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Nová koncepce
středním školám pomůže
Počty žáků, kteří každý
rok vycházejí z devátých
tříd základních škol
na Vysočině, každoročně
klesají a tento trend se
odráží i na počtu neobsazených míst v prvních
ročnících středních škol.
Kraj Vysočina jako jejich
zřizovatel musí tuto situaci řešit. Právě proto bude
v červnu krajské zastupitelstvo schvalovat novou
koncepci organizace středního školství Kraje
Vysočina. Vím, že každá změna s sebou přináší
nervozitu a někdy i zbytečně negativní emoce.
Čísla ale hovoří jasně, a pokud budeme dnes
schovávat hlavu do písku, za několik let se nám
to vrátí v podobě skutečného zavírání některých
škol na Vysočině.
Součástí předložené koncepce je spojení vybraných škol do ekonomicky silných subjektů. Ve většině případů půjde o slučování vhodných středních
škol tak, aby byla zajištěna jejich ekonomická
stabilita, konkurenceschopnost a také udržena
stávající kvalitní výuka. V žádném případě nerušíme nabízené obory. Jejich zachování v jednotlivých
regionech kraje je pro nás klíčové a optimalizace
naopak slouží k jejich udržení. Často také slýchávám, že se nová koncepce dotkne tradičních škol.
Nositelem tradice jsou ale především lidé a obory,
které se na jednotlivých školách učí. Název ani cedulka na budově školy tradici nezaručí.
To, že nejde o jednoduché rozhodnutí, víme
ve vedení kraje všichni, a právě proto jsme celou
koncepci velmi pečlivě připravili a prodiskutovali nejen s řediteli dotčených škol, zastupiteli,
starosty, ale i samotnými zaměstnavateli v kraji.
Cílem tohoto odpovědného rozhodnutí je to, aby
ze středních škol zřizovaných Krajem Vysočina
vycházelo více zaměstnatelných absolventů, kteří budou naplňovat potřeby zaměstnavatelů.
Jana Fialová (ČSSD)
radní kraje Vysočina pro oblast školství

Stavbou Vysočiny
je nový pavilon
jihlavské nemocnice
Novostavba Pavilonu urgentní a intenzivní péče
Nemocnice Jihlava získala titul Stavba Vysočiny
2012. Patří jí také Cena časopisu Stavebnictví.
Čestným uznáním odborná porota soutěže ocenila
rekonstrukci Domova důchodců Ždírec. „Za odborným oceněním pro pavilon urgentní a intenzivní
péče je obrovský kus práce a profesionální přístup
dodavatelů – dík za to patří konkrétně společnos-

Jaroslava Fajmonová (PSJ, a.s.), Aleš Prudký (Ateliér
Penta) a náměstek hejtmana Libor Joukl s oceněním
pro jihlavský PUIP.

tem PSJ, a. s., Jihlava, Skanska, a. s., Praha a dalším
subdodavatelům. Originálně jednoduchý, ale funkční
objekt splňuje veškeré potřeby zázemí pro logistiku
medicínských oborů,“ uvedl Libor Joukl (ČSSD),
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
majetku, při přebírání ceny.
Cenu hejtmana Kraje Vysočina v soutěži Stavba
Vysočiny získalo město Bystřice nad Pernštejnem
za zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejna pro
turisty.
text: Jitka Svatošová foto: archiv Kraje Vysočina
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Family Point
První krajské kontaktní místo
pro rodiny
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Regionální produkty
Kvalitní výrobky a potraviny
se značkou Vysočina
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Santini vás provede
Klášter v Želivě a řada dalších
památek vítá turisty netradičně

8

Bruselská Street Party
Na prezentaci ČR v metropoli EU
Vysočina nechyběla

Studánky na Vysočině otvíral i prezident
Prezident České republiky Miloš Zeman
se za doprovodu hejtmana Kraje Vysočina
Jiřího Běhounka (nez.
za ČSSD) zúčastnil tradičního otevírání studánek. To se už po dvacáté konalo u studánek
Barborka a Vitulka
ve Třech Studních
na Žďársku.
Slavnostní otevírání studánek na Vysočině odkazovalo na dílo hudebního skladatele Bohuslava Martinů,
který se krajinou v okolí Tří Studní
inspiroval. Kantátu Otvírání studánek přednesl jihlavský dětský pěvecký sbor Zvoneček a pěvecké sdružení
Campanula. „Jsem rád, že Vysočina
vedle Gustava Mahlera oceňuje i dalšího hudebního génia, který se narodil v nedaleké Poličce,“ řekl při úvodním proslovu prezident Miloš Zeman
s tím, že právě skladby Bohuslava
Martinů si často pouští.
„Chci poděkovat panu starostovi,
že tuto krásnou akci připravil a samozřejmě panu prezidentovi, že nás poctil
svou návštěvou,“ nešetřil chválou hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Miloš Zeman a Jiří Běhounek vyslechli společně s desítkami návštěvníků skladby z díla Bohuslava Martinů.

Miloš Zeman upozornil, že tentokrát je na Vysočině neoficiálně.
„Na oficiální návštěvu mé milované
Vysočiny určitě dojde. Mimo jiné jsme

se s panem hejtmanem domluvili, že
v programu nebude chybět ani pověstná brigáda hejtmanů na hrázi vysočinského rybníka. Páni hejtmani tam

za mé laskavé asistence vysází nikoli
alej, ale alespoň jednu řadu stromů,“
prozradil velký patriot Vysočiny.
text Ondřej Rázl foto: Luboš Pavlíček

Zrušení rychlíků je ranou pod pás
Bez jakékoli diskuse ruší od
1. července ministerstvo dopravy deset rychlíkových spojů
přes Vysočinu, dva úplně, další
výrazně redukuje pouze na vybrané dny v týdnu.
„Jde o naprosto nesystémovou redukci, načasovanou mimo standardní termíny. Takto provedenou změnu
nedokáže nikdo rychle promítnout
do stovek regionálních železničních
a tisíců autobusových spojů. Regiony
a veřejnost tak dostávají od současné
vládní garnitury další ránu pod pás,“
uvedl Libor Joukl (ČSSD), náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
dopravy.
Vedení Kraje Vysočina muselo posoudit 68 regionálních vlaků navazujících na zrušené rychlíky. Kvůli návaznosti spojů požádal Kraj Vysočina
o stanovisko i sousední kraje, protože
případné změny by vedly k narušení
dalších vazeb na autobusovou a regionální vlakovou dopravu.
Změna se bude týkat páru spojů, a to
z Kostelce u Jihlavy s přípojem na Telč
a Slavonice.

Vysočinou projíždělo v pracovní
dny před prvním rozsáhlým rušením
rychlíkových spojů v roce 2011 celkem
49 rychlíků. Nahrazení rychlíků regionálními vlaky není možné, protože v regionu je nedostatek dvoukolejných tratí. Podle Libora Joukla redukce přišla

v naprosto nevhodnou dobu. „Probíhá
rekonstrukce dálnice D1. Doufali jsme,
že lidé budou více jezdit vlakem a možná už na železnici zůstanou. Tohle je
tupé škrtání bez přemýšlení,“ řekl Libor Joukl s tím, že při takovém jednání není možné dělat koncepci dopravy

Vysočina přišla v posledních dvou letech o několik desítek rychlíků, lidé kvůli tomu
podepisují petice.

na Vysočině. Od základů se bude muset předělat už hotový jízdní řád na rok
2014.
„Rychlíky si u Českých drah objednává ministerstvo dopravy, kraj
domlouvá regionální vlakové spoje.
Za rušení rychlíků ale lidé nadávají
kraji,“ dodal Libor Joukl s tím, že Kraj
Vysočina odvezl dvě petice na Ministerstvo dopravy ČR. Pod obě petice se
podepsalo celkem 2312 obyvatel Vysočiny, kteří vyjádřili svůj nesouhlas
s rozhodnutím Ministerstva dopravy
ČR o zrušení a omezení vybraných
rychlíkových spojů přes Vysočinu.
Obě petice předal Libor Joukl sekretariátu ministra Zbyňka Stanjury.
Rušením vlaků se zabývali také hejtmani na zasedání Rady Asociace krajů
ČR 23. května v Českých Budějovicích
a vyzvali ministra dopravy k obnově
rychlíkových spojů. „Nevím, jestli je
v tuto chvíli ještě nějaká další možnost,
jak přimět ministerstvo dopravy, aby
nekoncepční krok vzalo zpět. Navíc
máme obavy, že by nemuselo jít letos
o poslední rušení rychlíků,“ uzavřel Libor Joukl.
 text: Eva Vorálková foto: Jaroslav Loskot
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Krajská značka oceňuje
bezpečný internet
Značku Kraj Vysočina doporučuje pro
bezpečný internet, kterou udělují krajští
informatici, mohou získat ICT společnosti v regionu, které naplňují myšlenku
elektronické bezpečnosti. „Momentálně používá značku šest ověřených
společností a očekáváme, že zájem
o její získání bude stoupat,“ uvedl Petr
Pavlinec z krajského odboru informatiky
s tím, že začínali pouze s poskytovateli
internetového připojení a nyní se značka
rozšířila i na prodejce a tvůrce softwaru,
prodejce hardwaru, tvůrce webových
stránek, poskytovatele webového
obsahu a poskytovatele webhostingu.
„Vždy se musí jednat o společnosti,
které poskytují služby v Kraji Vysočina.
V souvislosti se značkou plánujeme pro
společnosti, které ji užívají a společnosti,
které by měly o značku také zájem,
seminář týkající se právě problematiky
elektronické bezpečnosti. Měl by proběhnout v září,“ doplňuje Lucie Časarová
z Kompetenčního centra Kraje Vysočina.

„Elektronická bezpečnost není v současné době pouze záležitostí používání
vhodného antiviru, a tak podporujeme
nejen prodejce softwaru, hardwaru,
ale také poskytovatele internetového připojení, tvůrce webových stránek
a podobně,“ upřesňuje Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD), hejtman Kraje Vysočina.
Zájemci o značku musí v jednotlivých
kategoriích splnit několik kritérií a podstoupit jednoduchou administrativu
spojenou s žádostí o udělení a využívání
text: Monika Fiedlerová
značky. 
Více na www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost

Začala modernizace
průtahu Telčí
V polovině května začala zásadní a rozsáhlá modernizace komunikace II/406
v průtahu města Telč v intravilánu
v délce 1,3 kilometru. V současné době
probíhá výstavba kanalizace a následně
je v plánu rekonstrukce vozovky.
„Dvouletý projekt je rozdělen na dvě
etapy, v letošní první etapě bude upraven úsek v Hradecké ulici, příští rok přijde na řadu ulice 9. května, včetně vybudování dvou okružních křižovatek,“
uvedl Libor Joukl (ČSSD), náměstek
hejtmana pro oblast dopravy. Celkové
náklady stavby se vyšplhají na zhruba
25 milionů korun. S financováním 85 %

Hradecká ulice ještě v letošním roce
změní díky rozsáhlé rekonstrukci svou
podobu.

nákladů pomůže Kraji Vysočina dotace z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Podle Libora Joukla je v letošním
roce v plánu proinvestovat necelou polovinu nákladů.
Současně s krajskou rekonstrukcí silnice probíhá i rekonstrukce vodovodní
a kanalizační sítě, chodníků a veřejného osvětlení. Investorem těchto prací je
město Telč. Projekt II/406 Telč – průtah
získal podporu z Operačního programu
Evropská územní spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007–2013. Pět procent
ke zmíněným 85 z EU tvoří příspěvek ze
státního rozpočtu ČR a zbývající část financuje Kraj Vysočina ze svého rozpočtu.
text: Eva Vorálková foto: archiv Kraje Vysočina

aktuálně

www.kr-vysocina.cz

V Havlíčkově Brodě byl otevřen
první krajský Family Point
V Havlíčkově Brodě funguje první krajské kontaktní místo, které má
být přátelské rodině, takzvaný Family Point.

„Jedná se o informační místo, kam mohou
přijít nejen celé rodiny ale třeba jen maminky s dětmi, kde si mohou odpočinout,
pohrát, vyměnit si mezi sebou zkušenosti
anebo se více dozvědět o problémech rodiny. Na základě posledních zkušeností
z jiných měst je o tato zařízení z řad veřejnosti velký zájem,“ vysvětluje radní
pro sociální oblast Petr Krčál. V bezbariérovém kontaktním místě najdou rodiny
prostor pro běžné potřeby spojené s péčí
o malé děti, jako je přebalení, nakojení
nebo ohřátí dětské stravy, ale také dětský
koutek. V Horní ulici, kde bylo první krajské zařízení tohoto druhu otevřeno, je návštěvníkům k dispozici také bezplatný internet nebo řada informací a poradenské
služby, které se vážou k rodinné problematice. Místo slouží také ke zvýraznění
stoupajícího významu rodiny v naší společnosti. „Kontaktní je zařízení proto, že
zde bude kontaktní pracovnice, na kterou
se rodiny budou moci obrátit v případě
psychologických, vztahových nebo třeba

Radní Petr Krčál popřál úspěch pracovnicím Family Pointu v Havlíčkově Brodě a předal jim kytičku.

právních problémů. Pomůže v situacích,
které mohou rodinu ohrozit,“ doplňuje
koordinátorka projektu Miluše Průšová.
Kraj Vysočina se inspiroval v Jihomoravském kraji, kde už hustá síť Family Pointů funguje pod hlavičkou neziskové organizace Centra pro rodinu a sociální péči.
Ta je i partnerem projektu rozvoje Family
Pointů na Vysočině. Další zařízení tohoto druhu mají být otevřena v Jihlavě a Třebíči. Místa přátelská rodině vzniknou

v rámci evropského projektu Žijeme
a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky
příspěvkových organizací Kraje Vysočina
v kontextu rodinné politiky kraje.
Family Point sídli v Horní ulici nedaleko Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě. Otevřeno má každý den od 9 do 15 hodin, po prázdninách bude otevírací doba
ještě prodloužena.
text: Ondřej Rázl foto: Libor Blažek

Na Vysočině odstartovaly debaty s osobnostmi nejen z regionu
Díky novému projektu Kulatých stolů Vysočiny přijedou do regionu zajímavé osobnosti nejen z Vysočiny. Ve zhruba dvouhodinové debatě otevírají hosté různá
aktuální témata. První setkání se zástupci firem a organizací z Vysočiny odstartoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) a hovořilo se o opravě
dálnice D1, dopravní infrastruktuře

Vysočiny, jejím využívání firmami podnikajícími v regionu, ale také o zdravotnictví, školství nebo řízení kraje. Druhý kulatý stůl s předsedou Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže Petrem Rafajem byl
tematicky zaměřen na zadávání veřejných
zakázek a výběrová řízení.
Kulaté stoly Vysočiny, které od května
pořádá v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě

pod záštitou hejtmana kraje společnost
Authoria, se inspirovaly stejným formátem, který v Praze připravuje řadu let
společnost Comenius. „Naší snahou je
nabídnout zástupcům firem a organizací
z Vysočiny prostor pro debatu se zajímavými hosty nejen z regionu,“ přiblížila setkání jednatelka společnosti Marie Rubišarová Medová.
text: Eva Vorálková

Návrh podoby budoucí Páteřní sítě středních škol Kraje Vysočina
Nová centra
 Centrum pro technické vzdělávání
Jihlava: spojení Střední průmyslové školy
Jihlava + Střední školy technické Jihlava +
Střední školy automobilní Jihlava
(k 1. 7. 2014)
 Centrum odborného vzdělávání
pro obchod a služby Jihlava: spojení
Obchodní akademie Jihlava a Jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky
Jihlava + Stření školy obchodu a služeb
Jihlava + Střední zdravotnické školy
a VOŠ zdravotnické Jihlava (k 1. 7. 2014)
 Centrum technického vzdělávání
Třebíč: spojení Střední průmyslové
školy Třebíč + Střední školy řemesel
Třebíč (k 1. 7. 2014)
 C
 entrum technického vzdělávání
Žďár nad Sázavou: spojení VOŠ
a Střední průmyslové školy Žďár nad
Sázavou + Střední školy technické Žďár
nad Sázavou (k 1. 7. 2014)
 Centrum odborného vzdělávání
pro obchod a služby Třebíč: spojení
Hotelové školy Třebíč + Obchodní
akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky
Třebíč (k 1. 7. 2014)

Fungující centra
(v jedné organizaci jsou integrované maturitní i učební obory, nástavby a obory
pro handicapované)
 Centrum obchodu a služeb Havlíčkův Brod: Obchodní akademie
a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 Centrum technického vzdělávání
Pelhřimov: Střední průmyslová
škola a střední odborné učiliště
Pelhřimov
 Centrum uměleckých řemesel Světlá nad Sázavou: Akademie – Vyšší
odborná škola, Gymnázium a Střední
odborná škola uměleckoprůmyslová
Světlá nad Sázavou
 Centrum stavební v Třebíči: Střední
škola stavební Třebíč
 Centrum stavební v Jihlavě: Střední
škola stavební Jihlava
 Centrum zemědělského vzdělávání: Česká zemědělská akademie
v Humpolci
Změny v organizaci
menších školských zařízení
 Perspektiva Střední škola řemesel
a služeb Velké Meziříčí: spojení









Střední školy řemesel a služeb Velké
Meziříčí a Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
k 1. 7. 2014
P erspektiva VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř: spojení Vyšší odborné
školy a Obchodní akademie Chotěboř
se Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř k 1. 7. 2014
P erspektiva Obchodní akademie
Pelhřimov: spojení Obchodní akademie Pelhřimov s Gymnáziem Pelhřimov
k 1. 7. 2014
Perspektiva Gymnázium Pacov:
Zastupitelstvo města Pacova přijalo
usnesení o záměru převzít od Kraje
Vysočina vzdělávací činnost gymnázia
od 1. 1. 2015
Organizační přičlenění Domova
mládeže a Školní jídelny Jihlava
ke Střední škole stavební Jihlava
k 1. 1. 2015

Uvedené návrhy musí ještě definitivně
projednat a rozhodnout o nich Zastupitelstvo Kraje Vysočina, které zasedne
25. června 2013 (tedy po uzávěrce tohoto
zdroj: KÚ
vydání novin Kraj Vysočina).

Povodně potrápily Pelhřimovsko, Vysočina pomáhala i jiným krajům
Povodně na přelomu května a června se
do značné míry Vysočině vyhnuly, nejzasaženější částí se stalo Pelhřimovsko. Dobrovolní a profesionální hasiči z regionu tak vedle odstraňování následků povodní v kraji
pomáhali od počátku června také v Praze.
K pomoci postiženým obcím a městům se

připojil i Kraj Vysočina. „Uvědomujeme
si, že velká část starostí se objeví, až velká
voda opadne. Proto navrhnu krajskému
zastupitelstvu k projednání symbolickou
finanční pomoc postiženým konkrétním
krajům v celkové výši jeden milion korun,“ deklaroval Jiří Běhounek (nez. za

ČSSD), hejtman Kraje Vysočina. Celkem
odjelo z Vysočiny pomáhat do postižených
oblastí téměř 150 hasičů. „Tři odřady byly
složené z profesionálních hasičů a jeden
odřad tvořili hasiči dobrovolní,“ dodala
Petra Musilová, tisková mluvčí krajských
hasičů.
text: Milan Pilař

Fond Vysočiny pomohl
projektům za více
než 120 milionů korun
Fond Vysočiny (FV) hospodařil v loňském roce se 49 miliony korun, které
byly rozdělovány v celkem osmnácti
grantových programech, z nichž
sedmnáct bylo stejných jako v minulosti. Nový byl program Podporujeme
prorodinnou politiku obcí.
„Fond Vysočiny uspokojil v roce 2012
celkem 641 žadatelů, což bylo 59,2 %
z celkového počtu podaných žádostí (1083), přidělená podpora dosáhla
zhruba 43,1 milionu korun. Podmínkou
pro její přidělení je i vlastní podíl žadatele, který vloni představoval částku
77,7 milionu korun. Díky Fondu Vysočiny se tak v regionu uskutečnily či uskuteční projekty v celkové hodnotě
120,8 milionu korun. Průměrná výše
vlastních prostředků žadatelů na 1 Kč
vydanou z FV dosáhla v roce 2012
za vyhodnocené programy téměř dvou
korun,“ uvedl Vladimír Novotný (ČSSD),
náměstek hejtmana pro oblast financí.
Nejvýznamnější skupinu žadatelů
o podporu tvořila ze čtyřiceti procent
města a obce. Díky dotaci z FV tak
mohly například obnovovat dětská dopravní hřiště, zvýšit bezpečnost chodců,
dovybavit kuchyně v mateřských školách nebo pořizovat projektové dokumentace na veřejné vodovody. Drobní
podnikatelé zase mohli díky FV pořizovat nové technologie, výrobní zařízení,
rozšiřovat podnikatelské prostory nebo
dobudovat doprovodnou infrastrukturu
cestovního ruchu. Poslední větší skupinou žadatelů byly neziskové organizace, kterým FV spoluﬁnancoval investice
na zkvalitňování sociálních služeb, údržbu sportovních zařízení, přispíval také
na pořadatelství kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění či specifické
programy v oblasti prevence kriminality.
text: Milan Pilař

Krajský klikací rozpočet
si našel své příznivce
První týdny fungování má za sebou
nový speciální portál Kraje Vysočina, který přibližuje krajský rozpočet
populární formou. „Zájemci mohou
sledovat hospodaření Kraje Vysočina
a průběžně zjišťovat stav krajských
příjmů a výdajů v jednotlivých oblastech a hodnotit, na co a jak finanční
prostředky v kraji vynakládáme,“
popisuje fungování portálu Vladimír
Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana
pro oblast financí.

Ukázka rozklikávacího rozpočtu.

Podle jeho slov dokazují přístupy
na portál, že o klikací rozpočet je zájem
a byl to vůči občanům krok správným
směrem. Za dva měsíce provozu portálu
navštívilo dosud jeho stránky asi 1100
zájemců o hospodaření kraje a kolem
720 unikátních návštěvníků. Se zájmem
uživatelů se setkala také tzv. bublinová
aplikace nazvaná Rozpočet hrou, která
umožňuje hravou formou prostřednictvím skutečných čísel modelovat příjmy
a výdaje krajského rozpočtu a sledovat
text: Milan Pilař
rovnováhu mezi nimi.
Více na www.kr-vysocina.cz/rozpocet.asp
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Skutků roku je čtyřiadvacet

Jedním z projektů jihlavské vysoké školy
je Univerzita třetího věku.

Kraj Vysočina spolupracuje
s jihlavskou vysokou školou
Kraj Vysočina realizuje s Vysokou školou
polytechnickou v Jihlavě kromě jiného
tzv. projektové partnerství. Na jeho základě vzniklo několik studií, studenti se
mohou účastnit stáží, podstatná je také
mezinárodní spolupráce. Za všechny
projekty lze jmenovat kurzy Univerzity třetího věku, pro které jihlavská
polytechnika zajišťuje lektory. „Kurzy
poskytují seniorům aktivní trávení volného času a přinášejí jim nové informace
i zážitky,“ vyjádřil se ke vzdělávání
seniorů radní Kraje Vysočina pro oblast
sociálních věcí Petr Krčál. Studenti Vysoké školy polytechnické mohou také díky
Kraji Vysočina absolvovat stáže jednak
na krajském úřadě, jednak v kanceláři
kraje v Bruselu. „V akademickém roce
2012/2013 prošlo stáží na krajském
úřadě třináct studentů. Byli to především
studenti oborů Finance a řízení, Cestovní
ruch či Aplikovaná informatika. Na stáž
do Bruselu by měl v příštím akademickém roce vycestovat jeden student,“
upřesnila vedoucí krajského odboru
regionálního rozvoje Iveta Fryšová.
text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje Vysočina

Nový projekt má zvýšit
zájem o zemědělství
v regionu
Kraj Vysočina odstartoval nový projekt
Zemědělství život Vysočiny, jehož cílem
je ukázat budoucím středoškolákům současnou podobu moderního regionálního
zemědělství a bořit zažité mýty, které jsou
s touto oblastí po desetiletí spojeny.
Družstvo vlastníků půdy a majetku
Slavíkov představilo pilotní projekt veřejnosti jako první. Na praktické ukázce
mohli zájemci zhlédnout rychlou sklizeň. Během deseti minut si technika poradila s posečením půlhektarové louky,
sklizením a odvezením krmiva.
„Zemědělci ve Slavíkově vsadili
na nejmodernější technologie. Téměř
většina techniky je řízena počítačem,
je možné ji sledovat přes navigační
satelitní systémy a výkony zde mohou
denně porovnávat a statisticky zpracovávat. Tak vypadá budoucnost zemědělství na Vysočině. Vedení kraje chce ukázat, že takových provozů je v regionu
víc a práce v nich je stále atraktivnější,“ doplnil Zdeněk Chlád (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast životního
prostředí, lesního, vodního hospodářství
a zemědělství.
text Milan Pilař

Kraj myslivcům zaplatí
za odstřel divočáků
Kraj Vysočina letos poprvé přispěje
na odstřel přemnožených divokých
prasat. Myslivci budou odlov prokazovat předložením spodní čelisti.
Za bachyni dostanou 400 korun
a 200 korun za sele. Kraj chce přispět
ke snížení stavů černé zvěře, protože
škodí na polích zemědělcům. Stoupá
prý také hrozba přenosu nákaz
na domácí chovy prasat. Od pilotního projektu si slibuje i zpřesnění
evidence černé zvěře. Kraj bude
přispívat na odstřel zvířat od 20.
června do konce tohoto roku, bude
intenzivně spolupracovat s okresními
spolky Českomoravské myslivecké
jednoty. „Loni bylo v kraji odloveno
asi 12 000 divočáků, zhruba o polovinu více než o rok dříve,“ informoval
krajský radní pro oblast lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
Zdeněk Chlád (ČSSD).
text: Jitka Svatošová

Kraj Vysočina počtvrté
vyhlásil soutěž Skutek
roku, v níž hledá dobrovolné skutky jednotlivců
i projekty právnických
osob, které pomohly k rozvoji regionu.
Slavnostní vyhlášení
hostil 10. června zámek
ve Velkém Meziříčí.
„Skutek roku si klade za cíl ocenit ty,
kteří vykonají něco nad rámec běžné
činnosti či svých povinností,“ vysvětluje radní pro oblast regionálního rozvoje
Martin Hyský (ČSSD). Celkem bylo letos nominováno asi 70 projektů a aktivit, do hlasování se během měsíce a půl
zapojilo více než dva tisíce lidí. Projekty
právnických osob vybírala odborná porota. Nakonec získalo ocenění patnáct
skutků fyzických osob a devět projektů
právnických osob.
„Největší podporu v hlasování veřejnosti měla výstava Zmizelí sousedé Heleny Štumarové, charitativní koncert
Kristýny Staňkové Muzika dětem a organizace akce Klábosilův noční pochod
Radka Hůlky. Mezi projekty je také řada
inovativních aktivit, které přispívají
ke zvyšování kvality života na Vysočině, například projekt Fantazáků z Jeřišna, v němž se spojili klienti domova pro

Anna Šimonová, ředitelka Dobrovolnického centra FOKUS Vysočina, přebírá ocenění
za aktivitu „Senioři seniorům“ od krajského radního Petra Piňose. Akce byla uspořádána u
příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

seniory s dětmi a spolupracují na výrobě
knihy, nebo Projekt Budkování občanského sdružení Zelené srdce, který zapojil dobrovolníky do výroby ptačích budek, ty pak rozdali domovům důchodců
a dalším organizacím v Humpolci,“ vypočítává vedoucí Odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu Iveta Fryšová.
Nejúspěšnější projekty postupují
do přeshraničního kola soutěže a budou

v příštím roce konfrontovány s projekty
z Dolního Rakouska. Vítězové domácích
kategorií získali originální kovaný symbol soutěže od telčského uměleckého kováře Davida Habermanna. Soutěž je vyhlašována v rámci projektu Angažovanci
v česko-rakouské přeshraniční spolupráci a jeho cílem je zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu.
text: Ondřej Rázl foto: Luboš Pavlíček

Pošesté ocenili výrazné osobnosti
regionu záslužnými medailemi
Hejtman Jiří Běhounek vyznamenal koncem května výjimečné osobnosti mezi profesionálními záchranáři, policisty a hasiči Záslužnými medailemi
Kraje Vysočina. „Ocenili jsme výrazné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj a fungování složek
krajského integrovaného záchranného systému.
Medaile jsou také za výjimečné nasazení při plnění pracovních povinností a zejména pohotovost
a odvahu při záchraně lidských životů,“ uvedl důvody, za něž byly jednotliví záchranáři, policisté
a hasiči oceněni, Jiří Běhounek (nez. za ČSSD),
hejtman Kraje Vysočina. Společně s ním poděkovali oceněným předseda Senátu Parlamentu
ČR Milan Štěch (ČSSD) a představitelé jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.
Více informací o jednotlivých oceněných najdete
na stránkách www.kr-vysocina.cz.
Hejtman Jiří Běhounek předává medaili prvního stupně za záchranu života Romanu Červenkovi.

text Milan Pilař foto: archiv Kraje Vysočina

Partnerství Comenius Regio
pomáhá školství na Vysočině
Kraj Vysočina se před dvěma lety zapojil
do mezinárodní spolupráce na úrovni obcí
a regionů a stal se tak dalším členem aktivity Partnerství Comenius Regio, financované Programem celoživotního učení. Cílem
této bilaterální spolupráce je především
vzájemné předávání zkušeností z oblasti
školství a školního vzdělávání za pomoci
projektové práce a zahraničních cest.
V současnosti zástupci kraje a krajských
organizací vstoupili do partnerství hned se
dvěma zeměmi, a to s Francií a Finskem. Kraj
Vysočina se svým partnerským regionem
Champagne Ardenne ve Francii realizuje
projekt Škola a firma – ruku v ruce. Projektu
se aktivně účastnili i vedoucí pracovníci škol,
jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Šlo
o Českou zemědělskou akademii Humpolec,
SŠ stavební Jihlava, SŠ technickou Žďár nad
Sázavou a o okresní organizaci Hospodářské
komory. Projekt měl zjistit, jakou podporu
má spolupráce odborně zaměřené školy a firmy a jaké mechanismy jí nahrávají. „Inspiraci
jsme našli v systému kariérního poradenství
pro žáky ZŠ, ale také v oblasti začlenění studentů se vzdělávacími problémy do studijního procesu,“ uvedla Jana Fialová (ČSSD),
radní pro oblast školství.

Inspiraci v oblasti efektivního řízení
škol jsme našli u Finů
Díky aktivitě Comenius Regio Kraj Vysočina spolupracuje i s finským městem
Tampere na projektu s názvem Efektivní řízení školy. V rámci dvouletého projektu vyjela do Finska na zkušenou nejen
politická reprezentace, ale také metodičtí
pracovníci, zaměstnanci našeho kraje, zaměstnanci příspěvkové organizace Vysočina Education i zástupci středních škol,
které kraj zřizuje. Během pěti setkání,

která se střídavě uskutečnila na Vysočině
a v Tampere, se všichni účastníci projektu
seznámili s procesy, které byly ve Finsku
postupně v oblasti efektivního řízení škol
zavedeny, například s nástrojem hodnocení kvality CAF. „Velmi zajímavý je zcela odlišný vzdělávací systém na středních
školách založený na vysoké volitelnosti jednotlivých prvků ze strany studentů,
díky čemuž si studenti mohou sami určit
kvalitu, obtížnost i délku studia,“ přiblížila Jana Fialová. Zástupce kraje zaujal také
finský systém celoživotního vzdělávání,
který umožňuje relativně jednoduše každému jednotlivci během života doplnit,
případně změnit kvalifikaci. Cílem projektu bylo seznámit se s nastavenými mechanismy, které ve Finsku přispívají k efektivnímu řízení středních škol a tím i k dobrým
výsledkům ve vzdělávacím procesu.
Konec obou projektů je naplánován
na letošní červenec a jejich výsledky, zajímavé postřehy i příklady dobré praxe jsou
k vidění od poloviny června v rámci výstavy instalované v prostorách krajského
úřadu.
text: Monika Fiedlerová foto: archiv Kraje Vysočina

Problémy v dopravě
nejen ve Velkém Meziříčí
Velké Meziříčí, tak
jako jiná města
na Vysočině, jimiž
vede silnice
č. II/602 souběžná
s dálnicí D1, se
potýkají s problémy v dopravě. Jde
především o průjezd kamionové
a nákladní dopravy přes město
v denních i nočních hodinách. Radnice udělala první krok k zjištění počtu
kamionů a nákladních aut projíždějících přes město. Z výsledků sčítání
dopravy, které probíhalo ve dnech
23. a 24. dubna 2013, vyplynulo,
že od posledního sčítání v roce
2010 došlo k nárůstu těžké dopravy
o 4,2 %. Denní průměr těžké dopravy
se zvedl o 194 projíždějících kamionů. Proto s Krajem Vysočina jednáme
o možnostech, jak tuto situaci zlepšit.
Jedním z kroků, který by znatelně snížil počet kamionů ve městě, je
vysokorychlostní vážení vozidel. Zajišťuje ho vlastník komunikace, tedy
Kraj Vysočina, kterému plyne do rozpočtu hlavní zisk z pokut za každé
přetížené vozidlo. Tato pokuta činí
7000 Kč za každou započatou tunu
přes povolenou váhu. Náměstek hejtmana Libor Joukl náš záměr na jednání hodnotil kladně.
Další velkou pomocí by bylo dokončení IV. etapy obchvatu II/360
směr Dolní Radslavice, který je nezbytný pro převedení dopravy z dálnice D1 ve směru na Třebíč mimo
centrum Velkého Meziříčí.
Je velmi nutné se zabývat vytvářením podmínek pro upřednostňování železniční nákladní dopravy před
silniční, alespoň v rámci dálkových
přepravních proudů. Jinde – například v Rakousku – tato přeprava
funguje naprosto normálně. A je samozřejmostí, že takto zvolená doprava chrání nejen životní prostředí, ale
i silniční síť před ničením.
Jsem přesvědčen, že tento systém
šetří miliardy, které vynakládá stát
na opravy všech komunikací.
Josef Komínek (ČSSD)
člen krajského zastupitelstva

Rodina regionální
značky má sedmnáctku
nových členů
O sedmnáct výrobků nebo skupin
výrobků se rozrostl počet nositelů
značky Vysočina regionální produkt.
Dělat čest Vysočině a deklarovat
šikovnost místních lidí tak nyní budou
i paštiky a pomazánky, uzené speciality, pečené čaje, přírodní mýdla nebo
třeba papírová krajka. Regionální
značka dokládá kvalitu těchto výrobků, jejich lokální původ i jedinečný
vztah k regionu.

„Všechny žádosti byly posouzeny
z hlediska délky tradice, podílu místních
surovin, ruční či duševní práce, specifičnosti pro region a výjimečných vlastností produktu,“ uvedla předsedkyně certifikační komise a krajská zastupitelka
Marie Černá (Pro Vysočinu). Regionální
výrobky jsou čím dál častěji k sehnání
v prodejnách, které se na jejich nabídku specializují. „Rozvoj těchto prodejen
kraj podporuje prostřednictvím grantového programu Fondu Vysočiny,“ konstatoval Martin Hyský (ČSSD), radní pro
oblast regionálního rozvoje a územního
plánování.
text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje Vysočina
Více na www.regionalni-znacky.cz/vysocina
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Na Vysočině
se hledají
náhradní rodiče
Kraj Vysočina spustil kampaň s názvem
Hledáme dětem rodinu. Jejím cílem je
nalézt rodiny, které mohou dětem poskytnout pěstounskou péči na přechodnou dobu – když jsou vlastní rodiče dětí
například v nemocnici nebo ve vězení.
„Záměrem kampaně je podpořit pěstounskou péči v Kraji Vysočina a přemýšlet o dalším využití dětských domovů,
ve kterých v současné době klesá počet
dětí,“ uvedl krajský radní pro sociální
oblast Petr Krčál (ČSSD).
Kampaň začala v uplynulém roce
a obsahuje přednášky a semináře se
stávajícími pěstouny a sociálními pracovníky. „Nehledáme stovky rodin pro
pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Naším cílem je oslovit ty, kteří budou splňovat požadavky, budou odborně připraveni a pravidelně školeni,“ doplnil Petr
Krčál. Podporu a všechny aktivity související s pěstounskou péčí mají na starost
Psychocentra – manželské a rodinné
poradny Kraje Vysočina, jejichž patronkou se stala režisérka, dokumentaristka
a scénáristka Helena Třeštíková. V Kraji
Vysočina žilo ke konci loňského roku
319 dětí v pěstounské péči a 117 dětí
v péči poručníků. Ústavní zařízení přijala
celkem 238 dětí z Vysočiny.
text: Monika Fiedlerová

Ája našla na Vysočině
pět supertalentů

www.kr-vysocina.cz

Klášterem v Želivě bude provázet
architekt Santini, v Náměšti
je otevřen hraběcí apartmán
S létem vstupují památky na Vysočině do hlavní
turistické sezony. Zámek
v Náměšti nad Oslavou
láká už teď na nově zprovozněnou prohlídkovou
trasu nazvanou Apartmán
hraběte Haugwitze.
Instalace připomíná způsob života majitelů zámku Jindřicha Haugwitze a jeho manželky Alice na počátku 20. století. Trasa zahrnuje osm veřejnosti dosud neznámých
místností v jižním křídle zámku. „Současná podoba sice není přesnou rekonstrukcí
původního stavu, ale v největší možné míře
vychází z dochovaných dobových fotografií a z písemných popisů z období před přestavbou zámku na letní sídlo prezidenta Edvarda Beneše,“ informovala jedna z autorek
prohlídkového okruhu Zuzana Vaverková.
V Želivě bude provádět Santini
S historií Kláštera Želiv seznámí návštěvníky o víkendu 6. a 7. července sám mistr Santini. V prostorách kláštera se ve spolupráci s Agenturou Modua a Opatstvím Želiv
odehrají prohlídky ve stylu živých obrazů.
V historickém divadelním příběhu vystoupí

Radní Petr Krčál předal nejlepším
soutěžícím hodnotné ceny.

Soutěž pro všechny talentované a výjimečné děti, které zpívají, tancují, hrají
na hudební nástroj nebo třeba kouzlí,
vyhlásil Kraj Vysočina v rámci projektu
Rodinné pasy Kraje Vysočina.
O třetí ročník soutěže Ája hledá
supertalent byl mezi dětmi nečekaně
velký zájem. Do krajského kola poslala porota 12 soutěžících, kteří ukázali
své umění v neděli 19. května v Jihlavě.
Na pódiu se zpívalo, tancovalo, hrálo
na hudební nástroje a nechyběla ani
akrobacie. Pět nejšikovnějších se probojovalo do celorepublikového superfinále, které se bude konat 24. srpna
v Šiklově mlýně u Zvole nad Pernštejnem. Vítěz tohoto klání si odnese hodnotnou cenu.
„Dětem na Vysočině nabízíme šanci uplatnit svůj talent. Jsme si vědomi,
jak důležité je podpořit děti v jejich
cílech a tím pádem i ocenit jejich úsilí
a práci. Vítězem je pro nás každý, kdo
najde odvahu a zúčastní se,“ říká radní
Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr
Krčál (ČSSD).
text: Ondřej Rázl foto: Milan Šustr

Do celostátního superfinále
za Kraj Vysočina postupují:
Daniel Unterfranc, Pelhřimov –
hra na saxofon
Simona Pivková, Nové Město
na Moravě – trio mažoretky
Karel Čížek, Ledeč nad Sázavou –
hra na bicí
Michaela Houzarová,
Jihlava – zpěv
Michaela Nováková, Telč – akrobatické vystoupení
Více na www.ajahledasupertalent.cz

Kam o prázdninách
na Vysočině?
Zastupitelé Kraje Vysočina radí, jaké
místo v regionu by doporučili jako
prázdninový tip, kam by se čtenáři novin Kraj Vysočina mohli vydat v letních
dnech po Vysočině.
Nechal bych každého
čerpat inspiraci z krajských publikací nebo
otevřít krajské webové
stránky v sekci kultura
či jít přímo do infocenter, která jsou v každém větším městě.
Z nových kulturních počinů doporučuji věnovat pozornost oceněným:
akci Trampský širák ve Štokách nebo
obnovenému Nápravníkově stavení
ve skanzenu Humpolec.
Lubomír Drápela
zastupitel Kraje Vysočina (KSČM)

Zámek v Náměšti nad Oslavou nabídne od prázdnin nově zprovozněnou prohlídkovou trasu
nazvanou Apartmán hraběte Haugwitze.

dvacítka profesionálních herců, vedená architektem Janem Blažejem Santini
Aichlem. Za netradiční prohlídkou národní
kulturní památky stojí příspěvková organizace Vysočina Tourism, která akci s názvem
Výlety do historie poprvé uspořádala už
před pěti lety. „Cílem je ukázat především
rodinám s dětmi památkové objekty našeho
regionu originálním způsobem,“ vysvětlila
mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.
V roce 2008 Vysočina Tourism

zorganizovala putování s rytířem Čeňkem
po hradech Roštejn, Lipnice a Kámen,
v roce 2012 pomáhal odhalovat tajemství
velkého pergamenu na zámcích v Jaroměřicích nad Rokytnou, ve Velkém Meziříčí,
v Žirovnici a v Náměšti nad Oslavou literát
Tomáš Štítný ze Štítného. V loňském roce
pak hrady Lipnice, Roštejn a v Polné přivítaly krále Jiřího z Poděbrad.
text: Lucie Pátková foto: Jitka Skořepová, Národní
památkový ústav České Budějovice

Alois Budík – malíř sluncem prozářených krajin
Od narození malíře Aloise Budíka uplynulo 8. června 125 let. Narodil se roku
1888 v Bučovicích a zemřel 4. prosince
1945 v Třebíči.
Byl autodidaktem, AVU v Praze totiž kvůli úmrtí otce nedokončil. Cestoval
po Evropě, navštívil i Afriku, ale bytostně
zakotvil v Podyjí, u Bítova, tehdy v krajině
přehradou ještě nedotčené, v údolí Želetavky plném mlýnů a romantických zákoutí. Nejvíce si zde oblíbil barevné, sluncem
prozářené podzimy. Při svých toulkách se
seznámil s Romanem Havelkou a s hrotovickým malířem F. B. Zvěřinou.
V roce 1921 ho pozvala městská rada
do Znojma, kde našel příznivé podmínky

Anketa

Alois Budík v plenéru.

pro svou tvorbu. Přispívalo k tomu klidné
rodinné prostředí a sympatie veřejnosti.
V roce 1938 však vzhledem k situaci
musel Znojmo opustit a přestěhovat se
do Třebíče. I tady ho zaujalo okolí města
a na svých plátnech zachytil malebnou
krajinu Pojihlaví.
„Pamatuji si jako kluk, že jsem pana
Budíka doprovázel k Vodovodnímu rybníku v Třebíči. Nesl jsem mu ještě s jinými kamarády stoličku a polní štafle. Na ty
si malíř připevnil deštník, aby ho nerušilo
okolní prostředí a soustředil se na odraz
lesa na hladině rybníka. Dosud vidím to
plátno před sebou a cítím vůni terpentýnových barev, které jsem v pozdější malířské dráze sám používal,“ vyznal se třebíčský rodák, akademický malíř Vlastimil
Toman.
V závěru života trápila Lojzu Budíka,
jak si sám říkal, nervová choroba. Velmi
ho mrzelo nepřiznání členství ve Sdružení výtvarných umělců, čímž ztratil důvěru
ve své umělecké i lidské poslání. Dostavily
se deprese, které posléze vyústily 4. prosince 1945 v jeho dobrovolný odchod ze
života.
text a foto: Pavel Kryštof Novák

Soutěž

Napište, jak se
pečuje o památky,
a vyhrajte
Autoři textů o práci, situaci a postojích lidí,
kteří se starají o památky na Vysočině, se
mohou přihlásit do pátého ročníku soutěže
Péče o naše památky 2013. Soutěž je
určena jak novinářům tištěných a elektronických médií, tak autorům na volné noze
nebo kronikářům měst a obcí. „Dlouhodobým, prvořadým cílem soutěže je nejen
medializace péče o kulturní dědictví, ale
i ocenění tvůrců, jejichž práce ukazuje
příkladný vztah k památkám kraje,“ uvedl
za organizátory klání Jan Kliment z Územního sdružení Syndikátu novinářů Vysočina.
Každý autor může poslat až tři publicistické materiály zveřejněné od začátku června do 16. listopadu letošního roku. Uzávěrka je 22. listopadu a porotou vybraní tvůrci
získají ocenění při novoročním setkání hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka (nez.
za ČSSD) s regionálními žurnalisty v lednu
2014.
text: Lucie Pátková

Na Vysočině mám řadu
míst, která opakovaně
navštěvuji, jak o prázdninách, tak i mimo ně,
například na prodloužené víkendy
nebo jednodenní výlety. Velice jsme si
s manželem zamilovali penzion Tisůvka
v Cikháji na Žďársku, kde je příležitost
k houbaření a výborná kuchyně, a také
sv. Kateřinu u Počátek.
Marie Černá
zastupitelka Kraje Vysočina (Pro Vysočinu)

Vysočina má spoustu
míst, kde stojí za to
strávit část prázdnin.
Loni jsem se účastnil
výborně organizovaného závodu horských
kol, který se konal v okolí Horní Cerekve. Název má příznačný – Přes
3 vrchy Vysočiny. Co takhle okusit letos
o prázdninách na kole či pěšky výstupy
na Křemešník, Čeřínek a Javořici? Přeji
krásné zážitky.
Ota Benc
zastupitel Kraje Vysočina (ODS)

Vysočina fandí kultuře

I letos probíhá pod názvem Vysočina
fandí kultuře řada zajímavých akcí
v regionu. „Vloni se tato rozsáhlá kulturní aktivita Kraje Vysočina představila
zejména unikátní výstavou připravenou
ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny
v Jihlavě, nazvanou Zamlčená moderna
/ Iluze a sny (Středoevropské umění ze
sbírky Patrika Šimona 1880–1930), s odbornými přednáškami a komentovanými
prohlídkami pro veřejnost. Významnou
součást tvořily tradiční i méně známé
kulturní aktivity v jednotlivých městech
Vysočiny rozšířené o Putování Vysočinou,
Muzejní a Galerijní noci, Dny otevřených
ateliérů, hudební a folklorní festivaly
nebo premiéra filmu o Josefu Hoffmannovi,“ přiblížila Marie Kružíková (ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu.
Letos se projekt zaměří na výjimečné aktivity muzeí a galerií, multižánrové
hudební festivaly nebo koncerty či semináře. „K hlavním akcím projektu patří
Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, Dny otevřených ateliérů pořádané
v rámci projektu Porta culturae nebo výstavy muzeí a galerií zřizovaných Krajem
Vysočina,“ doplnila Marie Kružíková.
Informace najdou zájemci na webových
stránkách, které jsou v porovnání s loňským
rokem uživatelsky přístupnější a příjemnější. Pozvání na akce projektu je určeno nejen
obyvatelům regionu a jeho návštěvníkům,
ale i turistům z Dolního Rakouska, partnerského regionu Kraje Vysočina.
text: Milan Pilař foto: archiv Kraje Vysočina

Více na www.vysocina-fandi-kulture.cz

Červen 2013

Pamětní síň indologa
Vincence Lesného
Komárovice na Třebíčsku
se zhruba stovkou obyvatel dokazují, že i z tak
malé vísky může vzejít
významná osobnost světové proslulosti.

V domě čp. 14 se 3. dubna 1882 narodil
nejvýznamnější český indolog, zakladatel
Školy orientálních jazyků a první řádný
profesor indologie na Karlově univerzitě ,
akademik Vincenc Lesný.
Nevelká pamětní síň se nachází v jeho
rodném domě s pamětní deskou přímo
na návsi naproti opravené kapličce sv. Josefa Dělníka. Návštěvu je třeba předem telefonicky domluvit na Obecním úřadě Komárovice. Jedna místnost s vitrínami a panely
návštěvníka seznámí s vědeckou, překladatelskou a cestovatelskou činností; V. Lesný
poznal Indii, Barmu i dnešní Bangladéš,
znal několik orientálních jazyků a některá
díla, např. básně nositele Nobelovy ceny
Rabíndranátha Thákura, přeložil z bengálštiny do češtiny poprvé. Studoval buddhismus a jeho dílo Buddha a buddhismus vydané v r. 1921 je považováno za stěžejní.
V komárovickém katastru se nacházejí dva prameny říčky Jevišovky. Jeden
z nich osadili pracovníci Povodí Moravy
roku 1995 velkým žulovým kamenem.
Turistická značka k němu nevede, z malého parkoviště na okraji lesního komplexu

Obálky děl Vincence Lesného.

jižně od obce přejdete silnici a vydáte se
asi 500 m po hraně lesa až k místu, kde se
les Bojůvka stáčí do pravého úhlu. Z jeho
rohu je to k prameni Jevišovky pod vrchem Láč asi 120 m. Traduje se, že tu tábořili počátkem 15. století husité, kteří
původní obec vypálili.
Druhý pramínek vyvěrá v malé studánce asi 500 metrů severněji od hlavního. Obcí protéká potrubím, poté napájí
Komárovický rybník a po 1 km se spojuje
s prvním potůčkem v říčku Jevišovku.

Při příjezdu do Komárovic od Domamile neujde pozornosti kopec Radvan, který se vypíná do výšky 548 m.
Jedna z jeho vysílacích rádiových stanic sloužících dříve jako rušičky „štvavých“ vysílačů je vysoká 110 metrů.
Komárovice najdete mezi Domamilí
a Budkovem na turistické mapě č. 80 –
Třebíčsko v sektoru C 3. Kontakt na obecní úřad: ou.komarovice@volny.cz nebo
tel. č. 568 466 031.
text a foto: Petr Novák

Klubíčko v Horní Cerekvi podporuje seberozvíjení dětí i maminek
Téměř desetiletou tradicí se pyšní Mateřské
centrum Klubíčko v Horní Cerekvi, které
v roce 2004 vzniklo z popudu dvou maminek Jany Šťastné a Vladimíry Spielvogelové. „Postupem času nás doplnila Marie
Hunalová a v roce 2007 jsme se z organizačních důvodů stali součástí Naděje, o. s.,“
popisuje začátky Klubíčka Jana Šťastná.
Klubíčko má ve svém programu mnoho
různorodých aktivit, kterých se nepravidelně účastní zhruba dvě stě příznivců. Pravidelná středeční setkání navštěvuje průměrně deset rodin, na společné výlety vyráží
i více jak padesát dospělých a jejich ratolestí. „Naším hlavním cílem je sociální aspekt,
chceme nabídnout místo, kde se mohou setkat děti i maminky, kde je možné zažít interakci s novým prostředím a získat nové
podněty pro další vývoj,“ přibližuje Šťastná.
Maminky i děti si tak mohou uvědomit,
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panorama

že rodičovská dovolená není jenom uklízení, vaření a praní, ale že je to čas seberozvíjení a poznání. To dokazují i přednášky a prezentace, které mohou maminky
v Klubíčku navštívit. Výhodou mateřského centra v Horní Cerekvi je domácí prostředí malého města, naproti tomu ale
otevřenost novým trendům. „Jednou měsíčně máme koutek zdravého stravování,
kdy k nám dorazí Andrea Nadrchalová
s ochutnávkou jídel ze zdravých surovin,“
doplňuje Šťastná.
Výčet aktivit Klubíčka nabízí středeční
setkávání s hudební a výtvarnou činností pro rozvoj dětí, přednášky pro dospělé,
angličtinu pro děti i dospělé, pilates, nordic walking, výlety nebo také prázdninový pobyt v Nové Cerekvi.
Více na www.mc-klubicko.cz.

Středeční setkávání maminek je plné
zajímavých činností.

text: Monika Fiedlerová foto: Jana Janoušková

recept

Červnový španělský ptáček
Oblíbeným českým jídlem jsou omáčky,
které se připravují na mnoho způsobů.
Tentokrát si uvaříme Španělského
ptáčka. Budeme potřebovat 4
lžíce tuku, mletý pepř, 8 plátků
hovězího, vepřového nebo
kuřecího masa, sůl a cibuli.
Do náplně 2 špekáčky
nebo 4 párky, 4 sladkokyselé
okurky, 2 vejce a plnotučnou
hořčici. Na omáčku si připravíme masový vývar a jíšku. Podle chuti hovězí, vepřové nebo
kuřecí maso nakrájíme na tenké
plátky, dobře ho naklepeme, osolíme
a opepříme. Uvaříme si vajíčka natvrdo a nakrájíme je na čtvrtky, stejně jako
párky nebo špekáčky. Sterilované okurky nakrájíme na půlky a vše naskládáme
na plátky masa potřené hořčicí. Plátky
s náplní svineme a svážeme nití. Oloupeme cibuli, nakrájíme ji na drobno a orestujeme ji na rozhřátém tuku. Do cibulky
vložíme ptáčky a ze všech stran je opékáme. Opečené ptáčky zalijeme vývarem
a necháme dusit dle typu masa 90 až 120
minut. Hotové ptáčky vyndáme z omáčky,

cibulku můžeme rozmixovat a do omáčky
přidat dle chuti vejce i okurky. Nakonec
zahustíme, přisolíme, dopepříme a můžeme podávat s rýží nebo houskovým
knedlíkem. Dobrou chuť. Pokud také rádi
trávíte čas v kuchyni a máte svůj oblíbený
recept, o který byste se chtěli podělit, stačí nám ho zaslat. Nejlepší recepty otiskneme a autora oceníme.
text a foto: Monika Fiedlerová

Zkoumáme ovzduší ČR
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD) byl přítomen slavnostnímu
otevření ojedinělé atmosférické stanice
Centra výzkumu globální změny Akademie
věd ČR, která vyrostla v Košeticích na Pelhřimovsku. Dominantní stožár vysoký
250 metrů je vlastně nejvyšší stavbou
svého druhu v České republice a v napojení na 22 supermoderních přístrojů
bude sloužit ke sledování kvality ovzduší
a k monitoringu skleníkových plynů.
„K výběru umístění stožáru jistě přispěla
i poloha observatoře v čistém vysočinském prostředí a dobré odborné zázemí.

Superstožár u Košetic je vysoký 250 metrů.

Michal Marek z Centra výzkumu globální
změny Akademie věd ČR a hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek.

Vysočina tak opět potvrdila svůj potenciál
pro vědecké projekty,“ nechal se slyšet
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Stožár, resp. jeho funkce byly veřejnosti
prakticky představeny při příležitosti 25.
výročí fungování meteorologické stanice
v Košeticích. Ta je v provozu od roku 1988.
text: Jitka Svatošová foto: Radim Hošek


Křížovka o ceny
Jeden z přátel Aloise Budíka, akademický malíř František Bohumír Zvěřina (1835–1908), byl v roce 1859 z Akademie výtvarných umění vyloučen pro své slovanofilství – na veřejnosti se totiž prezentoval výhradně slovanskými motivy.
Od té doby se po 31 let věnoval pedagogické činnosti – na školách v Kutné Hoře, v Mariboru ve Štýrsku, v Gorici, v Brně a ve Vídni. V Kutné Hoře se r. 1863 oženil, v roce 1866 mu byl udělen titul profesora. Zvěřina ... viz tajenka...,
přednášel v řeči české, německé a slovinské. V roce 1890 odešel do výslužby.
Autor:
Martin
Němeček

Filmová
masožravá
rostlina

Rychle

Název hlásZnačka naky označující
nosekundy
neznámou

Slitina hliníku a niklu

Vymezit

Omámená
alkoholem

Stará
solmizační
slabika

Obilnina
(množ.č.)

Syn boha
Día a milenky Európy

Homosexuál
(esperant.)

Obchodní
cestující

Chemická
značka
germánia

Část hlavy

Vládce
emirátu

Objekt přitahující železo
Nepokojný
člověk

Kaluž Slovensky žito

Slovenská
republika
(zkr.)

Plochá
střecha

Označení
limity

Nemoc
způsobená
selháním
imunity

Ruka

Upravovat
(anglicky)

Antoušek

Peřej
Primitivní
papírovina

2. díl tajenky
Stíny
(slovens.)
Značka
kilokalorie

Opuštěni
Zmatek
(z němč.)

Latinská
spojka (a)

Žlutý
chemický
prvek
Částečně

Drobná žíla
Zeleninový
pokrm

Obruba

Velmi vysoké napětí
(zkr.)

Taktika, styl
práce
Průhledná
hmota
2x snížený
tón
Japon. lovkyně perel

Přítmí
Africký slon

Vraníci
(knižně)
Tečka (zastarale)

Pracovní stůl
Hlav. město
Francie
Podnos
Svinovací
závěs

Zeyerův
knižní hrdina

Zvratná
částice
Zvíře podobné žirafě
Pánský
kabátek
Rozměr

Tělocvičná
poloha

Peněžní
obnos
Býv. SPZ Lipt.
Mikuláša

Starší
polní míra
(slovens.)
Symetrála
Moř. ryba
(pražma)
100 metrů
čtverečních

1. díl tajenky
Hráz
k tlumení
mořských
vln
Polévkový
knedlíček

Mezinárod.
den žen
Bájný letec

Jméno literáta Pavla

Česká
politická
platforma
K. Peake

3. díl tajenky

Kolonie

Zahrazovat

POMOC:
EVI,EDIT,
MÍNOS,
TAPA.

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje
Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky: Jsme podrobeni zákonům, abychom mohli být svobodní. Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou: Ladislav Drápela z Velkého Meziříčí, Ludmila Drhálková z Pozďatína, Marie Kolářová z Olešné.
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VYSOČINA EDUCATION
zahájila v dubnu 2013 realizaci projektu
Ředitel – manažer učící se organizace
CZ.1.07/1.3.50/02.0007

děkuje všem aktivním přihlášeným obcím za účast
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013
a gratuluje
obci JÁMY, okres Žďár nad Sázavou
k získání titulu Vesnice Vysočiny 2013
Spolek pro obnovu venkova ČR | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Svaz měst a obcí ČR
Ministerstvo zemědělství ČR | Krajská komise soutěže
U DĚLUJ Í

DIPLOM
V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2012

OBNOVY
Dyslektik neznamenáPROGRAMU
hlupák
anebVENKOVA
co by měli rodiče vědět?

Projekt podpoří profesní rozvoj vedoucích
pracovníků škol a školských zařízení Kraje
Vysočina prostřednictvím zavádění koučinku,
mentoringu, modelu CAF a dalších forem vzdělávání tak, aby byli schopni resp. připraveni
řídit školy, jako učící se organizace, které jsou

mu to učitelka v BASICu umí vysvětlit.
Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory
O hodně více si věří a dokonce začal
krásným větám, které čtete ve studijním plánu
obci
svého dítěte, realita je taková, že jeho handicap uvažovat i o íčkách, co nás doma velmi
potěšilo. Všimla jsem si, že Mirek začíná
ve škole téměř nikoho nezajímá. Dyslektik,
dysgrafik, či majitel jiné podobné poruchy? Pro mít vztah ke knížkám. Sám si dokonce
za
půjčil jednu v knihovně. Ve škole si změny všimla
učitele prostě hlupák, který pomalu čte a ještě
i paní učitelka. Z diktátů už dávno dostáváme 2,
pomaleji chápe. Je to začarovaný kruh. Vaše
což je obrovský úspěch.“
dítě se doma učí dlouhé hodiny, ovšem výsledky
Maminka M. L.
ve škole tomu rozhodně neodpovídají. Jakoby
červenec 2012vůbec nechápalo, co čte, natož aby dokázalo
předseda
text komise
,,Já jsem dnes dostala jedničku ze čtení. Ještě
někomu přetlumočit. Nakonec vám nezbude nic
USNADNĚTE
VAŠEMU DÍTĚTI UČENÍ
ÇÅÀ³¶À%Æ·È³F·¿Ç¶-Æ%Æ»Ç!·Àjsem nikdy nedostala jedničku ze čtení.“
jiného, než denně nastudovat několik předmětů
INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP
»À¶»È»¶Ç¾À-ÂC-ÅÆÇÂ
RADY
I PRO RODIČE
Ä³¶Ë»ÂÄÁÄÁ¶»!·
Dianka
a znovu je dítěti dovykládat. Což o to, pokud
·¸·½Æ»ÈÀ-ÂÁ¿ÁµÅ·
EFEKTIVNÍ
POMOC SE
trénujete na pozici učitele v základní škole, není
!Æ·À-¿ÂÅ³À-¿ÂÄ³ÈÁÂ»Å·¿
ČTENÍM,
PSANÍM, PRAVOPISEM,
TI UČENÍ
¿³Æ·¿³Æ»½ÁÇ³Ç!·À-¿
to na škodu. Jsou-li vaše ambice přece jen trochu Šance pro každého
MATEMATIKOU
A UČENÍM
NÍ PŘÍSTUP
jiné, zřejmě vás několikahodinová denní ztráta
Desítky popsaných stránek vyjádřeními od rodičů
RO RODIČE
725 377
774222
710,250,
775739
040355
808203
zrovna nadšením nenaplňuje…
ukazují, že i tyto děti mají šanci se zařadit mezi

DOUČOVÁNÍ I O PRÁZDNINÁCH,
LETNÍ TÁBORY.
POMOC
SE
Studijní centrum
BASIC
Plzeň
PŘÍPRAVA
NA OPRAVNÉ
ZKOUŠKY.
Prokopova 21
AVOPISEM,
Studijní301
centrum
BASIC – Jihlava, o.p.s.
00 Plzeň
Havlíčkovaplzen@basic.cz,
30, 586 01 Jihlava,
jihlava@basic.cz, www.basic.cz
U A UČENÍM
www.basic.cz

„Už po pár hodinách se změnil Mirkův přístup k češtině. Chválí si, jak

PREDNÁŠKA ZDARMA
Jak se učit s dětmi, aby tomu rozuměly

utonot.cz

Jihlava: čtvrtek 18. 7. v 17.30
Dále: letní doučování, příprava na reparáty

34/06-VI/13

Pokud by všichni dospělí porozuměli principům, jak se učit s dítětem, jakým překážkám může čelit a jak je zvládat,
byli by pro ně největším přítelem a stabilní oporou.

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?
Může tohle být náhoda?
Schindeleho minerály jsem začala užívat
na doporučení mé sestřenice, které opět
začaly růst černé vlasy a zmizely jí i další obtíže. Objednala jsem 3 plechovky a po více
jak roce užívání mi přestaly padat vlasy, přestala mě bolet krční páteř a rameno, přestala jsem mít studené ruce a nohy. Mám pocit
celkového zlepšení vitality a přílivu energie.
Před dvěma měsíci začal minerály užívat
také můj manžel. Cítí se klidnější a taktéž
došlo ke snížení kyselosti organizmu. Proto
objednávám další 2 plechovky.
Emílie Šulová, 63 let, Kopřivnice
Právě spotřebovávám první plechovku vašich minerálů a do užívání se již
zapojila celá má rodina. Jejich účinek
na organismus je jedinečný. Mé problémy s pohybovým aparátem ustoupily,
snížil se mi krevní tlak, přestaly se lámat
nehty. Závazně objednávám na dobírku
do domu jednu plechovku minerálů.
Kamil Koudela, Brodek u Konic
Vážení, dlouhodobě mě bolelo rameno.
Od listopadu jsem brala prášky na bolest,
kupovala jsem si prášky na klouby. Až před
měsícem mi přítelův syn doporučil vaše minerály. Beru je druhý měsíc a bolesti jsou
pryč. Každému je vřele doporučuji a děkuji,
Anna Luxová, Potštát
Na jaře jsem se dozvěděl o vašich minerálech. Je mi 47 let a již delší dobu jsem
se necítil dobře. Měl jsem bolesti zad,
kloubů a od krční páteře i bolesti hlavy.
Začal jsem užívat 1 odměrku denně, a už
se dostavují první hojivé výsledky. Mám

Nebo snad podvod?
více energie, více elánu a dokonce čekáme s přítelkyní naši vysněnou holčičku.
Už i příbuzní a známí minerály objednávají. Děkuji a zase se ozvu,
Luděk Svatek, Tábor
Jsem kardiak, delší dobu na lécích
na krevní tlak a arytmii, což se projevilo
problémy v zažívacím traktu. Manželka
preferuje léčbu látkami přírodního původu
a naordinovala mně vaše minerály. Účinek
se dostavil po 3 týdnech v dobrém slova
smyslu, takže zelenou minerálům. Zdraví,
Ing. Jan Hubáček, Olomouc
Od listopadu užívám pravidelně Schindeleho minerály a mohu je vřele doporučit.
V nemocnici jsem ležela s bolavým ramenem, padaly mně vlasy a celkově nic moc.
Po nějakém čase s minerály se mi stav
natolik zlepšil, že ruku zvednu, bolesti jsou
mírnější, a vůbec mám lepší život, takže
děkuji i sobě, že jsem do toho šla.
Marie Jagrová,
Ždírec nad Doubravou
Předem děkuji za minerály, neboť mi velmi pomohly. Trpím na chudokrevnost, zhoršila
se mi kyselina močová
a jsem diabetik II. stupně. Po dobrání minerálů
se mi zlepšilo vše, o čem
jsem psal, takže si objednávám další dávku.
Václav Větrovec,
Plzeň

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

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

Placebo?

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

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

0,0098 g

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
• Cena 635 Kč/kg vč. poštovného, vydrží cca ½ roku.
• Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 585Kč/1 kus, 3 ks = 555Kč/1 kus,
4–5ks = 535 Kč/1 ks, 6–9 ks = 505 Kč/1 ks, od 10 ks = 480 Kč/1 ks.
• Při objednání 2 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
• Ceny kapslí: 1 ks = 746 Kč, 2 ks = 696 Kč/1 kus, 3 ks = 666 Kč/1 kus, 4–5 ks = 646 Kč/1 ks, 6–9 ks =
616 Kč/1 ks, od 10 ks = 596 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
• Množstevní slevy lze kombinovat s plechovkami.
Např. 1 plechovka + 1 kapsle = 1281 Kč (+ kniha zdarma).

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

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
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asic.cz

podporuje: AUTONOT v. o. s. – www.autonot.cz

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

z

Svatovítské nám. 128, 393 01 Pelhřimov, pelhrimov@basic.cz, www.basic.cz

Složení na 100 g
prášku

ORY.

Studijní centrum BASIC – Vysočina, o.p.s.

Více informací krivanek@vys-edu.cz, nova@vys-edu.cz, www.vys-edu.cz
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Podpoříme vedoucí pracovníky ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina těmito klíčovými aktivitami:
•Diagnostika vzdělávacích a rozvojových potřeb vedoucích pracovníků
•Cyklus vzdělávacích seminářů pro vedoucí pracovníky
•Rozvoj manažerských kompetencí vedoucích pracovníků škol
•Zavádění CAF na školách Kraje Vysočina

úspěšné studenty a zajistit si tak uplatnění v životě. Problém je však v tom, jak se učit.

Zázrak? Asi jo…

schopné tvořivě reagovat na změny prostředí,
rozvíjet týmy a nastavit institucionalizované
procesy stálého sebehodnocení a sebezlepšování.
Partnerem projektu je Společnost pro kvalitu školy, o. s.,

Červen 2013
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Vevera – Koutník
Jihlava, Jana Masaryka 32
(u Slávie)
Telefon:

567 307 313, 605 707 528
Stálá služba
pro převozy zemřelých:

603 452 119
07/06-VII/13

Otevírací doba: Po–Čt 7.00–15.30 Pá 7.00–14.00

www.pv-pohrebnisluzba.cz

PLETIVO

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

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

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

cena
15,50 Kč
17,30 Kč
19,50 Kč
20,30 Kč
28,00 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

30/06-VII/13

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

31/06-VII/13
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napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

Den otevřených oken a dveří se vydařil!
Je už třetí v pořadí. Když s tím tady, ve firmě PKS okna, začínali, patřili k nemnoha výrobním podnikům, které si pouštěly
do areálu, dokonce k výrobním linkám, nejen rodinné příslušníky svých zaměstnanců, ale vlastně kohokoli z okolí. Nazvali
to Den otevřených oken a dveří. A tak se v sobotu 15. června
brána firmy ve Žďáru nad Sázavou otevřela pro všechny již
potřetí – k názvu přibyl letopočet 2013.

32/06-VII/13

Akce tentokrát přilákala na více než sedm
stovek návštěvníků, přesně 711 malých
i velkých, mužů i žen. Návštěvníci si prohlédli moderní výrobní prostředí – v daném oboru to nejmodernější na Vysočině,
ostatně jak jinak u široko daleko největšího
výrobce oken. Jednotlivci i rodiny s dětmi,
všichni si užili také spoustu zábavy, soutěže i atrakce. Dospělí návštěvníci se nechali ohromovat linkou na výrobu plastových
oken s nejmodernější současnou technologií. Ta byla i letos v chodu, byť jen částečném. „Už vloni, po předloňském neuvěřitelném zájmu veřejnosti, jsme spustili
alespoň částečný provoz linky na plastová
okna a i některé operace z výroby dřevěných oken,“ komentoval to David Kosek,

Počasí tentokrát vyšlo

Skákací hrad

Prohlídky s odborným výkladem

„Vloupání“ do plastového okna

vedoucí marketingu firmy. Zájemcům o organizovanou prohlídku provozu se věnovali vedoucí techničtí pracovníci – konec
konců všichni jsou do svého oboru fandové
a co o výrobě oken nevědí oni, nestojí za to
vědět, jak se říká lidově. Ale bylo na co se

dívat i mimo výrobu – třeba při demonstraci
rozdílů v bezpečnosti různých typů prosklení oken nebo při ukázce hraného vloupání
do zavřeného okna, a samozřejmě velkou
část pozornosti přilákala i zábavná část
programu.

„Nechceme, aby to byla jen přehlídka techniky a strojů nebo ukázky brilantní zručnosti našich lidí,“ komentuje dění v areálu firmy
vedoucí marketingu. „I když jsme na to dost
hrdí, samozřejmě. Chtěli jsme především
opět navodit atmosféru rodinné pohodové
akce – to pro rodiny našich několika stovek
zaměstnanců, ale i pro naše „širší okolí veřejnosti“, jak se jmenují sousedé a občané
města v chytrých knihách,“ dodává.
Nejmenší návštěvníci si užili dětského
dopoledne s Hitrádiem Vysočina, soutěžemi, skákacími hrady, loutkovou pohádkou, nebo i malováním na obličej. Byla to
taková malá pouť, všude vstup zdarma
a k radosti dětí se točila zmrzlina.
Společnost PKS okna a.s. patří mezi velké hráče na poli výroby oken. Třiadvacet let,
od roku 1991 se zaměřuje na výrobu oken
a dveří a jako jednička na Vysočině patří
i do TOP 10 ve svém oboru v zemi. S ročním
obratem kolem půl miliardy korun se PKS
okna a.s. drží na své pozici vzdor dopadům
současné krize právě do stavebnictví a stavební výroby.

Malování na obličej

www.pksokna.cz
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Miloš Zeman navštívil Žďársko, zúčastnil se otvírání studánek

foto: Luboš Pavlíček

Výběr jižní Moravy s pěti hráči Třebíče
Nuclears v sestavě nenašel v České
republice přemožitele a postupuje
na evropský kvalifikační turnaj
do polského Kutna.

Třebíčští baseballisté
posunuli výběr
na turnaj v Polsku
Miloš Zeman obdaroval malé zpěvačky růžemi.

Při otvírání studánek zazněla díla skladatele Bohuslava Martinů.

Vysočina na Street Party v Bruselu

foto: archiv Kraje Vysočina

Pětice třebíčských baseballistů
nastoupila v základní sestavě výběru
jižní Moravy ve finále české kvalifikace do celosvětového baseballového
turnaje Little League. Tým s Martinem
Švihálkem na nadhozu, Robinem Vávrou na třetí metě, Lukášem Hlouchem
na první metě, Kryštofem Hrůzou
ve středním zadním poli a Markem
Krejčiříkem na spojce se úspěšně popral
o jediné postupové místo do evropského kvalifikačního turnaje. V rozhodujícím finálovém utkání deklasoval
výběr Prahy 16:3. Výběr jižní Moravy
teď čeká kvalifikační turnaj nejlepších
evropských týmů v Polsku, odtamtud
postoupí jeden zástupce Evropy na turnaj Little League do USA.
text: Ondřej Rázl foto: Tereza Jurčíková

Bruselskou Street Party letos prošlo více než čtyři tisíce návštěvníků, kteří ochutnávali české
a moravské regionální speciality a bavili se při hudební produkci Davida Kollera.

Červnové Street Party v Bruselu je tradiční prezentace České republiky v hlavním městě
Evropské unie. Všech sedmi ročníků se aktivně účastnili i zástupci Kraje Vysočina. Na snímku
velvyslanec České republiky při EU Martin Povejšil ve společnosti Martiny Richtové Tomšů
a Zbyňka Čecha z Vysočiny.

Pelhřimov už po třiadvacáté ovládly rekordy
foto: Ondřej Rázl a archiv Kraje Vysočina

Základní organizace
Českého zahrádkářského
svazu Žirovnice
pořádá mezinárodní výstavu
Zahrada Vysočiny

MEČÍKY – JIŘINKY
Zámek Žirovnice
24. – 26. srpna 2013
9.00 – 17.00 hodin

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Pro návštěvníky připraven také
prodej výpěstků, občerstvení
a expozice včelařů.
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Návštěvníci festivalu si mohli řadu aktivit vyzkoušet.

Promostan Kraje Vysočina byl pořízen z projektu Vítejte na Vysočině podpořeného z ROP JIHOVÝCHOD.

Druhý červnový víkend se konal už 23.
ročník festivalu Pelhřimov – město rekordů. Multižánrová akce pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka
(nez. za ČSSD) přinesla celkem 60 rekordů a navštívilo ji 13 tisíc diváků.
„Významnou změnou bylo opět zařazení nových scén a tím rozprostření festivalu i do dalších částí města. Návštěvníci
tak mohli zavítat například do rockové,
vodní nebo šachové arény, prohlédnout
si scénu Muzea rekordů a kuriozit anebo

padaly rekordy a večer se udílely výroční rekordmanské ceny. Do síně slávy byl
uveden legendární hokejista Jiří Holík,
který odehrál 319 zápasů v reprezentaci.

se zastavit v aréně smíchu,“ vypočítává
prezident pořádající Agentury Dobrý den
Miroslav Marek. Hlavní scénou ale opět
bylo Masarykovo náměstí, kde přes den

Nejzajímavější rekordy, které padly v rámci festivalu Pelhřimov – město rekordů:
N
 ejvíc výskoků na jednokolce
za minutu
 Š achová simultánka naslepo
B
 alancování na válci ve výšce

 Nejvíc smějících se lidí bez důvodu
 Největší dřevěná židle (výška 4,1 m,
sedací plocha 2,05 m x 2,05 m.)
 Nejvíc roztočených talířů

S úctyhodnými šestnácti miliony vydaných knih ho doprovodil nejvydávanější
český spisovatel – cestovatel a etnograf
Miloslav Stingl.
Festival rekordů tradičně podpořil
i Kraj Vysočina, galavečera rekordů se
zúčastnil i hejtman Jiří Běhounek. „Kraj
Vysočina podporuje spoustu akcí a jsme
rádi, že mezi nimi je i náš festival. Podpory si vážíme a děkujeme za ni,“ uzavřel
Marek.
text: Ondřej Rázl

Po biatlonu přivítala Vysočina bikery
Po únorovém mistrovství světa
v biatlonu hostila Vysočina aréna
v Novém Městě na Moravě další
vrcholnou akci. Poslední květnový
víkend se na zdejších tratích už potřetí konal závod Světového poháru horských kol, který si nenechalo
ujít patnáct tisíc diváků. I jim byla
určena prezentace a informační
servis promotýmu Kraje Vysočina.
První závodní den byl ve znamení sprintů,
které se jely na krátké trati plné náročných
překážek. Do finále se neprobojoval ani
jeden Čech, nejlepším místěním bylo dvanácté místo Jana Nesvadby. Sobota byla

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Novoměstský areál po biatlonistech vyzkoušeli také bikeři.

nabitá několika závody. Ráno odstartoval
maratón na 80 a 40 kilometrů. Následoval
závod žen a mužů do 23 let a juniorů. Večer přinesl zajímavou podívanou v podobě
noční hodinovky, která se jela za umělého
osvětlení na biatlonových tratích. Neděle
patřila závodům kategorie Elite a diváci
vkládali velké naděje do olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého. Ten ale na trati
spadl a dojel až šestadvacátý. Vynikl tak
loňský mistr světa kategorie do 23 let Ondřej Cink, který v kategorii startoval vůbec
poprvé. Jeho šesté místo bylo nejlepším
českým výsledkem za celý víkend. Mezi
ženami pak byla nejlepší Češkou sedmá
Kateřina Nash. První skončila Slovinka
Tanja Zakelj, mezi muži se radoval Švýcar
Nino Schurter.
text a foto: David Poul

