BAREVNÉ VÁNOCE
13. prosince 2012
9.30 – 16.00 hod.

MĚSÍČNÍK
P R O O B Č A N Y V YS O Č I N Y
ROČNÍK 9 ČÍSLO 11
Listopad 2012

sídlo Kraje Vysočina
Žižkova ul. 57
Jihlava

Náklad 225 000 výtisků
w w w. k r- v y s o c i n a . c z

Více informací na straně 4

Milí čtenáři,

ministerstvo zdravotnictví a zdravotní
pojišťovny se netají
tím, že chtějí zeštíhlit
nemocniční síť napříč
celou Českou republikou. Argumenty,
na kterých ministerští
úředníci postavili obhajobu redukce lůžek
a rušení oddělení, jsou však protichůdné.
Na jedné straně mluví o zkvalitnění péče
a druhým dechem dodávají, že cílem není
omezení péče. Nástrojem pro nedůstojné
„kupčení“ se zdravím jsou zatím nekonkrétní útržky smluv zdravotních pojišťoven, jejichž obsah je předmětem novinových článků
bez toho, že by se vůbec kdy dostal k rukám
nemocnic. Vzhledem k tomu, že případná
ochota nemocnic uzavřít až pětiletou smlouvu vůbec nezaručuje dlouhodobější zachování všech stávajících odborností krajských
nemocnic, doporučila krajská rada všem
svým nemocnicím vyjednávat o podmínkách
nových rámcových smluv a restrukturalizaci
lůžek už pouze společně, tedy pod hlavičkou
asociace krajů.
Za zásadní informaci pro občany osobně
považuji skutečnost, že nedojde-li k dohodě
se zdravotními pojišťovnami, budou nemocnice poskytovat všem občanům péči, na kterou
jsou zvyklí ve stávajícím rozsahu s tím, že budou pokračovat jednání o rozsahu péče a jejích
úhradách.
Pevné zdraví přeje
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Městy pro byznys
jsou Humpolec,
Pacov a Jihlava
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Pro záchranu životů
Nové urgentní příjmy ve dvou
nemocnicích kraje
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Představení rady
Hejtmanem Vysočiny
je opět Jiří Běhounek

Třetí v republice
Strom roku 2012: bronzová je lípa
z Jiřic u Humpolce

text: Milan Pilař foto: archiv pořadatelů

Více na www.mestoprobyznys.cz

Rekordní plavci
Třináct medailí mezi 287 účastníky
získali mladí z Vysočiny

V rybnících na Vysočině
jsou hlavně kapři
Podzim je každoročně
ve znamení výlovů
a výjimkou není ani
Vysočina. Celkem je
v regionu 8900 rybníků
a vodních nádrží. Mezi
největší patří Velké Dářko
(206 ha), Veselský rybník
(87 ha) a Matějovský
rybník (69 ha).
Nejčastěji chovanou rybou v rybnících
Vysočiny je kapr, který má až osmdesátiprocentní zastoupení. „Kapr je nejen
hlavní rybou našich rybníků, ale i nejčastější exportní rybou určenou především pro trhy v sousedních zemích.
Kolik ryb z regionu se dostane letos
na domácí vánoční trhy, nejde jednoduše odhadnout,“ vysvětluje Martin Drápela z oddělení vodního hospodářství
krajského úřadu. Stále bohužel platí,
že o koupi rozhoduje v první řadě cena,
a nikoli původ ryby. Kromě kapra lze
v rybnících na Vysočině najít i pstruha

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Kapr obecný je nejčastěji chovanou rybou v rybnících Vysočiny, potvrdily to i letošní výlovy.

duhového, sivena amerického, lína,
amura, štiku, candáta nebo okouna.

Celkem rybáři na Vysočině každoročně
vyprodukují dva tisíce tun ryb.

Zleva: místostarosta Pacova Tomáš Kocour, tajemník
Městského úřadu v Humpolci Jiří Fiala, starosta Humpolce
Jiří Kučera a Josef Kodet, náměstek jihlavského primátora.

Mezi tradiční vítěze soutěže Město pro byznys,
Humpolec a Jihlavu, se letos vklínil vloni pátý Pacov.
Nejlepší města Vysočiny v přístupu veřejné správy
a v kvalitě podnikatelského prostředí ocenili začátkem listopadu v Jihlavě.
„Firmy, města i kraj mají hodně společného, trpí
nestálým ekonomickým prostředím, v němž se dá
jen těžko plánovat. Za posledních dvacet let se novelizovala daň z příjmu snad stokrát. O to je cennější, když se radnicím daří vytvářet příznivé prostředí ve veřejné správě, ale také pro podnikatele,“
hodnotil význam soutěže Vladimír Novotný (ČSSD),
náměstek hejtmana.
Pacov, nováček mezi oceněnými, si vedl nejlépe
v míře nezaměstnanosti, ceně bytů nebo dostupnosti pozemků a prostorů pro podnikání. První
místo si připsal v přístupu veřejné správy, dosáhl
také na celorepublikové prvenství v testu elektronické komunikace.
Humpolci se dařilo především v oblasti podnikatelského prostředí, kde získal krajské prvenství.
Třetí Jihlava má ze všech měst v regionu nejvyšší
počet firem, nejnižší dlouhodobou nezaměstnanost a nejvyšší podíl výdajů věnovaných na veřejnou dopravu.
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V Okrouhlici na Havlíčkobrodsku věnují místní hasiči po každém
výlovu kapra vdovám po dobrovolných hasičích.

Hemžení ploutví, muži s podběráky, fascinující obrazce vodních
gejzírů – neopakovatelná atmosféra podzimních výlovů.

Poslední říjnový víkend se na hrázi rybníka sešli i v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku, kde se o rybník stará
místní sdružení dobrovolných hasičů. Úlovek potvrdil celokrajské statistiky, v sítích skončilo 200 kaprů a mezi nimi překvapilo i několik
amurů. Místní raritou je želva, která zde žije už několik let. „Spíše než
o výdělek nám jde o přátelské setkání
se sousedy a přáteli. Výlov je legrace.
Máme i jednu zajímavou tradici, vdově po každém zemřelém členovi sboru dáváme v posledních deseti letech
pokaždé kapříka,“ doplňuje starosta
SDH Okrouhlice Václav Adamec.
text: Ondřej Rázl
foto: autor, Jiří Sladkovský a Luboš Pavlíček

Kvíz pro všechny
Čím topí v kamnech váš soused?
a) dřevem
b) plynem
c) odpadem

Správná odpověď: C JE SPRÁVNĚ… a je to skutečně správně?

V kamnech nelze topit odpadem.
Odpady je možné POUZE vytřídit a odložit
do určených nádob nebo do sběrného dvora.

ř
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aktuálně

Pelhřimovská nemocnice
nově zřídila ambulanci
preventivní medicíny
V Nemocnici Pelhřimov nabízí novou
službu – preventivní vyšetření, které
by mělo včas odhalit závažné onemocnění i varovat před budoucími riziky.
Ambulance preventivní medicíny poskytuje základní preventivní vyšetření,
které zahrnuje například zhodnocení základních laboratorních krevních
testů, provedení a zhodnocení EKG
nebo posouzení rentgenu srdce a plic,
rozšířené preventivní vyšetření a také
komplexní vyšetření lékařem zaměřené
na rodinnou anamnézu a s ní související rizika.
Cílem nadstandardní služby je poradit
lidem, jak pečovat o své zdraví. „Chceme, aby po prohlídce každý získal nejen
aktuální informace o svém zdravotním
stavu, ale i doporučení, jak upravit životní styl a sledovat své zdraví v dalších
letech,“ uvedl primář interního oddělení
Nemocnice Pelhřimov Roman David. Vyšetření se konají každé úterý od 13.00
do 15.00 a také individuálně podle
požadavků klienta. Základní preventivní vyšetření stojí 5500 korun, rozšířené
7500 korun. Platit lze přímo v ambulanci, na pokladně nemocnice, případně
text: Lucie Pátková
fakturou.

www.kr-vysocina.cz

Pacientům budou sloužit
dva nové urgentní příjmy
Nová budova urgentního příjmu v Havlíčkově Brodě,
která se stavěla přibližně rok, začne pacientům
sloužit před Vánocemi. Oddělení akutního příjmu
mezinárodně nazývané Emergency má po půlroční
přestavbě chirurgického pavilonu i Nemocnice
v Novém Městě na Moravě. To začne fungovat
počátkem příštího roku.
„Urgentní příjem bude hlavním místem
v nemocnici, kam bude přicházet každý akutně nemocný pacient bez ohledu
na jeho potíže,“ přibližuje funkci Emergency tiskový mluvčí novoměstské nemocnice Roman Kratochvíl. „Vše je
koncipováno tak, aby se lékaři různých
odborností scházeli u pacienta na jednom
místě a předání nemocného od záchranné služby proběhlo bez časové ztráty,“

dodává tisková mluvčí brodské nemocnice Petra Černo.
V obou případech je investorem zřizovatel nemocnic Kraj Vysočina, který vynaložil necelých čtyřicet milionů korun
na novou stavbu v Havlíčkově Brodě a přibližně deset milionů na přestavbu v Novém Městě na Moravě.
text: Monika Fiedlerová foto: archiv Nemocnice
Nové Město na Moravě a Nemocnice Havlíčkův Brod

Silničáři na Vysočině
jsou připraveni na zimu
Obvyklý start nonstop údržbové pohotovosti drží krajští silničáři na silnicích prvních,
druhých a třetích tříd každoročně od 1.
listopadu. S ohledem na vývoj počasí ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Jan Míka nařídil držení pohotovosti o týden
dříve. „Strojní technika i posypový materiál jsou připraveny. Kapacity skladů máme
na 22 tisíc tun soli a 120 tisíc tun inertních
materiálů. K provozu je připraveno 151
sypačů, 130 traktorů s pluhy a radlicemi
a další technika, například čelní nakladače
a sněhové frézy,“ uvedl Jan Míka.
Pro letošní zimní období se zvýšila kapacita k uskladnění posypové soli v krytých
halách; předchází se tak případnému znehodnocení a znečišťování chemické látky.
Poslední ze solných skladů byl dobudován
v Jihlavě letos na podzim a v minulých týdnech bylo dokončeno jeho zavážení.
Speciální kapitolu zimní údržby komunikací na Vysočině v sezoně 2012/13
bude představovat zajištění bezproblémové dopravní obslužnosti v rámci
Mistrovství světa v biatlonu Nové Město
na Moravě. V období konání mistrovství
světa bude přechodně navýšeno schválené využití posypu solí tak, aby případný větší spad sněhu nepředstavoval
zhoršení průjezdnosti silnic zatížených
nárůstem dopravy, souvisejícím s programem a dostupností závodů.
text: Monika Fiedlerová

Čtyři odbory krajského
úřadu změnily adresu
Úředníci z odboru informatiky, odboru
analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví se během listopadu přestěhovali do opravené
budovy bývalé vojenské kuchyně v ulici
Ke Skalce v těsné blízkosti sídla Kraje
Vysočina. Nová budova nese označení D
a zázemí v ní našla sedmdesátka zaměstnanců.
Stěhování krajských odborů bylo během listopadu rozděleno do tří etap. „Počátkem listopadu se přestěhoval odbor
informatiky a odbor analýz a podpory
řízení, v polovině listopadu se přesunuli zaměstnanci odboru sociálních věcí
a třetí listopadový týden byl stěhovací
pro úředníky z odboru zdravotnictví,“ popsala průběh stěhování vedoucí oddělení
hospodářské správy Ivana Šmídová.
Korespondenční adresa nové budovy
D je Žižkova 57, 587 33 Jihlava, telefonní čísla i emailové adresy zůstávají všem
úředníkům stejné. „Po přestěhování se
většina odborů krajského úřadu nachází v jedné části Jihlavy, což přináší větší
komfort jak občanům, tak samotným
zaměstnancům krajského úřadu. Ušetří se i několik stovek tisíc za nájemné
cizích prostor,“ upřesnil důvody velkého
stěhování ředitel Krajského úřadu Kraje
Vysočina Zdeněk Kadlec.
text: Monika Fiedlerová

Expektační místnost novoměstské nemocnice zatím na nábytek, lůžka a přístrojové vybavení čeká.

Vstup do nového objektu urgentního příjmu havlíčkobrodské nemocnice.

Rekonstrukce silnic v kraji před zimou skončí

Před začátkem zimy skončí nebo budou přerušeny práce na několika opravovaných krajských silnicích, dělníci se sem vrátí opět na jaře.
„Jde o rekonstrukci Volovské ulice ve Velké Bíteši, průtahy Dolní Cerekví a Lukami nad Jihlavou a o propojení Dolní Rožínky s hranicí
kraje. Rekonstruovaná silnice mezi Havlíčkovou Borovou a křižovatkou silnic mezi Přibyslaví, Malou Losenicí a Borovou bude zprovozněna do konce listopadu. Stavební práce
tady budou probíhat převážně za částečného
omezení provozu, takže by řidiči měli projíždět
daným úsekem opatrně,“ přiblížila Hana Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu v Jihlavě.
Práce na ulici Slovanského bratrství
v Pelhřimově se zdržely kvůli výskytu velmi

těžko těžitelných hornin při rekonstrukci
kanalizace. Vzhledem ke strategickému významu této hlavní příjezdové komunikace
krajské nemocnice se ale v Pelhřimově počítá s jejím dokončením před začátkem zimy,
tedy do konce listopadu. „Velké problémy,
které ale vedení Kraje Vysočina nemohlo
při výběru zhotovitele předpokládat, musíme řešit v souvislosti s rekonstrukcí dvou
mostů, jednak přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě a jednak mostu na silnici u Mirošova na Žďársku,“ potvrzuje Hana Strnadová.
Firma, která provádí opravy obou mostů, se
dostala vlastní vinou do zpoždění zhruba
o dva měsíce, oba mosty by měly být zprovozněny do poloviny prosince.

Most u kostela sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě budou řidiči moci využívat od poloviny prosince.



text: Milan Pilař foto: Libor Blažek

Systém dalšího vzdělávání pro sektor
zdravotnictví v Kraji Vysočina
Titulek je i názvem projektu, který realizuje jako součást globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina“, OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost společnost
EFEKT PLUS s.r.o., a to za podpory hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, ve spolupráci s odbory zdravotnictví a regionálního rozvoje Krajského
úřadu Kraje Vysočina.
Projekt, který odstartoval na začátku minulého roku, má vytvořit komplexní a funkční systém dalšího vzdělávání

ve zdravotnictví v kraji. Tento systém zohledňuje požadavky na vysokou úroveň
znalostí zdravotnického personálu s nutností neustálého zvyšování kvalifikace
a jejího následného promítnutí do každodenní praxe. Kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví zkvalitní zdravotní péči a tím zvýší spokojenost klientů
zdravotnických zařízení. Za funkčnost
vytvořeného systému ručí pilotní ověření
jako jedna z klíčových aktivit projektu.
Pilotní ověření vzdělávacího programu v krajských nemocnicích klade

hlavní důraz na strukturu a poměr pracovních pozic a na rovné pracovní příležitosti, další vzdělávání a praktické
návody, jak aplikovat získané poznatky do každodenní práce. Významné je
i výrazné posílení praktického nácviku
technik, metod a prostředků, které posílí osobnostní i profesní dovednosti doporučené ke sledování EU. Jejich základem jsou především měkké dovednosti,
manažerské kompetence a zdravotnické právo. Za klíčové se považuje rovněž
zavádění efektivnějších a pružnějších

forem vzdělávání (včetně e-learningu)
a respektování psychologických aspektů vzdělávání dospělých.
Pilotní ověření vzdělávacího programu probíhá od května letošního roku.
V rámci osmi modulů se uskutečnilo už
15 odborných seminářů pro 122 zájemců z řad zaměstnanců vybraných zdravotnických zařízení, přičemž je vždy
zajištěna jak prezenční, tak navazující
e-learningová forma výuky. Na závěr
každého modulu proběhne jeho evaluace. Do ukončení pilotního ověření
v květnu roku 2013 se uskuteční dalších 14 modulů, tedy celkem 28 odborných seminářů pro cílové skupiny
projektu.
Po ukončení realizace projektu v červnu 2013 budou výsledky a výstupy projektu následně uvedeny do praxe.
PR
Více na www.efektni-vzdelavani.cz
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Vysočina, náš region

Základem pro každou
práci i odpočinek
je klid a bezpečí

Rada Kraje Vysočina
Jiří Běhounek
hejtman
oblast zdravotnictví,
informatiky, krizového
řízení a bezpečnosti

Vladimír Novotný
náměstek hejtmana
oblast financí, analýz
a grantových programů

Libor Joukl
náměstek hejtmana
oblast dopravy
a majetku kraje

Jana Fialová
členka rady kraje
oblast školství,
mládeže a sportu

Marie Kružíková
členka rady kraje
oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Martin Hyský
člen rady kraje
oblast regionálního rozvoje
a územního plánování

Petr Krčál
člen rady kraje
oblast sociálních věcí
a prorodinná politika

Zdeněk Chlád
člen rady kraje
oblast lesního, vodního
hospodářství a zemědělství
a oblast životního prostředí

Petr Piňos
člen rady kraje
oblast multikulturní
spolupráce
a neziskový sektor

Hejtman Jiří Běhounek:

Výhodou je, že můžeme hned pokračovat v práci
Na ustavujícím zastupitelstvu jste
byl většinou hlasů zvolen hejtmanem
Kraje Vysočina. Stal jste se tak historicky prvním hejtmanem Vysočiny,
který svou funkci obhájil. Vidíte tuto
skutečnost jako výhodu?

v Kamenici nad Lipou a Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov. Během roku 2013 pak musíme
mít jasno ve změnách u dalších škol.Stejně tak bychom měli mít v prvním pololetí
roku 2013 jasno v otázce množství peněz,
které budeme mít k dispozici na financování oprav krajských silnic. Dříve jsme se
opírali o zdroje z evropských programů,
to už nyní nebude.

Myslím si, že čtyři roky jsou relativně málo na to, aby člověk něco prosadil
a uskutečnil a zároveň aby mohl na to
dobré navazovat a případně to horší ještě
napravit. Jako velkou výhodu vnímám to,
že se nebudeme muset rok rozhlížet, ale
můžeme hned pokračovat v práci, kterou
jsme začali před čtyřmi lety.
Na druhou stranu je tu nebezpečí
v tom, že před čtyřmi roky jsme nastupovali s motivací něco dokázat – nezadlužit
kraj. Nyní budu muset hledat způsob, jak
kolegy v radě motivovat, abychom nezakrněli, protože člověk, který je delší dobu
v určité funkci, může podléhat rutině
a ztrácet nasazení.
Před volbami jste zmínil, že do dalšího období přecházejí nedořešené problémy v regionální dopravě
a školství. Kdy se v těchto oblastech
obyvatelé Vysočiny dočkají prvních
změn?
První změny už jsou na cestě, od 1. ledna příštího roku se slučuje Střední škola

Jiří Běhounek chce dokončit rozdělanou práci z minulého období, nejtěžší úkoly vidí v oblasti
školství, dopravy a zdravotnictví.

Jaké další priority si stanovilo vedle
dopravy a školství vedení kraje pro
nadcházející volební období?
Priority vycházejí z volebního programu, takže můžu doplnit ještě oblast zemědělství, zaměstnanosti, rozvoj venkova, ale také otázku nakládání s odpady,
i když kraji přímo nepřísluší. Musíme
ale myslet na to, v jakém prostředí budeme žít a kolik budeme za odpady platit. A v neposlední řadě je tu regionální
zdravotnictví. Důležité bude udržet současnou síť krajských nemocnic s odpovídajícím rozsahem zdravotní péče. Pokud to stručně shrnu, úkoly jsme si jasně
stanovili, voliči a obyvatelé Kraje Vysočina je svou volbou odsouhlasili a já jim
děkuji a udělám maximum pro to, abych
je nezklamal.
text: Milan Pilař foto: archiv Kraje Vysočina

Nedávno provedený průzkum
veřejného mínění ukázal, že si
lidé začínají stále
více uvědomovat význam svojí
bezpečnosti.
Pocit bezpečí zařadili na druhé místo
svých potřeb hned za sociální jistoty.
Projevují se obavy, zda jim bude mít
kdo pomoci, když bude ohrožen jejich majetek, zdraví či dokonce život.
Podpoříme proto i v novém volebním období všechny kroky, které
budou směřovat ke zlepšení úrovně
bezpečnosti všech občanů, ochrany
jejich majetku i veřejného pořádku.
Účinným prostředkem je zlepšení podmínek práce bezpečnostních
složek v rámci kraje, jejich vzájemné
spolupráce. Připravovaná reforma
Policie ČR a Hasičského záchranného sboru – zúžená na nedostatek
financí – ohrožuje zásadním způsobem efektivitu Integrovaného
záchranného systému (IZS), který
je klíčovým nástrojem pro ochranu
obyvatel kraje.
Přitom 95 % občanů zastává názor, že policejní služebny je nutné
zachovat. Jsou prostorem důvěry
a bezpečí.
V oblasti prevence budeme podporovat výchovu občanů především
na školách všech stupňů. Podporujeme komplexní činnost IZS, a to nejen
jeho profesionálních institucí, ale
i jeho složek pracujících na principu dobrovolnosti. Dobrovolní hasiči
doplňují profesionální sbory, bez nich
skoro neexistuje zásah profesionálních sborů. Za to jim patří dík.
Nemalou pozornost budeme věnovat v rámci IZS i zdravotnické
záchranné službě, a to i výstavbou
dalších jejích stanic v odlehlých částech kraje.
Nesmí existovat místo, kde záchranná služba nebude schopna
zasahovat do několika minut. Podpoříme důvodné návrhy na hmotné
zabezpečení činnosti složek IZS, který
povede ke zkvalitnění služeb pro občany kraje.
Pavel Kalabus, člen bezpečnostní komise
Rady Kraje Vysočina

Dva noví
senátoři Vysočiny
V říjnových volbách do Senátu
Parlamentu ČR zvolili voliči Vysočiny
ve volebním obvodu č. 44 Chrudim,
kam patří východ Havlíčkobrodska,
Jana Velebu, rodáka z Pánova na
Velkobítešsku, a ve volebním obvodu
č. 53 Třebíč Františka Bublana,
který pochází z Třebíče.
text: Milan Pilař
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Maturita 2013
bude pro všechny
stejně obtížná
Zkouška dospělosti se bude ve školním
roce 2012/2013 skládat ze dvou částí:
společné neboli státní a profilové neboli
školní. Aby maturant uspěl, musí zvládnout obě části. Ta společná zahrnuje
dvě povinné zkoušky z českého jazyka
a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky a maximálně dvě nepovinné
zkoušky – na výběr je cizí jazyk nebo
matematika. Pod profilovou částí se
skrývají dvě až tři povinné zkoušky, které stanovuje ředitel školy podle platného Rámcového vzdělávacího programu
pro daný obor, a nanejvýš dvě nepovinné zkoušky, jejichž nabídku určuje ředitel školy. Povinné i nepovinné zkoušky studenti vykonají už jenom v jedné
úrovni obtížnosti.
text: Lucie Pátková

Jiřická lípa je letošním
třetím nejkrásnějším
stromem

panorama

www.kr-vysocina.cz

Veřejné fórum Kraje Vysočina.
Problémy se opakují
V polovině listopadu se sešli občané kraje, zástupci organizací, zájmových sdružení, podnikatelů a veřejné správy k diskuzi o problémech kraje. Bylo jich přes
120 a u „tematických stolů“ zformulovali 23 problémů v jedenácti oblastech,
hlasováním pak určitě ty nejpalčivější.

dvou kriminalita a otázky kolem volby dalšího vzdělávání po základní škole.
Nakolik se hodnocení těchto 120 lidí
potkává se skutečností, to ověří sociologický průzkum na vzorku 3000 obyvatel
z celého regionu. „Teprve průnik výstupů
tematických stolů s výstupy průzkumu
objektivně ukáže nejvážnější problémy
kraje pohledem veřejnosti,“ uvedl Martin
Hyský (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro
oblast regionálního rozvoje.
Fórum organizuje Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní
Agenda 21 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a regionů ČR. Vysočina je prvním
z krajů v ČR, který dle této metodiky postupoval, ale fóra jsou podle metodického postupu Národní sítě Zdravých měst ČR již
tradičně pořádána v řadě měst a obcí ČR.
Na Vysočině jsou to např. Jihlava, Nové Město na Moravě, Třebíč, Velké Meziříčí i Vesnice roku 2012 Kraje Vysočina – Křižánky.

Problémy podle většiny
hodnotitelů jsou:
1. Z achování českého zemědělství
a lesnictví na venkově
2. B
 ydlení pro ohrožené skupiny
obyvatel (zmírnit sociální vyloučení)
3. S jednotit posuzování vzdělávání
co do jeho šíře
Dále to jsou prevence zdravotních problémů, snižování množství odpadů, zlepšení
dopravní infrastruktury a snížení tranzitní
dopravy, s čímž souvisí i dopravní obslužnost
v regionu, na osmém místě skončily otázky
realizace nakládání s odpady a na posledních

Sociální oblast byla na veřejném fóru zastoupena nejpočetněji.

text: Petr Holý foto: archiv Kraje Vysočina

Mateřská centra podporují
rodinný život napříč regionem
Bronzovou příčku obsadila v celostátní anketě Strom roku 2012 lípa z Jiřic
u Humpolce. Svým hlasem ji podpořily
téměř tři tisícovky lidí. „Jiřická lípa je
zvláštní strom jak z pohledu pověstí
a příběhů, které se o ní vypravují, tak
proto, jak vypadá. Třetí místo získala
především díky zapojení obyvatel Jiřic do sběru hlasů. To ukazuje, že lípu
vnímají jako součást obce a berou ji
za svou,“ vyjádřil se k úspěchu jiřické
lípy Pavel Koubek z humpoleckého občanského sdružení Zelené srdce.
Lípa stojí v Jiřicích uprostřed návsi.
Podle pověsti ji zasadila kněžna z hradu
Orlík nad Humpolcem jako poděkování
za záchranu života, strom je ale známý
spíše v souvislosti s Janem Želivským,
který pod ní měl kázat. Do dutiny kmenu
se vejde až osm lidí – prý se v ní ukrýval
ponocný a otvory sledoval, co se děje
v noční vesnici. Druhou příčku obsadil Buk
příběhů ze Šumperka v Olomouckém kraji, vítězství patří lípě z Novodvorské aleje
z Vavřince v Jihomoravském kraji. „V anketě hlasovalo přes 28 tisíc lidí a veškerý
zisk poputuje na výsadbu stromů, třeba
i na Vysočině,“ informoval Koubek.

Aktivní způsob trávení volného času a široké spektrum služeb pro celou rodinu nabízí na Vysočině aktuálně třiadvacet mateřských a rodinných center. Za dvacet let
existence přerostla myšlenka mateřských
center v komunitní centra svépomoci pro
všechny generace a stala se hybnou silou
dění v místech, kde působí. „Mateřská
centra jsou už nezastupitelnou součástí
neziskového sektoru, a proto jsme se rozhodli zapojit jejich síť do projektu Rovnost
šancí na Vysočině, který má za cíl vytvořit
spolupráci mezi zaměstnavateli, veřejnou
správou a neziskovým sektorem a slaďovat tak rodinný a profesní život,“ uvedl vedoucí oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Kraje Vysočina Jiří Bína.
Všech 23 center na Vysočině je součástí národní Sítě mateřských center, která vznikla v roce 2001, aby podporovala
jejich existenci, poskytovala konzultace
a poradenství nebo pořádala semináře
a celorepublikové kampaně a projekty.
„Mateřská centra zřizují zpravidla rodiče na mateřské dovolené, kteří se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy,“ přibližuje fungování
Daria Čapková, krajská koordinátorka
mateřských center na Vysočině, s tím,
že nezáleží na počtu obyvatel a na tom,

Výstavní síň Senátu
láká na skvosty
z Havlíčkobrodska

Rodinná a mateřská centra na Vysočině připravují program pro celou rodinu a nabízejí akce
pro všechny generace.

zda jde o velkou nebo malou obec, ale vše
se odvíjí od zájmu místních lidí. V dalších vydáních krajských novin přineseme
článek o zajímavých aktivitách mateřských

centrech na Vysočině a přiblížíme tak jejich
organizaci, činnosti i cíle.
text: Monika Fiedlerová
foto: archiv Sítě mateřských center na Vysočině

Spisovatelé Karel Havlíček Borovský
a Jaroslav Hašek, básník Bohuslav
Reynek, malíř Jan Zrzavý nebo sochař
Radomír Dvořák. Tato jména a řadu dalších představuje v současnosti Výstavní
síň Senátu Parlamentu České republiky.
Až do 2. prosince letošního roku mohou
zájemci navštívit výstavu Havlíčkobrodsko – ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, která představuje fenomény
a osobnosti ze severozápadu Vysočiny.
Výstava představuje fenomény Havlíčkobrodska, jako jsou například literatura, malířství, hokej, sklářství, kamenictví, bramborářství či archeologie,
prostřednictvím předmětů, které má
muzeum ve svých sbírkách.
„Jsem vděčný poslankyni Janě Fischerové za nápad a Senátu za vstřícnost, s jakou jeho pracovníci přistoupili
k pořádání výstavy. Věřím, že návštěvníci ocení, že můžou obdivovat krásy
a umění Vysočiny, aniž by museli opustit Prahu. Myslím si, že po zhlédnutí
expozice to stejně nevydrží a na naši
kouzelnou Vysočinu vyrazí osobně,“
prohlásil senátor Miloš Vystrčil, jenž
nad výstavou, kterou pořádá Kancelář
Senátu a Muzeum Vysočiny Havlíčkův
Brod, převzal záštitu.
text: Miroslav Brzek

text: Lucie Pátková foto: archiv Pavla Koubka

Na Vysočinu zavítal
ukrajinský velvyslanec
Ivan Hrycak

Třebíčský betlém obdivují návštěvníci
tradiční vánoční výstavy v Římě

Ve druhé polovině října navštívil Vysočinu ukrajinský velvyslanec Ivan Hrycak.
V rámci oficiálního programu byl prostor
věnován především možné spolupráci
firem a případné výměně zkušeností.
Na přání velvyslance byla do programu
zařazena návštěva krajských záchranářů
a nového pavilonu urgentní a intenzivní
péče Nemocnice Jihlava.
Ivan Hrycak se zajímal o způsob
organizace práce, o financování vybavení nemocnic na Vysočině, ale také
o spolupráci mezi nemocnicí a krajskými záchranáři. Po prohlídce centrálního
dispečinku a vozového parku krajských
záchranářů si zahraniční hosté prohlédli
moderní pracoviště a zázemí pro pacienty Nemocnice Jihlava.

Betlémy ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, ale
také z Itálie, severní a jižní Ameriky, Evropy,
Asie a Afriky můžou po šest týdnů obdivovat
návštěvníci sedmatřicátého ročníku výstavy
100 Presepi, která byla zahájena ve čtvrtek
22. listopadu v Římě.
Velké třebíčské betlémy dosahují několikametrových rozměrů, a proto je v Itálii vystavena pouze ústřední scéna z velkého betlému
Antonína Čelouda. Celý Čeloudův betlém totiž dosahuje až pěti metrů. „Jeho délka vždy
vycházela z možností konkrétní místnosti,
v níž se na Vánoce stavěl. Po Vánocích se pak
celý rozebral,“ popsala Jana Komínová z odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Krajského úřadu v Jihlavě.
Antonín Čeloud (1839–1918), jeden z nejvýznamnějších betlémářů z Třebíče, stavěl betlém od roku 1866 do konce století.
„Po jeho smrti převzal betlém syn Felix, který ho stavěl v kostele ve Velkých Bílovicích,
kde působil jako farář. V závěti Felix Čeloud
betlém odkázal třebíčskému muzeu. Antonín Čeloud dal třebíčským betlémům myšlenku a ráz, zavedl tříkrálové proměny, začal
zohledňovat perspektivu. Betlémy dotvářel
malovanou krajinou a důraz kladl na celkový
dojem, ale neopomíjel ani detaily. Jednotlivé
figurky jsou ručně malované a detailně propracované,“ uzavřela Jana Komínová.

text: Monika Fiedlerová foto: archiv Kraje Vysočina

text: Milan Pilař foto: archiv Kraje Vysočina

Velvyslanec se seznamuje se systémem tabletů.

Těšíme
se na
Vás!

BAREVNÉ VÁNOCE
čtvrtek 13. prosince 2012
Krajský úřad Kraje Vysočina – budova B
Žižkova 57, Jihlava

9.30–16.00 hodin

9.30 Zahájení Barevných Vánoc,
vánoční přání hejtmana a členů
Rady Kraje Vysočina,
vánoční koledy v podání dětí z MŠ
16.00 Ukončení Barevných Vánoc
CELODENNÍ PROGRAM:
Ukázky netradičního zdobení vánočních stromků
a výroba vánočních ozdob
Ukázky výroby vánočních dekorací
Balení vánočních dárků
Ukázka pečení a ochutnávka vánočního cukroví
Promítání vánočních pohádek
Prodej vánočních dárků vyrobených studenty
a klienty příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Vánoční pošta, která slibuje originální
splnění vánočních přání.
Přijďte si vybrat vánoční dárek pro své
blízké, ochutnat vánoční cukroví a nasát
atmosféru Vánoc.
Splňte si svá vánoční přání – napište
Ježíškovi, třeba se na vás usměje štěstí
Detail betlému.

Listopad 2012

Muzeum požární ochrany v Přibyslavi
Prostory původně
renesančního zámku
v Přibyslavi nabízejí
už téměř tři desetiletí
nevšední výstavu –
expozici požární ochrany.

Rychlý houbový guláš

a podle chuti kostku houbového bujónu.
Nakonec přidáme majoránku a podáváme s chlebem, rýží, těstovinami nebo
knedlíky.
Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni
a máte svůj oblíbený recept, o který byste
se chtěli podělit, stačí nám ho zaslat. Nejlepší recepty otiskneme a autora oceníme.
text a foto: Monika Fiedlerová

Velkomeziříčské muzeum se přeneslo
do Říše pohádek. Za Arabelou

GPS souřadnice 49°34‘35.134“N, 15°44‘11.059“E.

Odkaz Františka Bílka Vysočině
V listopadu zamířily tisíce lidí, to je více
než kdy jindy, do zahrad zelených, jak
se také někdy říká hřbitovům. Některé z hrobů poutají pozornost i po stránce
sochařské výzdoby, svým sepulkrálním
uměním. Návštěvník hřbitovů například
v Jaroměřicích, Jinošově, Lipníku, v Tasově, Babicích, Nové Říši, v Pelhřimově
či v Moravských Budějovicích tak může
na náhrobcích potkat i rukopis sochaře
Františka Bílka. Od jeho narození uplynulo 6. listopadu 140 let.
Na území Vysočiny zanechal nejvýznamnější tvůrce období symbolismu
řadu děl. Nejznámější je bronzové sousoší Tvůrce a jeho sestra Bolest z roku 1932
na hrobě Otokara Březiny v Jaroměřicích.
Připomeňme také Bílkův kříž na babickém hřbitově nad hrobem faráře Josefa
Ševčíka, jehož originál se dnes nachází v předsíni tamního kostela. Náhrobky
v Tasově vytvořil Bílek pro rodiče dalšího
ze svých přátel Jakuba Demla. Pozornost
vzbuzuje i pískovcová stéla Magnificat
z roku 1916 na hrobě matky Bílkova přítele Františka Bernarda Vaňka na hřbitově
v Pelhřimově.
V Nové Říši se nachází mimo Bílkova
náhrobku na hřbitově i jeho křížová cesta
v chrámu sv. Petra a Pavla, kterou vytvořil
s Viktorem Förstrem. S Vysočinou souvisí
i Bílkova činnost ilustrátorská. Je autorem
obrázků k básnickým sbírkám i esejům

recept

Houbová sezona je za námi, ale
houbaři už mají své zásoby připravené, a proto si dnes uvaříme houbový guláš.
Na čtyři porce si připravíme česnek, cibuli, misku hub, lžíci drceného
kmínu, mouku, špetku soli, špetku
mletého černého pepře, kostku masoxu, mletou sladkou papriku, majoránku, kostku houbového bujónu
a olej. Houby očistíme a na chvilku
namočíme ve vodě, aby se zbavily
nečistot. Můžeme použít i předem
předvařené houby. Oloupeme česnek
a cibuli, tu nasekáme na jemné kostičky,
česnek na plátky. Necháme je zesklovatět na oleji, přidáme papriku, houby a vše
podlijeme. Podle chuti přidáme sůl, pepř
a kmín a necháme dusit, dokud se voda
nevypaří. Často mícháme, aby se houby
nepřipálily. Směs zasypeme moukou, guláš řádně promícháme a zalijeme vodou.
Vše povaříme, přidáme kostku masoxu

Jak se hasil požár před sto lety, kdo vymyslel hasičskou hadici, jak vypadal pradědeček hasičského vozu na parní pohon, proč
je patronem hasičů sv. Florián a mnohé
další otázky z hasičského oboru můžete
rozlousknout právě tady.
V zámku je zároveň Centrum hasičského hnutí, jehož zřizovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Je zde
umístěna i malá část městského muzea.
Provozní doba: každý den mimo pondělí 8.00-16.00, začátek poslední prohlídky
v 15.00.
Délka prohlídky: s průvodcem do 75 minut, maximální počet osob 50.
Vstupné: 30 Kč, děti do pěti let a invalidé
10 Kč.
Web: www.chh.cz/hasicske-muzeum
text a foto: Petr Novák
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Kdo se v listopadu a prosinci rozhodne
vstoupit do velkomeziříčského muzea,
ocitne se v kouzelném světě pohádek,
známém z legendárního seriálu Arabela. Spatří kostýmy královské rodiny i čarodějů I. a II. kategorie. Nechybí princezna Arabela a její blízcí, černokněžník
Vigo, Rumburak či mocný Fantomas.
Výstava seznamuje také s estetickým
fenoménem 70. let, který uchvacoval
princeznu Xenii, ukazuje kouzelný prsten, křišťálovou kouli a známý cestovní
plášť.

K vidění je do 30. prosince, a to každý
den kromě pondělí. Pohádkovou expozici
vytvořili Petr Lukas, Jan Marouška a Viktorie Knotková, pět desítek kostýmů a rekvizity si půjčili z fundusů a skladů České televize, která kultovní seriál natáčela jednak
v letech 1979–1980, a potom i na počátku
90. let. Poprvé se výstava konala v únoru
2009 v letohrádku Mitrovských v Brně. Následně zamířila například do Prahy, Tábora,
Jihlavy nebo Olomouce. Do Velkého Meziříčí se výstava přesunula ze sokolovského
text: Lucie Pátková
muzea.

Nová vyhlídková věž na Mařence u Třebíče

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Náhrobek rodiny Jakuba Demla v Tasově.

Tvůrce a jeho sestra Bolest v Jaroměřicích nad
Rokytnou.

Otokara Březiny, s nímž udržoval téměř
třicetileté přátelství.
S kompletním Bílkovým dílem se můžeme setkat na dvou místech – v nedávno rekonstruované vile v Praze na Hradčanech
a v jeho letním sídle poblíž rodného domu

v Chýnově u Tábora, kde v roce 1941 František Bílek zemřel. Pochován je s manželkou a dcerou na místním hřbitově, který
je další galerií pod širým nebem jeho mistrovských prací.
text a foto: Pavel Kryštof Novák

„Tři miliony zaplatila
Evropská unie, částkou
půl milionu korun přispěl
také Kraj Vysočina,“ uvedla mluvčí Krajského úřadu
Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Na vrchu Mařenka
už kdysi rozhledna stála,
spadla však při bouřce.
Na novou věž se dá dostat jenom pěšky anebo
na kole po vyznačené
cyklostezce. Rozhledna je
otevřená po celý rok, a jak
vyplývá z podmínek evropské dotace, bude zdarma
přístupná nejméně pět let.
text: Lucie Pátková


Výhled na Pálavské vrchy i vrcholky Alp nabízí při dobrém počasí
nově otevřená rozhledna
na Mařence jihozápadně
od Třebíče. Devátá rozhledna kraje Vysočina vyrostla na nejvyšším vrchu
Třebíčska, v nadmořské
výšce 711 metrů. Stavba
z kamene, kovu a dřeva
má neobvyklý trojúhelníkový půdorys, je vysoká
31,3 metru a nabízí výhled z ochozu ve výšce
28 metrů nejenom
po kraji. Rozhledna si vyžádala investici přes
7 milionů korun.



foto: Petr Novák

Křížovka o ceny
František Bílek – umělec, představitel epochy symbolismu a secese – byl nejen sochař, řezbář a keramik, ale byl i grafik, kreslíř, ilustrátor, autor návrhů knižních vazeb i různých druhů užitého umění, a také dobrý architekt. Navrhl stavbu
venkovského stavení s ateliérem, v němž byl i pokoj pro ... viz tajenka... – „Chaloupka“ v Chýnově (1898); vlastní vily v Praze; navrhoval i jiné různé kusy nábytku i celé bytové interiéry, také další stavby, hřbitovy i části obytných sídlišť.
Autor:
Martin
Němeček

Fibichova
skladba

Týkající se
sportovní
disciplíny

Předložka
(dovnitř)

Ostravsko-karvinské
doly (zkr.)

Mající
souvislost
s tropickými
ještěry

Druh
papouška

Tuberkulóza

Kůň (básnicky)

Brankářské
chrániče

Obilí seté
na podzim
(mn. č.)

Módní fialová barva

Býv. SPZ
okresu
Komárno

Zámezí
ve sportu

Pouzdro,
kapsle
Zajisté

Severoitalské město

Odezva
(básnic.)

Německý
klasicistický
skladatel

Mléčný
výrobek
(slovens.)

Iniciály vědce Einsteina

Vikingské
plavidlo

Mezinárodní
sdružení
letecké
dopravy

Rytmický
celek

Kopie

Část tenisového utkání

Násilně
zabrat
(území)
Pokrač.
tajenky
Citoslovce
poskočení

Konec
tajenky
Loupení
(zastarale)
Příslušník
Galů

Název
římské
padesátky

Ledovcová
usazenina
Část košile
Nemocniční
odd.
Chudina,
prostý lid

Zamečení

Zkr. oddílu
vodní
turistiky
Nápadné

Mužské
jméno
Dusání

Artérie
(céva)
Povel pro
psa

Písečné
přesypy
Jihoamerický
keř
Vtip
Zkratka pro
polypropylen ethylen

Univerzita
Karlova

Začátek
tajenky

Důrazný
zápor

Hlasitě
upíjet

Kopec
Solmizační
slabika
Dechový
hudební
nástroj
Dobytek

Severské
zvíře
Obruba

Pokreslit
Chemická
značka
yterbia

Šikmá
Ostrovan
(slovens.)

Francouzsky
„dějství“

Německá
karet. hra
Oba
(slovensky)

Organizace
pro osvob.
Palestiny
Lesník

Popelnice
(mn. č.)
Chuchvalec

Druhé největší indické
město

Dřív. sportovní zkrat.
Značka
stroncia

Český básník
(Otakar)
Běžný stav

Rodiště Ježíše Krista

Povel kočího
Slabika
popěvku

Cizí tykvovitá rostlina

POMOC:
ACTE, IATA,
THEER.

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 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. Znění minulé tajenky: …ve svém pátém místě – byla z Morkůvek... Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou Richard Štěrba z Třebíče, Lenka Havlíková z Třebelovic a Pavel Zedník z Havlíčkova Brodu.
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Největší okenářská firma v kraji je otevřená studentům
Ekonomická krize je jako chřipka.
Přichází pravidelně, může zasáhnout
každého, ale zdravý organismus nezlikviduje. Naopak – nezřídka ho
posílí. Jen je potřeba být připravený
a nepodlehnout panice. Opět to platí pro oba případy…

Karel Hron „na bedně“. A nejvýš!

Výrobní hala PKS MONT, a.s.
čtyř oborů Střední školy technické ze Žďáru nad Sázavou. Také oni byli v doprovodu zástupců učitelského sboru a prohlédli si proces výroby plastových i dřevěných
oken nesoucích značku PKS okna. Ovšem
nejsou to jen středoškoláci nebo učni –
do firmy s tak dobrými výrobními výsledky rádi zavítají i vysokoškoláci. Začátkem
listopadu to byli studenti stavební fakulty

Výroba plastových oken je úplně jiná,...

VUT Brno poté, co již vloni sem našla cestu stavební fakulta ČVUT Praha… Pro studenty je vždy zajímavé vidět rozdíly vlastní
výroby oken z různých materiálů. Postup
výroby je opravdu pokaždé jiný, a není to
jen kvůli základnímu materiálu. A právě i ve zvládnutí tří dosti odlišných výrob
spočívá tajemství nižší zranitelnosti firmy
PKS MONT ekonomickou krizí. Konec

konců – i v tomto roce 2012, zatím pro oblast stavebnictví nejtěžším – firma atakuje

www.pksokna.cz

...než produkce z hliníkových profilů,...

hranici půl miliardy korun co se obratu
týká. Což ji bezpečně řadí k největším výrobcům v tomto oboru v ČR.
Jeden současný vysokoškolák sice
na exkurzi ve firmě PKS MONT zatím
nebyl, zato firmu zná i tak více než dobře.
Žďárský rodák Karel Hron, který je studentem Masarykovy univerzity v Brně,
totiž hraje výborně nohejbal, a hraje ho
za žďárský prvoligový klub PKS okna.
Dokonce tak výborně, že letos v říjnu
obhájil loňský titul mistra ČR v nohejbalovém singlu mužů. A to už je nějaký
úspěch!

...navíc při výrobě oken ze dřeva to úplně jinak voní!

30/11-VI/12

Společnost PKS MONT – největší výrobce
oken na Vysočině – patří už řadu let k těm
firmám, které sice může virus ekonomické
krize napadnout, ale nemůže ji jen tak zlikvidovat. Firma ale nežije ve vzduchoprázdnu a i když jde o opravdu velkého výrobce
i v rámci celé ČR, je závislá na svých odběratelích a na jejich schopnostech krizi ustát.
Přesto i v této nelehké době pro stavebnictví
může firma mnohé udělat nezávisle na nepříznivém ekonomickém prostředí – a dělá to.
Předpokladem pro růst u firmy, která
vyrábí své produkty ze tří možných materiálů – z plastu, dřeva i hliníku – je bezesporu i její atraktivita pro mladé. Pro lidi, kteří
nepodléhají zaběhaným stereotypům, ale
mají snahu neustále zdokonalovat. Sebe
i svou práci. Také proto je firma již několik let stále více otevřená veřejnosti, a zejména pro studenty středních a vysokých
škol tvoří lákavý cíl exkurzí a v mnoha
případech i budoucího zaměstnání. Jen
za letošní, dosud neukončený, rok přivítala ve svých výrobních prostorách již šest
školních exkurzí. Ještě před několika málo
lety příliš velký zájem ze strany škol nebyl,
ale poslední dva roky je situace zcela jiná,
dokonce některé střední školy samy žádají
o možnost exkurze pro své studenty.
Studenti SPŠ stavební z Havlíčkova
Brodu přijíždějí již pravidelně dvakrát
do roka – naposledy to byli v červnu studenti druhého ročníku technického lycea.
I se zástupci učitelského sboru shlédli jak
výrobní prostory PKS MONT, tak proces
výroby oken, a všude se jim dostalo odborného výkladu od vedoucích pracovníků daných výrobních provozů. Ve stejném
měsíci provoz navštívili studenti a učni

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Cena je tak nízká*, že jde jen o to uvěřit.
Zaručujume pravost příběhů od našich zákazníků!

Vážení, chci vám poděkovat za minerály. Zatím užíváme první dózu a již nyní pociťujeme
zlepšení zdravotního stavu. Mne již dlouho
trápí zažívání, špatně jsem se vyprazdňovala, tak jednou za 2-3 dny. Někdy i déle.
Nyní po užívání se stolice dostavuje pravidelně každý den. Mého
otce, který je užívá se
mnou, trápí artróza
kolen. Mívá velké
bolesti a v noci cítil
cukání v kolenou. To
zcela přestalo. I jiné
naše neduhy začínají
pomalu slábnout. Věřím, že se naše zdraví
bude i nadále zlepšovat. Objednávám proto u vás další tři dózy
a dále vaše minerály
doporučuji.
Renata Soudková,
Nasavrky

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte 1 balení minerálů zdarma
(více na www.kamennezdravi.cz)

• diabetikům (hlavně druhého typu), kdy může dojít k vyrovnání hladiny cukru v krvi
až na zcela normální hodnoty
• lidem trpícím dnou – až do úplného odeznění obtíží
• kardiakům, lidem s vysokým tlakem
• při artróze, osteoporóze, po zlomeninách, úrazech a operacích
– dochází k výraznému urychlení hojení ran a rekonvalescence
• při poruchách trávení – vlivem kyseliny křemičité, která podporuje
a upravuje zažívání, zlepšuje i vzhled nehtů, vlasů a pokožky
• při celkové detoxikaci organismu (prevence vzniku rakoviny tlustého střeva), dostavuje se
pravidelná stolice, vyplavení nečistot z ledvin
• při kožních potížích (z minerálů lze připravit i pleťovou masku či minerální koupel)
• při migrénách
• při menstruačních potížích, velmi vhodné v těhotenství a při kojení
• při alergických projevech, ekzémech
• každému, kdo chce zůstat vitální, při síle a zdravý. Nejlevnější prevence shora uvedených
obtíží, civilizačních chorob vůbec, prevence srdečních příhod, zároveň se člověk
může těšit z vyšší výkonnosti, koncentrace a paměti (povolený doping pro sportovce
a studenty), může dojít i k úpravě sexuální výkonnosti (přiměřeně věku)
Oxid křemičitý

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

0,0098 g

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
• Cena 635 Kč/kg vč. poštovného, vydrží cca ½ roku.
• Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 585Kč/1 kus, 3 ks = 555Kč/1 kus,
4–5ks = 535 Kč/1 ks, 6–9 ks = 505 Kč/1 ks, od 10 ks = 480 Kč/1 ks.
• Při objednání 2 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
• Ceny kapslí: 1 ks = 746 Kč, 2 ks = 696 Kč/1 kus, 3 ks = 666 Kč/1 kus, 4–5 ks = 646 Kč/1 ks, 6–9 ks =
616 Kč/1 ks, od 10 ks = 596 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
• Množstevní slevy lze kombinovat s plechovkami.
Např. 1 plechovka + 1 kapsle = 1281 Kč (+ kniha zdarma).

* Denní náklady 3,80 Kč, mohou být ale i 2,80 Kč podle ceny za plechovku, tedy za cenu 1 housky, lízatka nebo chcete-li 1 cigarety

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

www.kamennezdravi.cz
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Užívám minerály spolu s manželem teprve pár týdnů a chci vám napsat o výsledcích, které pozorujeme již nyní. Já jsem
měla těžké alergie (chemie, vůně, potraviny atd.), zimomřivost, nespavost, křeče,
bolesti, virózy a ve výčtu problémů bych
mohla pokračovat. Ve všech oblastech
pozoruji zlepšení, v jídle tak výrazné, že
již mohu jíst ovoce, chléb i čokoládu bez
závažných následků. Také mě těší, že mám
v sobě více pohody a soustředěnější mysl.
Manžel měl již mnoho let veliké zažívací
potíže, velmi málo energie a bolesti kloubů, hlavně prstů. Dlouho mu trvá, než něco
pochválí, ale já vidím změny ve snášenlivosti potravin a na bolesti si nestěžuje.
Jsem moc ráda a děkuji vám. Objednávám
další plechovku minerálů.
Růžena Pavlíková, Praha 8

Dobrý den, chtěla bych se s vámi podělit
o poznatek s vašimi minerály. Užíváme je
s manželem od loňského srpna, manžel je
užívá jako prevenci a já jako lék. Nejdříve
jsem měla bércový vřed a ten se díky minerálům v krátké době zahojil. Moje letité
problémy s artrózou se zlepšily natolik, že
jsem přestala brát prášky na bolest. Krevní
tlak se mi srovnal a problémy se srdcem se
také upravily a podařilo se mi také zhubnout.
Jsem pohyblivější, vitálnější a zvládám daleko více povinností. Prostě vaše minerály
nemají chybu a každému je doporučuji. Moc
a moc děkuji. S pozdravem
Lacinová Lenka, Jihlava

Po mnohaletých zkušenostech
lze minerály doporučit:

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Dobrý den, manželka mi naordinovala vaše
minerály. Sama je užívá 2 roky a je bez problémů. No a mně se změnil život od základu.
Jsem v plné pohodě, nebolí mě svaly a klouby, mám pravidelnou stolici a vůbec plno
elánu. Tímto si u Vás objednávám 1 velké
balení v kapslích a 1 balení v prášku.
Petr Gociek, Český Těšín

Manželovi je 70 let, mě 68 let. Cítíme se
po minerálech dobře, vlasy mi nešediví,
klouby mě nebolí, cukrovka ustoupila. Doporučila jsem to i známým, kteří se po nich
cítí taky dobře, teď jsem objednala dalších 9
balení. Moc vám za ně děkuji.
Marie Hanusová, Kožlí

Složení na 100 g prášku

Dobrý den, ráda přispěji chválou na minerály. Užívám je půl roku a všem známým
jsem je doporučila. Prvních 14 dní se mi
vše v těle rozbouřilo, ale třetí týden spoustu
mých dlouholetých problémů ustoupilo. Užívala jsem léky na tlak, cholesterol, žaludek,
na astma a alergie a spoustu léků na bolesti
kloubů a problémů s kožní vyrážkou. Velmi často jsem pobývala v nemocnici, kde
mě odesílali z jednoho oddělení na druhé.
K tomu víc jak 20 let zácpa. Dnes neužívám žádné léky, netrpím únavou a už vůbec žádnými bolestmi. Už jsem objednala
snad 40 plechovek a rozdala všem známým.
I od nich je odezva velmi kladná. Sama jsem
tenkrát dala na doporučení a vyplatilo se.
S pozdravem,
Alena Mertová, Zlín
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PLETIVO
5 x 5cm
32,00 Kč
40,00 Kč
48,00 Kč
51,00 Kč
56,00 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
17,30 Kč
19,50 Kč
20,30 Kč
28,00 Kč

GRAND RESTAURANT FESTI VAL
15. 1. – 28. 2. 2013

„

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

je
Ne

z

lb
te b

ě!“

kupte na www.grandrestaurantfestival.cz

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

od 1. 12. 2012

2/10-VI/12

Kraj Vysočina: FARMA HOTEL, TŘI KNÍŽATA

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

V

výběr

OD

20

0

Kč
32/11-VII/12

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška
velikost ok – 6 x 6cm
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

Maurerův

R

Vevera – Koutník
Jihlava, Jana Masaryka 32
(u Slávie)
Telefon:

567 307 313, 605 707 528
Stálá služba
pro převozy zemřelých:

603 452 119

29/11-VII/12

www.pv-pohrebnisluzba.cz

32/11-VII/12

31/11-ViI/12

Otevírací doba: Po–Čt 7.00–15.30 Pá 7.00–14.00

7

8

sport

www.kr-vysocina.cz

V Jihlavě padaly plavecké rekordy,
doma zůstalo třináct medailí
Mladí judisté Žďáru nad Sázavou po Velké
ceně Veselí nad Moravou.

Mladí žďárští judisté
mají na kontě už
stovky medailí
V únoru to budou tři roky, co se v prostorách žďárské Orlovny začali scházet
kluci a holky, aby třikrát týdně trénovali judo. Od té doby oddíl Orel jednota
Žďár nad Sázavou boduje na domácích
i zahraničních turnajích. „Na mezinárodních kláních jsme zaznamenali
velké úspěchy jak v soutěžích jednotlivců, tak v soutěži družstev, zejména
v Belgii, Rakousku a České republice,“
popsal trenér žďárského oddílu juda
René Pintera. Prozradil, že mladí judis-

Úspěchy mladých judistů na turnaji
v rakouském Hornu.

té vybojovali v roce 2010 134 medailí
a v roce 2011 pak 170 medailí. Dobré
vyhlídky má oddíl i letos – důvodem
je především to, že dorostlo družstvo
mladších žáků (ročníky 2000 a 2001).
„V letošním roce jsme postavili kvalitní a velmi silný tým pro české poháry.
Stávající soutěže v České republice,
Belgii, Rakousku a Slovensku bychom
měli zachovat i v další sezoně. Také
jsme se účastnili soutěže a soustředění
v Maďarsku a navázali tam spolupráci na další roky,“ uvedl trenér Pintera
s tím, že jeho svěřence letos čeká ještě
Přebor České republiky starších a mladších žáků. Na základě ranking listů tam
postoupili starší žáci Petr Štětka a Martin Doležal spolu s mladšími žáky Daniel Pochopem a Danielem Pinterou.
text: Lucie Pátková
foto: archiv Orel Žďár nad Sázavou
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První listopadový
víkend se do Jihlavy
sjela plavecká špička
ze čtyř zemí Evropy.
Konalo se tu šesté kolo
Českého poháru AXIS
Cup 2012, na jehož start
se postavilo 287 plavců
z 53 klubů Slovenska,
Rakouska, Kypru a České
republiky.

V těžké konkurenci se prosadili domácí závodníci, kteří získali třináct medailí,
čtyři z nich byly zlaté.

Do Jihlavy sice tentokrát nedorazili
přední světoví plavci, kvůli konci nominačního období na mistrovství Evropy,
ale přijela téměř kompletní česká špička.
Vysokou úroveň závodů potvrzuje devět
překonaných rekordů mítinku, Petra
Chocová dokonce přepisovala tabulky,
když v prsařském sprintu na 50 m překonala české maximum a s časem 30,81
stanovila nový český rekord. Nové rekordy mítinku mají na kontě dále Tomáš
Fučík, Petr Bartůněk, Barbora Závadová a Pavel Janeček. Právě Tomáš Fučík
je v současné době nejvýraznější jihlavskou hvězdou. Po zdravotních komplikacích se vrátil ve velkém stylu a splnil
stanovené limity. Velkou plaveckou akci
dlouhodobě podporuje i Kraj Vysočina.

Plavecký bazén v ulici E. Rošického v Jihlavě ožil na počátku listopadu šestým pokračováním
Českého poháru AXIS Cup 2012.

text a foto: Ondřej Rázl

Novoměstské gymnázium bodovalo v přespolním běhu
Tři medaile – dvě zlata a jeden
bronz, přivezli studenti
Gymnázia Vincence Makovského
z Nového Města na Moravě
z celorepublikového finále
v přespolním běhu.

Celkem vyslala škola ve druhé polovině
října do závodů Běháme s BK Tour čtyři týmy, z nichž se dva dívčí a jeden chlapecký probojovaly až do republikového
finále. Skupinka reprezentantů Vysočiny
vyrazila do Malšovy Lhoty u Hradce Králové, kde se utkala s nejlepšími týmy z republiky. „I když věkové kategorie, ve kterých naši studenti startovali, budou moci
bojovat o účast na světovém finále v Izraeli až v roce 2013, touha podat co nejlepší výkony v republikovém závodu byla

veliká,“ popisuje učitel tělesné výchovy
Miloš Okurka.
„Terén trati byl rovinatý, což mi moc
nevyhovuje, ale nakonec se mi překvapivě běželo velmi dobře,“ dodává Jiří Bidmon, který z osmdesáti startujících doběhl druhý.
Družstva dívek i chlapců kategorie
středních škol obhájila tituly z loňského
roku. Družstvo starších žákyň, které se
republikového finále účastnilo poprvé,
skončilo na třetím místě. Celkovou vítězkou kategorie se stala Kateřina Pulgretová. „Běželo se mi skvěle a bylo krásné počasí. Myslím, že třetí místo našeho týmu
je určitě zasloužené,“ dodává závodnice.
Výprava novoměstského gymnázia patřila k nejpočetnějším a úspěšně reprezentovala nejen školu, ale i celý kraj.
text: Ondřej Rázl foto: archiv školy

Novoměstští atleti se mohou pyšnit řadou úspěchů nejen z republikových závodů.

Mistrovství světa v biatlonu začne
za necelé tři měsíce! Přijeďte fandit!
Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě finišuje s přípravami na únor 2013. Tamní biatlonový areál u hotelu Ski
totiž přivítá ve dnech od 7. do 17. února jednu z nejvýznamnějších sportovních událostí roku v České republice
a největší sportovní akci v kraji Vysočina – Mistrovství světa v biatlonu. Přijeďte fandit! Bude se na co dívat.
Podle přihlášených týmů ze 46 zemí za účasti 700 závodníků
a členů závodních výprav se dá očekávat velký mezinárodní
závod a skvělý sportovní zážitek. Na startovní listině podle
posledních informací nebudou chybět závodníci světové
špičky, jako jsou Bjoerndalen, Svendsen či bratři Fourcadeové. Připravuje se také česká reprezentace, která se na novoměstských tratích chce předvést s co nejlepšími výsledky,
a to včetně českého reprezentanta Jaroslava Soukupa, který
se po zranění vrátil do plného tréninku.

Program šampionátu:

7/2
čtvrtek
9/2
sobota
10/2
neděle

Na velkou sportovní událost se připravuje také samotné
město, ve kterém bude po celou dobu mistrovství světa připraven na několika místech doprovodný program. Na začátku roku se také uskuteční v sedmi městech kraje Vysočina
koncerty, které budou hudební pozvánkou do biatlonového
Nového Města na Moravě.
Vstupenky na mistrovství světa jsou již v prodeji. Všechny důležité informace najdete na oficiálních webových stránkách
mistrovství světa www.biathlonnmnm.cz.

Navštivte oficiální web MS v biatlonu na adrese

www.biathlonnmnm.cz

Smíšená štafeta
2× 6 km, 2× 7,5 km
Start v 17:30
Sprint muži
Start v 13:00
Sprint ženy
Start v 16:15
Stíhací závod muži
Start v 13:00
Stíhací závod ženy
Start v 16:15

13/2
středa

Individuální
závod ženy
Start v 17:15

14/2
čtvrtek

Individuální
závod muži
Start v 17:15

15/2
pátek

Štafeta ženy
Start v 17:15

16/2
sobota

Štafeta muži
Start v 15:15

17/2
neděle

Hromadný
start ženy
Start v 12:00
Hromadný
start muži
Start v 15:00

