Kraj Vysočina vyhlašuje
2. ročník soutěže
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Krajské medaile navrhl,
teď jednu také dostal
Nejvyšší ocenění Kraje
Vysočina – dřevěnou,
skleněnou a kamennou
medaili za rok 2016
obdrželo jedenáct
mimořádných lidí. Stalo se
tak 25. října v prostorách
Horáckého divadla Jihlava.
Už podeváté ocenilo
vedení kraje talent, píli,
osobní nasazení, šíření
věhlasu a reprezentaci
Vysočiny i studijní
úspěchy.
Petr Palovčík

Letošní slavnostní ceremoniál
napsal i velmi netradiční, ale
milý příběh. Jedním z oceněných
byl výtvarník a pedagog Radomír Dvořák. Muž, který je autorem výtvarného návrhu nejvyššího ocenění Kraje Vysočina a který
stále vytváří třetí nejvyšší ocenění
kraje – dřevěné medaile.
„Rozhodně
nebyl
záměr
panu Dvořákovi svěřit přípravu

foto: Jaroslav Loskot

Milí čtenáři!
Dělat maximum pro rozvoj Kraje Vysočina. Pod touto jednoduchou, srozumitelnou, ale
důležitou větou se skrývá budoucnost Kraje Vysočina. Mluvím o směřování politické práce,
která se bude v následujících čtyřech letech odrážet v prosperitě
kraje, ale i ve spokojenosti občanů a také v kvalitě veřejného života v našem regionu.
Kombinace stávajících členů
rady kraje a nových tváří v tomto
uskupení je zárukou pokračování
rozběhlých tradičních i úspěšných
projektů, ale také nového pohledu
na řízení kraje a hledání kompromisů mezi možným, nutným a očekávaným. Ambice všech koaličních
stran ve vedení Kraje Vysočina by
měly být zárukou ideálního řízení
regionu, který si dlouhodobě buduje status klidného, soběstačného,
inovativního, originálního a dobře
fungujícího celku. Dosažení stanovených cílů bude o to jednodušší, oč sdílnější a jednotnější postup
k nim povede. Mým úkolem bude
tým radních Kraje Vysočina pouze usměrňovat v množství nových
výzev a předsevzetí. A také kontrolovat a připomínat, pokud se snad
na některý ze zásadních cílů pozapomene. Věřím, že na to nebudu
sám. Více než 400 tisíc oprávněných voličů bude v podobné roli.
Pokud máte chuť ovlivňovat budoucnost kraje, nebojte se zapojit
do projektů, které Kraj Vysočina
cílí na širokou veřejnost – rozhodujte o sestavení rozpočtu prostřednictvím nástroje Váš názor, podělte
se s námi o vlastní zkušenosti se
životem v kraji při setkání Veřejného fóra Kraje Vysočina, bavte
se na akcích, které Vám „šijeme“
na míru.
Díky za podporu a důvěru
MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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Skleněnou medaili předal v Horáckém divadle Jihlava havlíčkobrodskému výtvarníkovi Radomíru Dvořákovi hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

návrhu ocenění s vizí, že ji
někdy následně přebere. Návrhy
připravil jako respektovaný
a zkušený výtvarník a ocenění
získal za svoji neúnavnou
a umělecky hodnotnou činnost,“
komentoval netradiční dění
hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD).
Oceněný autor lipnického
triptychu
žulových
reliéfů
Radomír Dvořák sám přímo
na pódiu uvítal především výběr
„typu“ obdrženého ocenění:
„Zatímco dřevěné medaile
skutečně vyrábím a kamennou
bych vyrobit díky své praxi uměl,
je nanejvýše milé získat medaili,
která je mé denní činnosti nejvzdálenější. Skleněnou medaili
si v ateliéru motorovou pilou
nebo sekáčkem a palicí vážně
nevyrobím.“ K udílení medailí
dochází pravidelně od roku 2008
s cílem vyjádřit uznání a respekt
významným osobnostem, ale
je to také pozitivní propagace
kraje a jeho obyvatel. Mezi
držiteli nejvyšších ocenění
Kraje Vysočina je 70 osobností.
Ucelené představení všech
oceněných za rok 2016 najdete
na stranách 5 a 6.

BAREVNÉ VÁNOCE

Jubileum
Imricha Gablecha
Imrich Gablech z Havlíčkova Brodu,
jeden z posledních žijících československých pilotů RAF, oslavil 4. listopadu sté první narozeniny. Mezi
gratulanty nechyběla Jana Fischerová (ODS), náměstkyně hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast kultury,
památkové péče, cestovního ruchu
a mezinárodních vztahů.
Rodák ze slovenského Hrachoviště, od konce války občan Havlíčkova
Brodu, získal v posledních desetiletích řadu vyznamenání a ocenění
včetně Řádu bílého lva za zásluhy
o obranu a vynikající bojovou činnost, Komandérský kříž, řád Polské
republiky za zásluhy. Vyznamenán
byl i na rodném Slovensku a v loňském roce za ním do Brodu přijel
i slovenský prezident Andrej Kiska.
Český prezident ho před rokem
povýšil při příležitosti Dne válečných
veteránů do hodnosti brigádního
Milan Pilař
generála.

čtvrtek 8. prosince 2016, 9.30–16.00 hodin,
sídlo Kraje Vysočina – budova B, Žižkova 57, Jihlava
zdobení cukroví, balení dárků, ochutnávka tradičních jídel,
příprava sváteční tabule, fotokoutek, Vánoční pošta

Přijďte nasát atmosféru blížících se Vánoc!
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Opravy silnic na Vysočině skončily,
některé stavby pokračují

Dědictví Vysočiny
ukazuje speciální
web i brožury

Lucie Pátková

Slovo zastupitele
Zdeněk Chlád
(ČSSD)
radní Kraje
Vysočina
(2012–2016)

Kotlíkové
dotace

foto: Jaroslav Loskot

Přehled kulturního a přírodního
bohatství Vysočiny jako lákavé
turistické destinace byl cílem
projektu Kulturní a přírodní dědictví
Vysočiny. Jedním z výsledků
projektu je internetový portál
Přírodního a kulturního dědictví
Kraje Vysočina, kde pátým rokem
mohou informace čerpat nejenom
cestovatelé, badatelé, historici, ale
i studenti. „Za pomoci evropské
dotace na jednom místě představujeme vedle věcí známých i ty neprávem opomíjené,“ podotkl vedoucí
odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Kraje Vysočina
Ladislav Seidl s tím, že speciální
webová stránka nyní čítá tři tisíce
položek a číslo stále narůstá.
Portál je přehledně rozčleněný
do několika kategorií. V základní nabídce nechybí sekce příroda, kultura
nebo regiony. Mezi nejnavštěvovanější patří rozhledny a vyhlídková
místa, technické památky, přírodní
zajímavosti a unikáty. Nejširší
nabídku obsahuje sekce církevních
památek a památek sepulkrálních,
sochařských včetně drobné architektury. Internetové stránky každého
objektu doplňují srozumitelné
názvy, fotografie a ověřený text
včetně doplňujících údajů o lokaci,
zpřístupnění, bezbariérovosti nebo
způsobu ochrany. Databáze objektů
se doplňuje o nová fakta – nově otevřená muzea, obnovené památky,
nově ustanovené přírodní lokality.
„Web je důležitým podkladem
pro přípravu nové publikace Kraje
Vysočina nazvané Příroda a krajina.
Nově se v nabídce objevila kategorie
Živá kultura, v níž se mohou představit instituce i jednotlivci působící
v oblasti kultury,“ poznamenala
Jana Zadražilová z krajského odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Výstupem projektu podpořeného
Evropskou unií byly i soubory tištěných brožur v českém, německém
a anglickém jazyce. Veřejnost
mohla volit z edice tematicky
zaměřené na různé druhy památek,
slohově orientovanou řadu nebo
využít sérii informačních materiálů
přibližující jednotlivé turistické
regiony. K dispozici byly také trhací
mapy turistických regionů.

www.ikrajvysocina.cz

Rekonstrukce Lnářské ulice v Humpolci je jednou ze staveb, které budou dokončeny až v roce 2017.

Rok 2016 byl na Vysočině
opět ve znamení
zkvalitnění dopravní
infrastruktury. Za opravy
silnic II. a III. tříd kraj
utratil přibližně jednu
miliardu korun.

Opravy a modernizace financované z rozpočtu Kraje Vysočina

Naprostá většina ze zhruba 120
staveb je přitom aktuálně hotová nebo před zimou byla předána
do předčasného užívání. Uzavírek
a dopravních omezení tak před zimou radikálně ubylo. Od 1. listopadu řidiči využívají například

Stavby, které plánovitě pokračují

• III/38816 Věstínek – most ev.č. 38816-1, předčasné užívání 19. 10. 2016
• II/602 Velké Meziříčí – okružní křižovatka, předčasné užívání 1. 11. 2016
• II/351 Macourov – most ev. č. 351-004, předčasné užívání 1. 11. 2016
• II/351 Třebíč – úprava křiž. s ulicí Jihlavská Brána po křiž. I/23, předčasné užívání 1. 11. 2016
Modernizace financované z Evropských fondů – IROP
• II/602 Olešná – průtah, předčasné užívání 1. 11. 2016
• II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 2, předčasné užívání 1. 11. 2016
• II/388 Bobrová – Zvole, předčasné užívání od 1. 11. 2016

• III/12924 Humpolec – Lnářská ul., dokončení v roce 2017
• II/392 Velké Meziříčí – Tasov, zprůjezdnění 1. části do 15. 11. 2016, dokončení v roce 2017
• II/408 Jemnice – křiž. s II/152, dokončení/zprůjezdnění do 15. 11. 2016
• II/351 Třebíč – most ev. č. 351 – 024, zprůjezdnění prosinec 2016
• III/3494 Uhřínov – průtah, zprůjezdnění do 30. 11.

modernizovaný průtah obcí Olešná na trase Pelhřimov – Jihlava nebo téměř devítikilometrový
nový úsek mezi Čejovem a Kejžlicí, přičemž obě akce byly hrazeny převážně z Evropských fondů.
Kraj své rozsáhlé zkušenosti s dopravními stavbami prezentoval
i na Open Days v Bruselu. Čtrnáctý ročník Evropského týdne regionů a měst obsahoval více než 130
workshopů, kterých se zúčastnilo
přes šest tisíc lidí. Zástupci Vysočiny zkušenosti prezentovali jako
součást semináře s názvem Financování projektů týkajících se
Transevropských dopravních sítí.
Petr Palovčík

Změna krajské vlády nezbrzdila přípravu rozpočtu pro rok 2017
Na přelomu října a listopadu pravidelně vzniká návrh rozpočtu
Kraje Vysočina. Po prostudování
na úrovni politických klubů bude
6. prosince předložena jeho aktuální verze pro rok 2017 ke schválení radě kraje, následně 20.
prosince 2016 i krajskému zastupitelstvu. Návrh rozpočtu počítá
s celkovými příjmy a výdaji Kraje
Vysočina ve výši 9,7 miliard korun,

přičemž tato částka zahrnuje už
také ﬁnancování některých projektů ze zdrojů Evropské unie.
Plán zohledňuje pozitivní
ekonomický růst a díky tomu
navýšené
daňové
příjmy
z původně očekávaných 4,011
miliardy na 4,331 miliardy korun.
Předpokládá se, že potřebné
zdroje z rozpočtu kraje na úhradu
evropských projektů v roce 2017

budou hrazeny z vytvořeného
Fondu strategických rezerv.
„Největší objem peněz nutných
pro spoluﬁnancování evropských
projektů se týká dopravní infrastruktury – modernizace silnice
II/351 v Třebíči za 90 milionů,
nebo v Brtnici za 59 milionu
korun,“ přibližuje plány hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD).

O padesát milionů korun se
příští rok navýší i rezervní fond
na celkových 200 milionů korun.
Dalších pět milionů korun je
vyčleněno na projekty, o jejichž
realizaci rozhodne veřejnost prostřednictvím aplikace Váš názor.
Jaké návrhy budou veřejnosti
k hlasování předloženy, rozhodne
zastupitelstvo na začátku nového
roku.
Petr Palovčík

Díky podpoře z programu kotlíkových dotací dosáhlo více než
2 tisíce žadatelů z Kraje Vysočina začátkem letošního roku
na podporu v řádech desítek tisíc korun. Po více než půl roce,
kdy Kraj Vysočina konkrétní dotace administruje, byla ke konci
října zhruba 25 % žadatelů vyplacena konečná dotace, kotle jsou u nich instalovány a veškerá dokumentace uzavřena.
Webová stránka www.kr-vysocina.cz/kotliky patří se svými 70 tisíci návštěvami jednoznačně k nejnavštěvovanějším
zveřejněným tématům. Jsou zde
zveřejňovány novinky, pokyny
a další užitečné informace nejen pro úspěšné žadatele, ale
také pro všechny, kteří o pořízení nového kotle teprve uvažují. Pro ně máme dobrou zprávu.
Dalších téměř 24 milionů korun na výměnu kotlů získá Kraj
Vysočina ještě do konce letošního roku. V okamžiku vyhlášení výzvy bude možné požádat
si o další prostředky, které jsou
však určeny pouze na výměny
stávajících kotlů na tuhá paliva
za zdroj využívající obnovitelné energie, konkrétně kotel čistě na biomasu nebo tepelné čerpadlo. Podpořeno by mohlo být
zhruba 190 žadatelů o tuto formu výměny. Ostatní zdroje, tj.
nákup kotlů na uhlí, kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu
a plynových kotlů z těchto prostředků, dle pokynu Ministerstva životního prostředí, podporovat nelze. Rozhodnutí, které
je pro kraj nezbytné pro vyhlášení dodatečné výzvy, bude kraj
zveřejňovat aktuálně na www.
kr-vysocina.cz, www.kr-vysocina.cz/kotliky. Topte tedy s rozumem a využijte jedinečných
příležitostí koupit si ekologický
kotel s dotací.

Více na www.dedictvivysociny.cz

Pro krajské silničáře může zima začít
Už jen několik dní na realizaci a proplacení
Už jen do konce listopadu zbývá
čas příjemcům z „první vlny kotlíkových dotací“ na fyzickou realizaci smluvně podložené výměny kotle
a její zaplacení. Veškeré doklady
a vyúčtování s nejpozdějším listopadovým datem a také fotodokumentaci výměny musí odeslat
nebo osobně doručit na Odbor
regionálního rozvoje Krajského
úřadu Kraje Vysočina nejpozději
do konce letošního roku. Výjimku
tvoří pouze skupina příjemců, kteří
včas písemně požádali o prodloužení doby realizace a stihli vyřídit
dodatek ke smlouvě o dotaci.
Dalších téměř 24 milionů korun na
výměnu kotlů získá Kraj Vysočina
pravděpodobně ještě do konce
letošního roku.
Iveta Fryšová

„Málokdo si uvědomuje, že když
padne námraza, není možné, aby
sypač, který jede okruh třeba i pět
hodin, byl všude okamžitě, nebo
do deseti minut. Vůz údržby má
okruh například až 80 kilometrů

a cestou musí doplňovat posyp,
takže je jasné, že pokud někdo jede
20 kilometrů na jedné trase, nemusí
sypač potkat,“ vysvětluje samotný
průběh úklidu Tomáš Mátl z KSÚS
Vysočiny.
Petr Palovčík

Od 1. listopadu jsou v nonstop
provozu na všech okresech dispečeři hlídající stav silnic a případnou nutnost výjezdu techniky. KSÚS Vysočina se přitom
celoročně stará celkem o 4998
kilometrů silnic, z nichž jen
284 není z důvodu minimálního vytížení v zimě udržováno.
Na 2921 kilometrech silnic Vysočiny údržba využívá v zimním
období písek a drť, na 1540 kilometrech chemické
ké
Pokud je na silnicích
souvislá vrstva
sněhu, led, námraza,
nebo pokud se dá
podobný nečas předpokládat,
nesmí automobil bez zimních
pneumatik mezi 1. listopadem až
31. březnem vyjíždět na silnici.

Záchranu života osob, pacientů
nebo klientů vybraných krajských
zařízení na Vysočině usnadňují
a urychlují speciální evakuační
podložky. Krajské nemocnice jich
mají aktuálně k dispozici téměř
tři stovky, násobně více jich mají
v rámci provozů nainstalována
vysočinská sociální zařízení.
„Ještě do konce letošního roku se
počet těchto pomůcek v našich
nemocnicích musí opět zvýšit. Kraj
uvolnil 300 tisíc korun a podpoří
tak pořízení zhruba 130 kusů.
Navyšování je odrazem řešení
konkrétních mimořádných akutních
situací, které musí nemocnice umět
při rychlých evakuacích řešit,“
říká vedoucí odboru zdravotnictví
Krajského úřadu Kraje Vysočina
Soňa Měrtlová.
David Talpa

VYSOČINA on-line

foto: Jaroslav Loskot
kot

Kotlíkové dotace:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočina (KSÚS)
je na zimní období
připravena. Ve skladech
má navezeno 22 tisíc
tun soli a 65 tisíc tun
inertního materiálu.

rozmrazovací materiály a 253 kilometrů ošetřuje jen plužením.
Z bezmála pěti tisíc kilometrů je
425 km silnic první třídy, které
krajští silničáři udržují na objednávku státu.

Nemocnice
nakupují evakuační
podložky

Poprvé vyjeli letos silničáři ve čtvrtek 10. listopadu a podruhé hned o den později. První sníh potrápil mnoho
nepřipravených řidičů a námraza zavinila desítky nehod.

www.facebook.com/
vysocinakraj
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listopad 2016

Miloš Vystrčil
(ODS)
zastupitel Kraje
Vysočina, senátor

Začínáme
i pokračujeme
Krajské volby máme za sebou
a po osmi letech není Rada Kraje Vysočina jednobarevná. Začíná tedy v našich podmínkách asi
nejčastější způsob správy samosprávného území ve formě tak
zvané koaliční spolupráce.
Osobně jsem přesvědčen, že je
to dobře. Dohodnout věci a nalézt shodu v rámci koalice bude
možná někdy složitější. Na druhé straně dobře využitá různorodost názorů a vzájemná
kontrola zástupců koaličních
subjektů, která každou formu
koaliční spolupráce nutně provází, může být Vysočině jen ku
prospěchu. Důležité je rovněž
odpovídající zastoupení a postavení zástupců opozice v kontrolních orgánech.
Jak se někdy říká, teprve čas
ukáže, zda zájem a snaha pracovat pro rozvoj Vysočiny bude
silnější než osobní nebo stranické zájmy nebo snaha se třeba i na úkor ostatních prosadit.
Sluší se zároveň také přiznat, že
je i na co navazovat. Kraj Vysočina a jeho vedení od svého vzniku například nezměnily základní principy sestavování rozpočtu
a rozumného hospodaření. Rovněž tak Fond Vysočiny je dlouhodobým a stabilním zdrojem
podpory rozvoje.
Důležitou podmínkou pro
úspěšný rozvoj každého kraje je
spolupráce s přirozenými partnery. Zástupci Kraje Vysočina se vždy setkávali se zástupci
zaměstnanců, zaměstnavatelů
a s mnoha dalšími představiteli různých institucí a organizací. Těším se, že tomu tak bude
i nadále a že tak k rozvoji a prosperitě kraje budu moci přispívat jako řadový krajský zastupitel a senátor zároveň.

Studenti z Vysočiny se
zúčastnili gastronomické
soutěže v partnerské Remeši
Dva studenti OA, SZŠ a SOŠS Jihlava
změřili na počátku listopadu svou
dovednost a um s vrstevníky z deseti týmů z celého světa ve francouzské Remeši v rámci gastronomické
soutěže Trophée Mille. Eliška Procházková a Michal Seknička využili
povinné suroviny – jehněčí pečeni,
žampiony, šafrán a champagne –
na přípravu pečeného jehněcího
hřbetu na bylinkách s omáčkou z kořenové zeleniny a červeného vína,
jemného celerového pyré, konfitovaných brambor s máslem a šafránem
a zeleniny na másle. Jako dezert
nabídli ravioli z odpalovaného těsta
plněné povidly, rozvar z karamelu
a švestek podušený v champagne,
podávané se skořicovým tvarohem
a strouhaným perníkem.
„Jejich výkony posuzovaly špičky
francouzské gastronomie s michelinskými oceněními, slovní hodnocení
pak znamenalo skvělé páté místo,“
uvedla radní Kraje Vysočina pro
oblast školství, mládeže a sportu
Jana Fialová (ČSSD).
Podle slov ředitele jihlavské školy
Libora Fasory hodnotila porota
výkony mladých kuchařů velmi
kladně. „Museli se vypořádat například s menším kusem masa, než
předpokládali. Čas přitom zvládli
naprosto excelentně, když servírovali na vteřinu přesně,“ popsal průběh
soutěže Libor Fasora.
Milan Pilař

Titul Podnik přátelský rodině
je stále k mání

Druhý ročník soutěže vyhlásil Kraj Vysočina ve spolupráci s Hospodářskou komorou pro
všechny zaměstnavatele, bez
ohledu na jejich právní formu.
Zapojit se mohou podnikatelské
subjekty, nestátní neziskové organizace, úřady, příspěvkové organizace a další ekonomické subjekty, které mají sídlo na území
Kraje Vysočina a starají se alespoň o jednoho zaměstnance.
„Posláním soutěže je ocenění
a zviditelnění těch podniků, které pomáhají svým zaměstnancům nacházet rovnováhu mezi
jejich pracovními a osobními

Karel Pačiska
(ČSSD)
zastupitel Kraje
Vysočina
(2012–2016)

Práce není
samozřejmost

životy a zapracovávají takové přístupy do strategií ﬁremní kultury
svých podniků,“ sdělila k soutěži
vedoucí odboru sociálních věcí

Krajského úřadu Kraje Vysočina
Věra Švarcová. Veškeré podrobné informace k soutěži a dotazník pro vyplnění jsou uvedeny

na www.kr-vysocina.cz/socialni-portal. Zúčastněte se prestižní soutěže a staňte se vzorem pro
Stanislava Holbová
ostatní!

Zajištění onkologické péče na Vysočině je vzorem pro vyspělé státy Evropy
Zajištění péče pro onkologické pacienty na Vysočině je unikátní v rámci České republiky. Na říjnovém semináři Organizace, výsledky a kvalita
onkologické péče v Kraji Vysočina to konstatovali přední čeští odborníci v čele s Janem Žaloudíkem, ředitelem Masarykova onkologického
ústavu v Brně.
O pacienty se starají okresní nemocnice
a využívají spolupráce s onkologickým centrem
Nemocnice Jihlava. To zajistí i případnou
hospitalizaci na specializovaných klinikách
mimo Vysočinu a následně dohlíží na rekon-

valescenci při návratu „domů“. Vyzdvihovaná je i možnost včasné diagnostiky a značně
rozšířené preventivní aktivity.
„Krajské nemocnice pracují s jednotnými
standardy, sdílejí informace o pacientovi
a pečlivě s ním pracují. Lékaři mají dostupné
i informace z vyšších pracovišť v Jihlavě nebo ze
specializovaných ústavů. Výhodou systému je
dostupnost a komplexnost péče,“ říká hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Podobný ohleduplný a logický systém
přitom aktuálně nabízejí pouze tři regiony

v Evropě. Zájem o vysočinský model je
proto obrovský a je pravděpodobné, že se
bude tato praxe nemocnic Kraje Vysočina
šířit do ostatních států EU. V roce 2014 bylo
na území kraje nahlášeno 3900 nových onkologických pacientů. Díky prevenci a péči ale
klesá na Vysočině úmrtnost na onkologická
onemocnění.
Kraj Vysočina jako jediný v rámci aplikace
www.onkonet.cz nabízí plnohodnotnou mapu
péče nebo Průvodce pacienta onkologickou
Petr Palovčík
péčí Kraje Vysočina.

Veřejné fórum Kraje
Vysočina odhalilo
deset kritických oblastí
Zástupci zájmových sdružení,
podnikatelů, veřejné správy
a široké veřejnosti se v polovině
listopadu sešli v sídle Kraje Vysočina k otevřené diskusi. Společně
hledali deset největších problémů kraje z pohledu odborné
i laické veřejnosti.
Účastníci se rozdělili podle
tematických oblastí, jakými byly
například Výzkum a inovace,
podnikání, zaměstnanost; Vzdělávání; Zdravotnictví; Sociální
oblast; Doprava; Veřejná správa;
Zemědělství; Životní prostředí nebo Kultura, letos přibyl
ještě stůl mladých. „Záleží nám
na sdílení případných problémů
i s mladou, impulsivní generací.
Zajímá nás jejich pohled na život
v kraji, chceme slyšet jejich
problémy a z pozice kraje hledat
uspokojivá řešení,“ říká radní
Kraje Vysočina a politik Projektu
Zdravý Kraj Vysočina a místní
Agendy 21 Martin Hyský (ČSSD).
Výsledkem brainstormingu
byla vždy dvě nejtíživější témata
v dané oblasti. Účastníci 4. ročníku fóra následně o jednotlivých
návrzích hlasovali a zvolili deset
nejdůležitějších témat, která
jsou k dohledání na webových
stránkách kraje www.kr-vysocina
a o kterých bude jednat i Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Náměty
a problémy definované u jednotlivých tematických stolů budou
zároveň využity při aktualizaci
strategických dokumentů kraje.
Veřejné fórum organizuje
Kraj Vysočina v rámci projektu
Podpora realizace MA21 v Kraji
Vysočina, který je spolufinancován ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Metodickou pomoc
poskytuje Národní síť Zdravých
měst ČR.
Milan Pilař

Slovo zastupitele

starosta Bystřice
nad Pernštejnem

Až do konce kalendářního
roku máte možnost
zapojit se do soutěže
konané pod záštitou
hejtmana Kraje Vysočina
Jiřího Běhounka Podnik
přátelský rodině.

foto: archiv Kraje Vysočina
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Prosperita jednotlivých částí regionu je dána mimo jiné
také jejich ekonomickou silou. Často používaným faktorem hodnocení částí kraje
jsou ukazatele související
s mírou nezaměstnanosti.
Jako starosta Bystřice nad
Pernštejnem cítím povinnost
ovlivňovat v rámci svých pravomocí současnou i budoucí
situaci na trhu práce v regionu Bystřicka. Fakt, že v budoucnu dojde na Bystřicku
k utlumování těžby uranu
a lidé, kteří v tomto odvětví pracovali celý život, budou hledat novou práci, nás
starosty i krajské zastupitele nutí hledat uspokojivá
řešení s rozumným předstihem. Proto jsem byl rád,
když se podařilo na Bystřicko získat nového investora
– americkou společnost Cooper Standard Automotive,
která v našem koutě Vysočiny
do roku 2020 zaměstná více
než 450 lidí. Jde o strategického a odpovědného zaměstnavatele, který dává dobrou
práci už více než tisícovce lidí
ve svém závodě ve Žďáru nad
Sázavou.
Je to pouze jeden z kroků,
který přispěje k udržení plnohodnotného života v naší
části regionu, dalším krokem
jsou nové silnice, moderní
školy a dostupné zdravotnictví a sociální služby. Tedy
kombinace služeb zajišťovaných krajem i obcemi. Spravedlivě konstatuji, že v tomto
směru udržujeme zdravé tempo, které bude zachováno
i v novém zastupitelstvu Kraje Vysočina. Všem zastupitelům přeji všechno dobré.

Nová publikace
poradí školákům
Nová katalogová publikace,
která představuje všechny
střední školy na Vysočině, má
pomoci žákům osmých a devátých ročníků základních škol
s výběrem budoucího oboru. Zájemci ji mohou získat mimo jiné
na přehlídkách středních škol
u stánku Kraje Vysočina nebo
v elektronické podobě na stránkách www.kr-vysocina.cz.
Střední školy jsou v publikaci
členěny podle pěti regionů,
jednotlivých oborů a podle
charakteru výuky. Snadnější
orientaci pomáhá také mapa,
z níž je zřejmé, kde se daná
škola nachází.
„Zájemci o středoškolské
studium a jejich rodiče v publikaci najdou podrobné informace
k přijímacímu řízení, přehled
důležitých termínů, základní
podmínky krajského stipendijního programu a také zajímavosti
o projektech, které školy pro své
studenty v mimoškolních i povinných aktivitách připravují,“ říká
radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu Jana
Fialová (ČSSD).
V letošním školním roce si
bude na Vysočině vybírat střední
školu více než čtyři tisíce žáků.
Milan Pilař
Více na www.kr-vysocina.cz
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Radu kraje tvoří ostřílení
matadoři i naprostí nováčci
Je po volbách, je rozhodnuto, kdo bude v dalších čtyřech letech řídit Kraj Vysočina. V nové krajské radě zasednou členové ČSSD, ANO, ODS a Starostů PRO VYSOČINU.
Devítičlenné uskupení pod vedením
hejtmana Jiřího Běhounka (nez.
za ČSSD) doplní jeho kolegové za ČSSD Jana Fialová, Vladimír Novotný a Martin Hyský.
Mezi „nové tváře“ z téže strany patří Jan
Hyliš. Za Hnutí ANO se radními Kraje
Vysočina stali Josef Pavlík a Pavel Franěk. Povolební vyjednávání určilo členství v radě pro dva zástupce dvojbloku
ODS a Starostové pro Vysočinu, jmenovitě pro Janu Fischerovou a Pavla Pacala.
Zajímavostí nové krajské vlády je
fakt, že vedle zkušených krajských
a komunálních politiků v řadách
radních zasednou i dva nováčci.
Josef Pavlík a Pavel Franěk přichází
do krajské politiky z komerční
a veřejné sféry.
Rada Kraje Vysočina
MUDr. Jiří
Běhounek
(nez. za ČSSD)
hejtman
krizové řízení a bezpečnost, vnější vztahy, externí
komunikace Kraje Vysočina, informatika a komunikační technologie
Mgr. Pavel
Franěk (ANO)
1. náměstek hejtmana, statutární
zástupce
sociální věci, nestátní neziskové
organizace
Ing. Vladimír
Novotný (ČSSD)
2. náměstek hejtmana
zdravotnictví,
analýzy a podpora řízení, RHSD,

veřejnosprávní kontrola u PO,
přezkoumání hospodaření obcí
Ing. Jana
Fischerová, CSc.
(ODS)
náměstkyně hejtmana
kultura, památková péče, cestovní
ruch a mezinárodní vztahy
Ing. Josef Pavlík
(ANO)
náměstek hejtmana
ekonomika a majetek
Ing. Jana Fialová
(ČSSD)
členka rady kraje
školství, mládež
a sport
Mgr. Pavel Pacal
(Starostové PRO
VYSOČINU)
náměstek hejtmana
regionální rozvoj,
územní plán a stavební řád, Fond
Vysočiny
Ing. Martin Hyský
(ČSSD)
člen rady kraje
lesní a vodní
hospodářství,
zemědělství, životní prostředí
Ing. Jan Hyliš
(ČSSD)
člen rady kraje
doprava a silniční
hospodářství

Noví radní neztrácejí čas. Agendu přebírali bez průtahů
Pod vedením zkušeného hejtmana Jiřího Běhounka začala Rada Kraje Vysočina pracovat okamžitě po složení zastupitelského slibu. Tzv. „doba hájení“,
která představuje čas na převzetí agendy, nebyla stanovena. Soudě podle informací, které se objevují na oficiálních internetových stránkách Kraje Vysočina, je zřejmé, že se práce politické reprezentace kraje nezastavila a neztratila na intenzitě. Více informací o aktivitách vedení Kraje Vysočina a aktuality
týkající se veřejného života jsou každodenně dostupné na www.kr-vysocina.cz.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina 2016–2020
V Zastupitelstvu Kraje Vysočina zasedlo 28 nováčků. Nejstarším zastupitelům je 69
let, nejmladšímu 32 let. Celkem 37 nových zastupitelů jsou muži, zastupitelek je osm.
Průměrný věk nového Zastupitelstva Kraje Vysočina je bezmála 51 let.

Ing. Jana Fialová
43 let, radní, Bransouze

Ing. Bc. Martin
Hyský
41 let, radní,
Jihlava

Ing. Jan Hyliš
62 let, projektant,
Havlíčkův Brod

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
65 let, primátor
města, Jihlava

Ing. Vladimír
Novotný
50 let, náměstek
hejtmana, Žďár nad
Sázavou
Bc. Ivana
Mojžyšková
47 let, místostarostka, Havlíčkův
Brod
RNDr. Marie
Kružíková
62 let, radní,
Brtnice
Vladimír Malý
52 let, místostarosta, Třebíč

Mgr. Jaromír
Pařík
51 let, místostarosta, Kamenice nad
Lipou
Ing. Tomáš
Škaryd
48 let, starosta,
Chotěboř

ANO 2011 – 9 mandátů
Ing. Josef Pavlík
58 let, ředitel
odboru kontroly
a řízení, Havlíčkův
Brod
Mgr. Pavel
Franěk
53 let, učitel
na základní škole,
zastupitel města,
Třebíč
Ing. Lucie
Vichrová
42 let, odborný
zástupce provozovatele, zastupitel
města, Jihlava
Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
44 let, zástupce
ředitele základní
školy, Pelhřimov
Mgr. Ludmila
Řezníčková
51 let, ekologický
poradce, zastupitel
města, Žďár nad
Sázavou

foto: Jaroslav Loskot

Česká strana sociálně
demokratická – 11 mandátů
MUDr. Jiří
Běhounek
64 let, lékař, hejtman, Pelhřimov

Celkem se volí 45 zastupitelů

11

ČSSD

6

KSČM

9

ANO 2011

5

ODS

7

KDU-ČSL

4

STAN+SNK

3

SPD + SPO
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listopad 2016
Josef Herbrych
53 let, stavař,
asistent senátora,
Rokytnice nad
Rokytnou

Ing. Martin Kukla
33 let, zkušební
inženýr, Počátky

Ing. Pavel
Janoušek
37 let, starosta
obce, Oslavice
Ing. Čeněk Jůzl
61 let, místostarosta města, Havlíčkův
Brod

Ing. Jiří Pokorný
42 let, obchodní
a projektový manažer, Jihlava

Ing. Miroslav
Houška
57 let, ekonom
městských lesů,
Častrov

Miloš Hrůza
51 let, oblastní
manažer, zastupitel
města, Třebíč

Komunistická strana Čech
a Moravy – 6 mandátů
Josef Zahradníček
59 let, poslanec
Parlamentu České
republiky, Studenec

Křesťanská a demokratická
unie – Československá strana
lidová – 7 mandátů
Ing. Jaromír
Kalina
50 let, náměstek
primátora, Jihlava

Milan Plodík
60 let, předseda
Finančního výboru
Zastup. Kraje Vysočina, Havlíčkův Brod

Ing. František
Bradáč
60 let, senátor,
Velké Meziříčí

MUDr. Vít
Kaňkovský
46 let, poslanec,
lékař, Třešť

Pavel Hodáč
47 let, podnikatel
v oblasti strojírenské výroby,
Pelhřimov
Marek Nevoral
40 let, bezpečnostní
pracovník Jaderné
elektrárny Dukovany, Vladislav
Občanská demokratická strana
– 5 mandátů
RNDr. Miloš
Vystrčil
56 let, senátor,
krajský zastupitel,
zastupitel města, Telč
Ing. Radovan
Necid
49 let, starosta
města, krajský
zastupitel, Velké
Meziříčí
Ing. Jana
Fischerová, CSc.
61 let, poslankyně
PS PČR, kraj. zastupitelka, zast. města
Havlíčkův Brod

Starostové PRO VYSOČINU –
4 mandáty
Ing. Lukáš Vlček
34 let, starosta,
Pacov

Mgr. Pavel Pacal
42 let, místostarosta, Třebíč

Zákulisí ustavujícího zastupitelstva
Ještě před složením zastupitelského slibu čekalo 45 členů nejvyššího
orgánu kraje oficiální focení. Jde
o proceduru, která není příliš
oblíbená, ale obvykle nezabere
více než několik minut u každého
portrétovaného. S fotografiemi
krajských zastupitelů se budete

mimo jiné setkávat i v našich
novinách. Budeme je připojovat
k názorovým sloupkům a anketám.
Hned v dalších číslech krajských
novin vám představíme postupně
všechny členy krajské rady a jejich
plány v dalších čtyřech letech
v řízení kraje.

Mgr. Roman
Fabeš
56 let, starosta,
Telč

Ing. Martin
Mrkos
32 let, ekonom,
radní města, Žďár
nad Sázavou

Maximální trpělivost při oficiálním focení prokázaly zastupitelky Lucie
Vichrová a Ludmila Řezníčková. S pořízenými portréty byly spokojené,
a tak fotograf Luboš Pavlíček, kterého obvykle známe pouze z autorského
titulku u našich fotek, dostal malou pochvalu.

Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
a Strana Práv Občanů – 3 mandáty
Ing. Jan Veleba
69 let, senátor,
Velké Meziříčí

Mgr. Helena
Vrzalová
46 let, právnička,
Brtnice

Mgr. Jan Tecl,
MBA
53 let, starosta
města, Havlíčkův
Brod

Ing. Hynek
Blaško
61 let, generálmajor v.v., Třebíč

Kamil Vejvoda
44 let, předseda
Okresního výboru
KSČM Žďár nad
Sázavou, Nížkov

Mgr. Ota Benc
51 let, ředitel
základní školy,
krajský zastupitel,
Přibyslav

Ing. Bc. Ctibor
Čepička
49 let, středoškolský učitel, Jihlava

foto: Jaroslav Loskot

Ing. Pavel Švec
69 let, předseda
představenstva
zemědělského
družstva, Sněžné

Jan Tecl, starosta města Havlíčkův Brod a nově také krajský zastupitel, je
na oficiální focení zvyklý. Protože byl s fotkami spokojený, zbyl čas ještě
na krátkou instruktáž v ovládání fotoaparátu a ukázku všech funkcí přístroje.

Nejvyšší ocenění Kraje
Vysočina letos jedenáctkrát
Už podeváté vedení kraje ocenilo mimořádný talent, píli, osobní
nasazení, šíření věhlasu a reprezentaci Vysočiny i studijní úspěchy. K udílení medailí dochází
pravidelně od roku 2008 a cílem
je vyjádření uznání a respektu významným osobnostem i pozitivní
propagace kraje a jeho obyvatel.
Mezi držiteli nejvyšších ocenění
Kraje Vysočina je 70 osobností.
Kamenná medaile je nejvyšším
oceněním
Kraje
Vysočina.
Materiál byl zvolen kvůli své
stálosti a neměnnosti jako
připomínka výsledků práce
oceněných.
Skleněná medaile je určená
tomu, kdo jednorázovým činem
nebo svojí dlouholetou prací
přispěl k rozvoji kraje a prospěchu
jeho obyvatel. Materiál symbolizuje čirou a nezištnou podstatu
skutků oceněného.
Dřevěná medaile je určená
především talentům, které jsou
svojí aktivitou příkladem pro
ostatní. Materiál symbolizuje
houževnatost, pružnost a růst
mládí.
Petr Palovčík

foto: Jaroslav Loskot

Nejvyšší ocenění Kraje
Vysočina – dřevěnou,
skleněnou a kamennou
medaili – za rok 2016
obdrželo jedenáct
mimořádných individualit.
Stalo se tak 25. října
2016 v prostorách
Horáckého divadla Jihlava.
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Ocenění významných osobností regionu
Kamenná medaile
Doc. PhDr. Ladislav Fučík
narozen v Pavlově na Jihlavsku

Uznávaný hudební pedagog, vědec a propagátor
folkloru. V oboru publikoval řadu badatelských prací
a v nevídaném rozsahu se zapojil aktivně do hudebního života Vysočiny. Kromě studia pedagogických věd
byl 21 let činný jako dirigent symfonického orchestru
v Jihlavě. Komorní orchestr zřídil také na pedagogické
fakultě.

Marie a Constantin Kinští
narozena v Salon de Provence
narozen v Paříži

Dlouhodobě organizují kulturní, vzdělávací a rozvojové
projekty s výrazným mezinárodním přesahem. Jejich
aktivity propagují Vysočinu a také napomáhají rozvoji
a udržování ekologicky důležité krajiny. Od roku 2013
ve Žďáru organizují Mezinárodní festival současného
tance a pohybového divadla KoresponDance. V roce
2015 v areálu zámku Žďár nad Sázavou otevřeli Muzeum
nové generace.
Zdeňka Palátová
narozena v Dačicích

Mgr. Jiří Holík
narozen v Německém Brodě

PharmDr. Helena Švecová
narozena ve Velkém Meziříčí

Kamil El-Ahmadieh
narozen v Třebíči

Klavírní virtuos a výjimečný hudební talent, jenž
každoročně sklízí několik světových cen za precizní
přednes náročného repertoáru. Přes svůj mladý věk
už dnes patří k výrazným osobnostem třebíčského
hudebního dění a kulturního života města. Výjimečný
talent přesahující regionální úroveň.
Propagátorka genealogie, vlastivědy a badatelské činnosti, autorka odborných publikací, konzultantka rodopisů a kronik. Po léta organizuje akce dobrovolného
spolku, který pořádá přednášky, besedy, vlastivědné
zájezdy a exkurze, spolupracuje s místním regionálním
muzeem a státním archivem ve Velkém Meziříčí. Vyvíjí
publikační aktivity, pečuje o uchovávání historických
dokumentů z různých oblastí.

Kateřina Švecová
narozena v Jihlavě

Dřevěná medaile
Yang Cai
narozen v Havlíčkově Brodě

Hokejový útočník a trenér. Československý rekordman
v počtu odehraných zápasů za hokejovou reprezentaci,
připsal si 319 startů, ve kterých vstřelil 132 gólů. Je
trojnásobným mistrem světa a držitel čtyř olympijských
medailí. Je členem Klubu hokejových střelců deníku
Sport a vstoupil do Síně slávy českého hokeje.

Reprezentantka ve vodním lyžování a kaskadérka.
Ve volném čase se věnuje také parkuru a atletice. Je
jedinou závodnicí v Evropě mezi juniory a dospělými,
která na mistrovství Evropy získala medaili za vleky
i čluny. Jako jediná se probojovala do finále ve všech
disciplínách. V roce 2015 vybojovala na mistrovství
Evropy celkem čtyři medaile. Ocenění převzala matka
Kateřiny Švecové.

Zakladatelka sdružení Vrátka je výraznou osobností
sociální sféry regionu. Zastává názor, že nestačí jen radit. Se svými kolegy proto začala vytvářet provozovny
a nová pracovní místa. Po rekvalifikačních programech
díky tomu hendikepovaní získají i pracovní smlouvu
a mohou své znalosti skutečně uplatnit v praxi.

Alžběta Vítková
narozena v Třebíči

Martin Prokop
narozen v Jihlavě
Excelentní klarinetista s mimořádně zvládnutou technikou a přirozenou barvou tónů, držitel mnoha mezinárodních ocenění. Vedle hudby dosahuje vynikajících
výsledků i v technických soutěžích. Za své mimořádné
výkony získal také ocenění Talent Vysočiny 2015
v uměleckém oboru a Cenu hejtmana.

Skleněná medaile
PaedDr. Radomír Dvořák
narozen v Havlíčkově Brodě

Skleněná medaile.

Výtvarník a pedagog je autorem známého triptychu
žulových reliéfů Národní památník odposlechu v Lipnici
nad Sázavou a řady dalších uměleckých děl na veřejných místech Vysočiny. Z jeho pera pochází i výtvarný
návrh Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina. Dalšími
známými díly jsou Tři grácie v parku havlíčkobrodské
nemocnice, Jednohubka na lipnickém náměstí nebo
socha Klíče – památník 17. listopadu 1989 v Jihlavě.

Automobilový závodník a reprezentant dosahuje řadu
let významných úspěchů v závodech rallye. Pravidelně se v soutěžích mistrovství světa umísťuje v první
desítce. V roce 2009 se stal juniorským mistrem světa.
Letos poprvé startoval na Rallye Dakar a obsadil
v obrovské konkurenci vynikající 14. místo celkového
hodnocení automobilů.

Dřevěná medaile.

Mimořádný studijní talent. Disponuje rozsáhlou jazykovou výbavou, je propagátorkou výuky cizích jazyků
a podílí se na vědeckých projektech. Díky svému
mimořádnému jazykovému nadání ovládá na úrovni
rodilých mluvčích francouzštinu, angličtinu a španělštinu, mluví také německy, latinsky, portugalsky, učí
se katalánsky, italsky a starořecky. Je čtyřnásobnou
držitelkou ceny Talent Vysočiny v oboru humanitním,
obdržela též Cenu hejtmana Vysočiny.
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Nejkrásnější kniha Vysočiny?
Příběhy brodských domů
Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě už
tradičně ocenil nejkrásnější knihy letošního roku.
Titul Nejkrásnější kniha Vysočiny získala publikace
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Příběhy
brodských domů Aleše Veselého.
„Podzimní knižní veletrh a jeho
letošní 26. ročník dokazují, že akce
je kvalitní, přitažlivá i zábavná
a každý rok za ní do Brodu
přijíždí tisíce návštěvníků. Kdyby
tomu tak nebylo, lidé by určitě

foto: Jaroslav Loskot

Sám autor i ředitelka brodské galerie Hana Nováková převzali
z rukou hejtmana Kraje Vysočina
Jiřího Běhounka ocenění a ﬁnanční odměnu dohromady ve výši
60 tisíc korun.

nejezd
nejezdili,“
pochvaloval si na slavnostním
p
předávání ocenění
27.
h
hejtman
Jiří
Podzimní
Běhounek (nez.
knižní veletrh:
z ČSSD), podle
za
20. a 21.
k
kterého
je vidět,
října 2017
žže veletrh je organizov
zován z radosti, lásky
a srdce
srdcem.
„Příběhy brodských domů jsou
lexikonem pojednávajícím o 55
významných budovách Brodu,
její součástí jsou fotograﬁe
a
medailonky
architektů,“
přiblížil autor, historik umění
Aleš Veselý. Nejkrásnější knihou
veletrhu je publikace Karel IV. –
císař a český král autorů Jiřího
Kuthana a Jana Royta. Nejkrásnější dětskou knihou titul Lenky
Pecharové Po stopách Karla
IV. a čtenáři Krajské knihovny
Vysočiny a posluchači Českého
rozhlasu Region ocenili knihu
o číhošťském faráři Josefu
Toufarovi autora Miloše Doležala
Krok do tmavé noci.

Autorem knihy, která představuje významné stavby v Havlíčkově Brodě, je
Aleš Veselý.

Hejtman Jiří Běhounek předává ocenění za Nejkrásnější knihu Vysočiny ředitelce Galerie výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě Haně Novákové za Příběhy brodských domů.

Milan Pilař

foto: Jaroslav Loskot

Cvičení AMOK prověřilo v Pelhřimově všechny hasiče, policisty i zdravotníky

V úterý 25. října se v prostorách Střední průmyslové školy a středního odborného učiliště na ulici Friedova v Pelhřimově uskutečnilo taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) AMOK – útok šíleného střelce.

Taktické cvičení, jehož hlavním smyslem bylo procvičit spolupráci složek IZS Kraje Vysočina v podmínkách mimořádné události. Při ní došlo k násilnému útoku ozbrojence. Na místo dorazila i policejní zásahová jednotka, která
měla útočníka zneškodnit, zatímco ostatní záchranáři evakuovali a ošetřovali figuranty z řad studentů školy.

foto: Jaroslav Loskot

Na Vysočině se opět otevřely ateliéry a umělci ukázali zájemcům svou tvorbu

První listopadový víkend mohli zájemci o umění a řemesla navštívit umělce v jejich dílnách a nakouknout do tajemství
výroby uměleckých děl. V kostele sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě vystavoval svojí tvorbu fotograf Martin Dobrovolný.

Jaroslav Těsnohlídek návštěvníkům předvedl ve Štáflově chalupě v Havlíčkově Brodě práci v knihařské dilně.
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Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě
připomněly významnou plodinu Vysočiny

Domov v Náměšti nad
Oslavou obhájil certifikát
Značky kvality
Domov pro seniory v Náměšti nad
Oslavou je jedním z pěti nejlépe
hodnocených sociálních zařízení
v České republice. V roce 2013 získal certifikát Značky kvality a letos
koncem října vysokou hodnotu
poskytovaných služeb potvrdil
a certifikát obhájil.
Práce oceněného domova je posuzována z úhlu pohledu samotného seniora, a to v pěti základních
oblastech poskytované služby:
ubytování, stravování, kultura
a volný čas, partnerství a péče.
Zjišťuje se zejména, jak mohou
obyvatelé domova uplatňovat svá
přání a potřeby a jak se domov při
poskytování služby umí přizpůsobovat jejich individuálním situacím.
Pětihvězdičkový Domov pro seniory
v Náměšti nad Oslavou získal
bezmála 930 bodů a tím se zařadil
mezi pět nejlépe hodnocených
organizací v celé republice.

„Letošní výnosy konzumních
brambor jsou podle odborníků
příznivé. Ve srovnání s minulým
rokem, kdy se kvůli suchu výnosy propadly, je situace pozitivnější. Přeji vám, ať se i nadále daří
a ať je resortu zemědělství věnována pozornost, kterou si zaslouží,“
uvedl při zahájení odborného semináře Brambory 2016 náměstek

Jiří Bína

Kraj Vysočina má
svůj znak už 15 let
Jeden ze symbolů Kraje Vysočina –
znak – oslavil 20. listopadu letošního roku patnáct let od svého vzniku. V tento den roku 2001 tehdejší
Zastupitelstvo Kraje Vysočina znak
schválilo a v nezměněné podobě
se používá dodnes. Tři části znaku
jsou pouze propůjčené, čtvrtá část
je pro Vysočinu typická.

foto: Jaroslav Loskot

Soutěže studentů,
odborný seminář, výstava
vzorků odrůd brambor,
trh i soutěže ve škrábání
a pojídání brambor. To
vše bylo součástí 26.
ročníku Bramborářských
dnů, které se konaly
ve druhé polovině října
v Havlíčkově Brodě.
V kulturním domě
představilo 31 společností
více než 130 odrůd.

hejtmana Kraje Vysočihejtm
na Vladimír Novotný
Vítězství v sout
ěži
(Č
(ČSSD), který si proo bramborovou
h
hlédl výstavu vzorků
pochoutku Vyso
činy si
o
odrůd brambor a navyvařili Patrik Ta
cinec
vvštívil i stánek Kraa Jakub Novák
z OA,
je Vysočina, kde bylo
SZŠ a SOŠS Jihla
va
mi
mimo jiného možné
ochu
ochutnat výrobky žáků
České zemědělské
z
akademie
v Humpolci.
Veřejnosti
byl
určený
především třetí den bramborářské akce. Na trhu na Havlíčkově
náměstí mohli zájemci koupit
konzumní i sadbové brambory,
výrobky z brambor nebo zeleninu
a ovoce. Nadání pro škrabání
brambor
projevili
manželé
Pejškovi, kteří každý za sebe
zvládli tři kila brambor oškrabat
za zhruba čtyři a půl minuty.
Zemědělské
podniky
na Vysočině podle Českého statistického úřadu letos nasázely
brambory na 8302 hektarech, což
Studenti Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod odnášejí soutěžní bramboračku před porotu
představuje 35 procent brambosoutěže o nejlepší bramborovou pochoutku.
Milan Pilař
rových polí v Česku.

V badatelských centrech to žije
Prostor pro výzkum a tvořivé aktivity nabízejí nejen
studentům badatelská centra rozmístěná napříč
krajem. Na gymnáziích v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou,
Třebíči, Havlíčkově Brodě a Pelhřimově tak lze využívat
termokamery, spektrometry, mikroskopy a další kvalitní
přístroje, které školákům pomáhají porozumět jak
probírané látce, tak i jevům z každodenního života.
„Například informace pořízené termokamerou při snímání
tepelného stavu krajské budovy před jejím zateplením a následně po zateplení může využít
nejen kraj jako vlastník budovy, ale studenti Gymnázia Jihlava je rovněž budou zpracovávat
a vyhodnocovat v ročníkové seminární práci,“ vysvětluje praktický přínos specializovaných

učeben Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství,
mládeže a sportu.
Špičkově vybavené badatelny
slouží pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu a další vědeckou činnost,
čímž žáky středních škol připravují
na práci s přístroji, s nimiž se
později mohou setkat na univerzitě
s přírodovědným zaměřením. Tato
centra přitom mohou navštěvovat

Foto: Jaroslav Loskot

„V roce 2001 vyhlásil krajský
úřad anketu, ve které dali občané
kraje nejvíce hlasů symbolu jeřábu,
tedy typickému stromu Vysočiny, který vyjadřuje nezdolnost
a prostou krásu našeho regionu,“
prozradila Ivana Šteklová z Krajského úřadu Kraje Vysočina s tím, že
jeřabiny do znaku navrhl Miloslav
Daněk z Pacovska.
Znak Kraje Vysočina tvoří čtvercový štít. V prvním modrém poli je
vyobrazena moravská orlice, která
symbolizuje, že kraj se nachází
také na území Moravy. Ve druhém
stříbrném poli je červený ježek –
klíčový symbol ze znaku krajského
města Jihlavy, kde Kraj Vysočina
sídlí. Ve třetím stříbrném poli
najdeme červenou jeřabinu zavěšenou na zelené větvi se dvěma listy,
vyjadřující nezdolnost a prostou
krásu regionu, a čtvrté červené
pole patří českému dvouocasému
lvu, který připomíná, že Vysočina
zasahuje do území Čech.

Studenti využívají moderní mikroskopy, ke kterým je přimontován i fotoaparát, a své poznatky tak mohou zdokumentovat.

Pomůcka k výuce o lomu světla a dalších jeho vlastnostech.

Milan Pilař

i partnerské střední školy a základní
školy, a to nejenom při studiu, ale
také během kroužků. Stejně tak
jsou přístupná účastníkům celoživotního vzdělávání, jako je tomu
například na žďárském gymnáziu.
Odborná střediska vznikla v rámci
projektu Badatelská centra pro

přírodní vědy. Celkové náklady
na jejich vybudování a vybavení
se vyšplhaly na 45 milionů korun,
přitom 33 milionů pokryla evropská
dotace ROP Jihovýchod a zbytek
ﬁnancoval Kraj Vysočina společně
se zapojenými středními školami.
Lucie Pátková

Šest desítek barevných draků
koupených nebo doma vytvořených vzlétlo koncem října na oblohu nad Jihlavou. Drakiády Kraje Vysočina se zúčastnily více než
dvě stovky diváků, šikovných kutilů i navigátorů a cíl měly jediný, pobavit se a ozdobit nebe nad
Jihlavou.
Nejdéle vznášejícího se draka
zvládl udržet Tomáš Koudelka,
který se stal vítězem této kategorie.
Také další dětští účastníci získali
diplomy a o zábavu se jim postaral
krajský maskot Zajíc. Pokud jste
letošní drakiádu nestihli, nevadí,
za rok se akce uskuteční znovu.
Milan Pilař

foto: archiv Kraje Vysočina

Na šedesát barevných draků ovládlo podzimní nebe nad Jihlavou

Vítěz kategorie Nejdéle vznášející se drak Tomáš Koudelka s krajským zajícem.

Malým účastníkům drakiády pomáhali se vzlétnutím
draka i jeho udržením na obloze rodiče.

Na Skalce v Jihlavě se sešlo přes dvě stě malých
i velkých příznivců podzimních radovánek, kterým se
podařilo rozpohybovat na 60 draků.
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Poperk – jedno z míst, díky nimž
bylo osídleno Havlíčkobrodsko
dosahují až deseti metrů hloubky,
pak možná vznikly i kvůli propadu
podzemních štol.

Na místě bývalého kutiště Poperk
lze dodnes najít desítky nepravidelně rozmístěných jam, které
jsou pozůstatky povrchové těžby.
Některé rozsáhlejší prohlubně, jež

foto: Jaroslav Loskot

Na mnoha místech v okolí
Havlíčkova Brodu jsou
dodnes k vidění více či méně
patrné terénní nerovnosti –
jde o pozůstatky dávné
těžby stříbra. Jeden
z nejlépe dochovaných
dokladů středověkého
dolování cenných kovů
nejen na Vysočině, ale
v celé České republice,
se nachází v lese mezi
Hesovem a Utínem asi tři
kilometry od Přibyslavi.

Přestože
archeologické
průzkumy naznačují, že neorganizovaná těžba stříbrných rud

Stříbro se ve třináctém století netěžilo jen u Přibyslavi, ale také u Jihlavy,
Havlíčkova Brodu nebo u Šlapanova.

Recept

Pečený jehněčí hřbet na bylinkách.
Český recept oceněný ve Francii

byla v okolí dnešního Havlíčkova
Brodu zahájena už na konci
12. století, první písemná zmínka
o dolování cenných kovů pochází
až z roku 1257.
Tehdy Smil z Lichtenburka,
který se výraznou měrou
zasloužil o první systematické
osídlení dnešního Havlíčkobrodska, vydal listinu dokládající
existenci jakýchsi hornických
obvodů. Jeden z těchto obvodů
měl centrum v Přibyslavi. A právě
do přibyslavské oblasti náleželo
i kutiště Poperk. Těžit se v něm
začalo nejpozději v roce 1285,
nejspíš to ale bylo mnohem dřív.
Kdy
dobývání
stříbra
na Poperku skončilo, není
rovněž jasné. Má se však za to,
že poslední středověcí horníci
tamní důl opustili na přelomu
čtrnáctého a patnáctého století,
kdy byly poperské stříbrné zásoby
vyčerpány.
Jiří Svatoš

Festival ovládli autisté a fotbal

foto archiv MFDF

Dvacátý ročník Mezinárodního
festivalu dokumentárních ﬁlmů
Ji.hlava byl v mnoha ohledech
rekordní. Akreditovalo se přes
čtyři tisíce návštěvníků, kteří v devíti sálech mohli
MFDF
zhlédnout vybraných 310
20. ročník
ﬁlmů. Nejví4 tisíce
ce zaujali dva
diváků
rovnocenní vítězové FC Roma
ca Normální autistický ﬁlm, soutěžící v sekci
Česká radost.
V doprovodném programu
ﬁgurovaly i besedy, odborné
semináře, výstavy a divadelní
Dokument Normální autistický film režiséra Miroslava Janka získal ocenění
i hudební vystoupení. „Věhlas
za Nejlepší český dokumentární film 2016 společně se snímkem FC Roma.
a umělecká úroveň festivalu

Osobnost regionu

Na šest porcí potřebujeme:
 Jehněčí pečeně 780 gramů
 Rajčatový protlak 30 gramů
 Červené víno 100 ml
 Jehněčí demi-glace 200 ml
 Máslo 240 gramů
 Mléko 500 ml
 Mrkev 420 gramů
 Celer 900 gramů
 Petržel 300 gramů
 Brambory 600 gramů
 Žampiony 100 gramů
 Ředkev 100 gramů
 Kapusta růžičková 100 gramů
 Fazolové lusky 100 gramů
 Květák 100 gramů
 Červená cibule 100 gramů
 Šafrán, cibule, pepř, strouhanka, sůl, tymián, rozmarýn, česnek, olej, oříšky pinie, divoké
koření (celý pepř, nové koření,
bobkový list)
Očištěnou kořenovou zeleninu
nakrájíme na kostičky. Restujeme na oleji do růžova a přidáme
oloupanou, na plátky nakrájenou cibuli. Přidáme divoké koře-

žíme na másle, přidáme bylinky
a opečené nasekané piniové
oříšky. Brambory vykrájíme
do tvaru soudku a pozvolna
konfitujeme ve vývaru z bylinek
s máslem a šafránem. Celer
očistíme a nakrájíme na kostky,
přidáme zbytek brambor, zalejeme mlékem a vaříme do měkka.
Rozmixujeme do hladka s máslem, dochutíme solí, pepřem
a uchováme v teple. Zeleninu
očistíme a krátce blanšírujeme.
Vyndáme do ledové vody. Maso
osolíme a opepříme. Opečeme
na pánvi společně s bylinkami,
přidáme máslo a lehce restujeme do požadované teploty
v jádru masa.
Na talíř nejdříve naložíme celerové pyré, soudky brambor, které
posypeme bylinkovou strouhankou, na pyré klademe do růžova
opečené, na plátky nakrájené
maso a dozdobíme na másle restovanou zeleninou a restovanými
oloupanými žampiony. Přelejeme
omáčkou.
Dobrou chuť.
Lucie Pátková

Petr Palovčík

Křížovka o ceny

Zlý, a přesto laskavý dědek z Vysočiny
– Zdeněk Matěj Kuděj
Na Vysočině se sice
nenarodil, ani zde
nezemřel, ale s krajem
kolem Lipnice a Ledče
nad Sázavou byl Zdeněk
Matěj Kuděj bytostně
spjat.
Život naplnil dobrodružným cestováním.
Šest let žil v Americe,
ještě před revolucí navštívil Rusko, jeho zážitky
mu pak posloužily jako náměty
pro reportáže a povídky. Byl
výtečným pozorovatelem života.
Hrdiny jeho próz byli často lidé
svérázní – mudrlanti a bohémové.
Sám se mezi ně počítal a v okruhu kolem Haška, Lady, Panušky či
Langera se cítil šťastným.
S nimi podnikl i několik cest
Vysočinou a Posázavím. O nich se
dozvíme z knih Ve dvou se to lépe
táhne a Když táhne silná čtyrka.
Na několik let se usadil v Ledči
nad Sázavou, bydlel i v Dolním
Městě a na čas sdílel společnou
domácnost s Jaroslavem Haškem.
Editor jeho knih František Hampl si z Kudějova díla nejvíce cení
humornou prózu Safijánská zima,
inspirovanou Vysočinou. Tvrdí, že
si autor tímto drobným tiskem postavil v době druhé světové války
„pěkný literární památníček“.
Škoda, že Kuděj nedokončil
román Mariánská huť, v němž za-

dávno přesáhly hranice Vysočiny
a České republiky a krajské
město až neuvěřitelně na několik
dnů ožívá. Hosté jako psycholog
Philip Zimbardo jsou jistě
velice atraktivní a je škoda, že
sály nejsou nafukovací,“ ocenil
program festivalu hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD).
Cenu za přínos světové kinematograﬁi převzala letos režisérka
a
scenáristka
Drahomíra
Vihanová. Nejlepším světovým
ﬁlmem se stal francouzský snímek
Strašidla obchází Evropou. Mezinárodní festival dokumentárních
ﬁlmů Jihlava patří mezi akce,
jejichž konání Kraj Vysočina
pravidelně podporuje.

ní a bylinky. Zalejeme červeným
vínem a vývarem z odkrojků
masa. Povaříme a přidáme
demi-glace. Povaříme, dochutíme solí a pepřem, scedíme
a lehce zredukujeme do hustší
konzistence. Strouhanku osma-

Duo žáků Eliška Procházková
a Michal Seknička z OA, SZŠ
a SOŠS Jihlava se začátkem
listopadu úspěšně zúčastnilo
gastronomické soutěže Trofej
Philippa Milla. Ve francouzské
Remeši vařilo sladký a slaný
chod, které porotci soutěže –
špičky francouzské gastronomie
s michelinskými oceněními
– hodnotili velmi pochvalně,
vždy slovně, ale převážně kolem
pátého místa.
Přinášíme recept na slaný chod
pečený jehněčí hřbet na bylinkách s omáčkou z kořenové
zeleniny a červeného vína,
jemné celerové pyré, konfitovaný
brambor s máslem a šafránem
a zelenina na másle (žampiony,
květák, ředkev, karotka, fazolové
lusky, červená cibule, růžičková
kapusta).

chytil prostředí jedné
ze skláren Vysočiny.
Torzo se pokusil
doplnit František
Hampl, ale vzhledem
k tomu, že musel
do děje značně zasahovat, redukoval dílo
na pět uzavřených
povídek.
Reedic se
dočkala psí historie
o šibalstvích chytrého jezevčíka
O Fyláskovi i humoristický román
Tarzanova babička s ilustracemi
Josefa Lady.
Pozoruhodnou prací Z. M.
Kuděje byla i knížka Zlý dědek
z Vysočiny. Onen dědek je sám
autor, který podává o svém pobytu významné svědectví. Svědectví
člověka sice na jedné straně
bohémského a hrubého, na druhé
ale soucitného a laskavého.
Na památku Kudějova přátelství s Jaroslavem Haškem se
letos v říjnu v Praze uskutečnil
po třiadvacáté po něm nazvaný
memoriál. Jde o happening, při
němž se účastníci v dobovém
oblečení pohybují od hospody
k hospodě.
Zdeněk Matěj Kuděj se narodil
před 135 lety 24. listopadu 1881
v Hořicích a zemřel 8. srpna 1955
v Litomyšli, kde je pochován.
Pavel Kryštof Novák

Jak znáte Švejka? Věčně opilý kurát Katz prohraje Švejka v kartách a ten skončí jako vojenský sluha (pucflek) u nadporučíka Lukáše, známého mnoha
milostnými aférami. Když mu nadporučík přikáže, aby mu sehnal stájového pinče, Švejk jej pro něho ukradne. Ukáže se však, že pes patřil … (tajenka)
a nadporučík Lukáš je poslán do Českých Budějovic k 91. pěšímu pluku, který se připravuje k odjezdu na frontu.
Autorství:
Martin
Němeček

Vodní proud

Starší plošná
míra

Zbrojnoši
(zast.)

Pouzdro
na šípy

Pomoc: ASOT,
Vydávat
ATE, OLLA. slepičí zvuky

Umyvadlo

Rachmaninova
Stav bez vody
opera

Obdiv (knižně) Značka sodíku

Rytmický celek

Nachýlení

Starořecký
zhýralec

Otvor v místnosti

Defekt
Opracovaná
hůl z větvě

Zvětšovací
sklo
Sladkovodní
ryby
Lidové ozn.
rostliny
hrachor
Tlak

Pokrač.
tajenky

Motouz

Ukazovací
zájmeno

Duhovka

Začátek
tajenky
První den
víkendu
Slovenský
souhlas
Masa slané
vody

Ledovcový
kotel
Sůl pro zvěř

Domácí hlídači

Bývalá SPZ
aut Rokycan

Obyvatelé
slezského
města

Polní plošná
míra
Výrobce brýlí

Obyvatelé
pralesa
Španělská
polévka

Abrahámův
synovec
Tohoto dne

Osobní
zájmeno
Dopravní
prostředek

Otázka
sázkařů
Pohyb
vzduchem

Úžas

Staroegypt.
posvátný býk
Druh krému

Konec tajenky

Předložka

Planetka

Úplná

Mravouka

Nanovo

Plynný
uhlovodík

Část paže

Chemická
značka astatu

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 nebo e-mailem na adresu noviny@kr-vysocina.cz
do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se
jmény výherců. Tajenka minulé křížovky: 1. tajenka: zlikvidován a veškerý; 2. tajenka: majetek zabaven. Výherci záříjové křížovky: Dana Adamcová, Zdeněk Fencl, Iva Horáčková. Výhercům blahopřejeme!

10 INZERCE

www.ikrajvysocina.cz

PLETIVO

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

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

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

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

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

991/08-XII/16

Nikdy bychom se neměli vzdávat!

Studijní centrum BASIC

Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01

Co jste řešili se synem za problémy?
U nás to začalo od tří let, kdy jsme
začali navštěvovat logopedii. Pak
z důvodu odkladu školní docházky
jsme byli v pedagogicko-psychologické
poradně, kde synovi doporučili odklad.
Už tehdy mi řekli, že asi v „normální
škole“ nebude stíhat, že zaostává
i intelektuálně.
Přesto příští rok nastoupil do první
třídy v normální škole. Každý den
jsme se připravovali, nejvíce na český jazyk – četli jsme, procvičovali
písmenka. Největší problém byly ale
diktáty. Dvakrát ročně jsme chodili
na vyšetření do PPP a na konci druhé
třídy, nám řekli, že od třetí třídy by
měl syn chodit do speciální školy,
do logopedické třídy. Prý jinak
nebude zvládat další učivo a látce
neporozumí.

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

srazili na bod 0. Věděl, že vše zvládne
a nemusí se bát češtiny ve škole, diktátů
ani čtení.
S čím konkrétně jsme vám pomohli?
Syn už nyní půjde do 9. třídy, ve škole
má 2 až 3, jinak samé jedničky. Ve třídě patří k nejlepším, chce jít na gymnázium a pak pokračovat na VŠ.
Když si vzpomenu, že takové dítě odborníci chtěli nechat chodit do speciální
školy, je mi smutno. Říkám si, že může
být více takových případů, kdy maminky
jsou bezradné a nevědí co dělat. Nejedná se ale jen o učení, nikdy bychom se
neměli vzdávat. Důležité je hledat, prověřovat a chtít výsledky. Je velice lehké
se spokojit s nějakým zdůvodněním, ale
co s tím dál? Bez základního vzdělání by
moje dítě žádnou budoucnost nemělo.
Maminka Jana Nováková

Přednáška ZDARMA
„Jak na učení bez
mučení“
Jihlava
13. 12. 2016 v 17:00
Pelhřimov
15. 12. 2016 v 16:00
Havlíčkův Brod
29. 11. 2016 v 17:00
13. 12. 2016 v 17:00

Neváhejte a přihlaste
se na přednášku!
725 774 710
www.basic.cz

686/08-IX/16

586/08-IXI/16

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

844/08-IXI/16

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

KDO VYKOUŘÍ 2 CIGARETY DENNĚ, JISTĚ UNESE I ODMĚRKU
SCHINDELEHO MINERÁLŮ. KDO NEKOUŘÍ, UŽÍVÁ VLASTNĚ ZADARMO!

Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník

Kobalt
Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden

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

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

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

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

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

QS kupina užívající Schindeleho
minerály ke svým lékům

80 %

QKontrolní skupina užívající pouze léky

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

Bolesti kloubů
76,5%

Kvalita života
86,7%

Únava
88,0%

Skleslost
66,7%

Poruchy spánku
69,2%

8,8%

24,3%

13,0%

12,5%

9,1%

Bolesti
53,3%
9,5%

Mobilita
33,3%
11,8%

Ohlas měsíce
Dobrý den, je mi 78 let a rád bych se s vámi podělil o vlastní zkušenosti s užíváním
minerálů. Již po měsíci užívaní, kdy jsem byl na kontrole u pana doktora, a on se mě
zeptal: „a co ty bolesti ramen?“, jsem si uvědomil, že mě nebolí. Po třech měsících
užívání se mi ve všech směrech zdravotní stav změnil a musím konstatovat, že velice
k lepšímu. Snížil se mi cukr z 8,2 na 6,1, dlouhodobý na 4,1, paní doktorka snížila
dávky léků. Tlak ze 160/100 na 130/75. Přestaly dlouhodobé žaludeční křeče. Bolesti
lýtek odezněly ani přesně nevím kdy. Prášky, které jsem bral na noc, protože jsem bolestmi nohou nemohl usnout, už také neužívám. Váha se mi ustálila z 83 kg na 72 kg.
Stále jsem byl unavený, dnes ráno vstanu a chodím pomáhat na zahradu.
Jezdím na fotbal, dceři chodím venčit psa. Musím podotknout, že přípravek pomohl,
i tomu zvířeti. Při selhání ledvin, protože je už fenka stará, jsem jí nasadil kůru. Jak se
dříve nemohla hýbat, dnes skotačí jako štěně. Zlepšil se jí i zrak. Dnes už si neplete
páníčka, když jdeme ven. Po konzultaci s panem doktorem Malíkem mi byl výrobek
vřele doporučen, když viděl výsledky. Je mi skutečně fajn, objednávám další balení.
S pozdravem a díkem
Erhard Kirchhof, Hodkovice nad Mohelkou
Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas jsou
na našich stránkách.

www.kamennezdravi.cz

Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
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Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí těžby v Rakousku,
jejichž účinky jsou nově ověřeny lékařskoepidemiologickou studií. Studie prokázala,
že při revmatických chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo
spondylóza může pomoci přírodní produkt vulkanického původu Schindeleho
minerály. Uživatelé také popisují zlepšení stavu při cukrovce, problémech s tlakem,
poruchách zažívání, překyselení, pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo
gynekologických potížích. Výsledky zmiňované studie jsou názorně zobrazeny
v následujícím grafu (celé znění studie je k nahlédnutí na našich
stránkách). Mleté minerály můžete použít i zevně jako
pleťovou masku nebo minerální koupel.
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MICHLiq
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K dostání u dobrých knihkupců a na respektstore.cz
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www.ikrajvysocina.cz

V Novém Městě soutěžili nejlepší evropští musheři

Na plaveckém Axis
Cupu padlo pět
rekordů

Víc než pět set závodníků – takzvaných
musherů – z osmnácti zemí dorazilo v polovině října do Nového Města na Moravě
na evropský šampionát v cannicrossu –
tedy v odvětví, kdy závodníka, který běží,

jede na kole nebo na koloběžce, táhne pes.
Českým reprezentantům mistrovství vyšlo
náramně. Ovládli například mužskou i ženskou
štafetu. Domácím závodníkům se ale vedlo
i mezi jednotlivci. V kategorii dospělých Češi

vyhráli dokonce pět ze šesti závodů. Navíc
získali i pětkrát stříbro a dva bronzy.
V ženských závodech kategorie scooter
(pes táhne koloběžku) a canicross (pes
táhne běžce) se dokonce na stupně

vítězů nedostal nikdo jiný než domácí
reprezentantky.
Další cenné kovy pak česká výprava
vybojovala díky dorostencům a dětem.
Jiří Svatoš

A o vynikající výkony v Jihlavě
nebyla nouze. Padlo dokonce pět
rekordů mítinku – o jeden z nich se
na znakařské dvoustovce postarala
třeba dvojnásobná mistryně Evropy
Jenny Mensingová z Německa.
Nejrychlejší čas v historii jihlavského závodu zaplaval na volné
patnáctistovce také reprezentant
Jan Micka. Ten na Axis Cupu vyhrál
ještě další dva závody a z Jihlavy
si tak odvezl tři vítězství. Podobný
kousek se povedl ještě dalším třem
plavcům – Martině Elhenické, Petře
Chocové a Janu Šeflovi.
Pořádání letošního ročníku
Axis Cupu finančně podpořil Kraj
Vysočina.
Jiří Svatoš

Nejlepší
biatlonisté se
znovu chystají
na Vysočinu

Mistrovství Evropy v canicrossu se v České republice konalo po osmi letech. Závod se konal na lyžařských tratích Vysočina Arény.

Psi musí být skvěle fyzicky připravení, zároveň ale musí být speciálně vycvičení. Důležité je
především, aby poslouchali pokyny závodníků.

Havlíčkobrodští softbalisté mistry republiky

Republikové mistrovství ve frisbee na Vysočině

Na historický úspěch dosáhli v polovině října
havlíčkobrodští softbaloví Hroši. Poprvé
v historii klubu totiž vyhráli extraligu – tedy
nejvyšší českou soutěž.
Ve finálové sérii Broďáci, které před play-off posílili hráči z Austrálie, Nového Zélandu
nebo Holandska, poměřili síly s pražským
Spectrem, historicky nejúspěšnějším českým
softbalovým celkem.
Hroši ale závěrečné zápasy v sezoně zvládli
skvěle. Po úvodních výhrách 7:3 a 6:1 sice
třetí duel v sérii prohráli, ve čtvrtém zápase
ale před zaplněnou domácí Hippos arénou
zvítězili 6:3 a mohli slavit historický úspěch.
Díky titulu mistrů republiky se Broďáci
v příští sezoně znovu představí na Super Cupu
– turnaji nejlepších softbalových týmů Evropy.

Frisbee je netradiční sportovní odvětví;
dva týmy se během zápasu snaží dostat
létající talíř do vymezeného prostoru.
A nejlepší české celky v tomto sportu se
o druhém říjnovém víkendu sjely na republikový šampionát do Tisu u Havlíčkova
Brodu.
Žádný tým z Vysočiny se však mezi
deset nejlepších českých výběrů neprobojoval. Region reprezentoval jen tým ze
Žďáru nad Sázavou, který ale skončil už
v kvalifikaci.
Finálový turnaj ovládly pražské celky. Zlaté
medaile si z Tisu nakonec odvezl výběr Žlutá
Zimnice, který v dramatickém finále přehrál
svého konkurenta z hlavního města Terrible
Monkeys těsně 15:13. Bronzové medaile
Jiří Svatoš
vybojoval tým 3SB z jihu Čech.

Jiří Svatoš

Těsně před Vánoci se Nové Město
na Moravě opět stane středem
biatlonového světa. Během čtyř
dnů se tam totiž uskuteční šest
závodů Světového poháru.
Program ve Vysočina Aréně
začne ve čtvrtek 15. prosince
mužským sprintem, pokračovat
bude v pátek 16. prosince ženským
sprintem. O víkendu pak budou
na programu stíhačky a závody
s hromadným startem.
Organizátoři předpokládají, že
na Vysočinu znovu dorazí desítky
tisíc fanoušků z celé Evropy. Proto
v biatlonovém areálu u Nového
Města na Moravě už teď rostou
nové provizorní tribuny.
Na začátku roku 2015, kdy
Česko biatlonový Světový pohár
hostilo naposledy, do Vysočina
Arény během třídenního programu
dorazilo takřka přesně 100 tisíc
lidí.
Jiří Svatoš

Závěrečný finálový zápas si v brodské Hippos
Aréně nenechalo ujít asi 200 diváků.

foto: Tomáš Klacek

Nejúspěšnější z jihlavských reprezentantek Tereza Horáková na Axis
cupu vybojovala zlato a stříbro.

foto: Michal Mašek

foto: archiv AXIS Jihlava

foto: archiv Kraje Vysočina

Už po sedmnácté se o prvním
listopadovém víkendu v Jihlavě
sešla česká plavecká špička na Axis
Cupu. Kromě českých závodníků
do krajského města dorazili také
plavci z Rakouska, Německa
a Slovenska.

Frisbee je jedním z mála sportů, kde na hřišti
soupeří smíšené týmy.

NOVÉ MĚSTO

NA MORAVĚ
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