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Vepříkov převzal ocenění 
Vesnice roku 2018

Lidé tady drží pohromadě, shodují se občané 
ve Vepříkově a jsou právem pyšni na získaný titul 
vesnice roku Kraje Vysočina. O ten bojovali spo-
lečně s dalšími čtyřiadvaceti obcemi.
Z hodnocení krajské komise 
začátkem června vzešel právě 
Vepříkov s 326 obyvateli jako 
vítěz. Začátkem srpna převzal 
z rukou hejtmana Jiřího Bě-
hounka (nez. za ČSSD) staros-
ta Vepříkova Petr Bárta Zlatou 
stuhu s letopočtem 2018. „Je to 
ocenění všech občanů. Umíme 
táhnout za jeden provaz a toho 
si moc vážím,“ poděkoval všem 
spoluobčanům starosta.

Ocenění bylo v rámci slav-
nostního ceremoniálu ve Vepří-
kově předáno i dalším čtrnácti 
úspěšným obcím. „Už jen účast 
v soutěži je prestižní záležitos-
tí, příležitostí pochlubit se ak-
tivitami přispívajícími k roz-
voji a udržitelnosti venkova. 

Vítězem může být jen jeden, ale 
adeptů bývá každoročně hned 
několik,“ uvedl hejtman Jiří Bě-
hounek.

Vepříkovští  postupují do ce-
lostátního kola, vítěze bude-
me znát 15. září. „Nejcennější 
jsou lidé, spojitost, vzájemnost, 
to dělá obec tím pravým spole-
čenstvím. Vepříkovu držím pal-
ce v celostátním kole,“ prohlásil 
hejtman Jiří Běhounek. 

K Vepříkovu patří i tradiční 
vepřové hody
Přesto, že v obci není školka 
ani škola, od začátku roku by-
chom napočítali čtyřicet spo-
lečných akcí. „Obec bez hasi-
čů by nebyla nic a hasiči bez 

obec také. Jsou to spojené ná-
doby. Když hoří, tak hasíme, 
ale jinak se věnujeme pořádání 
sportovních a kulturních akcí 
v obci,“ říká místostarosta ob-
ce a starosta hasičů Jiří Piskač. 
Snad nejznámější jsou vepřové 
hody. Jak také jinak ve Vepří-
kově. Hasiči také pořádají ples, 
volejbalový a nohejbalový tur-
naj, cyklovyjížďku, rozlouče-
ní s létem, mariášové turnaje. 
Chovatelé pořádají na podzim 
výstavu holubů. A nesmíme za-
pomenou na další spolky, ja-
ko jsou myslivci, včelaři, a také 
na cyklistický oddíl.  „Vedení 
obce má jasnou koncepci své-
ho rozvoje, zejména v kvalitní 
práci s mládeží. Inspirací pro 
ostatní obce je také v příkladné 
péči o zeleň a životní prostře-
dí,“ myslí si náměstek hejtma-
na pro regionální rozvoj Pavel 
Pacal (STAN + SNK ED).

Lidé tu drží pospolu, 
shodují se místní
Na otázku, proč Vepříkov zís-
kal ocenění Vesnice roku, od-
pověděl místní Josef Pešek jed-
noznačně: „Pořád se tu něco dě-
je. A to vyžaduje úsilí a není to 
jen tak.“ Potvrzuje to i Michae-
la Drtíková: „Když je něco po-
třeba, tak jdeme a uděláme to 
společně.“ Malá Anetka Bárto-
vá zase  oceňuje, že tu má dobré 
kamarády. Starostu chválí i jed-
nadevadesátiletý pan Jan. O pe-
nězích, které obec dostane k ti-
tulu, rozhodnou občané u ku-
latého stolu. „Mám svou před-
stavu, na co bychom je mohli 
použít. Viděl bych to na tepel-
né čerpadlo pro hasičárnu a kul-
turní dům. Ale všichni se o tom 
pobavíme a pak rozhodneme, 
tak to u nás chodí,“ uzavírá sta-
rosta. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

STRANA 4
Děti absolvovaly Mladou 
univerzitu

PŘÍLOHA
Proletí 100letí
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STRANA 2
Hrad Roštejn zve  
na novou lesní expozici

ÚVODNÍ SLOVO

Nový školní rok

Jana Fialová,  
radní Kraje Vysočina  
pro oblast školství,  
mládeže a sportu (ČSSD)

Po dvou měsících prázdnin če-
ká více než 81 tisíc dětí z Vy-
sočiny nástup do mateřských, 
základních i středních škol. Za-
číná nový desetiměsíční ma-
raton školní práce, který bude 
mít v režii na sedm tisíc peda-
gogických a patnáct set nepe-
dagogických pracovníků. Pa-
trně největší událostí bude ná-
stup do školy u 5 200 prvňáčků 
i pro jejich rodiče. Děti otvíra-
jí nástupem na základní školu 
novou etapu svého života, při-
chází nové povinnosti a doba 
objevování a poznávání. Ob-
rovskou a nezastupitelnou ro-
li v této době hrají první pe-
dagogové – paní učitelky, pá-
ni učitelé. Získat si důvěru ma-
lých „neználků“ je často velká 
dřina a předpokládá to nutnou 
dávku trpělivosti. Další roky 
povinné školní docházky včet-
ně přechodu na střední školy 
už absolvují žáci s jistými zna-
lostmi, a tak je ve školních la-
vicích už máloco překvapí.  
Ráda bych i touto cestou všem 
žákům, pedagogům, ale i ro-
dičům popřála úspěšný nový 
školní rok. Především všem ko-
legům pedagogům děkuji za je-
jich celoroční práci, za přípra-
vu nových generací pro budou-
cí život a také za ochotu spo-
lupracovat s Krajem Vysočina 
na projektech rozvíjejících spe-
cifické schopnosti mládeže. 
Jsou to mimo jiné právě lidé ze 
škol, kteří nás inspirují ke stále 
novým výzvám, a já mohu pro-
zradit, že i v novém školním 
roce jsme připraveni žáky pře-
kvapovat novými projekty.

Na začátku se může každý 
školní rok zdát dlouhý, ale ni-
kdy netrvá déle než deset měsí-
ců. Úspěšný školní rok!

❚  Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Pavel Pacal pogratulovali starostovi Vepříkova Petru Bártovi 
i místostarostovi Jiřímu Piskačovi k získání cenné Zlaté stuhy.   FOTO: LIBOR BLAŽEK

video na  
novinykrajevysocina.cz
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Jaký je váš názor 
na problematiku 

sucha?

Co si myslíte o problematice 
sucha a zadržování vody v kra-
jině? Právě na tuto otázku mů-
žou zájemci do konce letošní-
ho roku odpovídat na webo-
vých stránkách Kraje Vysočina 
v aplikaci Váš názor. 

„Zajímá nás, jestli by měl být 
kraj v této oblasti aktivnější, ne-
bo bychom se měli spíše zamě-
řit na větší podporu obcí při vý-
stavbě a intenzifikaci čistíren 
odpadních vod, kanalizace ne-
bo veřejných vodovodů,“ vy-
světluje krajský radní pro oblast 
životního prostředí a zeměděl-
ství Martin Hyský (ČSSD).

Negativní dopady se v našem 
regionu začaly projevovat už 
před třemi lety a kraj je i přes 
své omezené možnosti aktivní 
a snaží se co nejlépe na extrém-
ní situace připravit. „Zapojte se 
do diskuze, podělte se o zku-
šenosti s dopady dlouhodobé-
ho sucha a pomozte nám hledat 
efektivní cesty a opatření k je-
jich zmírnění,“ vyzývá Martin 
Hyský. Stačí navštívit stránky  
www.vas-nazor.cz, zvolit an-
ketu, připojit svůj hlas z někte-
ré z možností a případně vložit 
komentář k tématu.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Vzpomínka 
na prvního hejtmana 

Vysočiny
V první polovině srpna si Kraj 
Vysočina připomněl smutné vý-
ročí pěti let od úmrtí prvního 
hejtmana Vysočiny Ing. Františ-
ka Dohnala. Tento uznávaný po-
litik zemřel 10. srpna roku 2013 
ve věku 53 let. Kraj vedl v le-
tech 2000-2004, kdy položil zá-
klady fungujícího samosprávné-
ho celku. V letech 2005–2012 
pak zastával funkci prezidenta 
Nejvyššího kontrolního úřadu. 
Čest jeho památce.

14.00  Koncert Lucie Černíkové  |  15.00  kapela Umí H.  |  16.00  jazz 
Bee Band  |  17.00  tanec a móda 100 let  |  18:00  The Shots 

19.00 Ondřej Havelka 
  a jeho Melody Makers
20.30 symbolický strom
  poselství měst Vysočiny   

20.45 Proletí 100letí  

  velkolepá originální show
  obrazivý vhled do kratičkých 100let

21.30  Československá tančírna
  Zatrestband & Funny Fellows
Zažijte to znovu: 3D virtuální prohlídka míst, kde žil a pracoval prezident  
T. G. Masaryk  |  dobová škola, kavárna a banka  |  100 let vývoje automobilu
– výstava historických vozů 

doprovodný program: horolezecká stěna pro malé i dospělé  |  GASTROLETÍ: Pochoutky 
uplynulých 100let  |  historická mincovna  |  dobový kolotoč  |  ruské kolo  |  fotokoutek 100letí

Parkán u Brány Matky Boží: 14.30–16.00  Elektroband Pavla Zedníka  |  koncert skupi-
ny známé z TV Šlágr se sólisty Josefem Opltem a Ivanou Brožovou

Jihlavská radnice – vestibul  |  10.–21. 9.  |  Výstava výtvarných prací dětí  
Strom republiky   |  otevřeno dle provozní doby radnice

 www.visitjihlava.eu 
 www.kr-vysocina.cz 

Masarykovo
   náměstí 
        v Jihlavě
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Vzkazy do nebe zahájily stavbu krajské knihovny
Barevné balónky se vzkazy 
ozdobily ve druhé polovině 
srpna nebe nad místem v blíz-
kosti Kulturního domu Ost-
rov v Havlíčkově Brodě, kde 
má do dvou let vyrůst Kraj-
ská knihovna Vysočiny. Ta má 
v létě roku 2020 přivítat první 
návštěvníky. „Architektonický 
návrh je dílem týmu architek-
ta Milana Stejskala a násled-
ně kanceláře Artprojekt Jih-
lava. Kraj Vysočina za stavbu 
knihovny zaplatí 143 milionů 
korun bez daně,“ informo-
val náměstek hejtmana Kra-
je Vysočina pro oblast finan-
cí a majetku Martin Kuk-
la (ANO 2011), který společ-
ně s náměstkyní hejtmana pro 

oblast kultury Janou Fische-
rovou, starostou Havlíčkova 
Brodu Janem Teclem a ředitel-
kou knihovny Jitkou Hladíko-
vou vypustil balonky se vzka-
zy k zahájení stavby význam-
né krajské instituce. „Nová 
budova poskytne dostatečné 
prostory nejen pro veřejnost, 
výpůjční místa, studovny i de-
pozitář, ale nabídne také velký 
konferenční sál pro společen-
ské i vzdělávací akce,“ doplni-
la Jana Fischerová.

S knihovnou v jejím těsném 
sousedství vyroste parkovací 
dům za 37 milionů korun bez 
daně, který zafinancuje město 
Havlíčkův Brod.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Vzkazy pro budoucí krajskou knihovnu vypustila náměstkyně hejtmana 
Jana Fischerová i starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.  FOTO: TEREZA BRHELOVÁ

O K R E S  J I H L AVA
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Mladá univerzita už po desáté
Projekt vzdělávacího prázdni-
nového pobytu dětí z Vysoči-
ny a Dolního Rakouska s ná-
zvem Mladá univerzita Wald- 
viertel – Vysočina se za deset 
let stal vyhledávanou příleži-
tostí k procvičení cizích jazy-
ků, získání nových znalostí, 
poznání nových kamarádů, a to 
vše v pravé univerzitní atmo-
sféře v Raabsu. Jeden den pak 
strávily děti v Kraji Vysočina, 
letos opět v Jihlavě. Týdenního 
přeshraničního kempu v prv-
ní půli srpna se zúčastnilo sto 
pět dětí. „Je skvělé, že každým 
rokem má o Mladou univerzitu 

zájem více a více dětí. Některé 
děti se pravidelně vracejí nebo 
předávají účast svým mladším 
sourozencům. To svědčí o ob-
líbenosti této akce. Přípravě ju-
bilejního 10. ročníku věnova-
li letos pořadatelé z Rakouska 
a Vysočiny velkou pozornost 
a již nyní se pracuje na pouta-
vém programu ročníku 2019,“ 
prozradil hejtman Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD). 

Mladí lidé poznávali  život 
v partnerském regionu a navá-
zali přátelské kontakty se svými 
vrstevníky ze sousední země. 
Dostatek příležitostí k tomu 

poskytl zajímavý program, kte-
rý kromě každodenních před-
nášek a workshopů zahrnoval 
i sportovní olympiádu, tržnici 
vědy, táborák, univerzitní dis-
kotéku či závěrečnou akade-
mickou slavnost. Ta se kona-
la za účasti hejtmana Jiří Bě-
hounka v rakouském Raabs an 
der Thaya. Účastníci složili slib 
a dostali diplom. Kraj Vysočina 
podporuje významně tento pro-
jekt již od jeho vzniku, kdy byl 
v roce 2009 součástí Dolnora-
kouské zemské výstavy Raabs 
–Telč.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Sucho i nadále nahrává kůrovci 
v ničení vysočinských lesů

Lesníkům na Vysočině i kvů-
li průběhu letošního roku přibý-
vají vrásky na čele. Dlouhodo-
bé sucho a vysoké teploty před-
chozích let výrazně snížily vi-
talitu lesních porostů. Bohužel 
ani letošek tolik potřebnou vlá-
hu nepřináší a stav lesů se stá-
le zhoršuje. Stejně těžká situace 
je i v dalších krajích. „S ohle-
dem na rozsah kalamity u nás, 
ale i v jiných krajích intenzivně 
jednáme, aby ministerstvo ze-
mědělství, případně vláda přija-
li opatření, kterými by se poda-
řilo situaci zvrátit. Trvá nedosta-
tek kapacit na těžbu, přiblížení, 
odvoz a zpracování dřeva,“ ko-
mentuje situaci krajský radní 
pro oblast lesního hospodářství 
Martin Hyský (ČSSD).

Jak na kůrovce
Záleží sice na zeměpisné polo-
ze, ale třetí generace, zakládaná 

v první polovině srpna, dokončí 
vývoj a přerojí se. Při zpracová-
ní nahodilé těžby je třeba sou-
středit se na stromy, ve kterých 
je kůrovec aktivní. Ten může 
být jak ve stromech s rezavějí-
cím jehličím, ale i v těch, kte-
ré vypadají zdravě. „Pozornost 
je třeba věnovat pařezové čás-
ti stromu. Pokud na kůře na-
jdeme drtinky podobné „lógru“ 
od kávy, jde o strom s kůrov-
cem. A pak už je třeba provést 
urychleně těžbu. Nelze-li za-
jistit rychlé účinné zpracování, 
např. pořezem, dřevo je potřeba 
odkornit nebo v důvodných pří-
padech chemicky asanovat. Sa-
motné přemístění kůrovcového 
dříví nedaleko lesa nic neřeší,“ 
připomíná Jiří Bartoš z krajské-
ho úřadu s tím, že o konkrétních 
krocích je třeba poradit se s od-
borným lesním hospodářem.
  MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Využijte služeb 
Alzheimer poradny 

Vysočina
Třetím rokem funguje v na-
šem kraji Alzheimer porad-
na Vysočina. Její službu ga-
rantuje krajský Domov Ždírec 
u Jihlavy, kde také poradna 
funguje. S žádostí o pomoc je 
ale možné se obrátit například 
i na Senior pointy v okresních 
městech Vysočiny. „Služba je 
zaměřená na nemocné a jejich 
pečující. Odborníci poradí na-
příklad s úpravou bytu nebo 
i se záludnostmi komunikace 
s nemocnými,“ vysvětlil ná-
městek hejtmana Kraje Vyso-
čina pro sociální oblast Pavel 
Franěk (ANO 2011).

Přesný čas konzultace je tře-
ba si vždy domluvit. Probíhat 
mohou také telefonicky nebo 
přes e-mail. Poradenství je po-
skytováno zdarma a může být 
i anonymní. „Pomáháme zajis-
tit pečovatelskou službu, osob-
ní asistenci nebo čerpat finan-
ční i sociální podporu, ale ta-
ké zvládat značnou psychickou 
zátěž,“ doplnila vedoucí porad-
ny Marcela Rýpalová. Více na  
www.alzheimerporadnavyso-
cina.cz.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

O kotlíkové dotace 
je zájem. Stále  
je možné žádat

Od prosince 2015 mohou ob-
čané žádat o kotlíkové dota-
ce. Částka, kterou bylo mož-
né v první vlně rozdělit me-
zi fyzické osoby na výměnu 
starých kotlů na tuhá paliva 
za nové ekologické zdroje tep-
la, přesahovala 230 milionů ko-
run. Z těchto prostředků bylo 
úspěšně zrealizováno 1960 vý-
měn. Největší zájem měli lidé 
o kombinované kotle spalující 
uhlí i biomasu, které nainsta-
lovalo 38,5 % příjemců dotace. 
Velký zájem byl rovněž o kot-
le na biomasu – 22,7 %, a dá-
le kotle na plyn – 13,7 %, te-
pelná čerpadla – 13,2 %, a kot-
le výhradně na uhlí – 11,8 %. 
Začátkem roku 2017 byla 
v rámci první vlny vyhlášena 
další výzva k předkládání žá-
dostí díky navýšení alokace ze 
strany Ministerstva životního 
prostředí o 23 milionů korun. 
V této výzvě bylo možné insta-
lovat pouze zařízení využívají-
cí obnovitelné zdroje energie. 
„Takto bylo úspěšně uskuteč-
něno a proplaceno 244 výměn, 
přičemž polovina příjemců in-
stalovala kotle na biomasu 
a polovina tepelná čerpadla. 
V současné době jsou všechna 
vyúčtování předložená příjem-
ci první vlny kotlíkových dota-
cí v Kraji Vysočina proplace-
na a celková částka, která byla 
do území na podporu zlepšení 
ovzduší zaslána, přesahuje 247 
milionů korun,“ shrnuje Pa-
vel Pacal (STAN + SNK ED), 
náměstek pro regionální roz-
voj a územní plánování. 
Od konce roku 2017 běží dru-
há vlna kotlíkových dota-
cí. Většina úspěšných žadate-
lů, kterých je v tuto chvíli přes 
2000, je aktuálně ve fázi reali-
zace výměny. O dotaci na vý-
měnu zdroje tepla je v této vý-
zvě stále ještě možné žádat.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Rekonstrukce Brněnského mostu 
vstoupila do druhé poloviny

Ani extrémní teploty 
letošního léta nezbrzdily 
stavební práce na moder-
nizaci Brněnského mostu 
na silnici II/602 v Jihlavě.

„Stavaři pokračují podle harmo-
nogramu a jejich práce má zajis-
tit prodloužení životnosti mostu 
o dalších zhruba 40 let,“ nechal 
se slyšet hejtman Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD), který se zají-
mal o pokračující práce s ohle-
dem na náročné klimatické pod-
mínky. Úplná uzavírka mostu 
začala prvním dubnovým dnem 
a skončit má se závěrem letošní-
ho října.

Pracovníci dodavatele už 
odbourali římsy i spádo-
vé desky, v termínu zved-
li i spustili jednotlivá pole 
mostu a mimo jiného zpev-
nili pilíře vrtanými kotva-
mi. „V srpnu provedli mon-
táž výztuže desky v jednot-
livých polích a jejich beto-
náž a dokončili sanaci třetího 
pole mostu. Zadána je výro-
ba více než 450 metrů zábra-
dlí a dodavatel zahájil prá-
ce na izolaci nosné konstruk-
ce a římsách,“ doplnil kraj-
ský radní pro oblast dopravy 
Jan Hyliš (ČSSD). Během re-
konstrukce navíc muselo být 
z dutin mostu vyklizeno velké 

množství odpadu po bezdo-
movcích a z každého pole 
stavaři museli vyvést až dvě 
nákladní auta holubího tru-
su. Proto budou na mostě na-
instalovány zábrany proti vle-
tu ptáků. Na projekt s názvem 

II/602 Jihlava – most ev. č. 
602-043 má Kraj Vysočina 
přislíbenu finanční podporu 

z evropského Integrovaného 
regionálního operačního pro-
gramu. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Buchtův kopec je opět na prodej
Areál na Buchtově kopci 
u Daňkovic na Žďársku 
stále nemá nového maji-
tele. A to i přesto, že 
Kraj Vysočina bývalé 
sanatorium nabízel 
k prodeji už několikrát.

Aktuálně za něj chce 18 mi-
lionů korun. „Polovinu srpna 
jsme stanovili jako termín pro 
prohlídky objektů a samotného 
areálu a do 28. srpna přijímáme 
nabídky,“ uvedl náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro ob-
last ekonomiky a majetku Mar-
tin Kukla (ANO 2011). 

Pravděpodobně nejrozsáhlej-
ší krajská nemovitost zahrnu-
je zdravý lesopark, pět udržo-
vaných pobytových a léčebných 
pavilonů, které spojují stovky 
účelových komunikací. Hejt-
manství se nemovitost snaží 
prodat už pět let. Poslední vážný 

zájemce, který chtěl sanatorium 
využít pro rehabilitační zdra-
votnický provoz, nakonec letos 
v červnu od záměru ustoupil. 
„Každý z pavilonů má vlastní 
funkční, modernizovanou kotel-
nu, která je pravidelně i po do-
bu uzavření areálu servisována. 
Některé z budov budí dojem, že 
je personál opustil včera,“ po-
dělil se o dojmy z osobní pro-
hlídky areálu náměstek Martin 
Kukla. 

Hustý les ustoupil výstavbě 
areálu v letech 1938 až 1941, 

původně sloužil jako 
doléčovací zaříze-
ní pro wehrmacht. 
Až do roku 2011 
– pod správou 
Nemocnice No-
vé Město na Mo-
ravě - se v místě lé-
čili pacienti s plicním 
a respiračním onemoc-
něním. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Náměstek Martin Kukla si půjčuje klíče od správce areálu Buch-
tova kopce Jiřího Kafky.   FOTO: KRAJ VYSOČINA

od roku 

2010 

kraj rozdělil 

studentům přes 

20 milionů

❚ Současná pracovní podoba mostu na Hradební ulici silnice II/602 v Jihlavě.  FOTO: KRAJ VYSOČINA

Prvňáčci i letos dostanou bezpečný kufřík
Už sedmým rokem si prvňáč-
ci na Vysočině z prvního škol-
ního dne odnesou nejen mno-
ho nových zážitků, ale také dá-
rek v podobě bezpečného kufří-
ku Kraje Vysočina. Malí školáci 
v něm mimo jiné najdou vese-
lou cyklolékárničku se Zajícem, 
maskotem Kraje Vysočina, kte-
rý dětem připomene důležitá te-
lefonní čísla na jednotky inte-
grovaného záchranného systé-
mu, reflexní pásek a přívěšek, 
reflexní vestičku, pexesa, oma-
lovánky, skládačku nákladní-
ho automobilu Tatra, zábavnou 
knihu o dopravních značkách 
od BESIPU, klíčenku na krk, 
müsli tyčinku a balíček semí-
nek s řeřichou. Chybět nebude 
ani časopis Pastelka s krajskou 
tematikou bezpečného pohybu 
dětí ve škole a v přírodě.

 „Kraj Vysočina se bezpeč-
nosti dětí věnuje systematicky 

a v mnoha oblastech. Vzrůstající 
počet dětských úrazů, ať už v sil-
ničním provozu, nebo při běžných 

aktivitách, je patrný nejen v do-
bě letních prázdnin, ale také při 
návratu do školních lavic,“ říká 

hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD)  s tím, 
že nejvíce jsou ohrožení žáci 

prvních tříd, kteří se začínají po-
hybovat bez doprovodu rodičů. 
Projekt má děti motivovat k bez-
pečnějšímu chování nejen při ces-
tě do školy, ale i v přírodě, při 
sportu a při mimoškolních aktivi-
tách. Kufříky budou v některých 
školách předávat členové Ra-
dy Kraje Vysočina. V ostatních 
školských zařízeních se příjem-
né povinnosti ujmou třídní učitel-
ky a učitelé. Kufříky se dostanou 
ke všem prvňáčkům na Vysočině, 
včetně prvňáčků v malotřídkách 
a speciálních a praktických ško-
lách. Za jeho realizací stojí nejen 
Kraj Vysočina, ale i firmy z re-
gionu, kterým není bezpečnost 
dětí lhostejná. Partnery projektu 
jsou mimo Kraje Vysočina také 
například společnosti NET4GAS, 
Yashica, SKUPINA ČEZ, Fraen-
kische, GORDIC, Jaroměřická 
mlékárna, BESIP a ASECOL.

 EVA FRUHWIRTOVÁ❚ Prvňáčky potěší kufřík plný užitečných pomůcek, které jim pomohou třeba i na cestě do školy.  FOTO: ARCHIV YASHICA

❚ Desítky dětí se v srpnu vzdělávaly na prázdninovém pobytu Mladé univerzity.  FOTO: KRAJ VYSOČINA 

❚  V okolních státech je situace týkající se kůrovcové kalamity různo-
rodá, ve všech je však nebývalého rozsahu.  FOTO: KRAJ VYSOČINA

Hrad Roštejn 
láká na novou 
lesní expozici

Od začátku letních prázdnin při-
tahuje krajský hrad Roštejn no-
vou expozicí. Interaktivní prvky 
a nápadité části neprůvodcova-
né prohlídkové trasy B se zamě-
řením na přírodu, lovectví a my-
slivost ocení především děti, ale 
i zvídaví dospělí. „Pravděpodob-
ně nejzajímavější je model mra-
veniště, kterým si mohou dě-
ti prolézt, nadšení jsou pak malí 
i velcí návštěvníci ze stop zvěře, 

které se rozpohybují a zvíře 
následně proběhne ko-

lem nich po stěně,“ 
přibližuje kaste-
lánka hradu v le-
sích nedaleko 
Telče Kateřina 
Rozinková. Nově 

přístupná je i zre-
konstruovaná hrad-

ní věž, ze které jsou 
za velmi dobré viditelnosti 

vidět vrcholy Alp, a také zrestau-
rovaná kaple sv. Eustacha. 

Původně lovecký hrad Roštejn 
je krajskou památkou, spravu-
je ho Muzeum Vysočiny Jihlava. 
Delší čas se vědělo, že je nutné 
přistoupit k jeho rekonstrukci. Ta 
odstartovala v roce 2017 a ješ-
tě zdaleka není u konce. „V příš-
tím roce – opět počátkem letních 
prázdnin plánujeme zpřístup-
nit druhou trasu pod označením 
A. Půjde o průvodcovanou tra-
su s důrazem na historii hradu, 
která ponese název Lovecké síd-
lo v proměnách dějin,“ informo-
vala náměstkyně hejtmana pro 
oblast kultury a památkové pé-
če Jana Fischerová (ODS) s tím, 
že aktuálně přístupná expozi-
ce B bude ještě rozšířena o dět-
skou hernu a prostor pro krátko-
dobé výstavy.

Práce na obnově hradu mají 
skončit na jaře 2021. Do té doby 
Kraj Vysočina za významné fi-
nanční podpory evropského pro-
gramu IROP a státu do památky 
investuje přes 70 milionů korun.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Motivační 
stipendia 
pomáhají

Žáci vybraných oborů středních 
škol mohou i v novém školním 
roce 2018/2019 získat motivač-
ní stipendium. 

V minulém školním roce 
předložilo žádosti o stipendium 
v každém pololetí 1 178 žáků. 
Na výplatu motivačního stipen-
dia dosáhlo celkem 790 žáků, 
z toho 252 žáků získalo prospě-
chové stipendium.  „Zname-
ná to tedy, že dvacet osm pro-
cent žáků z celkového počtu žá-
ků v kraji ve středních školách 

v oborech posky-
tujících střed-

ní vzdělává-
ní s výučním 
listem ob-
drží celkem 
2 633 000 ko-

run,“ vyjmeno-
vává radní pro ob-

last školství Jana Fi-
alová (ČSSD). I přesto, že po-
čet žáků ve školách negativně 
ovlivňuje demografický vývoj, 
mají  podle radní Jany Fialové 
stipendia pozitivní efekt. Me-
zi podporované obory patří na-
příklad nástrojař, kovář, obráběč 
kovů, klempíř, lakýrník, strojní 
mechanik, autolakýrník a ka-
rosář. Stipendium získají i žáci 
stavebních oborů tesař, pokrý-
vač, zedník, instalatér a mon-
tér suchých staveb. Ze skupiny 
elektrotechnických oborů jsou 
podporovanými obory elekt-
rikář, elektrikář – silnoproud, 
elektromechanik pro zařízení 
a přístroje. V posledních letech 
skladbu oborů doplnily obory 
zemědělec-farmář, řezník-uze-
nář a pekař. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Knihovny na Vysočině 
představují nejlepší 
české dokumenty

Více než dvacet nejlepších čes-
kých dokumentárních filmů 
můžou až do června příštího 
roku vidět registrovaní čtená-
ři třech knihoven v Kraji Vy-
sočina. Snímky režisérky He-
leny Třeštíkové, Olgy Somme-
rové nebo Věry Chytilové mů-
žou návštěvníci sledovat přímo 
na počítačových obrazovkách 
krajské knihovny v Havlíčko-
vě Brodě a knihoven v Jihlavě 
a Třebíči. 

Výběr snímků do knihoven 
zajistil Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů Ji.hlava 
a jihlavské Centrum dokumen-
tárního filmu. „Rádi bychom 
dokumentární filmy představi-
li publiku, které kouzlo tohoto 
žánru zatím nemělo šanci obje-
vit. Obzvláště nás těší, že uvá-
díme snímek s názvem Jmenuji 
se Hladový bizon díky audiopo-
pisu zpřístupněný nevidomým 
divákům,“ uvedl ředitel Cent-
ra dokumentárního filmu Šimon 
Bauer. 

Mezinárodní projekt AVA, 
který propojuje filmové festiva-
ly s knihovnami, představí na-
příklad film Zkáza krásou He-
leny Třeštíkové nebo Český sen 
Víta Klusáka a Filipa Remundy. 
„Propojit dokumenty a knihov-
ny je skvělý nápad. Nejen kraj-
ská knihovna v Havlíčkově Bro-
dě tak může rozšířit diváckou 
základnu snímků s často inspi-
rativním pohledem na život ko-
lem nás,“ pochvaluje si náměst-
kyně hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast kultury Jana Fische-
rová (ODS).

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Ukázka z expozice  FOTO: LIBOR BLAŽEK

Červenec 

2018: 8600 

návštěvníků

16.–22. ZÁŘÍ 2018
Tento projekt je spolu�nancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

www.mzp.cz   www.sfzp.cz

V září 2018 proběhne v 5 okresních městech Kraje Vysočina 
vždy od 13.00 do 17.00 prezentace projektu
PODPORA ČISTÉ MOBILITY V KRAJI VYSOČINA
s ukázkami udržitelné mobility. Přijďte si prohlédnout 
a vyzkoušet elektrokola, elektrokoloběžky a mnoho dalšího!

18. 9.  Pelhřimov, Masarykovo náměstí
19. 9.  Třebíč, Karlovo náměstí
20. 9.  Žďár nad Sázavou, Náměstí Republiky
21. 9.  Jihlava, Masarykovo náměstí
24. 9.  Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

video na  
novinykrajevysocina.cz

3. září 2018�����������������������������������������������������začátek školního roku 2018/2019
29. října-30. října 2018 ����������������������������������������������������������podzimní prázdniny
22. prosince 2018-2. ledna 2019 �����������������������������������������vánoční prázdniny
3. ledna 2019 ���������������������������������������������������������začátek výuky v novém roce
1. února 2019 ���������������������������������������������������������������������������pololetní prázdniny
4.-10. března 2019 ��������������������������������������������������������������������������� jarní prázdniny
18.-22. dubna 2019 ������������������������������������������������������������� velikonoční prázdniny
31. ledna 2019 �������������������������������������������������������������������������������konec 1. pololetí
28. června 2019 �������������������������������������������������konec školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách  

a konzervatořích

http://www.alzheimerporadnavysocina.cz
http://www.alzheimerporadnavysocina.cz
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AKTUALITY, NÁZORY ZASTUPITELŮ

Obchvaty bodují
Pavel Hodáč,  
zastupitel   
Kraje Vysočina
(KSČM)
 

Kraj Vysočina v tomto ro-
ce buduje a bude budovat ně-
kolik obchvatů měst či obcí. 
Ohlasy občanů jsou veskrze 
kladné, i když to přináší řadě 

živnostníků potíže. Kraj sys-
tematicky pracuje na odkloně-
ní dopravy mimo obytné zóny 
a tím výrazně zkvalitňuje ži-
vot místních obyvatel. Bohu-
žel jsou i obce, které toto od-
mítají. Místní část obce  Vy-
skytná - Sedliště tak doplatila 
na rozhodnutí současného za-
stupitelstva, které stavbu ob-
chvatu odmítlo. Odsoudilo  

tím obyvatele na několik dal-
ších generací k hluku a ne-
bezpečí stále narůstající do-
pravy na silnici II/602 z Jihla-
vy na Pelhřimov. Díky opravě 
komunikace na průtahu obcí 
je provoz ještě nebezpečněj-
ší a rychlejší než dříve... Nic 
na světě nenahradí  zmařený 
lidský život - a proto se také 
tyto stavby budují.   

Jistě představitelé Vyskytné  
měli pro svoje rozhodnutí dů-
vody. Nicméně výkon veřejné 
funkce dává zastupitelům právo 
na nadčasové rozhodnutí, kte-
ré ocení až  budoucí generace. 
To se v tomto případě říci ne-
dá, a tak doufám, že toto fatální 
selhání voliči v nadcházejících 
komunálních volbách svým za-
stupitelům pěkně spočítají.

Voda, sucho, kůrovec …
Miloš Vystrčil, 
zastupitel  
Kraje Vysočina 
a senátor (ODS)

Všichni cítíme, že na Vysočině 
a nejen tam je příliš velké sucho. 
Jednou z možností je, že budeme 
dlouze debatovat, čím je sucho 
způsobeno a do jaké míry člověk 
svým chováním a způsobem živo-
ta způsobil klimatické změny, kte-
ré zažíváme.

Druhou možností pak je, že sku-
tečně začneme například koncepč-
ně pracovat s vodními zdroji a pro-
myšleně zachycovat vodu v kraji-
ně. 

Dlouhodobě jsem přesvědčen, 
že v boji proti suchu nebo naopak 
přívalovým dešťům nebo třeba 
i přemnoženému kůrovci musí být 
stát a státní aparát v první linii a jít 
příkladem.

Od toho si stát a státní instituce 
platíme, aby v případech, kdy jde 

o naši další budoucnost a existenci, 
rychle a rozhodně konaly.

Jestli budeme nadále jenom při-
hlížet, jak nám dešťová voda pada-
jící na státní či krajské silnice, stře-
chy státních budov nebo všechna 
možná veřejná parkoviště apod. 
bez užitku a využití nějakou strou-
hou nebo kanalizací odtéká, může 
se stát, že jednou budeme mít vody 
skutečně nedostatek.

Jestli nebudeme proti kůrovci po-
stupovat organizovaně a pomáhat 
i malým soukromým vlastníkům le-
sů s jejich napadenými porosty, mů-
žeme se dočkat poměrně rychlé-
ho konce smrkových lesů a po nich 
zbylých holin. 

Senát sice není výkonným or-
gánem, ale opakovaně se snaží-
me na tyto pro budoucnost zásad-
ní problémy, vládu a další odpo-
vědné instituce upozorňovat. Bo-
hužel zatím se zdá, že zajímavější 
než řešení problémů je hledání vi-
níků a s tím spojené nekonečné 
diskuse.

Objížďky a rozestavěnost
Miloš Vystrčil, zastupitel  
Kraje Vysočina a senátor (ODS)

„Užívá“ si to v létě, a to nejen 
na Vysočině většina řidičů. Ať vy-
razíte kamkoliv, můžete počítat 
s tím, že narazíte na objížďku ne-
bo alespoň na část silnice, kde je 
průjezd řízen semafory. 

Osobně jsem v poslední době 
sám prověřoval pomalý postup 
stavebních prací u dvou doprav-
ních staveb a u obou jsem došel 
ke stejnému poznání. Práce je ví-
ce než firem, které je jsou schopny 
realizovat. A tak bohužel přichá-
zí logický důsledek. Firmy nejen 
zvyšují ceny, ale prodlužují i dobu 
zhotovení díla, někdy i na dvojná-
sobek či trojnásobek skutečně po-
třebné doby na kompletní reali-
zaci stavební zakázky. Vlastně si 
tím soutěží zakázky do zásoby. 

A tak potom existují případy, 
kdy pracovníci z jedné a té samé 
firmy například pracují v pondělí 

na zakázce A, v úterý a ve středu 
na zakázce B a ve čtvrtek a v pá-
tek na zakázce C. Logicky se po-
tom doba zhotovení díla u všech 
zakázek neúměrně protahuje 
a objížděk a dalších dopravních 
omezení někde i několikanásob-
ně přibývá.

Závěr je tedy pro investory jas-
ný. Je třeba se maximálně snažit, 
aby smluvní podmínky a v nich 
stanovené lhůty neumožňovaly 
nebo alespoň velmi stěžovaly fir-
mám si soutěžit zakázky do záso-
by a neúměrně protahovat doby 
zhotovení díla. 

Určitě to není jednoduché, ale 
pokud nenalezneme jako investo-
ři - stát, kraje nebo města a obce 
- odvahu dát v odůvodněných pří-
padech při výběru přednost zho-
toviteli, který je sice dražší, ale při 
realizaci díla rychlejší a kvalitněj-
ší, počty objížděk, dopravních 
omezení a tedy i časových a fi-
nančních ztrát řidičů nesnížíme.

Dárky z prázdnin
Helena  
Vrzalová,  
zastupitelka 
Kraje Vysočina 
(KSČM)

Každý rok se na konci léta opa-
kuje stejná situace. Nejen na Vy-
sočině se do posledního místa 
zaplní útulky, které se stávají do-
časným (a bohužel mnohdy i tr-
valým) nuceným útočištěm ne-
jen pro psy a kočky, ale i pro ji-
ná „nechtěná“ domácí zvířátka. 
Důvod bývá většinou stejný – 
rodina pořídí dětem za vysvěd-
čení nového mazlíčka, případně 
si dítko přiveze roztomilé koťát-
ko, štěňátko či králíčka od babič-
ky. Se začátkem školních povin-
ností zájem opadne, o zvířátko 
se nemá už kdo starat, červenco-
vému nebo srpnovému kamará-
dovi je třeba najít nový domov 

a útulek je vlastně tím nejjedno-
dušším řešením. Pokud neskončí 
rovnou na ulici nebo někde u sil-
nice vyhozený z auta.

Této situaci jde předejít hned 
na začátku, stačí, když si rodi-
na udělá jasno v tom, co skuteč-
ně zvládne a na co má síly. Zvíře 
není hračka, navíc ke své rodině 
přilne a odložení do útulku veli-
ce špatně snáší. Mysleme na dů-
sledky už ve chvíli, kdy chce-
me za každou cenu udělat radost 
dárkem, který vyžaduje opravdo-
vou starost a péči. Někdy je lep-
ší rozhodnout se pro méně nároč-
nou variantu a raději s dětmi za-
jít do ZOO nebo využít někte-
rou z nabídek regionálních útulků 
a pomoci třeba jen na zkoušku 
s občasným venčením svěřených 
pejsků. Vždyť dárek by měl udě-
lat radost – a ne ublížit.

Den zemědělců, potravinářů
a venkova Kraje Vysočina – Dožínky
a Den otevřených dveří památek
8. září 2018 – Jihlava

 Masarykovo náměstí   10–17 hodin  |  moderují: Karel Paštyka a Lydie Jakubíčková

POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka krojovaných dechových hudeb:
10.00–11.30 DOŽÍNKY (zahájení)  |  dožínkové tance, předání dožínkového věnce a kytic – HSPT  

Vysočan Jihlava, FS Vysočan a DS Vysočánek Hlinsko, DS Jeřabinka a DS Dřeváček 
Jihlava – folklorní vystoupení

12.00–13.30  BOŽEJÁCI  |  jihočeská hasičská dechová hudba                                   
13.45–15.15  MORAVANKA  |  originální moravská dechová kapela
15.30–17.00  VESELKA LADISLAVA KUBEŠE  |  dechový orchestr z Prahy

 
 Doprovodný program na náměstí   10–17 hodin

výstava zemědělské techniky  |  výstava vozidel značky KIA  |  výstava a prodej regionálních produktů  
|  aktivity prezentující zemědělství a potravinářství na Vysočině a další  |  prezentace chovatelů 
drobného zvířectva a včelařství  |  koutek pro děti: výtvarné dílny Barvínek a DDM Jihlava, malování 
na obličej, historický kolotoč, střelba z kuše  |  vožení dětí na ponících 14–17 hodin  |  TRH ŘEMESEL

 Jihlavská radnice, velká zasedací síň 

od 15.00 Jihlava ve fotografii včera a dnes  |  volné pokračování promítání s komentářem nad 
místy v našem městě – ak. mal. Martin KOS.

Po celý den projížďky kočárem po historické části města (10–17 hodin nebo dle zájmu)  |  zajišťuje Pavel  
Diviš z Kněžic a Martin Prokš ze Štoků po trase: park za kinem Dukla, ulice Věžní, 
Benešova, Masarykovo náměstí, ulice Matky Boží, Věžní, park za kinem Dukla.

Změna programu vyhrazena.  |  informace: Turistické informační
centrum  |  Masarykovo nám. 2, Jihlava, tel. 565 591 833  |  
8. 9. 2018 otevřeno: 8.30–17.00 hodin

mediální partneři akce:

Okresní agrární komora
Jihlava

Krajská agrární komora 
Kraje Vysočina

Krajská rada Kraje Vysočina

REGION

Tajenku křížovky zasílejte do 19. září včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenkyNKV@regvyd.cz. Jména tří vylosovaných 
luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny. Znění tajenky z minulého čísla: Pramen Studánka Páně. Vylosovaní výherci:  
Oldřich Mrázek, Ludmila Kaňkovská a Hana Nahodilová. Blahopřejeme!
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parla-
mentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících 
s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

V roce 1993 byla na vrcholu jednoho z kopců na Vysočině postavena 52 m vysoká rozhledna. Jako na dlani z ní uvidí návštěvníci část Českomoravské vrchoviny včetně jejího 
nejvyššího vrcholu Javořice. Za příznivého počasí lze zahlédnout hrady Lipnici a Roštejn, vrcholy Čeřínku, Špičáku a Javořice, Žďárské vrchy, a dokonce i Krkonoše nebo Šumavu. 
Orientaci v okolí usnadňují popisy vrcholů na podlaze vyhlídkové plošiny. Rozhledna (znění v tajence) byla postavena jako společný majetek KČT Pelhřimov a Armády ČR. Sto-
jí na nejvyšším vrcholu Pelhřimovska v nadmořské výšce 765 m n. m. Vede na ni 205 schodů, konstrukce dosahuje 52 metrů a hlavní plošina je vybudována ve výšce 40 metrů. 
Směřuje sem mnoho pěších i cyklistických značených cest. Na rozhledně je umístěn silný dalekohled. Na kopci stojí poutní kostel, křížová cesta, Větrný zámeček, lanové cent-
rum, lyžařský areál a hotel stejného názvu.

KŘÍŽOVKA O CENY

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Mrkvance z Polné
Ve druhé polovině srpna uspo-
řádali v Polné Mrkvancobraní. 
Mimo zajímavého doprovod-
ného programu se soutěžilo 
o nejchutnější mrkvánek – tra-
diční dobrotu plněnou mrkví 
z města na Jihlavsku, kde ho 
místní hospodyňky připravují 
u příležitosti zářijové Mrkvan-
cové pouti, která letos připadá 
na 7.–9. září. 

Suroviny na 50 mrkvanců
  kilogram mouky (2/3 polohru-

bé, 1/3 hladké)
  200 g másla
  lžíce sádla
  200 g cukru
  tři žloutky
  50–70 g kvasnic
  sůl, asi 50 rozemletých semen 

fenyklu
  mléko dle potřeby
 
Náplň:
  400 g nastrouhané mrkve
  250 g cukru krystal
  100 g másla
  vanilkový cukr

  fenykl
  anýz nebo pepř, může být 

i rum – podle chuti.

Postup:
Ze surovin zaděláme těsto 
a necháme vykynout. Po vy-
kynutí vykrojíme bochánky, 
které naplníme dušenou mrk-
ví. Do nastrouhané mrkve při-
dáme 250 g krystalu, vanil-
kový cukr a fenykl a dusíme 
na 100 g másla zhruba 5 až 
10 minut. Poté necháme vy-
chladnout. Pokud je náplň pří-
liš řídká, šťávu slijeme nebo 
ponecháme a zahustíme mle-
tým mákem, případně přidáme 
rum. Na vymaštěný plech dá-
váme naplněné bochánky říd-
ce, aby se nespekly, pomastí-
me je, vršek potřeme bílkem 
a posypeme mákem. Upeče-
né a vychladlé potřeme na-
půl rozpuštěným máslem a po-
sypeme cukrem smíchaným 
s vanilkovým cukrem. Dobrou 
chuť! MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina
Přednemocniční neodkladnou 
péči zajišťuje v našem kraji je-
diná příspěvková organizace 
zřizovaná krajem - Zdravotnic-
ká záchranná služba Kraje Vy-
sočina. Mezi její práci však pa-
tří také školení odborné i laické 
veřejnosti v první pomoci a zá-
kladech resuscitace. Zdravot-
nická záchranná služba má pět 
oblastních středisek: Jihlava, 
Havlíčkův Brod, Žďár nad Sá-
zavou, Třebíč a Pelhřimov. Po-
třebnou pomoc zajišťuje dvacet 
devět výjezdových skupin roz-
místěných na jednadvaceti peč-
livě vybraných výjezdových 
základnách a jedna skupina le-
tecké zdravotnické záchranné 
služby. Ta spolupracuje s fir-
mou Heliair, která poskytuje 
vrtulník a piloty vrtulníku. Čin-
nost všech výjezdových sku-
pin je koordinována Zdravot-
nickým operačním střediskem 
Kraje Vysočina. K nejčastěj-
ším letošním výjezdům patří 
kolapsy, dušnost, vysoký krev-
ní tlak, horečky, bolest na hru-
di a cévní mozková příhoda. 
V letních měsících přibývají 
výjezdy k pádům z kola, zraně-
ní z vody a k  alergickým reak-
cím. V průměru řeší záchranáři 
denně 130 událostí. 

Obsluhují stovky obcí, 
jezdí tisíce kilometrů

Teritoriem záchranářů je přibliž-
ně 1 300 obcí, 6 900 kilometrů 
čtverečních a více než půl mi-
lionu obyvatel v Kraji Vysočina, 
který narůstá v letních a zimních 
sezonách díky turistům.

Ředitelkou zdravotnické zá-
chranné služby je Vladislava 
Filová. Zdravotnickou pomoc 

poskytuje v kraji 285 nelékař-
ských zdravotnických pracovní-
ků a 85 lékařů, z nichž 50 pracu-
je na částečný úvazek.  „Dispo-
nujeme padesáti osmi velkými 
zásahovými vozidly Volkswagen 
Transporter, devíti malými zá-
sahovými vozidly pro přepra-
vu lékaře v tzv. rendez-vous sys-
tému, jedním terénním zásaho-
vým vozidlem. Dále prostředky 
pro řešení mimořádných událostí 
a transport pacienta s vysoce ne-
bezpečnou nákazou,“ vyjmeno-
vává ředitelka Vladislava Filová. 
V letošním roce nasadili osm no-
vých zásahových vozidel. 

Účastní se pravidelných 
krajských cvičení
Zdravotnická záchranná služba 
se pravidelně účastní krajských 
cvičení integrovaného záchran-
ného systému, jako je Horizont, 
Ebola, Amok a evakuace budov 
při požárech. 

„Pořádáme vlastní Metodic-
ké cvičení zdravotnických zá-
chranářů, které v roce 2017 

probíhalo v oblasti Žďárských 
vrchů ve spolupráci s terénní 
záchrannou službou, která zde 
působí,“ doplňuje Petr Novot-
ný, náměstek léčebné předne-
mocniční péče. Letos začala vý-
stavby nové budovy vzděláva-
cího a výcvikového střediska. 
„Po jejím dokončení získáme 
zázemí, které posune náš vzdě-
lávací systém na kvalitativně 
novou úroveň,“ těší se ředitelka. 

V České republice se podaři-
lo vybudovat celoplošný a kva-
litní systém přednemocnič-
ní neodkladné péče. „Nicméně 
k jeho udržení a dalšímu rozvo-
ji je nutná trvalá a efektivní ce-
lospolečenská podpora. Nedo-
statek zdravotnického perso-
nálu se týká i zdravotnických 
záchranných služeb,“ uzavírá 
náměstek léčebné přednemoc-
niční péče Petr Novotný.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Záchranáři denně řeší 130 událostí.    FOTO: ZZS KV

❚ Do flotily záchranářů přibylo letos osm nových zásahových vozidel.   
 FOTO: ZZS KV

Vavřín Krčil a jeho slavná síťovka

Jméno Vavřín Krčil pravděpo-
dobně málokomu něco říká, je-
ho tašku síťovku však znají celé 
generace, a to nejen v Česku, ale 
i v zahraničí. Výroba tašky a dal-
ších síťkovaných výrobků (síť-
ky na vlasy, závoje na ochranu 

účesu po ondulaci, síťky na míče 
a kuličky, síťky na tenisové míč-
ky, síťky na dámská kola aj.) živi-
la v první polovině minulého sto-
letí ve Žďáru a okolí mnoho lidí. 
Vavřín Krčil provozoval systém 
takzvaného faktorství. Zajišťoval 
materiál, zadával lidem domácí 
práci a výrobky od nich odebíral. 
S nápadem začít vyrábět tašku 
síťovku přišel v roce 1925, kdy 
vlasové síťky vyšly z módy. Při-
dal k síti dvě ucha a světlo svě-
ta spatřila levná, lehká a sklad-
ná taška, která si získala oblibu 
mimo jiné ve Francii, Německu, 
Kanadě, ale také v severní Africe. 

Síťování se Vavřín Krčil a je-
ho manželka věnovali celý život. 
Marie Krčilová byla odbornicí 
na síťkování a vynikala i ve vy-
šívání na síť a tvorbě vzorů. Na-
víc sbírala lidové tkaniny z Ho-
rácka a zachránila mnoho vzác-
ných originálů.  MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚  Dnes  Vavřína  Krčila  ve  Žďáře 
připomíná  drátěná  socha  Muže 
se  síťovkou  sedící  od  roku  2016 
na jedné ze zídek na náměstí Re-
publiky.  FOTO: ARCHIV VYSOČINA TOURISM

Kraj Vysočina podporuje vzdělávání seniorů
Zatímco program 
Letní školy seniorů se 
v závěru letních prázd-
nin chýlí ke svému 
konci, univerzita třetího 
věku plynule navazuje 
a i letos potenciálním 
účastníkům slibuje 
zajímavá témata ke stu-
diu a rozšíření jejich 
znalostí.

„Univerzitu třetího věku po-
řádáme ve spolupráci s Vyso-
kou školou polytechnickou Jih-
lava už osmým rokem,“ přibli-
žuje náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí Pavel Fra-
něk (ANO 2011) s tím, že se-
nioři mají na přihlášení do aka-
demického roku 2018/2019 čas 
do konce léta a na výběr hned 
z pěti přednáškových míst – 
Velkého Meziříčí, Pelhřimo-
va, Žďáru nad Sázavou, Třebíče 
a Jihlavy.

Každá výuková skupina má 
kapacitu 25 posluchačů, sta-
čí si vybrat a podat přihlášku. 
„Studijní témata zahrnují napří-
klad nauku o planetě Zemi, dě-
jiny umění v Evropě, ale také 

arteterapii a psychologii. Pů-
jde vždy o dvě výukové hodiny 
po 45 minutách, a to v 14den-
ních cyklech,“ doplnil náměstek 
Pavel Franěk a připomněl, že 
bližší informace i přihlášky jsou 
k nalezení na webových strán-
kách VŠPJ – u3v.vspj.cz.

Pátý ročník Letní školy se-
niorů, který pořádá krajský 

odbor sociálních věcí, s let-
ními prázdninami končí. Šest 
přednášejících postupně zaví-
talo do deseti vybraných měst 
v Kraji Vysočina s pěti rozma-
nitými tématy. Například v Hav- 
líčkově Borové, v Hrotovicích, 
Vyskytné, Svratce nebo Vel-
kém Beranově odhalili tajem-
ství vlivu hudby na naši paměť, 

poradili, jak si užít šťastné stá-
ří, zvali na toulky v přírodě a ta-
ké naučili lehkému cvičení a ne-
chali seniory ochutnat zeleninu. 
„O Letní školu seniorů byl vel-
ký zájem, přednášek se zúčast-
nila téměř tisícovka pozorných 
posluchačů,“ uzavřel spokojeně 
Pavel Franěk.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Příště představíme Horácké di-
vadlo Jihlava, které se připravu-
je na start nové sezóny na téma 
Česko-slovensko. 

Znáte aplikaci Záchranka? Apli-
kace Záchranka je přímo napoje-
na na systémy záchranných slu-
žeb v ČR. Po stisknutí nouzového 
tlačítka tak v ČR vytáčí číslo 155 
a zároveň odesílá záchranářům 
nouzovou zprávu s vaší polohou 
a dalšími informacemi. Až telefo-
nické spojení s linkou 155 zajistí 
100% výjezd posádky ZZS. Pokud 
se nacházíte na horách, aplika-
ce Záchranka to podle GPS signá-
lu sama rozezná a odešle nouzo-
vou zprávu i horské službě v da-
né oblasti.

Aplikaci Záchranka je integro-
vána i do operačního řízení Zdra-
votnické záchranné služby Kraje 
Vysočina. Podívejte se na  
www.zachrankaapp.cz.

Krajská dotace podpoří zakládání druhově pestrých lesů
Delší čas usiluje Kraj Vysočina 
o to, aby byly nově vznikající 
lesní porosty v regionu výrazně 
pestřejší než ty stávající. Z toho-
to důvodu Zastupitelstvo Kraje 
Vysočina přijalo letos v červ-
nu Zásady pro poskytování do-
tací na hospodaření v lesích  
č. 8/2018. Krajskou dotaci zís-
kají ti majitelé lesů, kteří v ob-
lastech od 5. vegetačního stup-
ně a výše vysadí do 70 % plochy 
smrk a zbylých alespoň 30 % 

zalesní dřevinami typu buk, je-
dle nebo např. dub. 

Cílem krajské podpory je 
motivovat vlastníky k zakládá-
ní lesních porostů s vyšší pes-
trostí, než ukládá zákon o le-
sích, a tím směřovat k větší sta-
bilitě lesů. „Dle schválených 
zásad přispějeme mimo jiného 
na oplocenky, na opakovanou 
výchovu porostů mladších čty-
řicet let nebo na ochranu polo-
odrostků a odrostků vybraných 

dřevin,“ vysvětluje krajský rad-
ní pro oblast lesního hospo-
dářství Martin Hyský (ČSSD) 
s tím, že podobu zásad lze najít 
na www.kr-vysocina.cz.

Kraj Vysočina má zájem 
v podobné podpoře pokračo-
vat i v příštích letech. Pravdě-
podobně od roku 2020 plánu-
je upravit podmínky ze součas-
ných 30 % například na 35 % 
plochy, kterou vlastníci le-
sů osadí jinými dřevinami než 

smrkem. Ten totiž v současnosti 
oblasti od 5. vegetačního stupně 
pokrývá často až z 90 %. Pláno-
vané navýšení však bude muset 
odpovídat množství a kvalitě sa-
debního materiálu na trhu. „Do-
poručujeme tedy, aby už nyní 
vlastníci lesů – zájemci o tuto 
dotaci – směřovali své předběž-
né požadavky na producenty re-
produkčního materiálu,“ doplnil 
Martin Hyský.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Kontaktní osoba pro případné další informace: Jakub Kumpa, tel. 564 602 820,  
e-mail: kumpa.j@kr-vysocina.cz.

Kvalifikační předpoklady:
  vysokoškolské vzdělání získané v magisterském 

nebo doktorském studijním programu jednooborové 
psychologie 
  praxe při výkonu vedoucího pracovníka v zařízení 

poskytujícím sociální služby nebo souvisejícím oboru 

Další požadavky:
  zkušenosti z oblasti managementu a řízení lidských 

zdrojů, zkušenosti s vedením pracovního týmu
  znalost právních předpisů v oblasti sociálních služeb 
  znalost problematiky financování sociálních služeb
  organizační a řídící schopnosti, uživatelská znalost 

operačního programu MS Windows 

Výhodou při výběrovém řízení je:
  znalost principů řízení příspěvkové organizace
  zkušenosti v řízení organizace sociální péče
  odborná praxe v oboru manželského a rodinného 

poradenství, psychoterapie, popř. psychodiagnostiky, 
absolvování dlouholetého psychoterapeutického 
výcviku
  znalost problematiky náhradní rodinné péče a proble-

matiky pomoci osobám ohroženým domácím násilím 

Nabízíme:
  platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě
  možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního 

rozvoje

ředitele/ředitelky 
Psychocentra – 
manželské a rodinné 
poradny Kraje 
Vysočina, příspěvkové 
organizace

Plné znění podmínek výběrového řízení je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná místa. Přihlášky 
k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava. Lhůta pro podání přihlášek končí dne 14. 9. 2018 v 13:00 hodin. Obálku je třeba 
zřetelně označit slovy:  „Psychocentrum – výběrové řízení ředitel/ředitelka – neotvírat“. Na později 
doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel.

Rada Kraje Vysočina
 
vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení vedoucího  
pracovního místa

❚ Přednáška na téma Pojďte s námi do přírody, za zdravím a poznáním byla v režii Miluše Bradové z KČT. 
 FOTO: FRANTIŠEK JANEČEK

První pomoc do škol
Dvakrát v průběhu školní do-
cházky jsou proškolováni téměř 
všichni školáci a středoškolá-
ci na Vysočině v základech prv-
ní pomoci. „V minulém školním 
roce se do projektu První pomoc 
do škol zapojilo 198 regionálních 
škol. Proškoleno bylo 8850 žá-
ků a studentů, kteří navštívili 422 
připravených kurzů,“ informoval 
náměstek hejtmana Kraje Vyso-
čina pro oblast zdravotnictví Vla-
dimír Novotný (ČSSD). Za všech 
14 dosud proběhlých ročníků 

kurzy prošlo 112 831 účastníků 
ve věku 14 a 17 let. Kraj na pro-
školení náctiletých uvolnil více 
než 1,6 milionu korun.

Z hodnotících dotazníků vy-
plývá, že účastníci kurzu nej-
více oceňují praktické ukázky 
poskytování první pomoci, ze-
jména procvičování resuscitace 
a dalších zdravotnických tech-
nik. Mladší žáci pak označu-
jí za nejatraktivnější část kur-
zu výuku záchranářů s výjezdo-
vým vozidlem.  JITKA SVATOŠOVÁ



7  |  SRPEN 2018 INZERCESRPEN 2018 |  6

Uzávěrka příštího čísla je 13. září a distribuce plánovaná od 24. září. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.czUzávěrka příštího čísla je 13. září a distribuce plánovaná od 24. září. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

plný úvazek, dvě směny

plný úvazek, dvě směny
plný úvazek, dvě směny

Kontakt:
Tel.: +420 770 101 776
e-mail: ilona.daskova@unicall.cz

www.unicall.cz
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CRUSSIS E - CITY 1.5
Motor: 250 W
Dojezd: až 120 km
Nosnost: 120 kg

22 890 Kč
+ koš zdarma

Elektrické vozíky pro seniory a nejen pro ně – s námi již 9 sezon
SELVO 4800
Motor: 800W/24V
Dojezd: až 45 km
Nosnost: 130 kg

73 316,-

43 990 Kč

SELVO 3500
Motor: 500W/48V
Dojezd: až 40 km
Nosnost: 140 kg

34 990 Kč
58 316,-

 nové zboží
 záruka 24 měsíců
 servisní zázemí
 snadné ovládání
 řízení bez ŘP
  nabíjení z běžné zásuvky
  nízké provozní náklady

SLEVA 40 %

ELEKTRO-BICYKL.CZ... pohyb v každém věku

140 900 Kč

Bultaco Brinco R
Výkon: 2 kW
Dojezd: až 100 km
Rychlost: 60 Km/h

Adove s.r.o., Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Dolní 227 – ulička 
| infolinka: 737 007 875 | www.elektrokola-skutry.cz | Doprava a předvedení zdarma – Vysočina

PROČ MY? ZKUŠEBNÍ JÍZDY, ŠIROKÝ VÝBĚR, S VÁMI JIŽ 8 SEZON, PŮJČOVNA ELEKTROKOL

CHAMP 50
Motor: 48 ccm

19 500,-

17 490,00 Kč
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Soukromá střední škola  
pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12  Obrataň

Dálkové studium v oborech:

4 leté dálkové studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
✓ Sociální činnost
✓ Ekonomika a podnikání

2 leté nástavbové studium:

✓ Podnikání (stačí mít výuční list)

2 leté zkrácené studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výuka probíhá 1 víkend do měsíce

Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

› studium pro asistenta pedagoga
› studium pedagogiky volného času
›  studium pedagogiky 

- učitel odborných předmětů 
- učitel praktického vyučování 
- učitel odborného výcviku 
- učitel uměleckých odborných předmětů 
- učitel jazykových škol

Webové stránky:
www.sspobratan.cz
E-mail: sekretariat@sspobratan.cz 702 076 909, 724 268 963 
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6 cm 5 x 5 cm
100 cm 29 kč  32,70 Kč
125 cm 37 kč 41 Kč
150 cm  45 kč 49 Kč
160 cm  48 kč 52,50 Kč
175 cm  52 kč 58 Kč
200 cm 59 kč 65 Kč
Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Odběr po celých rolích 50m.
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 17,60 Kč
125 cm 1,6/2/13 20 Kč
150 cm 1,6/2/14 21,70 Kč
160 cm 1,6/2/15 22,85 Kč
160 cm 1,6/2/23 30,30 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné, 

sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!!  Doprava zdarma.

PLETIVO

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659

www.prodej-pletiva.cz
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NEŘEŠTE PŘECHOD
NA DVB-T2
NAMONTUJEME
VÁM SATELIT

tel.: +420 778 527 899
www.SATELITNIDOTACE.cz

na 2 televize s 2 přijímači
JEN ZA 300,- Kč!
využijte SATELITNÍ DOTACE

NEŘEŠTE PŘECHOD 
NA DVB-T2 
NAMONTUJEME 
VÁM SATELIT
na 2 TV JEN ZA 300 Kč! 

tel.: +420 778 527 899 
www.SATELITNIDOTACE.cz
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BABOUCI
nejstarší jihočeská dechovka

 VSTUPENKA
VSTUPNÉ: 140,–

31. 8. 2018 – AUTOKEMP ŠTOKY 
OD 19 HODIN
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HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi? 
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

Regionální vydavatelství 
(vydává Noviny Kraj Vysočina) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

I ZKUŠENÉ 
MANAŽERY 
INZERCE!
Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, 

přidejte pár řádek motivačního dopisu, 
a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné
obchodní zástupce, inzertní

poradce, manažery inzerce!

Designed by Kues / Freepik
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www.semilasso.cz
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: KC SEMILASSO | STUDENT AGENCY | CK KUDRNA | TIC | TICKETPORTAL | SMSTICKET

VÁCLAV 
NECKÁŘ 
& BACILY

05/10
2018 

SEMILASSO
19 hod

15.11.2018
SEMILASSO 19 hod

24/10/2018 
SEMILASSO / 20 hod

01/10 2018 | SEMILASSO  19:00

HRDÝ 
BUDŽES

MIROSLAV 
DONUTIL
28.11.2018
SEMILASSO 19 hod

Hosté Beata Rajská a Martin Erat

TOMÁŠ KLUS
30.10. a 1.11.
SEMILASSO 19 hod

Xindl X
13.12.2018

SEMILASSO 19:30

Eva Pilarová
Vánoční koncert

10.12.2018
SEMILASSO 19 hod

host Tomáš Ringel

3/12
2018
SEMILASSO
19 hod

LÁĎA 
KERNDL
Vánoční koncert

20/12 2018 | SEMILASSO | 19:00

06. 12. 2018| KC SEMILASSO | 19 hod

EVA HOLUBOVÁ
OLDŘICH VÍZNER

RANDE 
S DUCHEM
05.11.2018 | SEMILASSO | 19:00 HOD

Hana Holišová
& New Time Orchestra

21.11.2018
SEMILASSO 19:30 hod

ALEŠ BRICHTA & ZEMĚTŘESENÍ TOUR PO 25 LETECH
27.11.2018 | SEMILASSO | 18:30 HOD

29.11. 2018| KC SEMILASSO | 19 hod

50 let
na scéně
Žalman & spol.
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Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

RV
18

01
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8/
01
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Vesnice roku Kraje Vysočina

Letní dovádění přivezlo prázdninovou zábavu do osmi obcí a měst Vysočiny
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❚ Obec Smrčnou krajská komise ocenila za vzorné vedení kroniky. ❚ Ivo Béna, starosta Oudoleně, převzal od předsedy krajské komise Jiřího Kunce a náměst-
kyně hejtmana Kraje Vysočina Jany Fischerové diplom za rozvíjení lidových tradic.

video na  
novinykrajevysocina.cz

❚ Dovádění v pěně si užívaly děti v Horní Krupé na Havlíčkobrodsku.  ❚ Také v Počátkách se mohly rodiny registrovat a získat výhody Rodinných a Senior pasů. 
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pátek
   7. 9.

17.00 Zatrestband (swingový orchestr z Třeště)
18.30  Zahájení večera
18.50  Akordeonový soubor Pohoda 
 – ZUŠ J. V. Stamice
19.50  Musica Dolce Vita  

– Klenoty české hudby
20.20  Program Kraje Vysočina  

ke 100. výročí republiky  
Proletí 100letí

21.00 Operní pěvkyně  
Monika Brychtová

21.30 Houslový virtuos  
Jaroslav Svěcený

22.20 Vidoemappingová projekce
22.35 Slavnostní zakončení večera 

Havlíčkovo náměstí
Havlíčkův Brod

Proletí
  100letí

 www.muhb.cz 
 www.kr-vysocina.cz 

   Národní zahájení   

       Dnů
Evropského   
    dědictví

Frit
zo

va

Tolstého

Tyršova

Tyršova

Plukovníka Švece

Karolíny Světlé

Magistrát 
města Jihlavy
odbor dopravy

autobusové
nádraží
Jihlava

Místo
pikniku

Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Jiráskova

P

P

P

30. 8.
Piknik
  v parku!

16.00–18.00 
promenádní koncert dechové hudby
Malá muzika Nauše Pepíka z Horažďovic

18.00–19.30 
koncert skupiny Pražce z Luk nad Jihlavou

16.00–19.30
Doprovodný program pro děti 
i dospělé a seniory: tvorba obřích 
bublin (Kašpaři z Polné)  |  dílna 
tvarovacích balónků v národních 
barvách  |  projížďy na ponících 
(Zámecká stáj Plandry)  |  výtvarné dílny 
pro děti  (Barvínek)  |  prohlídka hasičského 
vozu  |  skákací hrad 

Na místě budou 
otevřené ohně, opékací 
vidlice k zapůjčení. 
Buřty možno koupit na 
místě nebo vezměte 
s sebou.

v areálu staré nemocnice 
vedle autobusového

nádraží v Jihlavě

Proletí
  100letí

     Sladká 
  odměna pro 
prvních 100x10   
   návštěvníků!

 www.visitjihlava.eu 
 www.kr-vysocina.cz 

V Jihlavě a v Brodě 
se poběží 

půlmaratony

Září je na Vysočině měsícem 
půlmaratonů. Stejně jako v mi-
nulých letech vytrvalci poběží 
v Jihlavě a v Havlíčkově Bro-
dě. První bude v neděli 9. září 
hostit krajské město, na druhém 
můžete otestovat svou fyzičku 
přesně o týden později – 16. zá-
ří na Plovárenské v Havlíčkově 
Brodě. V obou městech mohou 
klasickou více než 21 kilometrů 
dlouhou trať běžet muži, ženy, 
ale také týmy. V Jihlavě připra-
vují Rodinný běh na 1200 met-
rů a v Brodě se můžete přihlásit 
jen na čtvrtku a absolvovat de-
setikilometrový závod. Přihláš-
ky pořadatelé přijímají elek-
tronicky na www.jihlavsky-
pulmaraton.cz, respektive na  
havlickobrodskypulmaraton.cz, 
registrovat se ale můžete i těsně 
před závody.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Společenská 
odpovědnost

Už potřetí se bude 20. září 2018 
v sídle Kraje Vysočina v Jihla-
vě konat regionální konference 
Společenská odpovědnost or-
ganizací. Pod záštitou hejtmana 
Kraje Vysočina Jiřího Běhoun-
ka si budou zástupci oceněných 
regionálních firem, měst, ale ta-
ké kraje a národních institucí 
včetně hostů z vysokých škol 
vyměňovat zkušenosti týkají-
cí se společenské odpovědnos-
ti v oblasti regionální, sociální 
a ekonomické, odpovědnosti 
k životnímu prostředí a přírod-
ním zdrojům. Velký prostor bu-
de plánován diskuzi.

Den 
komunální 
techniky

Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny zve veřejnost v pá-
tek 14. září 2018 od 9 do 14 ho-
din na tradiční Den komunál-
ní techniky, který se bude konat 
v sídle společnosti na Kosovské 
1122/16, Jihlava. Celé dopoled-
ne bude probíhat profesní závod 
řidičů Cestářské rodeo a vysta-
vena bude většina komunální 
techniky. 
Více informací na www.ksusv.cz

Jihlava hostila Mezinárodní 
česko-finskou hokejovou školu

Jihlavský Horácký zimní stadion 
hostil v červenci tradiční mezi-
národní setkání českých a fin-
ských hokejových talentů. Kemp 
se na Vysočině výjimečně konal 
podruhé za sebou, jelikož z finské 
strany přijel nový, kvalitnější tým. 
Mladí hokejisté byli rozděleni 
do dvou smíšených týmů s pravi-
delnými tréninkovými plány. Do-
poledne měl vždy jeden tým tré-
nink na ledě, druhý na suchu, poté 
se prohodili. A chybět samozřej-
mě nemohly zápasy. Ten hlav-
ní a závěrečný pojmenovali ja-
ko zápas Tima Haapanena – spo-
luzakladatele mezinárodní čes-
ko-finské hokejové školy, který 

letos v lednu zemřel. Utkání se lé-
pe vydařilo Bílému týmu, který si 
tak připsal čtvrté vítězství z pě-
ti zápasů letošního kempu, tento-
krát poměrem 8:3. Ceny pro nej-
lepší hráče zápasu i celého kempu 

předávali vycházející hvězdy čes-
kého hokeje a hráči NHL Martin 
Nečas a Josef Kořenář. Příští roč-
ník se uskuteční ve finském měs-
tečku Nokia v regionu Tampere.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Slavnostní okamžiky: Historický morový průvod v Brtnici je na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové 
kultury ČR.  FOTO: KRAJ VYSOČINA

❚ Kemp českých a finských hokejových talentů se stal už tradicí. Trvá 
od roku 2011.  FOTO: TOMÁŠ LYSÝ

Dvacátý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského, 
který  Kraj  Vysočina  dlouhodobě  podporuje,  zahájil  začátkem  srpna 
v  krásných  kulisách  zahrady  zámku  v  Jaroměřicích  nad  Rokytnou 
operní galakoncert tří tenorů věnovaný stému výročí vzniku Českoslo-
venska.   FOTO: JOSEF PRODĚLAL

Petr Píša:
Výročí sto let republiky slaví Vysočina postupně 
už od května: událost si připomínáme ve všech 
okresních městech – hostům vybraných akcí 
dáváme „ochutnat“ něco málo z připravovaného 
programu, kterým oslavy vyvrcholí na náměstí 
v Jihlavě 15. září 2018. 

Autorem scénáře půlročních 
oslav a spojovatelem všeho, co 
se postupně veřejnosti z historie 
republiky odkrývá a ještě bude 
odkrývat, je kapelník, zpěvák, 
kovář a performer Petr Píša. 
Jeho rukopis se odrazí nejen 
v programu, ale také na svéráz-
né prezentaci akce. V každém 
případě nečekejte nic obvyklé-
ho, nic soudobého, a především 
nic malého... Více prozradí sám 
Petr Píša.

Jaké jsou (a ještě budou) vy-
sočinské oslavy sto let repub-
liky?
Jsou už symbolické, takové ces-
tovací, zvací. Rád bych, aby by-
ly obrazivé, zajímavé, a hlavně 
inspirativní. Aby byly k pobave-
ní, k pokoukání i k zamyšlení.

Už takhle to zní hodně zajímavě...
Cílem všeho našeho snažení je 
nezacyklit se během oslav v po-
užitých šablonách TGM, první 
republika atd. Chceme veřejnos-
ti nabídnout podněty k připomí-
nání, prostor pro položení si otá-
zek, pomoci najít na ně odpově-
di, dát dohromady podstatné 
informace a směřovat vše k dů-
ležitému poselství, že si oproti 
tomu, co už všechno republika 
zažila, dnes žijeme vlastně dob-
ře. Že je co slavit.

Všechno se připravuje tak, 
aby tu po oslavách něco zů-
stalo...
Nejraději bychom, aby zůstaly 
vzpomínky a zamyšlení. Rádi 
bychom, aby se ptaly děti svých 
rodičů, proč tam bylo to či ono 
a co to znamenalo. Aby třeba 

i rodiče museli sáhnout po knize 
nebo si někde najít správnou in-
formaci. Aby se v lidech usadila 
potřeba pátrat po souvislostech, 
aby hledali příčiny. Aby si na-
šli svůj pohled nejen na blízkou 
historii, ale na vše současné, co 
nás obklopuje, a slepě neopako-
vali, co se k nim někde na „prv-
ní zaručenou dobrou“ dostalo, 
neboť právě z věcí minulých vy-
chází hodně našich současných 
počinů a zkušeností. Rádi by-
chom třeba, aby všichni věděli, 
že Plečnikův obelisk na 3. ná-
dvoří Pražského hradu je z Mrá-
kotína z Vysočiny; aby lidi vě-
děli, že vlajka v roce 1918 ješ-
tě neměla modrý klín, aby vě-
děli, že... třeba že sounáležitost 
k místu, kde žijeme, kde jsme 
vyrůstali, pro nás v tomto pro-
jektu symbolizuje TEN strom. 
Jde o velkou kulisu – vyrobili 
jsme ji společně s dětmi z umě-
leckých škol po celém kraji prá-
vě pro tuto příležitost. Postupně 
tak na něm nejmladší lidé z růz-
ných koutů regionu nechávají 
svou stopu, důkazy pospolitos-
ti. A tenhle strom plánujeme le-
tos 28. října usadit v areálu síd-
la kraje v Jihlavě. Bude to prv-
ní výsadba stromu na Vysočině, 
který nemůže nikdy povadnout. 

Bude v rámci oslav ohňostroj, 
dort, svíčky, dárky?
Kdyby zadavatelé tohoto pro 
mě nelehkého úkolu chtěli a tr-
vali na tom, aby byl ohňostroj, 
určitě by oslovili někoho jiného. 
Můj původní návrh názvu finál-
ního večera byl Ohňostroj ne-
bude. Pochopitelně to neprošlo. 
Klapla až nabídka názvu Proletí 

100letí. Ale nebojte, nějaké pla-
mínky budou, jen budou hrát ji-
nou roli – budou součástí jedné 
z obrazivých chvil toho veče-
ra. Pokud jde o dárky, tak pře-
ci dárek a dort musí být, to ví 
každé dítě. Dokážete si předsta-
vit takovéto výročí bez dortu? 
Bez dárku? Ale nečekejte žádný 
malý dortík, je to velké výročí. 
Takže nic malého...

Některé atrakce jsou hodně ne-
čekané, až trochu nebezpečné. 
Bylo vaším záměrem ohromit?
Ony se jen tak tváří – třeba ta 
naše krajem cestovací osmič-
ka je přirozený symbol, který 

jsme vzali do hry cíleně. Neboť 
ve chvíli, kdy ji položíte naleža-
to, vzniknou vlastně dvě nuly, 
a pokud přidáte nějakou jednič-
ku, stovečka je na světě. A aby 
byla vidět, tak hledáte přiroze-
ný zdroj světla, a použijete te-
dy ohýnek. S takovou rekvizi-
tou je radost dělat lidem radost. 
Ony věci, které nebezpečně vy-
padají, nebezpečné být vždy ne-
musí, jestliže to s nimi akroba-
té umí. Jen si všichni držme pal-
ce a přejme si, aby nepršelo. À 
propos, proto jsme vlastně ur-
čili tento termín, kdy ještě věří-
me v dobré počasí babího léta. 
K přesnému datu výročí se pak 

bude vázat již uvedené sázení 
stromu Vysočiny.

V aranžmá oslav se vracíte 
často o sto let zpět, kde jste se 
inspiroval?
Prostě pozoruju, co se děje ko-
lem nás, čtu, googlím, ptám se 
a tak pořád dokola. Akcenta-
ce první republiky je při těch-
to oslavách přirozená, to není 
nic k divení. V Jihlavě ve finále 
tvoříme rychlý stylizovaný his-
torický oblouk: podívanou, kte-
rá připomene to nejdůležitější 
ze století – kulturu, gastronomii, 
eleganci, průmyslový a technic-
ký rozmach té doby. Bereme 

do hry budovu radnice, objekt 
Prioru, stavíme pódia i speciální 
objekty. Rádi bychom, aby s ná-
mi lidé zažili inspirativní chvíle. 

Kolik lidí ve výsledku na pří-
pravách oslav spolupracuje?
Stovka to nespraví, počítat to 
ale nebudu. Tolikrát jsem to při 
podobných produkcích zkou-
šel, a to číslo je jen pro zajíma-
vost. Za skutečnou zmínku stojí 
opravdovost přístupu všech, co 
se na akci podílejí. Takže všem 
za dlouhé přípravy, ladění detai-
lů a spolupráci děkuji – jdeme 
do finále! Těšte se. My už to dě-
láme :-)

Žijeme si dobře, 
je co slavit

Historický morový průvod v Brtnici 
na národním seznamu lidové kultury

Na národní Seznam nemate-
riálních statků tradiční lidové 
kultury ČR byl v loňském roce 
přijat Historický morový prů-
vod v Brtnici. 

Připomíná největší morovou 
ránu z roku 1715, která měs-
tečko postihla. Od té doby cho-
dí každoročně děkovné církev-
ní průvody, jeden v sobotu ve-
čer k morové jámě a druhý 
v neděli dopoledne k soše sv. 
Rocha na barokní most před 
radnici. V letošním roce mů-
žete církevní průvody zhléd-
nout o brtnické pouti 1. a 2. zá-
ří 2018. 

Na kostýmovaný historic-
ký morový průvod, kterého se 
účastní více jak dvě stě míst-
ních občanů, si však musíte 
počkat až do roku 2020, neboť 
se koná jednou za pět let. Prů-
vod, který prochází městem 
za zvuku bubnů, fanfár, střel-
by z hmoždířů a zvonění zvo-
nů, připomíná období počátku 
18. století. Mimo knížecí rodi-
nu, mnichy, řemeslníky, vojáky 
atd. můžete vidět ústřední po-
stavu průvodu, Mora. Tradici 
kostýmovaných průvodů v roce 
1926 založil A. K. Hoffmann.

 JITKA SVATOŠOVÁ

❚ Petr Píša
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❚ Třebíčské Slavnosti tří kápí.

❚ Pelhřimovská premiéra při Festivalu rekordů a kuriozit.

❚ I Pelhřimov si musel na narozeninové překvapení počkat.

❚ Střídání letopočtů na pelhřimovském náměstí.❚ Petr Píša a starosta Třebíče Pavel Janata pod symbolickým stromem.

❚ Třebíčská tma tmoucí a oslavy 100letí. ❚ Překvapení pro hosty Dne Žďáru. ❚ Žďár nad Sázavou v jiném nasvícení.

Proletí 100letí ve vašich městech
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