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V rámci Operačního programu Životní prostředí jsou vyčleněny prostředky na výměnu kotlů na 
tuhá paliva pro domácnosti. Tyto prostředky budou jednotlivým domácnostem poskytovány pro-
střednictvím Kraje Vysočina. 

Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za:
• Kotel na uhlí – dotace nejvýše 70 % uznatelných výdajů
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 % uznatelných výdajů
• Plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 % uznatelných výdajů
• Tepelné čerpadlo – dotace nejvýše 75 % uznatelných výdajů
Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů.

Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tisíc korun.

Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projek-
tu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti 
budovy, jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje ve výši max. 
20 tisíc korun.

První výzva pro občany k podávání žádostí o kotlíkové dotace na Kraji Vysočina je plánována na 
první čtvrtletí roku 2016.

Nezávazný průzkum skutečného
zájmu o Kotlíkové dotace:

Nezávazný průzkum skutečného zájmu bude aktivní až do konce července 2015.
Více informací na www.kr-vysocina.cz

Kontaktní osoby v pracovních dnech:
Odbor regionálního rozvoje Krajkého úřadu Kraje Vysočina:
Ing. Bc. Jan Jež, e-mail: jez.jan@kr-vysocina.cz; tel.: 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová, e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz; tel.: 564 602 532

KOTLÍKOVÉ
DOTACE
PRO DOMÁCNOSTI
V KRAJI VYSOČINA

www.kr-vysocina.cz/kotliky
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Vesnicí roku je Martínkov

Martínkov u Moravských Budějovic na Třebíčsku vyhrál letošní krajské kolo 
soutěže Vesnice Kraje Vysočina. Desetičlenná porota tuto obec vybrala z patnácti 
přihlášených. Vedle samotného titulu tak obec získala i finanční benefit sto tisíc korun 
a v celostátním finále může v případě vítězství získat milion korun.

„Martínkov je tradiční vysočin-
ská obec, s pracovitým zastupi-
telstvem a spokojenými obyva-
teli. Velice trpělivě si vyšlapávali 

cestičku k titulu. Ať jde o majetek 
obce, nebo o odkaz slavných ro-
dáků a obyvatel,“ komentoval 
úspěch hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Martínkov má 260 obyvatel. 
Působí v něm osm spolků včetně 

divadelního a pěveckého sbo-
ru. Nové fasády zdobí radnici, 
sokolovnu i obchod. Aktuálně 
rekonstruují veřejné osvětlení. 
Pravidelně obec ožívá Koštem 
pálenek, krojovanými hody nebo 
duatlonem a Mistrovstvím 

ve fotbalovém freestylu. Ofici-
ální ocenění spojené s předáním 
stuhy proběhne v srpnu 2015. 
Cílem soutěže, kterou vyhlašuje 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR, je povzbudit obyvatele ven-
kova k aktivní účasti na rozvoji 
jejich domova. Soutěže se mo-
hou zúčastnit vesnice s maxi-
málně 7500 obyvateli, které mají 
zpracovaný vlastní strategický 
dokument zabývající se rozvo-
jem obce.

Váš názor
Důležitý je pro tvorbu 
rozpočtu kraje každý

Vysočina v Miláně
Už za tři měsíce se 
představíme
 na EXPO 2015

Regionální 
= dobré
Další potraviny, a nejen ty, 
garantují naši kvalitu 

2 3 4

Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,
Kraj Vysočina se může chlubit 
celou řadou úspěchů a oblas-
tí, ve kterých jsme na špici po-
myslného pelotonu ve srovnání 
s ostatními kraji České repub-
liky. Jistě se mnou budete sou-
hlasit, že jednou z těchto oblas-
tí je i stav životního prostředí 
v našem kraji. Máme čisté zdro-
je pitné vody, zajímavý a krásný 
krajinný ráz, zdravé lesy a i díky 
tomu jedno z nejčistších ovzdu-
ší v naší republice. Nechceme 
a nemůžeme se ale pouze spo-
kojit s tvrzením, že jsme dobří, či 
dokonce nejlepší. Stále je potře-
ba pracovat na tom, abychom si 
toto prvenství v konkrétních ob-
lastech zachovali.

Proto jsme se jako Kraj Vy-
sočina rozhodli pro následují-
cích šest let zapojit do systému 
tzv. kotlíkových dotací. Jejich 
smyslem bude vyměnit stáva-
jící, nedostatečně účinné kotle 
za nízkoemisní zařízení s maxi-
mální účinností. Jen pro obdo-
bí let 2016–2017 bychom mohli 
na výměnu kotlů získat do Kra-
je Vysočina částku až 239 milio-
nů korun. Tento dotační titul, ač 
se bude jednat o evropské dota-
ce, bude nastavován a adminis-
trován přímo krajským úřadem. 
Žadatel nebude muset jezdit 
do Prahy či kamkoliv jinam, 
protože vše bude zúřadováno 
z Jihlavy. Sám jsem si osobně vy-
tkl dva úkoly při nastavení celé-
ho procesu: pro žadatele o do-
taci udělat tento dotační titul 
co nejjednodušší s maximálním 
omezením byrokracie a zároveň 
tak, aby se už v zárodku přede-
šlo možným podvodům.

Věřím, že se tak společným 
úsilím můžeme postarat, aby si 
Kraj Vysočina své výjimečné po-
stavení udržel a aby stále platil 
za region s nejčistším ovzduším.

Přeji vám všem hezké letní dny 
plné sluníčka, pohody a ať se 
vám dobře dýchá.

Zdeněk Chlád

radní Kraje Vyso-
čina pro oblast 
životního prostře-
dí a zemědělství 
(ČSSD)
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Dominantou Martínkova je opravený kostel s udržova-
ným okolím, včetně pietního místa věnovaného rodá-
kovi – duchovnímu a romanopisci – Václavu Kosmákovi. 

Petr Palovčík

Novotou září v Martínkově i fasáda obecního úřadu a místní knihovny, které sídlí v jedné budo-
vě. Zdobí jí pamětní desky připomínající slavné obyvatele obce.

Vysočinou na kole

3. 7. START Jihlava – Třešť
4. 7. Třešť – Telč – Jemnice
5. 7.  Jemnice – Moravské 

Budějovice – Třebíč
6. 7. Třebíč – Velké Meziříčí
7. 7.   Velké Meziříčí – Křižanov – 

Bystřice nad Pernštejnem
8. 7.  Bystřice nad Pernštejnem – 

Velká Bíteš
9. 7.  Velká Bíteš – Třebíč
10. 7. Třebíč – Dalešice

www.facebook.com/vysocinounakole

Vítězové krajského kola 
soutěže Vesnice roku 
2015 v Kraji Vysočina 
Zlatá stuha – krajský vítěz
Martínkov, Třebíčsko
Modrá stuha za společenský život
Vepříkov, Havlíčkobrodsko
Bílá stuha za činnost mládeže
Lípa, Havlíčkobrodsko
Oranžová stuha za spolupráci 
obce a zemědělského subjektu
Heřmanov, Žďársko
Zelená stuha za péči o zeleň 
a životní prostředí
Jiřice, Pelhřimovsko
Cena naděje pro živý venkov 
za místní spolkový život a ob-
čanskou společnost v obcích
Police, Třebíčsko
Zlatá cihla v Programu obnovy 
venkova za příkladné stavby 
na venkově, realizované v du-
chu Programu obnovy venkova
Diplom za vzorné moderní kni-
hovnické a informační služby
Kaliště, Pelhřimovsko 
Diplom za vzorné vedení obecní 
kroniky
Blízkov, Žďársko
Diplom za rozvíjení lidových 
tradic 
Nová Ves u Nového Města 
na Moravě, Žďársko
Diplom za systematický rozvoj obce 
Věžnice, Havlíčkobrodsko 
Diplom za podporu využívání 
volného času
Sobíňov, Havlíčkobrodsko 
Diplom za publikaci o obci
Dolní Heřmanice, Žďársko

Ministr Dienstbier 
zavítal na Vysočinu
V posledním květnovém týdnu na-
vštívil Vysočinu ministr pro lidská 
práva Jiří Dienstbier. „Ministr při-
jel na Vysočinu zahájit tematickou 
konferenci o sociálním vyloučení. 
Hovořili jsme i o novém zákoně 
o sociálním bydlení, prostřednictvím 
kterého se dostane pomoci nejen 
sociálně vyloučeným, ale také stále 
více ohrožené skupině, kterou jsou 
senioři,“ uvedl Petr Krčál (ČSSD), 
krajský radní pro sociální oblast. 
„Vysočina je na tom s otázkou so-
ciálního vyloučení relativně dobře. 
Horší je to v některých severních 
regionech republiky,“ konstatoval 
na konferenci ministr Jiří Dienstbier. 
Pracovní program ministra počítal 
i s návštěvou Domova důchodců 
a Alzheimer centra ve Ždírci a pro-
hlídkou nízkoprahového jihlavského 
centra pro děti a mládež Erko. 
 Eva Vorálková
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Slovo zastupitele

Dva letní měsíce, které jsou 
před námi, mají převážně cha-
rakter poněkud volnějšího pra-
covního tempa, prázdninových 
výletů, radovánek a plánova-
ných dovolených. Jsou rovněž 
obdobím řady kulturních akcí. 
I v našem kraji na nás čeká ši-
roké spektrum zajímavých pře-
hlídek, festivalů, koncertů 
a dalších událostí a ani město 
Pacov není výjimkou.

Odstartovali jsme již před 
prázdninami, a to už 9. roč-
níkem akce Den mikroregio-
nu. Prezentace činnosti na-
šich sdružení a spolků a bohatý 
kulturní program pro všechny 
věkové kategorie proběhly již 
20. června. V červenci bych vás 
rád pozval do našeho zámec-
kého parku na hudební pře-
hlídku pod názvem Jatka Fest. 
Koncertům mnoha hudebních 
skupin letos vévodí legendár-
ní kapela Olympic. V srpnu si 
nenechte ujít Pacovský poled-
ník. Vícežánrový hudební festi-
val má v našem městě své pevné 
místo a uskuteční se již popat-
nácté. Za uplynulých čtrnáct 
ročníků se na něm představilo 
přes 200 hudebních těles a více 
než 800 muzikantů. Letošní 
hvězdou bude Stingův kytaris-
ta Dominic Miller. Ten bude ne-
jen koncertovat, ale povede i ky-
tarový workshop.

Jak termíny a program obou 
akcí, tak další prázdninové kul-
turní tipy a nabídky najdete 
i na webových stránkách měs-
ta. Určitě si vyberete.

Odpočiňte si a užijte si let-
ní dny.

Lukáš Vlček 
(Pro Vysočinu), 
zastupitel Kraje 
Vysočina a starosta 
města Pacov

AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Hejtman Vysočiny předal devětadvacet záslužných medailí
Hrdinové. Tak lze titulovat nece-
lou třicítku lidí, kteří obdrželi zá-
služnou medaili Kraje Vysočina 
za rozvoj krajského integrované-
ho záchranného systému (IZS) 
a především za záchranu lidských 
životů. Letošní ocenění předával 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD) na slav-
nostním ceremoniálu v jihlav-
ském Horáckém divadle.

„Kraj Vysočina je dlouhodobě 
nejbezpečnějším krajem České 
republiky. Složky IZS jsou důle-
žitým stabilizačním prvkem a kraj 
se k nim v žádném případě neotáčí 
zády, naopak dlouhodobě fi nanč-
ně podporuje nad rámec svých 
povinností vybavenost i připrave-
nost všech složek v regionu,“ při-
pomněl Jiří Běhounek.

Záslužnou medaili II. stup-
ně si odneslo čtrnáct členů IZS, 
patnáct osob bylo vyznamenáno 
medailí I. stupně, ve všech přípa-
dech šlo přitom o záchranu lid-
ského života. Zaznělo i jméno 

Petra Vejvody, studenta žďár-
ské obchodní akademie, který 
byl oceněn in memoriam a cenu 
za něho převzali rodiče. Kraj Vy-
sočina uděluje záslužné medaile 
od roku 2008. Doposud se jejich 
nositeli stalo 168 osob.

„Pro Kraj Vysočina je ctí po-
tkat se s tak výjimečnými lid-
mi. Svou práci vykonávají 

s nadstandardním nasazením 
a pro své spoluobčany jsou záru-
kou bezpečí a rychlé pomoci. Za to 
jim a jejich kolegům patří dík ne-
jen krajské samosprávy,“ uvedl Jiří 
Běhounek. Pozvání na slavnostní 
dekorování přijal i generální ředi-
tel Hasičského záchranného sboru 
České republiky Drahoslav Ryba.

Lucie Pátková

Stavbou Vysočiny roku 2014 je opravený zámek Valeč
Zrekonstruovaný zámek, vy-
hlídková věž, průmyslový zá-
vod a kulturní centrum. To jsou 
nejúspěšnější stavební realizace 
v kraji za uplynulý rok, oceněné 
v rámci soutěže Stavba Vysočiny. 
Odborná komise udělila v pon-
dělí 9. června v Jihlavě titul Pres-
tižní stavba, tři tituly Stavba roku 
a sedm čestných uznání.

„Jsem rád, že se takové aktivi-
ty uskutečňují, neboť to zatrak-
tivňuje technické obory v rámci 
Kraje Vysočina. Každý takový po-
čin může přilákat nové studenty 
do našich škol a potenciální za-
městnance do jednotlivých fi rem, 
které se těchto soutěží zúčastní,“ 
uvedl Libor Joukl (ČSSD), náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast dopravy a majetku kraje.

Prestižní stavbou Vysočiny se 
stala rekonstrukce zámku Valeč 
na Třebíčsku, která soutěžila v ka-
tegorii staveb pro bydlení a ubyto-
vání. Odborníci ocenili nevídaný 

rozsah a kvalitu záchrany tohoto 
zchátralého renesančního zámku, 
který soukromý majitel přeměnil 
v areál pro hotelové využití.

Titulem Stavba roku pro sport 
a volný čas se pyšní vyhlídková 
věž na hradě Orlík u Humpolce. 
Mezi novými administrativními 

a průmyslovými stavbami vyhrál 
závod firmy Swoboda – Stam-
ping v Jihlavě, který se zabý-
vá lisováním a tvářením kovů, 
a ve stavbách občanské vyba-
venosti se nejvíce zdařila re-
konstrukce sálu Jupiter clubu 
ve Velkém Meziříčí. Přehlídku 
krajských staveb roku vypisuje 
Stavební sdružení Vysočina spo-
lu se Svazem podnikatelů ve sta-
vebnictví ČR, Českou komo-
rou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě 
(ČKAIT) a Krajem Vysočina. 
Jak uvedl Martin Pertl, manažer 
Svazu podnikatelů ve stavebnic-
tví v ČR pro Kraj Vysočina, byl 
letošní počet 28 přihlášených 
staveb druhý nejvyšší za celou 
třináctiletou historii klání. Zá-
štitu nad akcí měl hejtman Kra-
je Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). Lucie Pátková

Stěhování 
v Nemocnici 
Třebíč začalo
Přemístění odborných ambulancí 
a části RTG odstartovalo další část 
přípravných prací pro výstavbu no-
vého pavilonu v Nemocnici Třebíč. 
Nejstarší budova, označená jako 
Pavilon A, se postupně vyprázdní 
a uvolní místo výstavbě nové 
budovy. Stěhování bude postupně 
probíhat až do podzimních měsíců. 
Aktuálně si nové místo našly am-
bulance předoperačního vyšetření, 
endokrinologie, diabetologie 
a sanitářský dispečink.

„Nový objekt bude funkčně spo-
jen s dvojicí stávajících budov – ob-
jektem centrálních operačních sálů 
a budovou bývalé porodnice – Pavi-
lon G. Ve finále budou tvořit jeden 
komplex s tím, že kromě avizované 
budovy staré chirurgie zmizí i budo-
va staré transfúzní stanice, budova 
hlavní vrátnice a panelový objekt 
chirurgie,“ popisuje stručně hejt-
man Kraje Vysoči-
na Jiří Běhou-
nek (nez. 
za ČSSD).

Kraj Vy-
sočina nyní 
ve výběro-
vém řízení 
hledá dodava-
tele čtyřpodlažní 
stavby, která bude zahrnovat i ur-
gentní příjem, čtrnáct ambulancí, 
centrální RTG, ARO a chirurgickou 
JIP a 116 lůžek. Dokončení stav-
by pavilonu chirurgických oborů 
Nemocnice Třebíč se předpokládá 
na přelomu roku 2016/2017. Jde 
přitom o největší investiční akci 
Kraje Vysočina v oblasti zdravotnic-
tví v letošním i příštím roce.

 Petr Palovčík

Měření prašnosti 
v jihlavské 
průmyslové zóně
Jihlavské pracoviště Zdravotního 
ústavu pokračuje i letos v měře-
ní prašnosti v okolí společnosti 
Kronospan v Jihlavě. Jeho cílem je 
zjistit, v jaké míře zatěžují tuto ob-
last prachové částice. Na zvýšenou 
prašnost závodu si stěžovaly okolní 
fi rmy. Za měsíc květen specialisté 
odebrali navíc čtyři vzorky, které 
v tuto chvíli analyzuje pracoviště 
Vysoké školy báňské v Ostravě. 
Zároveň identifi kují zdroje znečiš-
tění ovzduší a kompletní výsledky 
předloží v červenci.

„Odborníci měřili v devíti lokali-
tách v okolí dřevozpracujícího závodu 
a také v jedné oblasti mimo území 
průmyslové zóny. Konkrétní lokality 
jsme zvolili s ohledem na umístění 
jednotlivých znečišťovatelů,“ vysvět-
luje krajský radní pro oblast zeměděl-
ství Zdeněk Chlád (ČSSD). Zástupci 
společnosti Kronospan uvedli, že při-
pravují opatření ke snížení prašnosti. 
V souvislosti s plánovanými kroky 
jednají s krajským úřadem i s Českou 
inspekcí životního prostředí. Zvýše-
né hodnoty se vyskytují pouze nára-
zově a souvisí především s větrným 
počasím. „Prašnost v této oblasti 
jsme měřili už v minulém roce, kdy 
hodnoty přesáhly limit jen výjimečně 
ve třech lokalitách. A to především 
v letních měsících,“ přibližuje Rosti-
slav Habán z krajského odboru život-
ního prostředí a zemědělství.

 Monika Brothánková

Pomozte sestavit 
rozpočet Kraje Vysočina
Každý člověk se 
může aktivně podílet 
na sestavení krajského 
rozpočtu. Prostřednictvím 
počítačové aplikace Váš 
názor a facebooku může 
veřejnost předkládat 
svá doporučení k plánu 
na rok 2016 a zároveň 
odpovídat na konkrétní 
otázky z několika oblastí. 
Sběr podnětů začal 
1. června a potrvá až 
do podzimu.

„Výsledky rozhodování ve-
řejnosti budou známé ješ-
tě před sestavením roz-
počtu a zveřejníme i jak 
s informacemi bylo na-
loženo,“ slibuje náměs-

tek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast fi -
nancí a grantové politi-
ky Vladimír Novotný (ČSSD) 

a dodává: „Aplikace Váš názor 

přitom po každém 
přístupu nabídne 
souhrnný pohled 

na ‚skóre‘ u kon-
krétních dotazů.“
Ty se týkají napří-

klad preferencí občanů 
při výběru silnic vyžadujících 

rekonstrukci, fi nanční podpory 
záchranné stanice Pavlov nebo 
je položena otázka: „Souhlasíte 
s výší částky, která je dotací na po-
skytování domácí hospicové péče 
v Kraji Vysočina?“

Vysočinské vedení přislíbilo, že 
respektován bude jakýkoli počet 

reakcí, ale z důvodů zvážení vy-
povídací hodnoty by přivítalo co 
největší účast. Názory budou po-
suzovány z hlediska celkových 
nákladů, doby fyzické realizace 
i z pohledu souladu návrhů s plat-
nou legislativou. Ty vhodné budou 
zapracovány do rozpočtu kraje.

„Služba sestavení rozpočtu Kraje Vysočina  je prakticky beznákladová a nebude ani do budoucna 
generovat žádné náklady, protože využívá softwarové prostředky, kterými Kraj Vysočina už dnes 
disponuje,“ říká radní Vladimír Novotný (ČSSD).

Petr Palovčík

Více na www.stavbavysociny.cz
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Rekonstrukce zámku Valeč na Třebíčsku získala ocenění v kategorii staveb 
pro bydlení a ubytování. 
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se můžete 
na adrese 

www.vas-nazor.cz 
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Informace 
o stěhování 
na www.

nem-tr.cz. Levé menu 
Nepřehlédněte, 
sekce Stěhování 
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Prezident Zeman 
přijede na Vysočinu
Ve dnech 24. – 26. června zavítá 
prezident Miloš Zeman na třídenní 
pracovní návštěvu Vysočiny. Dvou-
denní program je připraven i pro 
první dámu, která přijala pozvání 
na ekologickou farmu v Ratiboři-
cích a návštěvu nově zpřístupněné-
ho telčského podzemí.

Plán cesty prezidenta 
Zemana po Kraji Vysočina
Středa 24. června 2015
10.30 Setkání s hejtmanem, 
krajskými zastupiteli, starosty obcí 
a řediteli příspěvkových organizací 
Kraje Vysočina
14.25 Návštěva fi rmy Jihlavan 
ariplanes, s. r. o., Jihlava
15.55 Položení květin k pamětní 
desce Petra Vejvody v Novém Veselí
16.10 Setkání s vedením obce a obča-
ny Nového Veselí a otevření naučné 
stezky Vodní stezka kolem Veseláku

Čtvrtek 25. června 2015
10.35 Návštěva fi rmy MANN+HUM-
MEL, s. r. o., Nová Ves, Okříšky
12.10 Návštěva 22. základny 
vrtulníkového letectva, Náměšť 
nad Oslavou
14.45 Setkání s vedením města 
a s občany Náměště nad Oslavou
16.00 Položení květin k pomníku 
Bible kralické, Kralice nad Oslavou
17.05 Setkání s vedením města 
a s občany Telče

Pátek 26. června 2015
10.45 Setkání s vedením obce 
a s obyvateli obce Lípa na
Havlíčkobrodsku
11.30 Setkání s vedením města 
a s občany Havlíčkova Brodu

Změna programu vyhrazena.
 Eva Vorálková
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Šest příslušníků Hasičského záchranného sboru převzalo ocenění z rukou 
hejtmana Jiřího Běhounka, oceněným blahopřál také generální ředitel 
Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslav Ryba.

Ocenění záslužnou medailí 
I. stupně:
  Příslušníci Hasičského 
záchranného sboru Kraje 
Vysočina Hana Doležalová 
a Martin Zadina 
 Jan Doležal

  Příslušník Sboru dobrovol-
ných hasičů Kraje Vysočina 
Daniel Nečas

  Příslušníci Krajského ředitel-
ství Policie Kraje Vysočina 
Boris Broďák a Petr Novák
 Petr Gruber 

  Civilní osoby oceněné za na-
sazení vlastního života při 
záchraně cizí osoby 
Petr Vejvoda (in memoriam)
Jiří Černý, Martin Neuer
 Hana Balabánová
 Milan Mirek a Jan Jeletz
 Petr Doležal a Miloš Sochor
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Vysočina míří na EXPO 2015 v Miláně
červen 2015 EXPO, MILÁN

Expozice prezentující Vysočinu otevře své brány 
na probíhající světové výstavě 16. září. Jejím mottem je 
latinské Fiat lux čili Budiž světlo. Představí Vysočinu jako 
moderní region s velkou a bohatou historií a krásnou 
přírodou.
Forma prezentace bude interak-
tivní, dynamická a hravá. Základ-
ními prvky budou světlo a sklo. 
Světlo jako prostředek prezenta-
ce, energie a fantazie bude spo-
jením mezi věděním a poznáním. 
Sklo jako nedílná součást histo-
rie našeho kraje, ale i nečerstvěj-
ší, kreativní, moderní a krásná 
přítomnost.

„Expozice bude postavena 
na moderních technologiích. Po-
mocí QR kódů jistě dokážeme 
předat maximum informací a za-
jistit, že si je návštěvníci dokážou 
i po nějakém čase, pomocí chyt-
rých telefonů, připomenout,“ při-
blížil radní Kraje Vysočina pro ob-
last regionálního rozvoje Martin 
Hyský (ČSSD).

Kraj Vysočina zatím jako jedi-
ný z regionů České republiky uva-
žuje o tom, že po skončení výstavy 
EXPO převeze expozici zpět do Čes-
ké republiky a umožní tak veřejnosti 
její návštěvu na domácí půdě.
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Studentka Eliška Hanušová (vlevo) – autorka vítězných návrhů oblečení pro tým 
obsluhující expozici s učitelkou Miloslavou Svobodovou ve studiu ČRo REGION. 

Vizualizace představující expozici Kraje Vysočina. Na zemi jsou aktivní OR kódy a interiéru dominuje velkoplošná obrazovka.  
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KRAJ VYSOČINA na EXPO 2015
16. – 30. září 2015

Téma: Fiat lux / Budiž světlo

Rádio Vašeho kraje  
87.9 FM – Havlíčkobrodsko, Jihlavsko, Pelhřimovsko, Žďársko | 90.1 FM – Třebíčsko

Písničky,  
které si  
zazpíváte

Řekli o EXPO:
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
„Prezentace na EXPO 2015 je obrovskou příležitostí 
představit Kraj Vysočina milionům lidí z celého světa. 
Prostřednictvím světla a jeho energie necháme 
návštěvníky nahlédnout do života regionu, který je 
zásobárnou vody, energie a základních potravin pro 
velkou část České republiky. Díky moderním techno-
logiím nabídneme návštěvníkům jedinečný zážitek.“

Martin Hyský, radní Kraje Vysočina
„Expozice Kraje Vysočina se rodí pod rukama 
lidí, kteří jsou vašimi sousedy, lidí, kteří považují 
Vysočinu za svou srdeční záležitost a chtějí ji ukázat 
v tom nejlepším SVĚTLE. Prezentace Kraje Vysočina 
není záležitostí jednoho člověka, ale početného týmu 
zapálených lidí, kteří se nebojí tradiční regionální 
hodnoty prezentovat moderně a originálně.“

Průvodce oblékne 
helenínský ateliér
Design oděvů pro průvodce ex-
pozicí určila studentská soutěž. 
Z patnácti účastníků byl porotou 
vybrán jako nejlepší návrh Elišky 
Hanušové, studentky 3. ročníku 
Střední uměleckoprůmyslové ško-
ly v Jihlavě. Hostesky tak budou 
oblečeny do jednoduchých nemač-
kavých šatů, ozdobených decent-
ním modrým a zeleným lemem. 
Originálním doplňkem bude ruč-
ně tvarovaný klobouk z ovčího 
rouna s ozdobou v podobě minia-
tury vysočinské krajiny. Muži pak 
obléknou košile s originální apli-
kací krajiny na kapse a modré mo-
derně střižené kalhoty. 

„Úkolem pro studenty bylo na-
vrhnout nositelné, fi nančně do-
stupné a materiálově nenáročné 
oblečení,“ přibližuje radní Kraje Vy-
sočina pro oblast školství, mládeže 

a sportu Jana Fialová (ČSSD) a do-
dává: „Rozhodnout o nejlepších 
bylo nelehké, proto jsme udělili 
i jedno druhé a dvě třetí místa.“

Sklo z Vysočiny 
i světových galerií 
Expozici Kraje Vysočina ozdobí 
hutní sklo Petra Hory. Autor žijí-
cí ve Žďáru nad Sázavou je žákem 
sklářského výtvarníka a uznáva-
ného designéra Františka Víznera. 
Finální série děl bude kompletní až 
začátkem září. Některé kusy bu-
dou aktuálními novinkami, jiné se 
těsně před převozem vrátí na Vy-
sočinu ze světových galerií. Teď 
je jisté, jaké tvary budou expozici 
zdobit a sám autor odhaduje jejich 
váhu na více než 70 kilogramů.

„O svých návrzích dlouho pře-
mýšlím, dlouho je kreslím, připra-
vuji modely, tavím a zhruba mě-
síc brousím, leštím nebo pracuji 

s kyselinou. Ročně v tomto tempu 
vznikne 10 až 20 nových věcí. Je to 
obrovsky náročné – fyzicky i du-
ševně,“ prozradil Petr Hora.

„Vysočinský rodák a sklář je dr-
žitel desítky mezinárodních oce-
nění a jeho výstavy přilákaly tisíce 
návštěvníků po celém světě, včetně 
Japonska i USA. Věříme proto, že 
zaujme i v Miláně,“ dokončil vizit-
ku spoluautora expozice radní Kra-
je Vysočina pro oblast regionálního 
rozvoje Martin Hyský (ČSSD).

Všechny aktuality 
na jednom místě 
Speciální webové stránky informu-
jí o všech novinkách týkajících se 
připravované expozice Kraje Vyso-
čina. Na adrese http://www.kr-vy-
socina.cz/EXPO.asp?p1=75651 
najdete sekce Aktuality, Autor-
ský tým, Fotogalerie, Ke stažení 
a Kontakty. Stránky jsou pravidel-
ně aktualizované a čtenář tam pro-
to najde všechny tiskové zprávy 
i aktuální bohaté fotogalerie. Mů-
žete vidět jak autorku vítězných 
oděvů pro pracovníky expozice, 
tak řadu exponátů Petra Hory.

Tento „zpravodajský“ web není 
jediným speciálem ke světové vý-
stavě. V průběhu letních měsíců 
bude spuštěna prezentace, na kte-
rou budou odkazováni návštěvníci 
výstavy. Pomocí QR kódů najdou 
informace o Kraji Vysočina, foto-
grafi e i fi lmy. Tyto stránky budou 
přístupné i široké veřejnosti.

stranu připravil: Petr Palovčík
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Expozici Kraje Vysočina ozdobí hutní sklo Petra Hory ze Žďáru nad Sáza-
vou, v rozhovoru s Ladislavem Seidlem (vlevo), vedoucím odboru kultury 
Krajského úřadu Kraje Vysočina.
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návštěvníků 
prošlo ZOO 
v roce 2014.

Do rodiny regionálních producentů přibyli další šikovní výrobci
Na trh regionálních produktů 
Kraje Vysočina bude nově uve-
deno osm značek. Mezi novinky 
v sortimentu patří chléb a peči-
vo z Jeřábkovy pekárny ve Velké 
Bíteši, maso a masné a uzenář-
ské výrobky z Mitrovského dvora 
ve Strážku, ručně pletené a háč-
kované svetříky Jany Vopálkové 

z Horní Cerekve, tradiční uzeni-
ny Řeznictví a uzenářství Alois 
Stloukal z Náměště nad Osla-
vou, pečivo z Golčovy pekárny 
KEJVAL CZ z Golčova Jeníko-
va. Nechybí jahodová zmrzlina 
z čerstvého ovoce fi rmy VIA VY-
SOČINA z Telče, dětské a dámské 
oděvy Ivety Macholánové z Velké 

Bíteše a brambory z Vysočiny 
fi rmy AUTEX z Horní Cerekve. 
V současnosti používá značku Vy-
sočina regionální produkt® při-
bližně sedmdesát producentů. 
Certifi kát má zviditelnit a podpo-
řit producenty, kteří se zaměřují 
na místní výrobky a pomoci s je-
jich odbytem. „Je téměř jisté, že 

mezi regionálními výrobky bu-
deme vybírat také ofi ciální dárek 
Kraje Vysočina pro manželku pre-
zidenta České republiky, který na-
vštíví region v závěru června,“ do-
dal Zdeněk Chlád (ČSSD), radní 
Kraje Vysočina pro oblast životní-
ho prostředí a zemědělství.

Eva Vorálková

Jihlavská Zoo 
otevře brzy 
tropický pavilon
Projekt Zoo pěti kontinentů v Zoo 
Jihlava se dokončuje. Už v čer-
venci mají dělníci předat poslední 
a největší stavbu z evropského 
projektu. Tropický pavilon svým 
atypickým tvarem připomíná 
zvenku tělo a šupinatou kůži 
obřího plaza. První návštěvníci si 
ho budou moci zevnitř prohlédnout 
koncem roku.

„Je plný nej-
různějších 
technologií 
a filtrů, protože 
bude domovem 
mnoha plazů,“ 
uvádí tiskový mluvčí 
Zoo Martin Maláč. Vnitřní prostory 
budou připomínat prales a chybět 
nebudou ani makety mohutných 
stromů, jakoby prorůstajících dvou-
patrovým pavilonem od přízemí až 
do střechy. Součástí expozice bude 
také vodopád a visutý most, který 
dá nahlédnout do bazénů s několi-
ka druhy krokodýlů, želvami a jiný-
mi zvířaty. V pavilonu bude zastou-
peno kolem stovky druhů zvířat, 
včetně hmyzu. Projekt Zoo pěti kon-
tinentů za 135 milionů korun v Jih-
lavě realizují už pátým rokem. Za tu 
dobu tady vyrostlo několik nových 
pavilonů a výběhů. Zoo v údolí říč-
ky Jihlávky je nejvyhledávanějším 
turistickým cílem na Vysočině.

Monika Brothánková

Dvacátý Veletrh muzeí ukázal Poklady 
Vysočiny i ekotechnické centrum
Šedesátka účastníků, na patnáct 
institucí. Exponáty, přednášky, ale 
také exkurze či poslech hudby. 
Takový byl jubilejní dvacátý Ve-
letrh muzeí České republiky, kte-
rý se uskutečnil v závěru května 
na zámku Třebíč. Hlavním láka-
dlem veletrhu byla výstava Pokla-
dy Vysočiny, která putuje po kraj-
ských muzeích a galeriích. Kulturní 
instituce Kraje Vysočina, které se 
na expozici podílejí, pro ni po-
skytly to nejzajímavější ze svých 
sbírek.

Středeční podvečer patřil kon-
certu brněnského hudebního tělesa 
Nostalgia Quartet, zatímco ve čtvr-
tek se účastníci veletrhu vydali 
do budoucího ekotechnického cen-
tra Alternátor v Třebíči-Borovině 
a besedovali s česko-švédským ar-
chitektem Janem Poláškem. Večer 
pak navštívili Dalešický pivovar.

Páteční program se věnoval 
vítězným filmům Musaionfilmu. 
O komentovanou projekci se po-
staral Ales Kapsa z Muzea J. A. 

Komenského v Uherském Brodě. 
Hlavním organizátorem veletr-
hu byl ředitel třebíčského muzea 
Jaroslav Martínek. Záštitu nad 
celou akcí převzala Marie Kružíko-
vá (ČSSD), radní pro oblast kultu-
ry, památkové péče a cestovního 
ruchu Kraje Vysočina. „Je úžas-
né, kolik roků už veletrh funguje. 
Zástupci kulturních institucí z celé 
ČR si na něm vyměňují zkušenos-
ti, sdělují novinky za uplynulý rok 
a vzdělávají se. Vždy mezi nimi 
panuje přátelská atmosféra a vždy 
připraví zajímavý program,“ hod-
notila Veletrh muzeí radní Kruží-
ková.

 Lucie Pátková a Petr Palovčík

Kam na Vysočině 
na dovolenou?
Vladimír Novotný,
náměstek hejtmana (ČSSD)

Vysočina je krásná 
jako celek a exis-
tuje zde mnoho 
míst pro příjemnou 
dovolenou. Jako 
patriot bych měl 

vše směřovat do Žďáru. Tam je 
možné se ubytovat v okolí zámku, 
projít se na poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře, pak 
sednout na kolo, projet se cyklistic-
kou stezkou do Polničky na Vagón 
a třeba až na Velké Dářko.

Drahoslav Oulehla, 
zastupitel Kraje Vysočina 
(KSČM)

Každý má o dovolené 
jinou představu, 
ovšem je-li to doba 
letní, nejspíš většina 
bude preferovat 
koupání, turistiku 

a odpočinek v pěkném prostředí. 
To vše v našem kraji skýtá Dalešic-
ká přehrada a její okolí – výlet lodí, 
koupání, rybaření, cykloturistika, 
prohlídky elektráren, návštěvy 
zámků a hradních zřícenin a po-
chutnání v Dalešickém pivovaru, 
všechno na pár kilom etrech je tady 
dohromady.

Marie Černá,
zastupitelka Kraje Vysočina 
(Pro Vysočinu)

Vysočina je krásná 
ve všech ročních 
obdobích a osobně 
mám ještě velké 
dluhy, zejména v po-
znání Chotěbořska 

a Světelska. Letošní dovolenou 
plánujeme s vnoučky na Novo-
městsku a část léta strávím velmi 
ráda v domovské Třebíči, kde 
bude probíhat řada úžasných akcí, 
jako je Oživené židovské měs-
to, Šamajim – festival židovské 
kultury – nebo historické Slavnosti 
Tří kápí.

Miroslav Houška, 
zastupitel kraje (KDU-ČSL)

Dovolenou si každý 
z nás představuje 
jinak. Pro někoho 
je to čas strávený 
na horách či u moře, 
pro jiné aktivní od-

počinek na kole, vzdělávací týden, 
nebo zcela prosté „nicnedělání“. 
Dovolenou lze strávit také spoje-
ním některých popsaných aktivit 
třeba na Křemešníku nedaleko 
Pelhřimova.
Přijďte toto kouzelné místo našeho 
kraje poznat. 
 Lucie Pátková

Pracovníci jihlavského Muzea Vysočiny 
se zaměří na středověkou keramiku
Muzeum Vysočiny 
v Jihlavě připravuje 
vědecký projekt 
zaměřený na zpracování 
a konzervování 
středověké keramiky. Jeho 
odborníci na něm budou 
spolupracovat s několika 
vysokými školami 
a dalšími institucemi.

„Chceme zpracovat velké 
množství keramických nálezů, 
které jsme vykopali za posled-
ních třicet let na Jihlavsku. Vý-
sledky plánujeme představit 
velkou putovní výstavou,“ při-
blížil archeolog David Zimola. 
Celkové náklady se vyšplhají 
na 18 milionů korun a muzeum 
zřizované Krajem Vysočina 
očekává grant ve výši necelého 
jednoho a půl milionu korun. 
„Rozhodnutí o přidělení gran-
tu by mělo padnout do konce 
letošního roku. Pokud se vše 
vyvine podle našich představ, 
projekt začne na jaře příštího 

roku a skončit má v roce 2019,“ 
prozradil ředitel muzea Ka-
rel Malý. Organizace se pyšní 
účastí na prestižním seznamu 
přibližně 220 institucí, které 

se zabývají vědou a výzkumem. 
„Vážíme si toho, že naše pří-
spěvková organizace v sezna-
mu figuruje. Nespornou výho-
dou je totiž to, že se muzeum 

může účastnit soutěží o granty 
na vědeckovýzkumné projek-
ty,“ uvedla radní pro oblast kul-
tury a památkové péče Marie 
Kružíková (ČSSD).

Monika Brothánková
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Oceněným producentům blahopřáli také Vladimír Novotný (ČSSD), ná-
městek hejtmana Kraje Vysočina (uprostřed) a Zdeněk Chlád (ČSSD), radní 
Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.
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Archeolog Muzea Vysočiny Jihlava David Zimola při zkoumání středověkých keramických nádob nalezených 
v Jihlavě.
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Nový pavilon připomíná tělo obřího 
plaza. Hotový má být do konce roku.

ZAHRADA VYSOČINY
MEČÍKY

Zámecký areál Žirovnice
prodej zahrádkářských 

výpěstků
prodej sadbového česneku

22.  – 24. 8. 2015
od 9 hodin

Dětské a dámské oděvy Ivety Macholánové z Velké Bíteše obdivovala 
krajská zastupitelka Marie Černá (Pro Vysočinu).
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Členové souboru Kvítek z Telče hrají na dyndy
Folklorní soubor Kvítek datu-
je své počátky do roku 1981, kdy 
ho založila Jana Návratová. Teh-
dy měl dvacet členů a podporo-
val ho Dům dětí a mládeže v Telči, 
pod kterým je Kvítek organizova-
ný stále. V současné době půso-
bí v souboru 65 dětí ve věku od tří 
do 14 let, které jsou rozdělené 
do tří skupin. Mnozí členové ná-
sledně pokračují v dospělém sou-
boru Podjavořičan, který i se svou 
taneční, hudební a pěveckou slož-
kou vznikl v roce 1989 a v součas-
né době má 45 členů.

Kvítek se zaměřuje na repertoár 
z oblasti Horácka – hlavně z Tel-
če a okolí. Raritou souboru je hra 
na skřipky nebo takzvané dyndy. 
Tedy na strunný hudební nástroj, 
který na Horácku v 19. století za-
znamenal nebývalý ohlas. „Za ta 

léta máme za sebou už stovky vy-
stoupení. Čtyřikrát jsme postou-
pili do zemské a národní přehlíd-
ky a také jsme natáčeli pro Český 
rozhlas Brno nebo pro Českou 
televizi s hercem Miroslavem Tá-
borským pořad Naše tradice o ve-
likonočních a jarních zvycích,“ 
přibližuje úspěchy svých svěřen-
ců stále současná vedoucí Jana 
Návratová.

Kromě vystoupení dodržu-
jí členové dětského i dospělého 
souboru místní lidové tradice. 
Vítají jaro, slaví masopust nebo 
se účastní řady horáckých bálů 
i jarmarků. Dospělí tanečníci 
už vystupovali po celé Evropě, 
jako například ve Finsku, Švéd-
sku, Belgii nebo také ve Skotsku 
a v Portugalsku.

Monika Brothánková

Recept

Jahodový červen
Zahrádky se nám červenají 
dozrávajícími jahodami, proto 
využijeme toto sladké ovoce 
a připravíme si jahodové řezy.

Na těsto budeme potře-
bovat 3 vejce, 90 gramů 
moučkového cukru, citrono-
vou kůru, 90 gramů polo-
hrubé mouky a lžičku prášku 
do pečiva. Na pudink 700 ml 
mléka, 2 vanilkové pudinky, 
zhruba 40 gramů cukru 
a 80 gramů másla. Na želé 
dva pytlíčky želatiny s jahodo-
vou příchutí, litr vody a přibližně 
70 gramů cukru. A samozřejmě 
500 gramů čerstvých jahod.

Nejdříve vyšleháme žlout-
ky s cukrem a citronovou kůrou 
do pěny. Následně ušleháme z bílků 
tuhý sníh. Do žloutkové směsi při-
dáme asi polovinu mouky a trochu 
sněhu a lehce promícháme a pak 
vmícháme zbytek mouky, sněhu 
a také prášek do pečiva. Připravené 
těsto pečeme na vysypaném ple-
chu na 175 °C zhruba 40 minut. 

Mezitím uvaříme vanilkový pudink, 
do kterého ještě za tepla vmíchá-

me cukr a nakrájené máslo. 

Upečený piškot rozkrojíme podélně 
na dva pláty, které spojíme směsí 
pudinku a másla. Potom na řezy 
naskládáme jahody a zalijeme už 
velmi mírně houstnoucí želatinou 
připravenou podle návodu na sáč-
ku. Můžeme dozdobit jahodou 
a nakonec necháme řezy delší dobu 
tuhnout v chladničce. Dobrou chuť!
 Monika Brothánková

Autorství: Mar-
tin Němeček

Lakomý 
(italsky) Pobíhat Chemická 

značka astatu
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První písemná zmínka o obci Častrov, jejíž jednou z částí je Metánov, rodiště Jakuba Hrona, pochází z období kolem roku 1300. Gotický kostel sv. Mikulá-
še zde dal vystavět někdy kolem roku 1350 kamenický pán z rodu Benešoviců Dobeš II. z Bechyně a Kamenice. ... viz tajenka – vlastnila počátkem 
15. století asi 20 % území Moravy.

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 nebo e-mailem na adresu katerina.sachova@rmedia.
cz 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: obrana víry a pomoc chudým  Výherci: Pavel Tíkal, Třešť; Dáša Dinžíková, Budišov; Marie Studená, Velká Bíteš Výhercům blahopřejeme!
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Nejmladší tanečníci souboru Kvítek předvádějí jedno ze svých nacvičených pásem.

Osobnost regionu

Vynálezce buňátu, muhatky, výslužník a libomudrun
Zatímco Jára Cimrman, jemuž jsou 
po Česku stavěny pomníky a odhalová-
ny desky, je fiktivní postavou, jiný uni-
verzální génius, profesor Jakub Hron, byl 
člověk žijící. Narodil se v Metánově mezi 
Počátkami a Kamenicí nad Lipou před 
175 lety 4. června 1840 jako šesté dítě 
v rodině sedláka. Maturoval v Jindřicho-
vě Hradci a vystudoval matematiku a fy-
ziku na pražské a vídeňské univerzitě.

Pro svou svéráznou povahu byl dlou-
ho pouze suplentem, až na gymnáziu 
v Hradci Králové se stal profesorem, ale 
vzhledem k podivínskému jednání byl 
v roce 1897 předčasně penzionován.

Z různých vědních oborů napsal ně-
kolik knih. Zkonstruoval balon ve tvaru 
slona, dalekohled či tak zvaný hovník, 
což byla budka, kterou kladkostrojem 
vytahoval ke stropu, kde v teple tvořil 
nebo spal. Nechal si vytvořit obdélníko-
vé boty ve tvaru člunu a čepici muhatku, 
která chránila inteligentní obsah lebky 
– mozek.

Pustil se i do opravy češtiny a snažil 
se nahrazovat nejen cizí slova a novotva-

ry. Filosofa přejmenoval na libomudruna, 
profesora na zpytáka, žáka na bažáka, 
inspektora na pozorováka, penzistu 
na výslužníka. Skutek byl konba, život 
žijba, smysl čudlo, bicykl hbitkolo.

Stal se terčem posměchu, i když niko-
mu neublížil a lid rodného kraje i přírodu 
nadevše miloval. V Metánově žil do svých 
81 let, kdy se 29. dubna 1921 rozžeh-
nal s tímto světem. Od Hronova hrobu 
na hřbitově v Častrově je vidět i alej stro-
mů, kterou podivín a vynálezce nechal 
vysázet. Majitelem jednoho z Hronových 
vynálezů, kalamáře buňáta nekotitelné-
ho, byl i Karel Čapek. To vše se dozvíme 
v Kabinetu profesora Hrona v muzeu 
v Metánově. Pavel Kryštof Novák
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V budově bývalé školy v Metánově 
se nachází Kabinet profesora Hrona.
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me cukr a nakrájené máslo. 

 
 

nákupní  cent rum

26. 6. 2015

Petr Holík

B I K I N I
FASHION
 SHOW

  od 15.00 h
MODERUJE :

Přehlídka letní módy, plavek 
a oblečení na volný čas

www.citypark.cz

Vysočina Tourism jde s dobou, pro 
turisty připravila informační novinky
Příspěvková organizace Kraje Vysočina 
Vysočina Tourism reaguje na současné 
trendy. Proto na letošní turistickou se-
zonu připravila hned několik novinek. 
Zaměřují se především na uživatele in-
formačních technologií, kteří při svém 
cestování pracují s moderními nástroji. 
„Nejviditelnější novinkou je mobilní 
turistická aplikace Kraje Vysočina, 
která bude postupně zdarma ke sta-
žení na virtuálních obchodech, jako je 
Google Play, AppStore nebo Windows 
Store,“ přibližuje ředitel Tomáš Čihák. 
Aplikaci ale získáte i na turistickém 
portále www.region-vysocina.cz 
nebo postupem času v turistických 
informačních centrech našeho kraje. 
Navíc uvedený webový portál získal 
nový vzhled. Je jednoduchý a přehled-
nější právě pro cestovatele s tabletem 
nebo telefonem. Pracovníci Vysočina 

Tourism připravili pro návštěvníky 
i tematické poznávání. Například Roz-
hledny a rozhledy na Vysočině nebo 
Židovské cesty po Vysočině. V rámci 
nich si budou moci turisté zpříjemnit 
poznávání zajímavých míst v našem 
kraji, a to prostřednictvím zábav-
ných geolokačních her. „Je důležité, 
abychom turismus v našem kraji pod-
porovali všemi dostupnými nástroji. 
Zážitkové cestování může poznávání 
nových věcí zpříjemnit a dostupnost 
všech potřebných informací zase vše 
zjednodušit,“ přiblížil své stanovisko 
na vývoj propagace kraje hejtman Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD). Tyto novinky 
včetně další zaměřené na gastronomii 
mají své vlastní podstránky na tu-
ristickém portále, kde v budoucnu 
získáte informace i o jiných možných 
tématech.  Monika Brothánková
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 Výstava o historii Panského dvora

  facebook.com   www.panskydvurtelc.cz   

Centrum   
aktivit a turistiky
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6 cm 5 x 5 cm
100cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 44,50 Kč 48,00 Kč
160 cm 47,50 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 56,00 Kč
200 cm 59,00 Kč 64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 15,50 Kč
125 cm  1,6/2/13 17,50 Kč
150 cm  1,6/2/14 19,00 Kč
160 cm  1,6/2/15     20,00 Kč
160 cm  1,6/2/23     26,00 Kč

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

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

PLETIVO

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

www.prodej-pletiva.cz
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Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

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

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

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

(+ kniha zdarma).

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

www.kamennezdravi.cz

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma
a slevu na příští nákup.

Dobrý den, ke konci loňského roku 
jsem u vás pro manžela objednala 
Schindeleho minerály. Po dobrání ple-
chovky musím konstatovat, že se man-
želův zdravotní stav velmi zlepšil. Je 
mu 63 let a byla mu před 2 roky zjištěna 
rakovina prostaty. Před týdnem mu do-
padly výsledky na urologii bezvadně. 
Také u plicní lékařky se výsledky velmi 
zlepšily. I já jsem se rozhodla také tyto 
minerály užívat. Z  tohoto důvodu ob-
jednávám další 2 balení. Děkuji, 
 Marie Kovaříková, Horažďovice

Dobrý den, je mi 55 let a rád bych se 
s vámi podělil o zkušenost s užíváním 
minerálů. Dlouho jsem trpěl bolestmi 
ramene, nepomohly ani injekce přímo 
do kloubu. Potom mi dcera objedna-
la jedno balení vašich minerálů, kte-
ré jsem začal užívat asi před rokem. 
Po využívání jednoho balení se mně 
výrazně ulevilo, bolesti polevily nato-
lik, že jsem mohl pracovat a nijak mě 
bolest neomezovala. Musím podotk-
nout, že úlevu jsem začínal vnímat už 
po čtrnácti dnech. Celkově se zlepšil 
můj život i proto, že mohu v noci spát. 
Předtím jsem se budil bolestí, jedl 
jsem léky od bolesti, které pomohly 
jen na chvíli.   Proto si objednávám 
další 4 balení  i pro manželku a pro 
své známé, kteří chtějí účinky mine-
rálů také vyzkoušet. 
 Ivan Novák, Brumov-Bylnice 

Dobrý den, já  i manželka jsme užíva-
li vaše  minerály asi měsíc a musíme 
potvrdit, že mají velice příznivý vliv na 
náš zdravotní stav, vitalitu i náladu. 

Jako první jsme zaznamenali zlep-
šení kvality spánku, nárůst energie, 
ústup únavy a podrážděnosti, a to už 
po několika dnech užívání. Postupně 
se začaly zlepšovat i ostatní problé-
my. Míval jsem v noci křeče do lýtek, 
které mi vymizely, a také se mi zlepšil 
stav kolenních vazů, s nimiž jsem měl 
potíže při turistice a sportu už řadu let. 
Manželka už nemá migrény, způso-
bené blokací krční páteře, ani bolesti 
kyčelních kloubů, kterými trpěla při 
náhlých ochlazeních a deštivém poča-
sí. Objednali jsme si proto další balení, 
Schindeleho minerály nám rozhodně 
pomohly. S pozdravem a díky, 
 Vladimír Kohout, Praha 8

Vážení, chci Vám také napsat zku-
šenosti s minerály. Považuji je za zá-
zrak. Již dva roky mě bolela levá kyčel 
a stav se jen zhoršoval. Jen ten, kdo to 
zažil, tak to může pochopit. Prý artró-
za. Myslela jsem si, že se toho už nikdy 
nezbavím. Pak se začaly přidávat malé 
klouby a to už přestala být sranda. Tak 
jsem na základě doporučení objedna-
la minerály a brzy pocítila 
zlepšení. Nyní se cítím 
velice dobře a minerá-
ly jsem již doporučila 
mnoha svým známým. 
Dnes budu dělat větší 
objednávku, abych je 
měla doma, když mě 
někdo osloví: „nemáš 
náhodou navíc minerá-
ly“? S díky 
 Marie Hiclová, 
 Brno-Chrlice

Může tohle být náhoda?

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

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

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

ceny pro české zákazníky.

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

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

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

Oxid draselný K
2
O 3,49 g Molybden Mo 0,00018 g

Oxid železitý Fe
2
O

3  
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 Na
2
O 1,94 g Vanad V 0,0121 g

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

Měď Cu 0,044 g
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Lze smysluplně zavádět nové  
dotykové technologie do výuky?

Vzpomínám na léta dřívější, kdy jsme děti ve školách 
chytali, aby se o přestávce nehonily. Dnes je o pře-
stávkách překračujeme sedící, zahleděné do mobilů 
a tabletů na chodbách, téměř bez křiku a bez honiček. 
Pro děti je v dnešní době fenomén vše, co lze připojit 
na Wi-Fi a kde se připojit nelze, tam je to moc nebaví. 
Denně mají téměř všichni studenti možnost využívat 
„kouzelné placičky“ k zabavení při hraní her, komunika-
ci s kamarády na sociálních sítích, zjišťování informací 

a dalších on-line aktivitách. Snažíme se ve školství 
na tyto trendy reagovat a vzdělávat učitele, aby v po-
užívání nových IT zařízení byli rovněž zdatní a dokázali 
je ve výuce využít.

Pro učitele je toto možností jak zvýšit motivaci žáků 
k výuce a je bezpochyby atraktivní. „Tablety či note-
booky lze smysluplně a v rozumné míře využívat 
ve všech vědních oborech. Najít optimální míru využití 
pomáhá učitelům projekt realizovaný Vysočina Educa-
tion“, říká Roman Křivánek, ředitel organizace. 

 ICT nás baví.
 reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015
 Mgr. Ivo Kuttelwascher, metodik pro vzdělávání
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Počasí letos vyšlo. Možná víc než to, v sobotu 13. června dopoledne bylo totiž ve Žďáru nad Sázavou pořádné 
horko. Návštěvníky to ale neodradilo.  Začali přicházet už před devátou ráno, tedy před oficiálním začátkem akce,  
aby se od deseti hodin mohli spokojeně bavit vystoupením Michala Nesvadby. To už areál firmy opravdu praskal 
ve švech. Se svou téměř hodinovou show Michal z Kouzelné školky i letos ukázal, že pobavit malé i velké diváky  
prostě umí. Kdo přišel, rozhodně nelitoval. Byly to hlavně rodiny s dětmi. Ale nešlo jen o zaměstnance firmy  
PKS okna a.s. nebo o obyvatele Žďáru nad Sázavou. Den otevřených dveří lákal i příznivce z mnohem širšího okolí.

Skákací hrady, malování na obličej, bonbony, balonky, soutěže  

s rádiem Vysočina – to všechno spolu s organizovanými  

prohlídkami výrobních hal zaručovalo zajímavé dopoledne jak pro 

děti, tak jejich rodiče. Prohlídky hal s odborným výkladem poutaly  

pozornost návštěvníků už před Michalovým vystoupením.  

Na závěr těchto prohlídek pak předvedli technici z výrobního  

úseku spolu s pozvanými policisty i vysokou odolnost  

zamčených plastových dveří. Kromě toho si mohli návštěvníci  

celé dopoledne výrobní prostory procházet a prohlížet  

samostatně. Kvůli bezpečnosti byl výrobní proces v halách  

výrazně omezen, přesto mohli lidé zblízka prozkoumat i to,  

jak okna a dveře z plastu, dřeva či hliníku ve firmě PKS okna a.s.  

vlastně vznikají. 

Celá akce proběhla za podpory VZP ČR. Svůj cíl - ukázat 

výrobu v naší firmě veřejnosti a zpříjemnit příchozím  

rodinám s dětmi jedno červnové dopoledne - akce beze 

zbytku splnila. Tak na viděnou za rok, v půli června 2016  

na šestém Dni otevřených dveří v areálu skupiny firem PKS!

Den otevřených dveří v PKS okna popáté  

- a opět úspěšně!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

www.pksokna.cz

ročník5.
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VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA NABÍZÍ TŘÍLETÉ 
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V PREZENČNÍ
I KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA:

NESTUDUJTE POUZE V UČEBNÁCH, STUDUJTE U BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ!

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P)

i

Informace: 567 141 181 studijni@vspj.cz www.vspj.cz

Dlouhodobá praxe během studia!

 
do 20. 7. 2015

Vysoká škola polytechnická Jihlava
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www.ikrajvysocina.cz

V atraktivních prostorách vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou se konal druhý ročník 
soutěže Stavíme z Merkuru, pro studenty druhých stupňů základních škol a nižších ročníků 
víceletých gymnázií z Vysočiny.

Do Náměště nad Oslavou se sjelo více než osmdesát dětí ze základních škol z celé Vysočiny, 
které se utkaly v tradiční dopravní soutěži Mladý cyklista.  Nejlepší týmy budou Kraj Vysočina 
reprezentovat na celostátním kole v Chomutově.

Do fi nále postoupilo jedenáct nejoriginálnějších a nejpropracovanější modelů vesmírného vozítka, 
jejichž konstrukční příprava často trvala několik týdnů.

Soutěžící ve dvou věkových kategoriích absolvovali test pravidel provozu na pozemních 
komunikacích, jízdu po dětském dopravním hřišti pod dohledem Policie ČR, jízdu zručnosti 
a vyzkoušeli si i zásady poskytování první pomoci.

8

Házenkáři Nového Veselí 
slaví republikové medaile
Novoveselský házenkářský oddíl 
za sebou má mimořádně úspěšnou 
sezonu. Jeho mládežnické celky 
totiž na republikových šampioná-
tech získaly dva cenné kovy.

Nejvýraznější zápis do házenkář-
ské kroniky v Novém Veselí učinili 
starší dorostenci. Ti nejprve ovládli 
mistrovství republiky a následně 
nenašli přemožitele ani na Česko-
slovenském poháru. Na něm Novo-
veselští postupně přehráli domácí 
Nové Zámky, českého vicemistra 
z Plzně i slovenské šampiony z Pre-
šova a získali tak druhou letošní 
trofej.

„Po zisku titulu se nám povedlo 
přidat i třešničku na dortu v podobě 
dalšího výrazného úspěchu, kterým 
jsme zároveň potvrdili, že letošní 
sezona byla nejúspěšnější v pěta-
čtyřicetileté historii našeho klubu,“ 
zhodnotil slovenský úspěch svých 
svěřenců trenér Filip Večeřa.

Mezi nejlepšími českými házen-
kářskými výběry se však neztratili 
ani mladší dorostenci Nového Vese-
lí, kteří si z republikového mistrov-
ství přivezli bronz.

 Jiří Svatoš

V Havlíčkově Brodě se utkali 
nejlepší čeští šachisté
Na konci května se stal Havlíč-
kův Brod dějištěm republikového 
mistrovství v šachu. Nad černými 

a bílými poli se na Vysočině nej-
lépe vedlo suverénnímu Davidu 
Navarovi, který se dlouhodobě 

udržuje nejen v české, ale i ve svě-
tové špičce. Zkušený český re-
prezentant v Brodě ani jednou 
neprohrál a o zisku titulu pro mi-
stra republiky rozhodl už v osmém 
z devíti kol.

Za Navarou na druhém mís-
tě skončil Jiří Štoček, třetí příčku 
obsadil Vlastimil Babula. 

Mezi ženami byl boj o repub-
likový triumf o poznání vyrov-
nanější. První pozici nakonec 
až díky pomocnému hodno-
cení, které rozhoduje při bo-
dové shodě, obsadila Tereza 
Olšarová. 

Mezi nejlepšími českými ša-
chisty se neztratila ani zástupky-
ně Kraje Vysočina Eva Kulovaná, 
která v ženské kategorii jen těsně 
zaostala za medailovými příčka-
mi a skončila čtvrtá.

 Jiří Svatoš
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Generální partner: Hlavní partneři:Festival podpořil Kraj Vysočina

9–11/7/2015
Jihlava Amfi teátr

VOJTĚCH DYK & B–SIDE BAND / ARAKAIN + LUCIE BÍLÁ
STROMBOLI / CHINASKI / WANASTOWI VJECY / ANNA K.

Mandrage / Horkýže slíže / Aneta Langerová / Čechomor / Wohnout / No Name
Iné Kafe / Xindl X / Kontrafakt / Dara Rolins / Mňága a Žďorp / Michal Hrůza / ...

ZDARMA doprovodný program / Chillout zóna / soutěž amatérských kapel / ...www.vysocinafest.cz

OZVUČENÍ

Aktuálně šestnáctý nejlepší šachista světa David Navara byl v Havlíčkově Brodě 
suverénní. Z devíti partií pětkrát vyhrál. Ve zbylých čtyřech duelech remizoval.
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Projekt Merkur do škol má zvýšit zájem školáků 
o studium na technických středních školách

V Náměšti nad Oslavou změřili dovednost nejlepší cyklisté Vysočiny

Letní 
škola 

seniorů –  
účast 

ZDARMA

Senioři se mohou 
v létě vzdělávat
Kraj Vysočina pořádá druhý ročník 
Letní školy seniorů. Jde o sérii sedmi 
přednášek, které proběhnou v osmi 
městech Vysočiny – Chotěboři, 
Žďáru nad Sázavou, Velké Bíteši, 
Velkém Meziříčí, Počátkách, Světlé 
nad Sázavou, Jemnici a v Morav-
ských Budějovicích.

„Všude se přednášky uskuteční 
od konce června do konce září, vždy 
ve čtrnáctidenních intervalech,“ uvedl 
radní Kraje Vysočina pro oblast sociál-
ních věcí Petr Krčál (ČSSD). Projekt je 
určen pro seniory z domovů pro senio-
ry, z domů s pečovatelskou 
službou, klubů dů-
chodců i širokou se-
niorskou veřejnost. 
Přednášky jsou 
hrazeny z projektu 
Na pomoc senio-
rům Kraje Vysočina 
financovaného ze státní-
ho rozpočtu.

Série přednášek se tematicky za-
měří na bezpečnost seniorů, ochranu 
života, zdraví a majetku, interneto-
vou bezpečnost, domácí násilí na se-
niorech, ale také na rady, co dělat, 
aby se senioři cítili v bezpečí a neo-
citli se v sociální izolaci. Zájemci se 
informace dozví na www.kr-vysoci-
na.cz, kde bude zveřejněn přehled 
všech přednášek s hodinou a místem 
konání. Eva Vorálková

Ředitelé škol čerpali 
zkušenosti z řízení 
školství ve Finsku
V červenci letošního roku skončí 
realizace projektu „Školy jako učící 
se organizace“ – „Schools as lear-
ning institutions“, který je fi nanco-
ván z programu LIFELONG LEAR-
NING PROGRAMME – COMENIUS 
REGIO. Projekt, který započal v srp-
nu 2013, je zaměřený na zvýšení 
kvality řízení škol a školních týmů 
prostřednictvím výměny zkušeností, 
metodické podpory školních týmů, 
včetně zapojení zřizovatelů, a to vše 
na principu školy jako učící se orga-
nizace. Díky projektu se vedení vy-
braných škol se zástupci zřizovatele 
mohlo poučit z výborných výsledků 
fi nského vzdělávacího systému, po-
znat vzdělávací specifi ka, pokračo-
vat v sebehodnotícím procesu a to 
vše s důrazem na evropský rozměr 
a podporu kulturního poznání. 
Projekt rovněž přispěl i k dalšímu 
navázání konkrétní spolupráce s vy-
branými fi nskými středními školami 
z fi nského Tampere.


