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Jezdecký areál Třebíč – Polanka
(u koupaliště)
Program:
Memoriál Ladislava Svobody,
honební parkur, koňská show,
ukázky westernu, jezdecké práce fríských koní, dostih malých
plemen koní a další.
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Úvodní slovo

Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD)

Školní rok a silnice
Všechno má svůj začátek i konec. Školákům utekly dva měsíce prázdnin jako voda. Naopak
stejný čas na opravu některých
krajských komunikací se zdál
řidičům nekonečně dlouhý. Vysvětlovat dětem, proč nemohou
být prázdniny delší a řidičům,
proč některé uzavírky komplikují provoz déle, než je nezbytně nutné, by zabralo více místa,
než mám na této stránce k dispozici. Proto jen velice stručně.
Stále platí, že škola je základ života. Vzdělání je jedním z nejdůležitějších odrazových můstků do života a navíc
stovky dětí se vrací do opravených a modernizovaných škol.
Možná některá z nich změnila
přes prázdniny svůj název, ale
stále v ní budou přísní a spravedliví učitelé rozdávat jedničky a dvojky.
V silničářské hantýrce jedničky a dvojky rozlišují kategorie pozemních komunikací.
Jejich opravy patří k prázdninovému koloritu Vysočiny.
Léto je nejpříhodnějším ročním obdobím pro zvyšování jejich bezpečnosti a rozsáhlejší
modernizaci. Občas se plány
silničářů nepotkají s trpělivostí
motoristů a trochu to „jiskří“.
Ale i ty nejdelší opravy jednou
skončí a trocha nekomfortu
bude kompenzována fajn svezením po kvalitní silnici.
Děkuji všem motoristům projíždějícím Vysočinou za trpělivost. Stejnou trpělivost teď pár
měsíců budou potřebovat zase
i všichni rodiče a učitelé.
Šťastný vstup do nového školního roku!

Opravy na silnicích:
U Tří věžiček světla, v Náměšti
rekonstrukce průtahu
Jedna z důležitých staveb v Kraji
Vysočina je hotová, druhá v plném
proudu. Nebezpečnou křižovatku
na silnici první třídy vedoucí od Tří
věžiček do Stříteže u Jihlavy nově
řídí semafory. „Situace u Tří věžiček
byla problémová. Původně ji měl
vyřešit kruhový objezd, ten by se tam
ale nevešel, a tak jsme se rozhodli
pro světelnou křižovatku,“ objasnil
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast dopravy a majetku Libor
Joukl (ČSSD). Náklady na výstavbu se
vyšplhaly na více než sedm milionů korun; podělil se o ně kraj, město Jihlava
a obec Střítež. Celou akci koordinovala
společnost Jipocar.
Další potřebná a velká oprava začala v Náměšti nad Oslavou, kde dělníci
pracují na novém průtahu městem.
„Jsme rádi, že se nám daří realizovat
krajské projekty ve spolupráci s městy
a obcemi. Jihlava, Střítež a Náměšť jsou
toho důkazem,“ uvedl náměstek Joukl. Průtah v Náměšti je nyní uzavřený
a řidiči musí jezdit po objížďce, která
potrvá do konce října. Lucie Pátková
Více na www.kr-vysocina.cz

Muzeum Vysočiny
mělo prázdniny

Novoměstský
král velehor

Ořechov zdobí
zlatá stuha

Nové expozice
za evropské dotace

Radek Jaroš mezi patnácti
na světě – K2 na pátý pokus!
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Učení o prázdninách
děti láká a baví
Na začátku srpna se bezmála 150 dětí zapojilo
do šestého ročníku mezinárodní prázdninové Mladé
univerzity.
Petr Palovčík

Studenti z Rakouska a Česka
absolvovali týden přednášek,
workshopů a tvůrčích dílen. Poznali vědecká pracoviště, zákulisí
práce v muzeích i tvůrčí práci architektů, hudebníků a fotografů.
Většinu času prožili v okolí Waldviertelu, ale zavítali i na Vysočinu – poznali Telč, krásu Špičáku
i kouzlo Brtnice.
„Účastníci univerzity poznávají nejen netradiční obory lidské činnosti, ale také věci, které

Účastníci univerzity si užili i tradiční závěrečný ceremoniál.

je spojují – historii a kulturu,“
vysvětluje podstatu akce Marie
Kružíková (ČSSD) radní kraje
Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu
a dodává: „Bonusem je i prohloubení jazykových znalostí, ke kterému během společného plnění
úkolů nebo dvojjazyčných přednášek dochází.“
V Telči studenti s muzikantem
Matějem Kolářem přenášeli prvky renesanční hudby do současné
podoby a pátrali po zajímavých
detailech architektury s fotografem Vladimírem Kuncem. V Brtnici se snažili navrhnout novodobé ornamenty inspirované
secesní tvorbou světoznámého
architekta a vysočinského rodáka Josefa Hoffmanna. „ Jednou
bych chtěla jít na stavební školu
a být architektka. Hodně mě to
baví,“ svěřila se třináctiletá Markéta ze Šlapánova a s úsměvem
dodala, že učení o prázdninách jí
nevadí. „Před začátkem Univerzity jsem byla na soustředění spojeném s biologickou olympiádou.

foto: archiv Kraje Vysočina

hejtman
Kraje Vysočina

Vesnice
roku 2014

Děti z Vysočiny i Dolního Rakouska si v Telči hrály s optickými klamy.

Asi jsem studijní typ.“ Večerní program je spojený se zábavou a sportem, ale že si účastníci užívají i naučný program,

potvrdila jedna z organizátorek
Linda Šutová: „Je hodně dětí,
které byly na univerzitě vloni
a teď litovaly, že jim bude příští

DEN S KRAJEM VYSOČINA
Vysočina – zdravá, čistá, bezpečná

12. září 2014
Masarykovo náměstí, Jihlava
10.00–13.00 Program pro děti, školy – zábavné dopoledne a soutěže s promotýmem Kraje Vysočina
13.00–13.30 Naučte se ZACHRÁNIT ŽIVOT – Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina slaví 10 let
13.30–15.00 Oslava svátku seniorů – Dechová kapela Vysočinka
15.00–15.30 Naučte se ZACHRÁNIT ŽIVOT – Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina slaví 10 let
15.30–16.30 Dětský program – Václav Upír Krejčí, Jů a Hele
16.30–17.00 Čisté životní prostředí – zdravý životní styl a čisté ovzduší Vysočiny
17.00–18.00 Koncert – Miroslav Žbirka s kapelou
18.00–21.00 Vystoupení ﬁnalistů soutěže Vysočina hledá talent
V průběhu celého dne se můžete naučit základy první pomoci
a získat diplom záchranáře. Naučíte se např.: ošetření zlomenin, popálenin,
zastavení krvácení, nepřímou masáž srdce, zprůchodnění dýchacích cest
a další rady a návody chování se v krizových situacích.

Těšit se můžete také na:

- Ukázky a prodej včelařských produktů, nahlédnutí do života včel,
vědomostní soutěže
- Ukázky měření kvality ovzduší „Víte co dýcháte?“
- „Jízda do stanice recyklace“ – přineste na náměstí starý spotřebič
a vyhrajte nový
- BESIP – simulátor dopravní nehody
- Ukázky policejní a hasičské techniky

Můžete si zasoutěžit a vyhrát zajímavé ceny.
Vstup zdarma. Více info na www.kr-vysocina.cz

rok už víc jak čtrnáct let a nebudou se moci zúčastnit.“
Více na www.jungeuni-waldviertel.at
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Vesnicí roku 2014
je Ořechov na Žďársku
Titul Vesnice roku Kraje Vysočina opět zůstává v obci
na Žďársku. Po Jámách letos prestižní ocenění získal
Ořechov a jeho místní část Ronov.

Zlatou stuhu nakonec získal Ořechov s místní částí Ronov. „Je to pro
nás velmi prestižní ocenění, kterého si vážíme a máme z něj obrovskou radost,“ neskrývala nadšení
o každého obyvatele, vrátí tím,
při slavnostním předávání starostže budou zajímavější pro život.
ka Ořechova Petra Slámová. Podle
V tomto také vidím hlavní přínos
předsedy komise a starostéto soutěže,“ říká krajský
ty předloňského vítězastupitel Tomáš Kučera
ze Křižánek Jana
s
ná
o
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Na krajském úřadě
zprovozní chytré
kiosky

foto: Jaroslav Loskot

Spolupráce Kraje Vysočina s Tchaj-wanem má další zajímavý výstup,
jde o systém prvních pěti tzv. chytrých kiosků, které budou do zkušebního provozu uvedeny na krajském
úřadě v Jihlavě.
„Máme představu, že budou
ve všech čtyřech budovách a jeden
u vstupu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Chytré kiosky by mohly být v budoucnu rozšířeny např. v nemocnicích, školách, kulturních zařízeních
na Vysočině. Na Vysočině by tak
vznikla jednotná informační platforma, kterou by mohli využívat obyvatelé i turisté.
Chytrý kiosek je vlastně počítač s několika režimy. Standardně
na něm poběží prezentace, kde se
obyvatel nebo turista dozví základní
informace. Interaktivní režim nabízí navigace, turistického průvodce
s možností stažení průvodcovského
systému kraje, internet, zabudovanou webkameru. „Návštěvník se
může vyfotit, přidat fotku do e-mailu a poslat ji rodině. Kreslicí služba
umožňuje zprávu přizdobit obrázkem. Chceme, aby to lidi bavilo. Když
to zjednoduším, kiosek je takový
velký, chytrý telefon,“ přiblížil Václav
Jáchim z odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Počáteční investice činí celkem
2 360 000 korun, kraj pořídí pět
kiosků za celkem 1 400 000 korun. Zbývajících 960 000 korun
činí neomezená licence na jejich
provozování a správu obsahu. Pokud vše půjde podle plánu, chytré kiosky by se měly na krajském
úřadě objevit na přelomu září
a října letošního roku.

Hejtman Jiří Běhounek (nez. za ČSSSD) a předseda Senátu PČR Milan Štěch
(ČSSD) předávají starostce Ořechova Petře Slámové (NZ) Zlatou stuhu.

Značku Vysočina – regionální
produkt® získalo nově dalších
devět regionálních výrobců. Mezi
certifikovanými výrobky je cereální a chlebové pečivo z Pekařství
Jiří Žák, Termesivy u Havlíčkova
Brodu, vepřové a hovězí taliány
z Mitrovského dvora ve Strážku,
víno z jediné regionální vinice Vinařství Sádek v Kojeticích
na Moravě a medové perníčky
Taťány Nečasové ze Sněžného.
Dále svatovítské masné speciality z jemnické firmy Roaktiv, pivo
Harrach společnosti Aqueko Lavičky u Velkého Meziříčí, domácí pečené dobroty Olgy Skalkové
z Třebíče, dřevěné stojany s medovinou z Vysočiny Ivy Dostálové z Nového Města na Moravě
a květinové dekorace z aranžérské dílny Lady Strašilové, jejíž firma Phoenix sídlí v Novém Městě
ve Světlé nad Sázavou.
„Do rodiny regionálních produktů hledáme nejen zavedené podnikatele z řad řemeslníků
a výrobců potravin, ale i ty, kteří

Kompletní výsledky na
www.stavbavysociny.cz

Milan Pilař

Na prestižní ocenění hned při příjezdu do obce upozorňuje nová značka.

řemeslo provozují pro potěšení
ve svém volném čase,“ uvedl člen
komise a krajský radní pro oblast regionálního rozvoje Martin
Hyský (ČSSD).
Takovou je i Olga Skalková

z Třebíče, která peče bramborové
pekáče, staročeské a kulaté koláče a vyrábí domácí marmelády.
„Naše výrobky pečeme podle receptů našich maminek a babiček.
Nic nešidíme, každý den pečeme

nějakou novinku. Protože mám
dceru, která trpí celiakií, mám
bohaté zkušenosti s pečením
bezlepkových moučníků. A věřte, jsou vynikající,“ dodala Olga
Skalková.
Eva Vorálková

Martin Hyský (ČSSD) a Václav Pech s jemnickými svatovítskými specialitami.

foto: Jaroslav Loskot

Vysočina, kteří mají v obci základnu. Provoz nové stanice zajišťuje
celkem desetičlenný tým záchranářů a řidičů. Výjezdová skupina

Hejtman Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) společně s ředitelkou ZZS Kraje Vysočina Vladislavou Filovou a starostou Habrů Jiřím Rainišem (SNK) slavnostně
otevírá novou stanici.

poskytuje péči ve složení záchranář a řidič-záchranář, a to buď
samostatně, nebo ve spolupráci s lékařem výjezdové skupiny
z Havlíčkova Brodu.
Stavba nového zázemí pro záchranáře trvala devět měsíců a náklady ve výši necelých deset milionů korun hradil Kraj Vysočina
ze svého rozpočtu. Zdravotnická
záchranná služba Kraje Vysočina
v současné době připravuje a ověřuje nový model personálního zajištění výjezdových stanovišť. Nedostatek lékařů, který však trápí
všechny kraje, bude na Vysočině řešen početnějším zastoupením týmů se záchranáři s napojením na systém rendez vous. „Je
to cesta, jak i nadále poskytovat
lidem v našem regionu kvalitní

Prvňáčci dostanou
kufřík plný
užitečných věcí
Více než pět tisíc dětí zasedne
v pondělí 1. září poprvé do školních
lavic. Kromě nových povinností budou na čerstvé školáky čekat dárky
od Kraje Vysočina. Všichni prvňáčci
budou vybaveni takzvaným bezpečným kufříkem, který se jim bude
hodit nejenom ve vyučování. „V kufříku jsou základní školní pomůcky
a také předměty s bezpečnostními
prvky: reflexní pásky, smajlíky, časopis Pastelka a dopravní pexeso.
Jako bonus do kufříku přidáme
cyklistickou lékárničku,“ popsal
obsah kufříku hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Lada Strašilová s jedním ze svých
floristických výrobků.

Záchranáři na Vysočině mají nové stanoviště
Lidé z Habrů na Havlíčkobrodsku
od června častěji slýchají rychlé
šípy. Vyjíždějí odtud členové zdravotnické záchranné služby Kraje

Family Point, informační centrum pro rodiče s dětmi, by měl
být v Jihlavě otevřen na podzim
letošního roku. Vznikne v přízemí
budovy v majetku Kraje Vysočina
v Palackého ulici 26. „Přestavba
přesáhne částku půl milionu korun
a do budoucna sem přesuneme
z budovy krajského úřadu Senior
Point,“ uvedl Petr Krčál (ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast
sociálních věcí a prorodinné
politiky.
Family Point nabídne informace o službách, týkajících se rodin
s dětmi převážně z oblasti sociálních služeb a volnočasových aktivit. Maminky tu najdou zázemí
pro přebalování a kojení, děti zase
koutek na hraní. Budování Family
Pointů je součástí projektu Žijeme
a pracujeme na Vysočině, zaměřeného na rodinnou politiku Kraje
Vysočina. Od roku 2012 funguje
Family Point zřízený krajem v Havlíčkově Brodě a podle slov Petra
Krčála je o něj velký zájem.
Jihlavský Family Point bude
mít otevřeno od pondělí do pátku
a součástí nabídky budou i pravidelné přednášky pro veřejnost
s tématy zaměřenými na rodiny s dětmi. Do budoucna by měl
Family Point fungovat v každém
okrese Kraje Vysočina. „V Třebíči Family Point provozuje město,
zbývá dořešit Pelhřimov a Žďár
nad Sázavou. Chtěli bychom je
vybudovat v příštím roce tak, aby
vznikl ucelený informační systém
pro rodiny s dětmi,“ doplnil radní
Krčál. Podle něj Kraj Vysočina připravuje projekt informačních center, která by měla fungovat v nemocnicích a měla by být navázána
na Family Pointy a Senior Pointy
v rámci integrovaného informačníEva Vorálková
ho systému.

SELMA a.s.

Letošní název projektu zní Bezpečně do školy i do přírody a má
děti motivovat k větší bezpečnosti
jak při cestě do školy, tak při pohybu v přírodě. Mezi svačinovými
boxy a školními rozvrhy děti tentokrát najdou také volnočasový dárek,
který Kraj připravil spolu s Petrem
Koplem, jihlavským autorem komiksů a opakovaným držitelem ceny
Fabula Rasa. „Originální komiksový
příběh maskota sportovních aktivit
kraje Zajíce provede malé školáky nabídkou volnočasových aktivit
pro děti v našem regionu. Součástí
komiksu je hra upozorňující na zajímavosti v kraji,“ popsala novinku
z krajské edice Jana Fialová (ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu. Spolu
s kufříkem žáci prvních tříd obdrží
knížku Kateřiny Boušové O Konvalince a Kapradníčkovi. Lucie Pátková
SELMA a.s.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet
resuscitaci srdce.

přednemocniční péči a provozovat hustější síť výjezdových stanovišť zdravotnické služby. V poslední době jsme jich otevřeli
celkem šest,“ zdůraznil hejtman
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) při
slavnostním otevření haberské
záchranky.
Monika Fiedlerová

Jméno:
...............................................................................
Přijmení : ................................................................................
Škola:
................................................................................
Třída:
................................................................................

Ve druhé polovině září se rozroste
rodina vlaků propagujících města
Vysočiny. Ke stávajícím soupravám
se symboly Jihlavy, Chotěboře,
Bystřice nad Pernštejnem, Nového
Města na Moravě, Náměště nad
Oslavou, Jaroměřic nad Rokytnou,
Velkého Meziříčí, Kraje Vysočina
a Senior a rodinných pasů KV
přibudou dvě s „novými“ městy
– Havlíčkovým Brodem a Žďárem
nad Sázavou.
Křest obou vlaků se uskuteční
v pátek 19. září od 10.45 v obvodu
nákladového kolejiště za OD Kaufland ve Žďáru nad Sázavou v rámci
krajské bezpečnostně preventivní
akce s BESIP, v Havlíčkově Brodě od 13.00 na pátém nástupišti,
s vystoupením folklorního souboru
Kalamajka.

Foto a video na
iKrajvysocina.cz

Mezi novými regionálními produkty
jsou dobroty, víno i květinové dekorace

Eva Vorálková

Další dva vlaky
budou propagovat
města regionu

Petra
říká starostka
á.
ov
ám
Sl

Foto: Ilona Dolejší

Chytré kiosky na krajském úřadě
pomohou a poradí návštěvníkům.

„Na této soutěži mě především
překvapuje, kolik úsilí a starostí
věnují této soutěži starostové obcí.
Je to úsilí, které možná nikdy nebude dostatečně oceněno, ale které se vesnicím, bojujícím mnohdy

foto: archiv Kraje Vysočina

Foto:Václav Joachim

Ondřej Rázl

několik let a prezentace jejích aktivit měly vzestupnou tendenci. Vloni v soutěži Vesnice roku získala
za společenský život Modrou stuhu.
Ta letos ozdobila Martínkov na Třebíčsku, Bílá stuha za činnost mládeže putovala do Radostína nad Oslavou na Žďársku. Oranžová stuha
za spolupráci obce a zemědělského subjektu patří Lípě na Havlíčkobrodsku a Zelenou stuhu za péči
o zeleň a životní prostředí udělila
komise obci Jakubov u Moravských
Budějovic na Třebíčsku.

Family Point
v Jihlavě už letos
na podzim
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Patnáctý ročník semináře
Internet v Telči se konal v rámci
folkového festivalu Prázdniny
v Telči s podtitulem Veřejnoprávní sítě – deset let po velkém
třesku, kterým si připomněli
účastníci deset let od schválení
výstavby první veřejnoprávní sítě
v ČR – ROWANet.
„Vysočina patří dlouhodobě
k lídrům v informačních a komunikačních technologiích v České republice. Naše síť Rowanet se stala
inspirací už pro tři kraje. Na základě Memoranda mezi Asociací
krajů ČR, Sdružením měst a obcí
ČR a Ministerstvem vnitra ČR
vznikl na Vysočině i vývoj Registru sítí veřejné správy, který byl
v nedávné době spuštěn,“ uvedl
na semináři hejtman Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Tentokrát se v Telči hovořilo
mimo jiné o aktuálním stavu regionálních sítí, kybernetické bezpečnosti či službách a infrastruktuře sítě CESNET a jejím využití
pro veřejný sektor.
Milan Pilař

Méně je více
Sloučení středních škol ulehčí
studentům případné přechody
mezi obory.
Studentů je v posledních letech čím
dál tím méně a školám nezbývá,
než na to reagovat. Proto některé
střední školy na Vysočině přivítají
další školní rok pod novým názvem. „Příčinou úbytku studentů
je demografický pokles, který
zaznamenáváme v posledních asi
čtyřech letech,“ vysvětlil vedoucí
krajského oddělení organizace
školství Luboš Stejskal. Organizační
změny se dotkly osmnácti vytipovaných krajských školních zařízení.
Ta se k 1. červenci změnila na osm
nových sloučených škol. Školy se
na tento krok připravovaly během
celého minulého roku. „Pro žáky
se prakticky nic nemění, zůstávají
ve svých budovách. Na podzim
připraví kantoři společnou nabídku
zahrnující obory původních škol.
Na většině z nich se zjednoduší
přestupy žáků mezi obory,“ informoval Stejskal.

Lucie Pátková

Do lavic zasedne
pět a půl tisíce
prvňáčků
Nová třída. Noví spolužáci. Noví
učitelé. To čeká na Vysočině
v dalším školním roce více než deset
tisíc školáků. První třídy by mělo
1. září zaplnit pět a půl tisíce dětí,
do prvního ročníku středních škol
se zapsalo přibližně pět tisíc žáků,
včetně asi pěti set žáků z víceletých
gymnázií.
„Letošních prvňáčků na Vysočině nastupuje poměrně velký počet,
pro všechny je tradičně připravený
kufřík s dárky od Kraje Vysočina.
Já osobně se těším první školní den
na děti v Základní škole Vyskytná
u Jihlavy. Co se týká středních škol,
i po změnách v jejich síti je dostatečná kapacita míst, pestrá oborová nabídka a na školách v Jihlavě
a Třebíči ojedinělé oborové zaměření na zpracování plastů, které je
velmi perspektivní z pohledu uplatnitelnosti na trhu práce,“ vyjádřila
se radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu Jana Fialová (ČSSD).
V loňském školním roce bylo
na základních školách v kraji přes
čtyřicet jedna tisíc žáků, na středních školách se učilo více než jednadvacet tisíc studentů.

Lucie Pátková

K věci

Školní rok 2014/2015

Začátek školního roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pondělí 1. září 2014.
Konec prvního pololetí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  čtvrtek 29. ledna 2015.
Konec druhého pololetí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úterý 30. června 2015.
Podzimní prázdniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pondělí 27. října a středa 29. října 2014.
Vánoční prázdniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pondělí 22. prosince 2014 až pátek 2. ledna 2015.
Začátek vyučování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pondělí 5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny v Kraji Vysočina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 2.–8. 2. 2015
Velikonoční prázdniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . středa 1. července 2015 až pondělí 31. srpna 2015.
Vyučování ve školním roce 2015/2016 začne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  v úterý 1. září 2015.

Rybáři vysadili do vod
na Vysočině tisíce úhořů
V průběhu letních prázdnin vysadili rybáři do vybraných
rybářských revírů v Kraji Vysočina tisíce úhořů říčních.
Chtějí tak zvýšit jeho populaci v našich vodách.
Ondřej Rázl

„Cílem mimořádného vysazení odkrmených úhořích jedinců o velikosti do 15 cm z tzv. monté je zlepšení stavu jeho populace v místech
jeho přirozeného výskytu. Tato
naše původní ryba se u nás dříve
vyskytovala v mnohem větších počtech,“ vysvětluje Martin Drápela
z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.

Úhoři totiž dříve přirozeně táhli
do našich řek. V dnešní době brání jejich protiproudové migraci
jezy a přehrady. Česky rybářský
svaz i Moravský rybářský svaz tak
tento problém řeší právě umělým
vysazováním.
Úhoř je známý svým jedinečným a dosud plně neobjasněným rozmnožovacím cyklem.
Během něho táhnou dospělé
ryby do Sargasového moře v Atlantském oceánu a plůdek se

foto: Martin Drápela

Internet v Telči
už popatnácté

Rybáři nasadili do vybraných revírů na Vysočině tisíce úhořů.

potom strastiplnou a náročnou
cestou vrací do míst, kde dospěli jeho rodiče. Migrace délky

Malí úhoři vyrážejí vstříc
novému domovu – většina
z nich se hned schová mezi
kameny, kde tito noční dravci
vyčkají na příchod tmy.

za pomoci Golfského proudu dostávají po zhruba 2,5 až 3 letech
k břehům Evropy. V pobřežních
vodách dochází k přeměně v tzv.
monté.
„Rybáři monté po ulovení následně distribuují do jednotlivých
států, kde úhoře vysazují nebo
dále odchovávají na rybích farmách. Jeden kilogram úhořího
monté obsahuje asi tři tisíce jedinců a jeho cena v současnosti dosahuje více než deset tisíc korun,“
doplňuje Drápela.

asi 7000 km trvá až jeden a půl
roku. Generační ryby v průběhu migrace a rozmnožování nepřijímají potravu a po vytření
hynou.
Z jiker se líhnou
]_\T_NZb
CgQYscs[~
]_\drobX\[Xb_R[PR`PU\][\`a
Více na www.kr-vysocina.cz
né průhledné larvy, které se
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Malí úhoři vyrážejí vstříc novému domovu.
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Mladí badatelé a technici navštívili leteckou
základnu v Náměšti nad Oslavou
Taková příležitost se jen tak někomu nenaskytne, ale 25 mladých techniků a badatelů ze základních a středních škol z Kraje
Vysočina tu možnost mělo předposlední den školního roku.
22. základna vrtulníkového letectva je bojovým leteckým útvarem, který se nachází v posádce
Sedlec, Vícenice u Náměště nad
Oslavou. Zvídaví výletníci mohli nakouknout do útrob hangárů,
vyzkoušet si vojenskou výstroj
a zúčastnit se výcviku vojenského psa.
„V současné době Kraj Vysočina jedná s leteckou základnou
u Náměště nad Oslavou o možnostech systematické spolupráce. Jednodenní tematickou
exkurzí v prostotách základny pro vybrané žáky základních
a středních škol tedy rozhodně
naše součinnost nekončí,“ podotkl vedoucí krajského odboru školství, mládeže a sportu

Rozložit a opět složit samopal byl pro některé skutečně oříšek.
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Kamil Ubr. Tato slova potvrdil
i velitel základny Jiří Vávra: „Začátkem června se u nás sešli zástupci tří velkých technických
středních škol a na říjen jsme
dohodli první návštěvy mladých
studentů – techniků.“
Těmi vyvolenými, kteří měli
možnost se seznámit s chodem
vojenského letiště, tentokrát byli
nejúspěšnější prezentující Celokrajských přehlídek tvořivosti
mladých, které se konaly v červnu v Jihlavě a v Třebíči v rámci projektu Přírodní a technické
obory – výzva pro budoucnost.
Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu.

Terezie Doleželová

Rudolf
Chloupek
zastupitel Kraje
Vysočina (ČSSD)

Mluvme spolu
a naslouchejme si
Také jste si toho všimli? V poslední době se roztrhl pytel se
všemi možnými iniciativami,
které hlásají do světa, čemu všemu zabrání, co znemožní, nešetří kritikou, co všechno dělají
vámi zvolení zástupci do zastupitelstev všech stupňů špatně.
Člověk, který by o našem životě soudil jen podle jejich vyjádření, by měl dojem, že za chvíli
se vrátíme do středověku.
Stačí se však rozhlédnout kolem sebe, co všechno se kolem
nás mění (i když třeba motoristy to může docela zlobit – ale
bude lépe).
Bezprostředním podnětem k tématu mého sloupku byla zpráva
o hodnocení našeho kraje sdružením Oživení. Z pozice náměstka primátora jsem už s těmito lidmi měl možnost se setkat.
A musím říci, že s hodně smíšenými pocity. Podobně jako nyní
u kraje byla analýza velmi povrchní, spousta údajů chyběla
(prý je na webových stránkách
nenašli).
Problém je asi v tom, že podléháme pesimismu, nemáme potřebu svým zastupitelům sdělit
svoje přání, ale také, chceme-li být v obraze, nenasloucháme
svým oponentům a nevážíme jejich argumenty. Byl bych velmi
rád, kdyby se náš kraj a naše
města a obce rozvíjely v konstruktivním dialogu jejich představitelů a jejich občanů.
V brzké době budeme mít
všichni příležitost si své zástupce vybrat. Přeji vám, abyste si
vybrali takové, kteří chtějí obec
rozvíjet, a ne ty, kteří všemu
budou bránit a na vlastní práci
pro blaho obce jim nezbude čas.
Přeji všem hezký zbytek prázdnin a pohodovou
dovolenou.

Pro pelhřimovské
školy vaří moderní
kuchyně
Po roce generálních oprav a kompletní výměně gastronomických
technologií začíná od září vařit
jídelna a kuchyně SPŠ a SOU v Pelhřimově. Kraj Vysočina za opravu
a vybavení zaplatil z vlastní
pokladny 40 milionů korun. V současné době je kuchyně schopna
připravit více než 1600 obědů,
stovky snídaní a večeří nejen pro
pelhřimovské studenty.
„Původní prostory a část vybavení byly více než čtyřicet let staré.
Nutné byly výměny všech oken,
vestavba dvou výtahů, kompletní
zateplení a položení nové střechy,
opravy všech tří podlaží – skladu,
kuchyně i jídelny, proto byla akce
tak nákladná a zdlouhavá,“ vysvětluje Libor Joukl (ČSSD), náměstek
hejtmana pro oblast majetku, a dodává: „Zásadní změnu představuje
i přechod z parního zdroje na elektriku. Součástí vybavení jsou moderní chladicí boxy, konvektomaty
i automaty na mytí nádobí. Od září
nabídne jídelna v plném provozu
tři druhy obědových jídel nejen pro
studenty pelhřimovské průmyslové školy, ale i obchodní akademie,
dvou základních škol a pro veřejnost.
Petr Palovčík

4 KULTURA A VOLNÝ ČAS

Jihlavské muzeum se mění.
Novou podobu ukáže v září
V budově číslo popisné 57/58 na jihlavském
Masarykově náměstí se ještě na sklonku prázdnin
připravuje, reinstaluje a nově staví. Změny
v tamním Muzeu Vysočiny zasáhnou prakticky celou
návštěvníkům přístupnou sekci.
pokryté všechny oblasti svého
zájmu,“ podotkla Marie Kružíková (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.

Lucie Pátková

foto: Petr Palovčík

foto: Jaroslav Loskot

festivalu Petra Dvorského, který
se uskutečnil v zámecké zahradě
v Jaroměřicích nad Rokytnou,
v historickém pivovaru v Dale-

šicích a také na zámku Valeč
u Hrotovic.
Festival se konal od 2. do 16.
srpna a už tradičně přilákal tisíce
posluchačů. Po zahajovacím galakoncertu návštěvníci slyšeli například Písňový recitál Petra Nováka, za doprovodu Petra Maláska
vystoupila Lucie Bílá a akustický
koncert se smyčcovým triem a klavírem předvedla Aneta Langerová.
V jaroměřickém chrámu svaté Markéty svoji původní tvorbu představil Spirituál kvintet. Oblíbený letní
festival zakončil Večer české opeX\[Xb_R[PR`PU\][\`a
ry, kde slovenští pěvci vzdali hold
Bedřichu Smetanovi, Leoši Janáčkovi a Antonínu Dvořákovi. Festival
se tradičně koná za podpory Kraje
Vysočina.
Lucie Pátková

:N[bsY cVgbsY[~ VQR[aVaf
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Peter Dvorský (zleva) a ředitel festivalu Miroslav Stehlík při zahájení
festivalu.

Zcela nová je expozice dvacátého století. Nabízí časovou osu nejvýznamnějších
událostí, krátké filmy i odpovídající předměty.

ší jejich konkurenceschopnost
na trhu práce.
V návaznosti na výstupy závěrečné konference projektu lze konstatovat, že za největší přínos byl
považován praktický výcvik dovedností v oblastech antistresového
programu, manažerských kompetencí, komunikace a řešení konfliktů a právního minima. Velký ohlas
od účastníků byl zaznamenán
k možnosti využití on-line podpory
od lektorů prostřednictvím multifunkčního webového portálu.



Opravdový přínos spatřovali
účastníci v získání nových dovedností a znalostí, výměně zkušeností
s kolegy, v kvalitě studijních materiálů a jejich využitelnosti ve své praxi, praktických návodech a cestách
aplikovatelnosti do každodenní práce
spolu s inspirativními impulsy od profesionálního lektorského týmu.
Oceňována byla přehlednost vzdělávacího portálu, praktické příklady
a časová úspora při jeho využívání.
Za největší úspěch považují realizátoři projektu změnu stereotyp-

Finále talentové soutěže Rodinné
pasy Kraje Vysočina hledají
supertalent ovládly mladé tanečnice ze skupiny Hotch-Potch
Family. „Koncem června zvítězily
v konkurenci jedenácti soutěžních
vystoupení a staly se tak vítaným
hostem akcí organizovaných
naším krajem,“ uvedl Petr Krčál
(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro
oblast sociálních věcí a prorodinné politiky.
Sedm děvčat porotu okouzlilo
bezchybným kolektivním výkonem
akrobatického rokenrolu. Porota
dále ocenila výkon rokenrolových
tanečníků Kateřiny Žahourkové
a Dušana Valenty a nadějné zpěvačky Adély Částkové. „Slova
chvály a uznání náleží všem účastníkům soutěže,“ uzavřel radní

ního náhledu a postoje na školení
a vzdělávání. Vlivem vytvořeného
přátelského prostředí s otevřenou
atmosférou vznikl bezpečný prostor pro výměnu zkušeností odborných i komunikačních s možností
aplikovat teorii do konkrétního pracovního prostředí, a to přitažlivou,
zábavnou a neformální cestou.
Projekt s názvem „Modulární soustava dalšího vzdělávání pro sektor
sociálních služeb v Kraji Vysočina“,
realizovala společnost EFEKT PLUS
s. r. o. Financován byl v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v Kraji Vysočina, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
více na www.socialni-zdravotnik.cz
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Dokumentaristický svátek oživí
v září Jihlavu už po osmnácté.
Vedle osvědčených kategorií snímků
Česká radost či Mezi moři chystá
i novinkové kategorie. O ceny se
poprvé utkají filmy začínajících režisérů a krátkometrážní dokumenty.
Největší zájem budí pravidelně
novinky českých autorů. Aktuální
ročník nabídne hned několik takových
premiér. První je portrét legendárního
hudebníka undergroundové skupiny
Plastic People of The Universe a vystudovaného evangelického faráře
Vratislava Brabence. Režisér Miroslav
Janek, který se proslavil portrétními
snímky Občan Havel a Olga, se ve filmu „Evangelium podle Brabence“ věnuje další postavě z vod československého disentu a undergroundu. Velmi
diskutovaná bude jistě i druhá novinka v sekci Česká radost. Portrét pedofila „Danielův svět“ v režii Veroniky
Liškové se komplexně a bez předsudků věnuje tabuizovanému tématu.
Na festival, který finančně podpořil Kraj Vysočina, tentokrát bude
zvát znělka natočená v industriálním
duchu, které dominují prázdné továrenské prostory. Autorem je režisér
Petr Palovčík
Miroslav Janek. 

Titul supertalent Rodinných pasů
získala na Vysočině taneční skupina

Být špičkou v oboru vyžaduje chuť
a vůli se dále vzdělávat
V rámci prvního unikátního projektu se na Vysočině v průběhu dvou
let podařilo, pod záštitou radního
Kraje Vysočina Petra Krčála (ČSSD)
a ve spolupráci s vedoucí odboru
sociálních věcí Věrou Švarcovou,
ověřit systémový vzdělávací
program určený pro pracovníky
v oblasti sociálních služeb.
Hlavním cílem projektu bylo
vytvořit ucelený a plně funkční
systém vzdělávání a poskytnout
pracovníkům sociální oblasti
takové kompetence, které zvý-

Mezinárodní festival
dokumentárních filmů
oslaví plnoletost

foto: Milan Šustr.

Ptačí strom nabídne návštěvníkům ukázky hnízd, vajíček, vycpaných opeřenců,
ale i jejich zpěvu.

Jaroměřice znovu zvučely
festivalovými áriemi
Lucie Bílá, Spirituál kvintet
nebo Marta Kubišová. Takové
pěvecké hvězdy hrály a zpívaly
na Mezinárodním hudebním

Návštěvníci přírodovědné expozice mají šanci nahlédnout do nitra mraveniště.

Nově
v
se Muzeu
í
Vysočiny objev
archeologická
expozice nebo
lapidárium.

Foto: archiv Kraje Vysočina

„Některé expozice vznikají, další
byly zrušeny a připravují se nové.
Část expozic prošla nebo projde
dílčí reinstalací,“ shrnula dění
v muzeu Jana Komínová z Oddělení kultury Krajského úřadu
Kraje Vysočina.
Nově se v Muzeu Vysočiny
objeví archeologická expozice
nebo lapidárium. Se svou starou
podobou se rozloučily expozice věnované živé přírodě; zásadní reinstalace se dočkala výstava
Dolování a mincování stříbra.
A ještě jedna nemalá změna –
v muzeu vznikl pro tuto chvíli
největší výstavní prostor, určený pro prezentaci dlouhodobých
a instalačně náročných výstavních projektů.
„Jihlavské muzeum bude mít
poprvé od 60. let minulého století
expozicemi kompletně tematicky

Veřejnosti se dveře muzea
znovu otevřou v polovině září.
Všechny expozice budou pojaté
moderně a v návštěvnicky přátelském stylu, s množstvím interaktivních prvků či audiovizuální techniky. Součástí projektu je
i audioprůvodce muzeem. Celkové náklady dosahují téměř 14 milionů korun, z toho 12,6 milionu
poskytl projekt ROP Jihovýchod
a 900 tisíc byla přímá mimořádná dotace Kraje Vysočina.

foto: poster MFDF

www.kr-vysocina.cz

Na finálovém odpoledni soutěže supertalentu nechybělo ani pózování
vítězů pro přítomné fotografy.

Krčál. Letošní talentová soutěž
navázala na předešlé ročníky oblíbené soutěžní show Ája hledá

supertalent a připravil ji Kraj Vysočina ve spolupráci s Hitrádiem
Vysočina.
Monika Fiedlerová

Zajímáte nás
Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová dne 2. října 2014 zavítá
do Kraje Vysočina v rámci projektu Společně k dobré správě. Setká se
se zástupci kraje a obcí i s veřejností.
V 11:00 ochránkyně ve vestibulu krajského úřadu otevře dočasný informační stánek, v němž budou až do 16:30 právníci Kanceláře veřejného
ochránce práv přijímat podněty k šetření a informovat o kompetencích
ochránkyně.
Od 18:00 jsou všichni srdečně zváni do Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, kde proběhne informačně osvětové setkání
„Zajímáte nás“ pro veřejnost formou interaktivního divadla a diskuse
s ochránkyní a jejími právníky.
V týdnu od 22. do 26. září mohou lidé podávat písemné podněty
k šetření na podatelnách větších obcí. Ochránkyně tyto podněty převezme 2. října k vyřízení.
Podrobnosti na www.ochrance.cz nebo u Mgr. Weisbauerové (542 542 347, weisbauerova@
ochrance.cz).
Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv. Projekt Společně
k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007) je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Navštivte netradiční
rozhlednu na Třebíčsku
V září roku 2009 byla zpřístupněna veřejnosti poněkud
netradiční rozhledna. Jedná se o telekomunikační
plošinu, což však není až tak výjimečné. V čem je tedy
její zvláštnost?
Investorem deset metrů vysoké konstrukce z nerezavějící oceli
byla třebíčská divize Vodárenské
akciové společnosti. Náklad na její
výstavbu nebyl ani příliš vysoký –
činil pouze 13 209 eur, což v přepočtu znamená asi 330 000 Kč.
Na vyhlídkovou plošinu vede
43 schodů a po jejich vystoupání se ocitnete v nadmořské výšce
zhruba 590 m. Rozhledna je volně
přístupná a výhled se návštěvníkovi naskytne i ze země z místa před
vodojemem, kam se mohou dostat
i vozíčkáři.

Petr Novák

foto: Petr Novák

Patří totiž mezi ty, které vznikly
u vodohospodářského díla – vodojemu – a malá anténka na jejím vrcholku neslouží operátorům mobilních
sítí, ale k přenosu dat z vodojemu
na dispečink. Vodojem nacházející se v katastru obce Baliny je totiž
součástí vodovodního přivaděče pro
Třebíč, Velké Meziříčí a další okolní
obce z vodní nádrže Mostiště, která
byla uvedena do provozu v r. 1964.
Na Třebíčsku se jedná už o druhou
stavbu (první, dřevěná rozhledna nad vodojemem, byla postavena
na vrchu u Ocmanic).

Kruhový výhled tu ale nečekejte, jako na dlani budete mít část
Velkého Meziříčí v popředí, Bítešskou vrchovinu a na obzoru hřebeny Žďárských vrchů.

foto: Pavla Wolfová

Po sérii článků, která představovala mateřská a rodinná centra
na Vysočině, se tentokrát zaměříme na folklorní soubory působící
v regionu.
Podíváme se za dětským souborem Bajdyškem, který v Třebíči
vznikl jako přípravka pro dospělý

Bajdyš zhruba před patnácti lety.
Časem se rozrostl na dvě skupiny
– mladších a starších dětí, kterých
je dohromady více než šedesát.
„Scházíme se jednou týdně vždy
na dvě hodiny, ale vedle lidového
tance navštěvují mladí tanečníci
i hodiny klasického a moderního

Osobnost regionu

Recept na ideální dezert k letní
kávě zaslala Irena Procházková z Jimramova na Žďársku.
Na těsto budeme potřebovat
300 gramů hladké mouky,
200 gramů Hery, 170 gramů
moučkového cukru, 1 vejce a půl
sáčku prášku do pečiva. Na náplň si připravíme 500 gramů
měkkého tvarohu (podle autorky
raději klasického z alobalu),
2 vejce, 150 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový pudink,
přibližně 500 ml mléka, 2 lžíce
rumu a meruňkovou marmeládu.

Nejdříve utřeme
tvaroh s vejci, rumem
a cukrem dohladka.
Přimícháme ke směsi pudinkový prášek
a postupně zředíme
mlékem, které vmícháváme
nejlépe metličkou. Náplň je výsledně dost tekutá.
Potom z uvedených surovin vypracujeme těsto rukama na vále.
Položíme ho na suchý plech
a na něm ho rozválíme a trochu zvýšíme okraje. Syrové těsto
na plechu pak potřeme marme-

ládou a na ni vylejeme tvarohovou náplň. Zatřepáním srovnáme a pečeme ve vyhřáté troubě
při 200 °C asi 20 minut. Krájíme
až po úplném vychladnutí. DobMonika Fiedlerová
rou chuť!

Rozhledna u Balin nabízí výhled
na Velké Meziříčí.

Vysočina chystá důstojné oslavy konce druhé světové války

tance a někteří se věnují také street
dance,“ přibližuje vedoucí souborů
Pavla Wolfová. Soubor se věnuje
hlavně regionu Horácko a ve svých
vystoupeních ztvárňuje také některé zvyky nebo řemesla. Připravil tak například pásma Ten náš
švec, Voda vodička nebo Jarmark.
V každém pásmu pak diváci najdou některé perličky, které vždy
pobaví, ať už vařečková, chlapecké
rozpočítadlo nebo klobouková.
„Děti se v souboru odreagují a je to pro ně oproti ostatním
žánrům fyzicky méně náročné.
Také zažívají v hodinách mnoho
zábavy,“ odhaluje důvod hojného počtu svých svěřenců Wolfová. Vystoupení Bajdyšku můžeme
v nejbližší době vidět na Bramborobraní v Třebíči 13. září.
Monika Fiedlerová

V příštím roce oslaví svět sedmdesát let od podepsání německé kapitulace. Kraj Vysočina nezapomíná
na vojenské ani na civilní oběti.
Na opravy válečných hrobů vydá
milion korun.
Na Vysočině je více než osm
stovek pietních míst připomínajících události druhé světové války.
Některé jsou vzorně opečovávané,
jiné pozapomenuté a ve špatném
stavu. Jejich majitelé, obce i soukromí vlastníci, mohou požádat
kraj o příspěvek na jejich údržbu.
„Nebudeme určovat, na co jsou
peníze určené, jestli na sochy, nápisy, nebo jejich okolí. To je věc rozhodnutí majitelů,“ komentuje pomoc Marie Kružíková (ČSSD), radní
pro oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, a dodává: „
Pokud bude ale žadatelů hodně,
při rozdělování bude rozhodující
i jejich vlastní příspěvek.“
Kraj počítá, že maximální možná podpora pro jednu žádost

bude 15 000 korun. V Hrotovicích
už hrob opravili za peníze z podobné státní dotace a nezávislá
starostka Hana Škodová doporučuje obdobnou aktivitu i ostatním: „Pro hodně mladých lidí
jsou to události hodně vzdálené
a toto je šance, jak ty hrůzné činy

připomenout. Nesmíme zapomenout.“
Žádosti o dotaci přijímá do
10. září 2014 Jaroslava Panáčková
z oddělení památkové péče Kraje
Vysočina (tel. 724 650 147,
panackova.j@kr-vysocina.cz).
text a foto: Petr Palovčík


Pietní místo nedaleko obce Bohusoudov mezi Knínicemi a Jemnicí.

Křížovka o ceny

Ve Studené se sejdou ctitelé díla
Vlasty Javořické
Vlasta Javořická patřila k lidem, o kterých se říká, že mají
tělo z ocele a srdce ze zlata. Až
do pozdního věku byla čilá duševně i fyzicky. A přestože se její
knihy nesměly vydávat, psala
pilně dál – do šuplíku.

Učil se kamnářem, pekařem, knihkupcem a nakonec úspěšně strojním zámečníkem a soustružníkem. Narodil se stejně jako osobnost tohoto měsíce
ve Studené u Telče. Jen o 33 let později. Jeho otec byl obchodní cestující a matka švadlena. Jmenoval se Jaroslav Moučka a patřil mezi výrazné herecké
osobnosti, byť z dnešního pohledu kontroverzní...
Autorství:
Martin
Němeček
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V sobotu 30. srpna se uskuteční ve Studené v pořadí už páté
setkání čtenářů díla Vlasty Javořické. Program začne o desáté
hodině mší svatou, slouženou
za paní spisovatelku. Následovat
bude položení věnce na její hrob
a prohlídka knihovny, která nese
její jméno. Odpoledne se koná
v sále obecního úřadu přátelská
beseda. K setkání je připravena
výstava fotografií a dokumentů
ze života a díla Vlasty Javořické,
zajištěn je i prodej jejích knih.
Pavel Kryštof Novák
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Vlasta Javořická.
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foto: Pavel Kryštof Novák

O spisovatelce Vlastě Javořické
toho bylo za poslední čtvrtstoletí napsáno mnoho. Známe její
životní osudy, zájmy i záliby,
čtenáři pak její dílo, které je dnes
téměř celé vydáno.
Narodila se ve Studené u Telče 25. března 1890, opustila nás
před pětatřiceti lety 1. srpna
1979 ve Velkém Újezdě u Moravských Budějovic.
Náměty ke své tvorbě čerpala
z venkovského prostředí milované Vysočiny. Byla srostlá s tímto
krásným koutem naší vlasti pod
horou Javořicí, podle níž si zvolila svůj pseudonym.
Vlasta Javořická se nevěnovala
pouze literatuře. Vychovala pět
dětí a ještě si malého chlapečka
spolu se svým manželem osvojila. Ve stáří se pak radovala z četných vnoučat a pravnoučat.
Po roce 1948 přišly její knihy
na index. Nepodporovaly komunistický režim, stranily církvi
a soukromému hospodaření. Jak
těžce nesla toto ponížení! A ještě hůř její čtenáři. Ti jí nepřestali
psát a navštěvovat a byli jí věrní
až do odchodu na věčnost. Ale
ne všichni se dožili převratného
roku 1989, kdy se její práce dočkaly svého vzkříšení. 150 vydaných knižních titulů z ní činí bezkonkurenčně nejčtenější českou
spisovatelku této doby.

Vanilkové řezy
Vysočina

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

Na Vysočině působí více než dvě
desítky folklorních souborů

Bajdyšek při vystoupení v Německu.

Recept
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Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Tajenka minulé
křížovky z června 2014: jako první Městské divadlo v Plzni.
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V srpnu ožíval Bozdošský park
v Užhorodu kulturou, jídlem a pivem převážně z Vysočiny. Jihlavský
pivovar do partnerského regionu
přivezl folklórní soubory, kuchaře
tradičních českých specialit i svůj
pěnivý nápoj.
Oficiálního zahájení festivalu
se zúčastnil i Martin Hyský(ČSSD),
radní Kraje Vysočina. Ocenil mimo
jiné i rozšiřující regionální spolupráci přesahující rámec společenských akcí: „Podnikatelé z Vysočiny
mají možnost zúčastnit se Ekonomického fóra, které připravujeme
ve spolupráci se Zakarpatskou
agenturou pro investice, inovace
a rozvoj na druhou polovinu září.
Jde o odborné setkání podnikatelů
v Užhorodě, kteří díky stavu na východě země přesouvají své obchodní aktivity na západ.“
Spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny sahá
do roku 2008. Na zakarpatské straně díky partnerské smlouvě Vysočina podpořila projekty za několik
desítek milionů korun.
Martin Hyský dodal: „K příspěvku z Vysočiny přidává peníze
ve stejné výši i partnerský region
Zakarpatí. Investice směřují zejména do chudých venkovských oblastí, kde se díky nim daří opravovat
školská, sociální i zdravotní zařízePetr Palovčík
ní.“

Nová přírodní
památka
Tři rybníky v povodí řeky Jihlavy:
Nový Ptáčovský, Starý Ptáčovský
a rybník Židloch byly zařazeny
mezi přírodní památky Vysočiny.
O vyhlášení přírodní památky rozhodla rada kraje. Území se nachází
v přírodním parku Třebíčsko.
Chráněny jsou pobřežní mělčiny
a na ně navazující suchomilné trávníky a remízky. Ty poskytují hnízdiště řadě chráněných druhů ptáků.
Jsou mezi nimi vzácní chřástal vodní, bekasina otavní, moták lužní
i husa velká.“Během průzkumu
ornitologové v této lokalitě napočítali 113 druhů ptáků, z nichž 61
druhů tam hnízdilo. Podle odborníků patří Ptáčovské rybníky mezi
ornitologicky nejvýznamnější lokality na Vysočině,“ uvedl krajský
radní pro oblast životního prostředí
Zdeněk Chlád (ČSSD).
Území je i významnou lokalitou
obojživelníků a suchomilných rostlin. Druhová pestrost a bohatství
rostlinných a živočišných druhů
se zachovaly především proto, že
v území se stále udržel extenzivní
způsob zemědělského a rybářského hospodaření.
Eventuálně k doplnění: Pastviny
jsou využívány na některých místech až do blízkosti rybníků. Právě spasené trávníky dosahující až
k vodě, jsou ideální pro některé
druhy vodních ptáků. Petr Palovčík

Prezidentská alej
Dlouho hledal Kraj Vysočina
společně s kanceláří prezidenta
republiky a vlastníkem pozemků
vhodný termín na avizované sázení
stromů v blízkosti hráze Veselského rybníka v lokalitě Kačenárna
v Novém Veselí. Patnáct mladých
dubů může být do budoucna základem nové aleje, která se stane
další dominantou obce považované
za druhý domov prvního muže
České republiky. Rýče budou
v pohotovosti 17. října 2014. „Kromě hejtmanů, kterým prezident
republiky doporučil pojmout sázení
jako společnou brigádu, bude sázet
svůj strom i sám prezident a Constantin Kinský, majitel pozemků,“
uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
jsv

Vysočina má tři nové
národní kulturní památky
Michalův statek v Pohledi, výrobní areál sklárny
v Tasicích a zámek v Červené Řečici rozšířily na základě
usnesení Vlády České republiky Seznam národních
kulturních památek.
Milan Pilař

Sklárna v Tasicích, založená v roce 1796, patří k nejstarším sklárnám v Evropě produkujícím barevné, ručně foukané
sklo, v současnosti je skanzenem.

Michalův statek nedaleko Světlé
nad Sázavou přibližuje vývoj lidového stavitelství na Vysočině
od konce 17. století do počátku 20.
století a dnes se zde nachází Selské muzeum, kde několikrát ročně konají víkendové akce. Zámek
v Červené Řečici byl v 16. století

foto: Jaroslav Loskot

Ukrajinský Užhorod
ochutnal kulturu
a gastronomii
Vysočiny

www.kr-vysocina.cz

Nápis na jednom z objektů Michalova statku v Pohledi.

www.kr-vysocina.cz

přestavěn z hradu na zámeckou
rezidenci a patří mezi renesanční
zámky pevnostního typu.
„Povýšení tří kulturních památek do elitního souboru národního kulturního dědictví je
samozřejmě pro Kraj Vysočina
velmi potěšující a jsme na to patřičně hrdi. Je to jen dalším důkazem, že patříme k regionům,

ředitelka/ředitel
Ústavu sociální
péče Nové
Syrovice,
příspěvková
organizace

kde si dědictví našich předků
zaslouží mimořádnou ochranu
a současně nás zavazuje k tomu,
aby v Kraji Vysočina byla i nadále památkovému fondu věnována
příkladná péče, jak tomu bylo doposud,“ dodává Marie Kružíková (ČSSD), radní Kraje Vysočina
pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.

www.kr-vysocina.cz

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání získané
v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu nebo vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou s podmínkou 10ti leté praxe při výkonu vedoucího
pracovníka v zařízení poskytujícím sociální služby.
Další požadavky: zkušenosti z oblasti managementu a řízení lidských zdrojů, zkušenosti s vedením početnějšího pracovního týmu, znalost právních předpisů v oblasti sociálních
služeb, znalost problematiky financování sociálních služeb,
schopnost vedení, motivace, podpory a manažerské kontroly
zaměstnanců, schopnost systematické práce, samostatného
řešení problémů, organizační schopnosti, uživatelská znalost
operačního programu MS Windows a souvisejících programů
(MS Office), občanská a morální bezúhonnost.
Nabízíme: platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006
Sb., možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního
rozvoje, pracovní poměr na dobu neurčitou.
Více informací k výběrovému řízení je k dispozici
na www.kr-vysocina.cz, sekce volná pracovní místa. Vaše
přihlášky k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský
úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, Žižkova 57,
587 33 Jihlava. Lhůta pro podání přihlášek končí 12. 9. 2014
v 12:00 hod. Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Ústav
sociální péče Nové Syrovice - výběrové řízení ředitelka/ředitel
- neotvírat“. Kontaktní osoba: Jakub Kumpa, tel.: 564 602 820,
e-mail: kumpa.j@kr-vysocina.cz.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Místo pro setkávání, ale i vzdělávání a získávání informací. To je
účel Senior Pointu. Jeden takový
právě začal fungovat v Havlíčkově
Brodě. „Senior získá řadu informací
z oblastí, které se ho týkají. Ať jde
o bydlení, sociální péči, dopravu,
volnočasové aktivity a zdravý životní styl nebo o vyhledávání kontaktů
na právní či finanční poradnu,“
přiblížil význam centra pro seniory
Marek Topolovský, vedoucí Odboru
sociálních věcí a školství Městského

Sklárna v Tasicích dnes funguje jako skanzen, který dokládá vývoj sklářské
výroby v regionu.

Výběrové řízení
Rada Kraje Vysočina vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa

Na Vysočině je
nový Senior Point.
V Havlíčkově Brodě

Výběrové řízení
Ředitel Krajského úřadu Kraje
Vysočina vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici

úřednice/úředník
na úseku právní
agendy
odboru dopravy
a silničního
hospodářství
s místem výkonu
práce Žižkova 57,
Jihlava

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu, obor právo, znalost zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, přehled v oblasti
veřejné správy, znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost a spolehlivost, schopnost
týmové práce, komunikační a organizační schopnosti,
schopnost logického a tvůrčího myšlení, schopnost se rychle
učit, dobrou znalost běžného kancelářského software, řidičské
oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební
motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností.
Výhodou: zkušenosti ve veřejné správě a investiční výstavbě
(smluvní vztahy ve výstavbě), zkušenosti v oboru dopravních
staveb – pozemní komunikace a v oboru pozemních staveb.

úřadu v Havlíčkově Brodě, a dodal,
že veškeré poradenství je bezplatné. Havlíčkobrodský Senior Point
sídlí ve zrekonstruované budově
bývalé Základní školy Rubešova.
Má bezbariérový vchod a zázemí
pro přibližně patnáct lidí. Metodické
a informační centrum je otevřené
od pondělí do pátku od devíti
do šestnácti hodin. Jeho služby
zajišťuje po dohodě s Městem
Havlíčkův Brod oblastní spolek
Českého červeného kříže. Provoz
finančně podpořil Kraj Vysočina. Senior Pointy už využívají lidé v Třebíči
a Jihlavě. „Postupně naplňujeme
náš cíl, tedy zprovoznit Senior Point
v každém z pěti okresů kraje,“ uvedl
radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD).
Lucie Pátková
Více na www.kr-vysocina.cz

Senioři z Vysočiny
se v létě vzdělávají

Nabízíme: 11. platovou třídu, platové podmínky dle
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, pracovní poměr
na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek, nástup možný
ihned, perspektivní pozici, možnost trvalého vzdělávání
a osobního růstu.
Více informací k výběrovému řízení vč. náležitostí písemné přihlášky je k dispozici na www.kr-vysocina.cz, sekce
volná pracovní místa. Vaše přihlášky k výběrovému řízení
zašletena adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným el.
podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz. Lhůta pro podání
přihlášek končí 10. 9. 2014 v 13:00 hod.
Kontaktní osoba: Ivana Hanauerová, tel.: 564 602 149,
e-mail: hanauerova.i@kr-vysocina.cz.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Na deseti místech v regionu se
od července do září zahajuje první
ročník Letní školy seniorů. Přednáškové bloky se zaměřují na aktivní
životní styl seniorského publika.
Probírá se správná životospráva, životní rovnováha, účastníci se
dozvídají o arteterapii nebo muzikoterapii. „První přednášku jsem
navštívila ze zvědavosti. Další návštěvy už byly jasnou volbou. Skvělá témata, skvělí lektoři,“ zhodnotila Letní školu „studentka“ Marie
Veselá. Lekce jsou zdarma a trvají
přibližně dvě hodiny. Z každé přednášky si senioři odnesou písemné
podklady k dalšímu prostudování
a malý dárek. „Začátkem letošního
roku jsme v Pacově založili Centrum pro seniory, kde pořádáme
Univerzitu třetího věku a připravujeme různé kurzy a jiné vzdělávací
aktivity. Letní škola nám rozšířila
možnosti,“ pochválil si konání školy
starosta Pacova Lukáš Vlček (Pro
Vysočinu).
Škola odstartovala 7. července v Třešti a Polné. Cílovou pásku
senioři protnou 26. září v Žirovnici.
Průměrná návštěvnost přednášek
je třicet pět lidí. Prozatímní rekord
je ze Světlé nad Sázavou, kde se
sešlo přes šest desítek seniorů.
„Zájem veřejnosti překonal veškeré odhady. Bylo radostí podílet se
na organizaci této vzdělávací série,“ zhodnotil letošní novinku radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD).
Lucie Pátková
Více na www.kr-vysocina.cz
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Zeman projel Vysočinu křížem krážem

foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Prezidenta České republiky Miloše Zemana za doprovodu starosty Pavla Heřmana (HZNR) přivítaly v Třebíči stovky lidí.

Prezident České republiky dostal z rukou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka (nez. za ČSSD) skleněný popelník.

Foto: Jaroslav Loskot

Vesnicí roku je Ořechov

foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Senátor a krajský zastupitel Miloš Vystrčil (ODS) předal Diplom za vzorné vedení obecní kroniky starostovi obce Bohuňov Petru Vášovi (nez.
za ČSSD).

Předseda Senátu PČR Milan Štěch (ČSSD), hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) a starostka Ořechova Petra Slámová (NZ) na slavnostním
vyhlášení Vesnice roku 2014.

Letní dovádění už po druhé oživilo prázdniny na Vysočině

Foto: archiv Kraje Vysočina

Na akcích nechyběla prezentace rodinných a senior pasů. Podívat se přijel
i radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál (ČSSD).

Letní tour Kraje Vysočina nabízela každou prázdninovou neděli až do 24. srpna zábavný program pro celou rodinu.

Nedělní odpoledne se vstupem zdarma byla plná zábavy a soutěží pro děti.
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PKS okna a.s.
Brněnská 126/38
591 39 Žďár nad Sázavou

www.pksokna.cz

e-mail: zdar@pks.cz

611/07-VI/14

800 23 00 23

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

Schindeleho minerály mi pomohly zbavit se migrény, která mě těžce trápila min.
2x do měsíce dlouhé roky. První plechovku
jsem dostala od své babičky v těhotenství,
za což jí velice děkuji. Po nějaké době užívání jsem s překvapením zjistila, že se migréna již nedostavila. Od té doby beru minerály
a od těžké migrény mám pokoj.
Dita Sasynová, Studénka

Dobrý den, je mi 62 let, manželovi 67. Minerály užíváme oba a jsme velmi spokojeni.
Jsme relativně zdrávi – nebereme vůbec
žádné léky – a tak účinky minerálů jsme
pozorovali hlavně na výrazném zlepšení
kondice, zlepšení zažívání a velmi zlepšené
kvalitě vlasů. Manžela dlouho pobolívalo rameno, po užívání minerálů je zcela bez bolesti. Na dovolených v zahraničí jsem trpěla
zácpou, díky minerálům bylo vše v naprostém pořádku.
Libuše Venclů, Hýskov

Vážení, v případě mém a mé manželky došlo k opravdu mimořádným úlevám v oblasti
bederní páteře, jsme v této oblasti bez problémů a pravidelně váš produkt užíváme.
Podstatné zlepšení je patrné i v pohyblivosti a bezbolestné funkci kolenních kloubů!
Na naše doporučení odebírá minerály již
17 lidí. Všichni jsou v letech od 55 do našich
77 a nevíme o nikom, že by byl nespokojený.
Manžele Kousalovi, Chomutov
Schindeleho minerály již užívám s krátkými
přestávkami 3 roky a rád bych provedl rekapitulaci v mém zdraví po užívání tohoto
přípravku. Došlo ke snížení bolesti kloubů
– nyní prakticky bez tlumících prášků, ustávají zažívací problémy, stolice se podstatně
upravila, hypertenze se upravila – je v normě, cukrovka se zlepšila, přitom nemusím

Minerály jsem začala užívat v minulém
roce. Asi 2 měsíce se nedělo nic zajímavého, ale najednou se mi začal hojit tenisový
loket, také ekzém na noze,
který jsem léčila, ale
k žádnému zahojení to
nevedlo. Upravila se mi
stolice, dále 4 roky užívám Warfarin, nyní mám
krevní obraz tak dobrý,
že stačí kontrola jednou
měsíčně. Jsem šťastná,
že jsem se minerály rozhodla vyzkoušet.
Vlasta Nápravníková,
Pelhřimov

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

Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností
s minerály pod celým jménem a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby
jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo,
nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina
podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné
informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at.

Placebo?

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

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

0,0098 g

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

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

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

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

www.kamennezdravi.cz

720/07-VI/14

ani tak dodržovat přísnější dietu. Rád bych
sdělil, že nejsem žádný dealer, ani nejsem
za to placený, jak to někteří i včetně lékařů
publikují. Jsou to moje poznatky, jsou pravdivé, a je na každém, pro co se rozhodne.
Lékaři to nepochopitelně podceňují, ale asi
si to žádný nezkusil nebo nemá zatím potřebu. Já tento přípravek ze své zkušenosti
doporučuji.
Zdeněk Javora, Zlín, 73 let

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Dobrý den, chci se s vámi podělit o radost z účinku minerálů. Mému tatínkovi je
82 roků a je rok po operaci prostaty, po které zhubl a ztratil chuť a radost ze života.
Doporučila jsem mu vaše minerály. Po třech
měsících užívání má opět svoji váhu, více
energie a je plný optimismu. Jeho lékař byl
velmi překvapený výrazným zlepšením nemoci. Ráda souhlasím s uveřejněním.
Václava Humlová, Cerhovice

Složení na 100 g
prášku

Může tohle být náhoda?
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Den zemědělců, potravinářů
a venkova Kraje Vysočina
a Den otevřených dveří památek
6. září 2014 v Jihlavě
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Masarykovo náměstí Jihlava 10–18 hod.
POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka dechových hudeb: 10.00 zahájení – zástupci města, Kraje
Vysočina a zemědělců | 10.30 BOŽEJÁCI – populární jihočeská dechovka | 12.00 GALÁNI – krojovaná
dechová hudba z Přibyslavic | 13.30 LIDEČANKA – valašská dechová hudba z Lidečka | 15.00 VRACOVJÁCI – krojovaná slovácká dechová hudba z Vracova | 16.30 STŘÍBRŇANKA – populární krojovaná
moravská kapela | Moderují: Karel Paštyka a Lidye Jakubíčková
Doprovodný program na náměstí 10–18 hod.
výstava zemědělské techniky, prezentace partnerských ﬁrem, výstava vozidel značky KIA, ochutnávka regionálních potravin kraje Vysočina, výstava a prodej regionálních produktů... | atrakce pro
děti – skákací hrad, skluzavka, řetízkový kolotoč, vláček, houpačky | výtvarné dílničky DDM se
zaměřením na památky
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KRÁLIČÍ HOP 11–12, 14–16 hod. na náměstí
Překážkové skákání králíků je sport, zábava či volno-časová aktivita (jak to chcete nazvat…), která
se poslední dobou rozvíjí a stává se velice populární především v severní Evropě, ale také v jiných
částech světa | Králičí hop je super zábava pro králíčky-mazlíčky i jejich majitele, která je opravdu
baví. Přijďte se pobavit!
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TRH řemesel 8–18 hod., Masarykovo náměstí – spodní část
Pořádatel: Služby města Jihlavy s.r.o.
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Krajská agrární komora
Kraje Vysočina
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Okresní agrární komora Jihlava

Krajská rada Kraje Vysočina
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ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI KONZULTACI ZDARMA
TEL: 775 040 808, www. basic.cz
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udržitelný turismus a regionální rozvoj
a orientací na praktickou aplikovatelnost. V současnosti samozřejmě
existuje mezi odbornou veřejností rozsáhlé teoretické povědomí
o řízení, rozvoji, marketingu a nových trendech v cestovním ruchu,
ale jak již bylo zmíněno, tato teoretická znalost je v mnoha ohledech vzdálená běžné praxi zejména na regionální a místní úrovni
a v oblasti malých provozů. Tyto
důvody vedly žadatele a partnera
k výrazné orientaci vzdělávacích
aktivit na dobrou praxi a ověřené informace, případové situace a možnosti aplikovatelnosti
do praxe destinací, regionů i celého kraje. Zároveň budou v příkladech zohledněna specifika Kraje
Vysočina jako unikátního turistického regionu – žádný obdobný
vzdělávací program (svým plánovaným obsahem, rozsahem a aktuálností informací) nebyl dosud
v kraji realizován.
Plánovaný model vzdělávání

Mnoho regionů se dnes snaží
identifikovat a maximálně využít
všechny oblasti hospodářství
a podnikání, které mají potenciál
se rozvíjet, vytvářet pracovní
místa, podnikatelské příležitosti
a zajistit tak regionu trvale udržitelný rozvoj. Pro řadu regionů
v odlehlejších venkovských
oblastech je (nebo by mohl být)
jednou z příležitostí růstu zajistit
udržitelný rozvoj turismu, jehož
multiplikační efekty dokážou
naplnit všechna uvedená pozitiva.
Řada regionů s dobrými podmínkami pro rozvoj turismu ale neumí
tento potenciál využít, protože
v oblasti veřejné správy stále
nepracuje dost odborníků s potřebnými moderními znalostmi
a zkušenostmi pro řízení turismu
a efektivní destinační management, které jsou dnes pro úspěch
a konkurenceschopnost nezbytné.
Projekt je inovativní zejména svým obsahem, komplexností



říjen 2009

umožňuje rozšíření vzdělávacích
příležitostí tam, kde jsou pro potenciální účastníky hůře dostupné, což není běžným standardem.
Zajímavým multiplikačním efektem je i příležitost k vytvoření
komunikačních kanálů na základě
osobních kontaktů představitelů
obou cílových skupin (mezi sebou
navzájem, ale i s lektory v projektu), které budou využitelné pro
rozvoj aktivit s návazností na ČR,
čímž se podpoří strategické cíle
Kraje Vysočina v této oblasti.
Projekt, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky,
je realizován v období 1.3. 2014
– 31.3.2015. Na webových stránkách www.edu-regio.cz budou
postupně zveřejňovány a doplňovány informace o realizaci projektu a zprovozněna e-learningová
aplikace s kompletními vzdělávacími moduly.


Martin Hrabec

Mezinárodní malířské a sklářské sympozium, konference Češi a Němci na Vysočině
s mezinárodní účastí badatelů, autorská čtení českých i rakouských spisovatelů,
odborné semináře etnografů a památkářů, výstavy Archeologie na hranicích
a Současná česká a rakouská ilustrační tvorba, jazzové koncerty ve dvanácti městech
na Vysočině – to je pouze výběr z pestré palety aktivit uskutečněných od počátku
roku 2011 do letošního června v rámci přeshraničního projektu Porta culturae.
Do této společné iniciativy českých a rakouských příhraničních
regionů mapující oblast kultury,
umělecké tvorby a muzejní a galerijní práce se kromě Kraje Vysočina a Dolního Rakouska zapojily
také Jihomoravský kraj a Jihočeský kraj. V rámci organizace akcí
byla vytvořena také databáze mapující umělecké a kulturní aktivity na Vysočině.
Projekt reflektoval skutečnost,
že zapojené regiony disponují zajímavou a výjimečnou kulturní
nabídkou, která však dosud nebyla v širším rozsahu propojena.
„Smyslem bylo hledání synergií mezi aktivitami v sousedních
regionech, propojování jejich

aktérů a hledání nových cest vzájemné spolupráce,“ upřesnil Jiří
Jedlička, ředitel Muzea Vysočiny
v Havlíčkově Brodě, které projekt
v Kraji Vysočina administrovalo.
Jednou ze stěžejních akcí Porta culturae jsou také Dny otevřených ateliérů na Vysočině, kde se
prezentují malíři, skláři, kováři,
sochaři a další umělečtí tvůrci.
Dny otevřených ateliérů pokračují i v letošním roce, uskuteční

se ve dnech 4. a 5. října a na celé
Vysočině otevře své ateliéry, dílny
a tvůrčí zázemí opět více jak 150
umělců a tvůrců. Ve spolupráci
s dolnorakouskými a vysočinskými kulturními organizacemi připravuje Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě výstavu obrazů
zachycující hrady česko-rakouského pomezí, konferenci Sklářství na Vysočině a v Dolním Rakousku a propagaci výstavnímu
projektu Poklady Vysočiny v Dolním Rakousku. Více se o chystaných kulturních projektech, výstupech z realizovaných aktivit
a databázi kulturních subjektů
dozvíte na adrese www.vysocina-kultura.cz.
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Více na www.jihlavskypulmaraton.cz
a www.havlickobrodskypulmaraton.cz.

Třicet dva let od přečtení knihy Himálajští tygři se
Radek Jaroš stal patnáctým člověkem, který se postavil
na vrchol všech osmitisícovek. V sobotu 26. července
dobyl obávanou K2 a stal se tak prvním Čechem, který
získal tak zvanou Korunu Himálaje.
Horolezectví se Radek Jaroš začal věnovat v osmnácti letech.
Inspirovala ho četba o dobrodružství na nejvyšších vrcholech
světa. Ve třiceti se poprvé rodák

z Vysočiny vydal na osmitisícovku, na Mt. Everest. V roce 1998
pak stanul na jeho vrcholu.
„Výkon Radka Jaroše je vskutku historický. Sledoval jsem ho

Zaplněné Vratislavovo náměstí v Novém Městě na Moravě dojalo i jinak
„tvrdého muže“ Radka Jaroše.

Evropský šampionát hráčů do
čili skóre ve svůj prospěch. Postupně přidávali další body, svůj tlak
21 let byl poslední prověrkou pořadatelů před mistrovstvím Evropy
na pálce pak korunovali dvoubodovým homerunem Davida Vohánmužů, jehož důležitá část o seky. Po bezmála třech hoditrvání v elitní skupině se
odehraje na Vysočině
nách porazili naše jižní
ší
Dal
sousedy 9:3 a odstaruž 18. a 19. září.
velká událost
Třebíč během ME
tovali oslavy misse Na Hvězdě
trovského titulu.
prokázala, že
druhé
Za titulem hnala
je organizačně
uskuteční už ve
kdy
na velké misdomácí tým i skvěpolovině září,
stit
lá divácká kulisa,
trovství mužů
bude Třebíč ho
kterou fanoušci
připravena.
důležitou část
v Třebíči vytvořili.
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foto: Robert Vávra

foto na www.iKrajvysocina.cz

Český národní tým se na ME baseballistů do 21 let v Třebíči prezentoval stabilními výkony a celý šampionát nakonec suverénně ovládl.

Hippos aréna v Havlíčkově Brodě
hostila v červenci mistrovství
Evropy v softbalu, které bylo
oceněno jako jeden z nejlépe zorganizovaných turnajů v evropské
softbalové historii.
Na šampionátu se nejlépe
vedlo české reprezentaci, která
od prvního dne porážela jednoho
soupeře za druhým. S fantastickým skóre 73:10 ovládla základní
skupinu, v prvním kole vyřazovacích bojů pak po dramatickém
duelu přehrála Dánsko 9:4 a vybojovala si tak postup do utkání
o zlaté medaile, v němž změřila
síly opět s výběrem severského
státu.
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Tentokrát ale národní tým už
drama nepřipustil, dánské reprezentanty před více než tisícovkou
fanoušků porazil 8:0 a odstartoval
tak zlaté oslavy.

foto na www.iKrajvysocina.cz

Slavnostní nastoupení české reprezentace při zahajovacím ceremoniálu
evropského šampionátu v Havlíčkově Brodě.

„Havlíčkův Brod je v současné
době nepochybně hlavním českým softbalovým městem a letošní
skvěle zorganizované Euro to jen
potvrdilo. Byli bychom proto rádi,
kdyby se zdejší Hippos aréna stala
jedním z hostitelských měst mistrovství světa v roce 2017,“ doplnil
turnaj předseda české softbalové
federace Gabriel Waage.
„Český softbal je nejlepší v Evropě, v poslední době se stává velmi
sledovaným sportem v ČR a přede-

vším díky Broďákům i na Vysočině.
Kraj Vysočina softbalisty dlouhodobě podporuje a těšíme se na to,
až se Česká republika stane pořadatelem světového šampionátu.
Bylo by to totiž první MS na evropském kontinentu a bylo by pěkné,
kdyby ho hostila Vysočina,“ přeje si
společně s českými softbalisty Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek
hejtmana pro oblast financí, analýz
a grantových programů.


Jiří Svatoš

Čtvrtý ročník česko-finské hokejové školy dopadl na výbornou
Mezinárodní soustředění mladých hokejistů, česko-finská hokejová škola International Ice
Hockey School (IIHS), zaštítěná prvoligovým klubem Dukla Jihlava, proběhla na přelomu
července a srpna ve Finsku v oblasti Tampere a Pirkkala. Z české strany se ho účastnilo dvacet hráčů v poli, tři gólmani, dva
trenéři a doprovod. Z finské stejný počet hráčů, ale čtyři trenéři, včetně trenéra gólmanů. Kraj
Vysočina podpořil akci třemi sty
tisíci korun.
Cílem školy je výměna zkušeností, výchova mladých hráčů
a možnost dalšího rozvoje talentu. Mladí hokejisté trénují ve smíšených česko-finských družstvech, a musí tak mezi sebou
komunikovat anglicky. Hráči ze
sedmi hokejových oddílů z celé
Vysočiny získávají zkušenosti,
setkají se s jiným stylem hry, než

foto: Tomáš Lysý
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i autorem knih Dobývání nebe,
Hory shora a Hory, má panenko.
Za záchranu života několika horolezců obdržel hlavní cenu Fair Play
od Českého olympijského výboru
a od Evropského hnutí fair play.

Český tým ovládl softbalové ME v Havlíčkově Brodě

„Český softbal je
nejlepší v Evropě,
v poslední době
se stává velmi
sledovaným sportem
v ČR a především díky
Broďákům i na Vysočině.

Zadavatel: Kraj Vysočina

z předchozí expedice. Po zdolání Annapurny v roce 2012 mu
lékaři kvůli rozsáhlým omrzlinám amputovali 11 článků prstů
na nohách.
Padesátiletý novoměstský horolezec je autorem filmových dokumentů z horských velikánů oceněných na filmových festivalech

Zleva Radek Jaroš, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (ČSSD) a místostarosta Stanislav Marek (SNK) při
slavnostním přijetí na Vratislavově náměstí.

Čeští baseballisté doma slavili evropský titul
Třebíčský stadion Na Hvězdě hostil
v červenci mistrovství Evropy baseballistů do 21 let. Skvělými výkony
se prezentoval i domácí tým, který
nakonec celý šampionát vyhrál.
Češi ani jednou v turnaji nezaváhali a ve finále narazili na tým
Rakouska, o jehož postupu definitivně rozhodl až poslední zápas
základní části. Do favorizovaných
Čechů se ale v zápase o zlato Rakušané pustili bez respektu a po dvou
směnách vedli 0:2. Češi se prosadili
až v dohrávce třetí směny, kdy oto-

v rámci možností online na speciálních webových stránkách.
Mám rád i jeho knihy a filmy,“
hodnotí aktuální výkon novoměstského rodáka náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD).
Výjimečnost Jarošova úspěchu
je podtržena faktem, že nevyužíval při svých výstupech umělý
kyslík, ani pomoc nosičů. Při letošním úspěšném pokusu o zdolání K2 se navíc musel vyrovnat se zdravotním handicapem

foto: archiv Radka Jaroše

Dva půlmaratonské běhy připravili
pořadatelé pro vytrvalce na Vysočině. V Jihlavě startuje 14. září
a v Havlíčkově Brodě je na programu B:GROUP půlmaraton o týden
později. „Jihlava byla jediným
krajským městem, kde se podobná akce dosud
nekonala,“ vysvětluje zrod
Jihlava
akce Ivo
14. 9.
Renza. ZáHavlíčkův
Brod 21. 9.
jem o závod
pořadatele
překvapil. Přáli
si alespoň 150 účastníků a v polovině srpna jich bylo zaregistrováno
už přes tři sta. Jihlava je tak jedním
z mála českých měst nabízejících
podobnou akci jak cyklistům, tak
běžcům.
V Havlíčkově Brodě je start
21. září v areálu na Plovárenské
ulici. Trať vede podél řeky Sázavy
a určena je závodníkům od 18 let.
Oba závody nabízejí i kratší tratě
pro štafetové a rodinné běhy.

Petr Palovčík

Radek Jaroš je korunovaný král velehor

foto: Jaroslav Loskot

Září na Vysočině
bude patřit
vytrvalcům

www.kr-vysocina.cz

Mezinárodní česko-finská hokejová škola nabízí příležitost mladým hokejovým nadějím z Vysočiny.

na jaký byli zvyklí. Finská strana pro mladé hráče připravila
i doprovodný program, navštívili zábavní park v Tampere, delfinárium a planetárium a horskou
dráhu. IIHS 2014 má letos na starosti finská strana, rodiče dětí
platí 5 900 korun a čeští sponzoři
přispěli 125 000 korunami.
„Čtvrtý ročník IIHS hodnotím
velmi kladně, daří se držet nastavený vysoký standard. Hráče
mohu za celý týden pochválit, rodiče na ně mohou být hrdí. Vedle sportovní stránky poznali Finsko a jeho kulturu,“ řekl manažer
české strany projektu IIHS Bedřich Ščerban. Kladně akci hodnotí i regionální prezident finské
hokejové asociace Hannu Soro.
„Jsem opravdu rád za spolupráci
mezi Finskem a Českou republikou. Věřím, že bude pokračovat
i v budoucnosti.“

Eva Vorálková

