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První školní den s bezpečným kufříkem

Čtyři roky
Pozorněji než kdy jindy jsou
teď sledována všechna rozhodnutí, která do konce svého mandátu potvrdí hejtman,
krajská rada i krajské zastupitelstvo. Je to přirozené, ale tak
trochu nespravedlivé ke všemu, co nedoprovázela taková
pozornost před rokem dvěma,
a ještě o něco dříve. Pětačtyřicet krajských zastupitelů, kteří před čtyřmi lety dostali důvěru spoluobčanů, se dlouhé
měsíce podepisovalo pod dnes
už historické investice, nákupy, ale i partnerství nebo strategické dokumenty.
Uvědomuji si, ještě pod tíhou
silných sportovních dojmů, že
působit v jakékoli funkci v krajské samosprávě je jako nominovat se na olympiádu. Čtyři
roky děláte maximum, posouváte svůj tým k vysněnému výsledku, jste vděční za přízeň publika a chcete jim na oplátku dát
to nejlepší, nabídnout jim výsledek, na který budou i oni hrdí,
protože oni ve vás vložili svou
důvěru a svá očekávání. Cesta není jednoduchá – občas se
něco nepovede přesně tak, jak
si plánujete, upadnete, vstanete
a znovu jako tým jdete za nejlepším výsledkem. A po čtyřech letech příprav, práce a potu přijde vrchol – říkejme mu třeba
olympiáda. Ti nejlepší získají
medaili a uznání a mají otevřenou cestu k dalším historickým
úspěchům.
Děkuji za možnost být stejně jako sportovec čtyři roky pod
přísným dohledem veřejnosti Vysočiny v čele jednoho takového
téměř sportovního týmu, který
nese název Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Jsem přesvědčen, že
jeden každý krajský zastupitel se
na úspěchu Kraje Vysočina podílel všemi svými silami, někteří
byli vidět víc, někteří méně. Ale
byli jsme tým a za to všem kolegyním a kolegům dík.

Na Vysočině zahájil
školní rok s hejtmanem
Jiřím Běhounkem (nez.
za ČSSD) i předseda vlády
ČR Bohuslav Sobotka
(ČSSD). Pozdravili
prvňáčky Základní
školy Demlova v Jihlavě
a následně odstartovali
výuku i na Střední škole
průmyslové, technické
a automobilní v krajském
městě.

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Petr Palovčík
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Všichni žáci nastupující do prvních tříd v celém kraji dostávali
Bezpečný kufřík, jehož obsah je
měl potěšit i připravit na bezpečné cesty nejen do školy.
„Vím, že je to velký stres. Můj
syn šel do první třídy v loňském
roce a nebylo to úplně jednoduché.
Nějakou dobu mu trvalo, než se
rozkoukal,“ zavzpomínal směrem
k prvňáčkům předseda vlády
Bohuslav Sobotka, který
terý
dětem osobně navícc
rozdával knihy.
„Škola základ
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek potěšil dárkem v podobě bezpečného kufříku prvňáčky v Jihlavě. Stejný kufřík byl připraven, tak jako
65 000 žáků
v minulosti, pro všechny letošní prvňáčky na Vysočině.
života není jen
na
šk
ol
ác
h
název filmu,
v prvních ročnících přibližně
dostalo také 69 dětí prvního
následně podaJiří Běhounek (nez. za ČSSD).
ale i obrovská
Vysočiny
řřilo vystavět spokoročníku 3. základní školy
Do lavic v celém Kraji Vysočina
5350. Pravidelná docházka
pravda. My se
je život,“ komentona základních školách letos čeká
v Užhorodě, která nese jméno
proto snažíme,
jený
usedlo bezmála 65 tisíc žáků.
Masaryka a v rozvrhu hodin má
aby základy byly
val očekávání
studentů
Na středních školách bude
celkem 44 750 žáků, z toho 5438
o
studovat 20 150 žáků, z toho
prvňáků. Bezpečné kufříky letos
i český jazyk.
pevné a studentům se
hejtman Kraje Vysočina

V Havlíčkově Brodě oživili středověkou sklářskou pec

Už v říjnu se v České republice
uskuteční volby do zastupitelstev
krajů a do třetiny Senátu Parlamentu ČR. Podle rozhodnutí prezidenta
republiky jsou volby vyhlášeny
na pátek 7. října a sobotu 8. října
2016. Druhé kolo senátních voleb
se bude konat o týden později
v pátek 14. října
a sobotu 15.
října 2016.
410 000
V Kraji
po
čet voličů
Vysočina se
v
Kraji
registrovalo
Vysočina
21 politických stran,
hnutí a koalic.
Na kandidátkách se objeví celkem
673 jmen kandidátů. Před čtyřmi
roky bylo přitom o tři subjekty
méně. Souboj o místo v senátu
za volební obvod Jihlava číslo 52
svede devět kandidátů.

„Byl to archeologický experiment,
který jsme uskutečnili na tomto
typu pece jako druzí v České republice. K výstavbě i tavbě jsme
používali pouze místní materiál, jíl
z Kejžlice, kámen z lomu v Pohledu, dřevo a křemen z Havlíčkobrodska – i bukový popel pochází
z regionu,“ popisuje zdařilou akci
Jiří Jedlička.
Cílem byla podle jeho slov popularizace sklářství v regionu, které
se na Vysočině vyskytovalo už
ve středověku. Návštěvníci, jichž
se přišlo na pec podívat okolo
dvou tisíc, si mohli ve spolupráci
s mistrem sklářem Františkem
Novákem z Dobronína, odborníkem na repliky skla od nejstarších dob až po baroko, vytvořit
na památku skleněnou medaili.
„Kraj
Vysočina
podpořil
výstavbu pece dotací v řádu

foto: Jaroslav Loskot

Termíny
říjnových voleb

Na přelomu srpna a září zprovoznili pracovníci Muzea
Vysočiny Havlíčkův Brod pod vedením ředitele Jiřího
Jedličky repliku středověké sklářské pece v lokalitě
za rybníkem Cihlář v Havlíčkově Brodě a vyrobili první
výrobky ze skla.

Na unikátním projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod se podílel mimo jiné také mistr sklář František Novák z Dobronína se synem, kteří vytvářeli repliky historického skla a pomáhali zájemcům tvořit jejich vlastní skleněné výrobky.

desítek tisíc korun. Jsem ráda,
že hned první pokus pracovníků
Muzea Vysočiny v Havlíčkově
Brodě a dobrovolníků, kteří se
na akci podíleli, byl úspěšný
a prohloubil tak zájem jak
o sklářství, tak o dějiny regionu,“
dodala Marie Kružíková (ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast
kultury.
Podle slov Jiřího Jedličky bude
možné v budoucnu tavbu skla
v historické replice středověké
sklářské pece patrně opakovat,
ale předtím musí dojít k její
rekonstrukci, protože během
prvního pokusu došlo k destrukci
vlivem vysokých teplot a ne zcela
kvalitního materiálu na výstavbu.
„Počítáme ale, že bychom mohli
zopakovat pokus už v příštím
roce,“ uzavřel Jiří Jedlička.
Milan Pilař
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Minifestival řemesel
ovládl pět měst Vysočiny

V novém školním
roce pokračuje
projekt První
pomoc do škol
Vzhledem k dlouhodobým pozitivním odezvám také ve školním roce
2016/2017 Kraj Vysočina spustil
projekt s názvem První pomoc
do škol, jehož cílem je poskytnout
mladým lidem kvalitní výuku
laické zdravotnické první pomoci
s důrazem na praktickou přípravu.
„Čtrnáctiletí žáci základních škol
a nižších ročníků víceletých gymnázií výuku absolvují letos na podzim
a příští rok až do konce června,“
informoval krajský hejtman Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD) s tím, že
část kurzu zajišťují specializovaní
lektoři, pedagogové a studenti
vyšších a středních zdravotnických
škol v Kraji Vysočina spolu s pracovníky Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina a Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina.
U studentů druhých ročníků
učilišť a středních škol výuka
začala v září a potrvá do února
příštího roku. „Důraz je kladen
na procvičení kardiopulmonální
resuscitace, život zachraňujících
úkonů a komunikace s operátorem
záchranné služby. Výuku opatřují
profesionální záchranáři Zdravotnické záchranné služby Kraje
Vysočina,“ dodal Jiří Běhounek.
První pomoc do škol Kraj Vysočina
organizuje už třináctým rokem.
V minulém školním roce se přihlásilo 193 krajských škol; proběhlo 401
kurzů, které rozšířily znalosti více
než osmi tisícům školáků.

Necelá dvacítka
krajských středních
odborných škol se
v polovině září představila
na Minifestivalu řemesel,
který Kraj Vysočina
zorganizoval v Telči,
Žďáru nad Sázavou,
Havlíčkově Brodě, Třebíči
a v Pelhřimově.

„Cílem bylo především žáky a žákyně 8. a 9. tříd základních škol
motivovat ke studiu řemesla
na odborných školách. Návštěvníci si mohli vyzkoušet tradiční i moderní řemesla, prohlédli si
mobilní veterinární ambulanci,
diagnostiku automobilů, práci kováře, lesníka, skláře nebo kameníka a také mohli ochutnat různé
míchané nápoje a gastronomické
speciality,“ popsala první ročník
řemeslné akce radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže
a sportu Jana Fialová. Například
v Havlíčkově Brodě představovali
dobře známá i opomíjená řemesla přímo žáci většinou ze druhých

Lucie Pátková

Foto: archiv Kraje Vysočina

Lucie Pátková

Radní Kraje Vysočina Jana Fialová asistovala na Minifestivalu řemesel Tereze a Hance, studentkám Vyšší odborné
školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč.

a třetích ročníků krajských středních škol. Největší zájem jako tradičně sklidily gastroobory nebo
šikovné kadeřnice a aranžérky.
Minifestival pokračuje i začátkem října. V sobotu 1. října lze zavítat na Minigastrofestival, který se od 8.00 do 16.00 uskuteční

Křest kalendáře
řemesel byl velkou show

i v dalších městech – kromě pěti
zmíněných konkrétně ještě v Třešti,
Novém Městě na Moravě, Světlé
nad Sázavou, Okříškách, Kamenici
nad Lipou – a obdivovat je bude
možné také na Mezinárodním strojírenském veletrhu na brněnském
výstavišti ve dnech 3.–7. října.

Do rodiny Regionálních potravin se
připojilo sedm vysočinských výrobků

Letošní křest kalendáře Kraj Vysočina 2017 řemeslo
má zlaté dno se nesl ve velkém stylu. Uskutečnil se
na konci září v nákupním centru City Park Jihlava
a osobně se ho zúčastnila i módní návrhářka a designérka Blanka Matragi, která je tváří kalendáře
a sama se ztotožňuje s heslem řemeslo má zlaté
dno.
Samotné představení nástěnného kalendáře, který vydává Krajská hospodářská komora,
Agrární komora a Kraj Vysočina, doprovodil tanec
na šálách, módní přehlídka i pěvecké vystoupení modelky a zpěvačky Jitky Boho. „Kalendář
zobrazuje dvanáct řemesel, která jsou pro náš kraj
typická nebo po kterých je u zaměstnavatelů velká
poptávka,“ vysvětlil hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD). Autorem fotografií je
jako každoročně uznávaný fotograf Vladimír Kunc.

Světlá tlačenka, májové pivo, tvrdý
sýr, tvarohový krém slazený borůvkami, keřkovské rohlíčky, celožitný
kváskový chléb a medovicový med.
Sedmička výrobků vynikajících
chutí a výjimečné kvalitoy
nově nese označení Regionální potravina Kraje
Vysočina. Jejich producentům předal na sklonku prázdnin ve Westernovém městečku Šiklův mlýn
certifikát hejtman Vysočiny
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) spolu
se svým náměstkem Vladimírem
Novotným (ČSSD).
„Udělení značky potvrzuje, že se
jedná o nejlepší výrobky našeho kraje. Úspěch předurčuje úzký vztah výrobku k Vysočině, kvalitní suroviny,
tradice i inovativnost a v neposlední
řadě také náročná práce malých
producentů,“ poznamenal hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

kraj

Jaroslav Loskot

řemeslo má zlaté d

Foto a video na iKrajvysocina.cz

v rámci Farmářských trhů v Havlíčkově Brodě.
Součástí minifestivalu byla
rovněž prezentace projektu Postav
si svoje auto, v němž studenti
technicky zaměřených odborných
škol sestavili sedm originálních
sportovních vozů. Ty byly vidět

no

KRAJ VYSOČINA 2017

Jeden z certifikátů si odnesl
také sládek dalešického pivovaru
Ladislav Němeček za Dalešické
májové. „Vaříme pivo poctivě s důrazem na jeho vysokou kvalitu
a pitelnost. Ocenění Regionální potravina 2016
nás velmi těší a věříme,
že značka přiláká k nám
do pivovaru další hosty
se zájmem o výborné
pivo,“ vyjádřil se správce
pivovaru Ladislav Urban.
Prestižní ocenění uděluje Ministerstvo zemědělství sedmým rokem
nejlepším výrobkům od malých
a středních regionálních výrobců
ve třinácti krajích Čech a Moravy.
Letos o značku usilovalo celkem
54 produktů od 23 producentů.
V Kraji Vysočina jméno Regionální
potravina aktuálně využívá 51
výrobků.

Vysočina

Lucie Pátková

Zvyšování kapacit domovů pro seniory
lionová státní dotace, dalších 70
milionů korun poskytne ze svého
rozpočtu Kraj Vysočina.

Další kapacity pro pobytové
služby seniorům nabídne Domov
pro seniory v Humpolci. Rekon-

strukci
stávajících
objektů
a novou výstavbu zajistí
soukromý investor, který také

Kraj Vysočina
provozuje
11 domovů
pro seniory

vizualizace: archiv Kraje Vysočina

Premiér Bohuslav Sobotka se
v rámci návštěvy Vysočiny 1. září
zúčastnil společně s hejtmanem
Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem
(nez. za ČSSD) poklepání na základní kámen stavby nového domova pro seniory v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.
V novém pavilonu najdou
péči klienti s Alzheimerovou chorobou, těžce zdravotně
postižení a v moderních
prostorách vznikne i mateřská
škola
pro
zaměstnance
nemocnice. „Kraj Vysočina
v posledních letech zmodernizoval řadu svých sociálních zařízení
a některá nová vystavěl do takové
podoby, aby odpovídala komfortu
21. století. Řadí se tak mezi
kraje, které jsou v republikovém
porovnání v oblasti sociálních
služeb v rozvoji nejdále,“ uvedl
předseda vlády Bohuslav Sobotka
(ČSSD). Stavbu podpoří stomi-

Vizualizace Domova pro seniory Havlíčkův Brod, autoři návrhu: architekti Pantelis Larcou a František Troják, projekce: TECHNICO Opava, s. r. o.

v Humpolci po dobu 25 let
zajistí pro Kraj Vysočina provoz
zařízení
specializovaného
především na osoby s Alzheimerovou chorobou.
„Cílovým stavem je kompletně
přebudovat stávající komplex
v Lužické ulici v Humpolci.
V lokalitě Máchova připravit
prozatímní kapacity a potřebné
zázemí pro klienty po dobu
stavby. Ve výsledku zachováme
kapacitu současných 203 lůžek,
zvýšíme kvalitu služeb a díky
provozu zařízení soukromým
partnerem
zefektivníme
ekonomiku,“ říká hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD). V roce 2019 plánuje
Kraj
Vysočina
vybudování
nového domova i v Jihlavě
v areálu místní nemocnice.
Nabídne 120 lůžek, z toho
80 opět ve speciálních režimech.
Milan Pilař, Petr Palovčík

Aukce šetří miliony
za energie
Přes 11 milionů korun ušetří Kraj
Vysočina díky výhodnému nákupu
energií. Od roku 2009 využívá
elektronických aukcí na dodávky
plynu a elektrické energie a aktuálně získané ceny pro rok 2017 jsou
nad očekávání výhodné. Za odběry
energií pro kraj a více než stovku
odběrných míst příspěvkových
organizací uspořil miliony.
„Někteří kritici nám vyčítali
využívání systému elektronických
aukcí, ale ceny tam získané pro
rok 2017 jsou znovu nižší, než jsou
aktuální ceny na často doporučované burze,“ vysvětluje náměstek
hejtmana Kraje Vysočina Vladimír
Novotný (ČSSD). Předpokládaná
úspora ve spotřebě plynu oproti
letošnímu roku je 9,8 milionu
korun a za elektřinu 1,8 milionu.
Předpokládané úspory pro rok
2017 přitom vychází ze srovnání
s cenami letošními, které byly
v aukci nakoupeny velice výhodně
a v dané době byly pod cenou
na burze a bylo možné je považovat za rekordně nízké. Petr Palovčík

Přípravy nového
rozpočtu
Přestože podzimní volby mohou
změnit vedení kraje a rozložení
stranických sil v zastupitelstvu,
současné vedení Vysočiny připravuje návrh rozpočtu na rok 2017.
Nikdo totiž neví, jak dlouhá budou
povolební vyjednávání a pro novou
radu by pak nedostatek času pro
sestavení finančních plánů mohl
být značným handicapem.
„Proběhlo projednávání se
všemi radními a vedoucími příslušných odborů. Doplníme informace
týkající se evropských projektů
a návrh bude připraven k projednávání v orgánech kraje,“ přibližuje
stav příprav náměstek hejtmana
Vladimír Novotný (ČSSD).
Aktuálně počítá návrh rozpočtu
s příjmy a výdaji ve výši 8,6 miliardy korun, rozpočet počítá s vyšší
rezervou 200 milionů korun. Využita bude na specifické projekty,
ale také na dofinancování navýšení
mezd především ve zdravotnictví
a sociálních službách. Vzhledem
k výši Fondu strategických rezerv
a k rozpočtové rezervě je kraj navíc
připraven i na nápor nové vlny
projektů z EU.
Největšími investicemi budou
ve zdravotnictví rekonstrukce
pavilonu interny Nemocnice Jihlava
za 125 milionů korun a stavba
pavilonu chirurgických oborů
v Nemocnici Třebíč za 147 milionů
korun. V případě školských projektů je do rozpočtu kraje zapracována rekonstrukce elektroinstalace
a rekonstrukce kuchyně SŠPTA
Jihlava za 26 milionů korun a v sociální oblasti například stavby
ÚSP Nové Syrovice za 25 milionů
korun nebo Domov pro seniory
v Havlíčkově Brodě za 20 milionů
korun. „V rozpočtu pamatujeme
pěti miliony korun na názor veřejnosti vyslovený pomocí aplikace
Váš názor. Konkrétní záměry ale
necháváme na nové radě a zastupitelstvu,“ dodává k přípravám
rozpočtu Vladimír Novotný.
Petr Palovčík

Další vydání novin
až v listopadu
Redakce novin Kraj Vysočina oznamuje svým čtenářům, že další číslo
měsíčníku bude do poštovních
schránek distribuováno až koncem
listopadu.
Aktuální informace mohou
čtenáři dohledávat na www.kr-vysocina.cz nebo na facebookovém
profilu Kraje Vysočina.
Redakce
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Nemocnice na Vysočině nabízejí
nové špičkové diagnostické přístroje

Školicí centrum
pro záchranáře
Kraj Vysočina postaví v Jihlavě do čtyř
let nové školicí centrum určené pro
výuku všech složek Integrovaného
záchranného systému. Vyrůst má
v těsném sousedství Zdravotnické
záchranné služby v Jihlavě na Vrchlického ulici. Dvoupodlažní budova
bude stát 45 milionů korun, přičemž
85 % nákladů bude hrazeno z dotace
Integrovaného regionálního operačního programu. Dalších pět procent
pokryje Vysočina ze státního a deset
ze svého rozpočtu. „Architektonicky
bude přístavba korespondovat s dosavadní zástavbou a její výška bude
respektovat i požadavky zajištění
leteckého provozu záchranné služby,“
uvedl náměstek hejtmana pro oblast
majetku Libor Joukl (ČSSD).
V objektu bude přednášková
místnost pro teoretickou výuku s projekční stěnou a videokonferenčním
zařízením, odborné učebny, místnost
pro výcvik leteckých záchranářů, lezecká stěna a řada simulátorů včetně
pracoviště pro trénink speciálního
Petr Palovčík
biohazard týmu.

Pracoviště magnetické
rezonance zahájilo v září
provoz v Nemocnici
Nové Město na Moravě
a Nemocnice Jihlava
otevřela provoz PET
centra.

S Vysočinou opět
do Evropy
Kraj Vysočina vyhlásil 8. ročník vědomostního klání pro žáky středních
škol S Vysočinou do Evropy. „Do soutěže se mohli přihlásit žákyně a žáci,
kteří se vzdělávají v denním studiu
v oborech středních škol se sídlem
na území Kraje Vysočina. Výjimku
tvoří pouze žákyně a žáci nižších
ročníků víceletých gymnázií. Trojice
vítězů si užije dvoutýdenní kurz
anglického jazyka ve Velké Británii.
Ostatní finalisté se mohou těšit
na věcné dary,“ sdělila radní Kraje
Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová (ČSSD).
Soutěž se dělí na dvě části.
Pětikolová průběžná část odstartuje
17. října a potrvá do ledna příštího
roku. Třicítka nejúspěšnějších se pak
utká ve dvoukolovém finále, které se
uskuteční 22. března 2017.

Moderní diagnostické pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici Nové Město na Moravě.

V Nemocnici Jihlava zkratka PET
označuje pozitronovou emisní tomograﬁi, umožňující prostorové zobrazení jednotlivých tkání
a orgánů pomocí počítačů. „Tělo

vystavuje jen malému množství
ionizujícího záření a dokáže například rozlišit operovatelný a neoperovatelný nádor nebo přiblížit
reakci na daný druh léčby,“ uvedl

hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Nemocnice Jihlava pořídila přístroj Siemens
za 66 milionů korun.
Petr Palovčík

Nově vybudované dílny brodských stavařů
v rámci projektu Postav si svůj dům
Studenti Střední průmyslové školy stavební ak. Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod mají od nového
školního roku moderní přístavbu
dílen. Zázemí pro praktickou výuku postavili se zapojením vlastních sil v rámci originálního projektu Kraje Vysočina nazvaného
Postav si svůj dům, když asistovali vysoutěžené stavební ﬁrmě.
„Jedná se o první úspěšnou realizaci projektu, v rámci kterého

Lucie Pátková

Univerzita třetího věku

se za necelého půl roku podařilo
vybudovat zázemí pro nové učební obory školy,“ uvedl náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku Libor Joukl (ČSSD).
Slavnostního otevření nových
prostor se ve čtvrtek 1. září
zúčastnil hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek, ale také premiér
Bohuslav
Sobotka
(ČSSD)
a ministr zdravotnictví Svatopluk
Němeček (ČSSD), kteří se chopili

nůžek a přestřihli pásku.
Kraji Vysočina pomoci evropský
Nově se na brodské stavební
program IROP.
Součástí návštěvy premiéra
škole učí budoucí zedníci, instalatéři a tesaři, v budoucnu se výuka
Bohuslava Sobotky (ČSSD)
rozšíří ještě o montéry
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b
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a tesař
lidé
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demencí
dem
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postižení
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občané. „V Havlíčkově Brodě
vzniká projekt, který je unikátní.
Nový domov pro seniory doplní
mateřská školka pro zaměstnance
nemocnice. Navíc jde o ukázku
spolupráce státu, který investuje
sto milionů korun, a kraje, který
poskytne dalších potřebných
70 milionů korun a vznikne nové
zařízení se špičkovou úrovní,“
okomentoval záměr předseda
vlády Bohuslav Sobotka, který
Foto a video na www.iKrajvysocina.cz
také ocenil transformaci jednotlivých sociálních zařízení v Kraji
Slavnostního otevření nových prostor pro odbornou praxi se v areálu stavební školy v Havlíčkově Brodě zúčastnil
Vysočina.

Ve Žďáru nad Sázavou, Třebíři
a Pelhřimově začal další ročník
unikátního krajského projektu
Univerzita třetího věku. V říjnu
přivítá následovníky i v Havlíčkově
Brodě a Velkém Meziříčí. Vzdělávání seniorů zajišťuje už od roku
2011 Vysoká škola polytechnická
v Jihlavě. Aktivity ale probíhají
mimo akademickou půdu, například v prostorách domovů pro
seniory. „Semestry tvoří přednášky
premiér Bohuslav Sobotka, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, staMilan Pilař
i praktické ukázky daných témat
rosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl a Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.
a na závěr účastníci dobrovolně
vypracují písemnou práci, která
slouží spíše k následné společné
diskusi,“ přibližuje atmosféru
univerzity hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Jedinou podmínkou pro přihlášení
přiblížil obsah hejtman Kraje
Jaderné elektrárny Dukovany.
životního prostředí,“ upřesnil
je dosažení věku 55 let a 500 Kč
Zámek Valeč byl místem setkání
Vysočina Jiří Běhounek (nez.
„Naše spolupráce má konkrétní
na závěrečné tiskové konferenci
poplatek za jeden semestr, který platí
ministrů zahraničí ČR Lubomíra
za ČSSD).
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český ministr zahraničí Lubomír
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Zaorálka a Rakouska SebastiaPozornosti
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i v projektech přeshraniční
Zaorálek (ČSSD).
domovů pro seniory přebírá tuto pona Kurze. Na jednání navazovalo
zvažovaná dostavba pátého bloku
dopravy, záchranných služeb či
vinnost Krajský úřad Kraje Vysočina.
Petr Palovčík
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Ve Velkém Meziříčí a v Pelhřimově
pracovat společné skupiny. Jde
například o aktivity cestovní ruch,
bude jedním z hlavních témat nauka
doprava, až po zdravotnictví
o zemi. V Havlíčkově Brodě se bude
a sociální péče. Zcela konkrétně
výuka věnovat psychologii a artetese mluvilo o dobudování dálniční
rapii a v Třebíči zdravému životnímu
Vysočina hostila setkání ministrů zahraničí České republiky a Rakouska s hejtmany.
sítě směrem na Rakousko,“
stylu.
Petr Palovčík

Vysočina hostila ministry zahraničí ČR a Rakouska

foto: Petr Palovčík

foto: Jaroslav Loskot

Vladimír
Novotný (ČSSD)
předseda klubu
zastupitelů Kraje
Vysočina a náměstek hejtmana

Končící léto, volební
podzim a rozumný
rozpočet

foto: archiv Kraje Vysočina

Nemocnice Nové Město na Moravě jako druhá v Kraji Vysočina otevřela provoz magnetické rezonance. Nemocnice Jihlava následně
otevřela provoz PET centra. Zřízení pracoviště magnetické rezonance vyšlo na čtyřiačtyřicet milionů korun, přičemž v ceně jsou
zahrnuty i stavební úpravy v budově Novoměstské radiologie. Ročně
má zajistit zhruba tři tisíce vyšetření. Přístroj Siemens 1,5 Magnetom
Aera disponuje nadstandardně širokým otvorem o průměru 70 centimetrů umožňujícím bez problémů vyšetření i silnějších pacientů.

Slovo zastupitele

Končící léto přineslo krásné
počasí a všichni v našem kraji, ale i v České republice si užívali a užívají slunečních paprsků a možná i zbytku dovolených.
Blíží se podzim, který přináší krajské volební střety. Podzim je ve znamení krajských voleb i tady na Vysočině. Myslím,
že krajská rada ani zastupitelstvo se nemají za co stydět.
Kraj Vysočina hospodaří nejlépe v historii. Jde o obrovský
vklad a vzkaz pro nové zastupitelstvo. Jde to. Rozumně investovat, připravit rezervy nástupcům a podpořit rozvoj kraje. Je
pravda, že jsem se poslední dobou setkal i s názorem, že to
kraj a zastupitelstvo s tím šetřením přehání. Prý tak velké rezervy není třeba vytvářet. Ale
já si myslím, že právě rozumné zastupitelstvo v době ekonomického růstu rezervy vytváří.
Kraj má v současné době ve fondu strategických rezerv 1,1 miliardy korun a na účtech jiných
bank dalších 300 milionů. Tato
rezerva je pro kraj a nové zastupitelstvo velmi důležitá. Pro
nové volební období je připraveno mnoho projektů za několik
miliard korun z vlastního rozpočtu, ale i z evropských fondů.
Nové zastupitelstvo bude mít jistě další nápady, jak pomoci rozvoji našeho kraje, a právě proto
si v této době vytváříme úsporu pro možnost dalších investic. Peníze neprojídáme a myslíme dopředu, a to bez ohledu
na to, kdo náš kraj povede. A to
je, myslím, největší vklad do rozvoje našeho kraje od současného vedení a Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Přeji vám všem hezké a ještě
slunečné dny, příjemný podzim
a šťastnou ruku při vaší volbě.

Vysočina motivuje
studenty k hledání
bezpečného
internetu
Kraj Vysočina vypsal dvě soutěže
pro studenty. Obě cílí na bezpečnost internetu a informačních technologií. Zatímco první je vědomostní, druhá je zaměřena na kreativitu
žáků. Šestý ročník akce podporované na stránkách Kraje pro bezpečný
internet (www.kpbi.cz) vybízí
k vyplnění vědomostního kvízu
a následné tvorbě videí, plakátů
a fotorománů. Zapojit se mohou
jak jednotlivci, tak celé školy.
„Soutěž odstartovala už v květnu letošního roku a je provázaná
s e-learningovými kurzy. Za vyplnění dvaceti otázek mohou studenti
získat hodnotné ceny, jako je
mobilní telefon, xbox nebo tablet,“
říká hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD). Školy
s nejvyšším počtem aktivních žáků
mohou získat finanční dar dvacet
tisíc korun, které použijí na vybavení zvyšující bezpečnost žáků při
jejich práci na internetu. Soutěž
končí 30. října letošního roku.
Podtitul soutěže je ICT nás neděsí
a příspěvky v podobě různých
výtvarných počinů mohu aktéři
dodávat až do 31. prosince 2016.
Petr Palovčík

Více na www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost
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Libor Joukl, náměstek hejtmana
pro oblast dopravy a majetku

Jako doplněk výstavy je na úterý
27. naplánovaná přednáška Jihlavský 81. pěší pluk na frontách
první světové války. „Přednášející Radim Kapavík přiblíží vojenské nasazení příslušníků 81. pěšího pluku a představí práci spolku
Signum belli 1914 mapujícího
osudy českých a moravských vojáků v tomto válečném konﬂiktu,“

Foto: archiv Jany Fischerové

Na sklonku září otevírá
Muzeum Vysočina
v Jihlavě dvě výstavy.
Do 13. listopadu se
můžete přijít podívat
na expozici s názvem
Velká válka 1914–1918
objektivem vojáka, která
nabízí jedinečné fotografie
a osobní věci z doby
I. světové války a pobytu
v legiích z pozůstalosti
Antonína Kurky, který byl
příslušníkem jihlavského
81. pěšího pluku.

Vystavené snímky pocházejí z pozůstalosti Antonína Kurky, který za 1. světové války sloužil v jihlavském
81. pěším pluku.

upřesňuje Dana Oberreiterová
z jihlavského muzea. Druhá nová
výstava v krajském muzeu se jmenuje Drahé kameny na Vysočině

a potrvá do 27. listopadu. „Českomoravská vrchovina je zdrojem
mnoha druhů drahých kamenů.
Výstava ukazuje geologické pozadí

jejich vzniku a výskytu a prezentuje minerály – drahé kameny i výrobky z nich,“ prozrazuje Oberreiterová.
Lucie Pátková

Září ve znamení Bezpečné Vysočiny
Začátek školního roku je
na Vysočině už tradičně
spojen s dopravně
preventivní akcí Bezpečná
Vysočina. Letos krajský
promotým navštívil
Havlíčkův Brod, Pelhřimov,
Polnou, Žďár nad Sázavou
a na začátku října
zavítá i do Třebíče, kde
celokrajskou roadshow
uzavře.

Vysočina reprezentovala
v jihotyrolském Brixenu

Miroslav Houška (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj

Největší oblibě se tradičně těšilo dětské dopravní hřiště, kde si mohli
nejmenší návštěvníci osvěžit pravidla silničního provozu.

Návštěvníci Bezpečné Vysočiny si mohli prohlédnout i vybavení vozů Integrovaného záchranného systému.

Evropský týden mobility
podpořily akce po celé Vysočině
Evropský týden mobility 2016 se
ve druhé polovině září uskutečnil
na Vysočině s tématem Chytrá
a udržitelná mobilita – investice pro
Evropu a s heslem Čistá mobilita. Silná ekonomika. „Kampaň je ideální
příležitostí představit obyvatelům
regionu problémy v dopravě, se
kterými se města a obce potýkají,
a jejím cílem je vyvolat změny v chování, pokročit směrem k vytvoření
udržitelnější dopravní strategie
a přispět k ochraně životního prostředí,“ uvedl radní Kraje Vysočina
pro oblast regionálního rozvoje
a územního plánování Martin Hyský
(ČSSD).
Kampaň na řadě míst Vysočiny pořádají především Zdravá města a realizátoři místní Agendy 21 ve spolupráci
se školami, městskou policií, Policií ČR,

Více než před
rokem jsme v Senátu diskutovali
zákon o hospodaření energií.
Debata byla tvrdá.
Nakonec jsme se
domluvili se zástupci Ministerstva
průmyslu a obchodu na kompromisu. Ministerstvo slíbilo, že připraví
vyhlášku, která osvobodí obyvatele
centrálně vytápěných bytových
domů od povinnosti instalovat
měřiče tepla do každého bytu,
pokud se to obyvatelům z hlediska
uspořeného tepla nevyplatí.
Rok se sešel s rokem a po opakovaných připomínkách to vypadá,
že nakonec vyhláška, která osvobodí centrálně vytápěné bytové
domy s dobrými tepelně-izolačními
vlastnostmi od povinnosti instalovat měřiče tepla v každém bytě,
bude na konci roku vydána.
Článek jsem nazval selský rozum
proto, že pokud si představíme
bazén s teplou vodou s dobře izolovanými vnějšími stěnami, který
chceme vytápět například na teplotu vody 22 stupňů Celsia, tak je
nám asi všem jasné, že stačí měřit
teplotu vody na vstupu a výstupu
a možná pro kontrolu ještě střídavě
na některých místech. Ano, mohl
by se objevit „blázen“, který by
si v zimě otevřel okno a větral
a větral a větral. Ale to by potom
znamenalo se pustit do regulace
například maximální konstrukční
rychlosti vozidel, četnosti používání výtahů atd.
„Používala bych selský rozum,“
odpověděla mi naše velvyslankyně
v Sýrii Eva Filipi na moji otázku,
jak se máme chovat k uprchlíkům
a jakou máme dělat zahraniční
politiku.
My dnes máme možnost jít
zanedlouho volit a máme selský
rozum, tak obojího využijme.
Miloš Vystrčil (ODS)
Zastupitel Kraje Vysočina, senátor

Moudrost
našich předků
Naši předkové
říkávali: „Když je
zdravá půda, jsou
zdravé rostliny. Když
jsou zdravé rostliny,
jsou zdravá zvířata.
A když jsou zdravá
zvířata, jsou zdraví i lidé. Jakmile se jeden článek toho řetězu poruší, odskáče
to člověk.“
Myslím si, že podobný řetěz platí
i pro mezilidské vztahy. Když jsou zdravé vztahy v rodinách, jsou zdravé vztahy
i v obcích a městech. A když se lidé
domluví v obcích, měli by se domluvit
i v kraji. Naším krajem je Vysočina.
A tomu chci popřát nejen zdravou půdu,
ale také zdravé rodiny a lidi se zdravým
rozumem, kteří nemyslí jen na sebe,
ale umí ustoupit ve prospěch společné
věci. Protože Vysočina je náš společný
domov. A ten nevytvářejí stavby
a materiální věci, ale hlavně vztahy.
Na ně ale žádné dotace nedostaneme,
musíme je budovat sami. V době, kdy
se svět zdá nepřehledný a nebezpečný,
nám ostatně ani nic jiného nezbývá.

Selský rozum

Foto: Jaroslav Loskot

Kraj Vysočina
spravuje více než
4,5 tisíce kilometrů
silnic II. a III. třídy.
Dal jsem si tu práci
a v dostupných
databázích a sestavách na krajských www stránkách si
dohledal veškeré peníze, které kraj
od roku 2009 investoval do jejich
stavby, rekonstrukcí, modernizací
a oprav. Za osm let se podařilo opravit stovky kilometrů za více než
9, 6 miliardy korun. Spravedlivě
říkám, že nešlo jen o krajské peníze,
ale především o evropské dotace
a v posledních letech také o peníze
státu, který je prostřednictvím Fondu
dopravní infrastruktury převáděl
na kraje, resp. umožnil krajům
realizovat pečlivě připravené projekty.
A o tom péče o komunikace vlastně je
– o nikdy nekončící projektové přípravě, velice komplikované majetkoprávní přípravě, o administraci složitých
veřejných zakázek a ve výsledku
o uhlídání dodavatelských firem,
které občas nemají stejné priority
v rychlosti a kvalitě odevzdané práce
jako kraj a řidiči.
Vnímal jsem celých osm let nářky
řidičů na stále rozkopanou Vysočinu,
ale těch pár měsíců nekomfortu má
dnes podobu vyšší kapacity spojení
Jihlavy a Třebíče, Velkého Meziříčí
a Pelhřimova nebo např. Světlé nad
Sázavou s D1. Zvláštní kapitolou
jsou obchvaty. Zmíním např. obchvat
Příseky nebo Jamného. Do budoucna
je v plánu a pracuje se na dokumentacích obchvatů Velkého Beranova,
Jihlavy, Salačovy Lhoty, Lukavce,
Nového Veselí nebo Velkého Meziříčí.
Osobně jsem jejich příznivcem, ale
uvědomuji si, že i obchvat si vezme
svou „daň“. Za cenu dopravního klidu
a zrychlení nejen tranzitu ztrácejí obce
s obchvatem sekundární kupní sílu,
což se podepisuje v čase především
na rozvoji drobných živnostníků
a hoteliérů, ale klesá také jejich turistický ruch. I přesto jsem za obchvaty
rád a vždy jsem byl na straně těch
obcí, které po jejich stavbě volaly.
Samozřejmě vždy podle finančních
možností kraje.

Světová válka a drahé kameny. Témata
dvou nových výstav v jihlavském muzeu

archiv Muzea Vysočiny Jihlava

Rub a líc obchvatů

www.ikrajvysocina.cz

neziskovými organizacemi, Klubem
českých turistů a Českým červeným
křížem. Obyvatelům nabízejí akce
zaměřené na propagaci udržitelných
forem dopravy a dopravní výchovu –
cyklojízdy, pěší výlety, akce na dětských
dopravních hřištích nebo prezentace
zdravého životního stylu.
Uskutečnil se mimo jiné Den
zdraví s podtitulem Každý svého zdraví
strůjcem propagující zdravý životní styl
a prevenci rakoviny v Jihlavě, v Třebíči
děti z prvních tříd základních škol nacvičovaly správné přecházení přes silnici,
v Havlíčkově Brodě proběhl Den bez
aut a celostátní projekt Kola pro Afriku.
Ve Velkém Meziříčí uspořádali soutěž
s názvem Poznej okolí Velkého Meziříčí
a v Pelhřimově připravili pořadatelé
turistickou vycházku Zdravým městem
a běžecké závody mládeže.
mp

O kulturní program se postaral se svou show Michal Nesvatba, na kterém mohli nejmenší návštěvníci nechat oči. Děti si
také mohly vyzkoušet nejrůznější atrakce, prohlédnout hasičské
a policejní vozy nebo vidět hasiče
přímo v akci. Ukázali jim například, jak by vypydalo, kdyby hořící olej hasili vodou.
Největšímu zájmu se ale
v průběhu celého odpoledne
tradičně těšilo dětské dopravní

hřiště, kde si mohli nejmladší
účastníci silničního provozu
prověřit své schopnosti a znalosti
dopravních značek. Vyjet na něj
mohli na svém kole či koloběžce
nebo si dopravní prostředek
zapůjčit. Na trati je pak čekaly
nástrahy v podobě semaforů, jednosměrných ulic nebo kruhového
objezdu. Jako odměnu si odnášeli
reﬂexní pásky nebo dopravní
pexeso.
Jaroslav Loskot

Pro naši Vysočinu
Pohraniční hory
státy a země přirozeně oddělovaly,
tvořily mez, za níž
žili lidé začasté
jiné řeči, zvyků
a obyčejů. Čas
na Vysočině obrušoval vrcholky
starých hor, zaobloval je až do té
míry, že Češi a Moravané vnímají
dnes svůj region, Kraj Vysočina,
jako jednotný útvar – bez toho,
zda je z českých, nebo moravských
okresů.
Vysočina je krásná země a miluje
slunce – celičká se k němu nachyluje. Její reliéf střechy na rozhraní
historických zemí odvádí vodu
skrze malebnou krajinu našimi půvabnými vesničkami a starobylými
městy do různých úmoří. Tak jako
lidé odedávna odtud a z chudoby
odcházeli pryč za živobytím.

Ten kraj nás chrání a dává nám
obživu. Je nás všech a máme
k němu povinnosti jako k lidem,
kteří mu dávají smysl, žijí tu a chtějí žít nastálo.
Jen jeho obyvatelé mu totiž dávají
hodnotu a sílu. Volí si své představitele, aby zhodnocovali to, co předchozí
generace vytvářely, jistě ne proto,
aby žlučovitě a bez uznání kvality
haněli a pomlouvali snahu druhých,
hledali na nich mouchy a přetřásali
drby. Není totiž vůbec dobré hodnotit
jakoukoli myšlenku podle politického
zařazení autora, ale zda je přínosná,
dává smysl, má logiku…
Lidé mají svoje přirozené potřeby a tužby. Projevují je ve svých
postojích, mimo jiné i při volbách,
takže občané – buďte i voliči a se
šťastnou rukou.
Drahoslav Oulehla (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina

Ve dnech 26. až 28. srpna probíhala
v partnerském městě Havlíčkova
Brodu, jihotyrolském Brixenu,
celoměstská slavnost Altstadtfest.
Během těchto tří dnů sem přijelo
asi 60 000 návštěvníků. Náš Kraj
Vysočina a město Havlíčkův Brod
reprezentoval folklorní soubor Kalamajka a pokaždé sklidil obrovský
potlesk a velký zájem diváků. Také
cech cukrářů ve stánku Havlíčkova
Brodu nabízel cukrářské výrobky,
pravé české buchty, ale i prospekty
o našem kraji.
Naše delegace spolu se zástupci
města Brixen, Jižního Tyrolska,
Podpůrné jednoty Karel Havlíček
Borovský Strakonice a zástupci
Kalamajky se u pamětní desky
Karla Havlíčka Borovského poklonili
a položili květiny. Jižní Tyrolsko je
krajem pracovitých a šikovných lidí,
je zde nádherná příroda a doporučuji každému ho navštívit.
Jana Fischerová (ODS)
zastupitelka Kraje Vysočina a poslankyně

Jana Fischerová s Reinholdem
Nössingem, nejstarším členem
Altstadtkomitee – výboru, který
pořádá slavnosti od roku 1978.
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Osada v patnáctém století zanikla.
Archeologové zjistili proč
sídla byla vesnice tvořená skoro
dvacítkou usedlostí. A pak přišel
osudový rok 1468, kdy byla
vesnice srovnána se zemí. Co
se tehdy v Mštěnicích stalo, se
podařilo aspoň částečně objasnit
až po 500 letech.
V roce 1960 totiž v místech
bývalé osady začal archeologický

průzkum. Historikové během něj
zjistili, že vesnici v patnáctém
století někdo vypálil. Jestli to však
bylo české, nebo uherské vojsko,
se už nikdy objasnit nepodaří.
Do dnešních dní se ze
Mštěnic dochovaly zbytky
tvrze i někdejších obytných
budov. U některých stavení

Vítězný paprikový lusk plněný
kuskusem z Velkého Beranova

jsou navíc informační tabule,
které naznačují, jak osada
vypadala těsně před svým
zničením.
Turisté se k bývalé vesnici
nejsnáze dostanou po zelené
turistické značce z Hrotovic nebo
po cyklostezce z Rouchovan.
Jiří Svatoš

Kuchařky Školní jídelny Základní a Mateřské školy z Velkého
Beranova u Jihlavy si v celorepublikové soutěži O nejlepší
školní oběd 2016 vyvařily druhé
místo. Připravily bezmasé menu
v podobě brokolicové polévky,
paprikového lusku a bulguru
s ovocem za pouhých 34 korun
a zopakovaly svůj stříbrný úspěch
z loňského ročníku soutěže.
Gratulujeme a přinášíme recept
na paprikový lusk.

foto: Kamil Vlček

foto: Eva Fruhwirtová

Psal se rok 1468, českému království po letech nestability pevnou
rukou vládl Jiří z Poděbrad a obyvatelé dnes už neexistující vesničky Mštěnice na Třebíčsku si poměrně spokojeně žili.
Právě onoho roku však
na Moravu a pak i na jih dnešní
Vysočiny vtrhl tehdejší uherský
král Matyáš Korvín. Začaly
takzvané česko-uherské války.
Matyášova vojska v červnu
vyplenila Třebíč a nedlouho
předtím nebo krátce potom se
obětí války staly i Mštěnice.
Ty
vznikly
nejspíš
už
ve třináctém století. V oblasti, kde
osada stála, ale lidé žili pravděpodobně už pět tisíc let před naším
letopočtem, v osmém století
v ní nějakou dobu pobývali také
slovanští kolonizátoři.
Mštěnice
tvořila
tvrz
s opevněním a hospodářskými
budovami. Kolem zemanského

Recept

V Mštěnicích nejspíš nikdy žádní slavní šlechtici nepobývali. Jejich neznámější majitelkou zřejmě byla Anna z Mštěnic, matka pozdějšího olomouckého biskupa Viléma Prusínovského.

Festival dokumentů
oslaví dvacetiny

Havlíčkův Brod znovu ožije knihami

Jedním ze 150 autorů, kteří se
objeví na 26. ročníku knižního
veletrhu v Havlíčkově Brodě,
bude Michal Viewegh. Vloni akci
zahajoval.

Osobnost regionu

Obnovitelkou horáckého kroje
byla Marie Krejčů
Dovedete si představit, že
tom ze sbírky textilií,
byste u nás na Vysočině
které se zachovaly
při slavnostech, jakými
v rodinách na Telčsku
jsou například poutě
a Dačicku v první
a posvícení, potkávali
polovině devatenácjejich účastníky v horáctého století. Spolu
kých krojích jako třeba
s učitelkou Marií Janků
objevila a rozvíjela hona Slovácku či v Podluží?
Ten čas, kdy to bylo
rácký ornament. Ve své
knize Horácký kroj
běžné, je dávno pryč.
Uplynulo od něho víc
Titul knihy Marie z roku 1914 popsala
Krejčů.
než sto padesát let.
i příležitosti, při kterých
Za tu dobu se ale mnoho
se kroj používal. Ze
etnografů i prostých lidí snažilo
svých sbírek obohatila Národopisnou výstavu, která se konala
o obnovu horáckého kroje a jeho
alespoň částečné uplatnění v nárov roce 1895 v Praze.
dopisných souborech.
A jak horácký kroj vypadal?
Na počátku tohoto úsilí
Ženy nosily krátké sukně, širokou zástěru, špenzl s vatovabyla Marie Krejčů. Narodila se
v rodině učitele v Budíškovicích
nými rukávy, na krku hedvábný
u Dačic 5. července 1860. Abšátek a na něm bílou vyšívanou
solvovala učitelský ústav v Brně
plínu.
Krejčů se mimo kroje zabývala
a v roce 1879 nastoupila na své
i studiem venkovského života a japrvní místo do Počátek. Zde
zykových zvláštností v Budíškovimimo jinýé žáky učila na klavír
cích a okolí. Své poznatky shrnula
i malého, pozdějšího slavného
do článku Vzpomínky z mládí
hudebního skladatele Vítězslana rodiště.
va Nováka, který na ni často
Na Marii Krejčů, která zemřela
vděčně vzpomínal. Po kratším
před 95 lety, 15. září 1921 v Telči,
pobytu v Třešti byla jmenována
navázaly v rekonstrukci horáckého
odbornou učitelkou v Moravkroje Anna, Marie a Blažena Bočských Budějovicích a od roku
kovy z Ketkovic a Jiřina Mátlová
1899 učila na dívčí měšťanské
z Telče, autorka monografie
škole v Telči.
Horácký kroj z Telčska, Dačicka
Krejčů se stala spolu se svou
a Třešťska.
sestrou Amálií obnovitelkou
horáckého kroje. Vycházela přiPavel Kryštof Novák

dokumenty domácích
Kraj Vysočina podpoří už dvacátý ročník
tvůrců. Film Jmenuji se
Hladový Bizon Pavla
Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů.
Jurdy o cestě nevidomého
mladého muže za náčelníVýročí organizátoři oslaví
kem kmene Navajo nebo
připomenutím nejvýraznějších filmových
snímek Miluj mě, jestli
esejů, přičemž
to ddokážeš Dagmar
SSmržové o intimz každého
20. ročník
ním životě lidí
ročníku bude
MFDF
s handicapem.
promítán jen
Ji.hlava 25.–30
.
října 2016
jeden.
Dalším hostem
O programu
bbude islandský dokum
kumentarista Fridrik
„festivalových
Thor Fridriksson, který
oslav“ mohou rozza svůj film Děti přírody
hodovat i sami milovníci
(1991) získal nominaci
dokumentů, kdy na sociálna Oscara za cizojazyčný
ní síti dle své vůle uvádí
film.
tři tituly. Mezi očekávané
Petr Palovčík
novinky patří například

25. ——— 30. 10. 2016
dokument-festival.cz

letošní ročník vymyslela podtitul
z úvodních slov hymny: Kde domov
můj? Kde je náš domov a jaký je?
„Na to odpoví autoři v pořadech
a knihách, věnovaných moderní
české historii. Zjednodušeně ale
mohu říct, že odpovědí je: Domov
je tam, kde jsou knihy,“ dodává
ředitelka veletrhu, který začíná
v pátek 14. října v 10.00 a potrvá
do soboty 15. října.
„Kraj Vysočina kromě udělení
Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny podporuje
letos už podruhé také návštěvu
mladých bohemistů z partnerského
Užhorodu, kteří se dvoudenní akce
aktivně zúčastní,“ uzavírá Marie
Kružíková (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast kultury.

Mezinárodní festival
dokumentárních mlmĜ

Duta a srbský spisovatel a překladatel Vladan Matic,“ dodává
Markéta Hejkalová, která pro

foto: Jaroslav Loskot

Téměř dvě stovky vystavovatelů
nabídnou v polovině října svou
knižní produkci na nejreprezentativnější přehlídce knih v České
republice, která se po šestadvacáté
koná v Havlíčkově Brodě.
„Kromě tradičních nakladatelů se letos představí několik
nakladatelství poprvé. Doprovodný
program nabídne při čteních,
besedách a autogramiádách téměř
150 spisovatelů, překladatelů,
ilustrátorů a dalších zajímavých lidí
ze světa knih,“ popisuje Markéta
Hejkalová, ředitelka a zakladatelka
Podzimního knižního veletrhu.
Podle jejích slov opět nebudou
chybět významní čeští autoři, přijede ale také několik spisovatelů ze
zahraničí. „Například jediný česky
píšící rumunský básník Mircea Dan

Suroviny na deset porcí
pro žáky do 14 let
(porce 80 gramů)
Papriky červené 800 g (10 ks)
Česnek 10 g
Žampiony 80 g
Cibule 40 g, Mrkev 120 g
Tofu bílé 240 g
Eidam 160 g
Sůl 16 g
Paprika mletá 10 g
Kuskus 80 g
Olej 10 g
Na olivovém oleji osmažíme
cibulku s nakrájeným tofu a žampiony, poté přidáme spařený
kuskus, nastrouhanou mrkev
a prolisovaný česnek a vytvoříme
směs, kterou plníme rozpůlené
a očištěné papriky, a dáme péct
přibližně 20 minut na 160 °C.
Před koncem pečení položíme
na každou papriku plátek eidamu
a posypeme mletou paprikou.
Dobrou chuť!
Recept: Jídelna základní a mateřské školy Velký Beranov

Milan Pilař

Křížovka o ceny
Horácko, region na rozhraní Čech a Moravy, se svými kroji řadí spíše do české oblasti. Dle množství podoblastí (Boskovicko, Blanensko, Třebíčsko, Pelhřimovsko, Jihlavsko, Dačicko a Žďársko) lze usuzovat na kroje s množstvím oblastních specifik. Ženský kroj zaznamenává největší rozdíl v oblastní úpravě
šátků (hedvábné šátky, dýnkové čepce s tzv. holubinkami aj.) a vlasů obecně. Kroj se skládal z tzv. lajblíčku (šněrovačka), sukně tvořené ze dvou k sobě
nesešitých kusů, zadní z plátna, přední zástěra (často bílé barvy) z hedvábí. Krojovou obuví jsou kotníčkové …(TAJENKA).
Autorství:
Martin
Němeček

Otlučené
dokola

Vzdálenost
dna lodi
od hladiny

Pomoc:
Části koňských Slovenská
Chemická
Anglický proELIOT, KNOR,
postrojů
otázka 1.pádu
značka astatu zaik (Patrick)
RYAN.

Anglicky
„inkoust“

Přání
(z němč.)

Anglický
básník
a dramatik

Přenášeti

Ofouknout

Řadová
číslovka

Anglicky
„pero“
2stěžňová
plachetnice

Učební látka
Asistent
(slang.)

Lehká mlha

Ludolfovo
číslo

Vstřícnost

2. díl tajenky

Čes.klavírista
(Stanislav)
Chaplinova
žena

Pravděpodobně
Antoušek

Chemická
značka india

Silně rotující
vítr

Štěbetání
Zimní svátky
Citoslovce
ťukání
zobákem
Živočich

Historická
epocha

Šťáva
z ovoce

Býv. SPZ
okresu Mělník

Citoslovce
tišení
Italská sopka

Jihoamerický
hlodavec
Malý les
Staré české
zájmeno
Citoslovce
strašení

Letopis
Špička
Iniciály ex-prezidenta
Havla
Stáří

Neboli
Rostlina
zběhovec

Tenisový úder
Věnovaný
předmět
Beethowenova pátá
symfonie
Zn. hliníku

Díry

1. díl tajenky

Tímto
způsobem

MPZ aut
Islandu
3. díl tajenky

Polodrahokam

Mastek

Zpracovaná
rýčem

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 nebo e-mailem na adresu noviny@kr-vysocina.cz
do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle
spolu se jmény výherců. Tajenka minulé křížovky: Zlikvidován a veškerý... ... majetek zabaven. Výherci srpnové křížovky: Milada Homolková, Ludvík Štokr, Antonín Ráčil. Výhercům blahopřejeme!

6 INZERCE

www.ikrajvysocina.cz

PLETIVO

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška
velikost ok – 6 x 6 cm
100cm
29,00 Kč
125 cm
37,00 Kč
150 cm
44,50 Kč
160 cm
47,50 Kč
175 cm
52,00 Kč
200 cm
59,00 Kč

5 x 5 cm
32,00 Kč
40,00 Kč
48,00 Kč
51,00 Kč
56,00 Kč
64,00 Kč

OBRAZY

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
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Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

7HO

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

976/09-VI/16

978/08-VII/16

Nikdy bychom se neměli vzdávat!
1. Co jste řešili se synem za problémy?
U nás to začalo od tří let, kdy jsme
začali navštěvovat logopedii. Pak
z důvodu odkladu školní docházky
jsme byli v pedagogicko-psychiologické poradně, kde synovi doporučili odklad. Už tehdy mi řekli, že asi
v „normální škole“ nebude stíhat, že
zaostává i intelektuálně.
Přesto příští rok nastoupil do první
třídy v normální škole. Každý den jsme
se připravovali, nejvíce na český jazyk –
četli jsme, procvičovali písmenka. NejTRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?
větší problém byly ale diktáty. Dvakrát
OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...
ročně jsme chodili na vyšetření do PPP
a na konci druhé třídy, nám řekli, že
od třetí třídy by měl syn chodit do spe725 774 710, 775 040 808
ciální školy, do logopedické třídy. Prý
Studijní centrum BASIC
jinak nebude zvládat další učivo a látce
Masarykovo
náměstí
9,
Jihlava
586
01
Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
U Prostředního
mlýna128,
128,Pelhřimov
Pelhřimov 393
01
neporozumí.
393 01
Svatovítské
náměstí
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01

2. Proč jste se rozhodli pro Studijní centrum
BASIC?
Byla jsem z celé té situace nešťastná, protože mi můj syn připadal chytrý a šikovný.
Říkala jsem si, že jsem asi nekritická ke svému dítěti. Po dlouhém uvažování jsem se
ale rozhodla. Můj syn bude nadále chodit do
normální školy, i když mi v PPP to výslovně
nedoporučili a varovali před tím.
Připadala jsem si jako špatná matka. Byla
jsem z toho všeho zmatená, neměla jsem se
kde poradit, najít nějakou podporu a pomoc.
Pak jsem v L-servisu četla o Studijním centru
BASIC a sjednala jsem si schůzku s paní
ředitelkou. Poprvé se mnou konečně někdo
mluvil a chtěl nám pomoci. Syn začal chodit
na doučování do BASICu a velice se mu to
líbilo. Najednou se začal v češtině zlepšovat,
získal sebevědomí, které mu v poradně
srazili na bod 0. Věděl, že vše zvládne a

nemusí se bát češtiny ve škole, diktátů ani
čtení.
3. S čím konkrétně jsme vám pomohli?
Syn už nyní půjde do 9. třídy, ve škole má
2 až 3, jinak samé jedničky. Ve třídě patří
k nejlepším, chce jít na gymnázium a pak
pokračovat na VŠ.
Když si vzpomenu, že takové dítě odborníci chtěli nechat chodit do speciální
školy, je mi smutno. Říkám si, že může být
více takových případů, kdy maminky jsou
bezradné a nevědí co dělat. Nejedná se
ale jen o učení, nikdy bychom se neměli
vzdávat. Důležité je hledat, prověřovat
a chtít výsledky. Je velice lehké se spokojit
s nějakým zdůvodněním, ale co s tím dál?
Bez základního vzdělání by moje dítě žádnou
budoucnost nemělo.
Maminka Jana Nováková

Přednáška zdarma
„UČÍTE SE DLOUHO
A BEZ VÝSLEDKŮ?“
Jihlava
4. 10. 2016 v 17:00
18. 10. 2016 v 17:00
Pelhřimov
6. 10. 2016 v 16:00
20. 10. 2016 v 16:00
Havlíčkův Brod
11. 10. 2016 v 17:00
1. 11. 2016 v 17:00

Neváhejte a přihlaste
se na přednášku!
725 774 710

686/08-VI/16

844/08-VII/16

586/08-VII/16

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

*DOHULH.XWQi+RUDVUR

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

Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník

Kobalt
Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden

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

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

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

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

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

QS kupina užívající Schindeleho
minerály ke svým lékům

80 %

QKontrolní skupina užívající pouze léky

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
0%

Bolesti kloubů
76,5%

Kvalita života
86,7%

Únava
88,0%

Skleslost
66,7%

Poruchy spánku
69,2%

8,8%

24,3%

13,0%

12,5%

9,1%

Bolesti
53,3%
9,5%

Mobilita
33,3%
11,8%

Stačí tohle jako důkaz?
Vážení, rád bych se s vámi podělil se zkušenostmi s účinky vašich minerálů. Jsem starší a aktivní
sportovec. Poslední rok jsem trpěl častou ﬁbrilací srdečních síní a moje tělo nevylučovalo kyselinu
močovou-dna. Takže jsem bral jednu 100 mg tabletu Purinolu a často jsem měl dnový záchvat na
různých kloubech v těle. Po aplikaci vašich minerálů se mně upravil srdeční rytmus a po vysazení
prášku na dnu jsem již 8 měsíců bez dnových problémů a ﬁbrilace se ustálila na minimum. Často
proto váš preparát doporučuji přátelům. S pozdravem
MVDr. Petr Hošek, Cheb
Je mi 53 let. O minerálech, jsem se dozvěděla z tisku. Jedno balení jsem si objednala na zkoušku
a dobře jsem udělala. Minerály užívám nyní již pravidelně pátým měsícem a bolesti kloubů na
rukou odezněly. Dnes již udržím řídítka jízdního kola bez bolesti a dokonce se i bez problémů najím
příborem. Před tím, než jsem minerály začala užívat, to nebylo možné. Lékař mi řekl, že se s tím
nedá nic dělat a že se to bude jen zhoršovat. Chodila jsem jen na rehabilitace a na injekce. Dík za
Váš produkt, budu objednávat další.
Jarmila Šťukavcová, Bohumín Záblatí.
Můj manžel byl velký sportovec, a i přes to, že ve 34 letech utrpěl úraz, kdy přišel o prsty na
levé noze, dále hrál fotbal, jezdili jsme na lyže a hodně cestovali. S přibývajícím věkem, asi
tak v 70, začaly bolesti a operace- meniskus, endoprotéza, rakovina prostaty, bolesti kloubů
a podobně. Dnes je manželovi skoro 83 let a každý den ráno jsem poslouchala, co všechno
ho bolí, až jsem mu říkala, ať mi řekne, co ho nebolí, že to bude jednoduší. Na radu našeho
kamaráda, který užívá vaše minerály již delší dobu, jsem objednala jedno balení, které muž
užívá asi měsíc, a já najednou zjistila, že mi něco chybí- muž si přestal stěžovat. Věřím, že díky
vám.
Vojtíšková Věra a František, Milovice
Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas
jsou na našich stránkách.

www.kamennezdravi.cz

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

720/08-VII/16

Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt?
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
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HAVLÍČKOBRODSKO

Zaměření
GRAFIKA, KRAJKA
MALÍŘKA
KERAMIKA
MALÍŘKA
ENKAUSTIKA
FOTO
MALÍŘ
ZPRACOVÁNÍ BŘIDLICE
SOCHAŘ
FOTO
KOVÁŘI
KOVÁŘI
MALÍŘKA
FOTO
GRAFIKA
MALÍŘ
PATCHWORK
SKLO, ŠPERK
KULTURNÍ PROSTOR
MALÍŘ
MALÍŘ
MALÍŘ
KERAMIKA
ŘEZBÁŘ
HUDEBNÍ NÁSTROJE
HUDEBNÍ NÁSTROJE
MALÍŘKA
ŘEZBÁŘ
PAPÍROVÁ KRAJKA
TVORBA Z KŮŽE
ODĚVNÍ VÝTVARNICE
MALÍŘ, SKLÁŘ
KAMENÍK
ŘEZBÁŘ
ŘEMESLA
KOVÁŘ
SKLÁŘSTVÍ
SKLÁŘSTVÍ
MALÍŘ
FOTO
ŘEZBÁŘI
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
KERAMIKA
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
ŘEZBÁŘ
MALÍŘKA
MALÍŘ / SOCHAŘ
ANIMOVANÝ FILM
VÝTVARNÁ DÍLNA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA

Město, obec
Sobota
Úsobí 118
9–17
H. Brod, Na Ostrově 84
9–12, 13:30–17
Přibyslav, Bechyňovo nám. 40
9 –15
Okrouhlice 56
10–12, 13–17
Dobrohostov 22
9–18
H. Brod, kostel sv. Kateřiny
–
Perknov, Okrouhlická 1775
9–12, 13–18
Světlá n. S., Na Hrázi 477
9–18
H. Brod, Pod Letištěm 1557
9–12, 13–17
H. Brod, Beckovského 2179
–
Štoky 78
9–17
H. Brod, Rozkošská 2287
9–12, 13–17
Krucemburk, Hluboká 30
10–18
Ledeč n. S., Hradní 701 (hrad)
9–16
Šmolovy - klubovna SDH
16–18
Chotěboř, Firkušného 1110
9–17
Chotěboř, Krále Jana 312
9–17
Chotěboř, Herrmannova 802
9–11, 13–15
Maleč, Hranice 6
15–18
Jakubovice 1 (Vilémov)
–
Ledeč n. S., Hradní 701 (hrad)
10–12, 13–16
Chotěboř, Čsl. armády 806
9–17
Veselý Žďár 81
9–11, 13–19
Pavlov 65, (Ledeč n. S.)
10–17
Vysoká 13 (H. Brod)
9–17
H. Brod, Dolní ul., kostel sv. Kateřiny
–
Chotěboř, Riegrova 1 (zámek)
–
Chotěboř, Dukelská 246
12:30–18
Střížov 24, (Chotěboř)
9–11, 13–16
Krucemburk, Hluboká 17
10–18
H. Brod, U Vodárny 4017
10–12, 13:30–17
Kohoutov 29, (Ždírec n. Doubravou)
9–16
Dolní Město 127
10–12, 14–16
H. Brod, Perknovská 1903
9–17
Pohleď 16, (Světlá n. S.)
10–12, 13–17
Svatý Kříž 63, (H. Brod)
9–15
Okrouhlice 215
6–12
Bělá – Tasice 1, 584 01 (Ledeč n. S.)
9–17
Sobíňov 49
9–17
H. Brod, Pohledští Dvořáci 1581
10–16
H. Brod, Pohledští Dvořáci 1581
10–16
H. Brod, B. Kobzinové 2015
8–12, 14–17
Okrouhlička 48
13–17
H. Brod, Na Valech 114
9–16
Pavlov 65, (Ledeč n. S.)
10–17
Pavlov 65, (Ledeč n. S.)
10–17
Úsobí (areál bývalých skláren)
8:30–12, 12:30–19
Ledeč n. S., Hradní 701 (hrad)
9–17
H. Brod, Rubešovo nám. 171
9–16
H. Brod, Sázavská 430/1
11–18
Světlá n. S., Nám. Trčků z Lípy 16
13–16
Úsobí (u kostela sv. Petra a Pavla) 8:30–12, 12:30–18
Přibyslav, Bechyňovo nám. 20
9–12, 13–15
H. Brod, Havlíčkovo nám. 177
10–22
H. Brod, Havlíčkovo nám. 18
9–12, 13–17
H. Brod, Havlíčkovo nám. 19
9–12, 13–17
Chotěboř, Riegrova 1 (zámek)
10–12, 13–17

Neděle
9–17
10–12, 13:30–16
9 –15
–
9–18
9–12, 13–16
14–19
9–18
9–12, 13–17
8–13
–
13–17
10–18
9–16
–
9–17
9–17
9–11, 13–16
15–18
10–16
10–12, 13–16
9–17
13–19
–
–
9–12, 13–16
10–12, 13–17
9–17
9–11, 13–16
10–18
10–12, 13:30–16
9–16
10–12, 14–16
9–17
10–12, 13–17
–
–
9–17
9–17
10–16
10–16
8–12, 14–17
13–17
10–15
–
–
8:30–12, 12:30–19
9–17
9–16
11–18
13–16
8:30–12, 12:30–18
9–12, 13–15
–
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
Dobrovolný Martin
Doležal Karel
Doucha Jiří – Ateliér D
Dvořák Radomír
Fotoateliér – Foto Kunc
Fučík & Skála
Heroldovi – Kovárna Herold
Hovorková Zdenka
Hrbek Jiří
Hroch Zdeněk Maria
Jirka Bohuslav
Jouklová Iva – Patchwork Iva
Kovačková Jana
KRA (Kravín Rural Arts)
Kreibich Jaroslav – Ateliér Luna
Krofián Miroslav
Kruml Josef
Kubát Pavel
Lacman Jan
Ateliér Chantek
Mach Lumír
Matoušová Eliška
Melzer Vladimír
Merglová Jiřina
Mitanovi Olga a Pavel
Musilová Danuše
Pátek Milan
Pilger Milan – Ateliér Stodola
Pulcr Jiří
Selské muzeum Michalův statek
Schwarz Jan
Sklárna Crystal Glamour
Sklářská huť Jakub Tasice
Starý František
Svoboda Jaroslav
Špicl, Pazderka
Těsnohlídek Jaroslav
Trbuškovi – Keramika Okrouhlička
Výtvarná dílna – Semitam
Zadražil Vladimír
Zadražilová Eva
Zámečník Matěj
ZUŠ Ledeč n. Sázavou
Zvoneček – mateřské centrum
Galerie Kavárny U Notáře
Galerie Na Půdě
Galerie v kapli sv. Barbory
Janáček galerie
Galerie Vinum Missae
Galerie výtvarného umění
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Městské muzeum Chotěboř

Ateliér / Galerie

Alianstav - galerie interiérů
Česká zemědělská akademie
Habermann Josef
Horníček Jan
Kába Arnošt
Kašparová Hana – Hakubat
Kručanicová Růžena
Kuzdas Vratislav
Mudrová Blanka
Vopálková Jana
Svárovská Marta
Galerie – Zámek Žirovnice
Ateliér / Galerie

TŘEBÍČSKO

Dny otevřených ateliérů jsou určeny těm, kteří se chtějí podívat do míst, kde vznikají díla nejrůznějších uměleckých a řemeslných stylů a směrů. Do míst, kam se
člověk běžně nedostane. 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 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.

Čechová Miluše
Kafuněk Jiří
Kjulleněnovi Boris st. a Boris ml.
KVAK – výtvarný ateliér
Matoušek J. a Pavlíček K.
Morkusová Zuzana
Nixovi Karla a Jaroslav
Pašková Jana – MIU BEADS
Pešková Eva
Prodělal Josef – PROL studio
Řezanková S. a Široká J.
Umělecké kovářství Štěměchy
Galerie Anděl
Galerie Čertův ocas
Galerie Franta
Galerie Karlovo náměstí
Galerie Kruh
Galerie Malovaný dům
Galerie Vlasta

Zaměření
MALÍŘ
KERAMIKA
VÝTVARNÁ DÍLNA
KOVÁŘ
ŠPERK
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
PATCHWORK
FOTO
SKLÁŘSTVÍ
MALÍŘ
NOŽÍŘ
ŘEZBÁŘ / SOCHAŘ
KOVÁŘ
PALIČKOVANÁ KRAJKA
MALÍŘ
KERAMIKA
SKLÁŘSTVÍ
MALÍŘ
MALÍŘKA
MALÍŘ
SKLÁŘSTVÍ
KERAMIKA
UMĚLECKÁ ŠKOLA
VITRÁŽE
ŘEZBÁŘ
VÝTVARNÉ AKTIVITY
ANIMACE
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA

Město, obec
Telč, Na Parkáně 123
Věžnička 24 (Polná)
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
Jihlava, Havlíčkova 2331/111
Dobronín, Karla Pravdy 314/4
Rantířov 80
Rozsíčky u Telče (statek)
Čížov – Okrouhlík 122
Třešť, Tovární 966
Kamenice 28
Dobronín, U staré školy 204/5
Jihlava, Březinovy sady 440/4
Sedlejov 42 (Urbanov)
Jihlava, Jana Masaryka 1595/5
Horní Dubenky, Janštejn 39
Nová Říše, Náměstí 72
Jihlava, Hálkova 2917/42
Dolní Cerekev, Rohozenská 176
Polná, Na Pěšince 693
Jihlava, Dvořákova 1670/12
Jihlava, Dvořákova 1927/5
Jihlava, Husova 1622/10
Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 65
Jihlava, Komenského 1333/10
Jihlava, Masarykovo nám. 642/24

Zaměření
GALERIE, MALÍŘKA
VÝTVARNÁ DÍLNA
KOVÁŘ
ŠPERK
MALÍŘ
VINUTÉ PERLY
PAPÍROVÁ KRAJKA
MALÍŘ
TVORBA Z KŮŽE
TEXTILNÍ VÝTVARNICE
MALÍŘKA
VÝSTAVA

Město, obec
Pelhřimov, Růžová 83
Humpolec, Školní 764
Žirovnice, Nový svět 133
Pelhřimov, Menhartova 1608
Stanovice 13 (Nová Cerekev)
Častonín 26 (Zachotín)
Jiřice 176 (Humpolec)
Strměchy 6
Rynárec 1
Horní Cerekev, Štítného 55
Pelhřimov, Nádražní 897
Žirovnice, Branka 1

Zaměření
VITRÁŽE
ŘEZBÁŘ
MALÍŘ / SOCHAŘ
KERAMIKA
KOVÁŘ, FOTO
KERAMIKA
FOTO
VINUTÉ PERLY
TEXTILNÍ TVORBA
FOTO
ŘEMESLA
KOVÁŘI
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA

Město, obec
Stařeč, Tyršova 42
Jaroměřice n. R., Čelakovského 628
Třebíč, Stinná 52/2
Koněšín 24
Budišov 1 (zámecká zahrada)
Stařeč, Niva 186
Mor. Budějovice, Náměstí ČSA 49
Budišov 53
Bransouze 100
Vacenovice 43
Třebíč, L. Pokorného 10/3
Štěměchy 37 (Předín)
Třebíč, Blahoslavova 22
Mohelno, Mohelský mlýn 134
Třebíč, Karlovo nám. 58/47
Třebíč, Karlovo nám. 61/50
Třebíč, L. Pokorného 28/40
Třebíč, Karlovo nám. 64/53
Třebíč, L. Pokorného 112/31

Ateliér / Galerie

ŽĎÁRSKO

1. a 2. 10. 2016
NA VYSOČINĚ

JIHLAVSKO

Ateliér / Galerie

Bartoň David
Bílková Miroslava
Findeisová Markéta – Art studio
Habermann Poldi
Habermannová Gabriela
Hloch Bedřich
Hrevúšová Jana
Chloupek Antonín
Kasalých Eva a Svatopluk
Kincl Vlastislav
Kislinger Miloš
Krajíček Petr
Leupold Antonín
Malátová Lenka
Mirčev Petr
Nejedlá Michaela
Novák František
Obršlik Libor
Pokorná Jaroslava
Rathsam Jan Jiří
Sklárna Janštejn
Starkon – Novoříšská keramika
SUPŠ Helenín
Tomíšková Hana
Vacek František
VOŠ a SUŠ grafická
VOŠ a SUŠ grafická
Minigalerie Trifoil
Galerie Wimmer
Oblastní galerie Vysočiny
Oblastní galerie Vysočiny

Brázda Petr
Dobiáš Josef
Doušková M. a Kopřiva M. – EXIT 134
Dufek Tomáš
Hudec Jiří
Kyselka Václav ( VaKy )
Laštovičková Grygarová Jana
Mareček Jaroslav Jan
Mikysková Jana
Novotný Miloš
Odehnalová Gerda
Odvárka Jan
Pejchal Bořivoj
Pešek Jaroslav
Pešková Ludmila
Pillmayer František
Sklářská huť AGS Karlov
Sklářská huť U Hrocha
Sláma Miloš
Studená Věra
Svoboda Jan
Svobodová Miloslava
Svobodovi – PS Art
Šimonovi Anna a Pavel
Špačková Mirka
Štoksa Milan
Štěpánek Miroslav
Tulis Josef
Trojanová Alice
Vosyková Monika
Výtvarná dílna ATM
Galerie Albert – Pavel Albert
Galerie Dvorek – Jaromír Bursa
Jupiter club – VelMez Art no. 2
Horácká galerie v Novém Městě

Zaměření
MALÍŘ, SOCHAŘ
MALÍŘ
MALBA, ŠPERK
HUDEBNÍ NÁSTROJE
KOVÁŘ
SOCHAŘ
MALÍŘKA
ŘEZBÁŘ / ŠPERK
KERAMIKA, MALBA
GALERIE, MALÍŘ
MALÍŘKA
MALÍŘ
MALÍŘ
HUDEBNÍ NÁSTROJE
PATCHWORK
MALÍŘ
SKLÁŘSTVÍ
SKLÁŘSTVÍ
GRAFIK
DRÁTOVÁNÍ
MALÍŘ
TEXTILNÍ VÝTVARNICE
ŠPERKAŘKA, ŘEZBÁŘ
KERAMIKA, BONSAJE
SOCHAŘKA
KAMENÍK, ŘEZBÁŘ
ŠPERK
KOVÁŘ
TEXTILNÍ VÝTVARNICE
SOCHAŘKA
KERAMIKA
GALERIE, MALÍŘ
GALERIE, ŘEZBÁŘ
SETKÁNÍ VÝTVARNÍKŮ
VÝSTAVA

Sobota

Neděle

10–19
9–17
13–18
9–12, 13–17
9–12, 13–17
9–17
9–12, 13–18
9–12, 13–17
10–12, 14–18
9–14
9–12, 13–18
13–17
9–16
14–18
–
9–11, 12–18
8–12, 12:30–17
8–14
9–12, 13–17
10–12, 14–18
7:30–10:30, 11–12:30
7–12, 13–18
9–12, 12:30–17
10–12, 13–17
–
9–15
9–16
9–15
10–17
10–18
10–18

10–19
9–17
13–18
9–12
9–12
–
–
–
10–12, 14–18
–
–
13–17
–
–
9–12, 13–17
–
9–12, 12:30–17
8–12
9–12, 13–17
10–12, 14–18
–
7–12, 13–18
–
10–12, 13–17
10–17
–
–
9–15
10–17
10–18
10–18

Sobota

Neděle

9–17
9–14
13–17
10–17
9–17
9–17
9–19
–
8–18
8–11, 13–16
10–12, 13–16
9–11, 13–17

9–17
–
13–17
10–17
–
–
9–19
9–17
8–15
8–11, 13–16
10–12, 13–16
9–11, 13–17

Sobota

Neděle

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

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

Město, obec
Sobota
Neděle
Kocanda 332 (Herálec)
9–18
9–18
Jimramov, Strachujovská 277
13–17
13–17
Měřín, Růžová 318
8–20
8–20
Dolní Radslavice 2 (Velké Meziříčí) 9–11:30, 12:30–17:30
–
Lhota 95 (Lísek)
9–12, 14–16
–
Křoví 215
10–17
10–12:30, 13:30–18
Velká Losenice 293
9–18
–
Velké Janovice 47 (Bystřice n. P.)
–
9–17
Velké Meziříčí, Novosady 1132/36
10–22
–
Svratka, Palackého 31
10–12, 13–17
10–12, 13–17
Velké Meziříčí, K Buči 1259/28
10–17
–
Moravská Svratka, Okružní 59
10–12, 13–17
10–12, 13–17
Velké Meziříčí, U Bašty 124/1
–
12–18
Velké Meziříčí, K Buči 1259/28
10–17
–
Netín 28
10–17
10–17
Jimramov, U Kaple 212
10–17
10–17
Karlov 31 (Žďár nad Sázavou)
6–12
–
Škrdlovice 272 (Žďár nad Sázavou)
11–18
11–18
Křoví 3
9–12, 14–19
14–17
Sněžné, Kuklík 28
9–11:30, 12:30–17 9–11:30, 12:30–17
Radňovice 1, (N. Město na Moravě)
10–17
10–17
Velké Meziříčí, Novosady 1132/36
10–22
–
Vel. Meziříčí, Hornoměstská 395/36
12–17
12–16
Sněžné 130
14–16
14–16
Moravec 101
9–17
9–17
Oslavice 107, (Velké Meziříčí)
9–16
–
Velké Meziříčí, Novosady 1132/36
10–22
–
Dlouhé 69 (Bobrová)
–
13–19
Velké Meziříčí, Novosady 1132/36
10–22
–
Žďár n. S., Vejmluvova 222/40
10–12, 14–18
10–12, 14–17
Tasov 3
10–18
–
Svratka, Libušina 45
10–11:30, 13–16
13–16
Křižanov, Meziříčská 109
10–16
10–16
Velké Meziříčí, Náměstí 17
10–16
10–16
N. Město n. M., Vratislavovo nám. 1
9–12, 13–17
9–12, 13–17

www.ikrajvysocina.cz

Vesnicí roku se letos na Vysočině stala Lípa

MĚSTYS
VILÉMOV
nabízí k prodeji stavební
parcely o výměře kolem
900 m2 v cenách
cca 450 Kč/m2.

foto: Matúš Kamenický, účastník letní žurnalistické školy

Parcely jsou kompletně
zasíťovány včetně
komunikace.

Zdravé životní prostředí.
Informace: tel. 725 101 192
nebo www.vilemov.info

foto: archiv Kraje Vysočina

V obci je kompletní
infrastruktura.

975/09-VIII/16

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL

8 SPORT, REGION

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný byl první, kdo k získání ocenění za vzorné vedení obecní kroniky gratuloval starostovi Police Karlu Janouškovi.

Z rukou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a zástupců ostatních vyhlašovatelů
klání převzal starosta Lípy na Havlíčkobrodsku Jiří Kunc v polovině srpna zlatou stuhu
a osvědčení o titulu Vesnice roku kraje Vysočina 2016. „Krůček po krůčku si vedení obce
šlo za svým cílem a letos to vyšlo. Jsem hrdý na tak činorodé sousedy a občany Vysočiny,“
uvedl krajský hejtman.

V cyklistickém závodu
Vysočina 2016 startoval
i olympijský medailista
Už podvacáté letos na začátku srpna
vyrazili cyklisté do tradičního závodu
nazvaného Vysočina 2016. Během
čtyřdenního programu závodníci
zavítali například do Bystřice nad
Pernštejnem, Havlíčkova Brodu nebo
do Přibyslavi.
Skoro 500 kilometrů dlouhou
trať nejrychleji – přesně za dvanáct
hodin a dvacet minut – zdolal Tomáš
Bucháček, druhý skončil se ztrátou
dvou vteřin Martin Hunal a další
čtyři sekundy zpátky zůstal třetí
Martin Boubal.
Na start čtyřetapového závodu
se postavil také stříbrný olympijský
medailista Jaroslav Kulhavý, který
obsadil celkovou sedmou pozici. Nejlepší z reprezentantů regionálního
týmu Vysočina Cycling Jakub Minka
skončil patnáctý.
Jiří Svatoš

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje výběrová řízení na pozice
úřednice/úředník
na úseku energetiky odboru
regionálního rozvoje
s místem výkonu práce
Žižkova 16, Jihlava

metodička/metodik
procesního řízení
pro kybernetickou bezpečnost
odboru analýz a podpory řízení
s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava

požadujeme:
 vysokoškolské vzdělávání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu a výbornou
orientaci v oblasti energetiky
 znalost zákona o hospodaření energií, zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní

správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon)
 schopnosti a zkušenosti s plánováním, koordinací a zajišťováním investiční politiky
 schopnost zpracovávat vysoce odborné
analýzy energetických odvětví
 schopnost řídit projektové práce

výhodou:
 vzdělání v elektrotechnickém směru
 zkušenosti z oblasti energetických auditů
 znalost problematiky nákupu energetických
komodit
 znalost anglického jazyka
Zahájení pracovního poměru od 1. 12. 2016

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit
tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne
24. 10. 2016 do 12.00 hod. na adresu posta@
kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský
úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Eva Plachá, tel: 564 602 106,
e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

požadujeme:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu
 dobrou schopnost logického a analytického
myšlení
 samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní
nasazení, smysl pro týmovou práci

 dobrou znalost VISIO pro modelování
procesů

 základní přehled v oboru informačních a komunikačních technologií
Pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2017
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit
tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne
10. 10. 2016 do 12.00 hod. Přihlášku podejte
prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu
posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33
Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel:
564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

výhodou:
 znalost problematiky procesního řízení BPMN
(Business Process Model and Notation, tj.
soubor principů a pravidel, který slouží pro
grafické znázorňování procesů)

Informace ke všem výběrovým řízením jsou na www.kr-vysocina.cz -> volná pracovní místa -> pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).

Sedmkrát zlatá účastnice
Zlaté podkovy letos
poosmé nevyhrála
Prestižní závod v jezdecké všestrannosti Zlatá podkova se letos na konci
srpna v Humpolci konal už po jednapadesáté. A podobně jako v minulých
letech mezi hlavní favoritky patřila
Radka Dvořáková, která humpolecký
závod ovládla už sedmkrát.
Letos ale Dvořáková na koni Damila skončila druhá. Vítězem závodu,
během nějž musí závodníci se svými
koňmi absolvovat drezuru a terénní
a skokovou zkoušku, se letos stal Petr
Molík s Monkey Oscarem.
Podobně jako v minulých
ročnících byly i letos součástí Zlaté
podkovy také závody spřežení, vystoupení mažoretek a kapel nebo
přehlídka koní na humpoleckém
Jiří Svatoš
náměstí.
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ANNAMAET ME ECF 2016 VYSOČINA ARENA

15. – 16. října 2016

Během víkendu nebude povolen vstup jiným psům, než těm, kteří prošli předzávodní veterinární přejímkou.
Vzhledem k charakteru a povaze závodů, není možné, aby se v areálu pohybovali jiní, než závodní psy, a to samé platí i o místech podél tratí.

Kontakty:
Šéfredaktor: Milan Pilař,
mobil: +420 724 767 164
e-mail: milan.pilar@rmedia.cz
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