je kapka 
v 600 milionech, co kraj k hospodaření 
v sociálních službách má, ale pořád jde 
o veřejné prostředky.

Já pak ovšem zůstávám nad přija-
tým doporučením komise v rozpacích 
a doufám, že Rada Kraje bude ve svém 
rozhodování uvážlivější.

Kamil Vejvoda (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina
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Bramborový guláš s hlívou ústřičnou
Na Vysočině se v květnu usku-
tečnily čtyři workshopy s názvem 
Brambory zdravá potravina – ne-
tradiční užití brambor v kuchyni. 
Součástí programu byly nejen 
zajímavé tipy na recepty, ale 
také ochutnávka těch vybraných. 
Přinášíme jeden z nich – brambo-
rový guláš s hlívou ústřičnou.

Budeme potřebovat: 
800 gramů brambor 
250 gramů hlívy ústřičné 
50 gramů sádla 
7 dl vývaru 
dvě cibule 
lžíci hladké mouky a vodu 
dvě lžíce nakrájené naťové 
cibulky 
mletý pepř, kmín a sůl

Brambory oloupeme, nakrájíme 
na kostky a očištěnou hlívu 
nakrájíme na plátky. Na rozehřá-
tém sádle zpěníme oloupanou, 
na drobno nakrájenou cibuli, 
na ni vložíme nakrájenou hlívu, 
opepříme a okmínujeme. Hlívu 

osmahneme, pak přidáme bram-
bory nakrájené na kostky, zali-
jeme horkým vývarem a vaříme 
téměř doměkka. Hladkou mouku 
rozšleháme v decilitru studené 
vody, vlijeme ji ke konci vaření 
do guláše a za stálého míchání 
vaříme asi osm minut, následně 
podle chuti dosolíme. Každou 
porci posypeme nakrájenou 
naťovou cibulkou nebo zelenými 
bylinkami a podáváme s chlebem 
nebo pečivem. Dobrou chuť!

Monika Brothánková

Obec Kuklík, kde měl chalupu František Emler, akademický malíř, grafik a ilustrátor, měla ještě jednoho slavného „chalupáře“. V roce 1956 si zde koupil … 
(tajenka) se svou manželkou Alicí. První písemná zmínka o sídle, které se tehdy jmenovalo Vémyslice, pochází z roku 1534. Současný název je prý odvozen 
od rybníku Kukla. V roce 1651 zde byla postavena výheň pro zpracování železa z kadovských pecí. V 18. století se těžila železná ruda, byly zde i sklářské hutě.

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 nebo e-mailem na adresu  noviny@kr-vysocina.cz  
do 5. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se 
jmény výherců. Tajenka minulé křížovky:  bohatá tvorba zahrnuje přes sto. Výherci minulé křížovky: Lenka Havlíková, Zdeněk Frantál a Oldřich Mrázek. Výhercům blahopřejeme!

Autorství:  
Martin 
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Napodobovat 
holuba

Kostry hlavy 
(knižně)
Anglicky 
„ořech“

Chmelový keř
Akademie věd 

(zkr.)

Začátek tajenky

Anglicky 
„všechno“

Vězeň
 Iniciály herce 

Oliviera

Uvnitř
Přibližně

Značka hliníku
Zemříti

Shakespearovo 
drama

Slabika smíchu
Od dětství

Odplata
Citoslovce 
vzdychání

Pokrač.  
tajenky

Elektr. nabitá 
částice

Představení 
klášterů

Úrodné místo 
v poušti

Podbradek

Staročeský 
tanec

Kožešinové 
zvíře

Lov
Konec tajenky

Značka 
 křemíku

Rozsáhlá 
epická báseň

Francouzsky 
„přítel“

Řecká bohyně 
úrody

Starořek  
Žencova 
potřeba

Africký 
veletok

Bývalá SPZ  
okr.  

Komárno

Taštička nadí-
vaná masem

Německy 
„skříň“
Mazlavá 

hlína(slov.)

Výrobce 
vysavačů

Dozorce  
na stavbě Acetylén

Něžnost Indiánská  
trofej

Kilogramy 
(hovorově)

Od narození geniálního architekta Jana Blažeje  
Santiniho-Aichela uplynulo 340 let
Architekt Santini přišel poprvé 
na území dnešního Kraje Vysočina 
v roce 1706. Jeho práce pak trvala 
celých sedmnáct let. Geniální mistr 
barokní gotiky zde z celkového 
počtu svých více než 80 staveb 
vyprojektoval a postavil plnou 
čtvrtinu. Žďár nad Sázavou, Želiv, 
Humpolec, Zvole, Obyčtov, Horní 
Bobrová, Ostrov nad Oslavou, 
Pohled a řada dalších míst se staly 
svědky jeho invence a tvořivosti. 
Rada Kraje Vysočina proto v rámci 
Roku českého baroka podpořila 
projekt Santiniho barokních slav-
ností. V nejvýznamnějších místech 
Santiniho působení se díky tomu 
sejdou znalci i obdivovatelé jeho 
díla, aby se s jeho tvorbou neje-
nom seznámili, ale také v těchto 
prostorách setkali se zajímavými 

a netradičními kulturními zážitky. 
První příležitost k setkání bude v neděli 
28. května ve farním kostele sv. Miku-
láše v Humpolci a 4. června v premon-
strátském klášteře Želiv. V průběhu 
prázdnin budou moci zájemci navštívit 
některé malé Santiniho kostely, aby 
se 8.–10. září sešli v areálu bývalého 
kláštera, dnešním zámku rodiny Kin-
ských ve Žďáru nad Sázavou. Zajímavé 
přednášky a prohlídky budou doplněny 

bohatým kulturním programem. Vedle 
světoznámého Janáčkova kvarteta 
vystoupí další komorní soubory a sólisté. 
Jejich koncerty se uskuteční v prostorách 
zámku, v klášterní Basilice minor, ale 
také v poutním kostele sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře, stejně tak 
jako na žďárském náměstí či na hladině 
Konventního rybníka. Projekt podpořil 
Kraj Vysočina a města Humpolec a Žďár 
nad Sázavou. Stanislav Růžička
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Hostinec pro mnichy u Žďáru 
postavil světoznámý architekt
Mezi časté úkoly mnichů a dal-
ších církevních představitelů 
z kláštera ve Žďáru nad Sázavou 
patřilo od raného novověku pra-
videlně putovat směrem na jih 
do okolí Křižanova. Na počátku 
osmnáctého století se opat žďár-
ského kláštera Václav Vejmluva 
rozhodl, že svým podřízeným ná-
ročnou asi čtyřicetikilometrovou 
trasu alespoň částečně usnadní.

Nedlouho před rokem 1720 
proto Vejmluva zařídil, že v Ostrově 
nad Oslavou, jenž se nachází 
asi na půli cesty mezi Žďárem 
a Křižanovem, vznikne zájezdní 
hostinec, ve kterém si mniši budou 
moci odpočinout. Jeho stavbou byl 
pověřen slavný architekt Jan Blažej 
Santini-Aichel.

Jak hostinec na počátku 
osmnáctého století vypadal, není 
známo. Ví se ale, že nejpozději 
v roce 1771 měl nejméně dvě 

budovy, chlév nebo třeba také 
místo, kde poutníci mohli odstavit 
své povozy.

Hostinec prošel v minulos- 
ti mnoha rekonstrukcemi, které 
způsobily, že došlo ke zničení řady 

původních architektonických 
prvků. Třeba při požáru v roce 
1819 shořela celá střecha. O více 
než sto let později pak dělníci 
při dalších opravách zničili také 
historické fasády. Nejvíc změn 
ale nastalo po komunistickém 
převratu. K budově hostince bylo 
dobudováno několik moderních 
přístaveb. Hospodářská stavení  
chtělo tehdejší jednotné země- 
dělské družstvo rekonstruovat, 
nechalo z nich proto strhnout 
střechy, pak ale opravy odkládalo 
tak dlouho, až chlévy a stodoly 
zcela zchátraly.

Hlavní budova hostince, která 
má půdorys ve tvaru písmene W, 
se ale do současnosti dochovala 
v poměrně dobrém stavu. Nachází 
se v samotném středu městyse 
Ostrov nad Oslavou. Veřejnosti je 
ale nepřístupná.

Jiří Svatoš
Zájezdní hostinec v Ostrově nad Oslavou je od roku 1958 státem chráněn 
jako kulturní památka.
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Osobnost regionu

Pro Františka Emlera byla chalupa v Kuklíku rájem 
Kuklík – malebnou vesničku severně 
od Nového Města na Moravě si 
zamiloval pražský akademický malíř 
František Emler. Jezdil sem od jara 
do podzimu. „Při letním putování 
Vysočinou jsem měl možnost Kuklík 
několikrát navštívit. Po společném 
malování jsem s Mistrem rád sedával 
při červeném víně, jež měl moc rád,“ 
vyznal se krajinář Karel Holík. 

František Emler se narodil 26. čer- 
vence 1912 v Přelouči a zemřel  
25. května 1992 v Praze. Letos uplyne 
105 let od jeho narození a 25 let 
od úmrtí. Po studiu na pražské akade-
mii u Otakara Nejedlého a Vladimíra 
Pukla rozšířil Emler své znalosti 
na akademii v Římě a u malíře André 
Lhôty v Paříži.

Mimo Kuklík se věnoval i Praze, 
svému rodišti, rád maloval v jižních 
Čechách, cestoval po světě, ale jeho 
chalupa na Vysočině byla pro něho 
místem, kam jezdil nejraději. Tam 
jsem ho poznal jako vlídného hostitele 

a laskavého člověka. Nahlédl jsem 
do podkrovního ateliéru, prolistoval 
malířovy „nápadníky“, obdivoval 
krásu lidového umění, které léta 
sbíral. Zvyky a tradice se často objevují 
na jeho grafických listech a obrazech. 
Plná kouzla jsou tříkrálová zastavení, 
veselí masopustních průvodů či smutek 
vesnických pohřbů. Mám před očima 
horáckou chalupu, do níž jsem v onen 
svatoanenský den malířových naroze-
nin nahlédl. Byla v objetí květin i hostů, 
kteří přicházeli malíři popřát. František 
Emler měl rád lidi, děti, vesničany, před 
nikým nezavřel dveře, pro každého měl 
čas. Ve Sněžném, jehož se stal čestným 
občanem, je jeho galerie, do níž věno-
val téměř stovku obrazů a grafických 
listů.  Pavel Kryštof Novák

Festival muzejních nocí 2017 pořádá 
Asociace muzeí a galerií České republiky 
s podporou Ministerstva kultury ČR. 
www.muzejninoc.cz

20
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XIII. FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ 2017

PELHŘIMOV  19. 5., 17.00–22.00 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ  26. 5., 
17.00–22.00, Horácká galerie
v Novém Městě na Moravě

JIHLAVA  26. 5., 17.00–22.00
Muzeum Vysočiny Jihlava 
a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

HAVLÍČKŮV BROD  2. 6., 
17.00–24.00 (muzeum), 18.00–24.00 (galerie)
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE  2. 6., 
19.00–21.00, Muzeum řemesel M. Budějovice

TŘEBÍČ  9. 6., 
18.00–23.00, Muzeum Vysočiny Třebíč

16.30  JůliDáda show
POŘÁDÁ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY
Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod 

Nejznámější stavbou Jana 
Blažeje Santiniho je poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře u Žďáru nad 
Sázavou.
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6 cm 5 x 5 cm
100 cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 45,00 Kč 48,00 Kč
160 cm 48,00 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 58,00 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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Zavolejte a domluvte si bezplatnou informační schůzku 725 774 710!
LETNÍ INTENZIVNÍ DOUČOVÁNÍ A PŘÍPRAVA NA REPARÁTY.

Přednáška ZDARMA 
„Jak na učení bez mučení“

Jihlava
23. 5. 2017 v 17:00 
6. 6. 2017 v 17:00

 Pelhřimov 
25. 5. 2017 v 17:00 
8. 6. 2017 v 16:00

Havlíčkův Brod 
23. 5. 2017 v 17:00 
6. 6. 2017 v 17:00

Neváhejte a přihlaste 
se na přednášku!

725 774 710
www.basic.cz

Dyslektik neznamená hlupák
Mgr. Iva Nováková, Časopis „Zdraví a krása“
Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory krás-
ným větám, které čtete ve studijním plánu 
svého dítěte, realita je taková, že jeho handi-
capt ve škole skoro nikoho nezajímá. Dyslektik, 
dysgrafik, či majitel jiné podobné poruchy? 
Pro některé učitele prostě hlupák, který poma-
lu čte a ještě pomaleji chápe. 

Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se doma učí 
dlouhé hodiny, ovšem výsledky ve škole tomu 
rozhodně neodpovídají. Jakoby vůbec nechá-
palo, co čte, natož, aby dokázalo text někomu 
přetlumočit. Nakonec vám nezbude nic jiného, 
než denně nastudovat několik předmětů a zno-
vu je dítěti odvykládat. Což o to, pokud trénu-
jete na pozici učitele v základní škole, není to 
na škodu. Jsou-li vaše ambice přece jen trochu 
jiné, zřejmě vás několikahodinová denní ztráta 
zrovna nadšením nenaplňuje...

 Zázrak? Asi jo...
„Co jsem ve škole nepochopil za pět hodin, 
i když jsem popsal 15 stránek, pochopil jsem 
v Basicu za deset minut. (Popsal jsem dva 
řádky).“ student, 14 let

„Míša je těžký dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik 
s diagnózou LMD. Těžko se soustřeďuje, trpí po-
ruchou chování a učení. Vyzkoušeli jsme všechny 
možné prostředky - terapie, domácí učitele atd. 
- bohužel s chabým výsledkem. A najednou se 
stal zázrak; objevili jsme BASIC a učitelku, která 
má výjimečné schopnosti. Během letního inten-
zivního kurzu se Míša zlepšil zázračně: plynule 
si čte, ve psaní používá diakritiku, kterou dříve 
úplně opomíjel. Největší radost mi udělal, když 
cca po dvoutýdenní terapii jsem ho našla doma 
s knížkou v ruce, kterou neodložil přes hodinu 
a přelouskal prvních 30 stran. Teď vidím syna 
spokojeného, šťastného. Děkujeme!!!“ paní N.

Desítky stránek popsaných podobnými 
vzkazy jsem četla jako ve snách. Že by oprav-
du existovala alternativa denního únavného 
doučování? Zní to skoro jako zázrak. Roz-
hodně po těch letech, co doma bojujeme 
s poruchou učení.

Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že Stu-
dijní centrum Basic, o.p.s. (www.basic.cz) 
pomáhá dětem a studentům jakéhokoliv 
věku zvládat problémy se čtením, psaním či 
pravopisem pomocí specializovaného indi-
viduálního doučování. Na základě dosavad-
ních výsledků se zdá, že i tyto děti máji šanci 
zařadit se mezi úspěšné studenty a zajistit si 
tak uplatnění v životě. 

No, nebudu přehnaný optimista, který věří, 
že si tento program najde v dohledné době 
cestu do našich základních škol. Ale díky bohu, 
my si můžeme najít cestu k němu. 
 Iva Nováková

Studijní centrum BASIC
Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01
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Zájemci o inzerci,  
kontaktujte prosím manažerku inzerce

Jitku  
Parbusovou

tel.: 777 174 407
e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz

KPBIKVIZ2017I II

I

MICHLiq
váš inteligentní  
průvodce  
ekonomikou

K dostání u dobrých knihkupců a na respektstore.cz
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Poplujte s námi objevit „nový svět“ 
vysokoškolského studia a vyberte si jeden z našich 
oborů v prezenční (P) nebo kombinované (K) formě:

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

KVALITA A BEZPEČNÁ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ - MGR. (K)

FINANCE AND MANAGEMENT (P) - VYUČOVÁNO V AJ

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K) PORODNÍ ASISTENTKA (P, K)

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI (P)

Kontakty: VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava   
tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz

facebook.com/vsp.jihlava

Přihlášky ke studiu přijímáme 
právě teď na www.vspj.cz

Těšit se můžete na zahraniční stáže, 
individuální přístup nebo lepší uplatnění 

díky dlouhodobé praxi během studia.
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KE KAŽDÉMU KOLU A VOZÍKU STRUNOVÁ SEKAČKA ZDARMA*

Elektrické vozíky pro seniory a nejen pro ně

SELVO 4800
Motor: 800W/24V
Dojezd: až 45 km
Nosnost: 130 kg

73 316,-

43 990 Kč
SELVO 3500

Motor: 500W/48V
Dojezd: až 40 km
Nosnost: 140 kg

34 990 Kč
58 316,-

29 990 Kč
49 990,-

 nové zboží
 záruka 24 měsíců
 servisní zázemí
 snadné ovládání
 řízení bez ŘP
  nabíjení z běžné zásuvky
  nízké provozní náklady

SLEVA 
40 %

E-ATLAND 7.2 20‘‘
Motor: BAFANG MAX drive, středový
Dojezd: až 130 km
Nosnost: 120 kg

49 990 Kč

CHAMP 50
Motor: 48ccm

18 990,-

17 490,00 Kč

ELEKTRO-BICYKL.CZ... pohyb v každém věku

SELVO 4250
Dojezd: až 30 km
Nosnost: 150 kg

Adove s.r.o., Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Dolní 227 – ulička | infolinka: 737 007 875 | www.elektrokola-skutry.cz | Doprava a předvedení zdarma – Vysočina
PROČ MY? ZKUŠEBNÍ JÍZDY, ŠIROKÝ VÝBĚR, S VÁMI JIŽ 8 SEZÓN, PŮJČOVNA ELEKTROKOL

CRUSSIS
E - CITY 1.5
Motor: 500 W
Dojezd: až 120 km
Nosnost: 120 kg 23 790 Kč

* do vyprodání zásob
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Hroši vykročili 
za obhajobou 
titulu
Loni na podzim reprezentanti 
havlíčkobrodského softbalového 
týmu dosáhli na historický úspěch 
– poprvé v dějinách klubu se stali 
mistry České republiky – a letos by 
loňský triumf rádi obhájili.

V úvodu sezony Broďáci na do-
mácím stadionu přivítali pražské 
Eagles. A na první zápas přišlo asi 
tři sta fanoušků. Havlíčkobrodští 
Hroši utkání vyhráli 4:0 a zvládli 
také následnou odvetu.

Brodští softbalisté se zároveň 
rozhodli, že letos finančně podpoří 
18měsíční Viktorku, která trpí 
svalovou atrofií. Za každý úspěšný 
odpal jí pošlou peníze. Podrobnosti 
o projektu jsou na webových strán-
kách www.kazdyodpalpomaha.cz.

Jiří Svatoš

Každý úspěšný odpal brodských 
softbalistů podpoří malou Viktorku.
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Svou zručnost si mohli ve Světlé nad Sázavou 
vyzkoušet vedle mladých řidičů i návštěvníci 

Na dvou místech si mohli vyzkoušet návštěvníci Dne zemědělce svou zručnost v rámci 
soutěže Jízda zručnosti ve Světlé nad Sázavou. K vidění byly i ukázky zemědělské techniky.

Světelští technici se pochlubili nejen Kaipanem, který sestavili v rámci projektu Postav si své auto, ale také 
jedním z prvních repasovaných traktorů, které získali od Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

foto na www.iKrajvysocina.cz
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Klimatour štafeta

20. června odstartuje cyklistická 
štafeta Klimatour. Povede tradičně 
po území Kraje Vysočina. V našem 
regionu se třídenní ekologická 
cykloštafeta koná již po šesté. 
„Peloton projíždějící krajinou 
spojuje jednotlivé obce a školy. 
Propaguje zdravý životní styl, 
ekologickou dopravu, myšlení 
šetrné k životnímu prostředí, vůli 
k zachování dobrého klimatu 
a také sousedskou sounáležitost,“ 
říká radní Kraje Vysočina Martin 
Hyský (ČSSD). Tentokrát pořadate-
lé šlápnou do pedálů  z Urbanova 
do Staré Říše, druhý den proběhne 
v Telči celodenní program pro 
žáky dvou místních základních 
škol i širokou veřejnost a třídenní 
tour se zakončí v obci Krahulčí 
a v Mrákotíně. Akce je jednou 
z aktivit Projektu Zdravý Kraj 
Vysočina a MA21.

Jitka Svatošová

Lipnice hostí orientační běžce
Lipnice nad Sázavou hostí v červnu 
Mistrovství České republiky 
v orientačním běhu na krátké trati. 
V sobotu 10. a v neděli 11. června 
přijede na Vysočinu na 1400 
českých i zahraničních orientačních 
běžců. „Závod je součástí série 
závodů světového rankingu WRE, 
závodníci v mistrovské kategorii 
mohou získat body, které budou 
započítány do světového žebříčku 
orientačních běžců. Budou se mu-
set poprat se složitým skalnatým 
terénem a se zaplavenými žulovými 
lomy, které jsou roztroušené v při-
lehlých lesích okolo hradu Lipnice,“ 
popisuje Vladislava Fencíková, 
členka organizačního výboru.

Závod organizují oddíly orien-
tačního běhu SK Orientační sporty 
Nové Město na Moravě a TJ Jiskra 
z Havlíčkova Brodu. „Orientační 
běh využívá moderní technologie 
jako systém GPS nebo Go-pro 
kamery, diváci tedy uvidí reálný 
průběh a výběr postupu nejlep-
ších závodníků, který se graficky 
znázorní v mapě na velkoploš-
né obrazovce. Nejlepší běžci 
na sobě totiž budou mít vestu 
s GPS čipem,“ dodává Vladislava 
Fencíková s tím, že orientační 
běh si budou moci na vlastní kůži 
vyzkoušet i fanoušci v otevřené 
kategorii Příchozích.

Milan Pilař

Nejlepší 
juniorské 
vytrvalce mají 
v Novém Městě
Šestnáct desetičlenných štafet se 
na konci dubna sešlo v jihlav-
ském relaxačním centru Český 
mlýn na krajském kole soutěže 
nazvané Juniorský maraton 
2017. Každý z běžců musel urazit 
4200 metrů, deset závodníků 
tedy v součtu absolvovalo celý 
maraton. Týmy zároveň musely 
dodržet pravidlo, že v každé 
štafetě budou přinejmenším tři 
dívky.

Nejrychleji – za dvě hodiny 
a 37 minut – tratí proběhla 
štafeta z Gymnázia v Novém 
Městě na Moravě. O dvě minuty 
později pak do cíle dorazili 
běžci z Gymnázia Třebíč.

A právě tyto dva týmy 
z krajského kola postoupily 
do celorepublikového finále. 
V něm skončili novoměstští 
gymnazisté v konkurenci 32 
štafet sedmí, Třebíč obsadila 
23. místo.

Jiří Svatoš

Ščerban: První rok v extralize 
ufinancujeme a posily přicházejí

Po dvanácti letech se hokejisté Dukly Jihlava vracejí do ex-
traligy. Oslavy postupu skončily a vedení jihlavského 
týmu začalo plánovat, jak v nejvyšší české hokejové soutě-
ži obstát. O cílech pro příští sezonu mluvil v rozhovoru pro 
noviny Kraj Vysočina jednatel Dukly Bedřich Ščerban. 

Jaké budou vaše extraligové cíle – budete 
se chtít příští rok hlavně udržet, nebo 
budete pomýšlet třeba i na play-off?
V této chvíli pracujeme na sestavování týmu a tvorbě a pl-
nění rozpočtu. Cílem bude stabilizovat Duklu v extralize. 

Máte už teď jistotu, že příští extraligovou 
sezonu zvládnete bez problémů ufinancovat?

Základ, který nám dovolí fungovat v extralize, 
máme a měli jsme ho už během baráže. Věřím ale, 
že se nám rozpočet ještě podaří posílit. Uvidíme, 
jak dopadne předprodej permanentek.

Nová sezona začne až za čtvrt roku, 
víte už teď o hráčích, kteří pro 
příští ročník posílí váš kádr? 
Ano, víme. Přibyli třeba obránci Jakub Suchánek 
a Jan Zdráhal. Z Mladé Boleslavi se podařilo při-
vést útočníka Tomáše Jiránka. Nedávno jsme po-
depsali smlouvu také s Petrem Ulrychem, který 
do letoška oblékal dres Kladna.

Jiří Svatoš

Střelci z Černovic přivezli z mistrovství 
republiky dvě medaile
Střelci z Černovic na Pelhřimovsku 
na začátku dubna na republikovém 
šampionátu excelovali. Na nejlep-
ší výsledek dosáhla Pavlína Nym-
burská, která ve střelbě ze vzducho-
vé pušky vybojovala zlatou medaili.

Z mistrovství, které se konalo 
v Plzni, si však Nymburská odvezla 
ještě jeden cenný kov, a to z týmové 
soutěže. Společně se svými 
týmovými kolegyněmi Karolínou 
Janů a Kateřinou Hodinovou dosáhly 
na druhé místo v soutěži týmů.

Na skvělé výsledky černovic-
kých dívek solidním umístěním 
navázal v kategorii starších žáků 
také Matěj Lemberk, který obsadil 
dvanáctou pozici.

Střelci se v Černovicích 
na klasickém volnočasovém 
kroužku začali scházet v roce 
2004. Díky dobré práci trenérů 
ale v minulých letech zaznamenali 
řadu úspěchů nejen na regionál-
ních, ale i na celorepublikových 
soutěžích. Jiří Svatoš
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Jihlavští hokejisté letos baráž o extraligu ovládli. Z dvanácti zápasů jich vyhráli osm, prohráli jen čtyřikrát.
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Nejlepší orientační běžci v červnu ovládnou lesy kolem hradu v Lipnici nad Sázavou.
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Pavlína Nymburská si z republikového šampionátu přivezla dvě medaile – zlato 
a stříbro.

foto na www.iKrajvysocina.cz
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