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radní pro oblast
životního prostředí
a zemědělství

Není léto jako léto. Jedna polovina mého okolí se na léto těší,
protože ho má spojené se sluníčkem, dovolenou a prázdninami, očekáváním něčeho nového, možná dobrodružného
a oddechového. A pak je tu druhá polovina. Na léto se také
těší, protože začíná doba zrání a sklizní. A recept na super léto je na světě – dovolená
na venkově, v přírodě – ideálně na Vysočině s degustací
čerstvých potravin přímo
od farmáře nebo pěstitele. Pro
mě existují minimálně čtyři důvody pro konzumaci čerstvých regionálních potravin
– vysoká jakost a svěží chuť,
přirozenost a dostupnost.
Každý region v České republice má své tradiční pokrmy a nápoje. I Vysočina nabízí
vlastní domácí jídla a speciality podle osvědčených receptů a z regionálních surovin – mrkvance, bramboráky,
medové placičky nebo mé oblíbené klobásky a paštiky podávané na domácím chlebu.
Při svých výletech po regionu
vyzkoušejte chutné a kvalitní
pokrmy z výpěstků a produktů od místních výrobců a producentů. Další dávku chutí
z Vysočiny si můžete přivézt
i domů. Například z Rodinného dne, který Kraj Vysočina
chystá na 23. srpna ve westernovém městečku Šiklův mlýn,
nebo, pokud nejste právě zdejší, ze Země živitelky, která začíná 28. srpna.
Krásné léto plné originálních
chutí.

SKR
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Kraj Vysočina už popáté ocenil aktivity těch, kteří pro
region a jeho občany udělali něco mimořádného nad
rámec svých povinností. Slavnostní vyhlášení soutěže
Skutek roku 2013 se uskutečnilo na zámku v Telči.
Ondřej Rázl

foto: Luboš Pavlíček

„Jsem potěšen, že stále existuje
řada lidí v našem regionu, kteří pomáhají ke zvyšování kvality života
jeho obyvatel,“ uvedl radní Kraje
Vysočina pro oblast regionálního
rozvoje Martin Hyský (ČSSD).
Nejlepší Skutky byly tradičně
vyhlášeny v několika kategoriích.
Tím hlavním rozdělením byla

kategorie fyzických osob a projekty obcí do 1000 a nad 1000 obyvatel. V těch byly následně oceněny činy běžných lidí v sociálně
zdravotní oblasti, v oblasti kultury
a umění, životního prostředí, volného času dětí a mládeže a v oblasti poradenství, osvěty a vzdělávání.
Jedním z oceněných byl například Biojarmark v Třebíči. „Jarmark pořádáme dvakrát
do roka a jeho cílem je propagace
Foto a video na
iKrajvysocina.cz

Radní Petr Krčál blahopřeje Martinovi Kubátovi z Havlíčkova Brodu, oceněnému za svou všestrannou dobrovolnickou
činnost v roce 2013 v kategorii fyzické osoby – sociálně zdravotní oblast.

regionálních produktů a producentů,“ říká místostarostka

Tomáš Marek z Jihlavy vede kroužek Škola skateboardingu. Za svou aktivitu si
odnesl ocenění v oblasti volný čas dětí a mládeže.

Region očekává
návštěvu prezidenta

Více na www.kr-vysocina.cz
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Kraj Vysočina vyznamenal
„Skutky“ za uplynulý rok

Léto a jeho chuť

Stále existuje řada lidí
v našem regionu, kteří
pomáhají ke zvyšování
kvality života jeho obyvatel,“
Martin Hyský (ČSSD), radní
Kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje.

Třebíče Marie Černá (Pro Vysočinu). Mezi jednotlivci si pak ocenění v podobě šneka odnesl Tomáš
Marek, který v Jihlavě vede Školu skateboardingu. „Přihlásit se
do soutěže Skutek roku byla výzva, nečekali jsme, že získáme tolik hlasů,“ neskrýval radost vítěz
oblasti volný čas dětí a mládeže.
Soutěž Skutek roku 2013 se konala v rámci projektu Angažovanci

– Zvýšení kvality místní Agendy
21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu. Vítězové byli navíc nominováni do přeshraničního kola soutěže,
ve kterém budou jejich aktivity
posuzovány společně s projekty
z Dolního Rakouska.
Více na www.kr-vysocina.cz

Pád vojenského vrtulníku prověřil stovky záchranářů
Součinnost složek Integrovaného záchranného systému (IZS)
Kraje Vysočina prověřilo cvičení
Letadlo 2014, které se na začátku
června uskutečnilo ve vojenském
prostoru Vícenice u Náměště nad
Oslavou. Jeho námětem byl pád
vojenského vrtulníku s municí
do obydlené zóny.

„Na Vysočině jsme v posledních letech několikrát řešili pád
vojenského letadla, ať už stíhačky nebo vrtulníku. Proto jsme se
s Armádou ČR dohodli, že právě tuto specifičnost musíme procvičit. Jde zejména o to, že letoun
může mít na palubě bojové prostředky,“ vysvětluje předseda

Bezpečnostní komise Kraje Vysočina Jan Slámečka (KSČM).
Do akce tak šel poprvé i balistický štít, devatenáctikilové zařízení,
které bylo speciálně vyvinuté pro
mimořádné situace ohrožené střelbou nebo výbuchem munice. Novinku procvičili v praxi i krajští záchranáři: „Poprvé jsme do terénu

povolali tzv. službu psychosociální intervenční péče, kdy speciálně vyškolení zdravotníci psychologicky podporují lehce zraněné
pacienty,“ říká ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Vladislava Filová. Na místě
nehody bylo podle scénářů šest desítek zraněných, z toho pět mrtvých.

foto: Jaroslav Loskot

Návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana s chotí v Kraji
Vysočina se uskuteční od
25. do 27. června. V průběhu tří
dnů se setká s hejtmanem Vysočiny
Jiřím Běhounkem, zastupiteli kraje,
představiteli měst a obcí, podnikateli, občany regionu a významnými
osobnostmi. Postupně navštíví nejen krajské město Jihlavu, ale také
Pacov, Velkou Bíteš,Třebíč nebo
Nové Město na Moravě. V těchto
městech je naplánováno setkání
s občany. „Oficiální program
počítá také s prohlídkou provozů
společnosti Bosch Diesel Jihlava,
žďárského ŽĎASu nebo návštěvou
První brněnské strojírny. V Humpolci čeká prezidenta republiky diskuse se zástupci agrárního sektoru,“
prozradila za tým organizátorů
Ivana Šteklová. Zvláštní program
bude připraven pro manželku
prezidenta České republiky Ivanu
Zemanovou. V jednání je návštěva
Léčebny dlouhodobě nemocných
v Moravských Budějovicích.

Jitka Svatošová

Vítězové jsou známi, 10. ročník
SKR
ocenil i Běh o barchan

Rozsahem šlo letos o největší společné taktické cvičení složek IZS
na Vysočině. Do akce se kromě téměř dvou set hasičů, policistů, zdravotníků i příslušníků Armády ČR
na místě zapojily i zhruba dvě stovky
zaměstnanců Nemocnice Třebíč. Ti
prověřili především nastavené časy
Ondřej Rázl
traumaplánu.

Foto a video na
iKrajvysocina.cz

Při cvičení IZS byl poprvé v akci nasazen i balistický štít, který
chrání zasahující hasiče a policisty proti výbuchu.

Pro autentičnost zásahu byli věrohodně namaskováni
figuranti ze střední zdravotnické školy.

Zranění byli po roztřídění postupně transportováni
do Nemocnice Třebíč.

Domov důchodců Ždírec.

V Počátkách ocenili
nejlepší stavební
akce roku 2013
Výsledky soutěží Stavba roku
Kraje Vysočina, Studentský projekt
a Učeň roku vyhlásili pořadatelé
v první polovině června v Počátkách. „Soutěže se účastnilo
devatenáct přihlášených realizací
ve čtyřech kategoriích: novostavby
občanské vybavenosti, rekonstrukce staveb občanské vybavenosti,
průmyslové a dopravní stavby
a vodohospodářské a zemědělské
stavby,“ uvedl Martin Pertl za Stavebního sdružení Vysočina. Stavby
roku Kraje Vysočina oceňovala
odborná komise; čestným uznáním
mimo jiné rekonstrukci Zámku
Třebíč, který prošel modernizací
a v němž byly návštěvníkům zpřístupněny nové expozice. Prvenství
mezi novostavbami občanské
vybavenosti pak získala Přístavba k Domovu důchodců Ždírec.
Investorem obou staveb je Kraj
Vysočina.
Titul Učeň roku 2013 si odnesl budoucí zedník Václav Bezouška z České zemědělské akademie v Humpolci
za obkladačské dovednosti, na devátém ročníku republikové soutěže
Obkladačská naděje obsadil druhé
místo.
Se studentským tématem Víceúčelový dům Počátky si nejlépe poradily studentky Střední průmyslové
školy stavební akademika Stanislava
Bechyně Havlíčkův Brod Aneta Poláková, druhá Tereza Nováková a třetí
Michaela Hospodková.


www.kr-vysocina.cz

Ministr Chládek chce
změnit financování škol
O podpoře technických oborů a změnách ve financování
škol hovořil ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Marcel Chládek s vedením kraje při návštěvě Vysočiny.
Ministr se věnoval také technickému vzdělávání, které dlouhodobě Kraj Vysočina podporuje
prospěchovým stipendiem, inves„Český systém vzdělávání má zásadní problém. Téměř vůbec se
ticemi do přístrojového vybavení
technických škol a kampaní Mernepotkává s trhem práce. Připravujeme absolventy, kteří nenakury do škol, která má podpořit
manuální dovednosti žáků. S tréjdou uplatnění. Na druhé straně
nováním zručnosti dětí chce mimáme mnoho firem, které mají
konkrétní požadavky, ale nedanisterstvo a kraj začít už v mateřských a základních školách.
ří se jim najít kvalifikované odborníky,“ konstatoval miMarcel Chládek se sešel
nistr Chládek (ČSSD).
i se zástupci významných firem v regionu,
Podle ministra by záStát
které spolupracují se
kladní školy měly obi Kraj Vysočina
it
oř
Střední průmyslodržet příspěvek zárodp
po
ce
chtějí ví
lání,
vou školou Jihlava.
veň na třídu i na žáka.
technické vzdě
U odborného školství
„Od loňského podzifirmám chybí
mu dvě firmy z Jihlaby se příspěvek vyplázaměstnanci.
vy a dvě z Třebíče zacel na obor. „Stát musí
čaly pracovat na přípravě
získat zpět kontrolu nad
nového oborového zaměření mevzdělávacím systémem a určit klíchanik a seřizovač na zpracování
čové obory, které bude podporovat,“ doplnil.
plastů. Budeme druhým krajem,
Eva Vorálková

foto: Eva Vorálková

foto: Martin Pertl
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Ministr Marcel Chládek na návštěvě Střední průmyslové školy Jihlava
s ředitelem Miroslavem Vítů, uprostřed.

kde na našich dvou školách budeme tento perspektivní obor
nabízet,“ doplnila Jana Fialová
(ČSSD), radní pro oblast školství, mládeže a sportu. „Diskuse se vedla také ohledně možného zavádění duálního systému
(teorie v rukách státu, praxi zajišťují i finančně podniky), který

Kraj oživuje letité parky u domovů a nemocnic
Bývaly krásné a chlubí se ohromným množstvím vzrostlých stromů. Dnes jsou to místa, která věkem ztratila na vitalitě a mnohdy

se stala provozně nebezpečnými.
Kraj Vysočina proto vytvořil sérii projektů, jejichž cílem je revitalizace parků a také zachování

Milan Pilař

Pacienti Nemocnice v Havlíčkově Brodě se mohou procházet revitalizovaným parkem, kterému dominuje altán Tří Grácií brodského výtvarníka
Radomíra Dvořáka.

parků do budoucna. Významné
parky a zahrady, často zámecké,
se nacházejí v areálech zařízení zřizovaných Krajem Vysočina:
v blízkosti dětských domovů, domovů důchodců, ústavů sociální
péče a nemocnic. Řada z nich spadá pod památkovou ochranu, některé z nich jsou i registrovanými
významnými krajinnými prvky.
„Parky kromě svých vysokých estetických, historických a přírodních hodnot slouží jak pacientům
nemocnic nebo obyvatelům domovů, tak veřejnosti. Jsou totiž
někdy zcela otevřené,“ informoval
krajský radní pro oblast životního
prostředí Zdeněk Chlád (ČSSD).
Projekty budou stát téměř sedmnáct milionů korun; finančně je
podpoří Operační program Životní prostředí.
Lucie Pátková

Parky revitalizované
2012–2014:
 Domov důchodců Mitrov
 Nemocnice Havlíčkův Brod
 Dětský domov Budkov
 Ústav sociální péče Křižanov
 Dětský domov Nová Ves
u Chotěboře
 Domov důchodců Proseč-Obořiště
 Ústav sociální péče Těchobuz
Parky, které budou
revitalizované
v roce 2014:
 Domov důchodců Ždírec
 Ústav sociální péče Věž
Revizalizace v letech
2014–2015 (podána žádost):
 Hrad Kámen
 Zámecký park ve Zboží

Vesnicí roku Kraje Vysočina se stal Ořechov
Zlatou stuhu pro vítěze krajského
kola soutěže Vesnice roku si letos přivazuje Ořechov na Žďársku. Obec
se do klání zapojila už popáté, a jak
prohlásil předseda poroty, starosta Křižánek Jan Sedláček, o svých
kvalitách přesvědčovala každoročně a prezentace jejích aktivit byly rok od roku lepší. Loni
svezli komisi po rybníku lodí, letos
její členové brázdili uličky vesnice
vláčkem.
V čele Ořechova stojí dvě
ženy: starostka Petra Slámová

a místostarostka Helena Celá.
„Z vítězství jsme měli obrovskou
radost. Dokázali jsme, že máme
co nabídnout a že naše vesnice stojí za zmínku,“ popsala reakci Ořechovských starostka Petra Slámová, která obec vede osmým rokem.
Mezi prvními gratulanty byl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD). „Ocenění pro Ořechov je odměnou pro tamní samosprávu a zprávou pro občany, že
venkov je dobrým místem pro život. Ořechovští jsou na svou obec

právem hrdí a pyšní,“ vyjádřil se
hejtman.
Ořechov leží mezi Křižanovem,
Velkou Bíteší a Velkým Meziříčím,
jeho součástí je i místní část Ronov.
V nadmořské výšce 550 metrů žije
v Ořechově přibližně 310 obyvatel.
Před dvěma lety Ořechov ve Vesnici
roku zabodoval oceněním za vzorné vedení obecní kroniky, minulý
rok starostka převzala Modrou stuhu za společenský život. „Myslím si,
že vynikáme především pospolitostí, držíme při sobě. Organizujeme

spoustu kulturních, ale i investičních akcí, na nichž se podílejí všichni občané,“ pronesla Petra Slámová a zmínila, že už teď celá vesnice
připravuje program na celostátní
kolo soutěže, do kterého jdou s velkými ambicemi. Ořechov před šesti lety získal dekret o udělení znaku
a praporu obce. Nyní má ve znaku
zlatou padací bránu se stříbrnými
nýty a zkřížené ostrve. První osídlení obce se datuje do poloviny 14.
století.

Lucie Pátková

Záchranáři na Vysočině dostanou moderní sanitky a další vybavení
Projekt v hodnotě 80 milionů korun s evropskou dotací zahrnuje čtrnáct nových sanitních vozů,
nové speciální notebooky, pořízení přístrojů pro nepřímou srdeční
masáž a další speciální techniku.
„Uvažujeme o kamerovém systému, který by monitoroval prostor
před a za sanitkou. Chceme pořídit GPS navigace a hlasové radiokomunikační prostředky v systému
Pegas,“ uvedla Vladislava Filová,
ředitelka Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina (ZZS).
Příspěvek z Evropského fondu regionálního rozvoje by měl uhradit
85 procent nákladů projektu. Spolufinancování kraje ve výši 15 procent

schválili v květnu krajští radní. Cena
jedné sanitky se pohybuje kolem
dvou milionů, k dispozici by je měli
mít záchranáři do listopadu 2015.

Nyní má ZZS na Vysočině zhruba 60 sanitní vozů v průměrném
stáří kolem pěti let. „Každoročně
obměňujeme šest až sedm sanitek.

Vyřazujeme auta starší deseti let,
do záložního provozu se převádějí
sanitky starší osmi let. Projekt tak
zajistí pravidelnou obnovu vozového parku pro příští a následující
rok,“ doplnila Filová.
„Projekt považuji za velmi přínosný pro blízkou budoucnost fungování ZZS v kraji. Pokud záměr
schválí krajské zastupitelstvo a poskytovatel dotace, pak se krajská záchranka v brzké době dočká dalšího
zlepšení vozového a přístrojového
vybavení, které nutně potřebuje,“
doplnil Vít Kaňkovský (KDU-ČSL),
bývalý ředitel havlíčkobrodské nemocnice a krajský zastupitel.

Kromě nových sanitek získá krajská záchranka i speciální notebooky a GPS navigace.

Eva Vorálková

foto: Eva Vorálková

Údaje o ročním hospodaření Kraje
Vysočina se po skončení kalendářního roku zpracovávají do závěrečného účtu, který projednává
a schvaluje zastupitelstvo kraje.
To vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením na květnovém zasedání, kde padlo rozhodnutí o použití
přebytku hospodaření. Rozpočet
za rok 2013 dosáhl převahy příjmů
nad výdaji ve výši přes 884 milionů
korun. „Hospodaření Kraje Vysočina
za rok 2013 přezkoumávalo také Ministerstvo financí ČR, které nezjistilo
chyby, kromě nedostatků zjištěných
při dílčích přezkoumáních, které
už byly napraveny. Je to tedy jeden
z nejlepších výsledků kontroly MF
ČR v kraji,“ popsal Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast financí, analýz
a grantových programů.
Do kapitoly Evropské projekty schválili zastupitelé z loňského
přebytku téměř 270 milionů na projekty spolufinancované z fondů EU,
částka 388 milionů byla využita
na pokrytí neuhrazených závazků
z roku 2013, více než 44 milionů získal Fond Vysočiny a přes 92 milionů
Fond strategických rezerv (FSR).
„Převod do FSR znamená v současnosti více než 300 milionů
korun pro další rozvoj kraje, nízká
dluhová služba 1,5 % a jedno z nejnižších zadlužení kraje na jednoho
obyvatele znamená dobrý základ
pro další vývoj hospodaření Kraje
Vysočina. K tomu má kraj deponováno sto milionů korun na vkladovém účtu u JT banky,“ uzavřel
Milan Pilař
Vladimír Novotný.

foto: Jaroslav Loskot

Kompletní výsledky na
www.stavbavysociny.cz

Zastupitelé schválili
závěrečný účet Kraje
Vysočina za rok 2013

funguje v Rakousku či Německu.
Jsem rád, že se pan ministr vyjádřil spíše pro maximální podporu spolupráce škol a firem než
pro tak zásadní změnu, na kterou
náš vzdělávací systém není vůbec
připravený,“ dodal Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education.

Krajský úřad získal
cenu Úřad roku
Půl na půl
Krajský úřad Kraje Vysočina se
znovu stal krajským úřadem, který
nejvíc respektuje rovné příležitosti.
Vítězství v osmém ročníku soutěže,
kterou organizuje Ministerstvo vnitra České republiky spolu s Alternativou 50+, Fórem 50% a Gender
Consulting, putovalo na Vysočinu
už po čtvrté v řadě.
„Jsem rád, že se řadíme k těm
modernějším institucím, kde je ctěno právo zaměstnaneckých skupin
s nějakým konkrétním typem znevýhodnění na to, aby pro ně byly
programově zachovávány a aktivně vytvářeny rovné příležitosti pro
uplatnění, poněkud nad průměr
našich obecných zvyklostí,“ uvedl
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.
Cílem klání o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže
je monitoring a podpora zavádění
politiky rovnosti žen a mužů a také
principů gender mainstreamingu
do českých úřadů veřejné správy.
Lucie Pátková

Na prázdniny
po nových silnicích
Kraj Vysočina otevřel nový obchvat
Jamného na trase Jihlava – Žďár
nad Sázavou v délce 1,8 kilometru. „Nová přeložka silnice II/353
uleví nejen středu obce Jamné,
ale výrazně zvýší i jízdní komfort
řidičů a zlepší napojení Žďárska
na dálnici D1. Výstavba obchvatu
za 156 milionů korun byla možná
díky evropské dotaci,“ informoval
náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl (ČSSD).
I na silnici II/405 Zašovice –
Okříšky zmizela většina dopravních
omezení. Při modernizaci téměř
dvoukilometrového úseku bylo
za evropské dotace upraveno výškové a směrové uspořádání silnice, vybudován nový, devět metrů vysoký
násep, mostní objekt a protihluková
stěna. Na trase II/405 Jihlava – Třebíč budou práce pokračovat i letos,
a to úpravou průtahu obcí Zašovice
a zahájením stavby obchvatu obce
Příseky. Průtah Zašovicemi by měl
být dokončen do konce listopadu
2014 a obchvat Příseky do konce
září příštího roku. Jitka Svatošová

Tchajwanští
podnikatelé navazují
spolupráci s firmami
z Vysočiny
Začátkem června navštívili Kraj
Vysočina podnikatelé z Tchaj-wanu,
jejich cílem bylo navázat obchodní vztahy s firmami z Vysočiny.
Obchodní misi organizovala servisní
organizace CIECA, která zajišťuje
propagaci tchajwanských podnikatelů v zahraničí. V rámci dobrých
vztahů Kraje Vysočina s Tchaj-wanem se asijští podnikatelé mohli setkat se zástupci regionálních firem.
Přizváni byli zástupci hospodářské
komory a agentury Czechinvest.
„Kraj Vysočina zde zapůsobil jako
prostředník, který dojednal setkání
s CIECA na Vysočině. Máme kontakty na zúčastněné tchajwanské firmy
a dohodu, že tyto kontakty budeme
předávat dál podnikatelům, kteří
zájem o spolupráci s těmito firmami projeví,“ uvedl Vladimír Novotný
(ČSSD), náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast financí, analýz
a grantových programů. „Věříme,
že se nám podařilo zahájit tradici,
která podpoří podnikatelské záměry
obchodníků z našeho regionu směrem do jihovýchodní Asie,“ doplnil ředitel krajského úřadu Zdeněk
Kadlec.

Eva Vorálková
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Každoroční setkání lesníků na Vysočině proběhlo v pátek 6. června
na lesním majetku města Jihlavy
a téma Po stopách „ledovkové
kalamity“ z let 1995/96 se promítlo
do programu celého dne. Účastníci si připomenuli rozsah tehdejší
kalamity, její dopad na ekonomiku
lesních majetků na Vysočině a péči
o ledovkou poškozené a rozvrácené
porosty. Do podzimu roku 1996 bylo
na Jihlavsku zpracováno více než
500 000 m3 kalamitní hmoty. „Tento
výsledek, s ohledem na možnosti
tehdejší těžební techniky, si zasluhuje obdiv,“ ocenil při diskusi před setkáním lesníků Zdeněk Chlád (ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast
životního prostředí a zemědělství.
Díky obrovskému nasazení a zapojení různých subjektů a institucí,
ministerstva nevyjímaje, se podařilo
rychle zpracovat zimní ledovkovou
kalamitu a předejít tak nebezpečí
rozsáhlé kůrovcové kalamity, která
by znamenala pro smrkové porosty
Vysočiny další vážné ohrožení. Při
odpolední venkovní části jednání si
účastníci udělali obrázek, jak se lesy
poškozené ledovkou vyrovnaly s jejími důsledky.
Jiří Bartoš

Záslužné medaile pro
odvážné činy obyčejných lidí

K věci

Posedmé udělil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek
v závěru května v Horáckém divadle v Jihlavě Záslužné
medaile Kraje Vysočina. Letos je získalo 25 obyvatel regionu,
kteří se zasloužili o rozvoj Integrovaného záchranného
systému Kraje Vysočina nebo hrdinně zachránili lidský život.

Vážení přátelé,
je před námi léto – čas, kdy Vysočina láká k výletům. Můžeme
poznávat život městeček a vesnic, kde jsme už vícekrát byli,
jen jsme neměli čas se zastavit.
A přitom i na Vysočině se psala
historie a narodily se tu výrazné osobnosti.
Před měsícem jsme si v Křižanově připomněli svatou Zdislavu, jednu z nejvýznamnějších osobností historie našeho
kraje. Křižanovští už stavějí
krásný památník na její počest.
Mám radost, že kraj podpořil
jeho budování významným finančním darem.
Zdislava nám připomíná, že
nikoli honosnost a vznešenost,
ale trpělivost a pokora přináší trvalé hodnoty. Nedbala
na svůj šlechtický původ. Žila
skromně, podporovala chudé,
pomáhala nemocným a raněným lidem. Těm zasvětila svůj
život. Podle mě Zdislava skvěle odráží povahu našeho kraje,
protože právě na Vysočině žijí
skromní a poctiví lidé.
Až v létě navštívíte památky
Vysočiny, všimněte si, že krása nespočívá ve velkoleposti, ale
v detailech. Můžete se inspirovat stavbami Jana Blažeje Santiniho. Zaujalo mě třeba, že
jeho kostel v Obyčtově má tvar
želvy. Jeho rukopis nesou kostely v Netíně, Zvoli a Horní Bobrové, panská hospoda v Ostrově
nad Oslavou a klášter v Želivě.
Tyto stavby dokládají, že opravdový génius nepohrdá skromným venkovským prostředím.
Svůj výlet zakončete na žďárské Zelené hoře, která je největším Santiniho skvostem.
Přeji vám krásné letní cesty
Vysočinou.

Milan Pilař

„Když jsem před osmi lety přišel
s myšlenkou oceňovat vedle hasičů
také další lidi, kteří výrazně pomáhají při záchraně života a ochraně
zdraví a majetku obyvatel Vysočiny, netušil jsem, jaká tradice z toho
vznikne a jakou váhu medaile získají,“ popisuje s odstupem let Jan

Slámečka (KSČM), předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina. Záslužné medaile jsou
oceněním, které navrhují ředitelé
jednotlivých složek krajského integrovaného záchranného systému
a schvalují je krajští zastupitelé.
Vedle profesionálních a dobrovolných hasičů, zdravotníků a policistů jsou každoročně oceněny
i hrdinské činy běžných lidí. Letos

foto: Luboš Pavlíček

Zhodnotili stav lesa
dvacet let po kalamitě

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina dostala ke svému 10. výročí
existence slavnostní prapor.

se mezi ně zařadila pětice odvážobchodů, poslední z pětice oceněných. Jiří Krčál, Michal Lukšíček
ných, Igor Šmelka, svou rychlou
a Jana Šálková pomohli
reakcí pomohl zachránit život starší paní po ztrátě
letos v únoru při doZásluhové
pravní nehodě u Třevědomí.
medaile:
„Je pro mě ctí potkat
bíče řidiči osobního
vážDvě desítky od
vozu, který se po náse
s tak výjimečnými
ěen
ných činů, 25 oc
razu do stromu ocitl
lidmi, kteří jsou svými
ní
ed
vš
ných hrdinů
v plamenech. Dalším
činy a prací pro spoluho dne.
občany zárukou bezpečí
oceněným hrdinou se
stal Metoděj Renza, ten
a rychlé pomoci. Za to jim
a jejich kolegům patří dík nejen
v říjnu loňského roku v jednom z jihlavských supermarketů
krajské samosprávy,“ ohodnotil
jako jediný oživoval muže, který
skutky všech oceněných hejtman
upadl do bezvědomí. Na podobKraje Vysočina Jiří Běhounek
ném místě, v dalším z jihlavských
(nez. za ČSSD).

Anketa

Kam na Vysočině
na dovolenou?
Vysočina nabízí řadu zajímavých míst, která stojí za návštěvu. Zastupitelé a členové
komise cestovního ruchu přinášejí čtenářům několik tipů,
kam by mohli v létě vyrazit.

foto na www.iKrajvysocina.cz

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek ocenil statečnost Metoděje Renzy,
který se chystá ke studiu medicíny.
Věra Podhorská
zastupitelka kraje
za TOP 09 a STAN

Já osobně bych na prázdniny
doporučila krajinu kolem říčky
Brtničky, navštívit i samotnou
Brtnici a její zámek. Procházkou
můžeme dojít až na zříceninu
hradu Rokštejn. Druhým místem
na Vysočině mému srdci nejbližším
je krajina kolem hradu Roštejn se
svými hlubokými lesy. Odtud je
jen kousek do malebné Telče, kde
najdeme ubytování i občerstvení.

Jaromír Kalina
člen komise kultury,
cestovního ruchu
a vnějších vztahů
rady kraje

Vysočina je můj rodný a zamilovaný kraj. Moje představa
ideální dovolené je v létě kolo
a projížďka z jihu na sever. Začal
bych u Dačic, vykoupal bych
se v Malém Pařezáku, navštívil
bych hrad Roštejn a pokračoval
na Jihlavu. Odpočinul bych si při
procházce Pivovarské naučné
stezky v Jihlavě, občerstvil bych
se v Pivovarské restauraci. Pak už
Novoměstsko, Koníkov, Roženecké
Paseky a Devět skal. To je pro
mne ten nejkrásnější kout tohoto
úžasného kraje.
Eliška
Pavlíková
členka komise kultury, cestovního ruchu
a vnějších vztahů
rady kraje

Vysočina je krásná a chce se
mi říct, že kamkoliv. S radostí
všechny čtenáře samozřejmě
pozvu do Chotěboře k návštěvě
sochy Michala Olšiaka, která je
turistickou novinkou letošního
léta a je pozvánkou k romantické
procházce krásným údolím řeky
Doubravy. O kterou sochu se jedná, je hádankou zvoucí do našeho
města.

Kraj Vysočina pořádá Letní školu pro seniory
Letní škola seniorů. Tak se jmenuje novinka, kterou
na následující měsíce připravil Kraj Vysočina. V celkem deseti
obcích regionu proběhnou od července do září přednášky,
jejichž témata budou blízká seniorskému publiku.
„Navazujeme tím na dobrou tradici vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku, které
se koná ve spolupráci s Vysokou
školou polytechnickou Jihlava
nejen v krajském městě, ale i v domovech pro seniory,“ říká radní
Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál (ČSSD). Pořádáním letní školy se otevírá možnost
vzdělávání seniorů v dalších částech kraje. Letní škola se uskuteční v Bystřici nad Pernštejnem,
Přibyslavi, Jaroměřicích nad Rokytnou, Náměšti nad Oslavou,
Pacově, Polné, Světlé nad Sázavou, Třešti, Velké Bíteši a Žirovnici. Připraveno je sedm přednáškových bloků. Tematicky budou

zaměřeny především na otázky
aktivního životního stylu seniorů. Každá lekce bude trvat asi
dvě hodiny a vstupné na ně bude

zdarma. Z každé přednášky si senioři navíc odnesou písemné podklady pro další studium a malý
dárek. „Začátkem letošního roku
jsme ve městě založili Centrum
pro seniory, kde pořádáme Univerzitu třetího věku a připravujeme různé kurzy a jiné vzdělávací
aktivity. Letní škola nám tak rozšíří nabízené možnosti a velice

ji vítáme,“ uvedl starosta Pacova Lukáš Vlček. Bližší informace
včetně přesného termínu konání
a připravených témat se zájemci dozvědí na Sociálním portálu
Kraje Vysočina, dále pak v obecních zpravodajích nebo prostřednictvím letáků, které budou roznášeny v místech konání školy.
Monika Fiedlerová

Harmonogram Letní školy
Místo

Termín

Téma výuky

Třešť

7. července, 10.00

Zahrada pro každý věk

Náměšť nad Oslavou

22. července, 14.00

Arteterapie a muzikoterapie pro seniory

Velká Bíteš

6. srpna, 10.00

Zdravá strava pro mozek a paměť

Přibyslav

21. srpna, 10.00

Poznáváme Dolní Rakousko

Pacov

19. září, 14.00

Kurz přežití do 100 let

Veřejnost může kontrolovat hospodaření
kraje přes transparentní účty
Kraj Vysočina zpřístupní veřejnosti ještě více
kontrolu hospodaření, přichází s transparentními účty, na kterých mohou zájemci sledovat prostřednictvím internetu pohyby a stav finančních
prostředků. „Snažíme se problematiku zapojení veřejnosti do kontroly hospodaření řešit dlouhodobě, příkladem může být aplikace Rozpočet a hospodaření populárně, prostřednictvím
které mohou lidé sledovat veškeré výdaje Kraje Vysočina na veřejné služby až na úroveň čísla dokladu, na základě kterého došlo k proplacení. Výjimkou mohou být pouze případy, kde
nezveřejňovat určité citlivé informace umožňují příslušné zákony,“ popisuje Vladimír Novotný
(ČSSD), náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast financí, analýz a grantových programů.

K této aplikaci Kraj Vysočina nyní nově nabízí veřejnosti pohled na transakce realizované na bankovních účtech. „Zájemci se přes
aplikaci Rozpočet a hospodaření aktuálně
na webu kraje nejdříve nabídne přehledný seznam s popisem jednotlivých účtů. Po výběru konkrétního účtu se zobrazí pohyby transparentního účtu z webu banky. Druhá cesta
vede přímo z portálu Hospodaření transparentně ze složky Transparentní účty podobně
jako v předchozím bodě. Výběrem konkrétního účtu se zobrazí transakce účtu zpětně
vždy za dobu šesti měsíců ode dne uzavření
smlouvy,“ doplňuje Vladimír Novotný přístup
na transparentní účty.

Milan Pilař

František
Bradáč
zastupitel Kraje Vysočina za KDU-ČSL

Třebíč sedmým „fair
trade“ městem v ČR

Třebíč se připojila ke 1494 městům
světa vedle Londýna, Dortmundu
nebo Barcelony, která podporují
spravedlivě obchodované výrobky ze
zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
Je prvním takovým městem Vysočiny a sedmým v České republice.
„Třebíč tím dává najevo, že se hlásí k udržitelné spotřebě jak na místní úrovní, tak podporou fair trade
na úrovni globální,“ uvedla Marie
Černá (Pro Vysočinu), místostarostka
města a krajská zastupitelka.

Cílem kampaně je osvěta fair
trade a podpora prodeje fair trade
produktů ve městě. Status je udělován nejen městům a malým obcím, ale univerzitám, školám nebo
církvím. Třebíč čtyři roky realizuje
různé osvětové aktivity na podporu hnutí fair trade. Pro certifikaci
museli v Třebíči splnit pět kritérií:
vytvořit řídicí skupinu za účelem
podpory fair trade ve městě, radnice oficiálně podporuje fair trade,
v místních obchodech a kavárnách
jsou dostupné fair trade produkty, místní organizace podporují
fair trade a místní média informují
Milan Pilař
o fair trade.
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Dvě památky v obci Kámen
se dočkají rekonstrukce
Krajská koalice se rozhodla
výhrady ministerstva
vnitra ignorovat

Zvířatům na Vysočině
pomáhá Liga
na ochranu zvířat ČR

foto: Jaroslav Loskot

Koalice ČSSD a KSČM se přes
negativní stanovisko Ministerstva
vnitra ČR rozhodla zachovat koalicí
schválené znění Zásad kontrolní
činnosti výborů zastupitelstva Kraje
Vysočina. Osobně to nepovažuji
za šťastné řešení. Schválené Zásady totiž omezují samostatnost
kontrolní činnosti výborů zastupitelstva a v podstatě dělají z výborů
z hlediska jejich kontrolní činnosti
„vazaly“ krajského zastupitelstva.
Reálně to znamená, že bez souhlasu koalice nemůže kontrolní
a finanční výbor provést žádnou
kontrolu. Ministerstvo vnitra považuje ve svém vyjádření tuto situaci
za porušení zákona. Krajská koalice
se však rozhodla, přes opakované upozorňování opozice na tento
pravděpodobně protizákonný stav,
trvat na svém. Jak se bude dále
celá věc vyvíjet, se uvidí.
Nevím, jak vše dopadne, možná
bude rozhodovat až soud. Podíváme-li se ale na situaci selským rozumem, pak věřím, že se většinově
shodneme na tom, že smysl kontrolní činnosti kontrolního a finančního výboru, které mohou kontrolovat jenom věci, které jim dopředu
schválí vládnoucí koalice, je velmi
pochybný.


Norské fondy a peníze Kraje Vysočina by mohly vrátit život kapli Panny Marie
Bolestné.

V bývalém pivovaru by mohlo vzniknout zázemí pro hrad Kámen a multifunkční
kulturní prostor.

Kraj Vysočina plánuje opravu kaple Panny Marie Bolestné
v obci Kámen a revitalizaci objektu bývalého pivovaru
hradu Kámen kvůli zřízení návštěvnického centra.

úpravy a nástavbu. Odstraněny bukrypty a podlah objektu, staticdou novodobé vnitřní konstrukce
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vnitřního vybavení
Oprava kaple Pana mobiliáře. Kraj Vysony Marie Bolestné spočíčina plánuje opravenou kapvá v odvlhčení stavby, opravě
li využívat ke kulturním účelům.

Eva Vorálková

Zda ke stavbě dojde, záleží na tom,
jestli kraj získá dotaci z fondů EHP
2009–2014. Předpokládaná investice celého projektu je 34 milionů korun. Částka, kterou by
spolufinancoval Kraj Vysočina, je
8 400 000 korun. Z Norských fondů by mělo jít 80 procent, kraj by

Miloš Vystrčil (ODS),
senátor a krajský zastupitel

se podílel 20 procenty. „Pokud se
toto všechno podaří, předpokládáme, že by projekt měl být dokončen
v dubnu 2016,“ uvedla Marie Kružíková (ČSSD), krajská radní pro
oblast kultury s tím, že pokud dotaci kraj nedostane, za vlastní prostředky přebuduje bývalý pivovar
a kaple by byla vrácena biskupství.
Revitalizace bývalého pivovaru
hradu Kámen zahrnuje stavební

Jubilejní Zlatá jeřabina zná své vítěze
Na konci května se v Kamenném sále třebíčského
zámku konalo slavnostní vyhlášení jubilejního desátého
ročníku ankety Zlatá jeřabina – Ceny Kraje Vysočina
za kulturní počin roku 2013. Celkem letos dorazilo
7324 platných hlasů.

Jiří Běhounek (nez. za ČSSD),
hejtman Kraje Vysočina

„Zlatou jeřabinu
a Skutek roku chceme
vyhlašovat společně,
v obou odměňujeme
pracovité lidi regionu,“
uvedla Marie Kružíková.
Oceněné projekty získaly i nominace do soutěže o Přeshraniční

Turistické noviny
kraje zvou na akce
v regionu
Radní Marie Kružíková předává vítězům finanční prémii.

cenu. Při slavnostním vyhlášení jubilejního desátého ročníku
představili pořadatelé Seznam
nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Kraje Vysočina.
Prvním zapsaným statkem se

stal Běh o barchan. Návštěvníci,
mezi kterými byli i vítězové uplynulých ročníků ankety, si mohli
také prohlédnout výstavu mapující 10 let ankety Zlatá jeřabina.

Ondřej Rázl

Kategorie: Kulturní aktivita
1. místo: Soul of Dancers / Chotěboř
2. místo: Měřínský živý betlém / Měřín
3. místo: 27. novoroční varhanní koncert / Třebíč
foto: Luboš Pavlíček

Kromě provozu útulku zajišťuje
Liga také základní ošetření chráněných, ohrožených a handicapovaných volně žijících živočichů, jako
jsou labutě, čápi a dravci a jejich
převoz do specializovaných záchranných center. „V praxi spolupracujeme se Stanicí ochrany fauny
Pavlov, Ptačím centrem Brno a dalšími specializovanými stanicemi,“
dodává Petr Ondráček s tím, že se
Liga na ochranu zvířat ČR snaží řešit také případy týrání zvířat.

více na www.lozcr.cz

Vítězové 10. ročníku ankety Zlatá jeřabina –
Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013

Ocenění získali kromě finanční prémie i Zlatou jeřabinu – jejím autorem je
Tomáš Černý, absolvent oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
na Uměleckoprůmyslové akademii ve Světlé nad Sázavou.

Liga na ochranu zvířat ČR v Třebíči
vznikla 23. března 1992 a je součástí celorepublikové Ligy, která
čítá čtrnáct organizací. „Od roku
1993 provozujeme v areálu bývalého Školního statku nad bazilikou
svatého Prokopa v Třebíči útulek
pro opuštěné psy a miniazyl pro
kočky. V současné době v útulku
pečujeme o 70 psů a 15 koček.
Útulek slouží městům a obcím
z Třebíčska a je pro veřejnost
otevřený od pondělí do pátku
od 13.00 do 16.00, o víkendech
a svátcích od 12.00 do 14.00,“
uvedl Petr Ondráček, předseda
Ligy na ochranu zvířat ČR.

Milan Pilař

nad Jihlavou. „Jsme rádi, že veřejnost ocenila naši snahu, úsilí i námahu celého projektu restaurování varhan,“ říká Miloš Mičánek,
farář římskokatolické farnosti
Luka nad Jihlavou.
foto: Luboš Pavlíček

V kategorii Kulturní aktivita zvítězila originální UV taneční show
Soul of Dancers taneční skupiny Raison D‘etre při DDM Junior
v Chotěboři. „Jsme všichni nadšení, že jsme dokázali zvítězit v konkurenci velkých festivalů, jejichž
návštěvnost se počítá na tisíce.
Díky Zlaté jeřabině se nám podaří
dostat naše představení ještě více
mezi lidi,“ váží si ocenění autor
projektu Tomáš Žák.
V kategorii Péče o kulturní dědictví se na prvním místě umístila aktivita Restaurování varhan
z kostela sv. Bartoloměje v Lukách

Reakce na komentář
senátora Miloše Vystrčila
Kraj Vysočina obdržel v úterý
20. května od Ministerstva vnitra
ČR výzvu ke zjednání nápravy.
V tomto dokumentu odbor dozoru
a kontroly veřejné správy vysvětluje, proč shledává Zásady kontrolní
činnosti výborů zastupitelstva
Kraje Vysočina č. 15/13 v rozporu
se zákonem, konkrétně se zákonem
o krajích a s kontrolním řádem.
Po doručení této výzvy jsem se
rozhodl, že navrhnu radě kraje,
aby zastupitelstvu jako nejvyššímu
orgánu krajské samosprávy doporučila zrušení uvedených zásad.
Existenci zásad žádný zákon nenařizuje. Je tedy možné postupovat
jen podle zákona bez dalšího prováděcího předpisu. Domnívali jsme
se, že vnitřní předpis kraje přispěje k usnadnění spolupráce výborů
s orgány kraje i k samotnému provádění kontrol, jeho absence však
jistě nepřinese žádné neřešitelné
problémy.
Dřívější rušení zásad před doručením uvedené výzvy nemělo smysl, protože jejich znění odpovídalo
politické vůli zastupitelstva vyjádřené hlasováním.
Se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR by bylo možné v některých
jeho částech polemizovat, ale akceptuji jej a věřím, že se stejně k této
otázce postaví i většina členů zastupitelstva. Zdůrazňuji, že není žádný
zájem na jakémkoliv omezování kontrolní činnosti výborů, pokud tato
bude smysluplná a vedená upřímnou
snahou o fungování veřejné správy.

foto: Petr Ondráček

www.kr-vysocina.cz

Kategorie: Péče o kulturní dědictví
1. místo: L uka nad Jihlavou / Restaurování varhan z kostela
sv. Bartoloměje
2. místo: Rokytnice nad Rokytnou / Celková obnova střešního pláště
kostela sv. Jana Křtitele
3. místo: Ledeč nad Sázavou / Obnova sgrafitového průčelí a rekonstrukce slavnostního hradního sálu

ZAHRADA VYSOČINY
Žirovnice, zámecký areál
LILIE
čarověníky, fuchsie a růže
12. 7. – 14. 7. 2014; 9.00 – 17.00 hod.

Letní vydání elektronických turistických novin Kraje Vysočina nabízí
nově informace o dění v regionu,
novinky pro rodinnou dovolenou, technické zajímavosti, tipy
na výlety na kolech, pěšky i autem
a kalendář aktuálních kulturních
a sportovních akcí. Třetí vydání
e-turistických novin zve například
na cyklistický okruh po vybraných
městech Vysočiny pod názvem
Křížem krážem Vysočinou na kole.
Peloton startuje 4. července
z Jihlavy a končí 11. července v Dalešicích. Krajská radní pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková (ČSSD)
zve veřejnost k procházce po nové
stezce pro pěší na Novoměstsku,
která vede okolo Černé skály a podle pověstí ji střeží Horácký hejkal.
Trasa má pouhých 700 m, ale je
vybavena hracími prvky pro děti
i dospělé, odpočívadly s lavičkami
a informačními tabulemi.
Výročí 100 let od zahájení
1. světové války a císařské manévry
u Velkého Meziříčí si připomenou
na Zámku v Náměšti nad Oslavou.
Znalci piva mohou při svých cestách po Vysočině ochutnat novinky
pivovaru Ruprenz nedaleko Brtnice, pivovaru Kokeš v Kamenici nad
Lipou nebo Biskupického pivovaru
Gajdoš na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje.
red
více na www.region-vysocina.cz
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Recept

Kapr po Pacovsku

Syrová krása přírody okolo Vírské přehrady návštěvníky zaujme,
stejně jako provázející ekologická
osvěta, která je spojená s turistickou akcí S Vodomilem Zubří zemí.
Vírská přehrada byla ještě v roce
2004 uzavřena pro turistiku jako
zdroj pitné vody.
Informační panely na naučné
stezce (NS) seznamují se základními pojmy vodního hospodářství,
zásadami respektování ekologické stability území a zabezpečení
ochrany vodních zdrojů.
Celodenní výlet zahájíme v Dalečíně se zříceninou Tolensteinu

a bývalým zámkem přestavěným
v r. 1850 na podobu tyrolské vily. Zajímavá je i Jaroškova vila postavená
v letech 1936–39 podle návrhu známého architekta L. Hilgerta. Z Dalečína sejdeme do údolí řeky Svratky,
které se poznenáhlu rozšíří do přehradní vodní plochy Vír I dokončené
v r. 1957 a považované za jednu z nejkrásnějších vodních nádrží na Moravě. Ve své době měla třetí nejvyšší
hráz v republice (66 m).
Obec Vír na konci nádrže se
souborem staveb lidové architektury se pyšní titulem Vesnice roku
Vysočiny roku 2010. Zajímavá

Pohled na vodní nádrž Vír I od hráze.

místa nabízí i vyrovnávací nádrž
Vír II, která se začala stavět zároveň s horní nádrží, ale byla postavena o tři roky dříve. Tyčí se nad
ní zřícenina hradu Pyšolec a naproti je vyhlídka Hraběcí stolek,
jedno z nejromantičtějších míst
na Svratce.

Rybolov i koupání je v obou
nádržích přísně zakázáno. NS
končí ve Švařci, kde projdeme
po dřevěné kryté lávce, která patří k nejstarším dřevěným mostům
na Moravě; její stáří se odhaduje
na 300 let.

Petr Novák

Dnes si připravíme jeden z regionálních receptů, se kterým
se podíváme na Pelhřimovsko.
Potřebujeme 60 dkg očištěného kapra, 3 dkg sádla, 3 dkg
rajčatového protlaku, 5 dkg
čerstvých žampionů nebo
přiměřené množství sušených
hub, česnek a sůl. Na začátku
porce kapra osolíme a opečeme
na rozpáleném sádle. Postupně
přidáme žampiony nakrájené
na plátky nebo můžeme použít
vařené sušené houby i s vývarem.
Přimícháme rajčatový protlak,
česnek a nakonec pod pokličkou
vše dusíme doměkka. Jakmile
bude kapr i s připravenou smě-

Opereta budějovického rodáka
se stala světoznámou

nabízí Centrum prorodinné
programy především formou
vzdělávacích aktivit, jako
jsou přednášky z oblasti psychologie, zdravotnictví, sladění rodinného a pracovního
života. Řada programů směřuje na rodiče s dětmi, které nenavštěvují mateřskou

Rodný dům Ralpha Benatzkyho.

kde byl též žákem Antonína Dvořáka. Za svým bratrem Emilem,
profesorem a inspektorem, jezdil do Uhlíkova, dnes neexistující
vesnice u Českého Krumlova. Tam
na myslivně Schwarzwald rád zasedal ke klavíru a komponoval.
Nejedná se jen o pamětní desku na rodném domě, která musela
být krátce po svém osazení v roce
1999 na příkaz majitelů nemovitosti odstraněna, ale třeba i o občasný koncert z jeho díla, případně
pojmenování nějaké ulice jeho
jménem.
Pavel Kryštof Novák

foto: Archiv CRSP Vysočina

foto: Pavel Kryštof Novák

Je málo známou skutečností, že
Benatzkyho matka, rozená Vítková, byla českého původu. Pocházela z Liběchova u Litoměřic. Mladý
Rudolf (Ralph bylo jméno umělecké) studoval germanistiku, filozofii
a hudbu kromě Vídně i v Praze,

Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina začalo fungovat v lednu 2007. „Hlavním impulzem byla snaha
vytvořit programy, které přispějí k setkávání rodin a k jejich vzájemné pomoci,“ vysvětluje ředitelka Slavka
Dokulilová. V současné době

Klub dětí v Centru pro rodinu v Jihlavě.

sí hotový, přelejeme jednotlivé
porce šťávou se žampiony a jako
přílohu můžeme podávat vařené
nebo opečené brambory. Dobrou chuť!
Recept poskytlo Muzeum Vysočiny Třebíč a z odborné literatury ho zpracoval Jan Kuča.
Monika Fiedlerová

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

Jihlavské Centrum pro rodinu fandí rodině

Osobnost regionu

Před 130 lety, 5. června 1884,
se narodil v rodině učitele
na německé škole v Moravských
Budějovicích Ralph Benatzky. Žil
zde do svých osmi let, pak pobýval
převážně ve Vídni, Berlíně, Hollywoodu a nakonec v Curychu, kde
16. října 1957 zemřel.
Byl autorem desítek hudebních
komedií a operet a složil hudbu
ke dvěma stovkám filmů. Největší
slávu mu přinesla opereta U bílého
koníčka, od roku 1930 velmi často
uváděná nejen v Rakousku, Německu a USA, ale i u nás, dvakrát
zfilmovaná, naposledy v hlavní roli
s legendárním rakouským zpěvákem Petrem Alexandrem.
Hrob Ralpha Benatzkyho najdeme v rakouském Sankt Wolfgangu
na břehu jezera, na které je jedinečný pohled ze zubačky vedoucí
na Schafberg (Ovčí horu). Romantické místo si Benatzky obzvlášť
zamiloval, má také hlavní podíl
na slávě zmíněné operety. Inspirací k napsání díla nebyl totiž Ralphu
Benatzkymu zájezdní hostinec
U Bílého koníčka v rodných Moravských Budějovicích, ale už tehdy proslulý hotel stejného jména
v Sankt Wolfgangu.

foto: Petr Novák

Bystřicko na Vysočině obdrželo v roce 2010 titul
Excelentní turistická destinace – EDEN (česky ráj, pozn.
autora) v tématu Voda – turistický cíl. Komisi zaujala
unikátní zážitková naučná Svratecká vodohospodářská
stezka kolem vodní nádrže Vír.

školu. „Rodiče se interaktivní formou naučí, jak pracovat se svými dětmi a jak jim
umožnit správné poznávání
světa kolem sebe. Naším cílem je utužovat jejich vazby
a tím i předcházet negativním jevům v rodině,“ dodává
Dokulilová. Centrum pořádá
množství kulturních akcí pro
veřejnost. V letošním roce
se Centrum připojilo k oslavě 20. výročí Mezinárodního
roku rodiny s mottem Fandíme rodině. V neposlední řadě poskytují pracovníci sociální služby rodičům,
kteří jsou na výchovu dítěte
sami nebo se tak cítí. „Dál
pomáháme s neklidnými
dětmi a také pracujeme s rodiči, kteří řeší špatné bytové
podmínky nebo záškoláctví
svých dětí. To vše zdarma,“
uzavírá Slavka Dokulilová.

Monika Fiedlerová

Pelhřimov nabídl
desítky rekordů
Dva dny ve znamení desítek rekordů – takový byl
už 24. ročník festivalu Pelhřimov – město rekordů.
Letos si ho nenechalo ujít na 12 tisíc diváků.
Podle informací organizátorů padlo během třetího červnového víkendu na Masarykově náměstí
a v jeho okolí přesně 51 rekordů. Opět po roce se
například mezi rekordmany zapsalo pelhřimovské
Střední odborné učiliště. Po obří židli letos jeho učni
vytvořili obří pilu rámovku o délce 4,74 metru a výšce 1,9 metru. Rekordní byla také obří zmrzlina, která
měřila skoro tři čtvrtě metru a vážila 6,5 kilogramu.
Od pátku do soboty se pak uskutečnil čtyřiadvacetihodinový maraton třiceti 3D tiskáren, které nonstop
tiskly stovky píšťalek. Řada rekordů se letos vztahovala také k pelhřimovskému Muzeu rekordů a kuriozit, které slaví dvacáté narozeniny.
V sobotu večer byl pak na programu tradiční
galavečer rekordů, na kterém se předávaly rekordmanské ceny. Do rekordmanské síně slávy vstoupily
loutkové postavy Spejbl a Hurvínek a také pelhřimovský rodák Jan Kůrka, první český olympijský
vítěz ve sportovní střelbě na olympiádě v Mexiku
1968. 
Ondřej Rázl

Křížovka o ceny
Českou podobu operety Ralpha Benatzkyho U bílého koníčka připravilo ... viz tajenka. Čeština byla po němčině a angličtině třetí jazykovou verzí, v níž opereta 11. července 1931
poprvé zazněla. Ještě před druhou světovou válkou se hrála i v ostatních českých operetních divadlech v Praze, Brně, Moravské Ostravě, Olomouci, Kladně a východních Čechách
(Pardubice, Hradec Králové), přestože česká kritika pro ni neměla pochopení a například Lidové noviny si stěžovaly, že „autoři se ani nemoří vymýšlením děje“.
Autorství: Martin Němeček
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(mn.č.)

POMOC:
ASRAEL,
IONON,
NIAS,TIAN

Citoslovce
Strom trnovník
hadího sykotu
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2. DÍL
TAJENKY
Záb. kabaretní
podnik
Hudební
nástroje

Osoba, které
je určena pošt.
zásilka

Dva (slovens.)

Značka
vysavačů
První krční
obratel

Čeleď hmyzožravců
Český herec
(Jiří)

Francouzské
Kanadský
jídlo z hliněnézpěvák (Paul)
ho pekáče

Výnosy
z vkladů
Obraz polonahé
ženy

Nepromokavá
látka na stany
Tlouct

Jeden z členských států
USA

Pohonná hmota
do mot. vozidel
Pobídka

Jiným způsobem (slovens.)

1. DÍL
TAJENKY

Podzimní
květina

Větřík (básnicky)
Vůdce ruské
revoluce
Indiánská
trofej
Polynéský opoj.
nápoj

Zkr.Technic.
služeb
Oděv cvičenců

Strana v účetní
knize

Výpočetní
technologie
(zkr.)

Býv.SPZ
Hodonína
3. DÍL
TAJENKY

Vybavení škol.
třídy
Napodobenina

Arzenid niklu
(zn.)

Zámezí
ve sportu

Ženské jméno
(24. 10.)

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Tajenka minulé
křížovky z května 2014: řezané a dlabané z jednoho kusu dřeva. Výherci:Jiří Čábel, Moravské Budějovice; Ivo Smejkal, Telč; Marie Havlíčková, Pavlov. Výhercům blahopřejeme!
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Michal Nesvadba pobavil děti i rodiče!
Počasí vyšlo – i když v sobotu 14. června dopoledne ve Žďáru nad Sázavou zrovna moc teplo nebylo... Ale nepršelo, a to
bylo hlavní. Návštěvníci Dne otevřených dveří a oken firmy
PKS okna a.s. začali chodit už před 9. hodinou, kdy akce oficiálně startovala. V 10.00, když začínalo vystoupení Michala
Nesvadby, již byla v areálu firmy doslova hlava na hlavě.
i zajímavé dopoledne jak pro děti, tak pro
jejich rodiče.
Tyto prohlídky výrobních hal s odborným výkladem probíhaly před vystoupením Michala Nesvadby, a pak také
po něm. Kromě toho v průběhu celého
dopoledne si však návštěvníci mohli tyto
prostory procházet a prohlížet samostatně, což logicky využívali především zaměstnanci firmy. Ti většinou svým nejbližším ukazovali, kde že to oni pracují.
I proto byl – z bezpečnostních důvodů
– výrobní proces v těchto halách výrazně omezen, přesto ale mohli návštěvníci
vidět „na živo“ některé ukázky toho, jak
se okna z plastu, dřeva či hliníku ve firmě
PKS okna a.s. vyrábějí.

Michal Nesvadba v akci

Výrobní hala PKS okna a.s.

www.pksokna.cz

Prohlídky s odborným výkladem
Účel celé akce, tj. ukázat výrobní prostory firmy široké veřejnosti a zpříjemnit příchozím rodinám
s dětmi jedno červnové dopoledne,

byl naplněn. Za rok, v polovině června 2015 při už pátém Dni otevřených dveří a oken, zase v areálu PKS
na viděnou!

611/06-VI/14

Účast 1500 lidí, což je rekord této akce,
znamenala více než dvojnásobek loňské
návštěvnosti.
Michal z kouzelné školky, jak mu nejen děti přezdívají, svou téměř hodinovou
show ukázal, že je schopen bavit malé
i velké diváky. Kdo přišel, nelitoval. Opět
to byly hlavně rodiny s dětmi. A nešlo jen
o zaměstnance firmy PKS okna a.s., nešlo
dokonce ani jen o lidi přímo ze Žďáru nad
Sázavou. Kdo v sobotu 14. června do areálu firmy přišel, ten se rozhodně dobře
bavil. Skákací hrady, malování na obličej,
bonbony, balonky, soutěže s rádiem Vysočina – to všechno představovalo zábavu. Spolu s organizovanými prohlídkami
výrobních hal PKS okna a.s. zaručovalo

Michal Nesvadba v akci

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?
Nebo snad podvod?

Několik let mě trápily ekzémy na dlaních,
kdy po většinu času byly dlaně rozedrané
do krve a vše bylo velice bolestivé. Páni
doktoři vždy dokázali pouze naordinovat
kortikoidy, které jednak zdraví člověka neprospívají a také to pomůže jen na chvíli. Dá
se obecně říct, že problém celé dnešní medicíny je léčení důsledků a ne příčin. Koncem roku 2013 jsem začal užívat vaše minerály dle doporučení a cca po 3 měsících ani
známky po ekzému. Prostě je to v pořádku
jelikož se pravděpodobně vyléčila příčina
uvnitř. Dále musím ještě říct, že mi další pan
doktor hrozil nasazením prášků na zvýšený
krevní tlak, ale po výše zmíněném 3 měsíčním užívání poklesl na normál a prášky
mně nasazovat nemusel. Závěrem chci tedy
napsat, že Vaše minerály hodnotím velice
kladně a budu dále vaším zákazníkem.
Milan Jarý, Brno, 30 let

Výsledky totiž dopadly dobře, veškeré bolesti a záněty zmizely. Dokonce mi z krabičky
začalo záhadně ubývat. Má žena začala mít
problémy s kolenem, a když viděla zdravotní
zlepšení u mne, začala minerály brát také.
Prosím o zveřejnění mého příběhu jako poděkování všem.
Zdeněk Malčík, 52 let, Víceměřice.

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.

Původně mě napadlo objednat vaše minerály, když jsem spadla z kola a zlomila
si obratel. Po týdnu jsem byla takřka bez
bolestí. Časem ovšem přestaly bolet i klouby a ustaly věčné a urputné bolesti hlavy,
což byl následek boreliózy, ale nikdo mi
s tím nepomohl. Zhoustly mi vlasy a vlastně co beru minerály, nepotřebuji brát prášky na bolest, což je úžasné. Objednávám
4 plechovky.
Vladimíra Lojíková, Písek

Placebo?

Budu upřímná, nejprve jsem minerálům
nevěřila. Nyní ale opravdu nelituji. Je mi 79
let, upravil se mi vysoký tlak a štítná žláza
a dobře spím. Se spánkem jsem měla velké problémy. Prostě celkově se cítím lépe,
mám velkou radost a děkuji. Objednávám
další dávku.
Jarmila Mastná, Rakovník

Je mi 62 let a asi rok jsem léčila velkou
bolest ramenního kloubu. Jednak jsem
užívala uklidňující léky a vitaminy doporučené od ošetřující lékařky. Kromě toho jsem
docházela k velmi dobrému fyzioterapeutovi na masáže, ale bolest neustupovala,
trápil mě sebemenší náhlý
pohyb. Přítelkyně mi poradila vaše minerály, že
je sama užívá a vyléčila
si tak nemocné klouby. Minerály užívám druhý
měsíc a bolest kloubu pomalu odezněla, a já jsem
jak na novém světě. Dokonce cvičím jógu a cítím
se skvěle. Moc děkuji,
Dana Hubáčková,
Chropyně

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma
a slevu na příští nákup.
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Energie 0 kj • Bílkoviny 0
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To vše za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.
Složení na 100 g
prášku

V listopadu loňského roku jsem dostal
od známé vaše minerály. Doporučila mi je,
protože jsem trpěl častými a bolestivými záněty kloubů. Bolely mě prsty, ramena, kolena,
kotník. Bolesti se stěhovaly z místa na místo.
Vyzkoušel jsem léky, masti. Přiznávám, že
jsem moc minerálům nevěřil. Začal jsem je ale
užívat. K dnešnímu dni je užívám již 4 měsíce. Byl jsem u své revmatoložky na krevních
odběrech a byla překvapená, stejně tak i já.

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

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
• Cena mletých minerálů v plechovce 565 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
• Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 530Kč/1 kus, 3 ks = 515 Kč/1 kus,
4-5 ks = 480 Kč/1 ks, 6-11 ks = 460 Kč/1 ks, od 12 ks = 430 Kč/1 ks.
• Ceny kapslí: 1 ks = 786 Kč, 2 ks = 746 Kč/1 kus, 3 ks = 716 Kč/1 kus, 4-5 ks = 686 Kč/1 ks,
6-11 ks = 656 Kč/1 ks, od 12 ks = 631 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
• Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v cene 150 Kč zdarma.
• Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat.
Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2332 Kč (+ kniha zdarma).

* denní náklady 6,50-8,50 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

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

720/06-VI/14

Může tohle být náhoda?
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Vzdělávání pracovníků v sociálních službách
V červnu letošního roku byl ukončen unikátní vzdělávací projekt pro pracovníky v sociálních službách
s názvem Modulární soustava dalšího vzdělávání pro sektor sociálních služeb v Kraji Vysočina.
přínos považovali účastníci projektu získání nových
vědomostí a dovedností, praktické návody i jejich
využití v každodenní práci spolu s inspirativními
impulsy od lektorského týmu. Kladně byl hodnocen
multifunkční webový portál, včetně distanční formy
vzdělávání a on-line komunikace s lektory.
Projekt s názvem „Modulární soustava dalšího vzdělávání pro sektor sociálních služeb v Kraji Vysočina“,
OPVK realizovala společnost EFEKT PLUS s. r. o. Financován byl v rámci globálního grantu Podpora nabídky
dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina, operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

MICHLiq
váš inteligentní
průvodce
ekonomikou

Více informací na www.socialni-zdravotnik.cz.

489/06-VI/14

Pod záštitou radního Kraje Vysočina Petra Krčála
odstartoval v roce 2012. V rámci projektu byl vytvořen ucelený a plně funkční systém vzdělávání, který
poskytl pracovníkům sociálních zařízení kompetence
zvyšující jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
V celkem 9 vzdělávacích modulech bylo proškoleno
v právním minimu, manažerských dovednostech
a měkkých dovednostech 300 zaměstnanců 21
příspěvkových organizací.
Systém tvoří multifunkční webový portál,
jehož součástí je e-learningová forma vzdělávání.
Webový portál slouží k šíření informací o možnostech dalšího vzdělávání, interaktivnímu vzdělávání
a poskytování on-line vzdělávací podpory. Za hlavní

Vysvědčení nebude podle Vašich představ?
Nezoufejte... S blížícím se obdobím letních prázdnin
je nejvhodnější doba, kdy dohnat mezery v učení. Je
možné zvládnout studijní problémy a neúspěchy, které
provází stres, nervozita, napětí – a to nejen u dětí, ale
i u jejich rodičů. Tím se pak vytváří psychické bloky, které můžou dítě poznamenat na celý život. Je jen na nás,
zda to budeme přehlížet, nebo se k problému postavíme rázně a nenecháme děti v jejich trápení a nejistotě.
A právě v této době, kdy děti nejsou zatěžovány
novou školní látkou, mohou v klidu zvládnout učení,
na které během roku nezbývá dostatek času. V září
pak jdou do školy s větší jistotou, bez obav a strachu.

686/06-VI/14

725 774 710, 775 040 808, 776 271 252

Co může být lepšího, než rozzářené dětské
oči a úsměv na tváři.

LETNÍ DOUČOVÁNÍ
A PŘÍPRAVA
NA OPRAVNÉ ZKOUŠKY.

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

K dostání u dobrých knihkupců a na respektstore.cz

Prodej dříví

849/06-VII/14

844/06-VII/14

492/06-VII/14

- krbového
- palivového

tel.: 606 465 488

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, Jihlava

Veřejná vysoká škola nabízí tříleté
bakalářské studijní obory v prezenční
i kombinované formě studia:
aplikovaná informa ka (p)
cestovní ruch (p, k)
nance a řízení (p, k)
počítačové systémy (p, k)
porodní asistentka (p)
všeobecná sestra (p, k)
zdravotně sociální pracovník (p)
535/06-VII/14

Absolvent získává

tul bakalář (Bc.)

Dlouhodobá praxe v rámci studia!

Podání přihlášek
ke studiu
do 28. 7. 2014

informace:.
studijní oddělení.
tel.: 567 141 181.
email: studijni@vspj.cz.
www.vspj.cz.
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„Úkolem týmu je dopravit svůj
štafetový kolík na vrchol Vysoké
a zpět do cíle závodu v Plovárenské
ulici. Jeden člen týmu vždy běží, druhý jede na kole, zajišťuje navigaci,
pitný režim týmu, občerstvení. Záleží
na strategii týmu, jak často se budou
střídat v běhu. Není předepsané, jakou část trati musí jednotlivý závodník uběhnout. Nutné je, aby vždy jeden člen týmu běžel,“ popisuje jeden
z pořadatelů Leoš Palán z občanského sdružení Kolo bez hranic.
Prezence závodníků na Havlíčkově náměstí od 8.00 do 11.00, start
prvního týmu ve 12.00.
Milan Pilař
Registrace a další informace na
www.kolobezhranic.cz

Na konci dubna odstartoval
v Bohuslavicích třetí ročník
skokového poháru Vysočiny,
seriál parkurových závodů,
který slouží kromě propagace
parkurového skákání hlavně
pro zlepšování tréninkových
metod a vylepšování závodišť
na Vysočině.
Letos se pohár jede ve třech kategoriích, ke kategorii seniorů, juniorů a mladých jezdců je nově zařazena kategorie dětí. Změnil se
i systém hodnocení, kdy se sčítají
body za výkon a za umístění v závodě. Na jezdce čeká třináct závodů,
v nichž mohou sbírat body z oficiálních soutěží s finálovým závodem
v září v Žirovnici. Vítězové si rozdělí finanční dotaci sto tisíc korun.
Jezdci mají za sebou již čtyři kvalifikační kola, z nichž to v Jiřicích se
muselo pro nepřízeň počasí zrušit.
Průběžné pořadí v kategorii seniorů vede Martina Váňová s koněm

Mladí cyklisté změřili síly v Jihlavě

Vítězný tým mladší kategorie žáků ze Světlé nad Sázavou bude reprezentovat Vysočinu ve finále ve Frenštátu pod Radhoštěm.
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Loňská vítězka v kategorii juniorů, Šárka Honzová s Finlandií, je prozatím po dvou kolech na třetím místě.

by je mohlo potkat na silnicích.
Naučí se správně reagovat i na neočekávané události, pohybovat se
v silničním provozu nebo poskytnout účinnou první pomoc. Proto
i letos podpořil Kraj Vysočina soutěž pro mladé cyklisty kromě darů
celkovou částkou sto tisíc korun pro
nejlepší školy na prvních třech místech v obou kategoriích,“ uvedl náměstek hejtmana Libor Joukl (ČSSD)
s tím, že peněžní cena ve výši 25 tisíc, 15 tisíc a 10 tisíc korun by měla
motivovat školy k podpoře dopravní
výchovy.

red

Tolerance z JS Blue Horse Rynárec, v juniorech pak Andrea Beranová s Nebari z JK Humpolec
a v kategorii dětí Michaela Balounová s Molenburkem z JK Glod

foto: archiv Kraje Vysočina

Horácký zimní stadionu v Jihlavě hostil počátkem června krajské
finále Dopravní soutěže mladých
cyklistů. Pět soutěžních disciplín
zvládli v mladší kategorii nejlépe
žáci ze Světlé nad Sázavou a v kategorii starších z Osové Bítýšky.
Vítězové letošního ročníku krajského kola, kterého se zúčastnilo dvacet nejlepších čtyřčlenných družstev
z Vysočiny, reprezentovali kraj v republikovém kole ve Frenštátu pod
Radhoštěm.
„Podobné preventivní akce má
smysl podporovat, protože děti si
nanečisto vyzkouší, co je čeká nebo

Čechům se nedařilo.
Naopak Švýcar
Schurter zářil
Hattrick! Tři roky po sobě nenašel
Nino Schurter na novoměstské trati
přemožitele. Tento Švýcar zde září
od roku 2012 a výbornou jízdu ukázal zaplněným tribunám ve Vysočina Areně i letos. Čechům ale štěstí
příliš nepřálo, z bojů je vyřadily
pády nebo technické problémy.

foto: David Poul

Střídavý duatlon dvoučlenných týmů
Brodský Highlander, první závod série
Běh a kolo, odstartuje 12. července
z Plovárenské ulice v Havlíčkově
Brodě. Na účastníky čeká osmnáctikilometrová trasa na Vysokou a zpět.

Skokový pohár Vysočiny
je v plném proudu

foto: Lukáš Krajíček

Brodský
Highlander
v červenci

Čejov. V červnu ještě můžete přijít
podpořit jezdce na závody do Dešné u Dačic (29. 6.). V červenci pak
do Brtnice (27. 7.), Okřešic (19. 7.)
a Havlíčkova Brodu (27. 7.).

Kompletní seznam závodů pak najdete na novém webu Skokového
poháru Vysočiny www.pohar-vysociny.cz.

Lukáš Krajíček

Poslední den závodů se Vysočina
Arena zaplnila rekordním počtem
devatenácti a půl tisíce diváků. Češi
se ale trápili. Kateřina Nash, která
doplatila na dva pády, nakonec dojela na patnáctém místě. Větší zklamání zažila Tereza Huříková, jedna
z favoritek závodu. Dojela až na třicátém místě. Závod mužů byl ještě
smolnější. Ondřej Cink měl v úvodu
zaváděcího kola defekt, celý závod
poté ztrátu mazal a ani výborná stíhací jízda nestačila na lepší než
46. místo. Defekt se nevyhnul ani
Kulhavému. Když ho pak ještě potkaly technické problémy s řetězem,
ze závodu kolo před cílem odstoupil. Nejlepším výsledkem bylo 24.
místo Jana Škarnitzla.
Zraky pořadatelů se už upínají
na rozhodnutí o pořadateli mistrovství světa v roce 2016. Nové Město
na Moravě je jedním z hlavních kandidátů a letošní závod měl přesvědčit, že je i tím nejlepším. David Poul
foto na www.iKrajvysocina.cz

