Vysočinou na kole
8. 7. Jihlava – Moravské Budějovice
9. 7. Moravské Budějovice – Velká Bíteš
10. 7. 	Velká Bíteš – Bystřice
nad Pernštejnem
11. 7. 	Bystřice nad Pernštejnem –
Žďár nad Sázavou
12. 7. Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod
13. 7. Havlíčkův Brod – Jihlava
14. 7. Jihlava – Třebíč
15. 7. Třebíč – Dalešice
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Nové váhy
pro kamiony

Martin Hyský
(ČSSD)
člen Rady Kraje
Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje a územního
plánování

Kraj pomohl policistům

V dubnu jste mohli podél silnic
a na veřejných prostranstvích
vídat velké hromady pytlů se
sesbíraným odpadem. Byl to
výsledek snahy a chvályhodné
aktivity více jak 22 tisíc účastníků už 8. ročníku krajem organizované akce Čistá Vysočina, která je pořádána jako
jedna z významných aktivit
projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21. Mezi účastníky byli jednotlivci, školy, obce,
úřady, firmy, sbory dobrovolných hasičů, ale například
i turisté nebo rodinná centra.
Všem dobrovolníkům, kteří se
zapojili, ale i našim cestářům,
kteří vše sesbírané dopravili do sběrných dvorů, a týmu,
který organizačně Čistou Vysočinu zajišťoval, patří velké
poděkování. Za těch pár dubnových dní dobrovolníci vyčistili okolí 2700 km silnic, volnou
přírodu i vodní toky od 104 tun
odpadků. Každý rok se divím,
kolik toho příroda ještě vydrží, co odkryje sněhová pokrývka a pro kolik lidí není problém
vyhazovat odpadky z jedoucího vozu nebo je vyvézt do lesa.
Tajně doufám, že nepořádníci
vidící, že jejich odpadky uklízí děti a dobrovolníci, pochopí a příště s vlastním odpadem
naloží, jak se má. Pokud toužíme po pořádku a hezkém okolí,
musíme v první řadě – tak jak
to bývá v životě dobrým zvykem – začít u sebe. Tak pojďme udělat Vysočinu čistější
a krásnější. A ještě jednou velký dík všem, kteří jste Vysočině pomohli!

Navštivte ho
s naší fotoreportáží

Studenti představili
své vozy
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Začátkem června ožil
Horácký zimní stadion
v Jihlavě netradičním
děním. Stánky škol,
kuchařská show, jízda
na koních i koncert
Vysočinky byly součástí
Dne s Krajem Vysočina.

Celodenní program s mottem
„Řemeslo má zlaté dno“ měl
za cíl přiblížit veřejnosti studium
na technických školách a představit méně známé obory na školách
zřizovaných krajem.
„V patnácti letech se už každý
teenager musí rozhodnout, jakým
směrem se bude ubírat jeho kariéra. My se pouze snažíme představit školy a jejich nabídku z jiného
úhlu pohledu. Vždyť kdo v tomto věku ví, co je carving nebo airbrush, a když si to nevyzkouší,
nemůže zjistit, zda by právě gastronomie nebo technická škola nebyla to pravé ořechové,“ komentoval pestrou skladbu jednotlivých
stánků hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Návštěvníci tematického dne

Foto: Luboš Pavlíček

Petr Palovčík

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Návštěvníci mohli obdivovat zručnost studentů a pedagogů nebo se mohli aktivně zapojit a vyzkoušet si složení technických součástek či stavění domů
pomocí systému Teifoc. Hejtman Jiří Běhounek obdivoval i kvalitu a možnosti učebních pomůcek.

s Krajem Vysočina si mohli vyzkoušet pletení košíků, šití slušivých šatů, postavit dům, obdivovali zručnost lakýrníků, truhlářů,
kovářů a cukrářů nebo aranžérek

květin. V doprovodném programu
se představili budoucí módní návrháři ze SUPŠ Helenín nebo šéfkuchař Ondřej Slanina z televizního pořadu Kluci v akci.

„Pozitivně vnímám účast náctiletých dětí, které na stadion přišly
v doprovodu rodičů, a fakt, že se aktivně zapojily do dění. Šance správně zvolit budoucí střední školu

je pro ně při získání konkrétních
zkušeností mnohem vyšší,“ shrnula radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana
Fialová (ČSSD).

Festival rekordů s padesátkou nových „nej“!

První dotace
na kotlíky

Petr Palovčík

Kaipany
v regionu

Den s Krajem Vysočina

Čistá Vysočina

Dvacátý šestý ročník
festivalu „Pelhřimov –
město rekordů“ přilákal
pozornost deseti tisíc
návštěvníků, kteří viděli
57 nových rekordů
a netradičních výkonů.

Vedle siláckých akcí, jako jsou
rozbíjení kamenů holýma rukama nebo kliky se ženou na zádech, figurují mezi novými zápisy rekordů například nejvyšší
skok na kole, nejrychlejší vrhač
nožů nebo největší skupina s joji
v pohybu. „Některé výkony byly
vskutku fascinující, stejně jako
fakt, že se za celou akci žádný

Pospíšilové, legendární 20náz rekordmanů nezranil,“ komentoval dění v Pelhřimosobní mistři světa v kově s úsměvem hejtlové. Expozice Muman Vysočiny Jiří
zea rekordů se
Rekordmanem
Běhounek (nez.
rozrostla o další
za
ČSSD).
nevídané předroku 2016 je
Do
Rekordměty – anděla
manské síně
strážného vyDaniel Polman –
slávy byli uveřezaného mocyklista
deni
bratři
torovou pilou,

největšího mamuta z proutí, policejní pouta přelomená René Golemem Richterem nebo nejmenšího ježka v kleci. Diváci měli šanci
na vlastní oči vidět i protějšek
známého hlavolamu – největšího
ježka v kleci. Na rekordní podívané se podíleli mistři svých oborů
z ČR, Slovenska a Francie.
Petr Palovčík

a alpinista.

Foto: Luboš Pavlíček

Z podatelny krajského úřadu během června denně odcházejí stovky
smluv pro žadatele tzv. kotlíkových
dotací. Zároveň začínají přicházet
i první vyúčtování a během předprázdninového období odejdou
i první platby na uskutečnění výměn
a modernizace kotlů. V Kraji Vysočina dosáhlo na první kotlíkové dotace 2050 žadatelů, kteří si rozdělí
více než 230 milionů korun.
„O dotace byl velký zájem. Bohužel nyní už nemůžeme další žadatele
uspokojit, veškeré peníze, které ministerstvo životního prostředí na Vysočinu poslalo, už mají své adresáty.
Pokud ministerstvo pošle další prostředky, bude nutné o ně požádat znovu.“ Přepokládá se, že ministerstvo
bude podmínky pro získání peněz částečně upravovat a to je hlavní důvod
pro podání případných nových žádostí.
Vedení Kraje Vysočina už v únoru požádalo ministerstvo životního prostředí o uvolnění další částky, ale doposud
nedostalo upokojivou odpověď,“ říká
radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk
Chlád (ČSSD). O případných dalších
dotacích na „kotlíky“ budeme v novinách Kraj Vysočina informovat.
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Den s Krajem
Vysočina

Pletací klub VLNA INKA v Martině dokázal vytvořit obří pletenou deku o rozměrech 7,8 x 10,6 m
a hmotnosti 39 kg. Deka je sestavena ze 7000 čtverců a 4 579 660 oček. Na výrobu, která autorskému týmu zabrala 150 dní a 10 hodin čistého času práce, bylo použito 390 klubek vlny.

Jarmila Bursová z Pardubic (87 let) dokázala v průběhu 10 měsíců od srpna 2015 do května
2016 ušít 1000 šatiček na „barbíny“. Ty byly nejprve vystaveny a následně rozdány přítomným
holčičkám, které přišly s panenkami.

2 AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Oblastní charita Třebíč zahájila
v polovině června stavbu Azylového domova pro matky. Půjde
o výjimečné zařízení v rámci celého
Kraje Vysočina s 19 bytovými
jednotkami a kapacitou 61 lůžek.
Stavba za 38 milionů má být
dokončena v říjnu 2017.
„Pro matky a rodiče bez domova
nebo ženy s dětmi vystavené domácímu násilí není prozatím v kraji
dostatečné zázemí a těchto případů
stále přibývá,“ vysvětluje důvody
pro stavbu radní Kraje Vysočina pro
oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál (ČSSD). Nový
objekt bude nabízet dostatečné
kapacity v důstojném a motivujícím
prostředí. S šesti lůžky se počítá
pro samotné ženy, které se ocitly
z různých důvodů bez střechy nad
hlavou. Možnost azylového bydlení
bude připravena i pro otce s dětmi
nebo celou rodinu. V budově najde
zázemí i středisko rané péče Oblastní charity Třebíč zajišťující pomoc
rodinám s dětmi, které se narodily
s fyzickým nebo duševním handicaPetr Palovčík
pem.

Obec Lípa
na Havlíčkobrodsku,
založená před rokem
1351, se stala vítězem
krajského kola tradiční
soutěže Vesnice roku
2016. Hlavními důvody
pro určení vítěze byly
podle poroty koncepční
rozvoj obce, práce
s mládeží a důsledná péče
o prostředí obce včetně
péče o zeleň.
„Ocenění je zasloužené a potvrzují to i přechozí ocenění získaná v soutěži v kategorii spolupráce obce se zemědělským
subjektem a systematická činnost
s mládeží,“ připomněl vysočinský hejtman Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD).
V obci Lípa na Havlíčkobrodsku žije více než
tisícovka obySlavnostní
vatel a jejich
počet stále
vyhlášení
mírně roste.
proběhne
V Lípě za18. srpna
jišťují služby
dva obchody
2016.
se
smíšeným
zbožím, další s textilem a papírenským materiálem.
Jsou zde dvě hospody. Pravidelně se pořádají akce pro děti jako
karneval, vítání jara nebo prázdninový klub. Dospělí se potkávají u sousedského čtyřboje nebo
na josefovské zábavě. Petr Palovčík

Z Vysočiny zmizelo
na sto tun odpadků
Přes 2700 kilometrů silnic kraje
zkrásnělo díky dobrovolným sběračům, kteří se zúčastnili osmého
ročníku akce Čistá Vysočina.
„Krajská správa a údržba silnic
Kraje Vysočina ze silnic první,
druhé a třetí třídy odvezla 73 a půl
tuny odpadků. Podle informací
zaslaných pověřenými obcemi se
dalších více než 28 tun svezlo z přihlášených silnic v majetku obcí,“
informoval radní Kraje Vysočina
pro oblast regionálního rozvoje
a územního plánování Martin
Hyský (ČSSD).
Úklidu se nevyhnuly ani některé
vodní toky na Vysočině. Dobrovolníci na loďkách projeli téměř 95
kilometrů po řece Sázavě a 23 kilometrů toku řeky Oslavy, aby vodní
hladinu zbavili dvou a půl tuny
smetí. Celkově je tak příroda na Vysočině lehčí o 104 tun odpadků.
„Tradiční akce tentokrát přilákala
přes 22 tisíc lidí, což je nejvíce ze
všech dosud proběhlých ročníků.
Uklízeli jednotlivci, školy, obce, komerční firmy, sbory dobrovolných
hasičů, ale například i turisté nebo
rodinná centra. Všem dobrovolníkům patří velké poděkování,“ dodal
radní Martin Hyský. Rekordní počet
účastníků umožnil uklidit o 213 kilometrů více než loni a také výsledné množství sesbíraného odpadu
je vyšší než v minulém roce, a to
o šest tun. Záslužnou aktivitu realizuje Kraj Vysočina jako součást projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Foto: Luboš Pavlíček

Vesnicí roku je Lípa

V Třebíči roste
azylový dům pro
matky s dětmi

Požár skoro celé vesnice v roce 1875 změnil Lípu takřka k nepoznání. Tehdy bylo v obci necelých 50 čísel popisných.

Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice roku 2016 v Kraji Vysočina
 Zlatá stuha – krajský vítěz: Lípa (okr. Havlíčkův
Brod)
 Modrá stuha – za společenský život: Heřmanov
(okr. Žďár nad Sázavou)
 Bílá stuha – za činnost mládeže: Nová Ves u Nového Města na Moravě (okr. Žďár nad Sázavou)
 Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Sobíňov (okr. Havlíčkův Brod)
 Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: Šebkovice (okr. Třebíč)
 Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích:
Vepříkov (okr. Havlíčkův Brod)
 Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu
Programu obnovy venkova Kategorie C – nové
venkovské stavby: Dolní Město (okr. Havlíčkův
Brod)

 Diplom za moderní knihovnické a informační
služby: Bory (okr. Žďár nad Sázavou)
 Diplom za vzorné vedení obecní kroniky: Police
(okr. Třebíč)
 Diplom za kulturní přínos: Kaliště (okr. Pelhřimov)
 Diplom za systematický rozvoj obce: Jakubov
u Moravských Budějovice (okr. Třebíč)
 Diplom za podporu využívání volného času
dětí a mládeže: Jiřice (okr. Pelhřimov)
 Diplom za příkladnou environmentální výchovu: Myslibořice (okr. Třebíč)
 Diplom za příkladnou péči o sakrální stavbu:
Štěpkov (okr. Třebíč)
 Diplom za udržení venkovského charakteru
obce: Okrouhlička (okr. Havlíčkův Brod)
V roce 2016 se do soutěže Vesnice roku 2016 Kraje
Vysočina přihlásilo 19 obcí.

Medaile pro hrdiny v uniformě i mimo ni
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek předal v květnu 2016 pětadvaceti spoluobčanům Záslužné medaile Kraje
Vysočina. Mimořádné ocenění, o kterém už osmým rokem rozhoduje Zastupitelstvo Kraje Vysočina, je udělováno
zástupcům složek integrovaného záchranného systému.

Lucie Pátková

Šetrné vyšetření
dětí na ORL
Specialisté v krajské Nemocnici
Havlíčkův Brod pracují s novým,
moderním fibroendoskopem. Umožňuje jemné, šetrné a bezbolestné
vyšetření dětí například při onemocnění nosních mandlí. „Prakticky tím
odpadá digitální vyšetření dětských
pacientů, které je pro dítě často nepříjemné a u něhož byla nutná větší
spolupráce dětí i rodičů,“ doplňuje
pozitiva primář Ušního, nosního, krčního oddělení Nemocnice Havlíčkův
Brod MUDr. Vladimír Štědrý, CSc.
Fibroskop je ohebná trubice o šířce
pouhých 2,8 mm a délce 30 cm,
ve které se nacházejí vlákna vedoucí
světlo a obraz. Kvalitu světla zajišťuje přenosný LED zdroj světla. Dále
obsahuje táhla, kterými lze ovládat
pohyb konce fibroskopu k zobrazení
dané oblasti. Doplňuje vhodně škálu
endoskopických metod, která již
na ORL ambulanci lékaři standardně
Petr Palovčík
využívají.

foto: archiv Kraje Vysočina



www.ikrajvysocina.cz

Tři studentky byly v březnu letošního roku svědkyněmi brutálního fyzického napadení 18letého mladíka, kterého
dvojice mužů surově zbila a hodila do rybníka před jejich domovem mládeže. Slečny Eva, Klára a Adéla mladíka
vytáhly z vody, poskytly mu první pomoc a přivolaly záchranku.

Milan Krupička pomohl ženě, která zůstala uvězněná v havarovaném
voze, jenž začal hořet. Za záchranu jejího života převzal od hejtmana
Kraje Vysočina Jiřího Běhounka medaili.

Mezi oceněnými letos figurovala dvacítka záchranářů, policistů
a hasičů profesionálních i dobrovolných. Každý z nich prokázal
obrovské osobní nasazení, profesionalitu a loajalitu při plnění pracovních povinností.
Medaile I. stupně za záchranu
lidského života převzali civilisté:
Lubomír Kubeš a Milan Krupička, kteří vytáhli zraněnou posádku z hořícího auta a mladé dámy
Eva Vlasáková, Klára Hrstková
a Adéla Dlouhá za záchranu života brutálně napadeného muže.
„Oceněním a publikováním hrdinských činů chceme vyjádřit
uznání za odvahu. V případě profesionálů je předání medaile i oficiálním poděkováním za aktivní
činnost při ochraně životů, zdraví
a majetku občanů,“ uvedl hejtman
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Záslužné medaile Kraje Vysočina
jsou udělovány od roku 2008 a dosud je obdrželo 197 osob.
Petr Palovčík

Lubomír Kubeš pomohl dvoučlenné posádce havarovaného vozu, který
narazil do sloupu veřejného osvětlení.

Setkání
aktivních političek
Téměř tisícovka žen figuruje v Kraji
Vysočina mezi početnou přesilou
mužů, kteří se podílejí na řízení
měst a obcí. V místních samosprávách zastávají posty nejen starostek, ale také zastupitelek nebo radních. Většina z nich tuto veřejnou
funkci vykonává ve svém volném
čase. Na pozvání radní Kraje Vysočina Marie Kružíkové se tyto odvážné
dámy pravidelně setkávají a vyměňují si zkušenosti. Letos jejich
jednodenní „dámskou jízdu“ hostil
rekonstruovaný zámek ve Světlé
nad Sázavou.
Mluvilo se o budoucnosti sociálních služeb, opravách silnic, školství,
rozpočtu, kultuře… Prostě o všem,
co ženy v politice každodenně řeší.
red


Obnova náměstí
v Počátkách
má Cenu hejtmana
Titul Stavba roku 2015 získal v tradiční
stejnojmenné soutěži objekt místních
Městských lázní z Nového Města
na Moravě. Nejúspěšnější investicí
loňského roku však byla revitalizace
Palackého náměstí v Počátkách. Ta
získala ve své kategorii Cenu poroty,
ale také Cenu veřejnosti a Cenu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka.
Ve sledované sekci dopravních staveb uspěl Kraj Vysočina s obchvatem
obce Příseka na silnici II/405 spojující Jihlavu a Třebíč. „Letošní držitelé
ocenění Stavba roku výrazně přispěli
ke stavebnímu rozvoji regionu. Moderní architektura realizovaná na území Kraje Vysočina vypovídá o stavu
společnosti, je výrazem ekonomického
potenciálu regionu a stavu technických
možností. Investiční aktivity prospívají
pracovnímu trhu a to je pro mě zásadní skutečnost,“ uvedl hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Petr Palovčík

Výsledky ročníku 2015
 Kategorie Novostavby občanské vybavenosti: Městské lázně
Nové Město n. M
 Kategorie Revitalizace veřejných prostranství a prostoru,
Cena veřejnosti, Cena hejtmana: Palackého náměstí, Počátky
 Kategorie Průmyslové stavby:
Výrobní areál firmy ISOBAST
Moravské Budějovice
 Kategorie Dopravní stavby:
Přestupní terminál Třebíč
 Kategorie Rekonstrukce
staveb občanské vybavenosti: Alternátor – Ekotechnické
centrum Třebíč
 Cena ČKAIT: Dům nad vodopádem Telč
Více na www.stavbavysociny.cz

Ženou regionu je
Marie Gregorová
Ženou regionu se před několika
týdny stala zakladatelka sdružení
nabízejícího sociální služby Sdílení
Marie Gregorová. Druhá v regionální
anketě skončila ředitelka jihlavské
zoologické zahrady Eliška Kubíková
a třetí místo patří krajské radní pro
oblast školství, mládeže a sportu
Janě Fialové. „Žen, které dosahují
jedinečných výsledků nejen ve své
profesi, ale také se aktivně podílejí
na veřejném životě, tvoří hodnoty
nebo pomáhají potřebným, si musíme v Kraji Vysočina vážit. A ocenění
je jednou z forem poděkování, které
by držitelky mělo podpořit a motivovat v jejich další cestě,“ uvedl
na slavnostním předání ocenění
na zámku ve Světlé nad Sázavou
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Petr Palovčík
Více na www.zenaregionu.cz
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Výsledná práce a vítězní konstruktéři ze Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě. Zleva: Lucie Zachariášová, Vincent-Lukas König, Vojta Křepinský, Patrik Malec a učitel Josef Beránek.

Výsledky 3. ročníku soutěže
STAVÍME Z MERKURU

Malec, Vincent-Lukas König, Vojta Křepinský a Lucka Zachariášová. Jejich model s kotvou měl posloužit v loděnicích nebo docích.
Do soutěže Stavíme z Merkuru
se tentokráte přihlásilo 16 mužstev a kraj vedle tří hlavních cen
ocenil mimořádnou odměnou

1. Z ákladní škola V Sadech,
Havlíčkův Brod
2. Základní škola Otokara
Březiny, Jihlava
3. Základní škola Benešova,
Třebíč

i další tři projekty za originální
přístup. „Odměněné týmy dokázaly velkou vynalézavost, odvahu
a chuť hledat nejlepší možné řešení, což je příslibem pro všechny
technicky zaměřené firmy v kraji,“ konstatovala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže

a sportu Jana Fialová (ČSSD).
Každý člen vítězného týmu získal iPad. Pro stavitele na druhém
a třetím místě byla připravena stavebnice Merkur vyšší třídy. Stavebnici Merkur nižších obtížností
letos získali všichni účastníci finále soutěže.

Policisté dostali od Kraje moderní vozidlo na vážení kamionů
Nové vozidlo určené pro kontrolu kamionové dopravy využívá Policie Krajského ředitelství Kraje
Vysočina. Automobil se speciálně
upravenou nástavbou a potřebnou výbavou byl darem Kraje Vysočina. „Jsem velmi rád, že jsme
mohli Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina finančně podpořit, zvýšit tak pracovní efektivitu
a svým dílem se podílet na zajištění bezpečí nás všech,“ prohlásil při představení nového vozidla
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Auto značky Mercedes Benz,
pořízené za více než 3,2 milionu korun, disponuje například
soupravou mobilních vah pro
statické měření, prostředky pro
měření všech rozměrů vozidla
a pro kontrolu jeho technického stavu, nechybí hloubkoměry, inspekční kamera či měřič
propustnosti světla. V autě se

rovněž ukrývají dvě samostatná,
plně vybavená pracoviště, která umožňují zpracování výsledků kontrol a jejich dokumentaci.
Krajský dar nachází uplatnění
jak při běžném výkonu služby,
tak při mimořádných dopravně

bezpečnostních akcích. Dopravní
policisté, kteří jím jezdí, absolvovali nezbytné školení. Při kontrole se pak zaměřují na to, zda má
řidič v pořádku všechny potřebné doklady, zda dodržuje bezpečnostní přestávky a nepřekračuje

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Auto pro kontrolu kamionů: Nové vozidlo pro krajské policisty disponuje soupravou mobilních vah pro statické měření.

Vladimír
Novotný (ČSSD)
náměstek hejtmana pro oblast
financí, analýz
a grantových programů

zákonem stanovenou dobu jízdy.
Současně s tím dochází na vážení
vozidla, ověřuje se jeho technický
stav i správné uložení nákladu.
„Hodláme více zaostřit na upevňování nákladu. Zjišťujeme totiž,
že řada nehod na dálnicích je spojena s tím, že z nákladního vozidla
něco vypadlo,“ poznamenal Jan
Kostečka, vedoucí odboru služby
dopravní policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.
Krajští policisté se na důkladné kontroly kamionů soustředí už šestým rokem. „Kontrola nákladní dopravy je jednou
z našich dlouhodobých priorit. Svědčí o tom i dosažené výsledky, kdy jsme v průběhu
loňského roku uložili celkem
218 kaucí, jejichž celková částka
dosáhla 4 200 tisíc korun,“ upozornil ředitel Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina Radek
Malíř.
Lucie Pátková

Když jsme připravovali určitou formu participativního rozpočtu Kraje Vysočina, měli jsme velké obavy.
Kraj je oblast, kde jsou různé zájmy,
velká rozloha a pro kraj neuchopitelné lokální potřeby. Samozřejmě
na budování silnic, rozvoji zdravotnictví, sociálních služeb, kultury, na ochraně životního prostředí
atd. se shodneme. Ale koho preferovat, kde a jakou formou, to již hůře.
U měst je vše jednodušší. Radnice
vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají konkrétní
návrhy, vyhledávají konkrétní problémy, které je v nejbližším okolí trápí, a po hlasování může začít realizace. Prostě vše je blízké, uchopitelné a ze zkušenosti s životem
v konkrétním městě také lidé vědí, co
by se v následujícím roce mohlo vylepšit. Zkusili jsme to podobnou formou, ale při zohlednění specifických
vlastností kraje. Velmi slušně se vše
rozjelo, více než 1200 názorů z celého kraje na konkrétní témata jistě svědčí o zájmu našich obyvatel.
Proto jsme nyní vyčlenili 2,5 milionu korun z Fondu Vysočiny na další téma, které navazuje na krajskou
cyklo strategii. Na zářijové zastupitelstvo je tak připraven grantový program, jehož náplň určilo více
než 150 hlasujících, kteří vyjádřili více než 700 názorů. A tak se třeba v budoucnu dočkáme grantového programu na singltracky nebo
pumptracky a na okrajích našich
měst nebo přímo v centrech si zařádíme na kolech. Chceme v našem
kraji v těchto aktivitách stále pokračovat a naše občany ještě více zapojovat do diskuze o rozpočtu. Tak
se třeba v budoucnu dočkáme nejenom toho, že lidé určí prioritu silnice nebo fungování záchranné stanice, ale rozhodnou třeba o nákupu
nového přístroje nebo vybudování nového zařízení Kraje Vysočina.
Těm aktivním, kteří se do rozhodování o dění v kraji už zapojili, chci
poděkovat. Pro ostatní platí výzva:
Nečekejte a zkuste nám poslat návrhy na témata, hlasujte a rozhodujte o dění kolem sebe. Kraj Vysočina
vám dává šanci na zásah do rozpočtu. Rozhodnutí je na vás.

Příběhy lidí s velkým srdcem
Ocenění Skutek roku Kraj Vysočina pravidelně uděluje firmám, spolkům a lidem, kteří dělají zcela nezištně dobré skutky.
„Jde o ocenění, které přebíraosvětových aktivit pro širokou
za dostavbu kapličky, zemědělské
technická a automobilní Jihlava
jí konkrétní lidé s velkým příběveřejnost, společnost Portimo,
družstvo Chaloupky za propojeza aktivní pořadatelství konferenkterá aktivně působí na poli soní ekologického farmaření s výcí Enersol.
hem. Potkáváme je na ulici, ale
ciálních služeb, obec Dobroutov
ukou a Střední škola průmyslová,

protože jsou velice skromní a poMilan Pilař
moci druhým věnují veškerý volný
čas, odsunuli často vlastní potřeby na druhou kolej. A Kraj Vysočina alespoň některé z nich – ty
s největším srdcem –
prostřednictvím
Skutku předVyhlášení
stavuje,“ říká
h
o
stil záme
Martin Hyský
ve Světlé n k
(ČSSD), radad
ní Kraje VysoSázavou
čina pro oblast
regionálního
rozvoje a územního plánování. Ocenění v podobě
kovaného šneka, který je symbolem houževnatosti, letos převzali:
Ondřej Slavičínský, pořadatel benefičních koncertů, Václav Kos,
propagátor včelařství mezi nejmladší generací, Jarmila Fraiová,
která organizuje volnočasové akCenu Skutek roku v sociálně zdravotní oblasti právnických osob přebrala od radní Kraje Vysočina Marie Kružíkové
ředitelka Portimo, o. p. s., z Nového Města na Moravě Ruth Šormová za pořádání benefičních akcí Jsme na jedné lodi,
tivity pro mladé lidi, Helena Švemusíme si pomáhat.
cová, která se našla v pořádání
foto: Luboš Pavlíček

Petr Palovčík

V soutěži, kde rozhoduje originalita a design, ale i funkčnost technického řešení, ovládli letos konečné pořadí žáci ZŠ V Sadech
z Havlíčkova Brodu. Úkolem pro
přihlášené týmy bylo sestavit přepravní linku, která dokáže transportovat víčko z PVC po trase obdélníkového nebo čtvercového
tvaru o délce minimálně 100 cm
a mechanická část projektu bude
poháněna až dvěma motory.
V soutěži Stavíme z Merkuru, kterou třetím rokem vyhlašuje Kraj Vysočina se společností
Bosch Diesel Jihlava, si nejlépe se
stovkami součástek poradili Patrik

Slovo zastupitele

Podíl občanů kraje
na rozpočtu

Petr Palovčík

foto: archiv Kraj Vysočina

Stále klesající výkupní ceny
mléka, ceny masa až 30 % pod
výrobními náklady a stále se
snižující soběstačnost v produkci základních potravin. To
je současný stav zemědělství
v České republice. Na razantní
snižování stavů dojnic i prasat
a na následné propouštění
tisíců zaměstnanců nechtějí přistoupit ani zemědělci z Vysočiny. Společně s hejtmanem kraje
Jiřím Běhounkem apelovali
na předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku a ministra zemědělství Martina Jurečku.
„Se současnou situací především v živočišné výrobě se
zemědělství bez zásahu vlády
nemůže vypořádat. Reálným
hrozbám omezování výroby
s následnými dopady na zaměstnanost, vysídlování venkova
i na péči o vodu a krajinu se
musíme společnými silami
a realizací konkrétně navržených kroků a opatření bránit.
Bez intenzivního zapojení státu
navíc definitivně ztratíme jakoukoliv potravinovou soběstačnost. Naše regionální návrhy
musí být na úrovni celé vlády
v nejbližších dnech projednány,
a to i bez toho, aby musely proběhnout hlasité protestní akce!
Aby se podpora zemědělské výroby stala jednou z priorit našeho státu,“ uvedl hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek.
Mezi první záchranné kroky
patří ochrana našeho trhu, nejen
před hospodářskou soutěží, kterou narušují dovozy dotovaných
potravin, ale i za pomoci nástrojů k usměrňování chování nadnárodních obchodních řetězců
mnohdy zvýhodňujících zahraniční dodavatele. Podrobně se
stát musí věnovat i dotačním titulům a systematicky zmenšovat
rozdíl v dotacích mezi Českou
republikou a zeměmi EU, které
k nám potraviny dováží. Toho lze
dosáhnout i systémem daňových
úlev pro české chovatele.
Už na konec června se plánuje
další setkání, které má vyjasnit
postoje mezi vládou a zástupci
nevládních zemědělských organizací.

Z Merkuru nejlépe staví
děti z Havlíčkova Brodu

Foto: Libor Blažek

Zemědělské
komodity
v reálném
ohrožení

4 ŠKOLSTVÍ

Petr Palovčík

Mezera na trhu
filmových festivalů
První ročník festivalu studentské
audiovizuální tvorby START FILMFEST připravují pořadatelé na konec července do Bystřice nad
Pernštejnem. Jde o jediný takto
zaměřený festival v ČR. Aktuálně mohou studenti až do konce
června přihlašovat své snímky
z oblasti dokumentu, hraných
filmů, reklamy animace. Soutěž
je určena jak středoškolákům,
tak studentům škol vysokých. Samotný festival nabídne program
určený jak akreditovaným účastníkům, tak široké veřejnosti.
„Kraj tuto akci podporuje,
protože je prioritně zaměřena
na tvůrce s největším potenciálem
a možností růstu, čili na studenty
a začínající filmaře,“ okomentoval akci hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Odbornými garanty a hosty festivalu
budou například spisovatel Michal
Viewegh, scénárista Vladimír
Körner nebo animátorka Monika
Pavlová.
Petr Palovčík
Podrobné info na www.startfilm.cz

Radek Černý
(ODS)

Tři třídy prvňáčků
z Vysočiny, které
zvítězily v soutěži
„Stavíme se stavebnicí
ROTO“, strávily půl dne
zábavy v třebíčském
ekotechnickém centru
Alternátor.

zastupitel Kraje
Vysočina

Potřebná blízkost

Monika Brothánková

„Do soutěže se přihlásila téměř
čtyřicítka základních škol s vlastními modely nářadí nebo pomůcek pro povolání, které by děti
chtěly dělat, až vyrostou,“ uvedla
radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu Jana
Fialová (ČSSD). Připomněla také,
že soutěž vyhlásil Kraj Vysočina
v rámci aktivit Roku řemesel.
Žáčci se postupně podívali do zookoutku při třebíčském
domě dětí a mládeže, kde na ně
čekali hadi, rybičky, ještěrky, gekoni, ale také králíčci, papoušci
nebo morčata. Následovala expozice Alternátoru s názvem Plnou
parou vpřed!, která se zaměřuje
na strojařskou práci, představuje
originální sbírku stabilních motorů a přibližuje historii borovinské továrny, kde se vyráběly boty.
Třetí částí zábavou nabitého dopoledne byla Věda na kouli. Děti
se dozvěděly, jak vzniká bouřka,
jak je to s hurikány, na jaké části
zeměkoule je noc nebo den a také
si zblízka prohlédly Slunce, Měsíc

Třebíčské ekotechnické centrum Alternátor nabízí především školákům atraktivní a netradiční seznámení s technickými obory a vědou. Odborníci ale ocenili rekonstrukci továrních prostor Stavbou roku 2015.

a planety v naší sluneční soustavě. Navíc si zadováděly na lezecké
stěně, svým šlapáním na rotopedu vytvářely energii a prohlédly si
spotřebiče v kuchyni.
Stavebnici ROTO z Vysočiny dostanou všichni prvňáčci
i ve školním roce 2016/2017.

Co je ROTO?
Stavebnice ROTO vznikla z jedinečných nápadů metodického týmu,
složeného ze čtyř „zapálených“ učitelek základních škol. Jedná se
o kreativní sadu, která kromě konstrukčních dílků, matiček a šroubků,
obsahuje i pracovní listy nebo fixy, se kterými se dá na jednotlivé dílky
psát nebo malovat.

Soutěž Evropského regionu vyhrála škola z Jihlavy
Studentský tým Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy,
Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava vyhrál mezinárodní kolo soutěže vyhlášené
Evropským regionem Dunaj – Vltava (ERDV) s názvem Představ
skryté krásy ERDV. Porotu zaujal jejich film s názvem Jeden den
nestačí.
Ve finále se Jihlaváci utkali s dalšími třemi vysočinskými a třemi
rakouskými týmy. „Jedním z kritérií hodnocení byla využitelnost
soutěžního příspěvku pro potřeby
prezentace Evropského regionu.

Díky připojení titulků je vítězný originální příspěvek okamžitě
pro tento účel použitelný,“ uvedl
člen Prezidia Evropského regionu
a člen Rady Kraje Vysočina Martin Hyský (ČSSD).
Cílem soutěže bylo představit
zakládající regiony Evropského
regionu Dunaj – Vltava. Styl zpracování byl výhradně na studentských týmech, vytvořených z minimálně tří členů ve věku 14 až
19 let. Na druhém místě skončil
další zástupce Vysočiny Gymnázium Chotěboř a třetí byla rakouská škola HTL Lebens mitteltechnologie Wels.
Petr Palovčík

foto: archiv Kraje Vysočina

Letos nový grantový titul Fondu
Vysočina s názvem „Naše škola
2016“ reagoval na demografický
vývoj a pomohl základním školám,
které se připravují na vyšší počet
žáků, s náročnějšími rekonstrukcemi, dovybavením a modernizací
sociálních zařízení, stravoven
a výdejen. Cílem bylo zvýšit bezpečnostní, prostorové i hygienické
podmínky školských zařízení.
„O maximální částku 120 tisíc
korun požádalo 67 zřizovatelů
s celkovým finančním požadavkem
téměř sedm milionů korun, přičemž
pomoci v prvním ročníku můžeme
35 subjektům,“ uvedl náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
financí a grantové politiky Vladimír
Novotný (ČSSD).
Mezi těmi, kterým fond pomůže,
jsou jak městské, tak venkovské
školy. Nastavená kritéria byla mírně
příznivější pro malotřídky. Proto budou modernizovat například v Horních Dubenkách nebo v Mladoňovicích. V kraji existuje více než
270 základních škol, z toho téměř
120 z nich je malotřídních.

ROTO parta v Alternátoru

Slovo zastupitele

foto: archiv Kraje Vysočina

Fond Vysočiny
podpoří nově
základní školy

www.ikrajvysocina.cz

Soutěžní příspěvky studentů středních škol a učilišť měly zaujmout a přilákat pozornost k Evropskému regionu Dunaj – Vltava.

Elektrické koloběžky z Vysočiny v Senátu

Každý čtvrtek na ortopedické ambulanci kontroluji novorozencům kyčelní klouby. Dělám to rád a jsem přesvědčen,
že největším zázrakem je narození zdravého dítěte. Na každém dni lidského života záleží.
Na těch prvních i posledních.
Medicus sanat, natura curat –
lékař léčí, příroda uzdravuje,
praví antická moudrost o pokoře a umírněnosti, nejen profesní. Pokud není v našich silách léčba vedoucí k uzdravení
a blízký konec je neodvratný,
snažíme se alespoň o zlepšení kvality zbývajícího života
a uhájení lidské důstojnosti. To
je paliativní léčba, pro kterou
je důležitá rovnováha především zdravotní a sociální péče.
Ovšem žádné vybavení ani
servis nikdy nenahradí blízkost rodiny a domov. Bohužel
v ČR jen 20 % úmrtí nastává
v domácím prostředí, ostatní na lůžkách akutní či ošetřovatelské péče. Proto považuji
za hlavní cíl a prostředek právě diskutované Koncepce paliativní medicíny v Kraji Vysočina
zajistit dostatečnou dostupnost mobilních týmů, kde svým
dílem pomáhá lékař, zdravotní
sestra, fyzioterapeut, psycholog, sociální pracovník či kaplan, což ve spolupráci s rodinou umožňuje, aby klient mohl
zůstat co nejdéle doma. Pro
nezbytně nutné hospitalizace,
zvláště v terminálním stadiu,
využijme adaptované lůžkové
zázemí našich bývalých okresních nemocnic. Tam to budou
mít příbuzní a starající se zaručeně nejblíže. To je výhodné
i pro urgentní podporu základních lékařských oborů při komplikacích. Nejsem příznivcem
navrhovaného záměru stavět
nový centrální kamenný hospic
v Jihlavě.
Umírání není populární téma, ale je neoddělitelnou
součástí lidského života. Dešti, větru ani smrti neporučíme.
Důležitá je i osvěta a informovanost, proto o tom píšu. A připojuji výzvu, abychom si vážili
a užili každého dne, který nám
byl dán! Hezké léto, kdekoli, ale pokud možno v blízkosti
těch nejbližších!

„Kde si je můžeme objednat? Koupíme jich 10 pro
Boží Dar.“ Takto bezprostředně reagoval senátor
a starosta Božího Daru Jan Horník na zasedání
výboru na prezentaci vítězů národního kola soutěžní
přehlídky Enersol Michala Nováka a Josefa Brabence.
Studenti pod vedením svého vyučujícího Milana
Řehoře představili senátorům ekologický provoz
na průmyslovce ve Žďáru nad Sázavou vymyšlené
a zkonstruované elektrické koloběžky.

Letní
festivaly

Představení projektu Enersol
a jeho výsledků bylo totiž na začátku června na základě mého
návrhu vítaným zpestřením programu zasedání Výboru pro
územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí Senátu PČR.
Je asi vhodné poznamenat, že
po úvodním slovu zakladatele
projektu Jiřího Herodese se senátoři živě zajímali o fungování projektu a přítomné zástupce MŽP, MPO a MŠMT trápili
otázkami ohledně jeho budoucí
podpory.
„Projekt jsem neznala, ale
z toho, co jsem slyšela, je zřejmé,

 29. 7. – 14. 8. 2016
Prázdniny v Telči

 7. – 9. 7. 2016
Vysočina Fest Jihlava
 23. – 30. 7. 2016
Folkové prázdniny,
Náměšť nad Oslavou

foto: archiv Miloše Vystrčila

že se jedná přesně o ten typ aktivity, který si zaslouží širokou
podporu, neboť je zaměřen přesně v duchu evropské ekologické
a energetické politiky,“ vyslovila
svůj názor místopředsedkyně výboru senátorka Jitka Seitlová.
Spokojen s návštěvou byl i ředitel Regionálního vzdělávacího
centra pro Vysočinu Josef Váca.
„Jsem velmi rád, že Vysočina
hraje v tomto projektu prim nejen
z hlediska nejlepších výsledků,
ale i z hlediska propagace a podpory. Věříme, že naše návštěva
v Senátu pomůže další podpoře
projektu.“

Co by to bylo za prázdniny
bez letních hudebních
festivalů:

Zleva: senátor Jan Horník, ředitel VOŠ a SPŠ Žďár n. S. Jaroslav Kletečka, vyučující Milan Řehoř, ředitel regionálního
vzdělávacího centra Josef Váca, student Josef Brabenec, předseda asociace Enersol Josef Ležal, senátoři Pavel Eybert,
Martin Tesařík, Jitka Seitlová, Jiří Carbol, Zbyněk Linhart, student Michal Novák, tajemnice výboru Jana Kružíková,
senátor Miloš Vystrčil, zakladatel Enersolu Jiří Herodes.

Co napsat na závěr. Jsem rád,
že se šikovní lidé z Vysočiny takto mohli v Senátu prezentovat
a myslím, že sklidili zasloužené

uznání. Člověk z toho má dobrý
pocit. Věřím, že obdobně pozitivně přijetí v Senátu vnímali přítomní žáci a vyučující VOŠ a SPŠ

Žďár nad Sázavou v čele s ředitelem Jaroslavem Kletečkou.


Miloš Vystrčil (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina, senátor

red
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Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2016
Aby stáří nebolelo, aneb jak využívat přírodu a osvědčené rady našich
babiček (Iva Georgievová)
Brtnice
11. 7. v 10:00

Velká Bíteš
12. 7. v 10:00

Třebíč
13. 7. v 10.00

Humpolec
14. 7. v 10.00

Ždírec nad
Doubravou

Třešť
11. 7. v 14.00

Měřín
12. 7. v 14:00

Číměř
13. 7. v 14.00

Pacov
14. 7. v 14.00

15. 7. v 10.00

Uzel na paměti, aneb paměťové techniky, které nám zjednoduší každý
den (Jana Vejsadová)
Brtnice
25. 7. v 10:00

Velká Bíteš
26. 7. v 10:00

Třebíč
27. 7. v 10.00

Humpolec
28. 7. v 10.00

Ždírec nad
Doubravou

Třešť
25. 7. v 14.00

Měřín
26. 7. v 14:00

Číměř
27. 7. v 14.00

Pacov
28. 7. v 14.00

29. 7. v 10.00

Život kosmonauta na oběžné dráze, aneb jak vypadá kosmická kuchyně,
či koupelna a další běžné činnosti (Tomáš Přibyl)
Brtnice
8. 8. v 10:00

Velká Bíteš
9. 8. v 10:00

Třebíč
10. 8. v 10.00

Humpolec
11. 8. v 10.00

Ždírec nad
Doubravou

Třešť
8. 8. v 14.00

Měřín
9. 8. v 14:00

Číměř
10. 8. v 14.00

Pacov
11. 8. v 14.00

12. 8. v 10.00

Zahrada pro radost i pro zdraví, aneb co zvládneme na zahradě v seniorském věku a posílíme své zdraví (Peter Gajdoštin)
Brtnice
22. 8. v 10:00

Velká Bíteš
23. 8. v 10:00

Třebíč
24. 8. v 10.00

Humpolec
25. 8. v 10.00

Ždírec nad
Doubravou

Třešť
22. 8. v 14.00

Měřín
23. 8. v 14:00

Číměř
24. 8. v 14.00

Pacov
25. 8. v 14.00

26. 8. v 10.00

Emoční inteligence, aneb když poznáme sami sebe, pochopíme i ty druhé
a ještě něco navíc … (Monika Brzoňová)
Brtnice
5. 9. v 10:00

Velká Bíteš
6. 9. v 10:00

Třebíč
7. 9. v 10.00

Humpolec
8. 9. v 10.00

Ždírec nad
Doubravou

Třešť
5. 9. v 14.00

Měřín
6. 9. v 14:00

Číměř
7. 9. v 14.00

Pacov
8. 9. v 14.00

9. 9. v 10.00
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Den s Krajem Vysočina: Řemeslo má zlaté dno

Studenti Střední průmyslové školy stavební Jihlava předvedli, že se učí i položit šindelovou střechu.

Pavel Smejkal, syn pilníkáře Drahomíra Smejkala z Hruškových Dvorů u Jihlavy, který je držitelem titulu Mistr
tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina.

Náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD) zkouší vyřezávat do ovoce ozdobné reliéfy, tak zvaný carving.

Módní přehlídka originálních šatů z dílny studentů SUPŠ Helenín měla název Šaty dělaj člověka.

6 ŠKOLSTVÍ

radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže
a sportu

Inspirace pro školy
Je to pár dní, kdy jsem potkala velice inspirativní kolegyně. Mluvily nadšeně o stavebnici ROTO z Vysočiny a líčily
mi zážitky, které jim a dětem
z jejich první třídy zůstanou
po práci s touto novou učební
pomůckou. Jen pár hodin poté
jsem měla možnost sledovat
týmy družstev, také ze základních škol, které stavěly podle opravdu složitého zadání
přepravní linku ze stavebnice Merkur. Děti soustředěně
montovaly své první velké dílo,
smály se a společně se bavily,
obdivovaly vychytávky konkurenčních týmů a tleskaly, když
modely do jednoho fungovaly.
A ještě do třetice. Díky svým
aktivitám na sociálních sítích mám denodenní zpětnou
vazbu na práci sedmi středoškolských týmů, které sklízejí
velké uznání za „své“ sporťáky, postavené v rámci projektu Postav si své auto. Ti kluci, kteří sotva dostali řidičský
průkaz, nám dospělým dokázali, že se umí postavit k práci, která je baví. Navíc ji umí
prodat.
Uvědomila jsem si, že úplně na začátku těchto tří projektů byla myšlenka, od které mě mnoho lidí odrazovalo.
Ale za podpory krajské rady
a většiny zastupitelů jsme šli
do něčeho nového, co se nám
teď vrací s velkou přidanou
hodnotou. Dík, že jste nám věřili. Dík za všechny děti, které naše projekty baví a možná
jim otevřou oči, aby si v pravý čas vybraly to pravé povolání, které jim bude dělat
stejnou radost, jako jim dnes
dělají technické projekty Kraje Vysočina.

Sportovní vozy projely krajem
Za pět dnů projela sedmička Kaipanů Vysočinu
a představila se v deseti největších městech kraje.
Automobily vystavovali sami zástupci týmů středních
škol a učilišť, kteří se od začátku projektu Postav si své
auto starali o technickou stránku i o design.
Petr Palovčík

Pelhřimov a Jihlava, Havlíčkův
Brod a Chotěboř, Bystřice nad
Pernštejnem a Žďár
nad Sázavou, Velké
Meziříčí, Třebíč
a finále v Moravských Budějovicích
a v Telči. „Naším cílem bylo
zpropagovat
a
upozornit
na skvělou práci konstrukčních
týmů studentů, poděkovat partnerům akce
a ukázat efektivitu řemeslné studentské práce veřejnosti,“ vysvětlovala radní Kraje Vysočina pro
oblast školství, mládeže a sportu
Jana Fialová (ČSSD). A podle prvních ohlasů je jasné, že veřejnost
si projektu všimla. Nad dočerna

Road Show
po Vysočině,
celkem
500 km

Video na www.iKrajvysocina.cz

Občasné nevlídné počasí nezastavilo ani Kaipany na cestách se studentsko-pedagogickou posádkou, ani obdivovatele všech věkových skupin.

ve Velkém Meziříčí,“ prozradila
Jana Fialová.
Studovat technické obory je žádané a perspektivní a na středních
školách zřizovaných krajem také
zábavné a efektivní. „Obrovskou

V Pelhřimově se v čase představení „sporťáků“ posadila za volant i krajská radní pro oblast
školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Zaměstnavatelé oceňují
originální technické projekty
Technické fórum Vysočiny 2016,
které Kraj Vysočina a partneři
pořádali ve Valči začátkem června,
spojilo na jeden den zástupce
ministerstev školství a průmyslu,
Hospodářské komory, personálních
agentur, základních a středních
škol, podniků i profesních uskupení. Kraj Vysočina prezentoval
výsledky vlastních projektů zaměřených na podporu zájmu studentů
o technické a řemeslné obory.
Úspěšnost vysočinských aktivit
potvrdil náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, který označil Vysočinu za lídra
v rámci technicky zaměřených aktivit. „Zcela unikátní jsou nejen nápady, ale i skutečnost, že kraj sám
s ohledem na konkrétní potřeby
škol zpracovává a vydává k jednotlivým projektům metodické pokyny,
které jsou jasným návodem k dosažení co nejlepších výsledků,“ vyslovil uznání Eduard Muřický.
Dopad aktivit, jako je soutěž
Stavíme z Merkuru nebo Postav si
své auto, doložila krajská radní pro
oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová (ČSSD). „Výsledky
dosavadních originálních aktivit zaměřených nejen na podporu technického vzdělávání dělají vedení
Kraje Vysočina radost. Na technických i řemeslných oborech studuje
nyní zhruba 55 až 60 % středoškoláků, což je v rámci všech krajů ČR

laděným sporťákem se v Jihlavě
rozplýval mladý podnikatel Robert Coufal: „Hledám kamaráda,
který by se mnou do toho šel, koupíme ho napůl a postavíme, vždyť
je vážně krásný.“
Pro příští školní rok
počítá krajská samospráva s uvolněním asi 1,4
milionu
korun
na
dokoupení
už devíti sportovních
vozů.
V případě prvních sedmi stavitelů půjde o stavebnici,
která poslouží k opakovanému skládání. Dvě krajské školy si budou moci sporťák
složit premiérově. „O projekt
Postav si své auto mají obrovský zájem na České zemědělské
akademii v Humpolci a technická část Hotelové školy Světlá
a Střední odborné školy řemesel

nejvyšší číslo,“ dokladovala Jana
Fialová.
Účastníci konference byli jako
první informováni o plánovaných novinkách, které bude kraj
do škol implementovat opět bez
evropské i státní podpory od září
2016. V případě projektu Postav
si svůj dům bude žákům druhých
stupňů základních škol a středních průmyslových škol stavebních
nabídnuta práce se stavebnicí Teifoc. „Chceme novou nastupující
generaci stavařů oslovit už na základních školách. Set stavebnice
pro školy obsahuje kvalitní kopie
skutečných cihel, děti si tak mohou postavit svůj první dům podle
přiloženého návodu i podle své
fantazie. Práce s touto pomůckou
bude podporovat jemnou motoriku, fantazii, preciznost a prověří
také trpělivost,“ popisuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor
Joukl (ČSSD). Po úspěšném prosazení projektu Postav si své auto se
příští rok na krajských technických školách budou opravovat
zemědělské stroje, které za tímto
účelem poskytne Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny.
Záštitu nad konferencí Technické
fórum převzali mimo jiné prezident
ČR Miloš Zeman a předseda vlády
ČR Bohuslav Sobotka. Partnery
letošního Technického fóra Kraje
Vysočina byly společnosti Bosch
Diesel Jihlava, PSJ Jihlava a PKS
Petr Palovčík
Žďár nad Sázavou.

výhodou pro většinu absolventů
technických center v regionu je
jisté zaměstnání ve firmách, které se umí o kvalitní odborníky postarat, a je obvyklou praxí, že nabízí studentům aktivní zapojení

do firemního života už v průběhu
studia,“ připomenul hejtman Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD) skutečnost, že nápad v samém počátku vznikl ve společnosti Bosch
v Jihlavě.

Sportovní automobily „donutily“ k diskuzi nejen studenty technických oborů, ale s obdivem
o možnostech dalších vylepšení a změn mluvili snad všichni okolojdoucí.

Nejlepší Mladí cyklisté jsou z Osové Bítýšky
Krajské finále soutěže Mladý cyklista potvrdilo absolutní
nadvládu žáků ZŠ a MŠ Osová Bítýška, a to jak
v kategorii mladších, tak starších žáků. Síly přitom měřili
s dalšími čtyřmi nejúspěšnějšími týmy z dalších okresů.
Reprezentanti „Žďárska“ na cestě ke krajskému úspěchu museli dokázat své znalosti pravidel
silničního provozu i první pomoci a předvést solidní ovládání řidítek svých kol. Vedle cen si

vybojovali i účast v celostátní soutěži v Nymburku.
„Kolo je základním dopravním prostředkem dětí a jeho
dobré zvládnutí je cestou k bezpečnému dojezdu, který si přeje

Vzrůstem menším cyklistům podjetí laťky nedělalo potíže. Ti větší ji často
shazovali a někteří porazili i bočnice branky.

foto: Petr Palovčík

Jana Fialová
(ČSSD)

foto: Petr Palovčík a archiv Kraje Vysočina

Slovo radní

www.ikrajvysocina.cz

Před příjezdem do cílové překážky museli závodníci zvládnout mimo jiné
slalom, jízdu při řízení jednou rukou nebo průjezd úzkou uličkou.

každý rodič. Proto kraj tuto soutěž aktivně podporuje,“ říká náměstek hejtmana Libor Joukl
(ČSSD). Zároveň s Mladým cyklistou probíhala i soutěž Cyklista
Vysočiny, kde závodila tři nejlepší družstva z každého okresního klání. V každé ze soutěží
měřila sílu čtyřčlenná smíšená
družstva, a to v kategorii mladších (10–12 let) a starších žáků

(13–18 let). Nejlepšími Cyklisty Vysočiny se stali v mladší kategorii studenti ZŠ a MŠ Černovice a ve starší opět bodoval
tým z Osové Bítýšky. Cenu pro
nejšikovnější jedince si odvezli Tadeáš Hadrava a Karolína
Janů v mladší kategorii a Daniel
Koucký s Monikou Osobovou
v kategorii starších.
Petr Palovčík
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Kraj opravuje silnice. Nepůjde si nevšimnout
I rok 2016 bude pro silniční síť Kraje Vysočina zásadní. Až do přelomu října a listopadu plánuje Kraj Vysočina na silnicích II. a III. tříd
zrealizovat desítky oprav a modernizací. Další klíčový investor je prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic také stát.
I ten na silnicích I. třídy realizuje
a ještě do konce roku bude realizovat zásadní modernizace hlavních
silničních tahů. Z dat, která shromažďuje Krajský správa a údržba

silnic Vysočiny, vyplývá, že oba
investoři – kraj i stát budou v letošním roce opravovat 45 mostů
a 140 různě dlouhých úseků silnic v regionu – odhadem v celkové

délce kolem 300 km. Seznam staveb se rozšiřuje, a tak je pravděpodobně, že v letních měsících motoristé stavební firmy na silnicích
v regionu nepřehlédnou.

Redakce novin Kraj Vysočina
přináší výběr některých omezení, se kterými se mohou řidiči během prázdnin na silnicích Kraje Vysočina setkat. Kompletní

přehled AKTUÁLNÍCH dopravních omezení je možné sledovat na www.kr-vysocina.cz/
doprava/.
Jitka Svatošová

Pelhřimovsko:
 II/112 hr. kraje – Horní Cerekev (úsek
Zajíčkov – Nová Buková)
 I/34 Pelhřimov okružní křižovatka
na Myslotínské ulici
 III/1361 Panské Mlýny – Hojovice
 III/12823 Mnich – Bořetín
 II/1315 Počátky – Polesí
 I/19 Kámen – Leskovice
 I/34 Vystrkov – D1 (až pod dálniční
most)

Přehled
dopravních omezení
Havlíčkobrodsko:
 II/346 Rankov – Sviný – Chotěboř
 II/ 350 Šlapanov – Štoky, souvislá
oprava
 II/150 Havlíčkův Brod, most u hotelu Slunce
 I/34 Havlíčkův Brod, Humpolecká ulice
 I/38 Skuhrov – mostní provizorium

Třebíčsko:
 Podklášterský most
 I/23 Náměšť nad Oslavou směr hranice
kraje
 II/140 Třebíč průtah
 III/4056 Podheraltice – Chlístov
 III/4028 Předín průtah

Havlíčkobrodsko/
Pelhřimovsko
 II/347 Světlá nad Sázavou – D1
(úsek Kejžlice – Čejov okr. Pelhřimov)

Ždársko:
 III/34826 Černá – Pavlov (náklady 20
milionů Kč) – souvislá oprava, dopravní
omezení
 II/392 Velké Meziříčí – Tasov (úsek Velké
Meziříčí – Petráveč)
 II/388 Bobrová – Zvole
 II/350 I/37 – Cikháj
 II/249 křižovatka s III/3491 – Otín – křižovatka III/3494
 I/19 most, Štěpánov nad Svratkou
 I/37 most, Ostrov nad Oslavou

Jihlavsko:
 III/3516 Kamenice – Bítovčiceč –
Luka nad Jihlavou
 II/40617 Telč – Kostelný Myslová
 II/402 Třešť – ul. Frytzova
 I/38 Jihlava – Želetava
 I/23 Stará Říše– mostní provizorium

Moderní technika pro krajské cestáře
Libor Joukl s tím, že pokud bude mít
zadávací řízení bezproblémový průběh, nákup by se mohl uskutečnit
v červenci příštího roku.
Připravovaná veřejná zakázka má
řešit nákup devíti vozidel silniční
údržby 6x6 včetně nástaveb (třístranné sklápěče, sypače pro posyp
chemickým, inertním a kombinovaným materiálem, různé typy radlic,
oboustranná zametací a čisticí
nástavba), dále 12 vozidel silniční
údržby 4x4 včetně nástaveb a také
výměnnou nástavbu na výspravu
komunikací tryskovou metodou
na stávající nosič Iveco.
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny využívá 154 sypačů, jejich
průměrné stáří je vyšší než 14 let.
Po realizaci veřejné zakázky a dodání nové techniky se počítá s vyřazením 30 kusů nejstarších vozidel.

foto: archiv Kraje Vysočina

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny připravuje zadání veřejné
zakázky na koupi nákladní techniky
na údržbu komunikací v Kraji Vysočina. „Existuje plán obměnit zastaralý vozový park krajské správy
a údržby silnic o 21 nových sypačů
včetně výměnných nástaveb. Nahradí nejstarší skupinu sypačů značek
Liaz, Škoda 706, Praha a Tatra 815,
které silničáři v budoucnu vyřadí
z vozového parku,“ uvedl náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
dopravy Libor Joukl (ČSSD).
Nejstarší skupina techniky pro
letní i zimní údržbu je stará zhruba
32 let a stáří vozového parku se
významným způsobem projevuje
v nákladech na opravy techniky.
„Za poslední tři roky zaplatila krajská správa za dodané opravy včetně spotřeby náhradních dílů přibližně devět milionů korun ročně,“ říká

S technikou Krajské správy a údržby silnic se může veřejnost setkávat nejen na silnicích, ale i při veřejných akcích.

Jitka Svatošová

Účet za opravy
silnic
V loňském roce opravil Kraj Vysočina za evropské, státní a vlastní
peníze více než 280 km krajských
silnic a 33 mostů. V letošním roce
bude bilance hodně podobná.
„Fakt, že silniční síť na Vysočině
potřebuje dlouhodobou vysokou
finanční investici, aby se dostala do rozumné kondice, je zřejmý.
V posledních letech se kraji dařilo
maximálně čerpat možné prostředky z evropských fondů, loni navíc
do poslední koruny využít státní
dotaci na modernizaci silnic a ještě
každoročně opravovat z krajských
peněz. Toto tempo oprav silnicím
svědčí, a protože má kraj ambici
tempo oprav udržet, bude se stavební boom na silnicích v hlavní
sezoně opakovat i letos,“ informuje
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast dopravy a majetku Libor
Joukl (ČSSD).
V roce 2016 je Kraj Vysočina připraven opravit za 1, 3 mld. korun
zhruba 200 – 250 km silnic II. a III.
tříd a tři desítky mostů na různě
frekventovaných komunikacích. Nejzásadnějšími a patrně nejsledovanějšími jsou stavby dvou klíčových
mostů – Podklášterského přes řeku
Jihlavu v Třebíči a mostu na silnici
II/150 u hotelu Slunce v Havlíčkově
Brodě. Obě stavby ve výsledku přinesou větší komfort a bezpečnost.

Sečení trávy

Do konce června bude Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny hotova s první sečí trávy kolem silnic
II. a III. tříd. Kraj Vysočina udržuje
krajnice u více než 4,5 tisíce kilometrů silnic v obou směrech. „Obvykle jsou během roku naplánovány
dvě seče, jarní a podzimní, s tím, že
na frekventovaných úsecích, křižovatkách nebo vnitřních stranách oblouků silnic se seče vícekrát, tak aby
byla zajištěna bezpečnost a snadný
rozhled,“ říká vedoucí krajského
odboru dopravy a silničního hospodářství Hana Strnadová. Kromě
sečení trávy se během léta udržují
krajnice, obnovuje odvodnění a dopravní značení.
Běžnou údržbu a sečení trávy kolem silnic I. třídy zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic.  Jitka Svatošová

Bezpečná
Vysočina
Ještě před koncem školního roku se
v kalendáři aktivit Bezpečné Vysočiny objevilo vážení nákladních vozidel, při kterém Policii ČR asistovali
studenti technických středních škol
Kraje Vysočina.
„Odborníci tvrdí, že přetížený
kamion poškodí silnici tak, jako by
po ní projelo šestnáct tisíc osobních
vozidel. Pro zvýšení prevence a také
pro častější kontrolu pořídil kraj
policii mobilní váhy. Při sledování
provozu na krajských komunikacích
je zřejmé, že nejvíce zatížená a přetíženou dopravou postižená je silnice II/602 na trase Brno – Jihlava –
Pelhřimov, která vede podél dálnice
D1,“ říká náměstek hejtmana Kraje
Vysočina Libor Joukl (ČSSD). Právě
praktiky nepoctivých řidičů odhaluje
Policie ČR za asistence studentů.
red

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj

8 POZVÁNKY DO REGIONU
Ocenění za rovné
příležitosti ženám
i mužům
Kraj Vysočina už pošesté vyhrál
v soutěži Úřad roku Půl na půl –
respekt k rovným příležitostem.
Je v rámci ČR nejlepším úřadem
s rovnými příležitostmi pro ženy
a muže. „Kraj chce uplatňovat
takové principy, které umožní
dosáhnout reálných rovných příležitostí pro všechny zaměstnanecké
skupiny, které mohou být nějakým
způsobem znevýhodněny ve svém
zaměstnaneckém postavení,“ uvedl k úspěšně uplatňované filozofii
zaměstnavatele ředitel Krajského
úřadu Kraje Vysočina Zdeněk
Kadlec.
Soutěž má motivovat úřady veřejné správy k prosazování rovnosti
žen a mužů, a to směrem k zaměstnankyním a zaměstnancům, také
s ohledem na občany. Klání organizuje Ministerstvo vnitra České
republiky ve spolupráci s Alternativou 50+, o.p.s., Fórem 50 %, o.
p. s., a Gender Consulting, s.r.o. už
Petr Palovčík
od roku 2007.

www.ikrajvysocina.cz

Letní pozvánky do regionu

Atmosféra Vánoc v letním čase

Pohleď je obec nedaleko Havlíčkova Brodu. V malebném centru
vesničky je ukryto nahlédnutí
do života v 17. století. Je jím
zemědělská usedlost Michalův
statek, jejíž dvůr je ze všech stran
uzavřen obytnými a hospodářskými stavbami, přesně v tom
stavu, v jakém býval před několika

Patnáctý ročník Dřevořezání
v městě betlémů Třešti nabízí návštěvníkům nahlédnutí do zákulisí přípravy stavby jednoho ze
symbolů Vánoc i možnost obdivovat lidskou zručnost a um. Betlemáři společně s řezbáři z Čech
i ze zahraničí přímo na náměstí
vyřezávají figurky do společného,
nebarveného betlému a na autorských pracích ukazují, jak je možné „dřevěným špalíčkům“ vdechnout nový život. O svátcích 5. a 6.
července přímo na náměstí budou
vyřezávat „profesionálové“ a šanci dostanou i návštěvníci. Mimo
to budou otevřeny expozice v Muzeu betlémů v Schumpeterově
domě, dětem udělají radost loutkáři a chybět nebude ani hudba.
Od 13 hodin bude v neděli hrát dechová kapela z Batelova a v pondělí country JSC Salavice.

Pohled do skromně zařízené světnice Michalova statku.

Petr Palovčík
Podrobné info na http://betlemy-trest.cz

Vrtulníková
základna
má nové vedení

Řezbáři nejen přímo na náměstí vyrábí figurky do společného nebarveného betlému, ale představují i výrobky
připravované během roku v klidu domova.

Vodojem Kostelíček
Netradiční, ale krásný výhled
na Třebíč a okolí nabízí vodárenská
věž Kostelíček. Na Strážné hoře
stojí od roku 1940. Dříve tato stavba sloužila k zásobování druhého
největšího města Vysočiny pitnou
vodou z heraltických lesů. V současnosti objekt slouží nejen jako
„rozhledna“, ale také umožňuje
krátké nahlédnutí do historie i současnosti třebíčského vodárenství
formou audiovizuální projekce.
Slavnostně a s novým posláním byla vodárenská věž otevřená

Petr Čepelka je i jediným českým
vojákem, který získal ve Spojených
státech amerických vysoké vojenské vyznamenání za záchranu
lidského života.

Petr Palovčík

Sportovní hry
handicapovaných
Rekreační areál Zubří u Nového
Města na Moravě hostil 166
sportovců ze 14 zařízení sociální
péče z Vysočiny a Jihomoravského kraje. Sportovní hry handicapovaných jim umožnily změřit
síly v řadě atletických disciplín.
V rámci klání nechyběla bojovná
atmosféra velkých závodů a bylo
naplněno olympijské Coubertenovo heslo „Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se“.
„Výsledky a zjištění, že naši
handicapovaní spoluobčané jsou
schopni podávat velmi dobré výkony, jsou pro řadu účastníků důležité, ale ještě větší význam má
setkání s přáteli a prohlubování
těchto vazeb,“ uvedl po zakončení
her radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné
politiky Petr Krčál (ČSSD). Vysočinu reprezentovaly Domov Kamélie
Křižanov, Domov Háj Ledeč nad
Sázavou a Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou.
Petr Palovčík

v září 2015. Základy stavby byly
ale položeny v roce 1936. Kompletně dokončena byla o čtyři roky
později. Železobetonová stavba byla strategicky umístěná nad
městem (480 m n. m.) a provoz
zajišťovala do přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého
století. V této době přestal vodojem kapacitně stačit a byl nahrazen vodojemy Pocoucov a Střítež.
Chátral až do roku 2011, kdy se
rozhodlo o rekonstrukci celého
Petr Palovčík
objektu.

staletími. Vstup je zabezpečen
dřevěnou branou s vrátky a obytná
část se skládá ze síně, světnice,
černé kuchyně a komory. Součástí
je chlév, špejchar, kolna, sklepy
na potraviny a v bývalém sadu stojí
od roku 1924 nejmladší stavba –
vejminek. Vše je přitom v původním stavu. Náhodný návštěvník
putující časem a znalý „tehdejších“
poměrů by překvapený nebyl.
Současný návštěvník ale pootevře vrátka do minulosti. Umocnit
dojem může návštěvou dobové
hospůdky spojené s obchodem,
nebo chalupy, která je postupně
restaurována. Návštěva skanzenu
je možná každý den mimo pondělí,
nebo při mimořádných kulturních
akcích.
Petr Palovčík
Informace na www.michaluvstatek.cz

Veletrh muzeí
V exteriéru návštěvník vidí celé stroje. V interiéru některé solitérní artefakty, jako je výzbroj, nebo technické prvky vrtulníků.

Nová expozice zve
na leteckou základnu
Cílem nově vzniklé Stálé expozice letiště Náměšť nad Oslavou je
seznámit zájemce s rozmanitou
činností letecké základny. Dominantami jsou unikátní historické
exponáty letecké techniky a artefakty ukazující činnost vojenského letectva na Vysočině. Výstavní panely mapují historii posádky
Náměšť nad Oslavou i historii československého a českého vrtulníkového letectva. Výzbroj s municí, výstroj pilotů, vyznamenání
i části letounů, jako sedačky pro
posádku, zaujmou nejen letecké nadšence. Venkovní část expozice tvoří proudové letouny

spjaté s letištěm v Náměšti, včetně
MiG-15, reprezentující vůbec první letouny, které se na letišti dne
14. ledna 1960 objevily. Neméně atraktivní jsou vrtulníky typu
Mi-2 či slavný Mi-24 v tygří kamufláži, za niž čeští piloti získali
první cenu při setkání tygřích letek NATO Tiger Meet v roce 2004.
Aktuálně je expozice otevřena organizovaným skupinám a jednotlivci budou mít šanci v rámci Dne
otevřených dveří dne 1. října 2016.

Petr Palovčík
Informace na www.lznamest.army.cz/
informace-pro-verejnost

Informace na www.mkstrebic.cz/
ostatni/vodojem-kostelicek

Z rozhledny je výhled nejen na nedaleké malebné Libušino údolí, ale
i na protilehlou Židovskou čtvrť zapsanou do seznamu památek UNESCO.

Více než stovka zástupců muzeí
a odborných firem, které se zabývají
muzejnictvím, se sjela na 21. ročník
Veletrhu muzeí České republiky. Ten
odstartoval 25. května ve třebíčském
ekotechnickém centru Alternátor.
Tradiční dvoudenní akci uspořádalo
Muzeum Vysočiny Třebíč a cílem bylo
vyměnit si zkušenosti, představit příklady dobré praxe a nabídnout nové
možnosti muzejních expozic. „Letošní téma, kterým byly multimediální
prezentace, nebylo zvoleno náhodně.
Vychází totiž ze současných trendů
s využitím nových informačních
technologií a vtáhnutím návštěvníka
do děje, které mají své odpůrce i příznivce,“ prozradila radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Marie Kružíková (ČSSD), která nad tematickým
setkáním převzala záštitu. Druhý den
se veletržní dění přesunulo do Muzea
nové generace ve Žďáře nad Sázavou. Právě tam se totiž snoubí imerzivní a zážitkové prvky s exponáty
zapůjčenými z významných českých
institucí.
Lucie Pátková

TES zlepšuje výkonnost svoji i jaderných elektráren
KRAJ INOVACÍ

Společnost TES, s. r. o., byla založena v roce
1992 jako nezávislá inženýrská firma, která
se od počátku orientovala na jadernou energetiku. Zaměřila se především na oblast testování energetických systémů, z čehož vznikl i samotný název Testování Energetických
Systémů – TES. Portfolio poskytovaných
služeb se ale značně rozšířilo a nyní společnost poskytuje inženýrské služby a dodává
komplexní systémy, které pomáhají provozovatelům jaderných elektráren optimalizovat provoz a zvyšovat jejich bezpečnost.
TES je aktuálně spolehlivým dodavatelem

foto: archiv společnosti TES, s. r. o.

Velení 22. základny vrtulníkového
letectva Sedlec, Vícenice u Náměšti nad Oslavou se 24. května
ujal nový velitel, plukovník Petr
Čepelka. Nahradil dosavadního
velitele Miroslava Svobodu, který
symbolicky přijal funkci zástupce
velitele. Reálně ale plní úkoly
v zahraniční misi v Afghánistánu.
Tam bude ještě půl roku působit
ve funkci velitele 13. úkolového
uskupení AČR v misi Resolute
Support Mission.

Selské muzeum
Michalův statek

energetické společnosti ČEZ, a. s. a jejích
partnerů.
„Po upevnění pozice na českém trhu jsme
začali hledat uplatnění i na zahraničních trzích a vyhráli jsme několik tendrů Evropské
unie v rámci programu TACIS,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Ing. Martin Štajngl: „Proto máme nyní i nemalé zkušenosti
v oblasti řízení velkých mezinárodních projektů.“ TES se tak podílela na zlepšení provozu a bezpečnosti jaderných elektráren v Rusku i na Slovensku. Nedílnou součástí aktivit
firmy je výzkum a vývoj. Společnost úspěšně
dokončila několik projektů podporovaných
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
TES přispívá i ke zvýšení inovační výkonnosti kraje Vysočina a spolupracuje s vysokoškolskými studenty technických oborů,
pravidelně publikuje a prezentuje své zkušenosti.
Petr Palovčík
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Čtyřpatrová věž má tvar komolého kuželu. V průměru má mlýn
osm metrů a podle památkářů
nyní vypadá stejně jako v devatenáctém století.



foto: Vladimír Kunc

Na grilovanou vepřovou panenku
v česneku a bylinkách se salsou
criolla budeme potřebovat:
700 g vepřové panenky, 8 stroužků česneku, hrst nasekané petržele, čerstvě drcený pepř, 100 ml
olivového oleje.
Na salsu si připravíme: žlutou
cibuli, červenou papriku, zelenou papriku, větší rajče, stroužek
česneku, malý svazek koriandru,
50 ml olivového oleje, špetku soli
a pepře.
Vepřovou panenku naložíme
nejlépe přes noc do olivového
oleje, sekaného česneku, petrželky a drceného pepře. Roztopíme
gril, maso položíme na rozpále-

Ondřej Slanina se svými pomocníky připravoval nejen grilovanou panenku.

nou mřížku a přiklopíme poklopem. Grilujeme na mírném ohni
asi 5 minut z každé strany. Jakmile je maso zatažené a má na sobě
vypálenou mřížku, přesuneme ho
ke kraji, kde je mírnější plamen,
a grilujeme tak, aby bylo maso
uvnitř šťavnaté a propečené.
Na salsu všechnu zeleninu pokrá-

jíme na co nejjemnější kousky.
Stroužky česneku rozdrtíme plochou stranou nože a nakrájíme
nadrobno. Koriandr nasekáme
nožem a všechny ingredience
smícháme dohromady. Dochutíme solí, pepřem a vinným octem.
Dobrou chuť!

Lucie Pátková

Horácká galerie představuje v létě díla vícero umělců

Foto: archiv Kraje Vysočina
foto: Pavel Kryštof Novák

Na jedné stěně
v Kroměříži,
našeho bytu mám
Strážnici, Kyjově,
galerii vedut Move Znojmě, Uherravských Budějovic,
ském Hradišti,
kde jsem se před
Třebíči a ve Velsedmdesáti lety
kém Meziříčí. Byl
narodil. Nejen
členem sdružení
proto si se zalíbením
výtvarných umělčasto tyto malby
Moravské Budějovice.
ců v Hodoníně
a grafiky prohlížím.
a v Jihlavě.
František Šindelář,
Novotného
Michael Florian, Otto Stritzko, Jiří
dílo je velmi rozsáhlé. Prošel někoBouda, Josef Kremláček, Miloslav
lika tvůrčími obdobími – od poeticPečinka. Bohužel už nikdo z nich
kého malířství až ke kubismu
není mezi námi, stejně jako
a expresionismu. Maloval hlavně
Zdeněk Novotný. I jeho akvarelu,
krajiny, ale také zátiší a portréty.
pohledu od říčky Rokytky nahoru
Z technik používal především olej,
k budějovickému kostelu a zámku,
temperu a akvarel, nezanedbával
si velmi vážím.
ani grafiku. Nejraději tvořil na VyZdeněk Novotný se narodil před
sočině. Ve svém rodném městě za115 lety, 21. června 1901 v Němecchytil dnes už neexistující zákoutí,
kém Brodě a zemřel 8. ledna 1974
jeho obrazy tak mají i dokumentárve Velkém Meziříčí. Byl absolvenní hodnotu. Za krajinářskou tvorbu
tem tří vysokých škol. Po dokončeobdržel v roce 1963 cenu Antonína
ní brodského gymnázia nastoupil
Procházky.
na práva do Prahy, odkud v roce
Novotného výstavy byly vždy
1924 odešel na Uměleckoprůmyvelkým lákadlem pro uměnímilovslovou školu k Jaroslavu Bendovi
nou veřejnost. Ač on sám byl čloa pak se stal na AVU žákem F. T.
věkem pokorným a skromným, lidé
Šimona. Obě školy absolvoval
si jeho díla velmi vážili. Znojemská
v letech 1928 a 1930 a zároveň
výstava v roce 1971 byla například
na ČVUT dokončil studia kreslení
pro velký zájem dvakrát prodloua zpěvu, který byl, stejně jako mažena. I výstavy v Jihlavě a Velkém
lování, jeho celoživotní láskou.
Meziříčí, na nichž bylo prezentoV Moravských Budějovicích
váno 112 umělcových prací, byly
působil na gymnáziu jako profesor
úspěšné.
Pavel Kryštof Novák
kreslení. Stejně pak i na školách


Lákadlem celodenního
programu tradiční akce
Den s Krajem Vysočina
byla kuchařská show
Ondřeje Slaniny z pořadu České televize Kluci
v akci.

Jiří Svatoš

Noc kostelů, pravidelná akce, která má za cíl ukázat v širokém rozměru bohatství křesťanských chrámů, nabídnout
jejich prohlídku v netradičním čase a představit širokou škálu aktivit, kterým sakrální stavby poskytují zázemí.

Zdeněk Novotný byl spjatý svým
dílem zejména s Vysočinou

Grilovaná vepřová panenka Ondřeje Slaniny

být dřevěný, místní se ale báli
požáru – bratři Budišovští ho
proto dali zbudovat z kamene.
Kůru v něm však díky větru
drtili jen pár desítek let. Na konci devatenáctého století už se
na nejistý zdroj energie nechtěli
dál spoléhat a koupili parní stroj.
Mlýn proto začal chátrat. A možná by zchátral úplně, kdyby ho
za pakatel v roce 1929 nekoupila
třebíčská radnice. Ta ho dala zrekonstruovat a o pět let později pro
něj našla uplatnění – ubytovala
v něm chudé a nemajetné.
Poslední nájemníci se z mlýna odstěhovali nakonec až v roce
1977, poté byla stavba znovu
opravena a následně ji stát prohlásil technickou památkou.
Její interiér ale zatím památkáři
nezpřístupnili.
Větrný mlýn se nachází v Třebíči, návštěvníci se k němu nejsnáze
dostanou po silnici číslo 23 směrem od Markvartic.

Tajuplná NOC kostelů

Osobnost regionu

Recepty

Ani o prázdninách není v Horácké
galerii v Novém Městě na Moravě
o výstavy nouze. Do konce července jsou na zámecké arkádě k vidění
kresby Ladislava Martínka, které
připomínají autorovo nedožité
90. výročí narození. „Tento rodák
z Bratislavy je široké veřejnosti
známý zejména skrze svou sochařskou tvorbu, avšak ani jeho kresby
by neměly zůstat bez povšimnutí,“
zve na výstavu ředitel Horácké
galerie Josef Chalupa.
Červený sál novoměstské galerie
pak až do 25. září seznamuje hned
se dvěma umělci, významně spjatými se žďárským regionem. Tím
prvním je sklářský výtvarník František Vízner, který by se letos dožil
80. narozenin, druhým Miroslav
Matoušek, jenž by tento rok oslavil
devadesátku. Expozice obsahuje

rigorózní výběr děl ze sbírek Horácké galerie.
„Produkty Františka Víznera
pocházejí z časů jeho působení
ve sklářské huti ve Škrdlovicích,
avšak nechybí ani pohled do jeho
další tvorby. Skleněné objekty vkusně doplňují fotografie Miroslava

Matouška, jemuž byla Vysočina velkým inspiračním zdrojem. Černobílé
snímky představují krajinu, lidi i detaily v různých podobách a zachycují doby dávno minulé,“ charakterizuje kombinovanou expozici ředitel
Chalupa.
Lucie Pátková


Foto: archiv Horácké glerie v Novém Městě na Moravě

Na Vysočině intenzivní vítr moc
často nefouká. A už vůbec nefouká pravidelně. I přesto na začátku
devatenáctého století v Třebíči vyrostl větrný mlýn – takový, jakých
jsou v Holandsku tisíce, v Česku
jich ale je jen pár.
Důvod vzniku třebíčského mlýna je kuriózní: po roce 1830 se
bratři Budišovští, vyhlášení výrobci prvotřídních kůží, dostali do problémů. Koželuhové totiž ke svému řemeslu potřebovali
takzvané tříslo – tedy najemno
rozemletou smrkovou, borovou
a dubovou kůru. Tu jim sice dodávali mlynáři z okolí – bylo jí ale
zoufale málo.
Budišovští se proto rozhodli,
že si postaví vlastní mlýn – ne
však klasický, ale větrný. Proti
jejich nápadu se bouřili živnostníci z celého okolí. Báli se, že přijdou o výdělky. Protesty jim ale
nebyly nic platné a v roce 1836
osm metrů vysoký větrný mlýn
skutečně vyrostl. Původně měl

Foto: Jaroslav Loskot

Neměli dost rozdrcené kůry.
Tak si nechali postavit větrný mlýn

V novoměstské galerii jsou až do podzimu k vidění výrobky zesnulého
sklářského mistra ze Žďáru nad Sázavou Františka Víznera.

Křížovka o ceny
Telč: Podle pověsti bylo město založeno již v roce 1099, první písemná zmínka však pochází až z roku 1315. Roku 1339 Telč dostal do vlastnictví Vítkovec Oldřich III. z Hradce. Jeho rod významně přispěl k rozvoji města. Vybudoval hrad a kostel, opevnil město a postavil gotické domy kolem tržiště. Roku 1386... viz
tajenka... i s kostelem a radnicí. V roce 1423 dobyli město husité. V polovině 16. století získává panství Zachariáš z Hradce a Telči nastává opět doba rozkvětu.
Autorství:
Martin
Němeček

Tatranská
rezervace

POMOC:
Jméno PučálkoNázev značky
3. díl tajenky
DRAME, MERA,
vic žirafy
poloměru
MSR.

Deset krát
deset

Zkr. zařízení pro
regulaci otáček Opadání (listí) 4. díl tajenky
motoru

Kaprovitá ryba 2. díl tajenky Název hlásky Ř

Magnetofonová páska

Nečistota
v komíně

Opak sterea

Bůžek lásky

Zpátečník
Společenský
večírek

Sklon, gradient
Zástup lidí
Činohra
(francouz.)
Zkr. výrobků
pro diabetiky

Cizopasný červ
„Urozená“
Italka

Africký veletok

Slovní pokyn
Zákl. jednotka
teploty

Kladná
elektroda

Hrůza
Znalec lidského
těla
Kód Sierry
Leone
Řemeny k řízení
koně

Divadelní
hvězda
Násilníci

Osminohý
členovec

Podsvinče

Expedovat

Nemocniční
oddělení
Zátopkovo
jméno

Hudební
značka
Uzlíček
v tkanině
Patřící králům
pouště
Býv. SPZ
Komárna

Senoseče

Žabí citoslovce
Závod míru
(zkr.)

Australský
pštros

Římskými
číslicemi 51

1.díl tajenky

Název značky
litru

Člověk zatížený
mánií

Zčásti
naseknout
Chuchvalec
Mladá kočka
Inic. hereč.
Anderlové

Polní míra
(slovens.)

Chemická
značka radia

Hmyz živící se
rostlin. šťávami

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 nebo e-mailem na adresu noviny@kr-vysocina.cz
do 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: „SE Z CHODSKÉ OSADY STALO MĚSTEČKO.“ Výherci: Petr Serbus, Klusáček Antonín a Jana Bartlová. Výhercům blahopřejeme!
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www.ikrajvysocina.cz





AKCE ELEKTOKOLA:

... pohyb v každém věku

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

SELVO 4800

n
n

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

73 316,-

43 990 Kč

14 990 Kč

SLEVA

40 %
SELVO 3500

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

58 316,-

34 990 Kč

Adove s.r.o., Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Dolní 227 | infolinka: 737 007 875 | www.elektrokola-skutry.cz | Doprava a předvedení zdarma – Vysočina
 ELEKTROKOLA PŘESTAVBY A SKÚTRY 125 CCM – AKCE – SLEVA 1 000 KČ.*

*Sleva platí s tímto inzeratem v roce 2016 mimo zboží v akci

960/06-XI/16

Elektrické vozíky pro seniory
a nejen pro ně

BATERIE Li-ion, Al rám,
dojezd 30-50 km

S námi je každý klikař.
od 945 kč
ročně

klesají

www.klik.Cz

800 400 207

Přes léto můžete vše dohnat!

280x102.indd 1

06.06.16 13:20

LETNÍ
INTENZIVNÍ
DOUČOVÁNÍ

www.basic.cz

Letní měsíce jsou časem dovolených a příjemně strávených okamžiků s rodinou.
Vám ale tyto vyhlídky kazí známky a vysvědčení, které váš školák donesl v červnu ze školy.

ZVLÁDNETE TO O PRÁZDNINÁCH
• POMALÉ ČTENÍ, NEČITELNÉ PÍSMO
• PROBLÉMY S I/Y
• POTÍŽE S MATEMATIKOU
• ŠPATNÉ ZNÁMKY
SE VAŠE
DÍTĚ PŘI DYSGRAFIK,
UČENÍ A NEUMÍTE
MU POMOCI?
•TRÁPÍ
OZNAČENÍ:
DYSLEKTIK,
...
•OZNAČENÍ:
TRÁPÍ SE VAŠE
DÍTĚ PŘI UČENÍ
A NEUMÍTEMU
DYSLEKTIK,
DYSGRAFIK,
... POMOCI?
ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI BEZPLATNOU INFORMAČNÍ SCHŮZKU

Celé jaro se s dítětem učíte a snažíte se vylepšit známky, ale přesto známky nevypadají tak,
jak jste si všichni přáli. Co s tím?

- nejvhodnější doba na dohnání školní látky

Letní prázdniny jsou ideální dobou, kdy se dá dohnat spousta problémů s učením. Studijní centrum BASIC nabízí letní intenzivní doučování, které vašemu dítěti může pomoci doplnit chybějící základy a dohnat tak školní
látku, aby v dalším školním roce podobné nepříjemnosti nenastávaly.

- efektivní pomoc se čtením
a psaním

PŘIPRAVTE SE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK UŽ TEĎ!
Šárka začala chodit do 1. třídy a nešlo jí čtení. Byla z toho nešťastná. O prázdninách jsme jí přihlásili do BASICU. Teď nastoupila do 2. třídy a je
spokojená. Čtení jí jde dobře. Zlepšilo se jí i sebevědomí. Moc se jí tu líbilo. Chtěla bych poděkovat paní učitelce a krásný přístup. Kdybychom měli
ještě nějaké problémy s učením, určitě bychom jí přihlásili znovu.
Maminka D. Ch.

725
725774
774710,
710,775
775040
040808
808

Studijní centrum BASIC

Masarykovonáměstí
náměstí9,9,Jihlava
Jihlava586
5860101
Masarykovo
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Svatovítské
náměstí
128,
Pelhřimov
393
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580
0101

PŘÍPRAVA NA OPRAVNÉ ZKOUŠKY

965/06-XI/16

pojištění domova

- gramatika českého jazyka
- matematika
- příprava na opravné zkoušky

VOLEJTE 725 774 710
www.basic.cz

Hledáme posily do našeho týmu – Jihlava, Pelhřimov – více na www.basic.cz

686/06-XI/16

Ceny

Ověřte si cenu nezávazně a zdarma!
Maximální ochrana Vaší nemovitosti i domácnosti
od pojišťovny Slavia včetně odpovědnosti za škodu.
Pojištění proti loupeži, požáru, krupobití nebo zatečení
srážek nyní za nejvýhodnější cenu na trhu.

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Bakalářské studijní obory v prezenční (P) i kombinované
(K) formě studia:

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO
PRŮMYSLOVOU PRAXI (P)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

FINANCE AND
MANAGEMENT (P) VYUČOVÁNO V AJ

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

NOVÉ

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)
MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ
OBOR KVALITA A BEZPEČNÁ
PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ (K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK (P, K)

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ
OBOR KOMUNITNÍ PÉČE
V PORODNÍ ASISTENCI (K)

NOVÉ

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

Kontakty:
www.vspj.cz; studijní oddělení,
tel.: 567 141 181,
email: studijni@vspj.cz

facebook.com/vsp.jihlava
Zahraniční stáže, individuální přístup i lepší uplatnění díky praxi během
studia? To vše je VŠPJ!

Přihlášky ke studiu přijímáme do 20.7. 2016 na www.vspj.cz

535/06-XI/16

PORODNÍ ASISTENTKA (P, K)

NOVÉ

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)
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Den otevřených dveří a oken
se vydařil!
I letos pořadatelům akce počasí vyšlo. V sobotu 18. 6. bylo ve Žďáru nad Sázavou opravdu krásně. Návštěvníci
přicházeli do areálu firmy PKS okna už před devátou, kdy byl oficiální začátek celé akce. Michal z Kouzelné školky
i letos svým vystoupením ukázal, že pobavit malé i velké diváky prostě umí. Kdo přišel, rozhodně nelitoval.
Byly to hlavně rodiny s dětmi. Ale nešlo jen o obyvatele Žďáru nad Sázavou. Den otevřenych dveří a oken
i letos nalákal také příznivce z mnohem širšího okolí. Účast byla téměř 1500 lidí, což je vyrovnání návštěvnického
rekordu akce z roku 2014.

6.

trialisté z nedalekého oddílu AMK Hamry nad Sázavou. I další
novinka, tj. soutěž o 5 velkých stavebnic LEGO, se ukázala
jako vhodná a perfektně zapadla do programu.
Svůj cíl – ukázat výrobu kvalitních českých oken veřejnosti
a zpřijemnit příchozím rodinám s dětmi jedno červnové
sobotní dopoledne – akce i letos splnila. Navíc pěti dětem
udělala na závěr radost výhra v soutěži o LEGO.
Tak na viděnou za rok, v půli června 2017. Při sedmém Dni
otevřených dveří a oken v areálu firmy PKS okna!

ročník

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
www.pksokna.cz

611/06-WII/16

Skákací hrady, malování na obličej, mobilní střelnice, bonbóny,
balonky, soutěže s Hitrádiem Vysočina – to všechno spolu
s prohlídkami výrobních hal zaručovalo zajímavé a zábavné
dopoledne jak pro děti, tak pro jejich rodiče. V průběhu akce
si návštěvníci mohli z blízka a na vlastní oči prohlédnout,
jak se okna či dveře z plastu, dřeva anebo hliníku ve firmě
PKS okna vyrábějí. Novinkou v programu akce byla letos
kaskadérská show na motorce. Vicemistr ČR z roku 2015
v této poněkud hlučné disciplíně nadchl nejen přítomné
tatínky, ale mnoho malých kluků i holek. Na závěr celé
dopolední akce potom své umění předvedli divákům

DOPLŇTE SI MINERÁLY A UVIDÍTE, CO SE STANE!
Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt?
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí těžby v Rakousku, jejichž
účinky jsou nově ověřeny lékařsko-epidemiologickou studií. Studie prokázala, že při
revmatických chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo spondylóza
může pomoci přírodní produkt vulkanického původu Schindeleho minerály. Uživatelé také
popisují zlepšení stavu při cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení,
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických potížích. Výsledky
zmiňované studie jsou názorně zobrazeny v následujícím grafu
(celé znění studie je k nahlédnutí na našich stránkách).

Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník

Kobalt
Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden

MLETÉ MINERÁLY
V PLECHOVCE
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks

595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

MINERÁLY V KAPSLÍCH
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks

798 Kč/400 g

720/06-WII/16

vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku
100 %
90 %

■ Skupina užívající Schindeleho
minerály ke svým lékům

80 %

■ Kontrolní skupina užívající pouze léky

70 %
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Bolesti kloubů
76,5%

Kvalita života
86,7%

Únava
88,0%

Skleslost
66,7%

Poruchy spánku
69,2%

8,8%

24,3%

13,0%

12,5%

9,1%

Bolesti
53,3%
9,5%

Mobilita
33,3%
11,8%

Stačí tohle jako důkaz?
V březnu 2015 jsem prodělala léčbu artrózy na kořenových kloubech palců na obou
rukách. Ulevilo se mi na 14 dnů a ukrutné bolesti začaly znovu. Byla mi doporučena
operace, ale úspěšnost nejistá. Když už jsem nemohla v ruce udržet ani sklenici vody
a bez bolesti vykroutit mokrý hadr, rozhodla jsem se vyzkoušet vaše minerály. Přiznávám,
že jsem tomu moc nevěřila. Objednala jsem si koncem června a od té doby je pravidelně
užívám. Už po třech týdnech bolesti opravdu vymizely a také přestaly bolet kyčle. Byl to
pro mě malý zázrak. Objednávám si další 4 plechovky minerálů.
Marie Hrubanová,
Dětkovice
Je mi 70 let, po minerálech se mi zlepšily nehty, přestaly křeče v levém lýtku, ale hlavně
mi začala blednout lupénka. Bolesti od artrózy v kolenou jsou nesrovnatelně menší. Dala
jsem si od minerálů pauzu, avšak rychle se k nim vracím a objednávám další plechovku.
I vyprazdňování je po minerálech lepší. Kdo nečeká zázraky do 3 dnů, o to víc je pak
vděčný za každé zlepšení.
Zdena Tatarová, Česká Kamenice
Zdravím vás z Moravy. Je mi 84 let a v tomto věku jsou u většiny z nás určité zdravotní
potíže. U mě je to krevní tlak, cholesterol a také artróza. To vše mě přimělo k tomu, že jsem
si objednal Schindeleho minerály. Byl jsem překvapen, jak se můj zdravotní stav zlepšoval.
Krevní tlak, cholesterol znatelně nižší, téměř zmizely bolesti a křeče v nohách. Dodnes se
cítím velmi dobře, i moji známí už o vás vědí, pošlete další krabici. Josef Kuda, Boskovice
Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas
jsou na našich stránkách.

www.kamennezdravi.cz

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

Brodští stolní
tenisté znovu
vyhráli extraligu

vý

Foto: Jaroslav Loskot

Před čtyřmi roky si stolní tenisté
z Havlíčkova Brodu stanovili nesnadný cíl: vyhrát nejvyšší českou
soutěž třikrát v řadě. Složitý úkol
ale zvládli. Po loňském a předloňském titulu totiž tuzemskou
pingpongovou extraligu letos
vyhráli znovu.

Brodští stolní tenisté se radují ze
zlatého hattricku.

Londýna

Ve finále Broďáci narazili na historicky nejúspěšnější český celek –
pražské El Niňo. Se slavným soupeřem však moc problémů neměli.
Nejprve dvakrát jasně vyhráli před
domácím publikem, poté zvládli
i třetí zápas před fanoušky soupeře
a v nejkratším možném termínu si
tak zajistili ligový titul.
Brodský STEN Marketing, který ke zlatému hattricku dokráčel
ve složení Masataka Morizono, Pavel
Širuček, Tomáš Tregler a Petr Korbel,
si tak v příští sezoně znovu zahraje
Jiří Svatoš
o evropské poháry.

VYSOČINA ARÉNĚ

NEDĚLE 24. KVĚTNA
09:00 Světový pohár Cross-country Olymp
11:15 Světový pohár Cross-country Olymp
14:15 Světový pohár Cross-country Olymp

MISTROVSTVÍ DĚTÍ
ntry Olympic - ŽenyA
U23 MLÁDEŽE
Maraton na 53km (závod pro veřejnost)
Jeden běží, druhý jede.
Luka hostila Koloběh
V Lukách nad Jihlavou se na konci
dubna uskutečnilo netradiční sportovní klání. Soutěže nazvané Koloběh se zúčastnily dvoučlenné týmy
– jeden člen týmu vždy jel na kole
a druhý vedle něj běžel a své role si
závodníci mohli kdykoli vyměnit.

foto: archiv organizátorů

MS NA HORSKÝCH KOLECH V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
ředávání startovníchPŘI
čísel
DOPŘEJTE VAŠIM DĚTEM NEOPAKOVATELNÝ ZÁŽITEK, DĚTI SE STÁVAJÍ AKTIVNÍ SOUČÁSTÍ MS

1. ČERVENCE 2016 VYSOČINA ARÉNA

Druhý ročník Koloběhu přilákal
i řadu dětských závodníků.

www.mtbworldcup.cz

Na start se postavilo přesně dvě
stě soutěžících. Nejrychleji se s desetikilometrovou tratí vypořádal
smíšený celek nazvaný V+R. Ten
trasu závodu zvládl dokonce rychleji
než všechny ryze mužské týmy –
za necelých 38 minut.
Celkové pořadí však podle organizátorů nebylo podstatné – na trať
se totiž vydala také řada sportovních nadšenců – nechyběli mezi
nimi například rodiče s malými dětmi, které k cíli mířily na tříkolkách
Jiří Svatoš
nebo odrážedlech.

HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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Křížem krážem Vysočinou na kole 2016
Poznejte kouzlo Vysočiny na vlastní kůži a užijte si společně s námi vícedenní cyklistické putování „Křížem
krážem Vysočinou na kole 2016“, které již po deváté připravuje příspěvková organizace Kraje Vysočina Vysočina Tourism.
Letošní ročník se uskuteční ve dnech
8. – 15. července 2016. Akci odstartujeme společně v pátek z Masarykova
náměstí v Jihlavě v 9.30 hodin (sraz
od 9.00) a během následujících osmi dnů
se skrz Vysočinu přesuneme až do Dalešického pivovaru. Můžete absolvovat
libovolný počet etap nebo pouze určité
úseky každé etapy. Zajištěno je také
doprovodné vozidlo, které poskytuje
zázemí během cesty. Těšit se můžete
také na doprovodný program i soutěže.
Akce se koná za finanční podpory
Skupiny ČEZ. Podrobný rozpis etap
včetně mapky a dalších informací
najdete na www.vysocinounakole.cz.

SINGLETRACKY

foto: archiv Vysočina Tourism
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Kontakty:
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Šéfredaktor: Milan Pilař,
mobil: +420 724 767 164
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