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Úvodní slovo

Vysočina
podporuje
Zakarpatí

Pavel Franěk (ANO)
náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro
oblast sociálních věcí
a nestátních neziskových organizací

Vážení čtenáři,
říká se, že dobrých zpráv není nikdy dost. Rád na tomto místě zmíním jednu takovou. Sociálním pracovníkům a pracovníkům
v sociálních službách stoupnou
od začátku července platy o 23
procent. Jejich navýšení bylo skloňováno několik měsíců. Na jedné
straně bylo poukazováno na obětavou a zároveň náročnou práci,
na straně druhé výše odměny pokulhávala. Z toho důvodu začali
někteří odcházet za lepším. V některých případech dokonce hrozily krizové scénáře. Teď se zdá,
že budeme psát veselejší příběh.
Jsem rád, že potřeby byly naplněny a platy se navýší o čtvrtinu. Jde
o skok správným směrem – směrem nahoru a pracovníci v sociálních službách si konečně polepší.
Zaslouží si to. V Kraji Vysočina
jsou sociální služby od toho, aby
pomáhaly všem, kdo je potřebují.
Jejich nabídka je široká a dostupná. K tomu dochází k neustálému
zkvalitňování péče, modernizaci
zařízení. Přibývá specializovaných
míst, ať už se to týká péče o lidi
s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, či transformace sociálních služeb. Dokážeme
se postarat i ve zdánlivě neřešitelných případech, stejně jako dáváme možnost lidem s postižením žít
jako my – ve svém a podle svého.
V této souvislosti je třeba vyzdvihnout úlohu pracovníků v sociálních službách, bez kterých by naše
plány mnohdy zůstaly na papíře. Budovu sice postavíte, moderní vybavení nastěhujete, ale lásku
musíte pěstovat. A lásku pěstujete ve chvíli, kdy pro vás práce znamená něco víc než jen každodenní
docházení. Že si pracovníci v sociálních službách polepší, jistě potěší i klienty, o které pečují. Z osobní zkušenosti vím, že běžné úkony
doprovází vlídné slovo a upřímný
úsměv. Mnohdy tak spolu dokážou
zázraky. A jelikož jsme na začátku
letních prázdnin, přeji nám všem,
ať nás v jejich průběhu provází jen
samé dobré zprávy.
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Krajské ankety Zlatá jeřabina
a Skutek roku znají své vítěze
Lidé, kteří dělají život
na Vysočině lepší
a ve většině případů
pomáhají potřebným, se
na začátku června setkali
na zámku ve Vilémově,
aby si osobně převzali
ocenění v Krajem Vysočina
vyhlašovaných anketách
Zlatá jeřabina 2016
a Skutek roku 2016.
Monika Brothánková

„Je dobře, že kraj si je vědom významných osobností, které dělají Vysočinu pro život krásnější.
Uspořádaný večer je maličkostí,
která se mnohonásobně vrací
v tom, co lidé pro kraj v nejrůznějších oblastech dělají,“ svěřila se se
svými pocity náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů
Jana Fischerová (ODS). Ve Zlaté
jeřabině v kategorii Kulturní aktivita zvítězil Den dětské vietnamské kultury a za kategorii Péče
o kulturní dědictví diplom, plaketa i 30 tisíc korun putovalo do Ledče nad Sázavou za obnovu a záchranu tamějšího hradu. Všechny
přítomné překvapilo gesto Vietnamského spolku na Jihlavsku,
jehož předseda přijal krajský šek,
přitom další šek v hodnotě deset
tisíc korun obratem věnoval dětskému oddělení jihlavské nemocnice. „Máme takovou tradici, že

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Za oceněný spolek cenu přebírá Hoa Doan. Šek z rukou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka udělá radost i v Nemocnici Jihlava. S tou se organizátoři
Dne dětské vietnamské kultury chtějí o výhru podělit.

pokud něco dostaneme, měl by
dostat i ten druhý. Zkrátka nemůžeme si vše nechat pro sebe,“ vysvětlil jednoduše předseda spolku
Hoa Doan. „Pro celý sál i pro mě
byla reakce vietnamské komunity
velmi inspirující a zrcadlo nastavující,“ nechal se slyšet hejtman
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Odborná porota i hlasující
veřejnost pak rozhodla o deseti
vítězích ankety Skutek roku 2016
z řad dobrovolníků i právnických osob. Ocenění si převzali
například organizátorka projektu
Ježíškova vnoučata Olga Štrejbarová, Františka Blažková za akci
Jinošovské studánky nebo tvůrci

projektu Dedera´s Bike, který
představuje bezplatné sdílení
kol v Třešti. „Inspirovali jsme se
v Praze a chtěli jsme půjčování kol
vyzkoušet i u nás ve městě, kde se
rychle ukázalo, že to funguje a lidé
projektu fandí. Aktuálně máme 16
kol a připravujeme šlapadlo, které
bude volně k využití na třešťském

Váňovském rybníku,“ prozradil
spoluautor dederových kol a člen
Orel jednoty Třešť Pavel Forst.
Kompletní přehled všech oceněných v anketách Zlatá jeřabina
2016 a Skutek roku 2016 je k dispozici na www.ikrajvysocina.cz.

Heřmanov je Vesnicí Kraje Vysočina 2017

Titul Vesnice roku
2017 Kraje Vysočina
Kraj Vysočina loni obsadil v pomyzískala obec Heřmanov
slném srovnání krajů v množství
vytříděných odpadů skvělé druhé
na Žďársku. Rozhodující
místo. Odstup od prvního Králopro verdikt poroty byly
véhradeckého kraje je navíc
zejména koncepce
zejm
minimální, v řádech
V roce
dekagramů.
rozvoje obce,
ro
2016
„V loňském roce
kkvalitní práce
rozdáno 5231
vytřídil každý občan
kraje v průměru 67,8
s mládeží,
sad tašek
kilogramu, což je o téna třídění.
péče
o životní
p
měř 5 kilogramů více,
prostředí a starost
pro
vánež je průměr v ČR,“ chválí krajský radní pro oblast životního
o občanskou soudržnost.

Petr Palovčík

Víme, kde vás zpomalí

Deset let spolupráce

Vysočina třídí

Do aktuálního ročníku soutěže
se na Vysočině přitom přihlásilo
14 obcí. Desetičlenná porota je posuzovala na konci května a při své
práci po kraji ujela bezmála 500 km.
„Pro Heřmanov rozhodla
i cílená propagace zdejších

rodáků a udržování lidových
tradic prostřednictvím mnoha
spolků a jednotlivců. Obec navíc
vzorně pečuje o své občany
s cílem udržení vysokého
standardu občanské vybavenosti
a vzájemné soudržnosti obce,“
uvedl Pavel Pacal (STAN + SNK

ED), náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast regionálního
rozvoje. Slavnostní předání všech
ocenění udílených v rámci soutěže
proběhne v Heřmanově 3. srpna
2017. Obce si rozdělí ﬁnanční
odměnu od Kraje Vysočina ve výši
425 tisíc korun.
Petr Palovčík

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017
Zlatá stuha – krajský vítěz:
Heřmanov

Okříšky – Nová hasičská zbrojnice

Modrá stuha – za společenský
život: Třeštice

Diplom za moderní knihovnické a informační služby:
Okříšky

Bílá stuha – za činnost mládeže:
Dolní Město
Zelená stuha – za péči o zeleň
a životní prostředí: Sobíňov
Cena naděje pro živý venkov
– za místní spolkový život: Kaliště

foto: archiv Kraje Vysočina

prostředí a zemědělství Martin
Hyský (ČSSD). Efektivitu sběru komunálních odpadů podpoří v roce
2017 soutěž obcí s názvem My
třídíme nejlépe, ve které kraj mezi
vítěze rozdělí motivační finanční
částku 540 tisíc korun.

Bikeři ovládli
Vysočina Arénu

foto: Libor Blažek

Vyšší platy
v sociálních službách

Rekonstrukce
silnic pokračují

Naučná stezka provede turisty kolem Heřmanova a ukáže jim pramen Bílého
potoka, okolí ekofarmy, seznámí je s živočichy, žijícími v blízkosti, a mimo
jiné vysvětlí i důležitost hub v lese.

Zlatá cihla v Programu obnovy
venkova za příkladné stavby
na venkově, realizované v duchu
Programu obnovy venkova:

Diplom za propojení generací:
Věžnice
Diplom za příkladnou péči
o kulturní památky v obci:
Šebkovice
Diplom za obnovení lidových
tradic: Jiřice
Diplom za uchování povědomí
o historii obce: Vepříkov

2 AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Nemocnice na Vysočině
loni hospodařily se ziskem
Rok 2016 skončil pro všech pět
nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina přebytkem přesahujícím čtyři
miliony korun. Nejlépe si přitom
vedli v Havlíčkově Brodě, kde zisk
přesáhl tři miliony. „Do výsledku
hospodaření se negativně promítlo
především povinné zvýšení platů
ve zdravotnictví nařízené vládou,
přičemž nárůst nákladů nepokryla
úhradová vyhláška, jak bylo slíbeno,“ vysvětluje výsledky hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD).
Platby od pojišťoven pokrývají
většinou modernizaci přístrojového
vybavení, rozhodně ale nestačí
na údržbu budov. Tyto náklady
u pětice krajských nemocnic
zajišťuje zřizovatel, Kraj Vysočina.
Přičemž výrazné investice probíhají
aktuálně s výjimkou Pelhřimova
ve všech zařízeních. V Třebíči staví
Kraj Vysočina nový pavilon chirurgických oborů, jihlavská nemocnice
modernizuje interní pavilon,
v Havlíčkově Brodě probíhá modernizace perinatologického centra
a porodního oddělení a v Novém
Městě na Moravě kraj staví pavilon
dětského oddělení.
Petr Palovčík

Opravené základní
a mateřské školy,
modernizované venkovské
ambulance s novým
vybavením, ale i pomoc
v sociálních službách
a studentské stáže jsou
výsledkem desetileté
spolupráce Kraje Vysočina
se Zakarpatskou oblastí
Ukrajiny.
Petr Palovčík

foto: archiv Kraje Vysočina

Blíží se konec školního roku. Devítiletá
Kačenka ve společnosti dalších dětí ze
školní družiny na besídce předvádí, co
se za uplynulý rok naučila. Doma dlouho vybírala oblečení, aby jí to slušelo,
a teď s plným nasazením zpívá, až to
její náhradní mamce vhání dojetím
slzy do očí. Je na ni hrdá, tak jako už
mnohokrát…
Kačenka je dítě se specifickými
potřebami, které její náhradní rodiče
přijali do pěstounské péče před necelými sedmi lety. „Když jsme začali reálně
uvažovat o pěstounské péči, byla naší
hlavní motivací potřeba pomoci a poskytnout domov dítěti, o které se jeho
rodiče nemohou postarat a o kterém
jsme věděli, že bude náhradní rodinu
hledat obtížně,“ vysvětluje paní Alena
Egersdorfová (pěstounka) a dodává,
že svého rozhodnutí s manželem nikdy
nelitovali.
Šance, že se podaří najít dítěti se
specifickými potřebami vhodnou
náhradní rodinu, je podle pracovníků
oddělení sociální ochrany a prevence
Krajského úřadu Kraje Vysočina velmi
malá. Důvodů, proč se to dlouhodobě
nedaří, je podle sociální pracovnice
hned několik. „V loňském roce jsme
dostali 12 žádostí o dlouhodobou
pěstounskou péči a od začátku letošního roku evidujeme pouze tři žádosti. Dalším úskalím jsou požadavky
žadatelů o dlouhodobou pěstounskou
péči. Většina z nich uvádí, že by si
přáli přijmout holčičku našeho etnika,
max. do tří let věku, bez zdravotního
znevýhodnění nebo handicapu,“
popisuje praxi paní Kosmáková z Krajského úřadu. „V naší evidenci je však
40 % dětí s různými druhy zdravotního znevýhodnění či postižení, 31 %
dětí jiného etnika, 75 % dětí starších
6 let a 40 % dětí v sourozeneckých
skupinách. Požadavky žadatelů tak
nemůžeme uspokojit a stejně tak se
nám, přes veškeré úsilí, nedaří najít
vhodné rodiče pro děti, u kterých
se předpokládá náročnější péče,“
dodává.
Krajský úřad Kraje Vysočina
realizací projektu „Podpora a rozvoj
náhradní rodinné péče v Kraji
Vysočina“ chce vytvořit širší síť
pěstounských a osvojitelských rodin
tak, aby se výrazně snížil počet dětí
v ústavní péči.
Chcete-li se o možnostech pomoci
ohroženým dětem a náhradní rodinné
péči dozvědět více informací, neváhejte a volejte na tel: 734 694 512,
Mgr. Kateřina Kosmáková (úředník
na úseku náhradní rodinné péče).
Děkujeme, že vám situace ohrožených dětí není lhostejná.
mip

Deset let spolupráce
Vysočiny a Zakarpatí

Vystoupení dětí v mateřské školce v obci Ilnicja (Iršavský okres), jejíž oprava byla jedním z investičních projektů Kraje Vysočina.

Od roku 2007 prostřednictvím fondu ViZa kraj investoval
do veřejně prospěšných zařízení
50 milionů korun. Stejnou měrou
na tyto akce přispívá i zahraniční

strana. Díky rozdělení investic
tak partneři v Zakarpatí podpořili 100 miliony korun více než
150 společných projektů.
„Nejde jen o to, přispět
k rozvoji veřejné infrastruktury na venkově, ale především
o důstojné navázání na společnou
prvorepublikovou historii našich
zemí. Rozšiřujeme například
výuku českého jazyka a jednáme
i o vzájemné podpoře cestovního
ruchu. Morální a lidský dopad
spolupráce
má
obrovský
význam,“ doplnil Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD), hejtman Kraje
Vysočina.

Základní škola z doby společného státu v městě Svaljava nese
jméno prvního československého
prezidenta.

Uctění památky společného prezidenta T. G. Masaryka, zprava senátor a zastupitel Kraje Vysočina Miloš Vystrčil, hejtman Jiří Běhounek a poslanec Josef
Zahradníček.

Anketa k desetileté spolupráci regionů
ruch, příp. podnikání. Proto pro
nás stojí za to pokračovat i nadále
ve vzájemné spolupráci.

Před deseti lety začala spolupráce,
která prohloubila českou stopu,
jež započala za první republiky. Ta
stopa je i srdcích lidí žijících v chudém regionu Zakarpatské Ukrajiny.
Dalším prohloubením spolupráce
je příchod pracovitých a inteligentních obyvatel z Ukrajiny na pomoc
české ekonomice. Bude to ku
prospěchu obou regionů a na to je
třeba se nyní soustředit.

Vladimír Novotný (ČSSD)
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

„Jsem rád, že spolupráce přináší
výsledky: opravené školy a sociální zařízení. A díky návštěvám
konkrétních lidí si mohu udělat
vlastní obrázek o zemi, z níž řada
poctivých lidí pracuje u nás. Zároveň tam cítím hrdost na historii
našeho národa, protože Čechů si
tam váží.“

Ota Benc (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina

Jako předseda klubu zastupitelů
ČSSD jsem byl u zrodu spolupráce se Zakarpatím. Myšlenka
pomoci oblasti, která byla téměř
20 let součástí Československa,
se po deseti letech ukazuje jako
velmi smysluplná a pozitivní.
Deset let náš klub tuto spolupráci
podporuje a i ten současný chce
pokračovat. Zakarpatí je krásná
země, vstřícná a přátelská. A nejde jen o investice. Zaměřujeme
se na vzdělávání, oblast sociální
a zdravotní, kulturu, cestovní

Miroslav Houška (KDU-ČSL),
zastupitel Kraje Vysočina

Navázání spolupráce mezi Krajem
Vysočina a Zakarpatské Ukrajiny
bylo před deseti lety velmi prozíravým krokem. A rovněž krokem
důležitým. Žijeme v době, kdy se
máme objektivně nejlépe v celé
historii. A proto je velmi důležité
pomáhat tam, kde takové štěstí
nemají. Zakarpatí je nám velmi
blízké, do druhé světové války bylo

součástí Československa a zdejší
lidé k nám mají stále velmi silnou
vazbu. Jsem moc rád, že pomáháme v místních školách. Potřebují
to a podmínky pro vzdělávání jsou
velmi důležité.

Výsledky spolupráce Kraje
Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny jsem měl možnost
sledovat dosud jen v novinových
komentářích. Po osobní návštěvě
této oblasti a po seznámení se
s konkrétními rozběhlými projekty,
především těmi cílenými na děti
a jejich vzdělávání, mohu jen
potvrdit, že tato spolupráce má
správný směr. Má moji osobní
podporu a budu se i do budoucna
snažit, aby v závislosti na ekonomických možnostech Kraje
Vysočina byla rozvojová pomoc
rozšiřována do širšího spektra
tamních občanských aktivit.

Zakarpatskou oblast Ukrajiny
jsem navštívil celkem šestkrát.
Vždy jsem poznával bezvadné
lidi se srdcem na dlani, upřímné,
kamarádské, pohostinné a hlavně
vděčné za pomoc, která z Kraje
Vysočina přichází. Model, který byl
před deseti lety zvolen a oběma
stranami přijat, tedy 50 % nákladů
na opravy ze strany Kraje Vysočina
a 50 % ze Zakarpatí, je myslím si
optimální a za deset let spolupráce
je vidět nejen ve velkých městech
jako Užhorod a Mukačevo, ale
i v menších městech a vesnicích
ve všech okresech Zakarpatí.
Opravy škol, školek, zdravotních
a sociálních zařízení, ale i výměnné pobyty dětí a studentů,
kulturní obohacení navzájem, jsou
důkazem, že tyto dva národy mají
k sobě stále velmi blízko. Klub
zastupitelů za KSČM bude tyto
aktivity podporovat i v budoucnu
bez ohledu na rozdílné politické
názory.

Josef Pavlík (nez. za ANO)
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Milan Plodík (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina

Pavel Pacal (STAN + SNK ED)
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Bilance 9. ročníku akce Čistá Vysočina: 82 tun sesbíraných odpadků
Přírodě na Vysočině v okolí měst,
obcí i v blízkosti více než dvou tisíc
silnic I., II. a III. tříd, ale také řece
Sázavě dobrovolníci z celého kraje
ulehčili o 82 tun odpadků. „Do devátého ročníku tradiční akce Čistá Vysočina se zapojilo přes 22 tisíc lidí, kteří se rozhodli udělat něco
pro krásnější a kulturnější prostředí
kolem nás, navlékli si rukavice a šli
sbírat odpadky. Uklidit se podařilo
o 136 kilometrů silnic více,“ s velkým poděkováním zkonstatoval politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina
a MA21 Martin Hyský (ČSSD).
Osvětovou akci realizuje Kraj
Vysočina právě v rámci tohoto
projektu. Na úklid vyrazili
krajští radní, jednotlivci, školy,
obce, komerční ﬁrmy, ale i sbory
dobrovolných
hasičů
nebo

rodinná centra. Letošní jarní
úklid Vysočiny prokázal, že

foto: Libor Blažek

Kraj Vysočina hledá
pěstouny pro děti se
specifickými potřebami

www.ikrajvysocina.cz

situace se konečně zlepšuje a že
odložených odpadků v přírodě

ubývá. „Všechny předcházející
ročníky jsme Čistou Vysočinu
pořádali přesně s tímto záměrem
a konečně to vypadá, že v našem
kraji máme odpadků opravdu
méně,“ pochvaluje si
méně,
Martin Hyský, který
Mar
připomněl,
že
př
Rok 2016:
všem
přihlášev
104 tun
ným sběračům
se za devět let
Rok 2017:
podařilo sesbírat
82 tun
přes 700 tun
p
odpadu.
od
Dobrovolníky
letos
Do
neodradilo ani chladné
Foto a video na www.iKrajvysocina.cz
dubnové počasí se sněžením,
usedli do loděk a kromě silnic
zbavili odpadků také více než sto
Čistou Vysočinu každoročně podporují radní Kraje Vysočina, kteří stejně
jako radní pro oblast životního prostředí Martin Hyský odpadků zbavují
kilometrů říčních břehů Sázavy
okolí u silnice 405 od Jihlavy na Brtnici.
a Oslavy.
Monika Brothánková

Strategie
paliativní péče
v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina má hotový první
ucelený materiál týkající se organizace paliativní péče v regionu. Čtyřicetistránkový materiál
popisuje priority Kraje Vysočina při
zajištění péče o pacienty v pokročilých fázích onemocnění, včetně
zajištění kvalitní péče v závěru
života. „Důraz bude i nadále
kladen na péči o umírající v domácím prostředí prostřednictvím
domácí i mobilní paliativní péče.
Na tu kromě zdravotní pojišťovny
a klientů přispívá i Kraj Vysočina
částkou deset milionů ročně,“ říká
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast zdravotnictví Vladimír
Novotný (ČSSD).
Prioritou Kraje Vysočina je péče
o umírající v domácím prostředí
s maximální podporou a využitím
služeb mobilní hospicové a ambulantní péče nabízené 24 hodin
denně. Kraj se chce do budoucna
zaměřit na proškolování lékařů
tak, aby se rozšířily týmy schopné
poskytovat náročnou a specializovanou péči. Na tento preferovaný
stupeň navazuje poskytování
paliativní péče v domovech pro
seniory a především v nemocnicích
zřizovaných krajem. „V těchto
zařízeních je současná kapacita
dostačující. Díky zajištěné nepřetržité ošetřovatelské péče jsou
důležitou platformou k poskytování geriatrické paliativní péče
i domovy pro seniory,“ dodává
Vladimír Novotný.
Podle náměstka hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast sociálních věcí
Pavla Fraňka (ANO) je vhodným doplněním současného systému, který
je prioritou Kraje Vysočina, kamenný
hospic. Je chápán jako alternativa
důstojné péče o pacienty v závěrečné fázi
f života.
Stej
Stejně jako
v ostatních
ppřípadech
O 10 % stoupl
je péče
meziročně počet
poskytoácí
dom
o
ců
zájem
v
vána
nejen
čině.
Vyso
péči na
nnemocnému
mu, ale také
jeho blízkým.
b
v roce
ZZatímco
í
2015 o specializovanou pomoc
s domácí péčí v posledních dnech
života svých blízkých požádalo
na Vysočině 300 klientů, o rok
později zájem stoupl zhruba
o 10 %.
Jitka Svatošová

Řemeslné
minifestivaly
na Vysočině
Havlíčkův Brod, Třebíč, Žďár
nad Sázavou, Pelhřimov, Jihlava.
Týden od 12. do 16. června patřil
na pěti náměstích na Vysočině
veřejné prezentaci krajských
středních odborných a zemědělských škol. Na putovním Minifestivalu řemesel ukázali studenti
technických oborů i agro oborů
výsledky svých celoročních aktivit
a rozloučili se tak se školním
rokem 2016/2017.
„Pro velké návštěvníky byly
připraveny ukázky praktických
ručních prací, pro děti byly
celodenně organizovány soutěže,
nechyběl airbrush a na každé
zastávce se svou originální show
vystoupil Richard Nedvěd,“
popsala týdenní řemeslnou
minisérii radní Kraje Vysočina pro
oblast školství, mládeže a sportu
Jana Fialová (ČSSD), která nad ní
převzala záštitu. Cílem festivalu
bylo mimo jiné motivovat žáky 8.
a 9. tříd ke studiu zemědělských
a odborných technických oborů.
Lucie Pátková
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Dobré zprávy o jaderné energetice
přicházejí z našeho regionu, ty
špatné od státu. Tak to vidím jako
člen nové krajské komise „pro
výstavbu jaderného zdroje v lokalitě Dukovany“. Stát je opatrný,
až liknavý, a jeho postoj k plnění
Státní energetické koncepce nic
nepřináší. Marně čekáme, až jasně
řekne: „Chceme energetickou
základnu Česka stavět na využití jádra.“ A na druhé straně je
v regionu vidět odhodlání hlavně
Energetického Třebíčska a jeho
partnerů záměr dostavby Dukovan
dotáhnout do konce.
Rozšíření elektrárny přitom
kromě energetické soběstačnosti
Česka po roce 2035 může také
výrazně podpořit ekonomiku regionu. Měly by se stavět lepší silnice,
přizpůsobené přepravě komponentů, a bude i poptávka po tisících
stavbařů a zájem o práci místních
firem. Pro Třebíč a další města či
obce v okolí to může znamenat
větší poptávku po bytech, školách,
zdravotních zařízeních, sportovištích a podobně, jak to prezentovala
i jedna z firem, která by se ráda
o zakázku ucházela.
Lidé na Třebíčsku se s elektrárnou naučili žít, přestože to pro
mnohé nebylo zpočátku snadné.
Poznali ale, že chuť a snaha
dohodnout se na spolupráci může
přinášet výhody oběma stranám.
Snad to pochopí i stát.

Varné typy brambor,
druhy cukrů anebo
zjednodušená
definice fotosyntézy.
Na pětadvacet odborných
otázek odpovídali
účastníci prvního ročníku
speciální tematické
soutěže Zemědělství
na Vysočině, určené pro
6. a 7. ročníky základních
škol a víceletých gymnázií.
Lucie Pátková

Nejúspěšnějšími řešiteli byli dvanáctiletí žáci Základní a Mateřské školy ve Vladislavi na Třebíčsku. „Přiměřeně obtížný test
prověřil znalosti přírodních věd
a základy rostlinné i živočišné
výroby. Ti nejrychlejší ho přitom zvládli za necelých osm minut,“ podotkla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže
a sportu Jana Fialová (ČSSD).
Plnému počtu 35 bodů byla
nejblíže
Lenka
Mašterová,
žákyně 7. třídy vladislavské

Josef Herbrych (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina

foto: archiv Kraje Vysočina

Zemědělství na Vysočině ovládli
školáci z Vladislavi a České Bělé

Co přinese dostavba
Dukovan?

Josef Nováček a Lenka Mašterová ze ZŠ a MŠ Vladislav a Viktor Michalíček ze ZŠ a MŠ Česká Bělá. Tři nejúspěšnější mladí „zemědělci“ si ze soutěže odvezli i balíček regionálních potravin.

školy. „Nejvíc mi dala zabrat
témata o zvířatech. Nemůžu
vyloučit, že někdy v budoucnu
budu v některém oboru v zemědělství pracovat,“ poznamenala
školačka. Hned za ní se umístil
Viktor Michalíček ze Základní
a Mateřské školy Česká Bělá,
zatímco třetí příčku obsadil
další reprezentant ze školy
ve Vladislavi – Josef Nováček.

Do prvního kola se přihlásilo
dvacet škol, v krajském kole
v Jihlavě proti sobě bojovalo
třiasedmdesát
nejzdatnějších
žáků. „Zájem o první ročník
tohoto klání nás překvapil,
uznání mají děti za znalosti, které
bychom v jejich věku v tak speciﬁckém oboru vůbec nečekali,“
uvedl Martin Hyský (ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast

životního prostředí a zemědělství, a doplnil, že odměnou pro
první dvacítku nejlepších je
pozvání Kraje Vysočina na interaktivní
odborný
dvoudenní
výlet na Školní statek Humpolec
a výzkumné pracoviště České
zemědělské univerzity v Třeboni.
Trojlístek vítězů navíc získal
od Školního statku Humpolec
balení regionálních potravin.

Nebraňme vzniku
kamenného hospice

Vysočina ocenila práci záchranářů, policistů a hasičů

Po jednání o kamenném hospici
v Jihlavě se opět rozhořela diskuse
kolem péče o nevyléčitelně nemocné. Zatímco lidé z Vysočiny se v anketách jasně vyjadřují pro hospic,
někteří politici i lékaři proti němu
vznášejí až ultimativní námitky. Jak
z toho ven?
Většina zemí Evropy kombinuje tři typy péče o nevyléčitelně
nemocné: 1) mobilní péče včetně
ambulancí a stacionářů, 2) kamenné hospice a 3) oddělení paliativní
péče v nemocnicích. Všechny tři
fungují v Německu, Rakousku,
Finsku, Švédsku... Někde kombinují jen první dvě varianty (Itálie)
a někde jen terénní péči s nemocnicemi (Francie). Rozhodně ale
nelze říci, že by kamenné hospice
byly přežitkem, jak se nám někteří
odpůrci snaží namluvit. Také zkušenosti z většiny krajů Česka hovoří
jasně – základem musí být terénní
služby, které umožní co největšímu
počtu umírajících strávit poslední
dny doma. A pro ty, kdo z různých
důvodů doma zůstat nemohou, je
třeba zajistit kvalitní lůžkovou péči,
včetně psychosociální a duchovní
nabídky. Nejen podle mě, ale i podle řady odborníků to jde nejlépe
zajistit právě v kamenném hospici.
Nijak to přitom nepopírá fungování
paliativních oddělení v nemocnici.
Obě zařízení spolu mohou spolupracovat.
Proto pevně věřím, že se místo
boje proti kamennému hospici
dokážeme sjednotit na jasné linii
péče o nevyléčitelně nemocné
na Vysočině. Už teď k tomu máme
velmi dobrý základ.

Devětadvacet medailí za práci pro krajský integrovaný systém nebo za záchranu

Vít Kaňkovský (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina a poslanec

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj

Běhounek. Kraj Vysočina uděluje toto ocenění od roku 2008.
Dosud je obdrželo 222 osob.

„Ani u profesionála není
možné brát jako naprostou
samozřejmost
maximální
nasazení a loajalitu na hranici
ohrožení vlastního života. Všem
oceněným náleží velký obdiv,“
uvedl hejtman Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD).
Medaili I. stupně za záchranu
lidského života letos získala
například
čtveřice
žáků
Základní školy v Hrotovicích, kteří vytáhli tonoucí, pod
níž se prolomil led, ale také
studentky, které zachránily
život v mimořádných situacích.
Dvojice mladíků z Humpolce
zabránila v jízdě automobilem
silně podnapilé řidičce. Příběhy
záchrany života v případě všech
letos oceněných mladých lidí
mají jedno společné. Všech osm
oceněných prošlo na základní
nebo střední škole kurzem
První pomoc do škol, který Kraj
Vysočina financuje už od roku
2004.
Petr Palovčík

objednaných u dopravců, požadují
ale záruky, že vláda bude tyto
i případné další finanční prostředky
garantovat i v příštích letech. Není
totiž zdaleka pravidlem, že pokud
stát přenese na samosprávy povinnosti, přidělí k nim i odpovídající
finanční zdroje k jejich krytí. Kraje
hledají společné systémové řešení
pro podobné případy, hodně se hovoří například o tom, nijak nekrátit
již schválené finanční prostředky
na opravy komunikací.
Vždyť právě opravy a údržba silnic v majetku krajů jsou

Učitel úředníkem?

nekonečným příběhem. Tento stav
diskutují regiony a vláda od doby,
kdy stát převedl komunikace
na kraje, opět bez stanovení
pravidel, jak bude financována
údržba. Debaty se točí kolem
tohoto problému více než patnáct
let, neshody na jednáních pramení
i z rozdílné stranické příslušnosti…
Určitá naděje se vkládá do Státního fondu dopravní infrastruktury,
s jehož pomocí je však opraveno
jen malé procento komunikací.
Probíhající opravy dálnic a silnic
prvních tříd ve vlastnictví ŘSD,

krajských silnic druhých a třetích
tříd a železničních tratí v majetku
SŽDC jsou mnohde chaotické,
nekoordinované, a proto se i letos
řidiči všech motorových vozidel
a cestující veřejnost musí obrnit
trpělivosti při cestách na zaslouženou dovolenou. Nejinak tomu
bude v následujících měsících
na naší krásné Vysočině.
Přeji všem přesto příjemnou
dovolenou a splnění pravidla šťastného návratu.
Josef Zahradníček (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina a poslanec

Miloš Vystrčil (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina a senátor

Jiří Běhounek (nez. za ČSSD)
hejtman Kraje Vysočina a poslanec

Řidiči, cestující veřejnost a komunikace
Ve známé písničce se zpívá, že řidič
tvrdej chleba má. Dvojnásobně to
platí o těch za volanty autobusů.
Není to zase tak dávno, kdy si konečně i vláda uvědomila, že se mzdy
„autobusáků“ musí zvýšit, i když
osobně bych uvítal ještě razantnější
navýšení. Paradoxem bylo, že až
hrozba stávek donutila některé kraje
k realizaci vládního nařízení – a věc
má pokračování. Na květnovém
zasedání Rady Asociace krajů ČR
padlo rozhodnutí, že regiony si
částku 420 milionů korun pro letošní
rok rozdělí podle počtu kilometrů

Vážení a milí čtenáři,
mandát krajského zastupitele
mám tu čest vykonávat poprvé
a mohu srovnávat s tak zvanou
velkou politikou a mohu říct, že
ta krajská je mnohem smysluplnější a že má přes všechnu kritiku význam. Budu konkrétní
a uvedu příklad právě se rozbíhající podpory prodejen v malých obcích do 300 obyvatel, kterou nedávno schválilo krajské
zastupitelstvo. Náš kraj je speciﬁcký tím, že má velký podíl malých obcí do 200 obyvatel, je jich
340 a k tomu je to kraj velmi rozlehlý. Z toho vyplývá i naléhavá nutnost věnovat se venkovu,
zastavit jeho vylidňování a udržet ráz jeho osídlení. A to nezajistí žádné sliby, studie, ale konkrétní činy. Já osobně rok co rok
objíždím ve svém senátním obvodu venkovské prodejny, s lidmi hovořím, a tudíž vím, že je
třeba stůj co stůj udržet třeba
venkovskou infrastrukturu, jejímž základem jsou místní obchody, školy, pošty a místní služby, a co tyto služby pro obyvatele
venkova znamenají. A také vím,
že jednání o podpoře obchodů
v malých obcích s příslušnými
ministry (zemědělství a ﬁnancí) se minula účinkem. A tak jediným, kdo hodlá tuto záležitost
podpořit, je Kraj Vysočina. To je
velmi dobře.

očekáváme nejen odpovídající
spravedlivé trvalé kompenzace, ale
pro lidi z okolí Švihova chci jistotu
a záruky – nejen pro zemědělce
a majitele půdy, ale také obce,
které budou muset dodržovat přísnější podmínky čištění vod, což se
zákonitě promítne do ceny vody.

Nová ochranná pásma kolem Švihova
tohoto opatření se Povodí i obě
ministerstva – zemědělství a životního prostředí – zachovala velice
profesionálně a mají skutečnou
snahu a ochotu problematiku
ochrany vodního díla řešit s těmi,
kterých se omezení dotknou.
Všichni si uvědomujeme, že
kvalita a ochrana pitné vody je
absolutní priorita. Díky jednot-

zastupitel Kraje
Vysočina a senátor

nému a společnému postupu
vedení Kraje Vysočina, odborníků na vodohospodářství, obcí,
firem, zemědělských podniků, ale
na druhé straně i profesionálnímu
přístupu zpracovatelů návrhu, se
nám podařilo původní materiál
nezohledňující spravedlivě zájmy
majitelů pozemků i regionálních
firem zastavit. Od nového návrhu

Záslužnou medaili Kraje Vysočina převzala od hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka sympatická Michaela Smejkalová.

Zpřísnění ochranného pásma kolem
vodního díla Švihov na řece Želivce
a s tím související zásah do tradičního zemědělství a hospodaření
desítek společností především
na Pelhřimovsku, které původně
požadovalo Povodí Vltavy, se zatím
odkládá. I pod vahou Krajem Vysočina a partnery nashromážděných
argumentů a důvodů k odložení

Jan Veleba
(SPD + SPO)

„A nezapomeň na to, abys vždy
v pololetí a na konci roku v třídní
knize proškrtal všechny volné
kolonky modrou propiskou podle
pravítka nejlépe z levého horního
rohu do pravého dolního rohu.“
Ano, vyplňování a proškrtávání třídní knihy byla pro mě
jako třídního učitele před zhruba
třiceti lety asi největší byrokratická učitelská zátěž. Jinak jsem se
zejména na počátku devadesátých
let mohl věnovat učení a další
práci se studenty, aniž by mi
kdokoliv cokoliv nařizoval. Přesto
jsem ve škole trávil hodně času,
připravoval pokusy, psal přípravy,
vylepšoval vzhled a vybavení
učebny fyziky apod.
Právě na svoji učitelskou
minulost jsem si vzpomněl, když
jsme v Senátu projednávali zákon
o pedagogických pracovnících
a paní ministryně nás přesvědčovala, že naše školství a naši učitelé
ze všeho nejvíce potřebují kariérní
systém, chcete-li kariérní řád.
Musel jsem a musím oponovat,
dle mého názoru naši učitelé potřebují zejména více důvěry a také
lepší ohodnocení.
Plánované povinné sestavování, aktualizace a kontrola plánů
osobního rozvoje, plánů rozvoje
školy, písemných zpráv o průběhu
adaptačního období a prověřování
a ověřování úrovně naplnění více
než třiceti kompetencí pro možnost
postupu do druhého, respektive
třetího kariérního stupně ukradne
učitelům i ředitelům spoustu času,
který by mohli věnovat výuce,
výchově nebo skutečnému řízení
školy.
Jedna stará moudrost říká, že
kázeň není matkou pokroku, a já
dodávám, že matkou pokroku není
ani úřad nebo vyplněný formulář.
Pokud chceme mít kvalitní
školství, musíme učitele zaplatit,
nechat je učit a kontrolovat kvalitu
výstupů, nikoliv pokoušet se je
sledovat a monitorovat při každém
jejich kroku.

foto: archiv Kraje Vysočina

lidského života předal koncem
května v Horáckém divadle Jihlava hejtman Kraje Vysočina Jiří

Slovo zastupitele
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Milan Pilař

Se začínajícím létem
zintenzivní stavební práce
na silnicích napříč celým
regionem. Kraj Vysočina
by během celého roku
rád realizoval minimálně
150 oprav nebo nových
investic. K dispozici má
jak vlastní, tak státní
a evropské peníze.
„První červnovou uzavírkou bude
kruhová křižovatka u Hotelu
Slunce na silnici II/150 v Havlíčkově Brodě. Dopravu zde vyloučíme pouze do 11. července, pak
se omezení vjezdu zmírní. Další
avizovaná komplikace čeká na řidiče přímo za Jihlavou směr Třebíč, od 16. června bude uzavřen
most na silnici II/405 u Pančavy.
Toto místo začne řidičům sloužit
nejdříve na přelomu října a listopadu,“ informuje radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Hyliš
(ČSSD).
Petr Palovčík

Občanská poradna Jihlava pomáhá
Občanská poradna
Jihlava od roku 1999
poradila prostřednictvím 25 000 konzultací
lidem, kteří nevěděli,
jak řešit svoje problémy. V roce 2017 se
zapojila i do projektu
Asociace občanských poraden, který pomáhá seniorům. Těm nabízí
bezplatně poradenství a seminář
věnovaný dluhové problematice.
Od 1. července 2017 dochází
k novince, dlužníci až na drobné

výjimky už nebudou
moci sami podávat své
insolvenční návrhy.
Bude nutné se obracet
na advokáty, notáře,
insolvenční správce,
exekutory či akreditované právnické osoby.
Občanská poradna Jihlava, z. s.,
bude pomáhat dlužníkům v jejich
nelehké situaci a stane se místem,
skrze které bude možné insolvenční návrh podat.

vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na pozice

s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava

 III/01832 Ostrov – Opatovice – práce probíha-  III/13016 křiž. 130 – Rejčkov – Dolní Město –
jí, předpokládané dokončení do 31. 7. 2017
dokončení do 31. 7. 2017

 III/4107 Rokytnice nad Rokytnou – křiž.
III/4102 (Sádek) – 7. 6.–6. 7. 2017

 II/112 hr. Kraje – Horní Cerekev – práce probíhají  III/34742 křiž. 34740 – Bojiště – křiž. 13016 –  III/35112 křiž. II/351 – Okřešice –
na posledních 2 úsecích mezi Košeticemi a Křelo1. 8.–10. 10. 2017
17. 6.–17. 7. 2017
vicemi, předpokládané dokončení do 31. 7. 2017
 II/112 Červená Řečice průtah –
 III/35429 Zahradiště – Bohdalov –
 III/03814 Herlify – Mírovka – 1.–4. 7. 2017
1. 7.–31. 10. 2017
14. 6. do 23. 8. 2017

Na Vysočině se otevřely parky a zahrady
zavřené, jiné jsou přístupné celoročně, a přesto se do akce zapojují a jejich majitelé často připravují
nejrůznější kulturní program.
„V našem parku se uskutečnilo
autorské čtení Duinských elegií
a vystoupil písničkář a básník Jan
Bružeňák,“ prozradila Zuzana
Havlová z Domova důchodců
Proseč-Obořiště s přilehlým

zámeckým parkem. K prohlídce
své zahrady lákal hrad Kámen,
kde se uskutečnily komentované
prohlídky a děti si užily poznávací
stezku. Zapojily se také školní
zahrady a nahlédnout bylo možné
i do soukromých, jinak nepřístupných zahrad – například
do zahrady v Chrástově.
Monika Brothánková

Karel Křivánek

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
úřednice/úředník
na úseku investic
odboru dopravy
a silničního
hospodářství

Plánované uzavírky

požadujeme:
 vysokoškolské vzdělávání v magisterském studijním programu
(v oboru právním, ekonomickém
nebo stavebním)
 znalost znalost zákona č. 134/2016 Sb.
 zkušenosti se zadáváním veřejných
zakázek
 řidičské oprávnění skupiny „B“,
schopnost a ochota a řídit služební
vozidlo
výhodou:
 základní orientace v oblasti pozemních komunikací a stavebního řízení
 zkušenosti z oblasti uzavírání
smluvních vztahů
 základní orientace v čerpání dotací
z programu IROP
nabízíme:
 pracovní poměr na dobu neurčitou,
zahájení pracovního poměru možné
od 1. 9. 2017

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději
dne 12. 7. 2017 do 12.00 hod.
Nabízíme trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování, pestrý
benefitní program a příjemný pracovní kolektiv. Plné znění personální inzerce na
www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa.
Přihlášku k výběrovému řízení podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny
na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Více informací Ivana Hanáková Kosourová, e-mail:
kosourova.i@kr-vysocina.cz.

foto: R Media

Výstavu Zahrada Vysočiny budou
hostit od 19. do 21. srpna všechny prostory žirovnického zámku
a přilehlého špýcharu. „Jedná
se o 54. ročník mezinárodní
výstavy květin, jedné z největších v České republice, která se
koná v roce šedesátého výročí
založení Českého zahrádkářského svazu. Kromě nejlepších
českých pěstitelů a šlechtitelů
budou vystavovat i přátelé
ze Slovenska a Polska. Hlavní
výstavní květinou budou mečíky,
ale návštěvníci uvidí také řadu
dalších expozic květin, jako jsou
jiřinky, růže, bylinky, konifery.
Novinky zeleniny vystaví Peter
Gajdoštin z firmy Dobrá semena,
představí se i žirovničtí včelaři,“
popisuje Josef Kříž, jeden z hlavních pořadatelů akce.
Slavnostní zahájení výstavy
proběhne v sobotu 19. srpna v 9.00 na nádvoří zámku
za účasti hejtmana Jiřího Běhounka (nez. za. ČSSD) a předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana
Štěcha (ČSSD). Zájemci si výstavu
mohou prohlédnout každý den
mezi 9.00 a 17.00.

Plánované uzavírky silnic Vysočiny
o letních prázdninách

foto: R Media

Výstava Zahrada
Vysočiny
po čtyřiapadesáté
v Žirovnici

Své brány návštěvníkům otevřela i nově upravená školní zahrada ZŠ V Sadech v Havlíčkově Brodě, která se nachází mezi hradbami ze 13. století na
dohled kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Objevit krásná zákoutí zahrad a parků po celé Vysočině
mohli zájemci během druhého červnového víkendu.
Celkem 31 míst plných zeleně
včetně šesti krajských příspěvkových organizací se v Kraji Vysočina zapojilo do celorepublikové
akce. Víkend otevřených zahrad

dal návštěvníkům možnost prohlédnout si rostliny, stromy, zahradní architekturu nebo si jen
užít příjemné chvíle v přírodě.
Některé zahrady bývají běžně

Zážitek z prohlídky zahrad umocňoval kulturní program a vybraná místa
často zdobila právě keramika.

UVÁDÍME
NA NOVÉ
SCÉNĚ
RCXGNMPQNNGFCXKFUVTPUMºďVÖRPRGEJCT

Dynamická choreografie
CUQWÈCUPºXKFGQOCRRKPI

7. + 8. 7. | 30. 8. |
21. + 22. 9. 2017

LATERNA
MAGIKA
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Synagoga v Třešti: připomíná Kau
a jako jediná v zemi má podloubí
tého století židé v Třešti tvořili
dokonce pětinu obyvatel.

foto na www.iKrajvysocina.cz

Kromě výstavy o Kafkovi jsou v synagoze také expozice o historii tamní
židovské obce a o osudech vybraných židovských rodin.

Hledá se šestá Nejkrásnější kniha Vysočiny

foto: R Media

Obsahem a tématem spojená s Vysočinou.
Takovou podmínku musí splňovat kniha ucházející se o Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější
knihu Vysočiny. Nevadí tedy, pokud autor nebo
nakladatel sídlí v jiném kraji. Soutěž nejhezčích
knih je jednou z doprovodných akcí Podzimního
knižního veletrhu, který se letos koná 20. a 21.
října v Havlíčkově Brodě.

Nejkrásnější knihou Vysočiny se minulý rok staly
Příběhy brodských domů autora Aleše Veselého
vydané Galerií výtvarného umění Havlíčkův Brod.

„Cena je dotována částkou 60 tisíc korun,
polovinu získá autor a polovinu nakladatel. Jejich
knihy mohou přitom být oceněny hned dvakrát –
cenou Kraje Vysočina a cenou čtenářů krajské
knihovny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina,“ připomíná Jana Fischerová (ODS), náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové
péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.
Ocenění mohou získat knihy vydané od září 2016
do 20. září 2017, a to jak beletrie, tak publikace
populárně naučné a naučné. Předávat jej přitom
bude jako v předchozích letech Město Havlíčkův
Brod, zatímco Tiskárny Havlíčkův Brod udělí cenu
za nejkrásnější dětskou knihu. Slavnostní vyhlášení
se uskuteční v první den veletrhu, v pátek 20. října
od 20.00 v sále havlíčkobrodské Staré radnice.
Zájemci o účast v soutěži mohou knihy zasílat
ve dvou exemplářích do 20. září 2017 na adresu:
Krajská knihovna Vysočiny, Miroslava Dobrovolná,
Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod, e-mail
dobrovolna@kkvysociny.cz.
Lucie Pátková

Tuňákové wrapy od Čiperek

Svému účelu synagoga sloužila
až do začátku nacistické okupace,
krátce po ní nacisté veškeré její
vybavení odvezli nebo zničili.
V roce 1942 pak 107 třešťských
židů muselo odejít do koncentračního tábora. Holocaust přežilo
jen devět z nich, do města se ale
nevrátil nikdo. Židovská obec
proto po druhé světové válce
nebyla obnovena.
V následujících letech synagoga
sloužila jako výstavní sál, v současnosti v ní sídlí také Církev československá husitská.
Synagoga
se
nachází
v samotném centru města.
Jde o empírovou dvoupatrovou stavbu. Zároveň se jedná
o jedinou synagogu v Česku, která
má podloubí. Je v ní stálá expozice
věnovaná Franzi Kafkovi, který
do Třeště na začátku dvacátého
století jezdíval na prázdniny.
Jiří Svatoš

Celostátní finále dětské kuchařské soutěže Coolinaření se
Zdravou 5 v kategorii Mateřské
školy ovládl tým Čiperky z MŠ
Ořechov nedaleko Telče. Inspirujte se a připravte si například
ke svačině jejich vítězné tuňákové wrapy.
Suroviny
konzerva tuňáka ve vlastní šťávě
bílý jogurt
lžička pažitky
dvě tortilly
½ avokáda
½ salátové okurky
čtyři listy salátu a šest cherry
rajčat na ozdobu
Postup
Tuňáka vyjmeme z konzervy
a dáme do misky, přidáme bílý
jogurt, který jsme nejprve nechali
okapat přes plátno tak, aby příliš
netekl, poté pažitku a vše dobře
promícháme. Následně ohřejeme tortilly, které poklademe
tuňákovou směsí a na ni ještě

Jubilejní Czech Street Party
2017 znovu roztančila Brusel
Bruselská ulice Rue Caroly
v pátek 16. června už
podesáté ožila jednou
z největších českých
událostí v zahraničí:
Czech Street Party. Kraj
Vysočina na této tradiční
letní akci, na jejíž přípravě
a organizaci se podílelo
zastoupení kraje v Bruselu, prezentoval regionální
kulinářské speciality
a nápoje, propagační
materiály a zval k návštěvě Vysočiny. Z českých
interpretů se představili Lenny, Laura a její
tygři a Support Lesbiens.
„Vystoupení hudebních
skupin a atmosféra každoročně přitahují početné

publikum a letos tomu nebylo jinak,“ poznamenal
Pavel Pacal (STAN + SNK
ED), náměstek hejtmana
pro oblast regionálního
rozvoje, územního plánu
a stavebního řádu, který
cestu do hlavního města
Belgie spojil s několika
pracovními jednáními.
Desátou Czech Street
Party spolupořádalo Stálé
zastoupení České republiky při Evropské unii,
pět českých krajů, hlavní
město Praha, statutární
město Brno, Mendelova
univerzita Brno, České
centrum v Bruselu, Czech
Tourism a další partneři.
Lucie Pátková

Foto: archiv MŠ Ořechov

židovská menšina vždy byla velice
početná – na začátku devatenác-

foto: R Media

První písemná zmínka o městečku Třešť na Jihlavsku pochází
z roku 1349. A nejspíše už v oné
době byla mezi jeho obyvateli také
poměrně početná židovská menšina. Kde se její příslušníci v následujících stoletích scházeli, není
zcela jasné.
První
synagogu
písemné
prameny v Třešti připomínají až
na konci sedmnáctého století.
Židé ji využívali až do roku 1824,
kdy shořela. Už následujícího
roku však třešťská židovská obec
na jejím místě dala díky sbírce
vystavět synagogu novou. A ta se
s drobnými úpravami dochovala
až do současnosti.
Synagoga se v Třešti už
od sedmnáctého století nacházela
v těsné blízkosti kostela svaté
Kateřiny Sienské, což svědčí
o tom, že příslušníci obou církví
spolu v městečku u Jihlavy
velmi dobře vycházeli. Třešťská

Recept

rozložíme plátky avokáda a okurky. Vše zarolujeme a překrojíme
šikmo na poloviny. Nakonec talíř
ozdobíme salátem a rozpůlenými
cherry rajčátky. Dobrou chuť.
Monika Brothánková

Jan Kubiš – hrdina z Vysočiny
Dvě výročí rodáka z Vysočiny, Jana Kubiše, který
se narodil 24. června 1913
v Dolních Vilémovicích
na Třebíčsku a zemřel
ve věku 28 let 18. června
1942 v kostele sv. Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici
v Praze, si lidé připomněli
letos v červnu. Byl účastníkem protinacistického
odboje a jedním z parašutistů, kteří úspěšně splnili
rozkaz londýnské vlády
odstranit zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha.
V létě 1939 odešel
po okupaci zbytku Československa do Polska, kde
se připojil k československé vojenské jednotce,
účastnil se bojů ve Francii,

odkud se přes Egypt dostal
do Anglie. Po absolvování
výcviku si ho Jozef Gabčík,
nedávno posmrtně povýšený slovenským prezidentem do hodnosti generálmajora, vybral do výsadku
Anthropoid, jehož členové
27. května 1942 zaútočili
na R. Heydricha.
Památku Jana Kubiše připomíná expozice
v rodném domě v Dolních
Vilémovicích, obsahuje dobové fotografie, dokumenty, část Kubišovy uniformy
a oblek, v němž byl Jan
Kubiš v posledních chvílích
svého života. V říjnu 2015
byla před rodným domem
Jana Kubiše slavnostně
odhalena jeho busta.
Milan Pilař

Osobnost regionu
Křížovka o ceny

Tři sta let od narození
Jana Václava Stamice
Kdo vchází na hlavní havlíčkobrodské náměstí od Dolní ulice,
nemůže minout rohový dům
s pamětní deskou, na níž je
uvedeno, že zde byl vychováván
Jan Václav Stamic. Mimořádně
nadaný hudební skladatel se zde
narodil jako třetí z jedenácti dětí
19. června 1717.
Anglický hudební historik
Charles Burney o něm v roce
1773 napsal: „Stamic se zasloužil
o vývoj hudby jako nikdo jiný
před ním. Jeho génius byl vskutku originální a smělý.“
Přitom jeden z nejvýznamnějších brodských rodáků neměl
odpovídající hudební vzdělání.
Absolvoval jen gymnázium v Jihlavě a dost možná i dvouletou filosofickou školu v Praze. Nejvíce
ho bezesporu ovlivnil jeho otec
Antonín Ignác Stamic, výborný
varhaník a učitel hudby.
Stejně jako mnoho jiných českých muzikantů hledal Stamic
zaměstnání a možnost vyniknutí
v cizině. Po několika zastaveních
se usadil v německém Mannheimu, kde se stal coby znamenitý
houslista členem dvorní kapely.
Ta se později pod jeho taktovkou stala nejlepším orchestrem
v Německu. Ve službách falckého kurfiřta působil jako koncertní mistr a ředitel komorní
hudby. Je jedním ze zakladatelů
tzv. mannheimské školy. Celkem

Zámecká kapela falc-bavorského kurfiřta Karla Theodora (1743) v Mannheimu dosáhla záhy po jeho nástupu evropské pověsti. Kurfiřt byl hudebním fanatikem,
do orchestru a opery investoval obrovské sumy. Viz tajenka... mezi instrumentalisty (900 zlatých plus naturálie). Takto zajištěný se Stamic r. 1744 oženil s Marií
Antonií Lüne(n)bornovou. Do svého rodiště v Německém Brodě se vydal s chotí r. 1749 kvůli instalaci svého mladšího bratra Antonína Tadeáše místním děkanem.
Autorství: Martin Němeček

Odveta

Karetní trumf

Chemická
značka radia

Přírodní
pryskyřice

Pomoc:
Římskými Zkr. autonomní
ASKOL, PALA,
číslicemi 201
oblasti
SOON

Výrobek
z mléka

Jezerní lososovitá ryba

Anglicky
„kočky“
Ingrid
(domácky)

Planeta
sluneční
soustavy

Osobní
zájmeno
Japonská
lovkyně perel

Směnečný
ručitel
Větší sochařský
celek

Pavel Kryštof Novák

Název znač.
litru
Záře

Hrubozrnná
led. hmota
Potřeba
žence

Chateaubriandův spis

Ostrý okraj
předmětu

Lyže
(zastarale)
Malé dítě

Anglicky
„zakrátko“
Mořský
láčkovec

Značka
miliampéru
Vyslanec

Jednotka
atmosférického tlaku

Citoslovce
cvaknutí
Znaménko
odečítání

Pás
Kujný
nerost

Německy
„květen“
Tamti

Navinutá
cívka příze
Inic. autora
sbír. Kytice

Obilí seté
na podzim

Africká
antilopa

Dokonale
(expres.)
Tropický plod
Druh zástřihu
vlasů
Inic. lyžařky
Strachové

Živičný cement

3. díl tajenky

Odporova- cí
spojka

Takové
množství

Společná evropská měna
Teprve

Na tomto místě

Bývalá SPZ okr.
Rokycany

Chemická
Betelová palma
značka lutécia

4. díl tajenky

1. díl tajenky

napsal 175 skladeb, z toho 74
symfonií.
V roce 1754 dosáhl Stamic
mimořádných úspěchů při turné
v Paříži. Přitom nezapomínal
na rodnou vlast a po celý život
udržoval s rodným Brodem čilou
korespondenci. V roce 1749 se
tam i se svou manželkou na čas
vrátil.
Jan Václav Stamic zemřel
27. března 1757 v Mannheimu,
kde je i pochován. Čím by asi
ještě obohatil hudbu, kdyby mu
nebylo dopřáno pouhých čtyřicet
let života! Jeho skladby se dosud
hrají a jsou posluchači oblíbeny.
Rodné město na něho pamatuje
každý rok vzpomínkovými oslavami a koncerty.

Jemný nádech

Předložka
Slovenská
pádová otázka

2. díl tajenky

Domácí hlídač
(zdrobn.)

Ústa
(lékařsky)

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 nebo e-mailem na adresu noviny@kr-vysocina.cz
do 5. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se
jmény výherců. Tajenka minulé křížovky: Roubenou chalupu herec Oldřich Nový. Výherci minulé křížovky: Roman Endál, Marie Tlustošová, Karel Sátra. Výhercům blahopřejeme!

6 INZERCE

www.ikrajvysocina.cz

Zájemci o inzerci,
kontaktujte prosím
manažerku inzerce

PLETIVO

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

cena
15,50 Kč
17,50 Kč
19,00 Kč
20,00 Kč
26,00 Kč

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

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

• kariérní růst
• výplatu provizí týdně
• práci v místě Vašeho bydliště
• přidělené klienty
• hlavní nebo vedlejší činnost

BEZKONKURENČNÍ
PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!
Přijďte! Den otevřených dveří se koná
každý čtvrtek od 16 hodin
na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916
Pište! oz@provident.cz
Seznam poboček naleznete na
provident.jobs.cz

586/06-VI/17

844/06-VI/17

Co vám nabízíme?

Jak dál postupovat?

napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

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

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Přes léto můžete vše dohnat!

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
• OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...
• TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTEMU POMOCI?
ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI BEZPLATNOU INFORMAČNÍ SCHŮZKU

725 774 710, 775 040 808
Studijní centrum BASIC

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.

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

PŘÍPRAVA NA OPRAVNÉ ZKOUŠKY

965/06-VI/17

5 x 5 cm
32,00 Kč
40,00 Kč
48,00 Kč
51,00 Kč
58,00 Kč
64,00 Kč

Rozšiřujeme
řujeme náš tým o šikovné
šik

- 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-VI/17

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška
velikost ok – 6 x 6 cm
100 cm
29,00 Kč
125 cm
37,00 Kč
150 cm
45,00 Kč
160 cm
48,00 Kč
175 cm
52,00 Kč
200 cm
59,00 Kč

VYDĚLÁVEJTE
YDĚL
S ÚSMĚVEM
MĚVE

Otevření dveří a oken
již posedmé!

Skákací hrady, malování na obličej, bonbóny, balonky, soutěže a
tancování s Hitrádiem Vysočina – to všechno spolu s prohlídkami
výrobních hal zaručovalo zajímavé a zábavné dopoledne jak
pro děti, tak pro jejich rodiče. V průběhu celého dopoledne si
návštěvníci mohli z blízka a na vlastní oči prohlédnout, jak se
okna či dveře ve ﬁrmě PKS okna vyrábějí. Návštěvníci se mohli
pobavit i sledováním kaskadérské show na motorce, která se
odehrála na venkovní ploše podél výrobní haly. Vicemistr ČR
v této poněkud hlučné disciplíně spolu se svým kaskadérským kolegou nadchl svými odvážnými kousky nejen přítomné

tatínky, ale mnoho přihlížejících kluků i holek. Na závěr celé
akce byli vylosováni výherci soutěže o pět velkých stavebnic
LEGO.
Svůj cíl – ukázat výrobu kvalitních českých oken veřejnosti
a zpříjemnit příchozím rodinám s dětmi jedno červnové
sobotní dopoledne – akce i přes letošní nepřízeň počasí splnila.
Na viděnou za rok, v půli června 2018. Při již osmém Dni
otevřených dveří a oken ﬁrmy PKS okna!

7.

ročník

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
www.pksokna.cz

611/06-VI/17

Počasí této již tradiční akci letos příliš nepřálo. V sobotu 17. června bylo totiž ve Žďáru nad Sázavou pořádně
větrno a na červen neobvykle chladno. Návštěvníky to ale neodradilo. Mnozí přicházeli do areálu ﬁrmy PKS okna
už před devátou hodinou, kdy byl oﬁciální začátek celé akce. Hlavním tahákem pro návštěvníky byl i letos Michala
Nesvadba. Když po desáté hodině rozjel v zaplněné výrobní hale svoje představení, bylo jasné, že pobavit malé
i velké diváky prostě umí. Přišly se podívat opět hlavně rodiny s dětmi. A nešlo jen o zaměstnance ﬁrmy PKS okna
nebo o obyvatele Žďáru nad Sázavou. Akce i letos lákala návštěvníky z mnohem širšího okolí. Příchozích 1200 lidí
bylo vzhledem k velmi chladnému počasí pro pořadatele příjemným překvapením.

INZERCE 7
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Poplujte s námi objevit „nový svět“

* do vyprodání zásob

960/06-VII/17
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Přihlášky ke studiu přijímáme
právě teď na www.vspj.cz

vysokoškolského studia a vyberte si jeden z našich
oborů v prezenční (P) nebo kombinované (K) formě:
APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)
APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI (P)
CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (P, K)

KVALITA A BEZPEČNÁ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ - MGR. (K)
FINANCE AND MANAGEMENT (P) - VYUČOVÁNO V AJ

facebook.com/vsp.jihlava

Těšit se můžete na zahraniční stáže,
individuální přístup nebo lepší uplatnění
díky dlouhodobé praxi během studia.

MICHLiq
váš inteligentní
průvodce
ekonomikou

535/06-VII/17

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

Nové kotlíkové dotace
Kraj Vysočina požádal Ministerstvo životního prostředí ČR o další peníze na výměnu kotlů. Vedení Kraje Vysočina předpokládá, že bude schopno rozdělit dalších
více než 230 milionů korun na výměnu starých kotlů na tuhá paliva. Tato částka
by mohla znamenat ekologičtější vytápění v minimálně 2486 domácnostech.
„V současné době je náš předložený projekt ve fázi hodnocení a čeká na rozhodnutí
o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva
životního prostředí ČR. Další podmínky pro
čerpání prostředků na výměny zdrojů tepla

pro konečné uživatele bude možné vyhlásit až
po jeho schválení,“ uvedl Pavel Pacal (STAN +
SNK ED), náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast regionálního rozvoje a územního
plánování.

Pro novou výzvu stanovilo Ministerstvo životního
prostředí ČR několik nových podmínek pro čerpání
dotace. Nejdůležitější jsou zejména tyto:
 vyloučení podpory kotlů spalujících výhradně uhlí
 v případě kombinovaných kotlů na uhlí
a biomasu budou podporovány pouze kotle
s automatickou podávkou paliva (samočinné)
 nové nastavení výše dotace – kombinované
kotle na uhlí a biomasu 75 % celkových
nákladů, max. však 75 000 Kč, plynové
kondenzační kotle 75 % celkových nákladů, max. však 95 000 Kč, kotle výhradně
na biomasu s ručním přikládáním 80 %
celkových nákladů, max. však 100 000 Kč
a kotle výhradně na biomasu s automatickým přikládáním a teplená čerpadla 80 %
celkových nákladů, max. však 120 000 Kč
 zrušení povinnosti realizovat mikroenerge-

K dostání u dobrých knihkupců a na respektstore.cz

tické opatření či dokládat průkaz energetické náročnosti budovy
 výměna zdroje tepla bude možná pouze
v případě, že starý kotel je
1. nebo 2. emisní třídy (bude nutno dokládat kontrolou technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – tzv. revize kotle povinná ze
zákona)
Vyhlášení výzvy pro konečné uživatele
(fyzické osoby) předpokládáme na podzim
roku 2017, tento termín však bude záviset
na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
kraji ze strany Ministerstva životního prostředí. O podrobnostech bude veřejnost informována v regionálním tisku a na stránkách

www.kr-vysocina.cz/kotliky
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Počin roku 2016 – Zlatá jeřabina a Skutek roku

Brodský zápasník
na MČR vybojoval
zlato
Havlíčkobrodský oddíl zápasníků
dosáhl na další skvělý úspěch.
Na republikovém šampionátu
mladších žáků v zápase ve volném
stylu, který v polovině května hostila Plzeň, totiž v kategorii do 80
kilogramů brodský zápasník Artur
Sarkisjan vybojoval zlatou medaili.
Kromě něj na cenné kovy dosáhlo
ještě pět jeho oddílových kolegů.
Tři získali stříbrné medaile, dva si
z Plzně odvezli bronz. Druhá místa
na mistrovství republiky vybojovali Luboš Tomas, Matěj Zvolánek
a Matěj Klofáč.
Reprezentanti brodské Jiskry
uspěli také v soutěži družstev,
kterou ovládli před druhým Hodonínem a třetími Vítkovicemi.

Skutek roku: Dedera‘s Bike Třešť a cena pro Tomáše Niederhafnera a Pavla Forsta.

foto: archiv Jiskry Havlíčkův Brod

foto: Libor Blažek a Libor Plíhal

Jiří Svatoš

Zlatá jeřabina: Alena Palánová a Petr Havlíček s cenou za třetí místo.

Kromě šesti medailí brodští zápasníci v Plzni dosáhli na další čtyři
umístění v první desítce.

Horská kola znovu ovládla Vysočina Arenu
foto na www.iKrajvysocina.cz

Jihlavští kickboxeři
v mezinárodní
konkurenci obstáli skvěle

Na roli vzdělávání v technických,
odborných i zemědělských oborech
byl zaměřen letošní, třetí ročník Technického fóra Kraje Vysočina, který
2. června uspořádal Kraj Vysočina
ve spolupráci s partnery, firmami
a středními školami ve Valči u Třebíče. Tématy letošní konference, u jejíhož zrodu stála radní Kraje Vysočina
pro oblast školství, mládeže a sportu
Jana Fialová, byly dlouze diskutovaný nový kariérní řád, Průmysl 4.0,
chybějící kvalifikovaní zaměstnanci

nejen pro velké, ale i menší firmy
a také představení nového partnera
Kraje Vysočina v technickém školství,
společnosti Zetor Traktors, a. s. Třetího ročníku Technického fóra Kraje
Vysočina ve Valči na Třebíčsku se
zúčastnilo více než 160 hostů. Akce
se uskutečnila za výrazné podpory
společností: Bosch Diesel Jihlava, PSJ,
PKS Holding, Krajské Hospodářské
komory Kraje Vysočina a společnosti
CooperStandard.

V elitním závodě žen suverénně
s minutovým náskokem zvítězila
Dánka Annika Langvadová.
Kategorii mužů do 23 let ovládl
Nor Petter Fagerhaug.
Neděle pak nabídla závod
juniorek a elitní soutěž mužů.
Oba měly suverénní vítěze,
kteří na náročné novoměstské trati nenašli konkurenci.
Američanka Kate Courtneyová
zvítězila s téměř dvouminutovým
náskokem, klidný průjezd cílovou

rovinkou si užil i Švýcar Nino
Schurter, který ve Vysočina Areně
zvítězil už po páté. Český reprezentant Jaroslav Kulhavý po nepovedeném startu zaznamenal
defekt a dojel až na 55. místě.
I přes to, že se českým
závodníkům nepodařilo vybojovat
žádný cenný kov, vytvořili diváci
závodníkům ze všech zemí
výbornou atmosféru a odnesli si
skvělé sportovní zážitky.
Milan Pilař

foto: archiv Kraje Vysočina

Předposlední květnový víkend
hostila Vysočina Arena v Novém
Městě na Moravě letošní největší sportovní akci v Kraji Vysočina.
Třídenní úvodní podnik Světového
poháru v cross country horských
kol si nenechalo ujít 24 500 diváků.
Šlo už o desátou MTB akci.
Třídenní program odstartovaly v pátek exhibiční závody
v atraktivní disciplíně Short
track. V sobotu se pak naplno
rozjely
soutěžní
kategorie.

Maketu budoucích traktorů, které postaví studenti krajských zemědělských škol,
převzala od zástupců společnosti Zetor Traktors Jana Fialová.

Prázdninový kalendář aneb Kam o prázdninách v regionu
Termín konání akce

Název a místo konání

web

6.–8. 7. 2017

Vysočina fest, Jihlava

www.vysocinafest.cz

12.–16. 7. 2017

HRAČKOBRANÍ, Kamenice nad Lipou

www.hrackobrani.cz

17. 7. 2017

Festival dechových hudeb 2017

www.dkzdar.cz

22.–29. 2017

Festival Folkové prázdniny, Náměšť nad Oslavou

www.folkoveprazdniny.cz

Reklamace distribuce:
tel.: +420 564 602 328

28. 7.–13. 8. 2017

Prázdniny v Telči

www.prazdninyvtelci.cz

Manažerka inzerce: Jitka Parbusová
mobil: +420 777 174 407,
e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz
Redakční rada:
Miroslav Houška, Vladimír Novotný,
Jiří Běhounek, Jana Fischerová, Pavel
Pacal, Ivana Šteklová, Zdeněk Kadlec,
Miloš Hrůza, Helena Vrzalová, Lukáš
Blažek, Milan Pilař
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3.–5. 8. 2017

Sázavafest, Světlá nad Sázavou – zámecký park

www.sazavafest.cz

3.–13. 8. 2017

Mistrovství Evropy v letecké akrobacii kategorie Advanced, Chotěboř

www.akchotebor.cz

5.–19. 8. 2017

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, Valeč, Dukovany

www.arskoncert.cz

18.–19. 8 2017

Horácký džbánek 2017 – 35. ročník

www.dkzdar.cz

18.–20. 8. 2017

Zlatá podkova, Humpolec

www.zlatapodkova.cz

27.–29. 8.

Celostátní hasičský festival dechových hudeb Pelhřimov 2017 a dny záchranářů Pelhřimov 2017

www.hzscr.cz/akce/

1.–2. 9. 2017

Trampský širák, Štoky

www.trampskysirak.cz

7.–9. 9. 2017

KoresponDance, Žďár nad Sázavou

www.korespondance.cz

10. 9. 2017

Jihlavský půlmaraton, Jihlava

www.jihlavskypulmaraton.cz
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Jitka Svatošová

Skvělou kulisu vytvořily desetitisíce lidí podél tratí Vysočina Areny, znovu se tak potvrdilo, že se předním bikerům v novoměstském areálu jezdí dobře.

foto: archiv Reborn klubu Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Technické fórum Kraje Vysočina

foto: R Media

Jeden z nejprestižnějších českých
turnajů v kickboxu vyšel zápasníkům z Jihlavy výborně. Reprezentanti jihlavského Reborn klubu
z Bohemia open, které se konalo
v polovině května v Kadani, přivezli
hned 24 medailí – pět zlatých, deset stříbrných a devět bronzových.
Na Bohemia open startovalo
220 kickboxerů. Mezi nimi byla nejen česká špička, ale také zápasníci
z Německa, Polska a Rakouska.
Ve vynikající konkurenci Jihlavští
navíc ovládli také soutěž týmů, a to
o jediný bod před domácí Kadaní.
Kickbox je bojový sport, ve kterém zápasníci kombinují údery
známé z klasického boxu s technikami, které se používají v asijských
bojových uměních.
Jiří Svatoš

Turnaje v Kadani se zúčastnilo víc
než 220 zápasníků ze čtyř zemí.

Zlatá jeřabina: Cena v rukách Luďka Šímy za Postupnou obnovu a záchranu hradu Ledeč nad Sázavou.

