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Příjemné prožití 

vánočních svátků, 

mnoho zdraví a úspěchů 

v novém roce 2015

Vám přejí zastupitelé Kraje Vysočina
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Kraj voněl cukrovím, 
zabijačkou i purpurou
Adventní čas na Vysočině pravidelně oživí sídlo Kraje Vysočina netradičními, jednodenními vánočními trhy. Klienti domovů pro seniory a ústavů 
sociální péče i žáci středních škol z Vysočiny i letos nabízeli návštěvníkům vše, co patří k tradičním oslavám Vánoc.

Vystavovatelé připravili vánoční 
cukroví, přírodní dekorace i inspi-
race na originální štědrovečerní 
tabule. Nechyběly pletené ponož-
ky, čepice a rukavice, ručně dě-
lané svíčky nebo pletené košíky 
z pedigu. Velký zájem byl i o bale-
ní přinesených nebo na místě za-
koupených dárků. Tým studentek 
z Třebíče se po celou dobu ko-
nání akce nezastavil. „Zručnost 
a rychlost, s jakou si děvčata po-
radila s různými balíčky, byla ob-
divuhodná. Kdybych už našel čas 
na nákupy, také bych jejich služ-
by určitě využil,“ přiznal náměs-
tek hejtmana Vladimír Novotný 
(ČSSD).

Na organizaci krajských Ba-
revných Vánoc se podílelo 22 sub-
jektů z řad domovů pro seniory, 
ústavů sociální péče, dětských 
domovů a středních škol zřizova-
ných Krajem Vysočina.

Family Point 
kontaktní
V Třebíči mají nové zázemí  
pro rodiny

V Humpolci 
nejlépe
Podnikatelsky nejpříznivější město 
Vysočiny už pošesté

Nominace startují 
1. ledna
Skutek roku i Zlatá jeřabina – 
navrhujte elektronicky i poštou

2 3 4

Petr Palovčík

Úvodní slovo

Čas splněných přání
Jsou chvíle, které nás chytnou 
za srdce. V době adventu jsme 
ve městech Bystřice nad Pern-
štejnem a Velké Meziříčí ote-
vřeli nový domov pro klienty 
Ústavu sociální péče Křižanov. 
Na každém z obou míst byl po-
stavený dům – každý o kapacitě 
šesti osob, kterým bude posky-
tována náležitá péče. Přitom 
budou bydlet ve svém a podle 
svých představ, potřeb a mož-
ností. Stavbou nového bydle-
ní jsme splnili nejedno přání. 
Otevření domů v předvánoč-
ním čase bylo nejen symbolické, 
ale také stylové. S rozsvíceným 
stromečkem, horkým punčem 
a vánočním koncertem. Dění 
dekorovalo upřímné nadšení 
těch, kterým projekt Podpory 
transformace sociálních služeb 
zásadně mění život. Z praxe 
víme, že jde o pozitivní změnu. 
Vyprávět by mohli klienti dal-
ších tří příspěvkových organi-
zací poskytujících sociální služ-
by, které procházejí či již prošly 
transformací. Spokojenost 
však nekončí u prahů nových 
domácností. Spokojeni může-
me být také s přijetím ze stra-
ny obyvatel jednotlivých měst 
a obcí, kde lidé s postižením za-
čínají žít nový život. Na slav-
nostní otevření, které bylo po-
jato jako příležitost seznámit 
se s novými sousedy, zavítali 
mnozí. Vzduchem se nesly pou-
ze kladné reakce. Jde o výsle-
dek soustavné práce, kdy jsme 
se na Vysočině nezalekli no-
vých výzev a snažíme se změnit 
věci k lepšímu. Zároveň se jas-
ně ukázalo, že stojí za to jít přá-
ním naproti. Tímto přeji všem, 
aby se jim mnohá přání splnila. 
Prožijte v pokoji a radosti vá-
noční svátky a ať je vám požeh-
naný rok 2015!

Petr Krčál  
(ČSSD)

radní Kraje 
Vysočina  
pro oblast  
sociálních věcí

Nová investiční mapa 
na webu kraje
Kraj Vysočina připravil novou spe-
ciální službu Mapa investic a oprav 
do nemovitostí Kraje Vysočina 
v užívání příspěvkových organizací. 
„Díky ní mají zájemci možnost 
prohlédnout si jakoukoliv část 
regionu s budovami, které mají 
v užívání krajské školy, nemocnice, 
zařízení sociální péče či organi-
zace z oblasti kultury včetně výše 
investic a oprav těchto nemovitos-
tí,“ vysvětluje Vladimír Novotný 
(ČSSD), náměstek hejtmana kraje 
pro oblast financí, analýz a granto-
vých programů, s tím, že prozatím 
je zobrazování mapy budov a výše 
výdajů na jejich obnovu oddělené, 
ale od února bude vše kompletně 
propojeno. „Zájemci tak po ně-
kolika kliknutích získají ucelenou 
informaci, kde, na co a kolik kraj 
do svých organizací investuje. 
Do budoucna se budeme snažit 
najít řešení i pro silnice,“ dodal 
Vladimír Novotný. Milan Pilař
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Motto: Barvy Vysočiny. Těšíme se na vás!

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 
přejí čtenářům novin Kraj Vysočina
Amálka a Baruška

Foto a video na  
iKrajvysocina.cz

foto na straně 8

http://www.kr-vysocina.cz


2 www.ikrajvysocina.cz

Rozpočet Kraje Vysočina 
v roce 2015 je schválený
Krajští zastupitelé 
schválili v polovině 
prosince rozpočet na rok 
2015. Je opět vyrovnaný 
ve zdrojích a výdajích 
ve výši 8,3 miliardy korun, 
což je o 700 milionů více 
než letos.

Na zvýšení se mimo jiné podílí 
projekty dotované z evropských 
fondů. „Jedná se například o in-
vestice do dopravy, moderniza-
ce silnice mezi Chotěboří a Gol-
čovým Jeníkovem, narovnání 
silnice z Třebíče do Pocoucova 
nebo obchvat Příseky na Jihlav-
sku v celkové hodnotě 380 mi- 
lionů korun,“ vysvětlil Vladimír 
Novotný (ČSSD), náměstek hejt-
mana kraje pro oblast financí, 
analýz a grantových programů. 
Vedle toho čeká na opravu také 
na pět desítek přemostění v re-
gionu. V případě pozitivního vý-
voje rozpočtu chce Kraj Vysočina 
přidat ještě dalších sto milionů 
do kapitoly doprava.

Rozpočet také počítá s velkými 
finančními částkami do zdravot-
nictví. „Čekají nás investice v ne-
mocnici v Třebíči, kde bude zaháje-
na stavba pavilonu chirurgických 
oborů, a rekonstrukce interny 
v Jihlavě. Pro příští rok plánujeme 

do investic ve zdravotnictví  
180 miliónů korun,“ dodal Vladi-
mír Novotný.

Dvě stovky milionů zamíří jako 
investice z rozpočtu do školství 
a s více než sto miliony do so- 
ciálních zařízení v regionu. „Měli 
bychom od ledna převzít od mi-
nisterstva financování so- 
ciálních služeb, ale v tuto 
chvíli rozpočet s těmito 
penězi nepočítá, pro-
tože nejsou jasná pra-
vidla,“ uzavřel Vladi-
mír Novotný, podle 
něhož se rozpočet 
roku 2014 vyvíjí příz-
nivě, což dává určitý opti-
mismus do budoucna.

 Milan Pilař

Zlatý erb 
po sedmnácté

Kraj Vysočina ve spolupráci se 
Sdružením Zlatý erb vyhlašuje 
krajské kolo 17. ročníku soutěže 

Zlatý erb. Cílem soutěže je 
podpořit modernizaci 

místních samospráv 
prostřednictvím 
rozvoje informač-
ních služeb. Hlavní 
ceny budou v kraj-
ském i celostát-

ním kole uděleny 
v kategoriích nejlepší 

webové stránky města, 
nejlepší webové stránky obce 
a nejlepší elektronická služba.

Pro letošní rok bude vyhláše-
na také zvláštní kategorie pro 
dobrovolné hasičské sbory Kra-
je Vysočina a nově kategorie pro 
školská zařízení na Vysočině. Kraj-
ského kola soutěže Zlatý erb se 
mohou zúčastnit města a obce 
kraje se svými oficiálními webo-
vými stránkami, elektronickými 
službami a turistickými webovými 
prezentacemi. Formulář přihlášky 
do soutěže je k dispozici na webo-
vé stránce soutěže http://zlatyerb.
cz a na portálu Města a obce on-
line http://mesta.obce.cz. Uzávěrka 
příjmu přihlášek je 29. ledna 2015 
do 16.00. Klára Jiráková

Omezení provozu 
krajského úřadu
Ve středu 31. prosince 2014 bude 
omezen provoz Krajského úřadu 
Kraje Vysočina včetně všech jeho 
detašovaných pracovišť. V tento 
den budou budovy sídla Kraje 
Vysočina pro veřejnost uzavřené. 
Důvodem je nezbytná kontrola 
a údržba informačních technologií, 
kterou nelze provést bez několika-
hodinové odstávky serverů.

Dovolujeme si v této souvislosti 
požádat veřejnost o vyřízení ne-
zbytných úředních kroků v jiném 
termínu. Ve dnech 29. a 30. prosin-
ce 2014 je provoz úřadu neomezen, 
ve zmíněných posledních dnech 
v roce mohou občané vyřizovat zá-
ležitosti v běžných úředních hodi-
nách. Petr Palovčík

AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Po Vysočině bude příští rok jezdit čtrnáct nových sanitek
Peníze z evropských fondů ve výši 
až 58 milionů korun pomohou 
Kraji Vysočina s nákupem čtrnác-
ti nových sanitních vozů pro kraj-
ské záchranáře. Kromě sanitek 
včetně jejich moderního vy-
bavení budou moci vyso-
činští záchranáři nově 
využívat také čtyři-
cet přístrojů na sr-
deční masáž, lehát-
ka nebo schodolezy. 
Z mobilní elektro-
niky dotace přispě-
je na koupi noteboo-
ků, GPS nebo technologií 
na přenos dat.

„Za evropské peníze s fi-
nančním přispěním kraje navíc 

posílíme a zmodernizujeme e-He-
alth služby pro sdílení dat mezi zá-
chrannou službou a zdravotnický-
mi zařízeními. Včasná dostupnost 
informací o převozu pacienta 

nebo o volném počtu lůžek 
v nemocnici totiž může 

zachránit lidský ži-
vot,“ vysvětluje hejt-
man Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). Krajští 
záchranáři v sou-

časnosti používají  
61 zásahových vozidel, 

která fungují na 21 výjez-
dových základnách. V roce 2013 

vyjeli k téměř 37 tisícům případů.
Monika Brothánková

Od Nového roku 
pojede více autobusů
Od 1. ledna 2015 přibyde v jízdních 
řádech autobusů napříč celým kra-
jem deset nových víkendových linek. 
Kraj Vysočina bude tyto regionální 
spoje dotovat a budou zařazeny 
do základní dopravní obslužnosti.

„Důvodem pro zavedení desítek 
nových párových spojů je zvýšení 
mobility veřejnosti i mimo pracovní 
dny,“ zdůrazňuje náměstek hejtma-
na pro oblast dopravy Libor Joukl 
(ČSSD). „Posílení dopravní obsluž-
nosti je krok správným směrem, 
pokud s ní kraj počítá dlouhodobě,“ 
komentuje situaci člen dopravní 
komise rady kraje a krajský zastu-
pitel Václav Kodet (KDU-ČSL). Nové 
jízdní řády jsou už nyní dostupné 
v IDOS, na www stránkách doprav-
ců a na www.kr-vysocina.cz.

Petr Palovčík

Směr EXPO 2015
Kraj Vysočina 
připravuje 
svou účast 
na světové 
výstavě EXPO Milán 2015. V termínu 
16.–30. září 2015 se představí 
s vlastní expozicí věnovanou regio-
nálnímu designovému a technickému 
sklu s mottem Budiž světlo/Fiat lux. 
Nyní probíhají intenzivní jednání 
s Kanceláří generálního komisaře 
účasti České republiky na EXPO 2015 
nad finalizací podmínek Smlouvy 
o zajištění účasti.

Kraj Vysočina má v úmyslu zamě-
řit svou expozici především na pre-
zentaci vybraného segmentu au-
tomobilového průmyslu, který má 
v regionu dobré jméno, je důležitým 
místem pro inovaci, nové nápady 
a propojuje globální potřeby napříč 
kontinenty. Řeč je o výrobě automo-
bilových reflektorů. Prostor v rámci 
připravované expozice bude věnován 
i tradičním výrobcům dekorativního 
skla a lustrů. Jitka Svatošová

Nové sanitní vozy získá během příštího roku Záchranná zdravotnická 
služba Kraje Vysočina.
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Vývoj rozpočtu Kraje Vysočina je podle Vladimíra Novotného v posledních 
letech stabilizovaný a vyrovnal se i s těžkostmi ekonomické krize a změnami 
daňové legislativy.

V Třebíči byl otevřen kontaktní Family Point
Od 3. listopadu 2014 funguje v Třebíči nově kontaktní 
Family Point. Veřejnosti je přístupný od pondělí 
do pátku na adrese Masarykovo náměstí 116. Otevírací 
doba kopíruje provozní hodiny Městského úřadu Třebíč. 
Kontaktní Family Point vznikl 
proměnou základního Family Po-
intu, který byl v Třebíči otevřen 
jako první na Vysočině.

Chod Family Pointu mají 
na starosti dvě kontaktní pracov-
nice, které se ve své práci střídají. 

Návštěvníkům poskytují infor-
mační servis ve všech oblastech 
týkajících se rodiny, volnočaso-
vých aktivit v regionu a také ka-
riérní poradenství. Do činnosti 
zařízení spadá také organizace 
seminářů či společných akcí pro 

rodiče s dětmi. V budoucnu kraj 
plánuje zřízení kontaktních Fa-
mily Pointů v každém okrese 
Vysočiny. Vznikne tak síť zaří-
zení, která budou moci mezi se-
bou komunikovat. V současnos-
ti fungují v Třebíči a Havlíčkově 
Brodě. Otevření jihlavského Fa-
mily Pointu je plánováno na le-
den příštího roku.

„Pracujeme na tom, abychom 
zřídili Family Point ve Žďáru nad 
Sázavou. Na Pelhřimovsku se 

rozhodujeme mezi Pelhřimovem 
a Humpolcem. Vedeme jednání 
s oběma městy. Rádi bychom měli 
toto zařízení v každém okrese už 
v roce 2015,“ uvedl Petr Krčál 
(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro 
oblast sociálních věcí a prorodin-
né politiky. Budování sítě Family 
Pointů je součástí projektu Žijeme 
a pracujeme na Vysočině, který je 
zaměřen na rodinnou politiku 
Kraje Vysočina.

 Eva Vorálková
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Ocenění Lady Pro
Jana Fialová, radní Kraje Vysočina 
pro oblast školství, mládeže a spor-
tu, obdržela letos prestižní ocenění 
LADY PRO. Ocenění uděluje pan- 
evropská společnost pro kulturu, 
vzdělávání a vědeckotechnickou 
spolupráci COMENIUS.

Jana Fialová byla oceněna mimo 
jiné za realizaci významných kon-
cepčních kroků v regionálním škol-
ství, vedoucím k jeho stabilizaci, 
a za zavádění nových oborů re-
spektujících potřeby regionálních 
zaměstnavatelů. Ocenění Českých 
100 nejlepších v roce 2011 získal 
v kategorii Dopravní stavby a sta-
vebnictví i Kraj Vysočina.

Jitka Svatošová

Jde o veřejnou službu bez nutnosti předchozího objednání.Family Point představuje místo přátelské rodině, umožňuje rodičům krát-
kodobě pečovat o děti.

Firmy na Vysočině 
můžou získat cenu 
za společenskou 
odpovědnost
Kraj Vysočina chce už v příštím 
roce na podzim vyhlásit Cenu 
hejtmana za společenskou odpo-
vědnost. Plánuje tak vyzdvihnout 
firmy nebo organizace v regionu, 
které svou činností kladně ovlivňují 
různé společenské zájmy.

„Naší snahou je zviditelnit pod-
niky a organizace, které pečují o své 
zaměstnance, věnují zvýšenou pozor-
nost etice, dbají na snižování dopadů 
své činnosti na životní prostředí a cel-
kově tak přispívají k rozvoji našeho 
kraje,“ přiblížil hejtman Kraje Vysoči-
na Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

O oceněných bude rozhodovat 
nezávislý tým certifikovaných hodno-
titelů, a to ve dvou kategoriích – pro 
zástupce soukromého a veřejného 
sektoru. Vítěz každé z nich by měl 
mít právo užívat ochrannou známku. 
Obdobná cena za společenskou od-
povědnost se uděluje už v Moravsko-
slezském a Plzeňském kraji. Na Vyso-
čině bychom první odpovědné firmy 
a organizace měli znát na jaře roku 
2016. Monika Brothánková

Nový web novin 
Kraj Vysočina
Čtenáři novin Kraj Vysočina mohou 
využít novou podobu webových 
stránek, která nabízí kromě jiného 
designu také přehlednější uspořádání. 

„Informace by se tu měly objevovat 
dříve, než vyjdou v měsíčníku. Novou 
podobu a uspořádání budou mít také 
fotogalerie a videa,“ uvedl David Švá-
benický, ředitel společnosti R Media, 
která noviny pro Kraj Vysočina připra-
vuje. Více na www.ikrajvysocina.cz.
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Ostatní finanční operace

Rezerva a rozvoj kraje
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21 

výjezdo-

vých stano-

višť na Vyso-

čině

Sledované prodeje
Zastupitelé Kraje Vysočina na svém 
letošním posledním jednání odsou-
hlasili prodej Sanatoria Buchtův 
kopec a areálu bývalé zemědělské 
školy Havlíčkův Brod. Rozlehlé areály, 
pro které nemá Kraj Vysočina do bu-
doucna využití,  změní po naplnění 
všech smluvních podmínek majitele, 
kterými se stanou v obou případech 
realitní kanceláře. Jitka Svatošová

Video na  
iKrajvysocina.cz

(částky v tis. Kč)
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Nejlépe se podniká  
u dálnice v Humpolci
Podnikatelsky nejpříznivějším městem Kraje Vysočina 
se v roce 2014 stal Humpolec. Své prvenství potvrdil 
už pošesté. Město dobře hospodaří a radnice se snaží 
podnikatele co nejméně zatěžovat i v oblasti poplatků, 
které patří k nejnižším v kraji.

„To, že jsme se umístili už pošes-
té na špici, je výsledkem dlouho-
dobé konzistentní politiky měs-
ta. Máme hodně učňů na počet 
obyvatel a velké portfolio pod-
nikatelů, kterým se snažíme vy-
tvořit co nejlepší podmínky. Jde 
například o nejnižší ceny vody, 
nízké ceny i nájmy pozemků,“ 
uvedl starosta Humpolce Jiří 
Kučera.

„Projekt Město pro byznys vy-
hodnocuje, co radnice dělají pro 
podnikatelskou sféru i jak pod-
nikatelé fungují v jednotlivých 

městech. Co se týká Humpol-
ce, má velkou výhodu, že leží 
u dálnice. Průmyslové zóny 
přilákaly výrobní závody, které 
patří mezi významné zaměst-
navatele,“ uvedl Vladimír No-
votný (ČSSD), náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 
financí. 

Město pro byznys 2014
 Humpolec
 Pelhřimov
 Jihlava
 Žďár nad Sázavou
 Světlá nad Sázavou

„Vážím si také toho, že napří-
klad Žďár nad Sázavou se umisťuje 
v první pětce, protože je atypický. 
Nemá napojení na dálnici a v zimě 

je dopravní situace kvůli vyšší nad-
mořské výšce složitější. Přesto se 
podařilo obsadit zdejší průmyslovou 
zónu,“ uzavřel Vladimír Novotný.

Nejlépe třídí v Novém Městě, 
Ždírci, Dobroníně a Lánech

Motto My třídíme nejlépe si do zá-
hlaví mohou připsat Nové Město 
na Moravě, Ždírec nad Doubravou, 
Dobronín a Lány, vítězové dalšího 
ročníku stejnojmenné soutěže. 
Rozhodl o tom fakt, že v přepočtu 
na jednoho obyvatele vybraly nejvíce 
tříděného odpadu. Každé z výše jme-
novaných sídel bylo nejlepší ve své 
kategorii dané počtem obyvatel.

Ve vedlejší soutěži rozhodoval 
poměr mezi vytříděným a směsným 
komunálním odpadem. Nejúspěšněj-
ší byli ve Sněžném, Velkém Meziříčí 
a opět v Lánech a Ždírci. Na nejlepší 
v těchto kategoriích čekaly odmě-
ny v souhrnné výši 600 tisíc korun. 
Zástupci je převzali na konferenci 
věnované nakládání s komunálním 
odpadem, konané v hotelu U tří 

věžiček ve dnech 4. a 5. prosince. 
„Poctivé třídění a sběr odpadu 
není jen chvályhodným počinem 
ekologickým, ale i ekonomickým. 
Šetří nemalé peníze při jeho zpra-
cování, ale usnadňuje i následné 
využití. Proto si ti nejlepší jedno-
značně ocenění zaslouží,“ pochválil 
úspěšné účastníky krajský radní pro 
oblast životního prostředí a země-
dělství Zdeněk Chlád (ČSSD).

Partnery tradiční soutěže, podpo-
rované Krajem Vysočina, byly společ-
nosti EKO-KOM, a. s., ASEKOL, a. s., 
a ELEKTROWIN a. s. Ty ocenily v do-
plňkových soutěžích i nejlepší tvůrce 
ekokomiksů zaměřených na propaga-
ci třídění odpadů a dobrovolné hasiče 
sbírající vysloužilé elektrospotřebiče.

 Petr Palovčík

Za výhružné telefonáty čeká na autory tvrdý trest
Na konci listopadu dvakrát vyhrožo-
val havlíčkobrodské nemocnici bom-
bou údajně padesátiletý muž. Policie 
jej zadržela a případ dál prošetřuje. 
Nešlo přitom o ojedinělý případ 
poplašného telefonátu na Vysočině. 
Viníky se daří policii dopadnout 
a hrozí jim až několikaletý trest.

Nemocnice v Havlíčkově Brodě 
zažila rozsáhlou evakuaci. Zapoje-
ni do záchrany pacientů byli nejen 
sami zdravotníci, ale také záchra-

náři, hasiči, policisté a personál 
blízkých nemocnic. Náklady na akci 
se vyšplhají do milionů. V přípa-
dě vážně nemocných a starých lidí 
došlo přitom i k ohrožení života. 
„Od policie víme, že je v odhalování 
pachatelů podobných trestných činů 

skutečně velmi úspěšná a to je dob-
ře. Domnívám se ale, že ani možný 
pětiletý trest nemůže zahojit strach 
a obrovské úsilí stovek lidí, které 
volající zavinil,“ komentuje možnou 
výši trestu vysočinský hejtman Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD).

Policie vedle podobných poplaš-
ných telefonátů řeší i časté případy 
zneužití tísňových linek. Zbytečné 

hovory mohou zatížit sys-
tém a ohrozit tak zdraví 

nebo životy těch, kteří 
pomoc skutečně 
potřebují. Počet 
zneužití podobných 
linek každoročně 
stoupá, ale policisté 

varují, že díky mo-
derním technologiím 

je velmi snadné pachatele 
odhalit. Například žďárská policie 
zadržela čtyřicetiletého muže, kte-
rý 27. listopadu na tísňovou linku 
zdravotnické záchranné služby 155 
oznámil, že v domě na ulici U Ma-
lého lesa došlo k závažnému násil-
nému jednání. Výjezd zdravotníků 
a policistů byl ale zbytečný, nic tako-
vého se nestalo. Volajícímu teď hrozí 
pokuta až dvě stě tisíc korun.

 Petr Palovčík

prosinec 2014 AKTUÁLNĚ Z REGIONU

K věci

Kvóty ve školství
Mohlo by se zdát, že hovořit 
o kvótách ve školství je zbyteč-
né. Feminizace této oblasti je 
známá věc a případné stano-
vení poměrného zastoupení 
žen a mužů je nereálné. Muži 
na základních a středních 
školách prostě nejsou a kvó-
ty problém nevyřeší. K tomu-
to zamyšlení mě ale vede fakt, 
že také Česká republika hod-
lá podporovat stanovení mi-
nimálního počtu žen ve vede-
ní organizací. Stejně jako by 
kvóty nevyřešily situaci v na-
šem školství, nevyřeší problém 
ani v jiných oblastech. Před-
stava, že někdo méně schop-
ný nebo přímo neschopný bude 
šéfem jen proto, že je určitého 
pohlaví, mě děsí. Odtud je je-
nom krok k tomu, stanovit kvó-
ty i pro jiné oblasti, třeba prá-
vě ve školství. Ve své podstatě 
je tento trend proti všem prin-
cipům demokracie i proti zdra-
vému rozumu.

Samozřejmě, stejné podmín-
ky pro muže a ženy při jejich 
odměňování, podpora zvýše-
né zaměstnanosti žen pečují-
cích o děti, to jsou kroky, kte-
ré se měly podniknout již 
dávno. Tady jde skutečně je-
nom o ochotu potřebné zákony 
vytvořit či upravit. Jen na okraj 
této problematiky poznámka. 
Jak se asi budou cítit ženy, kte-
ré si pozici zaslouží díky svým 
schopnostem, když vedle nich 
budou jako rovnocenné part-
nerky ty „do počtu“?

Ladislav Jirků
zastupitel Kraje  
Vysočina za TOP 09

V Domově pro seniory ve Ždírci 
u Jihlavy nově poskytnou infor-
mace lidem pečujícím o seniora 
s Alzheimerovou chorobou.

Starosta Humpolce Jiří Kučera (ODS) a tajemník Jiří Fiala (vpravo) převzali 
ocenění za umístění v anketě Město pro byznys už pošesté za sebou.
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Zubařů je málo 
i na Vysočině, 
byrokracie není 
překážkou
Také pro obyvatele Vysočiny není 
snadné najít zubního lékaře, 
ke kterému by mohli pravidelně 
docházet. Staří přesluhující zubaři 
odcházejí do důchodu, mladých 
je málo a mnozí z nich raději 
zůstávají na zubních klinikách 
a ve fakultních nemocnicích 
velkých měst. Kraj Vysočina se 
snaží pomoci alespoň tím, že co 
nejvíce ulehčuje administrativu 
při registraci lékařů.

„Stejně tak zastupitelé obcí 
v rámci svých možností vytvářejí 
podmínky vhodné pro nástup zu-
bařů,“ ujišťuje Jan Kaleta z Odbo-
ru zdravotnictví Krajského úřadu 
Kraje Vysočina. Na Vysočině nyní 
funguje celkem 324 zubních or-
dinací, skutečná kapacita lékařů 
je ovšem nižší, neboť ne všich-
ni z nich pracují na plný úvazek. 
Je tedy třeba počítat s tím, že 
možná nebude volný zubní lékař 
v místě bydliště a nezbude tedy 
než za ním dojíždět. Při hledání 
stomatologa mohou být užitečné 
webové stránky České stomatolo-
gické komory www.dent.cz.

Lucie Pátková

Okres Počet 
zdravotnických 
zařízení

Skutečná kapaci-
ta zdravotnic-
kých zařízení

Pelhřimov 36 32,13
Havlíčkův 
Brod

56 47,65

Jihlava 73 62,33
Třebíč 81 67,44
Žďár nad 
Sázavou

78 65,5

Alzheimer poradna 
zahajuje provoz

Poradenské centrum pro rodiny 
pečující o člověka s Alzheimerovou 
chorobou či jiným typem demence 
začne fungovat v lednu příštího 
roku ve Ždírci na Jihlavsku. Jedná 
se o první zařízení svého druhu 
na Vysočině. Nachází se ve spojo-
vacím koridoru domova pro seniory 
a domova se zvláštním režimem.

Centrum bude zastřešovat péči 
o lidi s Alzheimerovou chorobou 
na Vysočině. „Neznamená to ale, že 
by nahradilo domovy se zvláštním 

režimem, které v současnosti zastá-
vají tuto péči a budou zastávat na-
dále,“ upozorňuje Petr Krčál (ČSSD), 
radní Kraje Vysočina pro oblast so-
ciálních věcí. V poradenském centru 
se počítá také se školeními a stáže-
mi pro zaměstnance jiných organi-
zací poskytujících sociální služby.

„Chceme zabezpečit, aby lidé, kte-
ří pečují o seniory s demencí, dostali 
potřebné informace, jak s těmito se-
niory pracovat,“ dodává Petr Krčál. 
„Využijeme prostorového uspořádá-
ní Memory garden a Memory kori-
dorů. Vzpomínková terapie se v péči 
o lidi s demencemi ukazuje jako nej-
lepší,“ vysvětluje ředitelka Domova 
důchodců Ždírec Martina Matějko-
vá. Zájemci najdou informace o po-
radenském centru na http://www.
alzheimerporadnavysocina.cz/. Podle 
Petra Krčála má Kraj Vysočina zájem 
do budoucna vybudovat poradenská 
centra v každém okrese v některém 
z krajských zařízení pro seniory.

Eva Vorálková

Dotace na sociální 
služby budou 
rozdělovat kraje
Financování sociálních služeb 
přechází od 1. ledna 2015 z Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí 
ČR na kraje. Na Vysočině působí 
v současné době přibližně 120 po-
skytovatelů, kteří provozují téměř 
290 sociálních služeb. Na sociální 
služby na Vysočině stát v letošním 
roce přispěl částkou necelých  
400 milionů korun. Z krajského 
rozpočtu šlo dalších 120 milionů 
korun. Požadavky na rok 2015 
dosahují výše 558 milionů korun.

„V současné době jsou už zadány 
všechny žádosti o dotace na  
sociální služby. V únoru příštího 
roku by měli mít všichni žadatelé 
z řad registrovaných poskytovatelů 
sociálních služeb jasno, jakou fi-
nanční částku obdrží,“ uvedl Petr 
Krčál (ČSSD), radní Kraje Vysočina 
pro oblast sociálních věcí.

V zastupitelstvu kraje byly v září 
schváleny Zásady pro financová-
ní sociálních služeb a aktualizace 
střednědobého plánu rozvoje so- 
ciálních služeb, podle kterých bude 
kraj při rozhodování o dotacích po-
stupovat. „Jedná se o zásadní změ-
nu ve financování sociálních služeb, 
která musí být zajištěna takovým 
způsobem, aby neměla negativní 
dopad na život klientů a zaměst-
nanců sociálních služeb,“ doplnil 
vedoucí krajského oddělení sociál-
ních věcí Jiří Bína.
 Eva Vorálková
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Eva Vorálková

Složky integrovaného záchranného systému zvládly společně evakuaci 
stovek pacientů během několika hodin.

Luboš Vacek, velitel zásahu hasičů.
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Policisté 

všechny autory 

anonymních tele-

fonátů v posledních 

týdnech na Vyso-

čině dopadli.

Jitka Gögeová z Městského úřadu Světlá nad Sázavou přijímá gratulaci od 
krajského radního Zdeňka Chláda.

http://www.dent.cz
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Barva adventu je fialová, 
věnce ale vypadají různě
Mnozí z nás zavítají každý rok před 
začátkem adventu do květinářství, 
aby si domů odnesli věnec se čtyř-
mi svíčkami. Podle jednoho z pra-
menů převzalo křesťanství slave-
ní adventu přibližně v 16. století. 
„Zelené věnce a svíčky se objevu-
jí už v předkřesťanském období. 
Ve věnci z čerstvého chvojí přebý-
vali duchové z lesa, kteří měli za-
jistit bohatší úrodu na příští rok. 
Slaměný věnec odháněl zlé duchy 
a svíčky se dávaly do oken, protože 
ukazovaly dobrým božstvům cestu 
do příbytku,“ vysvětluje František 
Drlíček, prodavač v květinářství 
ve Velké Bíteši.

Podle jiného pramene vznik-
la tradice adventních věnců v 19. 
století v Německu na popud pro-
testantského teologa Johanna 
Hinricha Wicherna. „Ten vedl 
školu pro chudé děti, které se 
na Vánoce těšily a neustále se pta-
ly, kdy budou. On udělal věnec, 
na kterém bylo osmnáct malých 
červených svíček a čtyři velké 
bílé. Ve všední dny zapalovali ty 
červené svíčky, v neděli bílé,“ po-
pisuje Drlíček.

Adventní věnce se původně 

pomocí čtyř širokých stuh věšely 
ke stropu, shora opatřené svíčka-
mi, dolů byly v různé výšce pově-
šené ozdoby, například andělíčci 
nebo cukroví. Na přelomu 20. a 21. 
se věnce přemístily na stůl. „Zá-
kladem věnce jsou čtyři svíčky. 
Měly by být do kříže a posílat tak 

požehnání do všech světových 
stran,“ zmiňuje bítešský floris-
ta. Wichern udělal první adventní 
věnec z dřevěného kola od vozu, 
které obalil zeleným chvojím. 
V dnešní době věnce vypadají růz-
ně. „Na věnci může být prakticky 
cokoli. Vrací se přírodní zdobení, 

pomeranče, oříšky, šišky,“ vy-
jmenovává Drlíček. V západním 
křesťanství, kam spadá i Česko, je 
tradiční barvou adventu fialová, 
postní barva symbolizující zklid-
nění a zamyšlení. Ze zkušenosti 
Františka Drlíčka se nejvíc pro-
dávají věnce právě s fialovou svíč-
kou, dále také s červenou a zlatou, 
a mnohdy lidé chtějí bílé svíčky. 
„Poslední roky jsou Vánoce bez 
sněhu a bílé věnce alespoň navo-
zují atmosféru bílých Vánoc. Čas-
tá je bílá v kombinaci se stříbrnou 
a modrou,“ říká florista a připomí-
ná, že svíčky na adventním věnci by 
se měly zapalovat proti směru ho-
dinových ručiček.

Symbolika adventních svíček:
  První svíčka, fialová – památ-

ka proroků, kteří předpověděli 
narození Ježíše, zejména proroka 
Izaiáše
  Druhá svíčka, fialová – zna-

mená lásku, někdy se jí říká 
betlémská
  Třetí svíčka, růžová – Gaudete, 

svíčka radostná (už se blíží Váno-
ce) nebo pastýřská
  Čtvrtá svíčka, fialová – nazývá se 

andělská, představuje mír a pokoj
  Pátá svíčka, bílá – uprostřed, 

svíce Krista, symbolizuje jeho život

Odstartovalo přijímání nominací do krajských anket
Opět po roce ocení Kraj Vysočina dobrovolné skutky 
jednotlivců a projekty právnických osob, stejně jako 
nejzajímavější kulturní akce a aktivity v oblasti památkové 
péče, které v roce 2014 přispěly k rozvoji regionu.
Společný příjem nominací Skutku 
roku a Zlaté jeřabiny odstartuje  
1. ledna 2015 prostřednictvím 
elektronického formuláře umís-
těného na webových stránkách 
www.kraj-vysocina.cz/pocinroku.

Skutek roku – skutky fyzických 
osob lze nominovat v oblastech so-
ciálně-zdravotní, životní prostředí, 
volný čas dětí a mládeže, poraden-
ství, vzdělávání a osvěta. Kategorie 
pro nominace právnických osob 

jsou sociální oblast, ekonomická 
oblast, oblast sídel, staveb a by-
dlení, oblast životního prostředí 
a oblast vzdělávání. Navrhova-
tel není omezen počtem návrhů. 
Nelze přijmout nominaci skutku 
nebo projektu oceněného v této 

soutěži v předchozích le-
tech. Ty budou vyřazeny. 
Nominace jsou přijímá-
ny elektronicky na výše 
uvedeném odkaze nebo 
prostřednictvím zveřej-
něného formuláře ode-
slaného na adresu Kraj-
ský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 
ul. 57, 587 33 Jihlava s označením 
POČIN ROKU.

Zlatá jeřabina – 11. ročník Ceny 
Kraje Vysočina za kulturní počin 
roku 2014 bude stejně jako v před-
chozích letech rozdělen do dvou ka-
tegorií, a to Kulturní aktivita a Péče 
o kulturní dědictví. Nominovat 
lze oblíbenou kulturní akci, jako je 

koncert, festival, diva-
delní a hudební přehlíd-
ka, ediční počin, muzejní 
expozice apod. nebo pří-
kladnou péči o památku.

Do Zlaté jeřabiny lze 
nominace kromě elek-

tronického formuláře na-
dále zasílat na e-mail zlatajerabi-
na@kr-vysocina.cz nebo poštou 
na adresu Krajský úřad Kraje Vy-
sočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
s označením POČIN ROKU.

Příjem nominací potrvá do  
31. ledna 2015 a následné hlaso-
vání veřejnosti bude probíhat bě-
hem března 2015.

 Jitka Svatošová

AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Podnikáte 
v cestovním ruchu?
Pak nám dovolte pozvat vás na kon-
ferenci, na které vám představíme 
projekt „Zavedení národního infor-
mačního portálu cestovního ruchu“.

Během konference se dozvíte, jak 
bude portál fungovat, jak je možné 
se zapojit, jaké výhody vám to přine-
se a mnoho dalších informací.

Kdy a kde?
20. 1. 2015 9.00-13.00  
Jihlava – Business Hotel Jihlava
Registrace:
http://nip.czechtourism.cz/
Těšíme se na vaši návštěvu
ČCCR – 
Vinohradská 46, 120 41 Praha 2
www.czechtourism.cz
CZ.1.06/4.1.00/12.08195 
a CZ.1.06/4.1.00/12.08196

Vysočinu osvítí ohňostroje 
nejen na Silvestr, ale 
i na Nový rok
Oslavy konce starého a příchodu no-
vého roku se nesou tradičně i ve zna-
mení rachejtlí, petard a světlic. 
Zlomové dny ani tentokrát nebudou 
jiné. Vedle spontánních amatérských 
jsou připravené i velkolepé ohňo-
stroje s přesným programem, datem 
a hodinou začátku.  Petr Palovčík

31. prosince 2014
 Jemnice – zámek; 19.00
  Ledeč nad Sázavou – hotel Sázava; 

24.00

1. ledna 2015
  Jihlava – Masarykovo náměstí; 

17.30
  Třebíč – Karlovo náměstí; 16.30
  Žďár nad Sázavou – náměstí 

Republiky; 17.30
  Jaroměřice nad Rokytnou – 

náměstí Míru; 17.00 
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Klasický adventní věnec je i dnes často laděný do červena. 

Lucie Pátková

Anketa

Jaký jste dostali 
nejhezčí dárek?

Můj nejhezčí vánoční dárek? 
V dětství se mi zdály všechny 
Vánoce krásné. Postupem času 
jsem mívala velkou radost 
z dárků, které jsem dávala 
svým blízkým. Nejkrásnějším 
vánočním dárkem jsou pro mne 
nyní vnoučata pod vánočním 
stromečkem, z jejich upřím-
ného nadšení mám největší 
potěšení.

Vánoční svátky mám moc ráda. 
Nejkrásnější vzpomínky mám 
na dobu, kdy jsme byli ještě 
děti. Jako dítě školou povinné 
jsem „chodila do houslí“. Přišlo 
období 9. třídy a já jsem si 
vysnila, že bych housle raději 
vyměnila za kytaru. Tehdy 
všechny dárky pod vánočním 
stromkem už byly rozdány 
a kytara tam nebyla. Najednou 
někdo zazvonil, Ježíšek prý 
toho měl hodně, tak kytaru do-
vezl dodatečně. Byl to pro mě 
za celou dobu ten nejkrásnější 
dárek, který přinesl nejenom 
mně, ale také mému okolí 
hodně radosti.

Můj nejkrásnější vánoční 
dárek je zažít zase po roce co 
nejvíce svátečních chvil s lidmi, 
přáteli, příbuznými, které mám 
ráda. Člověk časem pochopí, 
že touha věci mít pocit štěstí 
nepřinese. Ty nejlepší věci jsou 
v životě zadarmo a jsou všude 
kolem. Je jen na nás, jak jich 
využijeme.

Nejkrásnějším vánočním 
dárkem pro mě bývala a stále 
je už samotná posvátná atmo-
sféra vánočních svátků s jejich 
duchovní náplní, společenství 
rodiny, a dokud byly malé 
naše děti, tak jejich očekávání 
a upřímná dětská radost. Dnes 
už máme děti dospělé, a tak si 
radost z rozzářených dětských 
očí užívám s našimi vnoučaty.

Hezkých dárků, které mi 
udělaly radost, bylo mnoho. 
Konkrétně se mi vybaví hezká 
vzpomínka, kdy jsem v šesti le-
tech dostal od dědy první kolo. 
V poslední době řešíme dárky 
v rodině především formou zá-
žitků spíše než hmotných věcí.

Věra Buchtová
(KSČM)

Ing. Jana  
Fischerová, CSc.
(ODS)

Pavla Kučerová
(ČSSD)

František 
Bradáč
KDU-ČSL

Lukáš Vlček
(Pro Vysočinu)

Čistá Vysočina 2015
Osvětová akce Čistá Vysočina, 
spojená s jarním úklidem přírody, 
proběhne v dubnu 2015 po sedmé. 
Sběr odpadků se týká především okolí 
silnic a veřejných prostranství v obcích 
a městech na Vysočině. V roce 2014 
se do akce aktivně zapojilo přes osm-
náct tisíc účastníků a bylo sebráno 
přes osmdesát tun odpadků.

Zájemci by měli vyplnit krátký 
přihlašovací formulář na www.kr-vy-
socina.cz/cistavysocina a tím pomoci 
zajistit dobrou organizaci celé akce. 
Registrovaní účastníci obdrží zdarma 
pytle na odpadky. Vytříděné odpad-
ky se nechávají v zavázaných pytlích 
vedle komunikací, jejich svoz u silnic I., 
II. a III. třídy mimo obec zajistí zdarma 
Krajská správa a údržba silnic Kraje Vy-
sočina. V obcích a městech poskytnou 
pořadatelé pouze pytle a účastníci si 
musí zajistit odvoz odpadků s firmou, 
která v místě svoz odpadu provádí.

„Čistá Vysočina se koná v celém 
kraji a tradičně se na sběru odpadků 
podílejí obce, neziskové organiza-
ce, školy, ale i jednotlivci. Děkujeme 
všem, kteří se k nám připojí a pomo-
hou ke zkrášlení prostředí, ve kterém 
společně žijeme,“ uvedl Martin Hyský 
(ČSSD), radní pro oblast regionálního 
rozvoje a územního plánování.

 Milan Pilař

Čistá Vysočina 2015– 
harmonogram

  Přihlášení: 1. 1.–28. 2. 2015 

  formulář na: 
www.kr-vysocina.cz/cistavy-
socina

  Uzavření přihlášek 
28. 2. 2015

  Úklid 
11. 4.–22. 4. 2015

Jméno/název nominované osoby: _______________________

______________________________________________

Stručný popis skutku/projektu: _________________________

______________________________________________

E-mail, telefon, www stránky nom. osoby: ________________

______________________________________________

KONTAKT NA NAVRHOVATELE (Jméno, tel., e-mail):  

________________________________________________

PROJEKTY / AKCE
projekty právnických osob 
(organizací)

 Sociální oblast
 Ekonomická oblast
  Oblast sídel, staveb 

a bydlení
 Oblast životního prostředí
 Oblast vzdělávání

JEDNOTLIVCI
skutky fyzických osob

 Sociálně-zdravotní oblast
 Životní prostředí
 Volný čas dětí a mládeže
  Poradenství, osvěta 

a vzdělávání

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ:

Skutek roku 2014 Zlatá jeřabina 2014

Kraj Vysočina vyhlašuje ankety:

Doplněnou nominaci zašlete na společnou adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, 587 33  Jihlava. Na obálku prosím viditelně napište heslo 
POČIN ROKU.

1. Kategorie: Kulturní aktivita
Název a stručný popis nominované akce: 

_______________________________________________

______________________________________________ 
www stránky akce nebo kontakt na pořadatele: 

______________________________________________

______________________________________________

2. Kategorie: Péče o kulturní dědictví
Název a stručný popis nominované akce:

_______________________________________________

______________________________________________
www stránky akce nebo kontaktní osoba:

______________________________________________

______________________________________________

http://nip.czechtourism.cz/
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Židovskou historii Batelova 
připomíná synagoga a hřbitov
Pravděpodobně v roce 1424 byli 
z Jihlavy vyhnáni všichni židé, 
v následujících letech nacháze-
li nová bydliště v okolních vesni-
cích, mezi něž pravděpodobně pa-
třil také Batelov na Jihlavsku. Jako 
památky na kdysi dvoutisícovou 
menšinu v současnosti zůstávají 
jen synagoga a hřbitov.
O počátcích ghetta neexistují té-
měř žádné historické doklady. 
Podle prvních přibližných statis-
tických informací, pocházejících 
z přelomu osmnáctého a devate-
náctého století, lze usuzovat, že 

kolem roku 1800 v Batelově moh-
lo žít až dva tisíce židů. Z té doby 
se ve východní části vsi připomíná 
také malá židovská čtvrť, jejímž 
centrem byla synagoga.
Zpráv o jejím vzniku se dnes spí-
še nedostává, a tak s jistotou mů-
žeme tvrdit pouze to, že původní 
modlitebna vyhořela v roce 1790, 

o čtyři léta později na jejím místě 
vyrostla synagoga nová. Ta byla 
sice během své více než dvě stě let 
dlouhé historie několikrát přesta-
vována, svůj klasicistní vzhled si 
však zachovala až do současnosti.
Přestože židé z Batelova v deva- 
tenáctém a dvacátém stole-
tí postupně odcházeli, sloužila 

synagoga svému účelu až do po-
hnutých událostí druhé světové 
války, po níž už batelovská židov-
ská obec nemohla být obnove-
na. Po únorovém převratu mod-
litebnu převzala husitská církev 
a po úpravách ji v osmdesátých le-
tech využíval i svaz zahrádkářů.
Synagoga se nachází v Perleťář-
ské ulici asi dvě stě metrů od ba-
telovského náměstí Míru. Židov-
ské dějiny obce připomíná také 
více než pět set let starý židovský 
hřbitov, který leží asi půl kilome-
tru od středu Batelova nedaleko 
silnice na sousední Švábov.
 Jiří Svatoš

Soubor Trnávka z Pacova oslaví příští rok 35 let
U zrodu Souboru lidových písní 
a tanců Trnávka byla v roce 1980 
Vladimíra Svobodová. Od dětství 
se věnovala folkloru, a když při-
šla jako učitelka na základní školu 
do Pacova, založila soubor se svý-
mi nadanými prvňáčky. „V sou-
časné době navštěvuje Trnávku 
24 členů, z toho deset dětí a dal-
ších čtrnáct studentů a dospělých. 
Nejčastěji se scházíme dvakrát 
týdně,“ přibližuje současné fun-
gování souboru jeho zakladatelka 
Vladimíra Svobodová.

Pásma souboru vycházejí z kul-
tury Českého Horácka, která je 
ovlivňována sousedními regiony 
Blaťácka a Kozácka. „Obnovili 
jsme i lidové kroje, které v naší ob-
lasti dávno zanikly,“ představuje 

další aktivity Svobodová.
Vedoucí souboru studiem sbí-

rek i muzejních zápisů získávala 

představu o tradicích kraje, které 
jevištně zpracovala s členy soubo-
ru. Bohatství folkloru předvádějí 

ve volné přírodě nebo i na návsi, 
jak tomu bylo kdysi. Přihlížející se 
pak mohou těšit z obřadních slav-
ností, vylévání studánek, stavění 
májů nebo dožínek.

„Příští rok oslaví Trnávka  
35 let od svého založení. Po celou 
dobu mají zájemci do našeho sou-
boru dveře otevřené,“ doplňuje 
Svobodová.

Trnávka má na svém kontě řadu 
vystoupení nejen na Pelhřimov-
sku. Už několikrát prezentovala 
český folklor i v zahraničí, v říj-
nu vystupovali její členové s Ma-
lou dudáckou muzikou na vel-
vyslanectví České republiky 
v Paříži u příležitosti Dne vzniku 
Československa.

Monika Brothánková

Recept

Vánoční chlebíček od babičky
Vánoční období je spjaté s řadou 
oblíbených receptů a jedním 
z nich je i vánoční chlebíček. 
Na jeho přípravu budeme 
potřebovat 6 bílků, 10 dkg 
cukru, 16 dkg polohrubé 
mouky, 6 dkg másla, 
citronovou kůru, vanilku, 
10 dkg čokolády na vaření 
na kostičky, kandované 
ovoce nebo sušené meruňky, 
ořechy, brusinky a rozinky. 
Máslo dáme rozehřát na mírný 
oheň a pak ho necháme vychlad-
nout. Z bílků vyšleháme tuhý 
sníh a do něj postupně zašlehá-
me cukr s vanilkou a citronovou 
kůrou a následně mouku. Potom 
za stálého šlehání přikapáváme 
vychladlé rozehřáté máslo. 
Do hotového těsta nakonec při-
dáme kandované nebo sušené 

ovoce podle chuti, vše vylejeme 
do chlebíčkové formy a pečeme 
v mírně vyhřáté troubě přibližně 
půl hodiny. Po vyndání z trouby 
a vychladnutí můžeme chlebíček 
polít čokoládovou nebo citrono-
vou polevou. Dobrou chuť!

Monika Brothánková

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

Autorství: Mar-
tin Němeček

Značka kilo-
pondmetru Starý (anglicky) Přítmí Zn. registrova-

né tuny

POMOC: 
ÁNAND, 

HASTA, NIN.

Zušlechtěné 
železo

Jednotka 
množství 
informace

Odborník Otec (knižně)
Regionální  
operační 

program (zkr.)

Větší (neurčité) 
množství

Jméno 
zpěvačky 

Langerové
Podbradek

Aromatická 
rostlina Horizont

Účel. navršený 
násep

Hrob (kniž. )

Ohrada
2. díl tajenky

Vyrobená 
z betonu

Římskými 
číslicemi 1550

Řecké 
písmeno

Maďar. město 
(Györ)

Polibek
Oráčova 
potřeba

Vchody
Dravý pták
Emblém, 
značka

Inic.herce 
Oliviéra

Larva mihule

Právo odporu
Obrazová 
hádanka

Zvednout se
Jednotka délky

Sladkovodní 
ryba

Korýš našich 
vod

Dokonce 
(španěls.)

1. díl
tajenky

Záhrobí 
(zastarale)

Mytologický 
krasavec

Temnota

Chorvatské 
sídlo

Zkr. chovatel. 
stanice

Beduínský 
plášť

Pokynutí 
(básnicky)

Zn. sodíku
Výrůstek 

na stonku růže

Umělecká 
beseda (zkr.)

2. nejvyšší hora 
NízkýchTater

Dovnitř

Přerušit 
(činnost) 
Předložka

3.díl tajenky

Africký  slon Indický 
spisovatel

Mohamedův 
druh

Osobnost regionu

Otakar Štáfl miloval 
Slovensko i Havlíčkův Brod
Malíř Otakar Štáfl, od jehož 
narození uplyne 30. prosince  
140 let, po sobě zanechal rozsáh-
lé dílo. Rodný Havlíčkův Brod 
ho připomíná už od roku 1957 
památníkem, který se nachází 
ve Štáflově baště, což je jediná 
zachovalá věž z městského opev-
nění. V expozici stojí za pozor-
nost umělcem ilustrované knihy 
i šest velkých obrazů ze života 
Karla Havlíčka Borovského. Štáfl 
byl před devadesáti lety hlavním 
iniciátorem postavení jeho po-
mníku a stál i u zrodu Havlíčkova 
muzea.

S malířovým jménem je spjata 
také Štáflova chalupa, v níž dnes 
sídlí antikvariát. V jednom z nej-
starších brodských domů ale Štáfl 
nikdy nebydlel, patřil pouze jeho 
příbuzným.

Mimo Vysočinu, z níž čerpal 
motivy i k zajímavým čtyřjazyč-
ným pohlednicím, se největší 
umělcovou láskou staly Vysoké 
Tatry, kam se až do počátku druhé 
světové války každým rokem vra-
cel. Zde namaloval stovky obrazů, 
zejména akvarelů, jeho dva ná-
měty z Tater byly vydány na poš-
tovních známkách. Umělce na vý-
tvarných toulkách Slovenskem 
doprovázela jeho žena Vlasta, 
která z tatranského prostředí čer-
pala náměty ke svým povídkám.

Otakar Štáfl byl i vynikají-
cí grafik. Svědčí o tom desítky 
dřevorytů a zejména četná ex-
libris, která podepisoval svéráz-
ným způsobem – štaflemi, podle 
svého jména. Vytvářel je i pro 
významné osobnosti, jako byli 
Karel Hašler, Eduard Vojan, Karel 
Opatrný či Andula Sedláčková. 
Ilustroval též celou řadu knih, 
z nichž nejkrásnější je Les Jiřího 
Jandy.

Závěr Štáflova života byl tragic-
ký. Zahynul ve svém ateliéru spo-
lu se svou manželkou při náletu 
na Prahu 14. února 1945. Uzavřel 
se tak život velkého malíře a záro-
veň tvůrce symbolického hřbitova 
obětí Vysokých Tater v Mengusov-
ské dolině. Pavel Kryštof Novák

Manželé Štáflovi pravidelně pobývali v Chatě u Popradského plesa v Mengusovské dolině většinu roku, pouze na zimu odjížděli do Prahy. Od třicátých let pak se dvěma spo-
lunájemci chaty pracovali na zřízení … viz tajenka… k uctění obětí hor. V létě 1938 Štáfl osobně osadil budovaný cintorín několika dřevěnými kříži, válka je však ze Slovenska 
vyhnala a na cintorín se pak (1947) dostala jen jejich pamětní deska...

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Per nerova 673/47, 180 07, Praha 8 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktu-
álního 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: šestnáctého století Albrecht Dürer. Výherci: Miloslav Jiránek, Těmice; Marie Vítková, Kněžice; Václav Provazník, Golčův Jeníkov. Výhercům blahopřejeme!
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Folklorní soubor Trnávka při Slavnostech jeřabin ve Žďáru nad Sázavou.

Otakar Štáfl
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Více než pět set let starý židovský hřbitov se nachází asi půl kilometru 
za Batelovem poblíž silnice na Švábov.

Vysočina má unikátní 
galerii, jedinou na světě
Počátkem prosince byla v Třebíči 
slavnostně otevřena stálá výstava 
děl, která rodnému městu daroval 
výtvarník František Mertl. Stala se 
tak první autorovou stálou galerií 
na světě.

„Třebíč se stane novým domo-
vem pro unikátní umělecké před-
měty, které světoznámý výtvarník 
František Mertl, uměleckým jmé-
nem Franta, daroval městu. To pro 
tuto kolekci jeho děl zřídilo poměr-
ně atypické a velmi zajímavé pro-
story ve dvorním traktu Národního 
domu na Karlově náměstí,“ řekl 
Pavel Heřman, bývalý starosta Třebí-
če, jejíž zastupitelé udělili Františku 
Mertlovi 19. června letošního roku 
čestné občanství.

Galerie Franta, která nabízí ná-
vštěvníkům téměř čtyři desítky 
děl maleb, soch či grafik Františka 
Mertla, je přístupná denně kromě 
pondělí, v době od 10.00 do 12.00 
a od 13.00 do 17.00. Vstupné pro 
dospělou osobu je 35 Kč, snížené 
vstupné je 25 Kč. Milan Pilař

Navzdory pohnuté historii se 
některé architektonické prvky 
na synagoze dochovaly dodnes.

Historie batelovské synagogy se 
začala psát už ve druhé polovině 
18. století.
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František Mertl alias Franta při 
slavnostním otevření Galerie 
Franta v Třebíči.
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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/

Soukromá VOŠ sociální, 
o.p.s Jihlava

Matky Boží 15, 586 01 Jihlava
denní i dálkové studium (3 roky)
tel.: 567 312 629 www.svoss.cz

e-mail: info@svoss.cz
Obor 1: Sociální práce, titul DiS.

Absolvent je sociální pracovník
Obor 2: Předškolní a mimoškolní  

pedagogika, titul DiS.
Absolvent je učitel MŠ, nebo mimoškolní 

pedagog, či vychovatel
Školné: 13 000 Kč ročně

Výuka je výrazně prakticky zaměřená  
a je převážně vedena odborníky z praxe

Absolventi mohou proto pracovat  
v obou oborech již bez zaškolení.

Přihlášky na (www.svoss.cz) od 1. 1. 2015 
Den otevřených dveří je

 15. 1. 2015 od 10 do 16 hodin.
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Jak je to možné, že sousedův zajímá se o všechno, co se okolo jasné, že je tento problém řešitelný. 
chlapec s radostí přečte knížku a něho děje. Více informací na www.basic.cz
našemu Pavlíkovi Nadšeně vstřebává všechny nové 
se ještě ve třetí třídě pletou informace bez nějakých zjevných Vyjádření rodiče:
písmenka? Učím se s ním celé problémů. Při z učení najednou 

„Před nástupem na doučování 
odpoledne a nakonec přinese zase začne narážet na různé studijní 

nebyla Kristýnka schopna napsat 
pětku z diktátu. překážky, následují nepochopení, 

diktát a opsat slovo z tiskacího na 
pocity zmatku a neschopnost 

psací. Nyní po 5 týdnech zvládáme 
naučené informace používat. Ztrácí Slyšeli jste už podobné stížnosti diktáty s menšími chybami a opsat 
sebevědomí, zájem o školu a také nebo se s tím setkáváte i vy doma? slovo je úplně bez problémů. 
učení. Pro ostatní to je jen ten, co Průzkumy udávají, že je 10-15 % Kristýnka se umí podepsat a má z 
má špatné známky, ten, co se neučí dětí, které se neumí učit. Jsou toho velkou radost. Na doučování se 
a opět nic neví, je líný, nepořádný a unavené, neklidné a selhávají těší a pokroku ve čtení a diktátě si 
pod. Co se s tím dá udělat? V v učení. V budoucnosti potom tyto všimla i paní učitelka ve škole a má z 
Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, děti nemají šanci vystudovat školu Kristýnky velkou radost, jak je 
Jihlavě a v dalších městech v nebo dělat šikovná a jakou má chuť do učení. 
Čechách funguje Studijní centrum práci, která by se jim líbila. Před doučováním jsme u domácího 
BASIC, které pomáhá studentům 

úkolu brečely a teď si jde úkol psát Proč k takovému 
různého věku zvládat problémy se 

sama a dobře. Paní učitelce děkuji za nepříznivému stavu dochází? čtením, psaním, pravopisem, jednoduché s naší tvrdohlavou 
trpělivost, kterou měla s Kristýnkou a Existuje vůbec nějaké řešení? matematikou a učením celkově. Na holkou vyjít. Děkuji.”
sama ví, že to nebylo vždy 

Dítě je od přírody zvědavý tvor a základě výsledků, které dosahují je Paní V.

Je doopravdy tak hloupý?

 

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA

12. 1. 2015 od 18:00 hodin

6. 1. 2015 od 17:00 hodin

8. 1. 2015 od 16:30 hodin

12. 1. 2015 od 15:00 hodin

725 774 710
Studijní centrum BASIC

.

Svatovítské nám. 128, 393 01 Pelhřimov

Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod    

Masarykovo nám. 9, 586 01 Jihlava

 

TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ U UČENÍ
A NEUMÍTE MU POMOCI?

OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI ZDARMA

• NECHUŤ K UČENÍ

• POMALÉ ČTENÍ

• NEČITELNÉ PÍSMO

• ŠPATNÉ ZNÁMKY Z DIKTÁTŮ A MATEMATIKY

• OZNAČENÍ DYSLEKTIK, DYSGRAFIK ...

Je naše dítě doopravdy hloupé?

více na www.basic.cz
725 774 710
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4Vysoká 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

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy?
Čtvrtek 15. 1. 2015  
od 9:00 do 17:00

Kde?
VŠPJ, Tolstého 16, 
Jihlava

Program? Informace o studiu na VŠPJ.

Přednášky o studijních oborech.

Prohlídka odborných učeben, laboratoří  
a ostatních prostor VŠPJ.

Ukázka moderních výukových modelů 
(zdravotnických a technických).

Jak se učí na vysoké škole?  
(Ukázky odborných přednášek).

Komunikační zóna zájemců o studium se studenty VŠPJ. 
(Zeptejte se na studium přímo těch, kteří zde studují.)
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Příjmení, jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adresa, PSČ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefon:  . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

roční předplatné 468 Kč chci uhradit: *) nehodící se škrtněte

* poukázkou * SIPEM – číslo SIPO:

datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objednávky na předplatné s dárkem přijímáme na tomto kupónu.
Na adrese: TV pohoda, V Olšinách 75, 100 00 Praha 10, e-mail: sekretariat@tv-pohoda.cz, tel: 281 002 201

Podpisem této objednávky uděluji rovněž souhlas v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. se zpracováním zde
poskytnutých osobních údajů společnosti JIK-05, s.r.o. (vydavateli časopisu) jakožto správci a zpracovateli za
účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování.

Závazná objednávka předplatného časopisu TV pohoda
Ano, objednávám roční předplatné pouze za 468 Kč (52 týdnů)

Knížku detektivek obdržíte po uhrazení ročního předplatného.   

Objednejte si s řadou výhod:

•garance ceny: pouze 9 Kč za výtisk (ušetříte 10 % z ceny)

ZDARMA NAVÍC: ✔ knížku detektivek (po zaplacení)

✔ Speciál Zima (listopad 2014) ✔ Speciál Léto (červen 2015)   

•TV pohoda vždy v pondělí ve vaší schránce

•Volejte: 281 002 201 •Pište: sekretariat@tv-pohoda.cz

� nejaktuálnější 
televizní časopis
(50 tv programů)

� zajímavosti 
ze světa televize

� křížovky o ceny
� soutěže, recepty...

www.tv-pohoda.cz

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘESPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
KRAJ VYSOČINA

vysocina_2014_280x209  19.5.2014  9:36  Stránka 1

moderní
česká
kuchyně

K dostání u všech dobrých knihkupců a na www.respektstore.cz

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

MICHLiq
váš inteligentní  
průvodce  
ekonomikou

K dostání u dobrých knihkupců a na www.respektstore.cz
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Letošní adventní věnce zdobí především přírodní materiály. Studentky SOU Třešť  nabídly hostům Barevných Vánoc tradiční vánoční cukroví. Chutnalo, vonělo 
a nedalo se mu odolat.

Martin Prokop patřil i v letošní sezoně MS v rallye mezi nejlepší.

8

Havlíčkobrodské 
volejbalistky trénuje 
bývalý reprezentant
Od začátku listopadu je součástí 
trenérského týmu volejbalistek 
havlíčkobrodské Jiskry také Peter 
Pláteník, který řadu let oblékal 
dresy prestižních zahraničních 
klubů i národního týmu. České 
reprezentaci pomohl například k ví-
tězství v Evropské lize v roce 2004 
a výraznou měrou přispěl rovněž 
k vynikající desáté příčce na světo-
vém šampionátu před čtyřmi lety.

S aktivní kariérou se musel Plá-
teník, který s volejbalem začínal 
právě v Havlíčkově Brodě, kvůli 
přetrvávajícím zdravotním problé-
mům definitivně rozloučit asi před 
rokem.

Reprezentantky brodské Jiskry 
vloni suverénně postoupily do prv-
ní ligy, v níž se letos i díky přícho-
du nové trenérské posily pohybují 
v klidném středu tabulky. Peter 
Pláteník bude brodským volej-
balistkám pomáhat po sportovní 
stránce, rád by ale také přispěl 
k popularizaci sportu pod vysokou 
sítí na celé Vysočině. Jiří Svatoš

Pelhřimovská 
taekwondistka sbírá 
výhry po celé Evropě
Sedmnáctiletá Adriana Šimánková 
si do listiny svých taekwondových 
úspěchů zapisuje jeden úspěch 
za druhým. Naposledy evropská 
šampionka a sedminásobná 
mistryně republiky excelovala 
na prestižních mezinárodních 
kláních v Bělehradu a v Záhře-
bu, kterých se zúčastnily přední 
evropské zápasnice.

V hlavním městě Chorvatska 
Šimánková vybojovala zlatou me-
daili, když na cestě do finále vyřa-
dila mimo jiné účastnici letošního 
mistrovství Evropy do 21 let Licii 
Martignaniovou z Itálie. Na turna-
ji v Bělehradě pak pelhřimovská 
taekwondistka skončila druhá poté, 
co ve finále nestačila na Rusku Dar-
ju Adamjakovou. Jiří Svatoš

V Lize mistrů 
ostudu neudělali
Havlíčkobrodští stolní tenisté si díky 
zisku extraligového titulu zajistili 
v letošní sezoně účast v prestižní 
Lize mistrů. Ač outsider, v základní 
skupině STEN marketing HB Ostrov 
všechny soupeře potrápil a žádný 
zápas neprohrál 0:3. Po překvapivé 
výhře nad francouzským Angers 
to dokonce vypadalo na postup 
do Poháru ETTU (obdoba fot-
balového poháru UEFA). Doma 
s Jekatěrinburgem je od výhry dělil 
jediný míček, nakonec ale prohráli 
a skončili čtvrtí. Ondřej Rázl

Třebíčští baseballisté mají za sebou skvělou sezonu
Hráči třebíčského baseballového 
oddílu vybojovali v letošním sou-
těžním ročníku celou řadu úspě-
chů. Nejlépe se dařilo mladším ka-
detům, tedy hráčům do čtrnácti let, 
kteří ve své kategorii vybojovali do-
konce titul mistrů České republiky.

Stříbrné medaile v celostátních 
kláních pak získali také třebíčští 
žáci do osmi, deseti i dvanácti let. 
Starší kadeti pak na republikovém 
šampionátu skončili třetí.

Zástupci třebíčského baseballu 
se však neztratili ani v mezinárod-
ní konkurenci. Někteří hráči si to-
tiž zahráli i na evropských či svě-
tových šampionátech.

Velké pocty se pak dostalo také 
trenérovi Mariánu Krásnému, 

který byl jako jediný mládežnic-
ký kouč ze starého kontinentu 

nominován na prestižní evropskou 
trenérskou cenu EBCA. Jiří Svatoš

Barevné Vánoce plné inspirace a dobrot
SPORT, FOTOGALERIE
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Počasí dělá vrásky 
provozovatelům sjezdovek
Vleky, sněžná děla i rolby jsou při-
pravené. Teplé a deštivé počasí 
ale vlekařům zatím nedává šanci 
na zasněžení svahů. Jediný typic-
ky zimní sport, který je možné ak-
tuálně provozovat i na amatérské 
bázi, je bruslení.

Na Vysočině je 27 sjezdovek, pět 
z nich je delších než půl kilometru. 
Na Novoměstsku je při vhodných 
podmínkách udržováno více než 
sto kilometrů běžeckých tras. Dal-
ší stovku kilometrů jsou připrave-
ni udržovat v okolí Telče a 80 kilo-
metrů na Jihlavsku.

„Víme, že provozovatelé se 
na zimu chystali, mnozí z nich in-
vestovali i nemalé peníze. Věříme 
proto i za ně, že se počasí umoud-
ří,“ komentuje prozatímní roz-
marné počasí hejtman Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD).

Informace o stavu sněhu, dél-
kách sjezdovek a vleků i oteví-
racích dobách najde veřejnost 
na stránkách http://www.regi-
on-vysocina.cz/lyze/. Pro běž-
kaře jsou zde k dispozici ucelené 
novinky o udržovaných stopách 

a trasách ve speciální sekci. „Dou-
fáme v brzkou změnu počasí. 
S ohledem na biatlonové mist-
rovství si říkám, že nemusí sně-
žit, hlavně ať mrzne,“ uzavírá Jiří 
Běhounek lyžařské téma s ohle-
dem na závody světového poháru  
v biatlonu, které jsou plánované 
v Novém Městě na Moravě na za-
čátek února 2015.

V rámci grantového programu 
Lyžařské běžecké trasy 2014 byla 
pro nadcházející sezonu v rámci 
Fondu Vysočiny podpořena nejen 
údržba lyžařských běžeckých tras, 
ale i značení nebo realizace ne-
zbytných opatření pro dostatečný 
bezpečnostní a technický standard 
trasy. „Grant vyhlašovaný Krajem 
Vysočina již druhým rokem po-
může zkvalitnit podmínky pro bě-
žecké lyžování na Vysočině, které 
rozšiřuje nabídku pro aktivní trá-
vení volného času v zimních měsí-
cích. Úspěšní žadatelé mohli získat 
krajský grant až ve výši dvě stě tisíc 
korun,“ informuje Renata Šimán-
ková, administrátorka grantového 
programu. Petr Palovčík

Závodník z Jihlavy v mistrovství světa v rallye devátý
Jihlavský rodák Martin Prokop, kte-
rý se už deset let utkává s nejlepšími 
automobilovými závodníky planety, 
má za sebou další úspěšnou sezonu. 
Devětkrát se v ní umístil na bodova-
ných příčkách a v konečném účtování 
světového šampionátu v rallye obsa-
dil podobně jako v minulých dvou le-
tech výborné deváté místo.

Nejlépe se Prokopovi dařilo 
v úvodu sezony v Mexiku, kde jih-
lavský závodník obsadil pátou po-
zici. Šestá místa si pak český re-
prezentant odvezl z Portugalska 
a Itálie.

S letošním závodním ročníkem se 
Martin Prokop rozloučil nedávným 
devátým místem na Britské rallye, 
v jejímž úvodu sice několikrát drob-
ně chyboval, ale během posledních 
rychlostních zkoušek všechna za-
váhání napravil a udržel si tak svou 
pozici mezi desítkou nejlepších pi-
lotů světa. Jiří Svatoš

Běžkaři, ale i další lyžaři si musí na Vysočině na sníh díky vysokým teplotám 
ještě několik týdnů počkat.

Mladí reprezentanti Třebíče letos zářili. Mladší kadeti byli dokonce nejlepší 
v republice.
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