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Vesnicí roku 2017 je Heřmanov 

V prvním srpnovém týdnu si mohli zastupitelé 
Heřmanova připnout k obecnímu praporu i zlatou stuhu 
spojenou s titulem Vesnice roku 2017 Kraje Vysočina. 
Na slavnostním vyhlášení výsledků krajského kola 
soutěže ji přímo ve vítězné obci předal starostce Pavle 
Chadimové hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD) a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek 
(ČSSD). Během slavnostního ceremoniálu převzala stuhy 
i další ocenění desítka úspěšných obcí nebo městysů.

Do aktuálního ročníku soutě-
že se přihlásilo 14 obcí. Na ty 
nejlepší čekaly odměny od Kra-
je Vysočina dosahující v součtu 
celkem 425 tisíc korun. „Cílem 

soutěže je ocenit a povzbudit ty, 
kteří přispívají k rozvoji domova, 
ukázat pestrost nápadů na ob-
novu vesnic,“ uvedl Pavel Pacal 
(STAN + SNK ED), náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro ob-
last regionálního rozvoje a územ-
ního plánování.

V rámci ocenění zaujal městys 
Okříšky, který se do soutěže 
přihlásil poprvé a získal 
hned dvě ocenění. Porotu 
zaujala jak hasičská zbrojnice 
v kategorii Nové venkovské 
stavby, tak moderní knihov-
nické a informační služby místní 
knihovny. Vedle ofi ciální Zlaté 
cihly a diplomu tak Okříšky 
získaly i neofi ciální titul Skokan 
roku.

Závěr akce patřil netradič-
nímu překvapení. Hejtman 
Jiří Běhounek pro všechny 
obyvatele Heřmanova přivezl 
osobní dárek, koš plný speciál-
ních cukrátek – heřmánků. Ty 
osobně přivezl z partnerského 
regionu Zakarpatské oblasti 
Ukrajiny.

Opravují se 
další silnice
Doprava v regionu 
se zlepší

2

Vysočina má 
olympijskou 
medaili
Zápasník Marek Švec slaví

83

Nový školní 
rok začíná
Co čeká školáky

Úvodní slovo

Nejen být, ale 
i žít pospolu
Prázdniny a dovolené končí a za-
číná čas poněkud všednější, na-
plněný velkým množstvím povin-
ností a práce. Odcházející čas 
„užívání si“ přitom osobně ne-
chápu jen jako „možnost na od-
počinek“, ale i jako šanci užít si 
velké množství času s těmi, kte-
ré miluji. Během dlouhých cest, 
výšlapů, táboráků nebo leže-
ní u moře či bazénu si vždy na-
jdu čas bavit se s nimi o věcech, 
na které během tradičních pra-
covních dnů bohužel není do-
statek času. Jsem velice vděčná 
za možnost se opět více přiblí-
žit, svěřit se a ještě více poznat 
děti, manžela nebo přátele. Stá-
le více se mluví a píše o krizi ro-
diny a odcizení generací. Myslím 
si, že rozhovor, povídání si a spo-
lečně prožité chvíle jsou lékem 
na tuto krizi. Jsou tou správnou 
podporou a cestou pro pokračo-
vání pohody, možností, jak na-
jít to společné, jak překonat ne-
dorozumění a jak žít společně 
dál. Konec prázdnin pak nemusí 
být začátkem nových problémů 
a stresu, ale pokračováním poro-
zumění a spolupráce. Škola ne-
musí být jen strach ze zkoušení, 
ale čas společných diskusí a po-
moci při plnění domácích úkolů. 
Zapojit se přitom často mohou 
jak rodiče, tak prarodiče. Všem 
se bez pochyby tento čas v dob-
rém vrátí. Místo „nervů“ může 
totiž přinést dobré známky, po-
cit radosti, nezapomenutelné 
vzpomínky a především rodin-
nou pohodu. Moc vám všem pro-
to přeji, ať kouzlo blízkosti, po-
rozumění a pohody, které snad 
provázelo vaše léto, se podaří 
přenést do následujících dnů. Ať 
znamenají nejen úspěch rodin-
ný, ale i školní a pracovní. Moc 
vám držím palce.

Jana Fialová (ČSSD)

radní pro oblast 
školství, mládeže 
a sportu

Poděkování 
policejnímu řediteli
Po bezmála čtyřech letech opustil 
v polovině července post policejní-
ho ředitele v Kraji Vysočina plukov-
ník Radek Malíř. Během těchto let 
docházelo každoročně ke snižování 
trestné činnosti a policie dosaho-
vala velmi vysoké objasněnosti 
na úseku trestné činnosti. Dařilo se 
i navyšovat početní stavy policistů 
jak v rámci obvodních oddělení 
a dopravních inspektorátů, tak 
i kriminální policie. Vysočina si tak 
udržela status jednoho z nejbez-
pečnějších regionů České republiky.

Vedení Kraje Vysočina oceňuje 
i velice aktivní činnost Policie ČR 
v rámci Integrovaného záchranného 
systému, kde Radek Malíř vystu-
poval jako profesionální manažer, 
stratég a týmový hráč. Za mimořád-
ně aktivní přístup k rozvoji krajské 
policie a odvedenou práci směřuje 
Radku Malířovi poděkování a přání 
mnoha úspěchů a spokojenosti 
v dalším profesním i soukromém 
životě. red

8. září 2017

Masarykovo náměstí Jihlava

Letos na téma: „Zemědělství – život Vysočiny“

DENS KRAJEM
VYSOČINA

Vstup zdarma! Akce se koná za každého počasí.

Program pro celou rodinu:

 9.30  Zahájení
 10.00  Urban Sense – parkurové vystoupení
 12.30  Gastroshow 
 13.00  Havlíčkobrodská 12 – dechová hudba
 15.00  Gastroshow 
 15.30  Urban Sense – parkurové vystoupení
 16.00  Gastroshow 
 16.30  Richard Nedvěd a jeho kouzelnická show
 
Těšte se i na:
- animační programy s Milanem Řezníčkem
- prezentaci zemědělských oborů krajských středních škol
- ukázky zemědělské techniky a prostředků prevence střetu se zvěří
- lesní pedagogiku a ukázku živých ryb
- zvířátka ze Stanice Pavlov
- skákací atrakce
- speciální techniku na úpravu zeleně
- gastrofestival, gastroshow
- interaktivní ukázky, soutěže a kvízy pro děti i dospělé

PARTNER 
AKCE:

Starostka Heřmanova Pavla Chadimová převzala od hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka diplom a zlatou 
stuhu. V tu chvíli neměla tušení o překvapení, které na ni ještě čekalo. Více v textu.     
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Na účastníky slavnostní akce nečekal jen samotný ceremoniál, ale i násled-
ný kulturní program a nejen májkou vyzdobená obec. 

Petr Palovčík

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Navštivte náš web na www.ikrajvysocina.cz
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Účastníci letošní Mladé univerzity 
se stali nadšenými badateli v řadě oborů
V polovině srpna se 
bezmála150 dětí zapojilo 
do devátého ročníku 
mezinárodní prázdninové 
Mladé univerzity.

Studenti z Dolního Rakous-
ka a Vysočiny absolvovali pět 
dnů přednášek, workshopů 
a vědecké činnosti. V rámci 
pobytového dne v Jihlavě na-
vštívili mimo jiné badatelské 
centrum Gymnázia Jihlava, Al-
ternátor v Třebíči nebo zoolo-
gickou zahradu. Většinu času 
však účastníci pobý vali v okolí 
Waldviertelu.

Jednodenní program 
připravený Krajem Vysočina byl 
zaměřený mimo jiné na zvyky 
a cestování, proto děti absol-
vovaly besedu o vulkánech 
ostrova Bali, povídaly si 
o Mléčné dráze a sluneční 
soustavě. Během praktické 

části programu si podle výběru 
mohly děti na vlastní kůži 
vyzkoušet krmení v jihlavské 
zoologické zahradě, a to včetně 
kontaktu s některými zvířaty. 
Adrenalin si užila i další skupina 
odvážných posluchačů, když 
se přihlásila do hry na motivy 
Pevnosti Boyard. „Skutečnými 
badateli byli aktéři optické dílny 
v sídle kraje nebo uživatelé 
spektrometru, termokamery 
a mikroskopů v badatelně jih-
lavského gymnázia,“ doplnila 
náměstkyně hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast kultury, 
památkové péče, cestovního 
ruchu a mezinárodních vztahů 
Jana Fischerová (ODS).

Poslední den akademického 
kempu připravili pořadatelé 
ve Waldviertelu, kde za přítom-
nosti rodičů studenti převzali 
diplomy a ocenění za svoji týdenní 
práci. Cílem pravidelné prázd-
ninové přeshraniční aktivity je 
vzbudit v dětech zájem o cizí 
jazyky a také nabídnout nevšední 
poznání, na které ve školních 
lavicích nezbývá čas.

Rekonstrukce 150 silničních úseků přinesou řidičům větší komfort
Kraj Vysočina v letošním 
roce investuje do moderni-
zace silnic druhých 
a třetích tříd zhruba 
1,2 miliardy korun. Letní 
omezení, která se dotýkají 
i významných dopravních 
tepen Vysočiny, vykoupí 
nové zmodernizované 
úseky silnic.

„Na Vysočině se jedná o více 
než 150 stavebních akcí, které 
po svém úspěšném dokončení 
zpříjemní řidičům každoden-
ní cesty do práce i za zábavou,“ 
informuje krajský radní pro ob-
last dopravy Jan Hyliš (ČSSD).

Šoféry vystřídali dělníci 
i na dvou úsecích silnice 
II/602. Pracují mezi Jihlavou 
a Dvorci, na mostě ve Velkém 
Meziříčí, kde objízdná trasa 
vede po dálnici D1. Pravděpo-
dobně v září se na necelé dva 
měsíce uzavře úsek u Sedlišť. 
S dalším významným omezením 
se potkají řidiči u Stonařova 
na Jihlavsku, kde se bude řidičům 
výrazně lépe jezdit od začátku 
listopadu. Část silnice I/38 ze 
Stonařova na Dlouhou Brtnici 
postupně a za provozu opravuje 
s pomocí světelného signalizač-

ního zařízení Ředitelství silnic 
a dálnic ČR.

Krajské opravy dále zahrnují 
budování okružní křižovatky 
a opravu silnice v ulici Čejovská 
v Humpolci, kompletní rekon-
strukci mostu na Pančavě 
směrem na Brtnici a na stejné 
silnici II/405 stavaři pracují 
na novém povrchu vozovky 
v Brtnici ve směru na Třebíč, 
která by se měla podle aktuálního 
stavu prací řidičům otevřít do 15. 
listopadu. Monika Brothánková

Deště přišly deset minut po dvanácté
Úbytek dešťových srážek a vyš-
ší průměrné teploty zařadily část 
Třebíčska, Jihlavska a Žďárska 
mezi oblasti postižné suchem. Ne-
dostatek vody trápí nejen obyvate-
le regionu, ale komplikuje i práci 
v zemědělské výrobě. Nedostatek 
vody se odrazí ve snížení výnosů 
u obilovin, řepky i máku až o po-
lovinu. Chybět bude až 75 % voj-
těškových a travních senáží pro 
živočišnou výrobu a někteří země-
dělci nemohli sklidit žádné seno. 
Už nyní kvůli nedostatku těchto 
objemných krmiv řada podniků 
předčasně ukončuje výkrm býků, 
ohrožen je i chov mléčného skotu.

„Od srpna 2016 do 20. 
července 2017 spadlo u nás 
pouhých 289 mm srážek. Proti 
obvyklým 500–600 mm. Ač 

konec července a část srpna byly 
obdobím deštivým, nevyvinu-

tým a zaschlým klasům už nebylo 
pomoci. Pokud totiž rostlina 

nedostane vodu při tvorbě zelené 
hmoty a plodu, jsou nízké výnosy 
nevyhnutelné. Finanční ztrátu 
na těchto snížených výnosech 
prohloubíme většími náklady 
na nákup krmiva, protože obiloviny 
dáváme do směsí pro dobytek,“ 
přiblížil kritickou situaci Miroslav 
Svoboda, předseda Zemědělského 
družstva Klučov-Lhota.

Běžnému průběhu klimatic-
kých podmínek se zemědělci 
umějí přizpůsobit, ovšem extrémy 
počasí v poslední době už působí 
i existenční potíže v mnoha země-
dělských podnicích. „Není v silách 
kraje a ani v silách zemědělců 
současnou situaci stabilizovat, 
natož pak vyřešit. Proto o pomoc 
žádáme vládu. Vítám snahu 
zemědělců, pasivně nečekají 

na řešení od státu, ale společně 
se snaží najít vhodná opatření, 
která budou dopady nedostatku 
vody dlouhodobě zmírňovat. 
Nové pěstební postupy, využívání 
hybridních osiv, vytváření 
opatření pro zadržování vody 
v krajině a v neposlední řadě 
i dodávání statkového hnojiva 
podmíněného chovem dobytka 
do půdy jsou možnosti, jak země-
dělskou produkci v našem regionu 
udržet. Stát by měl najít jednotně 
vystupující subjekt, který bude 
se zemědělci jednat a podporovat 
je v inovativních postupech hos-
podaření s půdou. Péče o krajinu 
Vysočiny a o vodu v ní se dotýká 
nás všech,“ uvedl Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD), hejtman Kraje 
Vysočina. Radim Hošek

Domácí hospicová 
péče na Vysočině 
přes deset let
Převážná většina lidí si přeje strávit 
poslední etapu svého života doma. 
Z tohoto poznatku vycházel Kraj 
Vysočina, když před více než deká-
dou začal fi nancovat síť nestátních 
neziskových organizací zabez-
pečujících dostupnou síť domácí 
(terénní) hospicové péče na celém 
území kraje. Obyvatelé si postupně 
na tento typ pomoci ve složité 
životní situaci zvykají a úroveň 
poskytovaných služeb stoupá.

„V roce 2016 jich využilo 406 
klientů a potěšující je zejména vze-
stupný trend. Na provozní náklady 
této sítě Kraj Vysočina v letošním 
roce vynaložil téměř 10 milionů 
korun. Na Třebíčsku a nyní i na No-
voměstsku dochází k přeměně 
těchto služeb na mobilní speciali-
zované paliativní týmy s takovým 
zastoupením lékařů, kdy se klienti 
mohou spolehnout, že jim lékař 
přijede pomoci domů v kterýkoliv 
čas,“ doplňuje Pavel Franěk (ANO), 
náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast sociálních věcí a ne-
státních neziskových organizací. 
Nemocnice Jihlava je navíc vyba-
vena patnáctilůžkovou paliativní 
stanicí a také další nemocnice 
v kraji disponují hospicovými lůžky. 
„Zastupitelstvo kraje schválilo no-
vou strategii, která nastínila další 
směry rozvoje hospicové péče, 
včetně možnosti zřízení dalšího 
lůžkového zařízení. Naplňováním 
této strategie se bude zabývat spe-
ciální pracovní skupina,“ nastínil 
náměstek Franěk. Lucie Pátková
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Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravila pro účastníky Mladé univerzity uměleckou dílnu zaměřenou na zručnost a trpěli-
vost při práci s různými látkami a vlákny.
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Zdravotní sestry 
a pracovníci 
v sociálních službách 
dostali přidáno
Od 1. července mají na Vysočině 
vyšší mzdy jednak zdravotní sestry 
působící ve směnném provozu 
v krajských nemocnicích, a pak 
také pracovníci poskytovatelů 
sociálních služeb, u nichž plat 
narostl od 9 do 23 procent. Zvýšené 
platové tarify by měly zastavit odliv 
školených pracovníků. „Lidé ze 
sociálních služeb stále častěji od-
cházeli například do průmyslových 
podniků, kde za práci ve směnách 
dostávají podstatně více. Kvůli 
historicky nízkému odměňování 
tak společnost o kvalitní sociální 
pracovníky přicházela,“ vysvětluje 
Pavel Franěk (ANO), náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast 
sociálních služeb.

Na navýšení mzdových tarifů 
pro všechna svá sociální zařízení 
obdržel pro letošní rok Kraj Vyso-
čina od státu 61 milionů korun. 
Tato částka ovšem není dostačující. 
Na dofinancování sociálních služeb 
odhadem schází ještě 18 milionů 
korun, na kterých by se podle slov 
hejtmana Jiřího Běhounka mohl 
podílet Kraj Vysočina.

Skutečnou potřebu ale nyní 
upřesňují přímo poskytovatelé 
sociálních služeb. Státní rozpočet 
se také zatím nepodílel na zvýšení 
platů, které v sociálních službách 
nastalo od listopadu 2016 a které si 
jen v letošním roce vyžádá dalších 
29 milionů korun.

„Rozhodnout o možném dofi-
nancování z prostředků kraje musí 
krajské zastupitelstvo, kterému 
tuto variantu předložím v září,“ 
konstatoval hejtman. Zvýšení platů 
zahrnuje prakticky všechny pracov-
níky v sociálních službách, což jen 
v případě krajských sociálních zaří-
zení znamená přes tisícovku lidí, ale 
týká se také obecních a nestátních 
zařízení. Co se týče zdravotních 
sester a nelékařských pracovníků 
z nemocnic zřizovaných krajem, 
těm od začátku letních prázdnin vý-
platní páska hlásí navýšení o 2 000 
korun. Jedná se o více než 1 600 
zaměstnanců. Lucie Pátková
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Miroslav Svoboda a Jiří Běhounek u pole se zaschlou pšenicí v Lipníku.

Petr Palovčík

Osm nových pochutin 
z Vysočiny se značkou 
Regionální potravina
Klobása, archivní sýr, perníkové 
preclíčky, malinový dort, brambory 
Princess nebo pstruh. To je jen 
příklad letošních výrobků, které 
ocenila osmičlenná odborná ko-
mise a svým rozhodnutím dobroty 
z Vysočiny zapsala na Seznam 
značky Regionální potravina. „Tra-
dičně se soutěžilo v devíti katego-
riích, o značku v Kraji Vysočina se 

ucházelo celkem 88 
produktů od 26 

výrobců 
a osm 
z nich 
prokázalo 
výjimeč-
nou kva-

litu. Nově 
tak fi gurují 

na vysočinském 
seznamu,“ informoval krajský rad-
ní pro oblast zemědělství Martin 
Hyský (ČSSD).

Krajské soutěže o Regionální 
potravinu, která je projektem 
Ministerstva zemědělství ČR, se 
letos uskutečnily už po osmé. 
Podporují lokální výrobce a na-
kupujícím pomáhají orientovat se 
na trhu. Podmínkou mimo jiné je, 
aby živnostníci a firmy vyráběli 
produkt v konkrétním regionu 
a podíl místních surovin dosahoval 
nejméně 70 procent.

Monika Brothánková
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Značka 
Regionální 
potravina: 

416 produktů 
ze 13 českých 

regionů

Aktuálně opravované úseky a dopravní omezení
Stavba Předpokládaný termín zprovoznění do

II/602 Jihlava – Dvorce 30. 10. 2017

II/405 Brtnice 15. 11. 2017

II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602–028 30. 11. 2017

II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka
Okružní křižovatka
Čejovská ulice

31. 10. 2017
16. 7. 2018

II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 31. 10. 2017

II/405 Jihlava – most Pančava II/405-001 31. 10. 2017

II/150 Ledeč nad Sázavou – zkapacitnění komunikace 21. 11. 2017 (90 dní od předání stavby)

II/602 křiž. III/13310 - Sedliště – křiž. II/347 do 30. 10. 2017 (50 dní od předání stavby)

I/38 Stonařov – Dlouhá Brtnice (ŘSD)
2. etapa: 
3. etapa: 
4. etapa: 

do 3. 9. 2017
do 1. 10. 2017
do 29. 10. 2017

foto na www.iKrajvysocina.cz
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Příležitosti pro Vysočinu
Jaderná elektrárna Dukovany byla 
uvedena do provozu v 80. letech 
20. století a naprosto zásadním 
způsobem ovlivnila rozvoj území. 
Čas letí rychle a všem čtyřem blo-
kům končí životnost. Dva bloky ji 
již mají prodlouženou, o další se 
bude žádat. Ale to nestačí. Je tře-
ba vybudovat nové bloky a již něko-
lik let za to aktivně bojujeme. Teď se 
ledy snad rozhýbaly. Z hlediska ter-
mínů je sice deset minut po dvanác-
té, ale i tak vzrostla naděje na spuš-
tění nového bloku v roce 2035. 
Naše úsilí nesmí polevit! Tato stra-
tegická státní investice je pro všech-
ny velkou příležitostí. Příležitostí 
udržet rozvoj regionu, tolik závis-
lého na rozhodnutí z osmdesátých 
let. Příležitostí udržet zaměstna-
nost v samotné elektrárně i v nava-
zujících aktivitách dodavatelských 
fi rem či službách. Dle odborných 
odhadů by se na výstavbě a provo-
zu nového bloku mohlo podílet až 
5000 lidí. Nových pracovních míst 
by mělo vzniknout 1700, z toho nej-
více pro vysokoškolsky vzdělané 
pracovníky. A zde je opět velká pří-
ležitost pro Vysočinu. Většina měst 
se potýká s odlivem mladých lidí, 
kteří odcházejí na univerzity a již se 
nevracejí. Výstavba v Dukovanech 
je šancí tomu výrazněji čelit. Další 
velkou příležitostí je modernizace 
infrastruktury a komunikací, kte-
rá zákonitě s výstavbou velmi úzce 
souvisí či jí dokonce musí předchá-
zet. Nesmíme tyto příležitosti pro-
marnit. Musíme být připraveni 
a jít tomu všemu naproti. Bojujme 
za Dukovany. Jsou naše.

Slovo zastupitele

Pavel Pacal 
(STAN + SNK ED)

náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro 
oblast regionálního 
rozvoje a územního 
plánování

 Potíže s televizí
V Senátu byla schválena novela 
zákona o elektronických komu-
nikacích, už ji i podepsal prezi-
dent. Posiluje postavení lidí vůči 
mobilním operátorům, ale hlavně 
zavádí nový standard televizního 
vysílání DVB-T2. Kvůli němu si 
musí do roku 2021 řada domácnos-
tí vyměnit televizní přístroj nebo 
set-top box.

A proč k tomu dochází, když se 
televize měnily poměrně nedávno, 
před šesti lety? Důvodem je, že 
pásmo nyní využívané pro DVB-T 
musí být uvolněno pro novou 
generaci rychlého mobilního 
internetu. A kvůli tomu se musí 
digitální televize posunout na jinou 
frekvenci. Uvidíme, jak se přechod 
povede u nás, na Vysočině, jaká tu 
bude kvalita signálu a pokrytí úze-
mí. Otevírá se zde i otázka možné 
podpory domácnostem na nákup 
nových přístrojů ze strany státu. 
Nejsem jejím příznivcem, i když 
nemocnicím a zařízením sociální 
péče by stát výdaje spojené s pře-
chodem na nový standard uhradit 
měl. Osobně nejsem ani velký 
konzument televize – navíc bydlím 
na hranici signálu z Jihlavy i z Brna 
a mám potíž s oběma vysílači 
pozemního signálu. A hlavně si my-
slím, že na Vysočině existuje dost 
jiných možností trávení volného 
času.

František Bradáč (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina a senátor

Přípravy na nový školní rok fi nišují 
Konec prázdnin je i ve znamení sta-
vařského spurtu. Největší krajské in-
vestice v oblasti školství přitom smě-
řovaly do Třebíče. Pro Obchodní 
akademii a Hotelovou školu v loka-
litě Borovina otevře kraj novou tělo-
cvičnu za 37,5 milionu korun. Tří-
podlažní objekt je vybaven zázemím 
se šatnami, umyvárnami a WC, re-
cepcí s ošetřovnou, je přizpůsoben 
osobám s omezenou schopností 
pohybu a propojen s vedlejší budo-
vou stravovacího zařízení. V Třebí-
či probíhá také přestavba budovy 
B a rekonstrukce budovy A Střed-
ní průmyslové školy a zcela nových 
učeben se dočkají studenti tamní-
ho Gymnázia. „V roce 2017 je roze-
stavěno nebo ve fázi projektové pří-
pravy na osm desítek akcí za zhruba 

266 milionů korun, přičemž vše jde 
na vrub krajského rozpočtu,“ vypo-
čítává náměstek hejtmana Kraje Vy-
sočina pro oblast majetku a fi nancí 
Josef Pavlík (ANO).

Například v Havlíčkově Brodě 
Střední zdravotnická škola a VOŠ 
zdravotnická zvětší kapacitu 
pomocí nově zbudovaných 
učeben a Gymnázium dokončuje 
výstavbu nového hřiště. Střední 
škola průmyslová, technická 
a automobilní Jihlava rekon-
struuje inženýrské sítě v detašo-
vaném pracovišti na Školní ulici 
a výměny oken se dočká průmyslovka 
v Pelhřimově. Na všech krajských 
školách navíc probíhaly v prázdnino-
vém čase nutné údržbové a úklidové 
práce. Petr Palovčík

S Vysočinou do Evropy se středoškoláci vydají podeváté
Dvoutýdenní kurz anglického ja-
zyka ve Velké Británii čeká na tro-
jici vítězů 9. ročníku úspěšné vě-
domostní soutěže S Vysočinou 
do Evropy. Vyhlašuje ji Kraj Vy-
sočina pro středoškolské studen-
ty, kteří se vzdělávají ve školách 
na území Vysočiny.

Soutěž je rozdělena do dvou 
částí. „V té průběžné mají soutěžící 
za úkol v co možná nejkratším 

čase správně odpovědět na otázky 
týkající se geografi e, historie, 
umění nebo významných osobností 
a událostí, které jsou spjaté 
s naším regionem, a to prostřed-
nictvím webových stránek www.
ourregion.cz. Třicet fi nalistů pak 
bude odpovídat na dvacet testových 
otázek v angličtině, deset nejlepších 
představí svou prezentaci opět 
v cizím jazyce na téma Tradiční 

výrobky z Vysočiny a tři nej-
úspěšnější získají pozvání do Velké 
Británie,“ uvedla krajská radní pro 
oblast školství, mládeže a sportu 
Jana Fialová (ČSSD).

Soutěžící se mohou regis-
trovat od 18. září, první kolo 
průběžné části odstartuje 16. října 
ve 14.00 a až do ledna 2018 budou 
následovat další čtyři kola. Finále 
soutěže v sídle Kraje Vysočina 

v Jihlavě připadá na 21. března, 
kdy výsledky 9. ročníku soutěže 
odhalí tři šťastné majitele čtr-
náctidenního kurzu anglického 
jazyka ve Velké Británii, kam 
odcestují během letních prázdnin 
v roce 2018. Ostatní fi nalisté se 
mohou těšit na věcné dary.

Monika Brothánková

Více na www.ourregion.cz

Poslední socha 
a pokání
Nedávno zemřel sochař Olbram 
Zoubek, který svou poslední 
sochu věnoval číhošťskému faráři 
Josefu Toufarovi. Když ji letos 
v zahrádeckém kostele na břehu 
švihovské přehrady odhaloval, 
sám cítil a otevřeně řekl, že už 
je to jeho poslední dílo. Nejvíc 
mě ale překvapilo, když navíc při 
slavnostním představení sochy 
přiznal, že ji bere jako své vlastní 
pokání. V době Toufarova týrání 
v roce 1950 byl prý právě na voj-
ně, a když tehdejší Rudé Právo 
posměšně psalo o takzvaném 
číhošťském zázraku i Toufarovi, 
tak se k tomuto posměchu také 
přidal.

Vzbuzuje ve mně úžas, když se 
devadesátiletý muž znovu dokáže 
přiznat ke svému poklesku z mlá-
dí, přestože ho – alespoň podle 
mého názoru – svým celoživotním 
dílem včetně například sejmutí 
Palachovy posmrtné masky nebo 
Pomníku obětem komunismu 
už dávno odčinil. Jeho přiznání 
na sklonku života určitě nebylo 
snahou se někomu zalíbit. Bylo to 
výjimečné gesto zvlášť v dnešní 
době, kdy se někteří politici za své 
chyby nejen nedokážou omluvit, 
ale ještě se z nich snaží udělat 
plus a prohlašují se za bojovníky 
proti politické korektnosti.

Čeněk Jůzl (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina

Provoz, nebo klid
V současné době jsem zaznamenal 
znepokojující informaci o zastavení 
přípravných prací na obchvatu 
obce Sedliště na komunikaci číslo 
602 spojující Jihlavu a Pelhřimov. 
Musím říci, že toto místo velmi 
dobře znám a denně tudy také sám 
projíždím. O obchvatu této obce 
se hovořilo řádově několik desítek 
let a čekají na něj hlavně majitelé 
domků těsně u silnice. Jak se zdá, 
čekání se značně prodlouží. Ať už 
byly důvody občanů pro odmítnutí 
varianty blíže k vesnici jakékoliv, 
je třeba si uvědomit, jaké dopady 
toto rozhodnutí přinese pro celou 
obec. Kraj Vysočina jako správ-
ný hospodář s veřejnými penězi 
usoudil, že původní 60miliono-
vá investice, která by narostla 

o dalších 100 milionů, by byla 
nepřijatelná pro daný účel stavby. 
Dojde tedy pouze k opravě stávající 
komunikace a obyvatelé přilehlých 
domků budou muset nadále strpět 
hučící auta pod okny. Škoda, že 
zastupitelé Vyskytné, pod kterou 
Sedliště spadají, nevzali v potaz 
všechny faktory, které jejich roz-
hodnutí přineslo. Při troše pokory 
a zdravého úsudku nelze přece 
trvat na maximalistických požadav-
cích několika jedinců. Kompromis 
maximálně možného byl vyčerpán 
a skutečnost, že několik zastupite-
lů odsoudilo obec k dalším letům 
čekání na obchvat, je alarmující 
a nepřijatelná. Alespoň pro mne.

Pavel Hodáč (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina 

Postavení 
odpovědných majitelů 
bytů se zlepší

Celá řada z nás (zhruba polovina 
obyvatel) žila nebo žije v bytech, 
které jsou v bytových domech. 
Od roku 2000 jsme se museli ze 
zákona stát členy společenství 
vlastníků a začít se starat o své 
bytové domy.

Problémů s tím spojených je 
více. Jeden z nejpalčivějších vzniká 
v okamžiku, kdy některý z majitelů 
bytové jednotky (člen společenství 
vlastníků) přestane platit například 
za služby či energie spojené se 
správou celého bytového domu. 
Protože společenství vlastníků 
je právnickou osobou majetkově 
odpovědnou, musí za dlužníka 
ostatní členové společenství jeho 
dluh zaplatit a potom ho od něj 
vymáhat.

Bohužel zatím tomu je tak, že 
společenství vlastníků jako věřitel 
bylo při vymáhání své pohledáv-
ky od dlužníka ve velmi slabém 
postavení proti ostatním věřitelům, 
a ve více než polovině případů tak 
byly pohledávky pro společenství 
v podstatě nedobytné.

Díky senátnímu návrhu zákona, 
který jsme pod vedením senátorky 
Jitky Seitlové předložili, se situace, 
předpokládám, nejpozději na pod-
zim změní. Společenství vlastníků 
se stanou upřednostňovaným 
věřitelem a tím budou mít před-
nostní nárok na úhradu pohledávky 
od dlužníka při realizaci úřed-
ního procesu (exekuce, dražba, 
insolvence) vymáhání pohledávek. 
Dojde tedy konečně k odstranění 
nelogické a neférové situace, kdy 
povinnosti si plnící majitelé bytů 
museli platit dluhy za majitele bytu 
– neplatiče, aniž by měli rozumnou 
šanci následně dluh vymoci.

Miloš Vystrčil (ODS) 
zastupitel Kraje Vysočina a senátor
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Interiér nové tělocvičny v Třebíči je 
kompletní, včetně sloupů na sítě 
a lehce demontovatelných bradel. 
Chybí jen zkontrolovat přístupový 
systém.

Začátek vyučování: ........................................................................pondělí 4. září 2017
Konec 1. pololetí: ..................................................................... středa 31. ledna 2018
Konec 2. pololetí: .....................................................................pátek 29. června 2018
Podzimní prázdniny: ........................... čtvrtek 26. října - pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny: ..........sobota 23. prosince 2017 - úterý 2. ledna 2018
Jednodenní pololetní prázdniny: .......................................... pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny: .....pondělí 26. února - neděle 4. března 2018 (Vysočina)
Velikonoční prázdniny: ............čtvrtek 29. března - pátek 30. března 2018
Hlavní prázdniny: ........................pondělí 2. července - pátek 31. srpna 2018
Začátek vyučování ve školním roce 2018/2019: ............ pondělí 3. září 2018

Organizace školního roku 2017/2018Organizace školního roku 2017/2018
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách 

a konzervatořícha konzervatořích

Prvňáčci dostanou na uvítanou 
cyklolékárničku nebo refl exní vestu
Nejenom spoustu nových zážit-
ků a znalostí, ale i užitečný kuf-
řík plný dárků si ze svého první-
ho školního dne odnesou prvňáčci 
na Vysočině. Kraj pro ně už šes-
tým rokem přichystal bezpečný 
kufřík, v němž mimo jiné naleznou 
cyklolékárničku, refl exní pásek 
a vestičku, omalovánky nebo sklá-
dačku traktoru a Igráčky. Součástí 
je také časopis Pastelka s krajskou 
tematikou bezpečného pohybu 
dětí ve škole a v přírodě.

„Kraj Vysočina se bezpečnosti 
dětí věnuje systematicky a v mnoha 
oblastech. Vzrůstající počet dětských 
úrazů, ať už v silničním provozu, 
nebo při běžných aktivitách, 
je patrný jak o letních prázdni-
nách, tak při návratu do školních 
lavic,” poznamenal hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD) s tím, že nejvíce ohrožení 
jsou právě žáci prvních tříd, kteří 

se poprvé pohybují bez doprovodu 
rodičů. A to je jeden z důvodů, proč 
tito čerství školáci obdrží kufřík, 
který se jim bude hodit nejenom 
na začátku jejich školní dráhy.

„Projekt má děti motivovat 
k bezpečnějšímu chování nejen při 
cestě do školy, ale i v přírodě, při 
sportu a mimoškolních aktivitách,“ 
doplnil hejtman Běhounek. Zelené 
kufříky budou ve zvolených školách 
předávat členové Rady Kraje 
Vysočina. V ostatních školských 
zařízeních se této příjemné 
povinnosti ujmou třídní učitelky 
a učitelé. Kufříky se dostanou 
ke všem prvňáčkům na Vysočině, 
včetně těch v malotřídkách a spe-
ciálních a praktických školách. 
Za projektem Bezpečně do školy 
i do přírody stojí spolu s Krajem 
Vysočina fi rmy z regionu, kterým 
není bezpečnost dětí lhostejná.

Lucie Pátkováfo
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První Týden 
generací 
v Jihlavě
Generace Vysočina, s. r. o., ŽIVOT 
99 – Jihlava, z. ú., a KOUS Vysoči-
na pořádají první Týden generací 
pod záštitou náměstka hejtmana 
Kraje Vysočina Pavla Fraňka (ANO) 
a náměstka primátora města Jihla-
vy Vratislava Výborného (ODS).

„V prvním ročníku Týdne gene-
rací se chceme soustředit na po-
jmenování problému. Každý den 
v týdnu bude věnován jednomu 
tématu a program zakončíme 
1. října v Horáckém divadle slav-
nostním představením Maxipsa 
Fíka. Ten potěší opravdu celou 
rodinu,“ vysvětluje za pořadatele 
Jarmila Skopalová, jednatelka 
společnosti Generace Vysočina, 
s. r. o.

Program zahájí 26. září v 15.00 
vernisáž fotografií ve foyeru Malé 
scény Horáckého divadla Jihlava 
nazvaná Vinohrad v průběhu 
roku a od 16.00 pracovní seminář 
Jany Maláčové, ředitelky Odboru 
rodinné politiky a politiky stárnutí 
MPSV ČR. Projekt spolufinancuje 
Kraj Vysočina.

Více informací na https://
www.facebook.com/event-
s/521783301486675/?active_
tab=about  Milan Pilař

Vysočina dál 
podporuje výuku 
češtiny na Zakarpatí
Od září 2017 bude Užhorodská 
státní univerzita nabízet i magister-
skou úroveň výuky českého jazyka, 
přičemž garantem je Kraj Vysočina. 
Bohemistika byla součástí nabídky 
už delší dobu, ale maximem bylo 
ukončení s titulem na úrovni 
bakaláře. „O výuku češtiny je 
v Zakarpatí velký zájem, nabízí ho 
základní školy i individuální kurzy, 
toto je proto velmi důležitý krok 
pro zajištění dostatečného počtu 
adekvátně připravených učitelů,“ 
konstatoval ředitel Krajského úřa-
du Zdeněk Kadlec, který v polovině 
srpna na Ukrajině kontroloval 
připravenost univerzity na start 
nového vzdělávacího programu.

Petr Palovčík

Další města na Vysočině 
se dočkají obchvatů 
Krajská rada rozhodla 
o přípravě projektových 
dokumentací pro silniční 
obchvaty Nového Veselí 
a Moravských Budějovic. 

V případě pětikilometrového úse-
ku silnice II/353 u Nového Ve-
selí je začátek stavby možný už 
do dvou let. Umožňuje to aktivní 
součinnost vedení obce při řeše-
ní majetkoprávních vztahů v mís-
tě vedení obchvatu. Práce v tříki-
lometrovém úseku silnice II/152 
u Moravských Budějovic začnou 
nejdříve za tři roky. „U obou pro-

jektů se chceme pokusit 
o získání evropských do-

tací, což by mohlo ná-
sledné práce i urychlit. 
Jde o fi nančně náročné 

plány, obě stavby budou 
odhadem stát zhruba 370 

milionů korun,“ doplnil Jan Hyliš 
(ČSSD) radní Kraje Vysočina pro 
oblast dopravy a silničního hospo-
dářství. Nákladnost a nedořešení 

pozemkových vztahů naopak za-
bránilo výstavbě obchvatu Sed-
liště. Kraj proto ještě tento rok 
opraví aktuální průtah v délce dva 

kilometry od křižovatky se silnicí 
II/347 směr Zachotín až ke křižo-
vatce se silnicí III/13310 směr Jih-
lava. Petr Palovčík

Volební podzim 2017 
Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 2017 se budou konat 
v pátek a sobotu 20.–21. října 
2017. O výsledku může 
svým hlasem rozhod-
nout každý plnoletý 
občan České republiky. 
Detailní informace nejen 
o podmínkách účasti či 
možnostech zapojení do voleb-
ních komisí pro Kraj Vysočina najdete 
na stránkách www.kr-vysocina.cz 
v levém menu sekce „Krajský úřad“ 
pod odpovídajícím názvem „Volby“. 
Politické strany, hnutí a koalice už 
odevzdaly své kandidátky a 1. září 
bude vydáno rozhodnutí o registraci, 
odmítnutí listin nebo o individuálním 
škrtnutí kandidáta. O pět dnů později 
Státní volební komise vylosuje čísla pro 
jednotlivé kandidátky.

V případě voleb do poslanecké 
sněmovny volič vybere jeden hlasovací 
lístek a obálku s ním vhodí do hlasova-
cí urny. Může přitom u vybraného sub-
jektu přidělit čtyři preferenční hlasy. 
V Kraji Vysočina může být na kandidát-
ní listině uvedeno maximálně 
20 kandidátů.  Petr Palovčík

Stavební práce na obchvatu Nového Veselí by mohly začít už do dvou let.
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Kandidátní 
listiny podalo 

24 stran. 

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 11. 9. 2017 
do 12:00 hodin.

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 ul. 57, 587 33 Jihlava. Více 

informací Jana Činčárová, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na pozici

požadujeme:
  střední vzdělání s maturitní zkouškou
  přehled v oblasti veřejné správy, znalost zákona č. 129/2000  
Sb. o krajích (krajské zřízení)
  výbornou znalost českého jazyka
  organizační a komunikační schopnosti
  uživatelskou znalost operačního systému MS Windows 
a souvisejících programů (MS Offi ce)
  řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit 
služební motorové vozidlo

výhodou:
  zkušenosti na obdobné pozici (asistent/asistentka)
  zkušenosti se spisovou službou programem GINIS

nabízíme:
  pracovní poměr na dobu neurčitou
  předpokládané zahájení pracovního poměru – říjen 2017
  plný pracovní úvazek, 8. platovou třídu
  vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefi tní program
  pozici vhodnou i pro absolventy

úřednice/
úředník na úseku 
organizace práce
odboru školství, 
mládeže a sportu
s místem výkonu práce 
Věžní 28, Jihlava

• průjezd ZETORů trasou Maršovice – Vysočina Arena 

• předání dílů pro akci „Postav si svůj traktor“ 

středním školám Kraje Vysočina

• autogramiády účastníků Rallye Dakar 

 Ivo Kaštana a Josefa Macháčka

• ZETOR CUP, soutěž v jízdě zručnosti 

 na náročné trati

• představení novinek v oblasti zemědělské 

 techniky

Partneři 
akce

    
 VYSO

ČINA

čtvrtek 
5. 10. 2017čtvrtek 
5. 10. 2017
VYSOČINA ARENA  

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
VYSOČINA ARENA  

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

9.30–14.00 hod.
9.30–14.00 hod.

Akce je součástí  projektu středních škol Kraje Vysočina 

s názvem „ROK ZEMĚDĚLSTVÍ A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“.

Občerstvení zajištěno. Vstup i parkování zdarma. 

Akce se koná za každého počasí.

postav si
postav si

svůjsvůjTRAKTORTRAKTORpostav si
postav si

svůjsvůjTRAKTORTRAKTOR

uvá
dí

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/

vysocinakraj

Informace pro žadatele o kotlíkové dotace
V druhé polovině září 2017 budou vyhlášena pravidla 
pro výměnu zdrojů tepla v rámci 2. kola Kotlíkových 
dotací. Kraj Vysočina má pro financování výměn zdro-
jů tepla v rámci této výzvy k dispozici 238,8 miliónů 
korun. Příjem žádostí bude zahájen nejdříve po 30 
dnech od zveřejnění Pravidel Rady Kraje Vysočina, 
všichni žadatelé budou mít tedy dostatek času pro 
přípravu podkladů.

Oproti první vlně kotlíkových dotací dojde k několi-
ka výraznějším změnám, které nastavilo Ministerstvo 
životního prostředí ČR. Nově bude stanovena podmín-
ka, že staré kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, 
které budou nahrazovány novým zdrojem tepla, nesmí 
splňovat emisní třídu 3, 4 nebo 5. Jedná se tedy pouze 
o kotle 1. a 2. emisní třídy a ty, u nichž výrobcem 
nebyla emisní třída stanovena. Toto budou žadatelé 

prokazovat Dokladem o kontrole technického stavu, 
tzv. revizní zprávou, kterou si musel do konce roku 
2016 nechat vystavit každý vlastník spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém te-
pelném příkonu 10 – 300 kW. V této výzvě již nebude 
možné nově instalovat kotel spalující výhradně uhlí. 
Dotaci ve výši max. 75 000 korun bude tedy možné 
získat na výměnu za automatický kombinovaný kotle 
na uhlí a biomasu, max. 95 000 korun na kondenzační 
plynový kotel, max. 100 000 korun na kotel spalující 
výhradně biomasu s ručním přikládáním a max. 
120 000 korun na kotel spalující výhradně biomasu 

s automatickou podávkou paliva a na tepelné čerpa-
dlo. V tomto kole byla zrušena povinnost realizovat 
tzv. mikroenergetická opatření.

Po vyhlášení výzvy plánuje Kraj Vysočina usku-
tečnit kulaté stoly v obcích s rozšířenou působností 
s cílem maximální informovanosti v území. Bližší 
informace o termínech a místech těchto setkání zve-
řejníme v dalším čísle novin Kraj Vysočina. Informace 
k plánované výzvě a užitečné odkazy získáte rovněž 
na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky nebo v pra-
covní době na telefonní lince 564 602 888.

Eva Láníková
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Cuketová dobrota se skořicí

Cuketové období je tady, a tak si 
k tradičním bramborákům, osmaže-
né cuketě, cuketovému zelí a dalším 
oblíbeným receptům přidáme jeden 
sladký s voňavou skořicí.

Ingredience:
40 dkg cukety
2 vejce
300 g cukru (může být i méně)
2 lžíce oleje
350 g polohrubé mouky
prášek do pečiva
vanilkový cukr
skořice

Postup
Vejce s cukrem našleháme 
do pěny, přidáme vanilkový cukr, 
olej, nahrubo nastrouhanou cuke-
tu a mouku s práškem do pečiva. 
Plech na pečení dobře vymaže-
me tukem a vysypeme hrubou 
moukou. Pečeme v předehřáté 
troubě na 180 °C přibližně 20 
až 25 minut. Posypeme skořicí, 
případně můžeme ozdobit čoko-
ládovou nebo citronovou polevou 
a přilepšit si domácí šlehačkou. 
Dobrou chuť.

Monika Brothánková

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:  Stamicovi určil nejvyšší plat   Výherci minulé křížovky: Hana Řežábková, Pelhřimov, Marie Čapková, Světlá nad Sázavou a Bohumil Zeman, Třebíč. Výhercům blahopřejeme!

Hotel Maršovská rychta je historickou budovou. První dochovaná písemná zmínka pochází z roku 1550. Rychta byla několikrát přestavována, dnešní podoba je 
z první poloviny 19. století. Na věhlasu … (tajenka), kteří tam s ovdovělou matkou prožili dětství. Jejich otec František do svojí předčasné smrti učil v Kelči na Va-
lašsku, kde také působil jako regenschori.

Křížovka o ceny

Autorství: Mar-
tin Němeček Vada výrobku Arabské muž-

ské jméno
Samice zvířete 

s parožím Sušenka
Pomoc:

EREB, ISTER, 
SŘÍN.

Člověk schopný 
číst myšlenky Biblická hora Včelí produkt Pobít na po-

vrchu
Mytický král 

elfů Na jaké místo? Značka sodíku Polní plošná 
míra

Doslovné 
uvedení citátu

Do toho místa 
(básnicky)

Otvory v míst-
nosti

Tučnolistá 
rostlina

Část podsvětí
A sice

Český spisova-
tel (Šimon) 

Kořist

1. díl tajenky Dělostřelec Intrika, komplot

Nechápavost
Dřív. název řeky 

Dunaj
2. díl tajenky

Dobytek
Nacházet se 
v přístavu 

(o lodi)

Značka 
kilopondu

Z vnitřku pryč

Tuberkulóza 
(zkr.)

Protiklad
Sarmaté

Stropní trám
Patřící lesní 

šelmě

Močovina 
(latinsky)

Korálový ostrov         
Inic. Krásno-

horské

Důrazný zápor
Hrdina

Dětský pozdrav
Pohyb vzdu-

chem
Nalévat

Označení dál-
kové přepravy

Koně (bás.)

Anglický zápor
Třásňový 
smeták

Mozol
Zajisté 

Komerční 
banka (zkr.)

Básnický zápor  
Název hlásky V

Jinovatka,  jíní 3. díl tajenky

Seknouti Výprask Pružiny

Tvrz Proseč ve středověku 
šlechtici nevyužívali ani 200 let
Na okraji vesnice Proseč na Hum-
polecku se až do dnešních dní do-
chovaly zbytky tvrze založené prav-
děpodobně ve druhé polovině 14. 
století. O jejích osudech mnohé ne-
víme. Historikové totiž až dosud ne-
objevili ani jediný písemný pramen, 
který by se přímo o tvrzi zmiňoval.

Její dějiny tak můžeme rekon-
struovat pouze na základě 
poznatků o jejích pravděpo-
dobných majitelích. Roku 
1391 listiny zmiňují regionální 
šlechtice, bratry Ondřeje, Hrocha 
a Beneše z Proseče. Žádná starší 
zmínka o tvrzi není, právě tyto 
tři sourozence proto historikové 
považují za její zakladatele.

V následujících desítkách let 
Proseč rychle měnila majitele. 
Zpravidla jimi byli neznámí 
a chudí šlechticové. Za zmínku 
stojí například bratři Jan a Jaroš 
z Proseče, kteří se v roce 1415 
připojili ke stížnosti proti upálení 
mistra Jana Husa. Svůj už dříve 
nevalný význam tvrz dál ztrácela 
na přelomu patnáctého a šest-
náctého století. Nedlouho před 
rokem 1543 ji sice koupili majitelé 
nedaleké Lipnice Trčkové z Lípy. 
V té době už ale na tvrzi nejspíš 
nikdo nebydlel, dobové listiny 
totiž připomínají pouze přilehlou 
vesnici. Přesné okolnosti zániku 
Proseče ale dodnes známé nejsou.

Do současnosti se z tvrze 
dochovala pouze část věže. 
Nachází se v těsné blízkosti 
rodinných domů, její okolí proto 
bylo při novodobé výstavbě 
výrazně změněno. Nedochovaly 
se proto žádné zbytky bývalých 
hradních příkopů nebo valů.

Zbytky tvrze se nacházejí v jižní 
části vesnice Proseč. Turisté se 
k ní můžou dostat po červené 
turistické značce z Humpolce 
nebo po zelené značce z Řečice 
nebo z Kaliště. Jiří Svatoš

Na zbytcích věže jsou zřetelné stopy požáru. Je proto pravděpodobné, že tvrz v patnáctém nebo šestnáctém století 
vyhořela.
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… maršovské rychty kamenné, 
pohádky dětství blažené…
Tímto dojemným textem vzpo-
menuli na dobu svého starosvět-
sky krásného dětství v melo-
dickém Bábinčině maršovském 
valčíku bratři Jaroslav a Petr 
Křičkovi. Hudební skladatel 
a spisovatel. I jejich sestra Pavla 
nosila po celý život maršovskou 
rychtu v srdci. Tu pak ve stáří vě-
novala spolu s pozemky a lesem 
státu. Její strýc, proslulý lékař 
a spisovatel, Josef Svítil – Kárník 
ji nazval „dobrou vílou horácké-
ho kraje“. Od odchodu spisova-
telky a učitelky Pavly Křičkové 
na věčnost uplynulo 10. čer-
vence 45 let.

Tři sourozenci se narodili v Kel-
či na Valašsku, kde byl tatínek 
učitelem. Po jeho předčasném 
úmrtí se mladá vdova odstěhova-
la s dětmi na rodnou maršovskou 
rychtu. Dnes je z její rozlehlé, 
empírově upravené budovy 
známá restaurace a hotel. Obec 
Maršovice, součást Nového 
Města na Moravě, je proto pro 
turisty a gurmány vyhledávanou 
destinací.

Ochotný personál ukáže nejen 
pamětní desku na budově rychty, 
ale i tu v poschodí hotelu, v jizbě 
bratří Křičků. Je na ní do mra-
moru vyryt nápis: Zde v rychtě 
od dětství snili a tvořili svá 
umělecká díla hudební skladatel 
Jaroslav a básník Petr.

Jaroslav Křička se narodil před 

135 lety 27. srpna 1882. Zpod 
bílého štítu maršovské rychty, 
kam se celý život rád vracel, 
nastoupil po absolutoriu havlíč-
kobrodského gymnázia a pražské 

konzervatoře úspěšnou cestu 
skladatelskou i pedagogickou. 
V jeho hudebním díle převládala 
tvorba pro děti. Nejen pro svoje, 
ale i pro ty, které na školách 
vyučoval, napsal množství písní, 
ukolébavek a skladeb plných 
radosti a humoru.

Úspěchu se dočkala jak dětská 
zpěvohra Ogaři, v níž byl poprvé 
uveden populární Bábinčin 
maršovský valčík, tak i revuální 
opera Tlustý pradědeček, lupiči 
a detektivové na libreto Josefa 
Čapka. S ním ho pak pojilo trvalé 
přátelství.

Jaroslav Křička, jehož hudební 
pedagog a sbormistr Jaromír 
Klobouk nazval klasikem dětské 
hudební tvorby, zemřel 23. ledna 
1969. Pavel Kryštof Novák

Dny otevřených ateliérů na Vysočině v říjnu posedmé
Sedmý ročník podzimní slavnos-
ti výtvarného umění a umělec-
kých řemesel v regionu Vysočiny 
se tentokrát uskuteční v sobotu 
7. a v neděli 8. října. O tomto víken-
du výtvarníci a umělečtí řemeslní-
ci v regionu zpřístupní svá tvůrčí 
zázemí. Návštěvníci se tak s nimi 
mohou osobně seznámit v jejich 

domácím prostředí. „Cílem pro-
jektu je propagace umění, řemesel 
a zprostředkování kontaktu tvůrce 
a návštěvníka,“ upozorňují orga-
nizátoři z Muzea Vysočiny Havlíč-
kův Brod, které tradičně celou akci 
v Kraji Vysočina organizačně za-
bezpečuje. V tomto roce se do akce 
zapojí na dvě stovky tvůrců na sto 

padesáti místech. A to jak ve měs-
tech, tak i v menších obcích. 
V rámci akce budou samozřejmě 
opět přístupné dvě desítky veřej-
ných i soukromých galerií a někte-
ré umělecké a výtvarné školy všech 
stupňů. 

Při minulém ročníku počasí 
umělcům i jejich návštěvní-

kům přálo, takže se bilance 
návštěvnosti, dle podpisov ých 
archů, v yšplhala k rekordnímu 
číslu 12 000 návštěvníků. Dny 
otevřených ateliérů dávají 
prostor pro prezentaci tvůrců 
a ohlasy návštěvníků signa-
lizují, že má smysl je pořádat 
i nadále.

Organizátoři ve druhé polovině 
září budou především do infor-
mačních center a knihoven 
v regionu distribuovat brožurky 
s podrobnými informacemi 
a kontakty na otevřené ateliéry 
a dílny. V Novinách Kraje 
Vysočina, které budou na začátku 
října doručovány do schránek 

všech domácností v regionu, bude 
také uveřejněn celostránkový 
inzerát s aktuálními kontakty 
na zúčastněné tvůrce. Informace 
o akci jsou průběžně aktuali-
zovány na webových stránkách 
www.vysocina-kultura.cz, www.
muzeumhb.cz a facebookových 
stránkách akce. Jiří Jedlička

Ve zbytku věže jsou dodnes patrné zbytky vchodu.

Maršovská rychta
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725 774 710

Přednáška ZDARMA 
„Jak na učení bez mučení“

Jihlava
22. 8. 2017 v 17:00
12. 9. 2017 v 17:00

Pelhřimov
24. 8. 2017 v 17:00
14. 9. 2017 v 16:00

 Havlíčkův Brod
29. 8. 2017 v 17:00

12. 9. 2017 v 17:00

Neváhejte a přihlaste 
se na přednášku!

725 774 710
www.basic.cz

Dyslektik neznamená hlupák
Mgr. Iva Nováková, Časopis „Zdraví a krása“
Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory 
krásným větám, které čtete ve studijním 
plánu svého dítěte, realita je taková, že 
jeho handicapt ve škole skoro nikoho 
nezajímá. Dyslektik, dysgrafik, či majitel 
jiné podobné poruchy? Pro některé učite-
le prostě hlupák, který pomalu čte a ještě 
pomaleji chápe. 

Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se doma 
učí dlouhé hodiny, ovšem výsledky ve ško-
le tomu rozhodně neodpovídají. Jakoby vů-
bec nechápalo, co čte, natož, aby dokáza-
lo text někomu přetlumočit. Nakonec vám 
nezbude nic jiného, než denně nastudovat 
několik předmětů a znovu je dítěti odvy-
kládat. Což o to, pokud trénujete na pozici 
učitele v základní škole, není to na škodu. 
Jsou-li vaše ambice přece jen trochu jiné, 
zřejmě vás několikahodinová denní ztráta 
zrovna nadšením nenaplňuje...

 Zázrak? Asi jo...
„Co jsem ve škole nepochopil za pět ho-
din, i když jsem popsal 15 stránek, pocho-
pil jsem v Basicu za deset minut. (Popsal 
jsem dva řádky).“ student, 14 let

„Míša je těžký dyslektik, dysgrafi k, dyskalku-
lik s diagnózou LMD. Těžko se soustřeďuje, 
trpí poruchou chování a učení. Vyzkoušeli 
jsme všechny možné prostředky - terapie, 
domácí učitele atd. - bohužel s chabým vý-
sledkem. A najednou se stal zázrak; objevili 
jsme BASIC a učitelku, která má výjimečné 
schopnosti. Během letního intenzivního 
kurzu se Míša zlepšil zázračně: plynule si 
čte, ve psaní používá diakritiku, kterou dříve 
úplně opomíjel. Největší radost mi udělal, 
když cca po dvoutýdenní terapii jsem ho na-
šla doma s knížkou v ruce, kterou neodložil 
přes hodinu a přelouskal prvních 30 stran. 
Teď vidím syna spokojeného, šťastného. 
Děkujeme!!!“ paní N.

Desítky stránek popsaných podobnými 
vzkazy jsem četla jako ve snách. Že by 
opravdu existovala alternativa denního 
únavného doučování? Zní to skoro jako 
zázrak. Rozhodně po těch letech, co doma 
bojujeme s poruchou učení.

Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že 
Studijní centrum Basic, o.p.s. (www.basic.
cz)
pomáhá dětem a studentům jakéhokoliv 
věku zvládat problémy se čtením, psaním 
či pravopisem pomocí specializovaného 
individuálního doučování. Na základě 
dosavadních výsledků se zdá, že i tyto děti 
máji šanci zařadit se mezi úspěšné stu-
denty a zajistit si tak uplatnění v životě. 

No, nebudu přehnaný optimista, který 
věří, že si tento program najde v dohledné 
době cestu do našich základních škol. 
Ale díky bohu, my si můžeme najít cestu 
k němu. 
 Iva Nováková

Studijní centrum BASIC
Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01
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SELVO 4800
Motor: 800W/24V

73 316,-

SELVO 3500

SLEVA 
40 %

E-ATLAND 7.2 20‘‘
Motor: BAFANG MAX 

SELVO 4250

Bultaco Brinco R

 Jihlava, Fritzova 4 | |  | |

VÝPRODEJ 
ELEKTROKOL: 

PRO 
 

volejte:
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MICHLiq
váš inteligentní 
průvodce 
ekonomikou

K dostání u dobrých knihkupců a na respektstore.cz

Den zemědělců, potravinářů
a venkova Kraje Vysočina – Dožínky
a Den otevřených dveří památek
9. září 2017 – Jihlava

 Masarykovo náměstí   10–17 hod.  |  moderují: Karel Paštyka a Lydie Jakubíčková

POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka dechových hudeb:
10.00–11.30 DOŽÍNKY (zahájení)  |  dožínkové tance s předáním dožínkového věnce a kytic zástup-

cům města, Kraje Vysočina a zemědělcům  |  účinkují folklorní soubory Pramínek a Šípek
12.00–13.30  KRAJANKA  |  populární pražská dechovka
13.45–15.15 JIŽANI  |  jihočeská dechová hudba z Českých Budějovic. Mistr republiky dechových hudeb
15.45–17.15 ŠOHAJKA  |  koncert dechové hudby z Dolních Bojanovic. Vítěz Zlaté křídlovky

 
 Doprovodný program na náměstí   10–17 hod.

výstava zemědělské techniky  |  výstava vozidel značky KIA  |  ochutnávka regionálních potravin kraje 
Vysočina  |  brambory ochutnávka a prodej, mléko, kefír…  |  naučná stezka pro děti – poznávání 
zemědělství a přírody  |  atrakce pro děti: historický dřevěný kolotoč na ruční pohon, dětská střelnice 
ve tvaru hradu, malování na obličej, cukrová vata, nafukování balonků  |  výtvarné dílny pro děti – 
Barvínek – drátkování, ruční výroba, malování apod.  |  MICRO ZOO – stánek s propagačními materiály 
zoo, živá zvířátka, poníci…  |  JARMARK  |  projížďky kočárem po historické části města

ZÁŽITKOVÝ A EDUKATIVNÍ PROGRAM S KOZAMI
15.15–15.45 VYSTOUPENÍ  |  děti se zábavnou formou seznámí s tím, jak kozy žijí, čím se živí, uvidí 

ukázku dojení a výcvik koz (před pódiem)
15.45–17.15 INTERAKTIVNÍ ČÁST  |  stanoviště s kozami  |  děti se mohou pomazlit, krmit je, dávat 

jim různé povely (sekce B náměstí)  |  Děti obdrží kozí razítko.

 Jihlavská radnice, velká zasedací síň   15–17 hod.

od 15.00 Jihlava ve fotografii včera a dnes  |  volné pokračování 
 promítání s komentářem nad místy v našem městě 
  – ak. mal. Martin KOS.

mediální partneři akce:

Okresní agrární komoraKrajská agrární komora 
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6 cm 5 x 5 cm
100 cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 45,00 Kč 48,00 Kč
160 cm 48,00 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 58,00 Kč
200 cm 59,00 Kč 64,00 Kč

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

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

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

PLETIVO

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

www.prodej-pletiva.cz
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Krajská správa 
a údržba silnic 
Vysočiny
pořádá 

8. září 2017
8. září 2017

CESTÁŘSKÉ
CESTÁŘSKÉ  
CESTÁŘSKÉ
CESTÁŘSKÉ  

RODEORODEORODEORODEO
S VÝSTAVOU KOMUNÁLNÍ

S VÝSTAVOU KOMUNÁLNÍ

TECHNIKY
TECHNIKYS VÝSTAVOU KOMUNÁLNÍ

S VÝSTAVOU KOMUNÁLNÍ

TECHNIKY
TECHNIKY

Areál Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny
v Jihlavě, Kosovská 16,
začátek v 9.00 hod.

Akce se koná pod záštitou 
hejtmana Kraje Vysočina
MUDr. Jiřího Běhounka
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Vysočina bude 
znovu hostit dva 
půlmaratony
V září se v Kraji Vysočina podobně 
jako v minulých letech uskuteční 
dva půlmaratony. Na první mohou 
vytrvalci vyrazit v neděli 10. září 
v Jihlavě, na druhý v sobotu 
23. září v Havlíčkově Brodě.

Kromě tradičních více než 
21 kilometrů dlouhých tratí budou 
součástí obou závodů také třeba 
štafety nebo klání pro rodiny s dět-
mi. Na oba půlmaratony se lidé 
budou moci hlásit jak elektronicky, 
tak přímo v den závodu v místě 
konání. Jiří Svatoš

Foto z prázdnin: Letní dovádění s Krajem Vysočina

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz
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Nejstarší český 
fotbalový turnaj 
v Žirovnici vyhrála 
Jihlava
Perleťový pohár uspořádal žirovnic-
ký fotbalový oddíl poprvé už v roce 
1933. Postupně se z něj stal turnaj, 
na který před začátkem sezony 
pravidelně přijíždějí přední ligové 
celky z Česka i ze zahraničí.

Ani letošní 84. ročník nebyl 
výjimkou. Do Žirovnice dorazili hráči 
pražské Dukly, jihlavské Vysočiny 
a také jedenáctý tým loňského roční-
ku slovenské ligy – Tatran Prešov.

Nejlépe se na Pelhřimovsku vedlo 
Jihlavským. Ti sice prohráli úvodní 
duel turnaje s Prešovem 0:1 po poku-
tových kopech, v závěru Perleťového 
poháru ale zvládli zápas s Duklou 
Praha. Celek z hlavního města sice 
dvakrát vedl, ale Vysočina vždy 
vyrovnala a vítězný gól na 3:2 dal 
z penalty Michael Rabušic. Druhou 
příčku obsadil Prešov, pražská Dukla 
skončila třetí. Jiří Svatoš

Zlato vícebojaře Sýkory

Rodák z vesničky Ptáčov u Třebíče – dese-
tibojař Jiří Sýkora – dosáhl na další skvělý 
úspěch. Z evropského šampionátu atletů 
do 23 let v polské Bydhošti si totiž přivezl 
zlatou medaili. Získal 8084 bodů a za svým 
osobním rekordem tak zaostal jen těsně.

Po prvním dnu soutěží byl Sýkora pátý. 
Druhý den ale zvládl výborně. Nejdřív nej-
rychleji v kariéře zaběhl 110 metrů překážek, 

pak byl nejlepší v hodu diskem i v následném 
hodu oštěpem. V závěrečné patnáctistovce si 
tak mohl už jenom kontrolovat svůj náskok 
před druhým Švédem Samuelssonem.

Rodák z Vysočiny už ve své kariéře dosáhl 
mnoha úspěchů na mezinárodních soutě-
žích. Jeho dosavadním vrcholem byl titul 
juniorského mistra světa z roku 2014.

Jiří Svatoš

Na olympijský bronz zápasník 
z Brodu čekal devět let
Z olympijských her v Pekingu odjížděl zápas-
ník Marek Švec zklamaný. Toužil po medaili, 
v zápase o bronz ale prohrál s Kazachstán-
cem Assetem Mambetovem. Loni se ale 
zjistilo, že Mambetov v Pekingu dopoval.

Medaili proto dodatečně – přesně 
devět let po pekingské olympiádě – dostal 
právě Švec, a to přímo v centru Havlíčkova 
Brodu, kde se narodil. „Jsem rád, že medaili 
dostávám doma v přítomnosti rodiny,“ řekl 

brodský rodák po předávání, na které se 
přišly podívat stovky lidí.

Podle původních plánů měl Švec medaili 
dostat na zahradě sídla Českého olympijské-
ho výboru. Nejprve s tím sice souhlasil, pak 
ale navrhl, jestli by se ceremoniál nemohl 
konat v Havlíčkově Brodě.

Pamětní medaili na Havlíčkově náměstí 
dostal také Švecův trenér Ervín Varga, který 
brodského zápasníka v roce 2008 vedl.

Účast na sportovní škole jen pro nejlepší
Na konci července se v Jihlavě 
na Mezinárodní sportovní škole 
znovu sešlo skoro 50 hokejistů 
z České republiky a z Finska. Účast-
níky kempu vybírají z talentova-
ných mladých hráčů trenéři, kteří 
je sledují celý rok a mají s nimi 
pravidelná soustředění.

Koučové kromě hokejových 
kvalit posuzují také třeba studijní 
výsledky. Účast na kempu si tedy 
hráči nemůžou předplatit.

Češi a Finové jsou v Jihlavě 
rozdělení do dvou česko-finských 
týmů. Dopoledne vždy trénují a od-
poledne hrají klasická hokejová 
utkání.

Hokejový kemp se letos na Vy-
sočině konal už posedmé. Součástí 
jihlavské Mezinárodní sportovní 
školy letos už potřetí byla také 
florbalová část, které se rovněž 
účastnili mladí florbalisté z Česka 
a z Finska. Jiří Svatoš

U Chotěboře se utkala evropská letecká elita

Nejlepší akrobatičtí letci z celé 
Evropy se ve druhém srpnovém 
týdnu sešli na Vysočině. Na letiš-
ti v Počátkách u Chotěboře o me-
daile z Mistrovství Evropy bojo-
valo skoro 50 pilotů ze 14 zemí. 
Nechyběli mezi nimi třeba let-
ci z Ruska, Velké Británie nebo 
Francie.

Mezi soutěžícími byl i 71letý 
Ital Franco Cillario. A o evropské 
medaile zápolily také dvě ženy. 
Titul si nakonec z Vysočiny 
odvezl Rus Dmitrij Samochva-
lov. Nejlepší z Čechů Petr Kouřil 
skončil šestnáctý.

Kromě desítek soutěžních letů 
diváci, kteří na počátecké letiště 

dorazili, viděli také několik exhi-
bičních vystoupení. Při slavnost-
ním zakončení šampionátu své 
umění v Počátkách ukázal třeba 
pilot armádního Gripenu Ivo 
Kardoš, který akrobatická čísla 
se svou stíhačkou předváděl těsně 
nad zemí.

Jiří Svatoš
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Na počáteckém letišti diváci viděli desítky letadel – od sportovních až po armádní gripeny.

fo
to

 T
om

áš
 L

ys
ý

Jeden ze zápasů na kempu byl takzvaně ofi ciální. Pod střechou stadionu tak 
visely vlajky, hrály se hymny a diváci mohli utkání sledovat na internetu.
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Mezi dospělými patří Sýkora ve vícebojích k české špičce. Na posledním halovém republikovém šam-
pionátu byl v sedmiboji druhý. 
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Šťastného Marka Švece podpořili lidé na zaplněném Havlíčkově náměstí.

Veselé odpoledne v Olešné u Pelhřimova. Počasí přálo Letnímu dovádění i ve Ždírci nad Doubravou.

Více na www.jihlavskypulmaraton.cz 

a www.havlickobrodskypulmaraton.cz. 

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

zve širokou veřejnost
na výstavu

Země živitelka
24. – 29. 8. 

2017

Výstaviště 
České 

Budějovice
Expozici Kraje Vysočina 

najdete v pavilonu T.


