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ředitel Krajského
úřadu Kraje Vysočina

Krajské zastupitelstvo na svém
zářijovém zasedání schválilo záměr dostavby administrativního
areálu sídla Kraje Vysočina v Jihlavě. O stavbě budovy E pro zhruba dvě stě pracovníků krajského
úřadu, kteří nyní působí na čtyřech detašovaných pracovištích,
se hovoří s přestávkami minimálně deset let. Zatímco na základní otázku už zastupitelstvo odpověď dalo, objevily se další desítky
otazníků. Než se skutečně „kopne“ a bude položen základní kámen, čeká nejvyšší krajské orgány
ještě mnoho zásadních rozhodnutí, pro která musí úřad připravit kvalitní podklady – vyřešit musíme ﬁnancování stavby, budoucí
parkování, vydeﬁnovat ideální kapacity nejen pro úředníky, ale také
pro spisovny, serverovny a jednací
místnosti i pro zaměstnance dvou
nebo tří příspěvkových organizací
kraje. Společně se musíme vypořádat s řadou zákonných povinností
a předpisů týkajících se energetické náročnosti budovy, bezpečnosti nebo dopadů výstavby na životní
prostředí. Později budeme muset také vyřešit majetkové vztahy k uvolněným budovám. Čeká
nás, řečí sportovců, překážkový
běh na dlouhé trati. Zvykli jsme
si, že ne všechna naše rozhodnutí jsou populární. Rozhodnutí dostavět na pozemku v těsné
blízkosti sídla Kraje Vysočina poslední z plánovaných budov je pro
budoucí fungování krajského úřadu nezbytné. Rozhodnutím centrálních orgánů jsou na kraj stále přesouvány větší kompetence
a povinnosti, například v oblasti
sociálních služeb nebo ochrany životního prostředí. Pokud zohledníme i investiční činorodost kraje
odrážející se ve zlepšování silniční sítě nebo ve stavbách veřejných
budov například pro zdravotnictví a sociální služby, zjistíme, že
nám chybí nejen lidé, ale také místo, kde by mohli pro veřejnost pracovat. A to bychom rádi do tří až
pěti let změnili.

Zemřel Míla Brtník
Ve věku nedožitých 90 let zemřel
12. září 2017 Míla Brtník starší,
významná osobnost národního
a regionálního folkloru, sběratel a vydavatel písní, autor mnoha pořadů,
zakladatel a choreograf Horáckého
folklorního sdružení, primas skřipácké
muziky a od roku 2013 také držitel
nejvyššího ocenění Kraje Vysočina –
kamenné medaile. Jeho jméno bylo
zařazeno do mezinárodní příručky
význačných vůdčích osobností světa
„Kdo je kdo“ na základě rozhodnutí
amerického životopisného ústavu
American Biographical Institute.
Brtníkem oživená skřipácká muzika na Jihlavsku byla zapsána pod
pořadovým číslem dvě na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina, loni pak
rozšířila prestižní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultured
ry ČR.

Den Kraje Vysočina byl
ve znamení dožínek
Centrum krajského
města se na jeden
den proměnilo
v improvizovanou náves
a ožilo slavnostmi
a děním připomínajícím
tradiční dožínky.
Vysočina pozvala své
občany k oslavě zdravé
krásy místní přírody,
tradiční gastronomie
a environmentálních
aktivit a chovatelství.
Petr Palovčík

„Známe svůj kraj a víme, že
máme být na co pyšní, ať už jde
o krásu, která je Vysočině vlastní bez našeho přičinění, tak i šikovnost a dovednost lidí, kteří z ní dělají nádherné místo
k životu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD).
Milovníci fauny mohli navštívit
stánky chovatelů drobného
domácího zvířectva, včelařů,
nebo se podívat na ukázky práce
Záchranné stanice živočichů
z Pavlova. Obdivovatelé rukodělných dovedností sledovali
um žáků Střední odborné školy
Nové Město na Moravě při
odvětvení pět metrů dlouhých

foto: Libor Blažek

Úřad se rozšíří
o budovu E

A
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Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Tradiční včelařství reprezentoval na Dni s krajem František Meduna z Jihlavy. Jeho med patří k nejžádanějším v regionu.

klád, návštěvníci krajského dne
mohli soutěžit ve sběru brambor.
Do Jihlavy se po prázdninové
přestávce přijeli připomenout
i stavitelé Kaipanů, sportovních vozů vzniklých v rámci akce
Postav si své auto.

„Přáli jsme si, aby si naši spoluobčané krajský den v Jihlavě
opravu užili a bavili se, a proto
jsme jim nabídli a připravili pro ně
něco víc než jen podívání. Zmínit
musím gastrostan, který byl plný
pochoutek připravených studenty

krajských
škol
zaměřených
na gastronomii. Za cenu surovin
si lidé pochutnávali na horáckých
koláčích, dýňových pochoutkách, rybí kuchyni a především
na pochoutkách či rybí kuchyni,“
vyjmenovává
Jana
Fialová

(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro
oblast školství.
Hlavní pódium a prostor před
ním patřily skupině Urban Sense,
dechové hudbě i magickému
„neumění“ kouzelníka Richarda
Nedvěda.

Novým prvňáčkům začaly školní povinnosti
Mezi 78 tisíci dětmi z Vysočiny, pro
které začal v září nový školní rok, bylo
více než pět tisíc prvňáků, kteří usedli do lavic vůbec poprvé v životě. Třiatřicet z nich přišel první den pozdravit do Golčova Jeníkova vedle starosty
města Vlastimila Marušáka (SNK)
a patronky školy a olympijské rekordmanky Jarmily Kratochvílové i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD).
Malým školákům ve dvou třídách
v Golčově Jeníkově, stejně jako
ve všech ostatních školách regionu
věnoval Kraj Vysočina už tradičně
bezpečné kufříky plné praktických
dárků zvyšujících bezpečnost dětí
nejen v silničním provozu, a stejně
jako loni i stavebnici Roto. S ní si
podle slov Luďka Ježka, ředitele
školy, budou stavět malí školáci
společně v rámci výuky. Základní
škola a Mateřská škola Golčův
Jeníkov má v současnosti více než
tři stovky žáků v devíti ročnících

Prvňáci dostali hned první školní den od Kraje Vysočina bezpečné kufříky a stavebnici Roto. V Golčově Jeníkově
knihy předával hejtmana Jiří Běhounek.

a tento počet se v posledních letech
daří držet.
Nový školní rok na Vysočině
přinesl také několik novinek
v nabídce oborů. „Hotelová škola
Světlá a Střední odborná škola
řemesel Velké Meziříčí nabízí od září
v rámci stávajícího oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
nový školní vzdělávací program
Výtahář. Střední škola stavební
Třebíč pak přichází s novým
dvouletým oborem pro absolventy
učebních oborů Technik plynových
zařízení a tepelných soustav, který
je zakončený maturitní zkouškou,“
přiblížila Jana Fialová (ČSSD), radní
pro oblast školství, mládeže a sportu.
Jedinou změnou v síti středních
škol v letošním školním roce je
sloučení
Odborného
učiliště
a Praktické školy Černovice se
Střední odbornou školou a Středním
odborným učilištěm Třešť.
Milan Pilař
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Kraj poprvé podpoří
venkovské prodejny

Vysočina nabízí
studentům zdarma
telefony, tablety
i zahraniční pobyty
Se začátkem školního roku
odstartovaly i soutěže podporované Krajem Vysočina. Školáci se
mohou zapojit do klání s názvem
Bezpečný internet nebo S Vysočinou do Evropy. Na ty nejlepší
čekají ceny v podobně elektroniky
nebo čtrnáctidenního kurzu anglického jazyka ve Velké Británii.
Vstup do devátého ročníku
vědomostní soutěže S Vysočinou do Evropy umožní vyplnění
testu prostřednictvím webových
stránek www.ourregion.cz.
„Třicet finalistů pak čeká zkouška
v angličtině a případně cizojazyčná prezentace na téma Tradiční
výrobky z Vysočiny. Tři nejúspěšnější pojedou do Anglie,“ láká
krajská radní pro oblast školství,
mládeže a sportu Jana Fialová
(ČSSD). Soutěžící se mohou
registrovat od 18. září, první kolo
odstartuje 16. října.
Soutěž Bezpečný internet
má tradičně dvě úrovně. První
zkoumá znalosti studentů
na téma informačních technologií
a elektronické bezpečnosti a jde
o vědomostní test. Detaily najdou
zájemci webu na www.kpbi.cz.
„Druhá část je kreativní soutěž
s dovětkem Internet věcí je věcí
nás všech. Žáci mohou natáčet videa, kreslit plakáty, komiksy nebo
fotoromány zaměřené na rizika
spojená s internetem,“ upřesňuje
Jana Fialová.
Příjem soutěžních prací přitom
končí až 31. prosince 2017. Více
informací na www.kr-vysocina.cz/
ebezpecnost.

O místa v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR se v podzimních
volbách na Vysočině utká 24
politických stran a hnutí. Podle
oficiální statistiky ČSÚ je aktuálně
na kandidátkách v Kraji Vysočina
uvedeno celkem 419 kandidátů.
Z toho je 295 mužů, to je 70,41 %
a ženy jsou tak ve výrazném
oslabení, matematicky 124 dam
znamená zastoupení z 29,59 %.
Kandidáti se nejčastěji
rekru
rekrutují z věkové
sku
skupiny 30 až
449 let. Do
Vysočina
29 let věku
bude mít
kandiduje
1137 volebních
47 osob
okrsků.
a nad 50
a vvíce let je
mož
možno vybírat ze
171 ucha
uchazečů. Zajímavostí je, že na Vysočině do voleb
nastupuje celkem 141 kandidátů bez
politické příslušnosti. Jen tři strany
a hnutí tak naplnily svoji kandidátní
listinu výhradně ze svých členů, bez
pomoci nezávislých.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
proběhnou v pátek 20. října 2017
od 14 do 22 hodin a 21. října 2017
od 8 do 14 hodin. O výsledku může
svým hlasem rozhodnout každý
plnoletý občan České republiky.

foto: archivv Kraje Vysočina

Petr Palovčík

Kraj Vysočina uvolní poprvé
v historii finanční podporu pro
55 obcí, která jim umožní udržení provozu „obecních“ prodejen. Nový dotační titul může
pomoci pokrýt až 70 % nákladů
a zajistí tak občanům nejen nákup základních potravin. „Zájem o podporu byl velký, přihlásila se bezmála stovka obcí.
Důležitou roli při výběru podpořených hrály velikost obce,
otevírací doba, šíře sortimentu
a nabídka doplňkových služeb,“
vysvětluje Pavel Pacal (STAN +
SNK ED), náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územní plánování. Důležitým faktorem
k získání podpory byl mimo jiné
průměrný věk obyvatel, upřednostněny byly obce s velkým počtem lidí starších 60 let.
Vedení kraje před vypsáním
dotačního
titulu
podrobně
zkoumalo podmínky prodeje
v obcích, diskutovalo se starosty
a ověřilo si tak smutnou absenci
podobného nástroje na úrovni
příslušných
ministerstev.
„V prodejnách často fungují

Petr Palovčík

Na zachování venkovských prodejen uvolnil Kraj Vysočina dva miliony korun.

i knihovny, zásilkovny a poštovny,
což je pro život v obci také velice

důležité. Proto pokud se tento
krok osvědčí, jsme připraveni

dotační titul opakovat,“ uzavírá
Pavel Pacal.

Petr Palovčík

Podpora výuky první pomoci na školách

Osová Bítýška
opraví hasičský
vůz s pomocí kraje

Petr Palovčík

Nejlepší
infocentrum
mají v Kamenici
nad Lipou
V národní anketě o nejlepší infocentra České republiky si v případě
Kraje Vysočina vedlo nejlépe
ÍČKO v Kamenici nad Lipou, před
Městským kulturním a informačním střediskem v Humpolci
a Turistickým informačním centrum
v Pelhřimově.
Vyhlašovatelem soutěže byla
Asociace turistických informačních
center ČR.
Jitka Svatošová

Žáci na Vysočině ve věku
14 a 17 let budou i v tomto
školním roce v rámci běžné
výuky absolvovat kurzy
První pomoci.
Na mladší žáky čeká deset vyučovacích hodin pod vedením odborných
lektorů Českého červeného kříže a jejich starší spolužáci si navíc
prakticky vyzkouší kardiopulmonální resuscitace nebo efektivní komunikaci s operátorem záchranné
služby. Budou následovat více než
sto tisíc předchůdců zapojených
do předešlých třinácti ročníků této
speciální akce.
„Skutečně už evidujeme řadu
případů, kdy účastníci kurzů dokázali
včasným zásahem a správným
poskytnutím
první
pomoci
zachránit lidský život. Je to pro nás
další z důvodů, proč tento projekt
podpořit a nabídnout ho jako příklad
dobré praxe i jiným krajům,“ sdělil
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast zdravotnictví Vladimír
Novotný (ČSSD). Jen v loňském roce
se do kurzů zapojilo 149 základních
škol a 48 středních škol na Vysočině.

foto: archivv Kraje Vysočina

Kraj Vysočina uvolní mimořádně
částku 300 tisíc korun pro Sbor
dobrovolných hasičů v Osové
Bítýšce. Pomůže s nezbytnou
generální opravou jejich zásahového vozidla. To je v tuto chvíli
nefunkční kvůli poruše motoru,
ke které došlo začátkem června
letošního roku při likvidaci požáru v obci Březí.
„Vzhledem k tomu, že dobrovolní hasiči z Osové Bítýšky
vyjíždějí k událostem v dalších
15 obcích, je obnovení jejich
akceschopnosti i v zájmu kraje,“
uvedl hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Kraj pomůže s úhradou zhruba
poloviny skutečných nákladů
na opravu. Podobnou finanční
pomoc vyplácí Kraj Vysočina jen
ve výjimečných případech. Naposledy například městysu Ostrov
nad Oslavou v roce 2015, kdy
v době likvidace kalamitní situace
při extrémně silných námrazách
spadl na kabinu požárního
CAS 15 strom.

Na Vysočině míří
do Poslanecké
sněmovny
24 subjektů

První pomoc mají možnost nacvičovat studenti odborných škol i v terénu.

Na Vysočině zajišťují často
společnost nemocným a handicapovaným, pomáhají organizovat procházky a volný čas seniorů
nebo zajišťují charitativní akce.
„Věříme, že řada lidí by se ráda
věnovala smysluplné činnosti
ve svém volnu, ale možná neví kam
jít a kde své dovednosti mohou
nabídnout. Snažíme se proto
vytvořit podmínky pro koordinaci
dobrovolníků,“
upozorňuje
Pavel Franěk (ANO), náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast sociálních věcí.

Na jedenácti lokalitách v Kraji
Vysočina kvetou kriticky ohrožené
hořečky mnohotvaré. Na Třebíčsku jsou vidět v přírodní památce
Jalovec a na stráni u železniční
zastávky v Číchově. V roce 2010 byl
zahájen celorepublikový záchranný
program hořečku mnohotvarého
českého. Na Vysočině bylo vybráno
pět prioritních lokalit, na nichž se
snaží zlepšit stav populací hořečku
účinnými opatřeními, jako jsou
seč nebo pastva, narušování drnu
a výsev semen do volných plošek či
odstranění náletů.

Hořeček mnohotvarý.

Nejlepším
cestářem je
Stanislav Váňa
z Humpolce

Od roku 2015 každoročně rada
kraje uvolňuje z rozpočtu přes
2 miliony korun na podporu dobrovolnických center. Peníze je
možné využít na koordinátora
dobrovolníků, jejich vyhledávání, zaškolování a administrativu spojenou s touto agendou.
Dobrovolníky aktuálně hledají
a využívají například Oblastní
charity v Třebíči, Jihlavě
a Havlíčkově Brodě, případně
společnosti Fokus a Centrum pro
rodinu.

Jednadvacet soutěžících ze čtyř
krajů poměřilo síly a um v profesní
soutěži Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny s názvem Cestářské
rodeo. Po čtyřech letech nadvlády
vysočinského fenoména Františka
Strohmera se s tratí i doprovodnými disciplínami nejlépe poměřil
Stanislav Váňa z cestmistrovství
v Humpolci. Druhé místo obsadil
Pavel Ouhel z Pelhřimova a i třetí
místo zůstává „doma“, tedy v Chotěboři, kam si ho odvezl Petr Jirsa.
Podle soutěžních komisařů
se dobrý řidič, v tomto případě
cestářského vozu, pozná především
podle průjezdu kruhové křižovatky v protisměru, při parkování
v improvizované garáži nebo
v přesnosti jízdy náročnou tratí.
V těchto úkolech jsou trestné body
každoročně udělovány nejčastěji.

Petr Palovčík

Jitka Svatošová

Petr Palovčík

Sociálním službám chybí dobrovolníci
Citlivý, komunikativní, šikovný
„Při zahraničních cestách,
a spolehlivý dobrovolník je na Vypředevším směrem na západ,
sočině stále velmi ceněné a nedose často setkávám s lidmi, kteří
statkové „zboží“. Zájem o podobpodobnou činnost odvádějí
itom
ve svém volném čase, ze
ně zaměřené lidi přitom
mají jak dobročinné,
é,
své dobré vůle, a to
tak příspěvkové orpodle
přísných
po
ganizace v sociáletických
e
kodexů.
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činnosti je přitom
zdatné
seniory,“
po
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zkušenost
tak široké, že umožřka
hejtm
hejtman
Kraje Vysočina
ňuje zapojení takřka
každému.
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Kvetou ohrožené
hořečky

NÁZORY 3

září 2017

V našem kraji proběhla tzv.
transformace ústavů sociální
péče, kdy se mentálně postižení z „ústavů“ rozestěhovali
do menších samostatných domů
ve vícero obcích. Cílem je, aby
se lépe začlenili do běžného
života. Moc jim to přeju. Jenže
čím dál víc se mi zdá, že se tu
ženeme za vzdáleným ideálem
a přitom jsme zavrhli stávající
standard (tedy fungující instituce). Ono asi bylo těžké nepodlehnout tomuto ideálu, zvlášť
když nám ho Evropská unie
nutí argumentem nejpádnějším – a tím jsou dotace. Jenže
ty – stejně jako všechny ostatní
dotace – po pár letech klesnou
či zmizí, takže veškeré náklady
pak ponese kraj (nebo někdo
další). A jak jsme se při zasedání našeho finančního výboru
přesvědčili v křižanovském
domově Kamélie, tyto provozní
náklady nejsou malé a vzrostly.
Zvýšil se i počet zaměstnanců
ze 100 na 140 a loni dotace
ve výši 26 milionů pokryla sotva polovinu osobních nákladů.
A to jsme ještě jako Vysočina
byli „pilotním“ krajem, takže
k nám šlo víc dotací než jinam!
Bohužel zde asi politická rovina
(tlak Evropské unie) ustoupila racionálním argumentům.
Rozumný kompromis přitom
existuje – třeba v lidmaňském
ústavu, kde se sice klienti učí
soběstačnosti v jednotlivých
bytech, ale ty jsou uvnitř
obce, takže je personál nemusí
objíždět.

Kraj zlepšuje péči
o dětské pacienty
Výrazné investice do krajských
nemocnic zlepší péči o malé pacienty na Žďársku a Havlíčkobrodsku. Porodnice a perinatologické
centrum v Nemocnici Havlíčkův
Brod byly kompletně zrekonstruovány a nově otevřeny 7. září tohoto roku. Kraj Vysočina přispěl
částkou 24,7 milionu korun a rodičkám a novorozencům nyní nabízí vysoce moderní a komfortní
prostředí.
„Brodská porodnice s průměrem
1400 porodů za rok je dlouhodobě
nejoblíbenější porodnicí v kraji.
I to byl jeden z důvodů kompletní
rekonstrukce. Navíc nyní nabízí
perinatologické centrum, kde
jsou hospitalizováni novorozenci
s nízkou porodní váhou, potřebující 24hodinový dohled lékaře,“
vysvětlil Vladimír Novotný (ČSSD),
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast zdravotnictví a analýz.
Zároveň byly v havlíčkobrodské
nemocnici vytvořeny dva operační
sály s nejnovější technologií zajišťující odpovídající podmínky
pro náročné výkony. Došlo také

foto: Libor Blažek

Je dobře zcela
rozestěhovat
postižené?

foto na www.iKrajvysocina.cz

Kraj Vysočina podpořil zkvalitnění služeb v porodnici a perinatologickém
centru havlíčkobrodské nemocnice.

Slovo zastupitelky

Ivana
Mojžyšková
(ČSSD)
zastupitelka Kraje
Vysočina

Podpora krajské
nemocnici

k obměně a doplnění přístrojového vybavení pro léčbu nezralých
a nemocných novorozenců.
V Nemocnici Nové Město
na Moravě začala na konci srpna
demolicí starého objektu dětského
oddělení plánovaná výstavba
nového pavilonu. V závěru
příštího roku přivítá první klienty
budova s 33 lůžky, včetně tří
vyčleněných pro intermediální
péči. Místo zde najdou i odborné
ambulance a zázemí pro děti
i rodinný doprovod.
„Stará budova z padesátých let
minulého století už neposkytovala
potřebný standard. Nevyhovovala
dispozičně a vyžadovala výměnu
elektroinstalací, vody i odpadů,“
vysvětluje důvody demolice a nové
výstavby za 71,6 milionu korun
Josef Pavlík (ANO), náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast ﬁnancí a majetku. Nový
novoměstský pavilon bude mít
mnohem úspornější provozní
náklady, protože je koncipován
jako pasivní dům.
Petr Palovčík

Miroslav Houška (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina

Budova E. Kolika
písmen se ještě
dočkáme?
Krajský úřad má po Jihlavě několik detašovaných pracovišť, proto teď chce vedle hlavního sídla
postavit budovu „E“ a do ní
„rozeseté“ úředníky sestěhovat.
Na první pohled logický krok,
který i my jako opozice podpoříme. Ovšem bylo by férové,
kdyby vedení kraje zodpovědělo
souvislosti a stanovilo jasné
podmínky. Z informací plyne, že
vcelku rozsáhlý pozemek bude
využit na budovu E a přilehlé
parkoviště. To mi přijde na tak
atraktivní lokalitu v centru krajského města skoro málo. Proto
bych třeba parkoviště umístil
do podzemí, aby byla rezerva
na případné kongresové centrum
či jiný smysluplný projekt. Podtrhuji slovo smysluplný: myslím,
že osud Vědeckotechnologického
parku je dost odstrašující na to,
abychom k budově E nepřidávali
hvězdárnu či obří kongresové
centrum za čínské peníze. Uvítal
bych od kraje čísla, o kolik se
sestěhováním úředníků sníží
náklady a zvýší efektivita úřadu.
Obecně je mi totiž čím dál větší
záhadou, proč obecní i krajské
samosprávy čelí stálému nárůstu
byrokracie. Je to tlak Bruselu,
nebo boj za „transparentnost“ a proti korupci (povinné
zveřejňování smluv, metodika
zadávání tendrů apod.)? Nebo
přenášení povinností státu
na nižší úrovně, které v sociální
oblasti hraničí s alibismem? Jak
to, že e-government neboli projekt elektronizace státní správy
v počáteční fázi znamená spíš
nárůst administrativy? Doufám,
že se těmito otázkami bude
někdo zabývat a že se v Jihlavě
nedočkám budov F, G a nedejbože ještě H.
Jaromír Kalina (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina

Díky kotlíkové dotaci
mužu v naší obci i já
lépe dýchat.
Využijte dotaci až 127 500Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného
čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.
Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci,
novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest. Řekněte si o dotaci na svém krajském úřadě.

Informační schůzky pro žadatele o kotlíkové dotace
Kraj Vysočina zve veřejnost na informační schůzky k problematice Kotlíkových dotací. Chcete se dozvědět více o podmínkách
získání dotací na nové kotle, způsobech podání žádostí, o proplácení dotací, uznatelnosti nákladů, termínech a kontrolách? Chcete vědět, který kotel za dotace pořídit, jakým chybám se vyvarovat, jak vyplnit jednoduchou žádost nebo kdo Vám s vyřízením
dotace poradí? Máte další zatím nezodpovězené otázky kolem Kotlíkové dotace, na které hledáte odpověď? Přijďte se zeptat!
Termín
konání

Čas konání*

Místo konání

20.9.

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

Nové Město na Moravě, Kulturní dům, Tyršova 1001

21.9.

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

Telč, Základní škola, Masarykova 141

25.9.

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

Žďár nad Sázavou, MěÚ, MěÚ, Žižkova 227/1, velká zasedací místnosti

26.9.

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

Havlíčkův Brod, MěÚ, Havlíčkovo nám. 57, velká zasedací místnost

2.10.

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

Náměšť nad Oslavou, Sokolovna, Sadová 259

2.10.

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

Moravské Budějovice, MěÚ, nám. Míru 31

3.10.

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

Humpolec, Klub kina, Havlíčkovo náměstí 91

4.10.

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

Chotěboř, budova kina, Tyršova 256

5.10.

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

Pelhřimov, MěÚ, Pražská 2460, zasedací místnost

9.10.

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

Jihlava, KrÚ, Žižkova 57, kongresový sál

10.10.

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

Třebíč, MěÚ, Masarykovo nám. 116/6, zasedací místnost

16:00 - 18:00

Pacov, MěÚ, nám. Svobody 1

10.10.
11.10.

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

Bystřice nad Pernštejnem, MěÚ, Příční 405, zasedací místnost

12.10.

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

Velké Meziříčí, JUPITER club, Náměstí 18/20

16.10.

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

Světlá nad Sázavou, Společenský dům - taneční sál, náměstí Trčků z Lípy čp. 217

* z důvodu zajištění dostatečné kapacity jsou ve většině obcí v rámci jednoho dne plánovány dvě informační schůzky, vždy od 13 a od 16 hod.
Výzva pro další čerpání kotlíkových dotací na Vysočině schválila Rada Kraje Vysočina 19. 9. 2017. Žádosti o dotaci může veřejnost předkládat od 20. 10. 2017. Při splnění všech podmínek dotačního programu budou považovány za uznatelné způsobilé náklady od 15. 7. 2015.

Informační linka pro Kotlíkové dotace: 564 602 888,
dotazy lze zasílat i na speciální e-mail: kotliky@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz/kotliky

Nejen jako krajská zastupitelka si vážím investice Kraje
Vysočina, kterou byla rekonstrukce porodních sálů a Perinatologického centra. Nové
moderní a velmi dobře přístrojově vybavené operační
sály pro gynekologické zákroky a pro císařské řezy jsou velkým přínosem jak pro lékaře,
tak i po pacientky. Havlíčkobrodská porodnice patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější,
což dokládá počet porodů, kterých je ročně průměrně 1400.
Pro rodičky má dnes porodnice k dispozici dva porodní boxy
i s možností porodů do vody
a čtyři klimatizované pokoje
s vlastním sociálním zázemím
pro první dobu porodní, kde
mohou maminky rodit v případě bezproblémového průběhu
porodu. Radost má nejen primář gynekologicko-porodnického oddělení Pavel Antonín,
ale i zdravotní personál tohoto oddělení, a to zejména z operačních sálů vybavených nejnovější technologií. Stavební
úpravy Perinatologického centra rekonstrukcí rozšířily prostorové možnosti pro neonatologickou péči o další dva pokoje
a technické zázemí pro napojení inkubátorů ze čtyř na devět.
Vedle každého inkubátoru jsou
umístěna polohovací křesla
pro rodiče a novinkou je komunikační síť pro centrálu kardiotokografů pro přenos signálů
od jednotlivých monitorovacích
zařízení zajišťující bezpečnost
novorozenců. Jako žena a matka jsem ráda, že Kraj Vysočina svým rozhodnutím umožnil,
aby byla nemocnice pro všechny krásnější, pro pacientky přívětivější, pro budoucí maminky intimnější a novozozencům
bezpečnější a lékařům i sestrám komfortnější.

Kam jsme došli,
kdo to ví…
Státní veterinární správa varuje
před kontaminovanými vejci
z Belgie a Nizozemska, která obsahují prostředek na hubení hmyzu,
do České republiky mělo dorazit
asi sedm tun závadných vaječných produktů. Ty jsou stahovány
z prodeje. Lékaři říkají, že látka
ve vejcích sice může hlavně u dětí
poškodit ledviny a játra, ale není
se čeho bát, možná mají i pravdu.
Otázkou je, jestli by nebylo lepší
místo následných opatření raději
podpořit českou produkci vajec –
problémů s drůbežími produkty
z dovozu už přece bylo v minulosti
víc než dost. Česká republika je
přitom v produkci vajec soběstačná přibližně ze tří čtvrtin, proč
tedy nepreferovat domácí produkci, nechránit vlastní dodavatele,
nepřispět k rozvoji tohoto odvětví
domácího zemědělství. Vždyť s domácími potravinami jsou problémy
minimální, kontrola před dodáním
na trh je zajištěna, zvýší se počet
pracovních míst, český spotřebitel
si s chutí a bez obav pochutná
na žloutkových věnečcích a spokojení budou všichni. Tedy kromě
většiny zahraničních dodavatelů,
kteří rádi český trh využívají coby
smetiště pro své potravinové
produkty jinde neprodejné.
Milan Plodík (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina
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prozradil umělecký šéf Pavel
Šimák.
Jedinou změnou v hereckém
kádru krajského divadla je osmnáctiletý Štěpán Tuček. „Herectví
se věnuje od dětství a zastoupí
Daniela Ondráčka, který přijal
nabídku na roli v televizním
seriálu,“
informovala
se
Miroslava
M
Kvíčalová
V září
z Horáckého divadla
2017: 4350
Jihlava.
předplatitelů
Významné
změny
v průběhu sezony přinesou
nyn
nyní rekonstruované prostory
divadla. „Na začátku příštího
roku se otevře nová prodejna
Hlavní postavu faráře Holého hraje Stanislav Gerstner.
vstupenek, začne fungovat víceúčelová zkušebna a návštěvníDen otevřených dveří a premiéra
si náměstkyně hejtmana Kraje
kům bude pro příjemné posezení
inscenace Zapomenuté světlo zaVysočina pro oblast kultury,
k dispozici divadelní kavárna,“
hájily o druhé zářijové sobotě 78.
památkové péče, cestovního
potěšil výhledem na závěr ředitel
divadelní sezonu Horáckého divaruchu a mezinárodních vztahů
Jana Fischerová (ODS).
divadla Ondrej Remiáš.
dla Jihlava. Herci jediného profeMonika Brothánková
sionálního divadla na Vysočině se
Nová sezona je první, která bude
v následujících osmi měsících předčistě v režii nového uměleckého
Premiéry sezony 2017/2018
staví v šesti inscenacích, které bušéfa a jeho kolegů. Velká scéna
9. 9. Zapomenuté světlo
dou mít společný podtitul Sdílení.
postupně až do května nabídne
7. 10. Černá komedie
„Vítám
podobné
aktivity,
klasiku, ale také zcela původní
2. 12. Bůh je žena
jako je Den otevřených dveří
autorské počiny. Děti s rodiči se
10. 2. Racek
divadla. Nejen jeho milovníci
mohou těšit na nedělní pohádky
7. 4. Obraz Doriana Graye
a pokračovat budou i Pohádky
se mohou přesvědčit, že svět
5. 5. Jediný život
na prknech, která znamenají
na schodech. „Na programu
svět, jim může přinést potřebný
malé scény právě pracujeme.
Opět budeme chtít přinést dokuodpočinek, zábavu, potěšení
více informací na www.hdj.cz
i životní inspiraci,“ pochvaluje
drama, pohádku i zábavnou hru,“

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

Úřednice/úředník na úseku
zdravotní správy a oprávnění
k poskytování zdravotních
služeb odboru zdravotnictví

požadujeme:
 vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo
vyšší odborné vzdělání
 orientaci v oblasti výkonu státní správy na úseku zdravotnictví
a oblasti organizace zdravotnictví
 orientaci v zákoně o zdravotních službách, zákoně o návykových
látkách
výhodou:
 zkušenosti z oblasti výkonu státní správy na úseku zdravotnictví
nebo při poskytování zdravotní péče
 zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku zdravotnictví
nabízíme:
 pracovní poměr na dobu neurčitou
 zahájení pracovního poměru v říjnu 2017
 plný pracovní úvazek, 10. platovou třídu
 možnost nadtarifních a mimořádných složek platu, podporu
k zapracování

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 6. 10. 2017 do 12:00 hodin.

Úřednice/úředník na úseku
prevence kriminality
a koordinátorka/koordinátor
integrace cizinců odboru
sekretariátu hejtmana

požadujeme:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 dobrou orientaci v problematice národnostních menšin, v prevenci
kriminality a v azylantské a cizinecké problematice
 přehled v oblasti veřejné správu a znalost zákona o krajích
výhodou:
 vzdělání v oboru právo nebo v oboru zaměřeném na bezpečnostní
politiku nebo integrační management osob
 zkušenosti s projektovým řízením
nabízíme:
 pracovní poměr na dobu neurčitou
 zahájení pracovního poměru od 1. 1. 2018
 plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
 možnost nadtarifních a mimořádných složek platu, podporu
k zapracování

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 4. 10. 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 Ing. Ivana Hanáková, tel. 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.

foto: Libor Blažek

Foto: Leoš Skokan, Horácké divadlo Jihlava

Zapomenuté světlo odstartovalo
78. sezonu Horáckého divadla

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Aby mohli druhý zářijový víkend skláři ukázat svůj um, museli pracovníci Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod týden
předem v peci topit. Spálili 15 krychlových metrů dřeva.

Středověká sklářská pec
znovu přilákala návštěvníky
Opět po roce se na počátku září
rozhořel oheň v replice středověké sklářské pece v lokalitě Vlkovsko v Havlíčkově Brodě. Pracovníci Muzea Vysočiny Havlíčkův
Brod připravili pro milovníky
sklářství druhou tavbu s profesionálními skláři z Dobronína.
„Letošní program jsme obohatili
o středověké občerstvení, takže
i já jsem například poprvé ochutnal oukrop, děti si mohly vyzkoušet mletí na kamenném mlýnku a získat tak mouku na svou
placku, kterou si pak upekly,“ přibližuje doprovodný program druhé tavby Jiří Jedlička,
ředitel Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
První
tavbu
prezentovali
pracovníci muzea v minulém roce
na 6. mezinárodní konferenci
Historie sklářské a bižuterní
výroby v českých zemích
v Jablonci nad Nisou a na 9.
interdisciplinární
konferenci
História skla – 2016 v Bratislavě.
Dva odborné články vyjdou
letos v časopise Sklář a keramik
a jeden ve sborníku z jablonecké
konference.
„Po první tavbě jsme museli
pec opravit, protože popraskala.
Získali jsme řadu zkušeností,
které jsou cenné pro další tavby,“
dodal Jiří Jedlička. Jeho slova
potvrdil i František Novák, sklář

z Dobronína, který se k brodské
peci vrátil. „Musím říct, že je to
dobrodružství, protože se stále
učíme. Na druhou stranu má

Jeden z výrobků ze skla.

sklo z pece lepší kvalitu než z té
mé v Dobroníně, která je na plyn
a kde mohu regulovat teplotu, což
je zajímavé,“ doplnil sklář, který
se chce do Brodu vrátit v příštím
roce na třetí tavbu.
V Muzeu Vysočiny Havlíčkův
Brod už nyní přemýšlejí, jak
ke středověké peci doplnit další
středověké stavby, například připomínající těžbu a zpracování
stříbra ve středověku. „Mohl
by tak v budoucnu vzniknout
archeoskanzen, který v regionu
zatím chybí,“ uzavřel Jiří
Jedlička s tím, že záleží
na finančních prostředcích,
které se podaří získat.
Milan Pilař

Druhý zářijový víkend mohli zájemci obdivovat dovednost sklářů z Dobronína.

Nový depozitář pro novoměstskou Horáckou galerii
Zámecký areál v Novém Městě
na Moravě, v němž sídlí Horácká
galerie, by měl projít v budoucnu
rozsáhlou rekonstrukcí, která se
bude týkat severního křídla hospodářských objektů. Vzniknout by
zde měl depozitář pro uložení části
sbírkového fondu galerie, zejména
skla a některých plastik. Náklady

počítají se 16 miliony korun, které
by plně měl hradit Kraj Vysočina.
„Horácká galerie nemá dostatek
prostoru pro sbírkový fond, část děl je
uložena přímo v prostorách původně
určených pro výstavy, což omezuje
pohyb návštěvníků. Po rekonstrukci
se do uvolněných reprezentativních
prostor vrátí výběr ze sochařské

tvorby Karla Pokorného a Josefa
Mařatky,“ doplnila Jana Fischerová
(ODS), náměstkyně hejtmana pro
oblast kultury, památkové péče,
cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. V příštím roce bude
zpracována projektová dokumentace a rekonstrukce je v plánu
od roku 2019.
Lenka Novotná

září 2017
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Zvláštní příloha měsíčníku Kraj Vysočina

Zemědělství

Kolo roku se pomalu otočilo o další dvanáctinu. Léto se
mění na podzim. Na území Vysočiny už na sklonku prázdnin skončily žně, máme za sebou dožínky a finišuje sklizeň
brambor. Agrární sektor je
pro Vysočinu klíčovým odvětvím – jak z hlediska zaměstnanosti, soběstačnosti, tak
i spolupráce. „I přesto, že samospráva Kraje Vysočina má
na samotný sektor minimální
vliv a nemá vůči němu žádné
povinnosti a vlastně ani práva, nedokážu si představit,
že bychom ho z pohledu kraje nepodporovali. Zemědělství a Vysočina k sobě patří,
i když v posledních letech musíme hodně bojovat o jeho udržení nejen s rozmary přírody,
ale i úředními komplikacemi,
dopady vyhlášek a nařízení
vydaných centrálními úřady,“
říká hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Redakce měsíčníku Kraj Vysočina proto regionálnímu zemědělství věnuje v tomto čísle více
prostoru, než je obvyklé.

Kongres lesní
pedagogiky

Brambory rostou na čtyřech
nenápadných pokusných polích
Hned na třech nenápadných pokusných polích
zkoušejí zemědělci na Vysočině pěstovat brambory
bez běžně používaných herbicidů. Pod dohledem
vědeckých pracovníků v praxi ověřují odolnost nejčastěji
používaných odrůd proti plevelům, škůdcům a ve finále
vyhodnotí dopady pokusné regulace na obvyklý výnos.
Modelují vlastně podmínky, které v budoucnu budou muset respektovat kvůli omezením vycházejícím ze zvýšené ochrany
vodní nádrže Švihov. Vše nasvědčuje tomu, že v budoucnu budou
možná dobré brambory z Vysočiny hodně vzácným zbožím a tomu
bude odpovídat i jejich cena.
Experimentální
políčka
brambor
sledují
pracovníci
Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod v katastrech
největších producentů brambor
na Pelhřimovsku. V tuto chvíli jde
o jediná pole podobného zaměření
v Česku. „Sledujeme dopady
chemických ošetření u brambor
sadbových, konzumních i průmyslových. Na malé ploše testujeme
variantně použití do budoucna

pro vodohospodáře schůdných
a povolených herbicidů. U většiny
z nich je účinnost na plevele
nízká, brambory trpí suchem,
neboť přerostlý plevel jim
konkuruje, v některých místech
je zřejmé napadení mandelinkou a hlodavci,“ říká Pavel Kasal
z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod. Petr
Laštovička ze šlechtitelské stanice
Selekta Pacov odhaduje, že ze
současného výnosu 35–40 tun
brambor na hektar v budoucnu
při zohlednění všech státem
navržených omezení sklidí ze
stejné výměry stěží polovinu.
To bude mít dopady na cenu
českých brambor, také na jejich
dostupnost a trh se tak ještě více
otevře bramborám ze zahraničí.

foto: archiv Kraje Vysočina

Úvodní slovo

život Vysočiny

Jiří Nevosád s ukázkou běžně ošetřené sklizně.

Jedno z pokusných polí je těsně
za hranicemi obce Křelovice
na Pelhřimovsku. Jiří Nevosád,
ředitel místní akciové společnosti SENAGRO, a. s., Senožaty

sleduje plevelem zarostlé pokusné
pole s velkými obavami. Pěstování
brambor je pro jeho družstvo,
stejně jako pro desítky dalších
v regionu, základem rostlinné

Začátkem října bude Vysočina
hostit Evropský kongres lesní
pedagogiky. Pro jedno z největších odborných setkání zaměřené
na environmentální vzdělávání
v lese byly vybrány Milovy. Podle
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího
Běhounka je Vysočina v rámci
České republiky nejdéle fungujícím krajem, který se této problematice věnuje. Cílem kongresu
bude předávání příkladů dobré
praxe, představení lesa jako
učebny a nástroje pro pochopení
fungování všech přírodních vazeb.
Pavel Bartoš

výroby. I přesto, že letos se zdá
být podle prvních odhadů sklizeň
brambor slibná, je otázkou času,
jak dlouho si takto Vysočina ještě
povede.
Jitka Svatošová
 V Kraji Vysočina je v současné
době zhruba třetina českých
polí osázených bramborami.
 Zemědělci na Vysočině pěstují především později zrající
odrůdy brambor.
 Jen pro porovnání: cena pro
velké řetězce se při prodeji konzumních brambor
pohybuje kolem 3–4 korun
za kilogram.

Dvě různě ošetřená pole. Vlevo bez ošetření běžnými, povolenými herbicidy
viditelná převaha plevele, vpravo ukázka běžně ošetřeného pole brambor.

Pavel Kasal s radním Kraje Vysočina Martinem Hyským při odečtení výsledků na experimentálním poli u Křelovic.

 Při tzv. prodeji ze dvora je cena
brambor na Vysočině v relaci
6–9 korun za kilogram.

Žně v regionu skončily, ovlivnilo je sucho

Na Vysočině letos obilí družstva zasela
na 131 660 hektarech polí, sklizeň začala
naplno ve druhé polovině července. Nejlepší výnos, přes 6,3 tuny, měli pěstitelé
žita. Více než pět tun na hektaru se v průměru urodilo ozimé pšenice, ozimého ječmene a triticale. Ovsa ale bylo z hektaru
sklizeno jen 3,88 tuny.
Z okresů Vysočiny dopadly žně nejlépe
pro zemědělce na Havlíčkobrodsku,

kde byl průměrný hektarový výnos obilí
6,35 tuny. Na Jihlavsku a na Pelhřimovsku se obilí v průměru na hektaru urodilo
5,85 tuny a na Žďársku 5,42 tuny.
Nižší výnosy než vloni jsou na Vysočině
i u řepky, jejíž sklizeň na více než
41 tisících hektarech skončila v půli
srpna. Průměrný hektarový výnos
3,10 tuny je v porovnání s loňským
výsledkem mírně nižší.
Jitka Svatošová

foto: archiv Kraje Vysočina

Žně na Vysočině skončily těsně před začátkem školního roku. Výnos
z hektaru je letos v průměru 5,28 tuny obilí, přibližně o tunu méně
než před rokem. Jak informovala Agrární komora Kraje Vysočina,
nejhůře kvůli suchu dopadlo Třebíčsko, kde je nejvíc obilných polí
v kraji. Průměrný hektarový výnos tam zůstal pod čtyřmi tunami.
Naopak na Havlíčkobrodsku, kde byla úroda obilí nejlepší, ho
zemědělci z hektaru odvezli přes 6,3 tuny.

Žně na Vysočině skončily na přelomu prázdnin.

B

Chybí pitná voda
Pod záštitou hejtmana Kraje
Vysočina Jiřího Běhounka bude
Kraj Vysočina a Povodí Moravy
s.p. pořádat 10. října 2017 další ze
seminářů věnujících se problematice dlouhodobého sucha a možných
opatření ke snížení jeho dopadů.
„Území Vysočiny trápí sucho už
třetím rokem po sobě a vzhledem
k velkému deficitu srážek mají
obce problémy s kapacitou svých
vodních zdrojů využívaných k zásobování obyvatel pitnou vodou.
Problém s lokálními zdroji podzemních vod s omezenou kapacitou
a mnohdy i problémovou kvalitou
vody vč. návrhů jejich řešení budou
na konferenci diskutovány,“ zmínil
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Dopady dlouhodobého sucha
10. 10. 2017, 15:00 hod.
Sídlo Kraje Vysočina, Jihlava

Vysočinu na Zemi
živitelce zdobila
vůně i krása
Na 44. ročníku výstavy Země
živitelka propagovala Vysočina své
tradiční produkty, ale i přírodní cestu ke zdraví. Hlavním tématem totiž
byly chutě cibule, česneku a dýní.
„Jde stabilně o plodiny, které mají
své nezastupitelné místo v české
gastronomii i lidovém léčitelství.
Vhodně navíc doplňuji tradičně nabízené brambory, maso, sýry a další
krajské produkty,“ připomněl
Martin Hyský (ČSSD), krajský radní
pro oblast zemědělství.
Stánek Kraje Vysočina v Českých
Budějovicích přilákal pozornost
laické i odborné veřejnosti a neminuli ho bez povšimnutí ani prezident Miloš Zeman, Václav Klaus
nebo podpředseda partnerského
Nitranského samosprávného kraje
Ladislav Marenčák.
Expozice se navíc starala
i o vzdělání a zábavu. Nabízela
kompletní edukaci o pěstování
česneku a cibule, včetně doporučení, jak je správně po sklizni
uložit. Sobotní dožínky s dýněmi
rozmanitých barev, tvarů i chutí
z Dýňového světa z Nové Vsi
u Leštiny měly obrovský úspěch.
Zruční návštěvníci loupali plodiny
na čas a kreativně z připravených
dýní tvořili vyřezáváním anděly
i démony.
Petr Palovčík

Jak vidíte budoucnost udržitelného zemědělství na Vysočině?
Co vám letos dělá největší vrásky?

Bohumír Hutař,
předseda ZD Hrotovice
1. Kraj Vysočina vždy patřil k významným agrárním
oblastem České republiky.
Změna klimatu v současné
době, kdy dochází ke zvyšování průměrné teploty
a spíše snižování srážek,
které jsou navíc často nerovnoměrně
rozdělené,
dává šanci právě Vysočině, která dříve byla vlhká
a chladná. Do budoucna
bude nutné tyto změny
respektovat a naučit se
s nimi žít. Podle mého názoru bude nutné zachovat
rozumnou živočišnou výrobu, která umožní vhodné střídání plodin a vrací
organické látky do půdy.
Bude nutné změnit technologické postupy v rostlinné výrobě, se zaměřením
na optimální hospodaření
vodou v půdě.
2. Vzhledem k tomu,
že hospodaříme v jižní
části Třebíčska, která
byla významně zasažena
suchem,
trápí
nás
v letošním roce propad
výnosu jednotlivých plodin
o cca 50 %. Náš podnik má
silnou živočišnou výrobu
(vyrábíme ročně 2,3 mil. l
mléka, 930 tis. t vepřového
a 125 tis. t hovězího
masa), a proto značná část
produkce z rostlinné výroby
bude použita na krmivo
pro zvířata. Na prodej
toho tedy mnoho nezbyde.
Bude nutné použít rezervy
z minulých let a doufat,
že se stejný rok nebude
opakovat.

Jiří Uchytil, Zemědělská
Krucemburk, a. s.
1. Jsem optimista. Vidím
reálnou šanci PRODUKČNÍHO zemědělství v následujících letech lépe než
v čase, kdy resort řídila současná vláda.
Po
parlamentních
volbách očekávám, že
budeme v pozicích s rozhodovací pravomocí potkávat
mnohem více lidí rozumějících resortní problematice (vč. vazeb na životní
prostředí)
a
navíc
naladěných
provýrobně
a
rozhodnutých
přes
zachování ŽV (zejména
mléčný skot s produkcí
hnoje) udržet zdravou
a živou zemědělskou půdu
jako základ pro produkci
kvalitních potravin a pro
schopnost krajiny udržet
vodu. Pro mě je např.
takovým typem Zdeněk
Jandejsek,
prezident
Agrární komory
2. Stejně jako v několika
posledních letech. Je to
postavení prvovýroby proti
obchodním řetězcům prodávajícím
rozhodující
část potravin, v některých
případech
i
postavení
prvovýroby proti zpracovatelskému
průmyslu
– zejména dumpingové
dovozy, porušování pravidel
hospodářské soutěže, neodpovídající rabaty prodejců.
Tady je klíč k ekonomice jednotlivých výrob, tj. i celých
podniků, a k menší závislosti
na dotacích a byrokracii.
Za další menší než
potřebná, často opožděná

„ochrana“
prvovýrobců
proti různým kampaním
a výmyslům ve sdělovacích prostředcích – např.
dotace, pozice „malých
a velkých“ podniků, kvalita
a
propagace
českých
potravin, význam aplikace
statkových hnojiv, cena
másla aj.
Kamil Zajíček,
předseda KAK Vysočina
1. Produkční zemědělství
má na Vysočině své nezastupitelné místo. Různými
připravovanými
změnami může být však
značně omezeno. To by
mělo za následek menší zaměstnanost, snížení intenzity hospodaření a v další fázi i omezení
schopnosti půdy zadržet
vodu. Naši činnost může
negativně ovlivnit i systém
přidělování dotací, který
spíše podporuje minimalizaci produkce.
2. V letošním roce je
z hlediska srážek značná
nevyrovnanost v našem
kraji a srážkový deﬁcit
v období vegetace se
negativně projevil jak
na výnosech obilovin,
tak i pícnin, zvláště
na Třebíčsku a v jižní části
Žďárska. To má za následek
u zemědělců chovajících dojný skot problémy
s objemnými krmivy. Překvapením pro chovatele
krav jsou i neúměrné ceny
mléčných výrobků, zvláště
pak ceny másla, oproti
ceně, kterou dostávají
zemědělci.

foto: archiv Kraje Vysočina
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Živočišná výroba jde na Vysočině ruku v ruce s tou rostlinnou.

Josef Blažek,
VOD Jetřichovec
1. Zemědělství na Vysočinu
rozhodně patří a bylo by velmi smutné, pokud bychom
ho tady neudrželi alespoň
ve stejném rozměru, jako je
aktuální stav. Nicméně stavy zvířat (prasat) jsou už
nyní velmi nízké a ve srovnání se západní Evropou
silně ztrácíme. Budoucnost
zemědělství (i na Vysočině)
je ovlivněna i rozhodnutími
úředníků, která často jdou
proti zdravému selskému
rozumu.
2. Vrásky na čele jsou
právě z rozšiřujících se
požadavků na plnění greeningových, agroenvironmetálních opatření, vodohospodářských a půdoochranářských opatření,
omezení postřiků, hnojiv.
Problémem mohou být
nová dotační pravidla
od roku 2020 (tj. zastropování dotací na farmu,
další
upřednostňování

malých před středními
apod.) Do budoucna lze
tedy počítat se zvyšujícími se nároky a náklady
na samotnou provozní
činnost
a
zároveň
se
musíme
připravit
na výpadky příjmů, které se
budou složitě nahrazovat.
Jindřich Pospíchal,
předseda ZD Sedlejov
1. Zemědělství na Vysočinu vždy patřilo a patří. Ať
v dobách dávno minulých,
či v době současné. Ale
vždy se podílelo na utváření krajiny a přírody kolem nás. A díky zatvrzelosti a vztahu k půdě zdejších
lidí zde zemědělství neustoupilo od živočišné výroby, a proto zde také zemědělství funguje a může být
zdrojem obživy pro mnoho
lidí. Samozřejmě, že zemědělství na Vysočině, které je
provázané s živočišnou výrobou, má velice kladný vliv
na soudržnost a nasákavost

půdy a tím i lepší zadržování vody v krajině, což je
v současnosti priorita celého hospodářství.
2.
Největší
vrásky
v letošním roce mi
vinou sucha dělá starost
o dostatek objemných
krmiv, která jsou předpokladem pro kvalitní chov
hospodářských
zvířat.
Vím, že jsou oblasti suchem
mnohem více postižené,
ale pro společnosti, které
chovají dobytek, je problém
krmiv stěžejní. Stejně tak
nás trápí i stále se snižující
množství lidí ochotných
pracovat v živočišné výrobě.
Stále se zvyšující administrativa se zřejmě stala
koníčkem pro většinu ministerstev, ale v provozu je
velice zatěžující. Dlouhodobým problémem jsou stále
se zvyšující ceny vstupů pro
naše podnikání na straně
jedné
a
dlouhodobě
stagnující ceny za naše
výrobky na straně druhé.

Lesy ohrožuje sucho i kůrovec. Rekordně roste těžba
Kvůli dlouhodobému suchu je
na Třebíčsku vyhlášena kůrovcová kalamita. Napadena je cca třetina lesních porostů čítající desetitisíce hektarů. Lesníci sčítají
škody. Půjdou do milionů korun.
Napadené dřevo se proti
zdravému dřevu mnohem hůře
uplatňuje na trhu. Je zpeněžitelné
za výrazně nižší cenu a v současné
době se stává téměř neprodejným. V současné době kvůli suchu
a množení kůrovce těží dělníci
především poškozené stromy.
Na Třebíčsku, ale i Žďársku jde
hlavně o borovice, které mají sice
hlubší kořeny než smrk, ale doplácí
na pokles hladiny spodních
vod. Podle slov Jiřího Bartoše
z krajského oddělení lesního
hospodářství doplácí majitelé
lesů i na nevhodnou skladbu

dřevin. „Borovice není jediná
dřevina, kterou nyní kůrovec
napadá, ve velkém ohrožení jsou
smrky. Usychají ale i jedle a duby.
V posledních letech monitorujeme
napadené oblasti i letecky. Lokality
zasažené kůrovcem se zaznamenávají do map, které pak slouží
majitelům lesů k lepší orientaci,“
popisuje dobře fungující praxi
Bartoš.
Jitka Svatošová
Lýkožrout smrkový je malý
hnědočerný lesklý brouček,
který žije ve všech smrkových
lesích. Zavrtává se pod kůru
smrků a – jak jméno napovídá
– živí se on i jeho larvy lýkem.
Po výrazném narušení těchto
vodivých pletiv strom usychá.

foto: R Media

Brambory patří neodmyslitelně
k Vysočině a Havlíčkův Brod je
tradičně jejich hlavním městem.
Sedmadvacátý ročník Bramborářských dnů pořádá Ústřední
bramborářský svaz České republiky
společně s Výzkumným ústavem
bramborářským v Havlíčkově Brodě
od čtvrtka 12. do soboty 14. října
jako projekt s podporou Ministerstva zemědělství ČR a mottem:
Brambory, zdravá zelenina.
Také letos budou středoškolští
studenti bojovat v soutěži o Bramborovou pochoutku Vysočiny, kterou tradičně pořádá Hotelová škola
a Obchodní akademie Havlíčkův
Brod a účastní se jí gastronomické
školy nejen z Vysočiny. Soutěžící
budou tentokrát připravovat bramborový guláš a bramborový salát.
Pátek bude ve znamení semináře
pro odbornou i laickou zemědělskou veřejnost Brambory 2017
o pěstování, skladování brambor
a produktech, který bude hostit
dopoledne kulturní dům Ostrov.
V sobotu se uskuteční na Havlíčkově náměstí od 8.00 bramborářský trh, na kterém mohou zájemci
koupit zeleninu, květy, samozřejmě
brambory, ale také pečivo. Akci
doplní doprovodný program se
soutěžemi.
Milan Pilař

www.kr-vysocina.cz

Anketa zástupců agrárního sektoru z Vysočiny

Lýkožrout obecný, lidově nazývaný kůrovec, a jeho práce pod kůrou dříve zdravého stromu.

Nová lesní technika za krajské dotace

foto: R Media

Sedmadvacátý ročník
Bramborářských dnů
v Havlíčkově Brodě

Zvláštní příloha měsíčníku Kraj Vysočina

Více než polovina žadatelů o krajskou dotaci na novou lesní techniku už dostala na své účty peníze
za realizované nákupy křovinořezů, postřikovačů a motorových
pil. Do poloviny července podle
zásad požádalo Kraj Vysočina 550
zájemců o dotaci v celkovém objemu 11 milionů korun. Jak uvedl
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, peníze našel kraj ve svém
rozpočtu.
Krajské dotace na lesní
techniku pro fyzické i právnické
osoby, které spravují minimálně
5 ha a maximálně 50 hektarů
lesa, v jednotlivých případech
mohly dosáhnout v maximu až

23 tisíc korun. Kraj Vysočina
je nabídl letos poprvé. Administrace žádostí probíhá v nadstandardně rychlém režimu
i přes nutná dořešení drobných
chyb žadatelů. „Kraj Vysočina
má na proplacení dotace až 60
dní od podpisu smlouvy, realita
je taková, že peníze od nás
odchází bez prodlení. Rychlost
převodu v tuto chvíli záleží
také na žadatelích, na rychlosti
vrácení podepsaných návrhů
smluv,“ dodává Martin Hyský
(ČSSD), radní Kraje Vysočina
pro oblast životního prostředí
a zemědělství.
Jitka Svatošová

září 2017

Zemědělský Den s Krajem Vysočina

Memoriál Richarda Knolla, jedna
z nejprestižnějších soutěží psů
v České republice, se konal první
zářijový víkend na zámku v Polné.
„Jsme velice rádi, že v letošním
roce proběhla soutěž právě u nás
na Vysočině a že Kraj Vysočina
mohl toto odborné klání podpořit,“
uvedl při slavnostním zahájení Jiří
Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
(nez. za ČSSD).
V soutěži se posuzuje dvacítka
nejlepších ohařů z Česka při práci
na poli, ve vodě a v lese. Pořádající
Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty v Jihlavě se musel vypořádat s nepřízní
počasí jak přímo v honitbách,
tak i ve Štokách, kde proběhlo
slavnostní zakončení a vyhlášení
vítězů. Nejlepším psem vyhlásili
pořadatelé krátkosrstého ohaře
Charku z Černých Blat s vůdcem
Jiřím Pospíšilem.
Jiří Bartoš

Na ruční práce se dřevem vsadila Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem.

Veřejnost obdivovala brambory, med, ale i dýně všech barev a tvarů.

Zvířátka, která z jakéhokoli důvodu nemohou žít ve volné přírodě, přivezla do Jihlavy Záchranná stanice Pavlov.

Tradiční suroviny v praxi představil v kuchařské show havlíčkobrodský šéfkuchař Bistra Selská
Bohuslav Rasocha.

Roste zájem o regionální potraviny
Ochutnat výrobky ze skutečně
regionálních surovin není dnes už
tak těžké. Hned několik značek
upozorňuje na konkrétní původ
nabízených komodit, u kterých se
očekává vysoká kvalita, která je
pravidelně kontrolována. V případě
Kraje Vysočina můžete to nejlepší
a zaručeně domácí, z regionálních
surovin najít např. pod značkami
Regionální potravina nebo Vysočina regionální produkt.
Možná i kvůli aférám spojeným
s bezpečností a zdravotní nezávadností potravin, které pravidelně
otřásají veřejností, ale také potížím
s klamavým označováním původu
zboží, chtějí zákazníci autentické
produkty.
Proto se pomalu regionální
potraviny začínají zabydlovat i v nabídce velkých prodejních řetězců.

Regionální značky nejsou jen
zárukou původu, ale především
KVALITY, která má svou hodnotu.
V případě Kraje Vysočina patří
regionální výrobky – potraviny,
pochutiny, nápoje mezi nejčastější
volbu propagačních předmětů,
kterými se Kraj Vysočina prezentuje
nejen doma, ale i v zahraničí.
Jitka Svatošová

Více informací o regionálních potravinách i dalších
komoditách s garantovaným regionálním původem
ve všech fázích svého
vzniku a odrazem místních
tradic:
www.regionalnipotravina.cz
www.vysocinaregionalniprodukt.cz

foto: R Media

Memoriál
Richarda Knolla
se konal tentokrát
na Vysočině

foto: R Media

Krajská podpora
výstavbě
vodohospodářské
infrastruktury
Kraj Vysočina každoročně poskytuje dotace na výstavbu vodovodů,
kanalizací a čistíren odpadních
vod. Tento trend potvrdilo
zastupitelstvo kraje na zářijovém
zasedání, když rozhodlo o poskytnutí dalších dotací ve výši
23,5 milionu korun.
„V letošním roce tak celková
výše dotací poskytnutých Krajem
Vysočina na tyto účely dosahuje
částky 69 milionů korun. Podporujeme nejen stavby vodovodů,
kanalizací a čistíren odpadních
vod, ale i zpracování projektových
dokumentací prostřednictvím
grantového programu Čistá voda
v rámci Fondu Vysočiny,“ uvedl
Martin Hyský (ČSSD), radní kraje
za oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního
prostředí.
Vzhledem k omezeným možnostem podpory kraje by obce
měly využívat i jiných dotačních
titulů, zejména Operační program
Životní prostředí 2014–2020 nebo
dotační program Ministerstva
zemědělství ČR.
„Aktuálně se na podporu výstavby vodohospodářské infrastruktury
připravuje výzva v Operačním programu Životní prostředí s příjmem
žádostí v termínu 16. října 2017 –
18. ledna 2018,“ dodal Martin
Hyský.
Radek Zvolánek

C
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Regionálně a zdravě peče s certifikátem Regionální potravina i Miluše Lodinová. Veřejnost zná především její výrobky bez lepku, laktózy, bez cukru a bez soli – v mnoha případech připravené na míru zákazníkům.

Kraj Vysočina zveřejňuje záměr prodeje nemovitých věcí
Bližší informace o prodeji nemovitých
věcí lze získat na internetu www.
kr-vysocina.cz, část Úřední deska,
Odbor majetkový – Záměry, nebo
na telefonu 724 650 192.
Prohlídka prodávaných nemovitých
věcí bude zájemcům umožněna
ve stanoveném termínu nebo
po předchozí dohodě s pracovníky
Krajského úřadu Kraje Vysočina,
odboru majetkového, Petr Dvořák,
tel.: 724 650 192,
email:dvorak.p@kr-vysocina.cz.

I. Bývalý areál Sanatoria Buchtův kopec, pozemky o celkové výměře cca 19 ha, stavby s energetickou náročností „D,
E a F“ o užitné ploše cca 9 800 m2, v k. ú. a obci Daňkovice,
v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné

II. Budova v Moravských Budějovicích, Pražská ul. č. p.
104 – budova školy, s energetickou náročností stupeň „F
143,6 kWh (m2.rok)“ užitná plocha cca 1 900 m2, celková plocha zastavěné plochy a okolních pozemků činí cca 1 270 m2

III. Pozemek par. č. st. 7867 o výměře 23 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bez čp/če, garáž, v k. ú. a obci Třebíč

Prodej nemovitých věcí bude proveden podle schválených Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod
nemovitého majetku Kraje Vysočina.
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Po 14 letech se titul vrací
na Vysočinu! Vesnicí roku České
republiky se stal Heřmanov

více na www.slaskouprohospic.cz

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj

foto: archiv Kraje Vysočina

Originální podpora
hospicové péče
Vedení Kraje Vysočina, jako jedno
z prvních v České republice, schválilo letos v létě strategii podpory
a rozvoje paliativní a hospicové
péče. V kombinaci služeb, které jsou
v regionu aktuálně nabízeny v péči
o nevyléčitelně nemocné, figurují
i služby dobrovolníků, a to nejen
těch, kteří pomáhají v terénu, ale
i těch, kteří se rozhodli podpořit
systém finančními i věcnými dary,
pořádáním sbírek nebo jinou vlastní
aktivitou ve prospěch organizací
zajišťujících hospicovou péči.
Například Domácí hospic svaté
Zdislavy v Třebíči oslovila s nabídkou
finanční i věcné pomoci skupina dobrovolníků s projektem „S láskou pro
hospic“. Přišli s nápadem prodávat
tzv. láskošaty, láskopolštáře a láskotašky z originální látky, jejíž potisk
vytvořili lidé ze svých fotografií.
„Díky této veřejné aktivitě dostane
už v říjnu hospic dvě nová polohovací
lůžka. Pokud bude prodej originálních výrobků stále úspěšný, dostane
se pomoc i na další,“ popisuje
jeden z úspěšných dobrovolnických
projektů náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast zdravotnictví
Vladimír Novotný (ČSSD).
Organizace zajišťující služby domácího hospice lidé najdou v Třebíči,
Telči, Jihlavě, Pelhřimově, ale např.
i v Novém Městě na Moravě.

www.kr-vysocina.cz

Prestižní titul Vesnice roku 2017 získala obec Heřmanov
z Kraje Vysočina. Vítěz byl vyhlášen v sobotu 16. září 2017
v rámci Mezinárodního festivalu dětských folklorních
souborů Písní a tancem v Luhačovicích.
Překvapení z výsledků letošního
ročníku soutěže Vesnice roku vystřídaly v celé obci pocity radosti! Naposledy zlato pro Vysočinu

její sousedé do poslední chvíle
nepočítali s tím, že tak malá obec
může vyhrát, o opaku je přesvědčilo vyhlášení výsledků. „Máme
zhruba dvě stovky obyvatel, ale
všichni táhneme za jeden provaz.
Jsme malá obec, která nemá moc
peněz, ale o to víc se snažíme,“ řekla
Pavla Chadimová po vyhlášení
médiím.
Finanční
odměnu

vybojoval v celostátním kole v roce
2003 Vilémov.
Pavla Chadimová, starostka
obce Heřmanov na Žďársku, ani

spojenou s vítězstvím v celostátním kole soutěže využije podle
jejích slov obec na opravu školy
a kulturního domu. „Nejvyšší
titul nezíská hned tak někdo,
v Heřmanově si titul odpracovali.
Skvělé vedení paní starostky má
na tomto úspěchu velký podíl,“
uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
Jitka Svatošová

Ženou regionu je Ruth Šormová
u

dí
vá
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Vítězkou osmého ročníku krajského kola ankety Žena regionu
se stala Ruth Šormová, sociální
pracovnice a speciální pedagožka, kterou si veřejnost pamatuje
také jako velice aktivní političku
po roce 1989. Zhruba osm let
stojí v čele neziskové organizace
Portimo, která působí především
na Žďársku. Ruth Šormová a její
tým pomáhá dětem, mládeži,
ale i dospělým v nepříznivých
životních situací, s maximálním
respektem k jejich osobnosti vždy
profesionálně a diskrétně.
Druhý nejvyšší počet zaslaných
hlasů v anketě poslala veřejnost
oblíbené vrchní sestře dětského
oddělení jihlavské nemocnice Simoně Hájkové, která stojí za mnoha charitativními aktivitami, které
výtěžkem mění prostředí pokojů
a ambulancí krajské nemocnice.

Třetí místo obsadila energická
starostka malé obce Jeřišno na
Havlíčkobrodsku Dagmar Vaňková.
Výsledky krajského kola ankety
Žena regionu bylo vyhlášeno
v rámci pravidelného setkání žen
v politice v Horáckém divadle
Jihlava 14. září 2017. Projekt Žena
regionu je věnován ženám, které
svým aktivním přístupem motivují
a obohacují ostatní, podílejí se
na veřejném životě, pomáhají
nemocným, dětem, zvířatům nebo
přispívají ke zlepšení a rozvoji
regionu, v němž žijí. Vyvrcholením
soutěže Žena regionu bude slavnostní galavečer v červnu 2017,
kde bude vyhlášena absolutní
vítězka ankety s největším počtem
hlasů. Udělena bude také Cena
odborné poroty a Cena Senátu
Parlamentu ČR.
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Žena regionu Ruth Šormová (druhá zleva).

Jitka Svatošová

Kraj žádá o další
peníze pro
sociální služby
Kraj Vysočina obdržel od státu
téměř 61 miliónů korun na dorovnání zvýšení mezd pracovníků
vykonávajících činnost v sociálních službách. Částka by měla
spravedlivě pokrýt náklady jak
příspěvkových organizací kraje,
tak obcí i neziskovek až do konce
letošního roku. Rozdělení dotací
schválilo 12. září krajské zastupitelstvo.
Aktuální rozdělení 61 milionové
dotace mezi 108 organizací poskytujících na území Kraje Vysočina sociální služby není poslední.
Podle hejtmana Kraje Vysočina
Jiřího Běhounka bylo Asociaci
krajů ČR přislíbeno
dofina
dofinancování
pro
propadu
ro
rozpočtů
oorganizací
V sociálních
poskytujíslužbách
cích sociálpracuje asi
nní služby
3500 lidí.
i za období
led
leden 2017 až
červen 2017 (navýšení platí od listopadu 2016).
S přihlédnutím k postupnému
navyšování platů v sociálních
službách bude minimálně o 140
až 150 miliónů korun navýšen
i požadavek Kraje Vysočina
na dotace od státu pro rok 2018.
V roce 2017 stát pro sociální
služby na Vysočině zatím uvolnil
už téměř 533 miliónů korun.
Jitka Svatošová

Peníze
pro VŠPJ
Kraj Vysočina podpoří Vysokou
školu polytechnickou Jihlava
částkou téměř 17 milionů korun.
Jihlavská polytechnika plánuje
využít peníze v následujících
čtyřech letech nejen na zachování
stávajícího počtu akreditovaných
studijních oborů, ale i na jejich
rozšíření s důrazem na technické
zaměření, na aplikovaný výzkum
ve spolupráci s místními firmami;
plánuje navýšit počet akademických pracovníků a odborníků
z praxe podílejících se na výuce.
Větší část dotace by měla pokrýt
právě mzdové náklady, zbytek půjde na přístrojové a další vybavení
laboratoří.
Jihlavská polytechnika je
jedinou veřejnou vysokou školou
se sídlem v Kraji Vysočina a nabízí
sedm akreditovaných studijních
programů s devíti studijními obory
a také celoživotní vzdělávání
včetně Univerzity třetího věku.
Eva Neuwirthová

REGION 5
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Tvrz v Golčově Jeníkově založil šlechtic,
díky němuž má obec své jméno

Steak z vepřové krkovičky v podání
mladých kuchařů z Vysočiny

patra. Jde o jednu z posledních
tvrzí věžovitého tvaru, které
na našem území vznikly.
Uvnitř jsou poměrně velké
místnosti spojené točitým
schodištěm.

Tvrz se nachází v ulici 5. května
asi sto metrů od Havlíčkova
náměstí. V současné době v ní
je galerie s výstavou věnovanou
českému malířství 19. a 20.
Jiří Svatoš
století.

Po sedmadvacáté za knihami do Havlíčkova Brodu
Akce nabídne kromě velkého
množství knih i řadu přednášek
a autorských čtení. „Vystoupí
v něm jak tradiční a oblíbení hosté

Jednou z nejkrásnějších knih loňského ročníku veletrhu byly Příběhy brodských domů, kterou vydala Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.

Osobnost regionu

Karel Hvížďala a další, tak mnoho
nových tváří: Karel Pacner, Václav
Kahuda, Arnošt Vašíček, Richard
Erml, Alena Mornštajnová, Michal
Pavlíček, Jan Bauer, Petr Stančík, Lukáš Kopecký, Ivana Myšková, Lukáš
Vavrečka, Jiří Charvát, Ilona Švihlíková a velmi dlouhá řada dalších,“
doplnila Markéta Hejkalová.
Dvoudenní slosovatelná knížečka
coby vstupenka stojí 60 korun, při
předložení kuponu loňské vstupenky jenom 10 korun. Snížené vstupné pro handicapované návštěvníky
činí 30 korun. Akci dlouhodobě
podporuje Kraj Vysočina prostřednictvím ceny pro jednu z nejkrásnějších knih.
Milan Pilař

Postup:
Na stejné díly nakrájíme vepřovou krkovičku, osolíme, opepříme
a potřeme olejem. Opečeme

z obou stran a dáme dopéct
do trouby vyhřáté na 190 °C
na 8–12 minut. Uvařené a oloupané brambory nastrouháme,
osolíme, přidáme dvě vejce
a hladkou mouku. Vypracujeme
těsto a vytvarujeme krokety.
Obalíme ve vejci a strouhance.
Smažíme v rozpáleném oleji
do zlatova. Oloupanou na drobno
nakrájenou šalotku orestujeme
na másle, přidáme nasekané
bylinky a zalijeme smetanou.
Následně zredukujeme do požadované konzistence a dochutíme
solí a pepřem. Pečené steaky podáváme se smaženými kroketami,
přelité bylinkovou omáčkou.
Dobrou chuť!
Monika Brothánková

Podpora pro kulturní akce i památky v regionu
Krajské zastupitelstvo v září
schválilo dva grantové programy
Fondu Vysočiny – Regionální
kultura 2017 a Klenotnice Vysočiny
2017, na podporu regionálních
kulturních akcí směřuje částka
1,8 milionu korun, na péči o hmotné kulturní dědictví Vysočiny pak
jeden milion korun.
„Každoročně se na Vysočině koná mnoho zajímavých
a jedinečných kulturních akcí.
Prostřednictvím grantových
programů Fondu Vysočiny mohou organizátoři nejrůznějších
festivalů, tanečních akcí, trhů
a přehlídek na tyto aktivity získat
peníze,“ uvedla Jana Fischerová
(ODS), náměstkyně hejtmana pro

oblast kultury, památkové péče,
cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.
Grantový program Regionální kultura 2017 letos podpoří
například historické slavnosti
v Telči, havlíčkobrodské řemeslné
trhy, Dřevořezání v Třešti, Horácký
džbánek ve Žďáru nad Sázavou
nebo Třebíčský hudební festival.
Grantový program Klenotnice
Vysočiny 2017 pomůže jedenácti
projektům, například rozšíření
expozice o Antonínu Kalinovi
v Třebíči, Antropologické expozici v Humpolci či zatraktivnění
stálé expozice o Antonínu Sovovi
v Pacově.
Jaroslava Panáčková

Křížovka o ceny

Šindelář maloval moře, Podyjí
a Vysočinu, portréty i zátiší
Nejen pro Moravské Budějovice, město, kde žil a na jehož
gymnáziu učil, bylo jméno malíře
Františka Šindeláře pojmem.
Dílo, které zanechal, přesáhlo
svým významem daleko hranice
Vysočiny.
Umělcova kolébka stála sice až
v jihočeských Čimelicích, kde se
25. listopadu 1887, tedy před sto
třiceti lety, narodil, ale Budějovicím patřil celý jeho život. Šindelář, který se podepisoval také
Šilar, vystudoval klasickou filologii na Karlově univerzitě. V letech
1905–1908 byl žákem pražského
malíře Jaroslava Kubína. Dva roky
působil na gymnáziu v Třebíči,
odkud pak přešel na stejný ústav
do Moravských Budějovic, kde
vyučoval latinu a kreslení.
Podnikl řadu studijních cest
po zemích jihoslovanských, Itálii
či Řecku, které ho inspirovaly
k četným obrazům. Rád zajížděl
i do Podyjí, odkud pochází například mohutné panorama Vranova,
malebný Bítov, ruiny hradu Cornštejna. Z budějovických motivů
si zvlášť zamiloval hájenku v lese
Ochoz, výletní místo Háj, svatý
Vít, veduty města, jakož i náměty
z Jemnice a Jaroměřic.
Početná je i Šindelářova tvorba
figurální. Často portrétoval sebe,
manželku, ale také kompozice
s mytologickým obsahem, které
měl ve velké oblibě. Krásná jsou

– Martin Hilský, Robert Fulghum,
Václav Klaus, Jáchym Topol, Michal
Viewegh, Iva Pekárková, Jiří Padevět,
Lukáš Hejlík, Ivan Kraus, Eva Tvrdá,

foto: R Media

Setkání s nakladateli, spisovateli
a překladateli se uskuteční v pátek
20. a v sobotu 21. října opět
po roce v Kulturním domě Ostrov
v Havlíčkově Brodě. Sedmadvacátý ročník Podzimního knižního
veletrhu se koná ve znamení motta
Literatura, nebo život. „Odráží se
v něm rostoucí obliba literatury
faktu a její prolínání s beletrií. Zároveň je poctou spisovatelům, kteří
se musí každý den rozhodovat,
jestli budou život prožívat, nebo
o něm psát. Letos se nám zatím
hlásí rekordní počet vystavovatelů,
který překoná hranici 180,“ uvedla
Markéta Hejkalová, ředitelka
veletrhu.

Ingredience na čtyři porce:
1000 g vepřové krkovičky
700 g brambor
3 vejce
200 g hladké mouky
200 g strouhanky
80 g šalotky
100 g másla
300 g šlehačky
sůl, pepř mletý a olej
a čerstvé bylinky (oregano,
tymián, petrželka)

V jeníkovské tvrzi se dodnes dochovala mramorová deska, která oznamuje, že Martin Maxmilián z Goltze začal
šlechtické sídlo budovat v roce 1650.

Tvrz tak v podstatě celé dvacáté
století chátrala. Rekonstrukce,
během níž získala svou současnou
podobu, se dočkala až v roce 2004.
Bývalé
sídlo
Martina
Maxmiliána z Goltze má dvě

Foto: Archiv OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

Tříčlenný tým budoucích kuchařů
z Obchodní akademie a Hotelové
školy Havlíčkův Brod a Obchodní
akademie, Střední zdravotnické
školy a Střední odborné školy
služeb Jihlava zvítězil v kulinářské soutěži Steak jako Brno.
K úspěchu gratulujeme klukům
i jejich kapitánovi a odbornému
vyučujícímu Liborovi Homolkovi
a přinášíme jeden z jejich skvělých receptů – steak z vepřové
krkovičky s bylinkovou omáčkou.

foto: R Media

Kronikáři poprvé městečko Golčův Jeníkov (dříve jen Jeníkov)
na Havlíčkobrodsku zmínili už
ve dvanáctém století. V následujících dekádách byla jedním z jeho
center takzvaná Zábělčická tvrz.
Když pak v roce 1636 Jeníkov
získal generál Martin Maxmilián
z Goltze (od něj má město své
současné jméno), nechal si
postavit tvrz novou. Vyrostla
na začátku druhé poloviny sedmnáctého století, dostala název
Goltzova tvrz a nedaleko od centra
Golčova Jeníkova stojí dodnes.
Po úmrtí svého zakladatele
jeníkovské šlechtické sídlo rychle
ztrácelo význam. Vystřídalo řadu
majitelů a poté, co se město stalo
majetkem slavného šlechtice
Leopolda Krakovského z Kolovrat,
sídlem nových městských pánů
přestalo být dokonce úplně. Kolovratové si totiž v Golčově Jeníkově
nechali vystavět nový zámek.
Tvrz v následujících desetiletích
sloužila třeba jako sklad chmele.
Když ale byl v roce 1912 městský
pivovar zrušen, nové využití pro
bývalé šlechtické sídlo se nenašlo.

Recept

jeho zátiší. Ač nebyl akademickým malířem, oleje a akvarely
jsou vskutku mistrné. Jen stěží lze
stanovit, co nás dosud na Šindelářově díle nejvíce oslovuje – zda

Veduta je věcný, topograficky přesný malířský nebo grafický záznam např. výseku krajiny s bočním pohledem na město, obvykle v širším zorném úhlu.
Veduty byly rozšířeny od 17. do poloviny 19. století, používány např. na starých mapách; svého vrcholu… (TAJENKA). Postupně je vytlačila fotografie.
Významnými evropskými malíři vedut byli mj. oba Canalettové, v Čechách pak např. Václav Hollar v 17. století nebo Vincenc Morstadt (1802–1875).
Autorství:
Martin
Němeček

Výztužné
prkno
umístěné
napříč

Jednota

Předpověď
výsledku

Domácky
Izmael

Pomoc:
ABOK, AKOV,
IZAK.

Pochodový
úhel

Druhá
solmizační
slabika

Emílie
(domácky)

Tlak

Pomlázka
(lidově)

Vězení
(zastarale)
Jiným
způsobem

Odpady ze
stavby

Ruské pohoří
Starořecká
sloup.síň
Někam
(básnicky)
Smeták
na prach

Chemická
značka astatu

Šindelářův autoportrét.

Pavel Kryštof Novák

Vzhledem ke změně vydavatele
uzavírám tímto rubriku Osobnost
regionu, jejichž 50 medailonků jsem
s radostí připravoval bez přestávky
od října 2012. Děkuji všem čtenářům za její pozitivní hodnocení.

Začátek
tajenky

Doprava

Příjemno

Zkr. obr.
transportéru
Vrch u Třebechovic

Značka
decituny
Označení
toluenu

Rýnský člun
Košile
(z ruštiny)
Rozmělňovač
masa
Úřední oblek
soudce

Na jaké místo

Část elektromotoru
Fanánkovo
jméno
Pouzdro
na šípy
Část obličeje

Bodavý hmyz
Semknuté
společenství
Antilopa
voduška
Lyže (zastarale)

Obyvatel
Laponska

Kus pole
Důrazný zápor

Promoční síň
Polní míra
(slov.)

Porost stromů
Značka nobelia

Konec
tajenky

Odvětví lidské
činnosti

Značka
stroncia

Žlutohnědá
hlinka
Balkánská
dutá míra

Sladkovodní
ryby

Ostrovan

Slovensky
„jestli“

Mužský
zpěvný
hlas

Pokrač.
tajenky

krajinné motivy, náměty z antiky
nebo akty, jež měl rovněž rád.
Bylo o něm známo, že i při výuce
občas skicoval do náčrtníku
profily svých studentek.
Vystavoval v Moravských
Budějovicích, Znojmě, v Praze,
Hradci Králové, v Jaroměřicích,
Jemnici a v Dačicích.
Šindelářovo dílo se uzavřelo
nečekaně brzy. Na věčnost se
odebral jako šedesátiletý před
sedmdesáti lety – 2. září 1947.

Bitva

Zkr. Horské
služby
Značka osmia

Tropický
ještěr

Irská
republikánská
armáda

Brodivý
pták

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky e-mailem na adresu noviny@kr-vysocina.cz do 5. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina, 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: František Krejčí, Milada
Silvestrová, Mojmír Rovenský. Výhercům blahopřejeme!
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po dvoutýdenní terapii jsem ho našla doma s knížkou v ruce,
kterou neodložil přes hodinu a přelouskal prvních 30 stran.
Teď vidím syna spokojeného, šťastného. Děkujeme!!!”
paní N.

Přednáška ZDARMA

„Jak na učení bez mučení“

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 učitele
prostě hlupák, který pomalu čte a ještě pomaleji chápe.
Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se doma učí dlouhé hodiny,
ovšem výsledky ve škole tomu rozhodně neodpovídají. Jakoby
vůbec nechápalo, co čte, natož, aby dokázalo text někomu
přetlumočit. Nakonec vám nezbude nic jiného, než denně
nastudovat několik předmětů a znovu je dítěti odvykládat. 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...

doučování. Na základě dosavadních výsledků se zdá, že i tyto
děti máji šanci zařadit se mezi úspěšné studenty 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

„Míša je těžký dyslektik, dysgraﬁk, dyskalkulik s diagnózou
LMD. Těžko se soustřeďuje, trpí poruchou chování a učení.
Vyzkoušeli jsme všechny možné prostředky - terapie, domácí
učitele atd. - bohužel s chabým výsledkem. 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

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

Jihlava 3. 10. 2017 v 17:00
Pelhřimov 5. 10. 2017 v 16:00
Havlíčkův Brod
26. 9. 2017 v 17:00
10. 10. 2017 v 17:00
Neváhejte a přihlaste se na přednášku!

725 774 710 | www.basic.cz
686/09-VI/17

DYSLEKTIK
NEZNAMENÁ
HLUPÁK

Zázrak? Asi jo...
„Co jsem ve škole nepochopil za pět hodin, i když jsem popsal
15 stránek, pochopil jsem v Basicu za deset minut. (Popsal
jsem dva řádky).”
student, 14 let
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Jihlava, Masarykovo náměstí 9, | Pelhřimov, U Prostředního mlýna 128 | Havlíčkův Brod, Na Valech 3523 – PRO INFORMACI VOLEJTE 725 774 710

PKS okna a.s.
má nový showroom
v Praze!
Na konci srpna otevřela společnost PKS okna a.s. nový
moderní showroom v Praze. V něm si mohou všichni návštěvníci
prohlédnout celý výrobní sortiment společnosti – od plastových
přes dřevěná až po hliníková okna i dveře. Showroom se nachází
na Rohanském nábřeží, v obchodně kancelářském komplexu
River Garden III, který již sám o sobě zaujme svojí atypickou
architekturou.
Kromě ukázek různých typů oken a dveří jsou zde vystavené
i v současné době tolik oblíbené posuvné prvky, které navíc
vhodně dělí celý prostor na jednotlivé místnosti.

Všichni, kteří u realizace tohoto showroomu byli, si už na samém
začátku uvědomovali, že úroveň celého interiéru by měla
odpovídat něčemu vyššímu, než je běžný současný standard.
To, jak se tento záměr podařilo naplnit, si mohou ověřit
návštěvníci sami na vlastní oči.

PKS okna a.s.
showroom Praha:
Rohanské nábřeží 678/27, Praha - Karlín
e-mail: praha@pks.cz
sídlo ﬁrmy:
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou
e-mail: zdar@pks.cz
www.pksokna.cz
611/09-VI/17

Pojetí nového showroomu tak odpovídá ﬁlozoﬁi ﬁrmy, tj. co nejvíce
se přiblížit zákazníkovi, nabídnout mu kvalitní výrobky a kvalitní
služby – a to vše i v příjemném a moderním prostředí.
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HAVLÍČKOBRODSKO

Zaměření
GRAFIKA, KRAJKA
MALÍŘKA
KERAMIKA
MALÍŘKA
ENKAUSTIKA
MALÍŘ
ZPRACOVÁNÍ BŘIDLICE
SOCHAŘ
FOTO
FOTO
PUŠKAŘ
KOVÁŘI
MALÍŘKA
ŘEZBÁŘ
MALÍŘ
PATCHWORK
SKLÁŘSTVÍ
MALÍŘ
MALÍŘ
KERAMIKA
GRAFIKA
HUDEBNÍ NÁSTROJE
HUDEBNÍ NÁSTROJE
ŘEZBÁŘ
PAPÍROVÁ KRAJKA
MALÍŘKA
TVORBA Z KŮŽE
MALÍŘ
KAMENÍK
ŘEZBÁŘ
ŘEZBÁŘ, PERNÍKÁŘKA
KERAMIKA
ŘEMESLA
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
KOVÁŘ
SKLÁŘSTVÍ
SKLÁŘSTVÍ
MALÍŘ
FOTO
ŘEZBÁŘ
KOVÁŘ
KERAMIKA
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
KERAMIKA
KOVÁŘI
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
ŘEZBÁŘ
SOCHAŘ, MALÍŘ
MALÍŘ
ANIMOVANÝ FILM
VÝTVARNÉ AKTIVITY
FOTO
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA

Město, obec
Úsobí 118
H. Brod, Na Ostrově 84
Přibyslav, Bechyňovo n. 40
Okrouhlice 56
Dobrohostov 22
Perknov, Okrouhlická 1775
Světlá n. S., Na Hrázi 477
H. Brod, Pod Letištěm 1557
H. Brod, Beckovského 2179
Sobíňov 136
H. Brod, Svatý Kříž 83
H. Brod, Rozkošská 2287
Krucemburk, Hluboká 30
Tasice 1
Chotěboř, Firkušného 1110
Chotěboř, Krále Jana 312
Chotěboř, Herrmannova 802
Jakubovice 1
Chotěboř, Čsl. armády 806
Veselý Žďár 81
H. Brod, Kostel Sv. Kateřiny
Vysoká 13
H. Brod, Kostel Sv. Kateřiny
Chotěboř, Dukelská 246
Střížov 24 (Chotěboř)
Světlá n. S., Haškova 104
Hluboká 17 (Krucemburk)
Ledeč n. S., ul. 5. května 475
Dolní Město 127
H. Brod, Perknovská 1903
H. Brod, Práčat 1854
Jitkov 73
Pohleď 16
H. Brod, Na Valech 114
Svatý Kříž 63 (H. Brod)
Okrouhlice 215
Tasice 1
Sobíňov 49
H. Brod, Pohledští Dvořáci 1581
H. Brod, Pohledští Dvořáci 1581
Uhry 816 (Přibyslav)
Dolní Krupá 59
H. Brod, B. Kobzinové 2015
Okrouhlička 48
Štoky 78
Světlá n. S., Sázavská 547
Lipnice n. S. 4
Pavlov 65 (Ledeč nad Sázavou)
Úsobí - areál bývalého lihovaru
Herálec 284
Ledeč n. S., Nádražní 231
H. Brod, Rubešovo nám. 171
H. Brod, Sázavská 430/1
Úsobí - kaple u kostela
Přibyslav, Bechyňovo nám 20
H. Brod, Havlíčkovo nám. 18
H. Brod, Havlíčkovo nám. 19
Chotěboř, Riegrova 1 (zámek)

Sobota
Neděle
9–17
9–17
9–12, 14–17
9–12, 14–17
8–12, 13–16
10–12, 13–15
10–12, 13–17
—
9–18
9–18
9–12, 14–19
14–18
9–18
9–18
9–12, 13–17
9–12, 13–17
—
8–13
9–12, 13–17
9–12, 13–17
—
8–12
9–12, 13–17
10–12, 13–16
10–17
10–17
9–17
9–17
9–17
9–17
9–17
9–16
9–11, 13–15
9–11, 13–16
—
10–16
9–17
9–17
10–19
10–19
9–12, 13–16
9–12, 13–16
9–16
—
—
9–12, 13–16
13–17
9–17
9–11, 13–16
9–11, 13–16
14–19
14–18
10–18
10–18
Po domluvě na tel: 602 488 963
10–12, 14–16
10–12, 14–16
8–12, 13–17
8–12, 13–17
10–16
12–16
—
13–18
10–12, 13–17
10–12, 13–17
9–16
10–15
9–15
—
7–12
—
9–17
9–17
9–17
9–17
9–16
9–16
9–16
9–16
8–11:30, 12:30–19 8–11:30, 12:30–19
8–12, 13–17
8–12, 13–17
9–12, 13–16:30
9–12, 13–16:30
13–18
13–18
9–16
—
8–14
—
8–14
—
12–17
—
9–12, 13:30–18
9–12, 13:30–16
9–11, 14–16
9–11, 14–16
10–17
10–17
9–16
9–16
12–18
—
9–12, 13–18
9–12, 13–18
9–12, 13–16
9–11, 13–15
9–12, 13–17
9–12, 13–17
9–12, 13–17
9–12, 13–17

—

10–12, 13–17

PELHŘIMOVSKO

Ateliér / Galerie

Bartůškovi Ludmila a Stanislav
Beštová Helena
Březková Jana
Císařovská Vendula
Čížková Jana
Doležal Karel
Doucha Jiří – Ateliér D
Dvořák Radomír
Fotoateliér – Foto Kunc
Halama Martin – Fotoateliér
Hepner Lubomír
Heroldovi – Kovárna Herold
Hovorková Zdenka
Hupka Rudolf – HOLZ ART
Jirka Bohuslav
Jouklová Iva – Patchwork Iva
Kovačková Jana
Kreibich Jaroslav – Ateliér Luna
Kruml Josef
Kubát Pavel – keramická dílna
Lhotka Miroslav
Lindl Václav – Ateliér Chantek
Mach Lumír
Melzer Vladimír
Merglová Jiřina
Měkotová Ivana
Mitanovi Olga a Pavel
Pešek Bedřich
Pilger Milan – Ateliér Stodola
Pulcr Jiří – řezbářský ateliér
Rejhonovi Antonín a Iva
Sedláková Lenka – keramická dílna
Selské muzeum Michalův statek
Semitam – výtvarná dílna
Schwarz Jan
Sklárna Crystal Glamour
Sklářská huť Jakub Tasice
Starý František
Svoboda Jaromír
Špicl Josef
Štáfl Petr
Teclová Jana
Těsnohlídek Jaroslav
Trbuškovi – Keramika Okrouhlička
Umělecké kovářství Fučík & Skála
UP akademie – Světlá n. S.
Kamenosochař. střed. – Lipnice n. S.
Zadražil Vladimír
Zámečník Matěj – Ateliér Art Zamii
Zápařka Ladislav
ZUŠ Ledeč n. S.
Zvoneček - mateřské centrum
Galerie U Notáře – J. Hrbek – Portréty
Galerie v kapli sv. Barbory
Galerie Janáček
Galerie výtvarného umění
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Městské muzeum Chotěboř

Ateliér / Galerie

Horníček Jan
Kába Arnošt
Koronthályová A. a Rybářová A.
Kašparová Hana – Hakubat
Kručanicová Růžena
Kuzdas Vratislav
Mudrová Blanka
Svárovská Marta
Vopálková Jana
Prostor Hodina H
Bröcklová A. – RedHead Tattoo
Pechová L. a Plášil O.
Galerie Jana Autengrubera
Galerie – Zámek Žirovnice
Ateliér / Galerie

TŘEBÍČSKO

Dny otevřených ateliérů vám umožní podívat se do míst, kam se člověk běžně nedostane a kde vznikají díla nejrůznějších uměleckých a řemeslných stylů a směrů. Přinášíme
vám seznam všech zúčastněných ateliérů, dílen a galerií, do nichž můžete v uvedenou
sobotu a neděli zajít na návštěvu. Bližší a pravidelně aktualizované informace najdete
na internetových stránkách www.vysocina-kultura.cz a také v informačních brožurách, které jsou už nyní k dispozici v označených informačních místech Dnů otevřených
ateliérů – v Muzeu Vysočiny a Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, v Muzeu Vysočiny v Pelhřimově, v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě a v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Dále pak v Městském muzeu v Chotěboři a Galerii
Doubravka ve Ždírci nad Doubravou. Brožury budou distribuovány také v Turistických
informačních centrech a městských knihovnách v Kraji Vysočina a v době konání akce
u samotných výtvarníků a řemeslníků.

Kafuněk Jiří
Kjulleněn Boris st. a Boris ml.
KVAK – Keramický ateliér
Kopcová G. – Oáza surrealismu
Kuželová Hedvika
Lang Jura
Morkusová Zuzana
Nixovi Karla a Jaroslav
Pašková Jana – MIU BEADS
Pešková Eva
Pražáková Helena
Procházková Hana
Řezanková S. a Široká J.
SPŠ Třebíč
Umělecké kovářství V. Noha
Fučíková Jana
Galerie Anděl – Kovářství Lukáš
Galerie Čertův ocas
Galerie Franta
Galerie Karlovo náměstí
Galerie Vlasta
Galerie Tympanon

Zaměření
MALÍŘ
KERAMIKA
VÝTVARNÉ AKTIVITY
KOVÁŘ
ŠPERK
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
PATCHWORK
FOTO
SKLÁŘSTVÍ
NOŽÍŘSTVÍ
SOCHAŘ, ŘEZBÁŘ
KOVÁŘ
MALÍŘ
KERAMIKA
SKLÁŘSTVÍ
MALÍŘ
MALÍŘ
SKLÁŘSTVÍ
KERAMIKA
ŘEZBÁŘ
ŘEZBÁŘ, SOCHAŘ
VITRÁŽE
UMĚLECKÁ ŠKOLA
ŘEZBÁŘ
ANIMACE
VÝTVARNÉ AKTIVITY
VÝSTAVA
GALERIE
VÝSTAVA
VÝSTAVA

Město, obec
Telč, Na Parkáně 123
Věžnička 24
Jihlava, Benešova 46
Větrný Jeníkov, Dolní mlýn 9
Jihlava, Kosmákova 1082/7
Jihlava, Znojemská 993/18
Kostelec 150
Jihlava, Komenského 1613/25
Třešť, Malé náměstí 179/8
Dobronín, Karla Pravdy 314/4
Rantířov 80
Rozsičky u Telče ( statek )
Třešť, Tovární 966
Kamenice 28
Dobronín, U staré školy 204/5
Jihlava, Březinovy sady 440/4
Jihlava, Jana Masaryka 1595/5
Horní Dubenky, Janštejn 39
Nová Říše, Náměstí 72
Jezdovice 47
Jihlava, Okružní 5094
Dolní Cerekev, Rohozenská 176
Jihlava, Hálkova 2917/42
Polná, Na Pěšince 693
Jihlava, Dvořákova 1927/5
Jihlava, Dvořákova 1670/12
Jihlava, Husova 1622/10
Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 65
Jihlava, Komenského 1333/10
Jihlava, Masarykovo n. 642/24

Zaměření
ODĚVNÍ DOPLŇKY
MALÍŘ
KERAMIKA
SKLENĚNÝ ŠPERK
VÝTVARNICE
MALÍŘ
TVORBA Z KŮŽE
MALÍŘKA
TEXTILNÍ VÝTVARNICE
VÝTVARNÉ AKTIVITY
TETOVACÍ SALON
MALBA, ŠPERK
GALERIE
GALERIE

Město, obec
Pelhřimov, Menhartova 1608
Vlásenický dvůr u Pelhřimova
Vlásenický dvůr u Pelhřimova
Častonín 26, (Zachotín)
Jiřice 176, (Humpolec)
Strměchy 6, (Pelhřimov)
Rynárec 1
Pelhřimov, Nádražní 897
Horní Cerekev, Štítného 55
Pelhřimov, Hrnčířská 111
Pelhřimov, Nádražní ul. 833
Pelhřimov, Pražská 455
Pacov, Nám. Svobody 1
Žirovnice, Branka 1

Zaměření
ŘEZBÁŘ
MALÍŘ, SOCHAŘ
KERAMIKA
FOTO, KOLÁŽE
MALÍŘKA
KERAMIKA
KERAMIKA
FOTO
SKLENĚNÝ ŠPERK
TEXTILNÍ TVORBA
MALÍŘKA
TEXTILNÍ VÝTVARNICE
ŘEMESLA
UMĚLECKÝ PASÍŘ
KOVÁŘ
KERAMIKA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
GALERIE
VÝSTAVA

Město, obec
Jaroměřice n. R., Čelakovského 628
Třebíč, Stinná 52/2
Koněšín 24
Domamil 126
Jaroměřice n. R., Floriánská 1001
Číměř 50
Stařeč, Niva 186
Mor. Budějovice, Náměstí ČSA 49
Budišov 53, (u Třebíče )
Bransouze 100
Stařeč, U hřiště 364
Čechtín 2
Třebíč, L. Pokorného 10/3
Třebíč Kožichovice, Žďárského 183
Štěměchy 37, (Předín)
Koněšín 65
Třebíč, Blahoslavova 22
Mohelno, Mohelský mlýn 134
Třebíč, Karlovo nám. 58/47
Třebíč, Karlovo náměstí 61/50
Třebíč, L. Pokorného 112/31
Třebíč, Zámek 1

Ateliér / Galerie

ŽĎÁRSKO

7. a 8. 10. 2017
NA VYSOČINĚ

JIHLAVSKO

Ateliér / Galerie

Bartoň David
Bílková Miroslava
Findeisová M. – Art studio MF
Habermann Poldi
Habermannová Gabriela
Hloch Bedřich
Hrevúšová Jana
Chloupek Antonín
Atelier Kasalý
Kislinger Miloš
Krajíček Petr
Leupold Antonín
Mirčev Petr
Nejedlá Michaela
Novák František
Obršlik Libor
Rathsam Jan Jiří
Sklárna Janštejn
STARKON Nová Říše
Stejskal Daniel
Toman Pavel
Tomíšková Hana
SUPŠ Helenín
Vacek František
VOŠ a SUŠ grafická
VOŠ a SUŠ grafická
Minigalerie Trifoil
Galerie Wimmer
Oblastní galerie Vysočiny
Oblastní galerie Vysočiny

Brázda Petr
Buchtová L. – Textilní renesance
Buršíková Renata – Ateliér Večernice
Dohnalová Lidmila Anna
Doušková M. a Kopřiva M. – EXIT 134
Dufek Tomáš
Hladíková H. – Ateliér HanaBrand
Hudec Jiří
Mareček Jaroslav Jan
Mierva Johana
Novotný Miloš
Odvárka Jan
Pejchal B. a Pejchalová E.
Pešková Ludmila
Pospíšilová M. – Sluneční ateliér
Řezáč Bedřich
Sklářská huť AGS Karlov
Sklářská huť U Hrocha
Sláma Miloš
Studená Věra
Svoboda Jan
Svobodová Petra – PS Art
Šimonovi Anna a Pavel
Špačková Mirka
Štěpánková Barbora
VAKY – sochařský ateliér a galerie
Výtvarná dílna ATM
Vosyková Monika
Žáková Kateřina
Galerie Albert – Pavel Albert
Horácká galerie v Novém Městě

Zaměření
MALÍŘ
TEXTILNÍ VÝTVARNICE
MALÍŘKA
MALBA, GRAFIKA
MALBA, ŠPERK
HUDEBNÍ NÁSTROJE
TEXTILNÍ VÝTVARNICE
KOVÁŘ
ŘEZBÁŘ
KERAMIKA
MALÍŘ
MALÍŘ
MALÍŘI
PATCHWORK
KERAMIKA
KOVÁŘ
SKLÁŘSTVÍ
SKLÁŘSTVÍ
GRAFIK
DRÁTOVÁNÍ
MALÍŘ
ŠPERKAŘKA
KERAMIKA, BONSAJE
SOCHAŘKA
KERAMIKA
SOCHAŘ
KERAMIKA
SOCHAŘKA
KERAMIKA
GALERIE
VÝSTAVY

Sobota

Neděle

10–16
10–16
11–17
11–17
13–18
13–18
9–17
—
9–12, 13–17
9–12
9–17
—
9–12, 13–18
—
9–18
—
13–18
—
9–12, 13–18
—
13–17
13–17
9–16
—
9–12, 13–17
—
9–12, 13–18
9–11
8–17
8–15
9–16
—
10–12, 14–18
10–12, 14–18
7:30–10:30, 11–12:30
—
7–12, 13–18
7–12, 13–18
8–16
8–16
14–18
14–18
10–12, 13–17
10–12, 13–17
8–16
—
—
10–17
9–16
—
9–15
—
9–15
9–15
10–17
10–17
10–18
10–18
10–18
10–18
Sobota

Neděle

10–17
9–17
9–17
9–17
9–17
9–17
8–17
10–12, 13–16
8–11, 13–16
10 – 16
13–17
9–17
13–16
9–11, 13–16

10–17
9–17
9–17
9–17
9–17
9–17
8–17
10–12, 13–16
8–11, 13–16
—
—
9–17
13–16
9–11, 13–16

Sobota

Neděle

11–16
10–17
9–16
10–12, 13–17
10–12, 13–17
10–12:30, 13–18
9–11, 13–17
—
10–18
10–17
8–18
13–17
10–12, 13–17
9–13
9–17
9–12, 13–17
10–16
9–11:30, 14–16
10–12, 13–17
10 –12, 13–16
10–12, 13–17
9–12, 13–17

11–16
10–17
9–16
10–12, 13–17
10–12, 13–17
10–16
9–11, 13–17
10–16
10–15
10–17
13–18
13–17
10–12, 13–17
—
12–16
9–12, 13–17
10–14
9–11:30, 14–16
10–12, 13–17
10 –12, 13–16
10–12, 13–17
9–12, 13–17

Město, obec
Sobota
Neděle
Kocanda 332, (Herálec)
9–18
9–18
Bystřice n. P., Hornická 980
13–18
13–18
Žďár n. S., Nádražní 44
10–16
10–16
Tasov, Kaple sv. Michala
—
10–16
Měřín, Růžová 318
9–19
9–18
Dolní Radslavice 2
9–11:30, 12:30–17:30
—
Lavičky 127, (Velké Meziříčí)
10–12, 14–16
10–12, 14–17
Lhota 95, Lísek
9–12, 14–16
—
Velké Janovice 47, (Bystřice n. P.)
10–18
10–17
Jámy 123
8–12, 13–18
13–18
Svratka, Palackého 31
10–12, 13–17
10–12, 13–17
Moravská Svratka, Okružní 59
10–12, 13–17
10–12, 13–17
Velké Meziříčí, U Bašty 124/1
—
12–18
Netín 28, ( Radostín n. O. )
10–17
10–17
Velké Mez., Hornoměstská 395/36
12–17
12–17
Tasov 174
—
13–18
Karlov 31, (Žďár nad Sázavou)
6–13
—
Škrdlovice 272, (Žďár nad Sázavou)
11–18
11–18
Křoví 3
9–12, 14–19
14–19
Kuklík 28, (Sněžné)
9–11:30, 12:30–17 9–11:30, 12:30–17
Radňovice 1, (Nové Město n. M.)
10–13, 14–17
10–15
Velké Mez., Hornoměstská 395/36
12–17
12–17
Sněžné 130
14–16
14–16
Moravec 101
9–12, 13–17
9–12, 13–17
Žďár n. S., Santiniho 14/2
10–15
—
Křoví 215
10–12, 13–18
10–12, 13–17
Tasov 3
10–18
—
Žďár n. S., Vejmluvova 222/40
10–12, 13–18
—
Žďár n. S., Jamská 30
10–16
10–16
Svratka, Libušina 45
10–11:30, 13–16
13–16
Nové M. n. M., Vratislavovo nám. 1
9–12, 13–17
9–12, 13–17
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Volejbalové zlato pro Vysočinu

Zlatou podkovu popáté
v historii vyhrála žena

Na zářijovém Mistrovství ČR v beachvolejbalu mužů
a žen v Praze se dařilo volejbalistovi z Vysočiny. Marcel
Mysliveček z Havlíčkova Brodu, který v současnosti hájí
barvy Beachclubu Strahov, vybojoval společně s Martinem
Piherou titul mistra ČR. Cestou do finále porazili mimo jiné
dvojnásobné úřadující mistry ČR Martina Tichého s Jindřichem Weissem.
Volejbalové začátky má Martin Mysliveček spojené
s klasickým šestkovým volejbalem, který hrával za TJ Jiskra
Havlíčkův Brod pod vedením trenéra Martina Gerži, pak ho
vedl trenér Milan Kučera a v seniorské kategorii Petr Juda.
K beachvolebalu se dostal během studií na Univerzitě
v Hradci Králové a jeho prvním spoluhráčem byl další
havlíčkobrodský volejbalista Jan Endal. Po studiu v Hradci
odešel do Prahy, kde postupně vystřídal několik spoluhráčů. Jeho největším úspěchem je ale letošní mistrovský titul.
Milan Pilař

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

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

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

foto: Jiří Bělohlav

PLETIVO

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

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.

Jezdecké soutěže v Humpolci letos sledovalo víc než tři tisíce diváků.

Už po dvaapadesáté se letos na konci
letních prázdnin v Humpolci sešly desítky žokejů. Účastnili se tam tradiční
Zlaté podkovy. Třídenní závod složený z páteční drezury, sobotní terénní

Nejlepším
reprezentantem
Vysočiny v humpoleckém závodě
byla domácí Markéta Máchová,
která obsadila třetí příčku. Kromě
hlavního klání diváci v Humpolci

zkoušky a nedělní skokové zkoušky
nejlépe zvládla Eliška Orctová z Jezdeckého centra Rusek u Hradce Králové. Šlo teprve o pátou ženskou vítězku
Zlaté podkovy.

Martin Sklenář tel.607 654 821
1047/09-VIII/17

Ing.martinsklenar@seznam.cz, Bohdalov ZR
Předběžně podpora: tepelné čerpadlo, automat na peletky max.
80 % - 120 000 Kč, kotel na dřevo (ruční přikládání) max. 80 % 100 000 Kč, plynový kondenzační kotel max. 75 % - 95 000 Kč,
automat na uhlí (kombinovaný) max. 75 % - 75 000 Kč.

V prvních duelech se v dresu Dukly nejvíc dařilo Tomáši Čachotskému. V pěti zápasech
získal čtyři kanadské body.

Vstup do extraligy se hokejistům
Dukly vydařil

- ZPRACUJI ŽÁDOST PRO KOTLÍKOVÉ DOTACE
- PODÁM ŽÁDOST ELEKTRONICKY
- PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ - KONEC ŘÍJNA 2017!

Po dvanácti letech se jihlavští hokejisté
vrátili do nejvyšší české hokejové soutěže. A úvod extraligy jim vyšel. V prvních
pěti zápasech získali šest bodů.
Dukla vyhrála hned svůj premiérový
ligový duel, v němž Mladou Boleslav zdolala 4:3 v prodloužení. Ve čtvrtém kole
pak vybojovala bod na hřišti Chomutova

a v pátém kole na domácím ledě porazila
Zlín 3:2. Po pěti kolech Jihlavským v tabulce patřila osmá pozice.
V úvodu extraligy tak Dukla nenavázala na nepovedenou přípravu. V ní odehrála šest zápasů, z nichž pět prohrála.
Zvládla jen generálku proti Zlínu.
Jiří Svatoš

Třebíčský vytrvalec Petr Mejzlík si z otevřeného mistrovství republiky v kvadriatlonu přivezl medaili. V kategorii
závodníků nad 55 let totiž skončil třetí.
Mejzlík musel na mistrovství, které se
konalo v Zábřehu na Šumpersku, nejprve
uběhnout tři kilometry, pak uplavat 600
metrů, následně urazit víc než deset kilometrů na kolečkových bruslích a disciplínu
uzavřela 11kilometrová jízda na kole.
Celou trať Petr Mejzlík absolvoval
za hodinu a tři čtvrtě. Za vítězem své
kategorie – karlovarským Miroslavem
Pilným – zaostal asi o šest minut.
Celkem se do závodu přihlásilo téměř
120 vytrvalců. Mezi nimi Mejzlík obsadil
52. pozici.
Jiří Svatoš

Zadavatel: Kraj Vysočina
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Jiří Svatoš

Úvod extraligy Novoveselským nevyšel.
V prvním zápase prohráli s Kopřivnicí 23:25.

Kvadriatlonista z Třebíče vybojoval
republikový bronz

foto: Luboš Vácha

844/09-VIII/17

Házenkáři Nového Veselí vstoupili
do své druhé extraligové sezony.
Příprava na nový ročník jim vyšla výborně. Obsadili během ní třeba druhou
příčku na skvěle obsazeném Memoriálu dr. Josefa Smékala. Na turnaji,
který Novoveselští odehráli na domácí
palubovce, se představily také týmy
z Maďarska, Slovinska a Polska. A hráči
z Vysočiny navzdory papírovým předpokladům porazili slovinské Gorenje
30:28 i polský Piotrków 32:31.
Házenkáři z Nového Veselí nestačili
pouze na vítěze turnaje – Tatabányu,
tedy třetí tým loňského ročníku maďarské
ligy. Novoveselští s ním ve svém úvodním
zápase na turnaji prohráli 23:28. Jiří Svatoš

KOTLÍKOVÉ DOTACE

viděli taky třeba soutěže dvojspřeží
a čtyřspřeží nebo tradiční nedělní
doprovodný kulturní program
na náměstí.

Novoveselští házenkáři v zahraniční
konkurenci obstáli

586/09-VIII/17

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

Soutěž dvojspřeží letos na Zlaté podkově vyhrál Josef Drábek z Telnic u Brna.

21. Mezinárodní festival
EPLVŀFOUÈSOÓDImMŀĜ
24. ————— 29. 10. 2017
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Závodníci musí na trati zdolat také
netradiční překážky – musí třeba vylézt
na požární můstek a skočit do vody.

