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Úvodní slovo

Petr Piňos
(ČSSD)

Nejen aktuální – listopadové – vydání novin Kraje Vysočina naznačuje, že se blíží konec roku. Čas bilancování a ohlížení. Osobně jsem
se účastnil několika akcí, zaměřených na hodnocení toho, co se podařilo a co méně. Nejvíc na mě ale
zapůsobilo setkání s lidmi, kteří díky své rozhodnosti, zápalu
a odvaze dokázali, jak moc jsou
výjimeční.
Jejich portréty najdete uvnitř.
Dokázali věci, díky nimž si vysloužili obdiv okolí. Někdy je to odměna
za dlouhodobou práci nad rámec
běžných povinností a jindy třeba
poděkování za rychlé rozhodnutí
a následnou akci, jejímž výsledkem
je zachráněný život. Taková setkání jsou inspirující a věčná. Zůstanou v nás velmi dlouho. Zároveň si
ale uvědomuji, kolik dalších lidí by
si podobné ocenění zasloužilo také.
Bez jakéhokoliv snižování zásluh
myslím na všechny dobrovolníky
a nadšence v různých sdruženích,
spolcích či charitativních organizacích. I jejich práce je velice cenná
a musíme si jí vážit.
Johann Wolfgang Goethe kdysi
napsal: „Nelze být vždy hrdina, ale
vždy lze zůstat člověkem.“ Ohleduplnost, všímavost a tolerance mohou předejít nutnosti konání hrdinských činů. Proto si dovoluji
takovéto uznání a ocenění každodenní práce mnohých – často neviditelných – lidí. Každý má přitom šanci nestát bokem a zapojit
se do tolik potřebných aktivit, jako
je například dobrovolnictví. Je to
jen na nás.

Dalších deset
oceněných

Úroda
brambor

Lidé pomáhali identifikovat hlavní
problémy našeho kraje

Hejtman Běhounek předával
medaile osobnostem

Vysoká sklizeň sráží ceny tradiční
komodity Vysočiny
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Muzea na Vysočině
vydala největší poklady
Výstava s názvem Poklady Vysočiny představuje známé
skvosty i skrytá tajemství sbírek všech muzeí a galerií
zřizovaných Krajem Vysočina. Poprvé v historii se pohromadě,
na společné akci, představí nejvýznamnější a nejhodnotnější
exponáty vybrané ze stálých výstav i depozitářů.
Petr Palovčík

Unikátní předměty v jihlavském
Muzeu Vysočiny a Oblastní galerii Vysočiny návštěvníci mohou
vidět do února příštího roku,
pak se přestěhují do Třebíče.

„Výjimečné nejsou jen vybrané předměty, ale také spolupráce
Muzea Vysočiny v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě a Pelhřimově společně s galeristy z Jihlavy
a Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě a Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě,“

Přilbu nadporučíka hr. Wallise z Moravských Budějovic, který patřil k rakouským kyrysníkům, představuje kurátorka
výstavy Eva Pejchalová.

vypočítává spolupracující subjekty
radní kraje Vysočina Marie Kružíková (ČSSD) a dodává: „Další
unikátností je putovní ráz výstavy, po krajském městě totiž zavítá
do dalších okresních výstavních
sálů.“ Řada unikátních exponátů dosud nebyla vystavena nebo je

Partnerství Vysočiny
a Zakarpatí pokračuje
sedmým rokem
Vzácné archiválie na výstavu zavítaly z Pelhřimova.

návštěvníci mohli vidět před dlouhou dobou. Vedle sebe přitom jsou
sekce mineralogické, biologické,
národopisné a další. V jedné místnosti tak má každý šanci vidět
jak Stonařovský meteorit, surové
i broušené vltavíny, saracénskou
přilbu, betlémy z různých koutů

kraje či vzácné archiválie. Výstavu doprovází i řada doplňkových
programů, které mimo jiné veřejnost seznámí i s činností pracovníků muzeí při pravidelné a nutné
péči o exponáty v depozitářích.
Vznik výstavy mimořádnou dotací
finančně podpořil Kraj Vysočina.

Kraj Vysočina hostil Česko-čínské obchodní fórum
Na konci října přijela na Vysočinu delegace z čínské
provincie Chu-pej. Spolu s guvernérem Wang Kuo-šengem dorazilo i několik desítek byznysmenů,
kteří se zúčastnili historicky prvního Česko-čínského
obchodního fóra na Vysočině.
V rámci něj byla uzavřena čtyzdravotnictví a nevylučujeme rozvoj vztahů v dalších oblastech.
ři memoranda o spolupráci. SpoVýsledky se ukážou časem, uvidílečnost Jihlavan airplanes podepsala hned dvě, s čínskými
me, zda obě strany dokážou nabípartnery bude pracovat na vývozený potenciál využít,“ říká hejtji a výrobě ultralehkých letounů
man Kraje Vysočina Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD).
a trenažérů. Spolupráci navázala
Delegace z deváté nejlidnatější
a stvrdila podpisem také krajská
hospodářská komora s občínské provincie si na Vysochodní komorou v čínčině prohlédla i několik
ské provincii.
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společnost Bohemia Machine
ve Světlé nad Sázavou nebo třebíčskou firmu TTS. Někteří si
pak prohlédli sídlo Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina
nebo Nemocnici Jihlava.

foto: Jaroslav Loskot

Kraj Vysočina dlouhodobě spolupracuje se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, cílem partnerství je obohacení
o nové zkušenosti, lepší poznání
obou regionů i podpora základních
lidských hodnot, rodinných vazeb
a sounáležitosti. Více než šestiletou
spolupráci nepřerušil ani válečný
konflikt na východě Ukrajiny, který
se sice Zakarpatí přímo nedotýká, ale
krize se projevuje ve všech regionech
země. Znehodnotila se ukrajinská
měna, znatelně se zdražuje.
„Ani přes složitější ekonomickou
situaci jsme se k našim východním
partnerům neobrátili zády, všechny
naše společné projekty byly i letos
dokončeny včas a v plném rozsahu.
Stejně intenzivní pokračovaní předpokládáme i pro příští rok,“ potvrdil
plány hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD).
Kromě investic do veřejně prospěšných zařízení, které zlepšují
podmínky života obyvatel zakarpatského venkova, se jedná o takzvané
měkké projekty, což jsou výměnné
stáže studentů, zdravotníků, pracovníků v sociální oblasti a také umělců.
Projekty se financují prostřednictvím
Dobročinného fondu ViZa, do něhož
rovným dílem přispívá Kraj Vysočina
i ukrajinský partner. Projekty procházejí důslednou několikastupňovou
kontrolou.
Lucie Pátková
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foto: Petr Palovčík

radní Kraje Vysočina
pro oblast multikulturní spolupráce
a neziskový sektor

Veřejné
fórum Vysočiny

„Čínská strana se zajímala
hlavně o technologie, předpokládám, že pokud budou investovat v našem kraji, přinese to jak
pracovní místa, tak i ekonomický efekt,“ vyjmenovává hlavní

benefity Běhounek. Česko-čínské
obchodní fórum na Vysočině vyvrcholilo podpisem memoranda
o spolupráci mezi Krajem Vysočina a čínskou provincií Chu-pej.
Ondřej Rázl

Foto a video na
iKrajvysocina.cz

Spolupráce s novým zahraničním partnerem čeká společnost Jihlavan airplanes. Na snímku její jednatel Jan Dvořák.
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www.kr-vysocina.cz

Partnerské regiony rozšíří spolupráci

Nová
chráněná
lokalita

Jitka Svatošová

Foto: archiv Kraj Vysočina

Jaderná energie dostává od vlády
ČR zelenou a aktuální začíná být
také otázka možného obnovení
těžby uranové rudy v lokalitě jižně
od Přibyslavi. Samospráva Kraje
Vysočina souhlasila s tím, že pokud
projde schvalovacím procesem Politika územního rozvoje, kterou pro
území celého státu schvaluje vláda,
pak Kraj Vysočina na základě podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v krajských Zásadách
územního rozvoje vymezí plochu
a stanoví územní podmínky ochrany
této lokality.„Mně osobně se ten
záměr vůbec nezamlouvá. Myslím,
že to není ve prospěch ani obyvatel
té oblasti, ani celé Vysočiny. Nelíbí
se mi, že vedení kraje s lidmi ani
samosprávou vůbec nekomunikuje,“ kritizuje postoj kraje zastupitel
Přibyslavi a krajský zastupitel Ota
Benc (ODS). „Byly by ohroženy
zdroje stále dražší pitné vody a těžba by neřešila uranové palivo pro
naše jaderné elektrárny. To nakonec
stejně musíme kupovat v zahraničí,“ upozorňuje Ladislav Jirků
(TOP 09). „Stanovisko Rady Kraje
Vysočina v této věci neznamená
automatický souhlas s těžbou uranu
u Brzkova. Případné těžbě musí
předcházet řada odborných studií,
přísné zpracování EIA a především
rozhodnutí vlády ČR o financování
těžby,“ upřesňuje krajský radní
Martin Hyský (ČSSD) a dodává, že
ani Kraj Vysočina v této záležitosti
neřekl poslední slovo. Hejtman kraje
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) si nyní
od MOP vyžádá související studii
proveditelnosti a zajistí zpracování
její nezávislé analýzy.

Kultura, regionální divadlo i film, zemědělství, podpora podnikatelských aktivit,
sport, ale především školství a gastronomie budou v příštích letech společným
jmenovatelem pro rozvoj spolupráce Kraje Vysočina, Nitranského samosprávného
kraje (Slovensko) a regionu Champagne-Ardenne (Francie).

Hejtmani těchto partnerských
krajů se na tom shodli na společném jednání v Jihlavě.
„V případě slovenské strany využíváme výhodu minimální jazykové bariéry a pravidelně vysíláme na Slovensko
studenty středních škol na soutěže i na praxi. Francouzská
strana chce s Vysočinou nově
spolupracovat v oblasti zemědělství a plánuje širší kulturní spolupráci. Do té bychom
v budoucnu rádi zapojili více
regionálních složek, a to i těch
neprofesionálních,“ uvedl pro
měsíčník Kraj Vysočina hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
S ohledem na cílení budoucí spolupráce navštívili hejtmani novoměstského v ýrobce lyží společnost SPORTEN,
prohlédli si biatlonov ý areál
Vysočina Arena, otevřeli v ýstavu fotografií z partnerských regionů v novoměstské
nemocnici a navštívili Zelenou horu ve Žďáru nad Sázavou, zapsanou na seznamu
Foto také na str. 8.
UNESCO.

Video na www.iKrajvysocina.cz

Generální ředitel společnosti Sporten Nové Město na Moravě Ján Hudák vysvětluje hejtmanovi Kraje Vysočina Jiřímu
Běhounkovi a předsedovi Nitranského samosprávného kraje Milanovi Belicovi postupy výroby novoměstských lyží.

Jitka Svatošová

Veřejné fórum: podpora místního zemědělství a lepší silnice
Přes 130 účastníků Veřejného fóra
Vysočiny se snažilo najít a pojmenovat největší problémy kraje. Sešli
se v jihlavském sídle Kraje Vysočina
u jedenácti kulatých stolů, vždy zasvěcených specifické oblasti. Diskutovali o současných problémech
a cílem bylo vybrat ty, které mají
největší dopad na život v našem kraji. „Po špatných silnicích a podpoře

zemědělství jako další důležité
věci k řešení fórum označilo nutnost udržení kvalitních pracovníků na Vysočině, zachování služeb
na vesnicích a koordinaci subjektů v cestovním ruchu,“ uvedl radní
Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský (ČSSD).
K diskusím nad aktuálními
problémy byli pozváni zástupci

Podpora intenzivního, udržitelného a moderního zemědělství
v Kraji Vysočina
2.
Špatný stav silniční infrastruktury
3.
Zajistit a udržet kvalitní lidské zdroje v regionu
Zachování a dostupnost služeb na venkově (pošta, škola,
4.
prodejna, lékař, sociální péče)
Nedostatečná a nekvalifikovaná koordinace subjektů v cestov5.
ním ruchu ve městech a regionu (VS, podnikatelé…) k oboustranně výhodné spolupráci
6.
Ochrana půdy a vody v krajině
Podpora technických a řemeslných oborů i v oblasti vzdělávání
7.
dospělých
8.
Potřeba zvýšení dostupnosti terénních sociálních služeb
Provozování a údržba sportovišť a táborových základen
9.
a kluboven
10. – 12. Nedostatek jeslí a míst v nich
Zaměřit se na primární prevenci zejména u dětí (kouření,
10. – 12.
strava, alkohol, drogy)
10. – 12. Chybí provázanost sociálně-zdravotnických služeb
1.

foto: archiv Kraje Vysočina

Druhé místo v mezinárodní
studentské soutěži zajistil žačkám
ze Střední školy gastronomické
Adolpha Kolpinga ve Žďáru nad
Sázavou speciální dort. Tvar měl
obrysy euroregionu Dunaj–Vltava
a marcipánové detaily odkazovaly
na společnou historii, unikátní
památky i na špičkové sportovní
areály dané oblasti.

Porota soutěže Představ Evropský region Dunaj–Vltava, aneb co
se změnilo 25 let po pádu železné
opony ocenila sladké dílo stříbrnou
značkou, stejně jako obraz studentů z Naam. Zlato dostali autoři kvízové hry Show regionů ze Základní školy kreativity a informatiky
Gmünd. „Studentky podle poroty
správně popsaly dopad pádu železné opony na možnost navázání
spolupráce v euroregionu Horní Rakousko, Mostviertel a Waldviertel,
Dolního Bavorska s Altöttingem,
Horní Falce, Plzeňského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. To
rozhodlo o jejich úspěchu,“ pojmenovala důvod ocenění krajská radní
Jana Fialová (ČSSD).
Do finále se studentky ze Žďáru
nominovaly vítězstvím v regionálním kole. To proběhlo v každé ze
sedmi zapojených oblastí. Vždy
do mezinárodního kola postoupily tři nejlepší práce. Jen kreativita
a zručnost soutěžících přitom rozhodovaly o tom, jakou oblast si
vyberou k osobitému znázornění,
jestli kulturu, cestovní ruch, umění,
vědu a výzkum nebo vzdělávání.
Petr Palovčík

Video na zdravykrajvysocina.cz

Účastníci Veřejného fóra vybírají nejzásadnější současné problémy, které
mají dopad na život v našem kraji.

příspěvkových organizací, odborných institucí, podnikatelů, veřejné
správy a vítána byla i nejširší veřejnost. „Chtěli jsme zapojit ty, kteří
mají oči otevřené a není jim lhostejné okolí a to, co se v něm děje,“ vysvětluje výběr účastníků vysočinský hejtman Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD), který nad akcí převzal
záštitu.
„Problematičnost a dopad
na veřejnost u vytypovaných témat sociologové ověří u veřejnosti a výsledky předají jednotlivým

odborům na kraj prověří problémy průzkumem a výsledky budou řešeny jednotlivými odbory,“ vysvětluje účel setkání Jiří
Běhounek.
Rozsáhlá diskuse se v jednotlivých skupinkách věnovala podnikání a zaměstnanosti, vzdělávání, zdravotnictví, sociální oblasti
a bydlení, dopravě, veřejné správě a rozvoji venkova, zemědělství
a životnímu prostředí, cestovnímu ruchu a volnočasovým aktiviPetr Palovčík
tám.

Cestáři v regionu jsou na zimu připraveni
Silničáři na Vysočině jsou letos
v zimě připraveni vyjet se 151 sypači s různými nástavbami, 19
frézami a metači,
připraveno je
267 radtisíc tun množství
lic a plupřipraveného
hů a dalších
více než sto
chemického
kusů techniky je
posypu
zajištěno dodavatelsky. Ve skladech mají
zásobu posypové soli
a drti, která by jim měla vystaNa 700 km silnic se musí ošetřit do tří hodin po nasněžení.
čit na celou zimu. Jde o 22,5 tisíce tun chemie a téměř 80 tisíc tun
písku a drtě.
Následky zimy zmírňují silničáři
zásněžky. Dispečink KSÚSV,
„Údržba silnic v zimě přijde
na těchto nejdůležitějších tazích,
na který se mohou lidé obracet,
zhruba na 200 milionů korun.
kterých je v regionu asi 700 km,
funguje na Vysočině na telefonPodle našich statistik byly nejdo tří hodin po spadu po celý
ním čísle 567 117 100. Jde o nadražší zimy v letech 2005/2006
den,“ upřesnil Libor Jouhrávanou linku, která je
a 2008/2009. Náklady v obou
kl. Celkem tak udržují
v provozu celoročně.
50 07 km:
případech přesáhly 230 milionů
5007 km.
Období zimní údržby je
to je celkokorun,“ uvedl náměstek hejtmaPřed sněhovými zálegislativně stanoveno
ě
vá délka v zim
na pro oblast dopravy Libor Jouvějemi budou na úzena termín od 1. listopaudržovaných
kl (ČSSD). „Silnice I. třídy, stejně
mí Kraje Vysočina
du do 31. března.
vozovek.
jako klíčové silnice II. a III. tříd se
chránit celkem 60 kiloEva Vorálková
udržují až na výjimky chemicky.
metrů vozovek dřevěné

Přeshraniční projekt Senior plus, zaměřený na aktivní seniorskou politiku,
si připsal významné ocenění. Úspěšná
spolupráce mezi Krajem Vysočina
a Dolním Rakouskem neušla pozornosti
Evropské komise – projekt si vybrala
k propagaci jako příklad dobré praxe.
„Jde o ocenění naší soustavné práce, je
dokladem, že seniorská politika na Vysočině funguje,“ uvedl krajský radní
pro oblast sociálních věcí a prorodinné
politiky Petr Krčál (ČSSD).
Cílem projektu byla podpora aktivního životního stylu generace 55+.
Na Vysočině byly zavedeny tzv. Senior
pasy, jejichž držitelé mohou čerpat slevy a výhody. „V současnosti vlastní Senior pas Kraje Vysočina více než 15 000
držitelů,“ přibližuje radní Krčál. Obdobný systém podpory obyvatel v předseniorském a seniorském věku funguje
v Dolním Rakousku přes deset let.
Důležitou součástí projektu byly
i vzdělávací a volnočasové aktivity,
na Vysočině například Letní škola pro
seniory, jejíž vzdělávací bloky na krajském úřadě nadále probíhají. Největší
zájem měli lidé o akce pro celé rodiny, karnevaly a veselice, na rakouské
straně se oblibě těšily kurzy Univerzity
třetího věku na Univerzitě v Křemži
(Krems).
Marek Homolka


Nemocnice Pelhřimov
opravuje gynekologii
a rozšiřuje provoz
rehabilitace
Gynekologicko-porodnické oddělení
pelhřimovské nemocnice má nová
okna. Provozovatel s podporou zřizovatele Kraje Vysočina výrazně zpříjemnil pobyt klientek i činnost zdravotního
personálu. Stará okna byla ve značně
havarijním stavu a dlouhou dobu
komplikovala provoz oddělení. Náročné bylo vytápění budovy i případné
větrání. V nevyhovujícím stavu byla
i spojovací chodba, která byla v rámci
akce také zrestaurována. Celkem bylo
vyměněno 102 plastových okenních
sestav a dveří. Jejich součástí jsou
vnitřní a venkovní parapety, sítě proti
hmyzu a vnitřní žaluzie. Rekonstrukce
bude dokončena v dubnu příštího roku
výměnou prosklení schodiště.
Už v měsíci říjnu rozšířila Nemocnice Pelhřimov provoz rehabilitačního
oddělení o novou magnetoterapii.
V ordinaci jsou umístěna tři lůžka,
doplněná dvěma přístroji Dima V5 pro
danou léčbu. Cena nového vybavení
s příslušnými aplikátory je sto tisíc korun. Ordinace pacienti najdou v prvním
nadzemním podlaží objektu, kde sídlí
rehabilitační oddělení.  Petr Palovčík

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava
www.vysocinatourism.cz

Elektronický katalog pobytů
v Kraji Vysočina pro rok 2015
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foto: Luboš Pavlíček

Dort zobrazil
novodobé dějiny
euroregionu

foto: Jaroslav Loskot

Problémy definované v rámci Fóra Kraje Vysočina 2014

Seniorský projekt
poslouží jako dobrý
příklad

Nabídka spolupráce
pro subjekty podnikající
v oblasti cestovního ruchu
Příspěvková organizace Vysočina Tourism připravuje elektronický
katalog nabídky pobytů v Kraji Vysočina pro rok 2015 (www.regionvysocina.cz/pobyty), jehož prostřednictvím bude nabídku platnou pro
sezonu 2015 prezentovat.
Tímto se obracíme na všechny subjekty (soukromé, veřejné i neziskové),
které mají zpracované produkty/pobyty zahrnující kromě ubytování
i další služby, s nabídkou spolupráce, jejímž předmětem je bezplatné
uvedení ve uvedeném elektronickém katalogu.
Odpovídající podklady pro zařazení do katalogu je možné zasílat
do 31. 12. 2014 výhradně elektronicky na e-mail: jitka.mattyasovska@
vysocinatourism.cz. Další informace včetně zpracovaného vzoru najdete
na www.vysocinatourism.cz nebo na tel. č. +420 606 775 428.
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Kraj Vysočina posedmé
předával nejvyšší ocenění

Fotografie na stránce: Jaroslav Loskot.

MUDr. Jaroslav Šilhan
Skleněná medaile

Zakladatel jihlavské cévní
chirurgie. Díky své houževnatosti a vzácnému přístupu
pomohl vychovat generaci
chirurgů, kteří dnes tvoří jádro
chirurgického oddělení v Jihlavě.
Jaroslav Šilhan vždy byl a dosud
je aktivní i mimo operační
sál a chirurgii. Stále slouží
v jihlavské nemocnici i na krajské
zdravotnické záchranné službě.

Foto a video na
iKrajvysocina.cz

Desítka osobností, letošních držitelů nejvyšších ocenění Kraje Vysočina.

Horácké divadlo v Jihlavě hostilo na konci října už
sedmé předávání nejvyšších ocenění Kraje Vysočina.
K dosud oceněným 49 osobnostem se letos přidalo
dalších deset, jejichž příběhy, práce, významné skutky
nebo dílo Vysočinu a její obyvatele obohatily.
„Na Vysočině žije přes 510 tisíc
osobností, jsem rád, že alespoň
hrstku z nich můžeme ocenit a vyjádřit jim tak díky za reprezentaci
našeho kraje,“ řekl při předávání
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Významné osobnosti oceňuje krajské zastupitelstvo od roku 2008, způsob
výběru laureátů je zakotvený dokonce v jeho Zásadách. V letošním
roce si ocenění odnesly dvě ženy
a osm mužů, hejtman Jiří Běhounek předal dvě kamenné, šest skleněných a dvě dřevěné medaile.

Ocenění:
Doc. Ing. Ladislav
Slonek, CSc.
Kamenná medaile

Medaile z různých materiálů
mají svou symboliku
Autorem konceptu nejvyšších
ocenění Kraje Vysočina je havlíčkobrodský výtvarník Radomír
Dvořák.

Vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, dlouholetý
děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně,
dlouholetý předseda SK Nové
Město na Moravě. Vedle svého
rozsáhlého odborného působení v oboru dřevařství si tak připsal i zásluhy o nebývalý rozvoj
novoměstského sportu, který
vyvrcholil mistrovstvím světa
v biatlonu.

Kamenná medaile
Kamenná medaile je nejvyšším
oceněním Kraje Vysočina, které
je určené tomu, kdo se svojí dlouhodobou prací zasadil o významný prospěch obyvatel Vysočiny.
Materiál autor zvolil kvůli jeho
stálosti a neměnnosti jako připomínku stálosti a neměnnosti výsledků práce oceněného. V neposlední řadě je mrákotínská žula,
ze které je artefakt ručně tesaný,
typická pro Vysočinu.
Skleněná medaile
Druhým nejvyšším oceněním
Kraje Vysočina je skleněná medaile. Získávají ji osobnosti, které jednorázovým činem nebo svojí
dlouholetou prací přispěly k rozvoji kraje a prospěchu jeho obyvatel. Materiál symbolizuje čirou
a nezištnou podstatu skutků oceněného. Sklo je navíc dalším materiálem, který je pro Vysočinu
charakteristický.
Dřevěná medaile
Ti, kdo svojí aktivitou přispěli
k propagaci dobrého jména kraje a jsou tak příkladem pro ostatní, jsou oceněni dřevěnou medailí.
Materiál symbolizuje houževnatost, pružnost a růst mládí. Je ručně vyřezávaná ze dřeva jeřábu
ptačího, který je heraldickým znamením Vysočiny.

Mons. Mgr. Michael Josef
Pojezdný, O. Praem.
kamenná medaile

Naděžda Dobešová
Skleněná medaile

Mgr. Miloš Doležal
Skleněná medaile

Třebíčská rodačka Naděžda Dobešová je sedminásobnou mistryní světa v kuželkách. Byla vyhlášena nejlepší kuželkářkou
dvacátého století, dodnes aktivně
závodí a trénuje nové adepty.

Tvorba spisovatele, básníka,
rozhlasového redaktora,
publicisty a dokumentaristy
Miloše Doležala je nerozlučně
spjata s Vysočinou. Ta
vstoupila téměř do všech jeho
básnických a historických knih
i televizních a rozhlasových
dokumentů a pořadů. Je propagátorem Vysočiny, jejích míst
i osobností, pomáhá odhalovat
zapomenuté příběhy i hrdiny.

Akad. mal. Venda Truhlářová
Skleněná medaile

Vladimír Makovský
Skleněná medaile

Akademická malířka Venda
Truhlářová zachytila na svých
nesčetných plátnech především
poeticky laděnou krajinu
Vysočiny. Za svoji uměleckou
dráhu uspořádala desítky
výstav doma i v zahraničí.
Ocenění převzala neteř Zdeňka
Danková, roz. Zrzavá.
PhDr. Jaroslav Svoboda
Skleněná medaile

Opat Královské kanonie premonstrátů na Strahově,
předseda Konference vyšších
představených mužských řeholí
v České republice, definitor
řádu premonstrátů a konventuální kaplan suverénního řádu
maltézských rytířů. Za předchozího režimu se účastnil boje
proti nedemokratickému zřízení.
Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina
získal za své tehdejší postoje
a za celospolečensky přínosnou
práci nejen ve prospěch
Vysočiny a jejích obyvatel.

Sklářský výtvarník Jaroslav
Svoboda patří mezi přední umělce,
kteří žijí a tvoří na Vysočině. Jeho
tvorba byla oceněna na domácích
i zahraničních sklářských
soutěžích a přehlídkách. V roce
2012 například prezentoval svou
tvorbu v pražském Karolinu.

Vlastivědný badatel, genealog, zakladatel a čestný člen Vlastivědné
a genealogické společnosti, čestný člen brněnské Moravské genealogické a heraldické společnosti,
kronikář a autor desítek odborných publikací a článků. Publikoval v různých periodikách několik
desítek tematických článků a pojednání, byl předsedou redakční
rady týdeníku Velkomeziříčsko,
po desetiletí psal kroniku města
Velké Meziříčí. Ocenění převzala
dcera Vladimíra Hortová.
V letošním roce je to historicky
posedmé, kdy Kraj Vysočina poděkoval významným osobnostem
regionu za jejich práci, důležité
skutky, dílo a tvorbu. Těší mě, že
jsem měl tu čest v roli hostitele zahájit slavnostní večer u příležitosti udělení nejvyšších ocenění Kraje Vysočina a osobně se poznat
s lidmi, kteří si dokážou stanovit
vysoké cíle a jsou pro veřejnost pozitivním vzorem. Bez nich a jejich
příběhů by Vysočina nebyla tím,
čím je. Všem oceněným i touto cestou děkuji za to, že pomáhají vytvářet historickou hodnotu Vysočiny, která je i díky nim regionem
bohatým na osobnosti.

Jiří Běhounek


hejtman Kraje Vysočina

Vilém Hofbauer
Dřevěná medaile

Vilém Hofbauer pochází
z třešťské hudební rodiny.
V patnácti letech už stačil svými
vynikajícími uměleckými výkony
ohromit odbornou hudební
veřejnost a dosáhnout mimořádných výsledků a uznání.
Vilém sbírá interpretační
ceny od osmi let, vystupuje
nejen jako sólista, ale je také
členem žesťového kvinteta.
Ondřej Slavičínský
Dřevěná medaile

K věci
Jaroslav
Soukup (ČSSD)
starosta města
Jaroměřice nad
Rokytnou, zastupitel
Kraje Vysočina

Volby skončily,
nyní řádná práce
Vážení spoluobčané, milí
čtenáři,
konec října se mimo jiné vyznačoval hodnocením výsledků
komunálních voleb a počátek
listopadu pak tvořením mnohých forem vzájemné spolupráce zvolených zastupitelů. Tato
jednání byla vedena cílem smysluplně vytvořit pracovní týmy
k tvořivé práci pro občany, kteří svými hlasy rozhodli o budoucí podobě vedení našich jednotlivých měst, městysů a obcí.
A v tomto duchu se nesla v neposlední řadě i první jednání
zastupitelstva.
Podstatná většina obcí
a měst mají už po ustavujících
zastupitelstvech a jsou známy
i nově zvolené orgány. Jednání,
mnohdy doprovázená nervozitou, skončila a všichni zastupitelé, starostové a starostky
a další ve funkcích, do nichž
byli zvoleni, se definitivně ujímají práce pro své občany, té
nejvhodnější pro další zvelebování našich obcí a měst.
Není to práce lehká, je to práce s lidmi různých vlastností
a přístupů. Přesto je to práce,
která za to stojí, která, když se
dělá i srdcem, přináší radost.
A její výsledky pak to nejlepší
pro občany. Chci všem v jejich
funkcích, kam byli nově nebo
opakovaně zvoleni, popřát co
nejlepší působení. Ať se naplní
představy jejich, ale hlavně, ať
se jim co nejlépe podaří naplnit
představy a plány jejich voličů,
občanů. Nyní je to už jen a jen
o práci pro lidi a to je na tom,
myslím, to nejcennější, co my
všichni ve veřejných funkcích
svým občanům můžeme dát.
Vám, vážení a milí občané našich krásných vesniček a měst,
přeji, ať se vám prostřednictvím vámi zvolených zástupců
naplní i vaše představy.

Děti v jihlavské
nemocnici
připravuje
na operaci medvěd
Ondřej Slavičínský je mladý
zpěvák se sebevědomým
projevem. Je žákem Dany
Fučíkové. Vedle významných
úspěchů na pódiu se sám
věnuje i organizování benefičních vystoupení. Letos byl
přijat na Konzervatoř Brno
v oboru klasický zpěv.

Dívka Laura a medvěd doprovázejí
nejmenší pacienty, kteří přijdou
do Nemocnice Jihlava na odstranění nosních mandlí. Každý hospitalizovaný pacient dostane do ruky
elektronickou knížku, z níž se dozví
vše o pobytu v nemocnici. Uvidí
fotografie a může také informace
poslouchat. Průvodkyní je děvčátko
Laura, pacientem plyšový medvěd.
„Fotili jsme vyšetření v ambulanci, příchod na pokoj, přejezd
na operační sál i to, co děti čeká
na pokoji. Skutečného pacienta nahradil plyšový medvěd, tak jsme se
u toho i docela pobavili,“ popisuje
přípravy elektronické knížky primář dětského oddělení Nemocnice
Jihlava Martin Zimen.
Děti se díky aplikaci dozvědí víc
o zákroku, který podstupují. Zjistí
například, na jakém principu funguje teploměr nebo co znamená
zvýšená teplota. „Pobyt v nemocnici bývá pro děti i jejich rodiče
dlouhý, a proto jsme chtěli nabídnout víc než jen informace o pobytu u nás,“ vysvětluje grafik jihlavské nemocnice Jiří Staněk, který
dal knížce podobu. Elektronická
knížka je už třetím dílkem jihlavské
nemocnice.
Lucie Pátková

4 AKTUÁLNĚ Z REGIONU

„Oslavám vzniku Československa na českém velvyslanectví v Paříži letos pomohli studenti hotelových škol z Havlíčkova Brodu,
Třebíče a Velkého Meziříčí, kteří
prezentovali regionální recepty
a uspěli se svým kulinářským uměním. Mladá generace má dostat
příležitost seznámit se s dozvuky
historie a v tomto případě být i její
novodobou součástí. Hosté ochutnali i produkty Pivovaru Jihlava,“
uvedla Marie Kružíková (ČSSD),
radní kraje Vysočina pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Ta spolu s velvyslankyní České republiky v Paříži
Marií Chatardovou otevřela výstavu třebíčského grafika a malíře
Emanuela Ranného. Umělec byl
vernisáži osobně přítomen a o jeho
dílo i osobu byl velký zájem. Velvyslankyně zdůraznila dlouholetou
spolupráci mezi Krajem Vysočina
a regionem Champagne-Ardenne
a pozvala firmy z Vysočiny na velvyslanectví v Paříži, kde mohou
prezentovat své aktivity francouzským partnerům.
Lucie Pátková

Rozpočet a účty
kraje jsou
otevřeny všem
Speciální internetové aplikace
umožňují komukoliv kontrolovat
pohyb na bankovních účtech
Kraje Vysočina. Jednotlivé výdaje
na veřejné služby jsou dostupné
až na úroveň čísel jednotlivých
dokladů. Každý si může sestavit
i vlastní návrh vysočinského
rozpočtu.
„Je to snaha o maximální
otevřenost, protože není skrytý žádný účet nebo platba,“
vysvětluje Vladimír Novotný
(ČSSD), náměstek hejtmana
pro oblast financí, a dodává:
„Od spuštění těchto aplikací je
o ně velký zájem.“ Jednoduchou
a přehlednou formou je možné získat představu o přesném
objemu rozdělovaných financí,
včetně toho, do jakých oblastí
jsou určeny.
„Výdaje jsou přiřazovány
ke konkrétním veřejným službám,
jako jsou zdravotnictví, školství
nebo doprava,“ upřesnil náměstek Vladimír Novotný „Jediným
omezením je nutnost dodržet
zákon na ochranu osobních údajů,“ dodal.
Druhá, tzv. bublinová aplikace
umožňuje prostřednictvím skutečných čísel modelovat příjmy i výdaje krajského rozpočtu a uživatel
tak může sestavit svůj vlastní.
Speciální portál najdete na adrese http://www.kr-vysocina.cz/
rozpocet. K přehledu transparentních účtů se uživatelé webu dostanou přes odkaz: Hospodaření
transparentně > transparentní
účty na stránkách Kraje Vysočina.
Petr Palovčík


Dvacátý čtvrtý ročník
Bramborářských dnů
v Havlíčkově Brodě oslavil
tradiční vysočinskou
komoditu. Odborníci
debatovali na semináři
nejen o efektivitě
pěstování.
Petr Palovčík

Veřejnost nakupovala, ochutnávala a soutěžila. Velká letošní
úroda udělala radost právě těm
koupěchtivým, protože zemědělci prodávali podle svých slov pod
cenou.
Tisícovka návštěvníků měla šanci vybírat z tradičních druhů, ale

Krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád
při diskuzi o kvalitě letošní úrody brambor.

seznámila se i s novinkami. Jedním z nich byla speciální odrůda
topinambur. Zájem byl i o nabídku
škrobárenských a potravinářských

firem – pudinků, bramborových
knedlíků v prášku a dalších.
„Podle informací Ministerstva
zemědělství bude na podporu

pěstování konzumních brambor
pro příští rok vyčleněno 50 milionů korun. Dotace přitom dosud
získávali pouze pěstitelé škrobárenských brambor,“ informoval
krajský radní pro oblast životního
prostředí a zemědělství Zdeněk
Chlád (ČSSD).
Celkem bylo v letošním roce
osázeno téměř 24 tisíc ha s předpokládaným výnosem asi 27,5 t
na ha. „Chceme stále připomínat
široké uplatnění typické vysočinské komodity a motivovat spotřebitele k nákupu domácí produkce,“ doplnil radní Zdeněk Chlád,
který sledoval i zábavnou část
akce. Nejdramatičtější soutěž –
škrabání tří kilogramů zemáků
na rychlost – vyhrál domácí Miloš Pejšek, který těsně porazil loňskou vítězku, vlastní manželku.

V Jihlavě pomáhají obětem trestných činů
V Jihlavě už rok funguje poradna
Probační a mediační služby. Obracejí se na ni lidé, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Její pracovnice
Milada Karásková a Hana Kuklová
pomáhají lidem – možným obětem trestných činů – zorientovat
se v oblasti trestního řízení. Nabízejí v poradně na třídě Legionářů 9
právní a psychosociální podporu,
včetně návazné psychoterapie.
Poradenství v rámci evropského projektu s názvem Proč zrovna
já? mohou využít všichni bez ohledu na druh trestného činu nebo
na stav trestního řízení.

Pokud hledáte odpovědi na následující otázky:
 P roč se to stalo zrovna mně? Proč zrovna já?

 Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu?

 J ak a kde podat trestní oznámení, jak získat informace o vyšetřování?

 Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá odpovědnost
za trestný čin?

 Jak sepsat odvolání, jak uplatnit nárok na náhradu
škody?

 Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci,
vzteku a strachu?

K
 de a jak rychle získat důležité právní informace
a informace o průběhu trestního řízení?

 Je možné někomu anonymně svěřit své obavy,
nejistoty a starosti?

Pak je tato poradna řešením.
Poradnu mohou zájemci navštívit v pondělí v době od 15.00 do 16.00 nebo ve středu od 16.00
do 17.00. V jiné dny lze kontaktovat pracovnice na telefonních číslech 567 563 371 nebo
567 563 374 nebo na emailových adresách: mkaraskova@pms.justice.cz a hkuklova@pms.justice.cz.

Monika Brothánková

Jména květin
Trend humanizace sociálních služeb
v pobytových zařízeních zřizovaných
Krajem Vysočina se odráží i v budoucích názvech organizací poskytujících
tyto služby. „V praxi to znamená, že
na přání vedení konkrétních domovů
a jejich klientů krajské zastupitelstvo
projedná změnu názvů, v jejichž
jméně nyní figuruje spojení ústav
sociální péče,“ uved krajský radní
pro oblast sociálních věcí Petr Krčál
(ČSSD). Ústav sociální péče Křižanov,
příspěvková organizace bude nově
od 1. ledna 2015 používat označení
Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace. Diagnostický ústav
sociální péče Černovice, příspěvková
organizace se bude od Nového
roku jmenovat Domov Kopretina
Černovice, příspěvková organizace. „Tady vedení domova vsadilo
na jednu z nejrozšířenějších květin
rostoucích v jeho areálu,“ prozradil
Petr Krčál. Už v minulosti změnily
název například Ústav sociální péče
Těchobuz, který dnes nese jméno
Domov Jeřabina nebo Ústav sociální
péče Jinošov, který je Domovem bez
zámku.
Jitka Svatošová

Další stipendia

Stovky žáků vybraných základních
škol mohly v listopadu využít osvětovou akce zemědělských podniků
v regionu. „Chceme žákům, kteří
rozhodují o své budoucí profesi,
ukázat zemědělství jako moderní
odvětví se širokým záběrem,
v němž najdou uplatnění na Vysočině,“ sdělil krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád (ČSSD). Pomoci
by měl film o zemědělství nebo
krajská stipendia pro obor zemědělec – farmář, který nabízejí Česká
zemědělská akademie v Humpolci,
Vyšší odborná škola a Střední škola
zemědělsko-technická Bystřice
nad Pernštejnem, Hotelová škola
Světlá a Střední odborná škola
řemesel Velké Meziříčí a SPŠ a SOU
Pelhřimov na pracovišti v Kamenici
nad Lipou.

Eva Neuwirthová

Ocenění nápadů,
originality a aktivity
Nápady lidí z Vysočiny obstály v mezinárodní soutěži Přeshraniční cena
2014. Odborníci hledali originální myšlenky a jejich zdařilé uvedení
do praxe. Na slavnostním vyhlášení
cenu převzali například zástupci ekologického centra z Chaloupek u Kněžic nebo provozovatel rodného domu
Jana Kubiše.
V jednotlivých kategoriích soutěžily
projekty vysočinské a z Dolního Rakouska, a to se zaměřením na sociální
oblast včetně využití volného času;
hospodářství, stavby a bydlení;
životní prostředí a celkový rozvoj.
Kraj Vysočina reprezentovaly aktivity
už dříve oceněné v kláních jako
Skutek roku, Vesnice roku nebo Zlatá

jeřabina. „Je skvělé, že lidé z Vysočiny
a jejich aktivity obstáli v náročné
mezinárodní konkurenci a dokázali,
že mají skvělé nápady i dostatek sil
a umu na jejich realizaci,“ okomentoval výsledky Martin Hyský (ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje a územního
plánování. Porota posuzovala v 11
kategoriích celkem 22 aktivit z každé
země. Vysočinští zástupci si odnesli
5 ocenění. „Zaujalo například i on-line
připomínkování konceptu nového
územního plánu Jihlavy, kdy porota
ocenila možnost velkého zapojení
veřejnosti,“ uzavřel komentář k soutěži Martin Hyský.

foto: archiv Kraje Vysočina

foto: archiv Kraje Vysočina

Přímo pod Eiffelovou věží
na Velvyslanectví České republiky
se na konci října uskutečnila slavnostní recepce, která byla nejen
oslavou českého státního svátku.
Přijelo asi tisíc hostů; členy diplomatického sboru, představitele
francouzského veřejného a kulturního života doplnili zástupci
komerční sféry, krajané a ostatní
přátelé České republiky.

foto: archiv Kraje Vysočina

Úroda brambor těší
spotřebitele, zemědělce méně

Kraj Vysočina se
představil v Paříži

Pokrmy na pařížskou recepci
připravili studenti ze tří hotelových
škol na Vysočině.

www.kr-vysocina.cz

Za sdružení FANTAZÁCI převzala zaslouženě ocenění Soňa Dudková.

Petr Palovčík

CESTOVÁNÍ A KULTURA 5
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Rozhledna na hradě Orlík

Recept

Horký nápoj

foto: Petr Novák

O sychravých podzimních večerech
se hodí něco pro zahřátí. Jeden takový tip zaslala i Viera Lovětínská
z Batelova na Jihlavsku.
Na přípravu jejího horkého nápoje budeme potřebovat 2 pomeranče, citron, láhev červeného vína, 25 dkg kostkového cukru, kousek skořice a 4 hřebíčky.
Dle chuti pomerančovou šťávu
a rum.
Cukr otřeme o citronovou
a pomerančovou kůru (chemicky neošetřenou). Potom kostky
i kůru z citronu a pomerančů
vložíme do hrnce s trochou vody.
Přidáme koření a pomalu vaříme,
aby aroma z koření i kůry zůstalo vyvařené ve vodě. Následně
přilejeme víno a necháme nápoj

GPS souřadnice: 49.5446128°N, 15.3826011°E

Nová rozhledna nabízí netradiční
výhled na okolí Humpolce.

Z vrcholové plošiny ve výšce
22 m se naskýtá kruhový pohled
nejen na Humpolec a okolní krajinu, ale i na kopce vzdálenější,
jako Křemešník, Čeřínek, Strážiště, Javořici a Lipnický hrad. Podmínkou je k tomu příznivé počasí.
Zajímavý je i pohled shora na zakonzervované pozůstatky staveb
v hradním areálu.
Rady na cestu: V zimním období, až na výjimky, které lze najít na webových stránkách, je rozhledna zavřena: je třeba počkat
na jaro. Zdálky poznáte, že je přístupná, podle vlajícího červeného
praporu se znakem prvních majitelů, pánů z Dubé – zavinuté střely. Pěším turistům lze doporučit

absolvování naučné stezky Březina, která vede úbočím vrchu
Na Štůlách a seznamuje zájemce
s pozůstatky důlní činnosti – uvidí odvaly, pinky, haldy a dobývky z doby, kdy se tu kutalo zlato
a stříbro.
Petr Novák

Folklorní soubor Pramínek objevoval krásy Mexika
místní pouti,“ přibližuje muzikant
Pramínku Matěj Dohnal. Soubor vystupoval s tradičními tanci

Na jednom z festivalů se se členy Pramínku vystřídaly na pódiu také soubory z Kolumbie, Bolívie a Panamy.

Osobnost regionu

Zde odpočívá Václav Jícha.

pochopí i mezinárodní publikum,“
doplňuje Dohnal s tím, že mexičtí diváci byli mnohem vřelejší než
čeští. Nechyběl potlesk ve stoje ani
ohlušující jásot při zvedačkách.
Soubor jezdí do zahraničí přibližně jednou až dvakrát ročně.
Pravidelně ob rok navštěvuje například Dožínky v Chorvatsku.
Na tuto finančně náročnou cestu přispělo výrazně Ministerstvo
kultury, Kraj Vysočina i město Jihlava. Počátky Pramínku se datují
od roku 1986, kdy se stal dětskou
složkou souboru Vysočan. V roce
2007 se osamostatnil a včetně
svých dvou dětských souborů má
na 80 členů. Po celou dobu ho vede
Miloslav Brtník.
Monika Brothánková

Monika Brothánková

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

Divadelní Horác opět ocenil
nejoblíbenější herce
Divácká anketa Horác vyhlašovaná krajským Horáckým divadlem
Jihlava už zná své letošní vítěze.
Titul nejoblíbenější herečky získala
Lenka Schreiberová. „Moc mě to
překvapilo a potěšilo. Měla jsem
z vítězství opravdu radost. Krásnou
roli jsem měla v Prokletí nefritového škorpiona, proto na mě lidé asi
nezapomněli.“
Nejoblíbenějším hercem se podle diváckého hlasování stal Petr
Soumar. Ztvárnil například postavu lázeňského plavčíka Antonína
Důry v inscenaci Rozmarné léto.
„Ocenění si vážím. My herci se
často pochval nedočkáme, takže
ho vnímám jako takovou pozitivní reflexi od našich diváků, že nás
mají rádi,“ prozradil Petr Soumar,
kterého teď můžeme vidět v nové
muzikálové inscenaci Někdo to rád
horké.

Divadelní Horác je hlavně poděkováním diváků celému souboru.
„Je nedílnou součástí historie divadla a patří k jeho oblíbeným aktivitám,“ přiblížila radní pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková (ČSSD).
Mladým talentem se stala herečka
Vladimíra Čapková a Zlatého Horáce za celoživotní přínos Horáckému
divadlu získal herec Zdeněk Dryšl.
Monika Brothánková


Zdeněk Dryšl přebírá ocenění Zlatý
Horác.

Křížovka o ceny

Václav Jícha – malíř vysočinských zim

Akvarel je malba, při které se používá barva rozpustná ve vodě (vodová barva). Maluje se na různé povrchy, nejčastěji se používá papír, ale i papyrus, plast nebo kůže, látka, dřevo a plátno. Vodová
barva ne zcela kryje, a tak podklad obvykle prosvítá. Akvarelová malba má původ v umění starého Egypta, podobné znaky se pak vyskytují ve středověkých rukopisech a přetrvávají až do renesance.
Během renesance tvořil i význačný předchůdce akvarelu, největší německý malíř a rytec ... viz tajenka ..., jenž mj. napsal tři knihy, zhotovil přes tisíc kreseb, téměř 300 rytin a namaloval 188 obrazů,
z toho 86 akvarelů. Vrcholného uznání se akvarelu dostalo vlivem tvorby Williama Turnera (18. stol.), dodnes považovaného za jednoho z největších mistrů anglického umění.
POMOC:
ATTILA, RÉT,
RÍO,

foto: Pavel Kryštof Novák

Každým rokem, když přebírá
vládu po podzimních plískanicích
paní Zima, vyzvednu ze svého
depozitáře akvarel Václava Jíchy
a zavěsím ho na místo jemu už
odedávna určené. Tedy tam, kde
je na zadumanou vysočinskou
zimu nejlepší pohled.
Nevím přesně, kde byl obraz
malován, předpokládám, že to
bylo v okolí Fryšavy, kde nalezneme na domě vyzdobeném sgrafity
Karla Němce i Jíchovu pamětní
desku.
Letos 22. listopadu uplyne
už 140 let od malířova narození v Bystřici nad Pernštejnem.
Po měšťanské škole v Novém
Městě na Moravě absolvoval v roce 1894 Učitelský ústav
v Brně. Působil pak mimo jiné
na školách v Jaroměřicích, Jemnici
a Strážnici.
V Jaroměřicích se v letech
1901–1902 stal kolegou a přítelem
básníka Otokara Březiny, kterého
uvítal v roce 1903 i na Fryšavě.
Sem se Jícha přestěhoval na penzi

a písněmi z regionu Horácka. „Velký úspěch měly řemeslné tance,
které mají příběh, spád a snadno je

foto: archiv souboru Pramínek

Folklorní sdružení České republiky hledalo pro spřátelené sdružení z Mexika soubor, který navštíví
tamější kulturní akce. Do výběrového řízení se přihlásil i jihlavský soubor Pramínek a jako jediný
uspěl. Na čtyřtýdenní cestu se tak
v říjnu vypravila 31členná skupina
muzikantů, tanečníků a zpěvaček
v čele s vedoucím souboru Miloslavem Brtníkem.
Za celou dobu bydleli členové souboru v šesti městech a vyjížděli také do okolních oblastí.
Absolvovali celkem 39 vystoupení, převážně v rámci kulturních
nebo přímo folklorních festivalů.
„Dále jsme náš program předváděli třeba na univerzitách a základních školách. Jednou i v rámci

zahřívat, až začne pěnit. Těsně
před bodem varu, aby nám nevyprchal alkohol, s přípravou skončíme. Nakonec podle chuti přidáme pomerančovou šťávu a rum.
Nápoj vám určitě zpříjemní podzimní večery.

foto: archiv Horáckého divadla Jihlava

V první polovině listopadu, bezprostředně po kolaudaci, mohli
turisté poprvé navštívit unikátní
rozhlednu, kterou Martin Franěk,
rodák z Humpolce, zakomponoval
do částečně pobořené hradní věže
v areálu zříceniny hradu Orlík.
K vrcholové plošině stoupá vřetenové schodiště složené ze dvou
částí propojených mezipodestou.
Asi polovina roštových schodů vede
z vnější strany věže a druhá polovina se skrývá v jejích útrobách. Částečně pobořené zdivo doplňuje šedě
zbarvená ocelová pásovina, která
ctí původní tvar a dokazuje, že lze
skloubit moderní architekturu se
staletými objekty tak, že proti tomu
nemají námitky ani památkáři.

2. část tajenky

Vždyť

SPZ Vsetína

Zpráva

Otec (knižně)

1. část
tajenky
Španělsky
řeka

Název
písmene

v roce 1929. Okolní kraj miloval,
což dokazují i jeho obrazy – Sklené, Vlachovice, Blatiny, Roženecké
Paseky. Mimo malování miloval Jícha hudbu, snad pod vlivem Leoše
Janáčka, svého brněnského učitele, hrál na housle a na klavír.
Jícha byl považován za jednoho
z nejlepších moravských akvarelistů. Vystavoval v řadě měst, mimo
jiné v roce 1902 i v Jemnici a v Moravských Budějovicích. V roce 1910
zaujal expozicí osmdesáti akvarelů
v Topičově salonu v Praze.
Tři roky po Jíchově odchodu
na věčnost 30. června 1950, pochován je na hřbitově ve Fryšavě,
se narodil v Náchodě jeho vnuk
Milan Jícha. Ten po vzoru dědečka
získal výtvarné vzdělání a uplatnil
se coby restaurátor. Stejně jako
jeho předek se v malbě věnuje
krajině, i když postupně přešel
od realismu k abstrakci.
Pavel Kryštof Novák

Zn. kusu

Bič Boží

Římsky
1101

Opět

Jméno
zpěvačky
Braxton
Vyvýšenina

Tuzexová
poukázka
Zárubeň

Citoslovce
smíchu
Nářadí (nář.)

Silná černá
káva

Dvojzpěv

Mojžíšův
bratr

Zkr. letiště
Trinidad
Náš politik
(Štefan)

Solmizační
slabika
Příbuzný
Koňské dostihy
Zkr. souhv.
Eridanus

Větší množství

MPZ Slovenska

Vodácký
pozdrav

Had kobra
Lidový pěvec

Svatební
květina
Přilba

Anglicky „to“

Drahokam

Lahodný
nápoj
Váhavý
souhlas

Chmelový
nápoj
Hasnice

Jméno psa

Teodor
domácky

Chem. zn.
astatu

Vznešená
žena
Slovenský
souhlas

Osychat
na povrchu

Václav Jícha



Pátý pád

MPZ Ukrajiny
Stupeň triasu

3. část
tajenky
Chem.
zn. europia

Polský
parlament

Státní
správa

Roční
období

Popelářské
auto

Biograf

Anglické
univerzitní
město

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Tajenka minulé
křížovky: jemně mletým uhlím nebo popelem ze spálené slámy. Výherci: Ludmila Kubíčková, Velká Bíteš; Marcela Veselá, Hrotovice; Dana Valíkovám Luka nad Jihlavou. Výhercům blahopřejeme!
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PŘEDNÁŠKA
ZDARMA

9. 12. 2014 od 18:00 hodin
11. 12. 2014 od 16:00 hodin

???/11-VI/14

686/11-VI/14

15. 12. 2014 od 18:00 hodin

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Program?

Informace o studiu na VŠPJ.

Ukázka moderních výukových modelů
(zdravotnických a technických).
Jak se učí na vysoké škole?
(Ukázky odborných přednášek).

Kdy?

Čtvrtek 15. 1. 2015
od 9:00 do 17:00

Kde?

VŠPJ, Tolstého 16,
Jihlava

Prohlídka odborných učeben, laboratoří
a ostatních prostor VŠPJ.

Přednášky o studijních oborech.
Komunikační zóna zájemců o studium se studenty VŠPJ.
(Zeptejte se na studium přímo těch, kteří zde studují.)

535/11-VI/14

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava
Telefon: +420 567 141 111, fax: +420 567 300 727, e-mail: vspj@vspj.cz, web: www.vspj.cz

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

Vážení, náhodou se mi dostal do rukou váš
leták. V mém věku jsem již ani nedoufala,
že se najde něco, co by zlepšilo můj zdravotní stav. Po zkušenostech se všemi růz-

Minerály užívám teprve jeden a půl měsíce. Prodělal jsem sedm těžkých operací,
můj život visel na vlásku, psychicky i fyzicky jsem byl na dně. Nebyl jsem schopen
donutit se k nějaké sebemenší práci a ani
pro bolest jsem pracovat nemohl (operace
srdce, operace zákeřné nemoci, výměna
obou kyčelních kloubů atd.). Dosud při
chůzi musím používat francouzské hole.
Na začátku užívání minerálů jsem pociťoval
zhoršení, ale za 14 dní potíže ustaly. Stres
po operacích pominul, hlava se přestala
točit (potácení), činnost srdce se ustálila, tlak se upravil na 130/70, EKG + CT je
v pořádku, glukóza a urea
klesly na požadovanou
úroveň. Nějakou drobnou práci, kterou jsem
za roky stresu a bolesti
neudělal, tak teď vlivem
užívání minerálů se do ní
pouštím a pracovat mi
dělá dobře. Nějaké bolesti
stále přetrvávají, ale dá se
to již vydržet a věřím, že to
bude ještě lepší.
Michal Fajčík, Vyškov

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

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

Placebo?

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

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

0,0098 g

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

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

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

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

www.kamennezdravi.cz

720/11-VI/14

Delší dobu jsem váhal, než jsem si objednal minerály. Mnoho let jsem užíval různé
přípravky na artrózu, ale vůbec to nepomáhalo, tak jsem si objednal 2 plechovky
minerálů, a světe div se, ono to pomohlo.
Od listopadu 2013 je pravidelně užívám
a jsem překvapen. Přestala mě bolet kolena, hlavně při chůzi do a ze schodů,
přestala mě pálit žáha, zlepšil se mi zrak
na pravém oku. Při kontrolách na kolonoskopii nemám poprvé zjištěné vnitřní
hemoroidy, prý se to velmi zlepšilo. Při
preventivní lékařské kontrole se mi cholesterol dostal do normy. Podotýkám, že
jsem před 8 lety prodělal rakovinu tlustého
střeva a močového měchýře. Proto jsem
si úspěch s minerály nenechal pro sebe
a děkuji.
František Soukup, Perštejn

Nebo snad podvod?
nými léčivými doplňky, které jsem vyzkoušela. I když jsem dlouho váhala, nedalo
mně to, a minerály jsem si objednala. Jsem
opravdu nadšena vaším výrobkem. Velice
se mi zlepšil zrak při mém šedém zákalu,
přestaly mi vypadávat vlasy, urovnal se mi
tlak a bolesti v kolenou a ostatních kloubech podstatně ustoupily. Zašlete mi proto
další 2 plechovky. Těžko si dokážu představit, že bych si po ránu nedala sklenici
s minerály.
Hedvika Musilová, 83 let, Habry

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Dobrý den, rád bych se podělil o mou skoro roční zkušenost s užíváním Schindeleho
minerálů. Je mi 65 let a míval jsem silné
bolesti kyčelních kloubů, měl jsem problémy s nespavostí a s celkovou únavou.
Po několika týdnech užívání bolesti kyčlí
začaly postupně odcházet, lépe jsem spal,
snížil se mi krevní tlak a celkově jsem se
cítil lépe a svěží. Ve svém životě jsem nepoznal produkt, který by mi tolik pomohl.
Minerály jsem doporučil a stále doporučuji
všem, kteří mají podobné problémy. S radostí je budu užívat i nadále. Právě jsem
udělal další objednávku.
Josef Vik, Lázně Bělohrad

Složení na 100 g
prášku

Může tohle být náhoda?

INZERCE 7

listopad 2014

869 /11-VII/14

KURZY TANCE
PRO DOSPĚLÉ
v Jihlavě, Havlíčkově Brodě,
Žďáru nad Sázavou a Pelhřimově
Veškeré další informace na
www.ts-trend.eu
604 795 221, 725 406 290
Zahájení kurzů – leden 2015

Navrhněte si svou sedačku na
www.fagus-nabytek.cz

moderní
česká
kuchyně
861/11-VII/14

844 /11-VII/14

Deset špičkových
českých šéfkuchařů
v čele s Radkem
Davidem prozrazuje
v nové kuchařské
knize oblíbené pokrmy
z vlastních domovů.

Fagus – výroba nábytku, Předín 13,
tel.: 568 884 371

Podpořte
dobrou věc

a celý rok se kochejte pohledem
na originální kalendář s grafikami
Vladimíra Suchánka –
ŽENY 2015.
Koupí každého kalendáře
přispějete 100 Kč nevidomým
pěvcům z Vokál klubu SONS.
K dostání na www.respektstore.cz/edice-r-media/

K dostání u všech dobrých knihkupců a na www.respektstore.cz
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Zimní sleva se vztahuje na cenové nabídky zhotovené
v období 1.11. – 31.12. 2014 a platí pouze při uzavření smlouvy
na plastové a dřevěné výrobky do konce roku 2014
s termínem montáže zakázky v období leden – únor 2015.

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou

611/11-VII/14

800 23 00 23
e-mail: zdar@pks.cz

www.pksokna.cz
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Ledečské závodiště hostilo v říjnu
poslední díl letošního republikového
mistrovství v motokrosu. Na předchozí výkony navázal Petr Smitka, který
v Ledči potvrdil svou letošní formu
a zajistil si titul šampiona v kategorii
Open, druhý dojel Jaromír Romančík,
třetí Marek Sukup a čtvrtý reprezentant Jihlavy David Kosmák.
V ledečském areálu, známém
především náročným stoupáním
na kopec zvaný Amerika, se medaile za celkové umístění rozdělovaly
i mezi juniory, kde vyhrál Polák Gabriel Chetnicky. V kubatuře do 250
kubických centimetrů na titul dosáhl
několikanásobný účastník mistrovství Evropy Milan Špičák.

Jiří Svatoš

Třebíčští judisté si
z Rakouska vezou
dva bronzy

Přeshraniční cena podruhé pro české a rakouské projekty

foto: Luboš Pavlíček

V Ledči vyvrcholil
český šampionát
motokrosařů

www.kr-vysocina.cz

Starostka Dolních Vilémovic Jitka Boučková si odnesla ocenění poroty za rekonstrukci rodného
domu Jana Kubiše.

Jiří Šikl, starosta obce Jámy, převzal ocenění v kategorii Celkový rozvoj.

Představitelé čínského regionu Chu-pej si prohlédli firmy na Vysočině

foto: archiv Kraje Vysočina

Za účasti 288 startujících se v říjnu
v rakouské Křemži (Krems) konalo
třetí kolo mezinárodního žákovského a dorosteneckého turnaje
v judo. Třebíčský Spartak na něm
reprezentovali tři zástupci, kteří
v Rakousku vybojovali dvě bronzové medaile.
První z nich získala Patricie Čopfová v kategorii do 57 kilogramů,
druhou pak Filip Ulč, který své síly
poměřil s protivníky ve váze do
60 kilogramů. Třetí ze zástupců
třebíčského Spartaku Milan Rybníkář skončil v kategorii do 50 kilogramů na páté příčce. Na turnaji
startovaly téměř tři stovky judistů
ze čtyřiceti družstev z Česka, Slovenska a Rakouska.
Jiří Svatoš
Společnost Bohemia Machine ze Světlé nad Sázavou prezentovala čínským byznysmenům
originální výrobu českého křišťálu.

Jihlavský plavecký bazén hostil
na počátku listopadu už tradiční
Axis cup, na kterém se letos představily tři stovky plavců z České
republiky, Slovenska, Rakouska
a Maďarska.
Suverénně nejlépe si v Jihlavě
počínala už jistá účastnice blížícího
se světového šampionátu v Dauhá
Barbora Závadová, která zvítězila
hned v devíti disciplínách. Skvělými
výkony se blýskli také další reprezentanti Simona Baumrtová a Petr
Bartůněk.
Mezi stovkami startujících se
však neztratili ani zástupci oddílů
z Vysočiny. Reprezentanti domácího
plaveckého klubu Axis si dokonce
dvakrát užili vítěznou radost. Zlaté medaile totiž vybojovali Tomáš
Plevko a Luboš Vlčan.
Jiří Svatoš

Hejtmani partnerských regionů na návštěvě v našem kraji

foto: archiv Kraje Vysočina

V Jihlavě závodili
nejlepší čeští plavci

Jihlavan airplanes. Společnost chce do budoucna rozšířit své aktivity na východním trhu.

Jean-Paul Bachy (vpravo) a Milan Belica - hejtmani partnerských regionů Kraje Vysočina, další
spolupráci vidí v rozvoji aktivit středních škol.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a šéf českého biatlonu Jiří Hamza provedli Milana Belicu ze
slovenského partnerského regionu Vysočina Arenou v Novém Městě na Moravě.
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Šikovní budoucí konstruktéři ze Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava.

Informace o studiu na středních školách předávají sami studenti. Přednosti studia na Střední
průmyslové škole stavební akademika S. Bechyně Havlíčkův Brod prezentovala krajské radní Janě
Fialové studentka technického lycea Lucie Ostatnická.

