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Kraj pokračuje s opravou významných 
silnic i mostů na Vysočině

Po mostě na Pančavě na silni-
ci II/405, která vede z Jihlavy 
směrem na Třebíč, se v závěru 
října projedou první řidiči. Sta-
vaři dokončují práce na zbru-
su novém mostě a finálně upra-
vují vozovku před i za mostem. 
Do konce roku Kraj Vysočina 
otevře i modernizovaný úsek 
stejné silnice v Brtnici, kde do-
chází k rozšíření, zpřehlednění 
a narovnání nebezpečné silni-
ce ve výjezdu z městyse na Tře-
bíč, opravený bude do konce 
roku také most na silnici II/602 
ve Velkém Meziříčí, na stejné 
komunikaci jen, na druhé straně 
Vysočiny, pak krajští silničáři 
do listopadu dokončí pokládku 
nového povrchu v Sedlištích.

„Most v Jihlavě na Panča-
vě z roku 1934 byl ve špatném 

stavebně-technickém stavu. 
Kraj Vysočina do generální 

opravy investoval bezmála 9,5 
milionu korun. V místě při-
byl levostranný pás pro chod-
ce a cyklisty v šířce 2,5 me-
tru. Celkově tak bude pohyb 
na mostu pro všechny do-
pravní účastníky komfortněj-
ší,“ uvedl radní Kraje Vyso-
čina pro oblast dopravy a sil-
ničního hospodařství Jan Hy-
liš (ČSSD). 

Hejtmanství nechalo letos 
opravit silnice II. a III. tříd 
ve svém vlastnictví  za více 
než miliardu korun. Část pro-
středků poskytl stát, dalších 
zhruba 400 milionů korun 
kraj vyčerpal z evropských 
fondů.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Vysočina Arenu v Novém Městě 
na Moravě obsadily traktory

Nové Město na Moravě 
se začátkem října 
proměnilo v dějiště 
jedné z největších akcí 
pořádaných u příležitosti 
Roku zemědělství 
a odborného vzdělávání 
Kraje Vysočina.
Iniciátorem Vysočina 
Zetor Show byla 
společnost MOREAU 
AGRI VYSOČINA.
Stovky fanoušků zemědělské 
techniky a značky Zetor i žáků 
odborných středních škol a zá-
stupců zemědělských firem si uži-
ly rekordně dlouhou spanilou jíz-
du 134 traktorů, bubenickou show 
a také poměření silných motorů 
s Železným Zekonem.  

„Pět let pracujeme na tom, 
abychom propojili školy, fir-
my, studenty a veřejnost. Snaží-
me se vytvořit takové prostředí, 
aby školy a firmy mohly vzájem-
ně spolupracovat. Kraj Vysočina 
v minulých letech pořídil tech-
nickým školám stavebnici au-
ta Kaipan, studenti si sami po-
stavili vlastní auto. Pokračujeme 
dál se zaměřením na zemědělské 
obory s projektem Postav si svůj 
traktor,“ přiblížil hejtman Kra-
je Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD).

Postav si svůj traktor. 
Kraj Vysočina chce 
zatraktivnit zemědělské 
obory na školách
 Čtyři odborné střední školy 
převzaly od výrobce trakto-
rů, společnosti Zetor, staveb-

nice modelu ZETOR PROXI-
MA ve verzi cabrio. Budoucí 
opraváři zemědělských stro-
jů se tak mohou naplno pus-
tit do pokračování projektu 
Postav si svůj traktor, který 
Kraj Vysočina zahájil už mi-
nulý školní rok. „Zatímco lo-
ni studenti Zetory na školách 
v rámci odborného výcvi-
ku repasovali, letos si budou 
moci postavit nové traktory. 
Vybrali jsme záměrně model 
univerzální, který má uplatně-
ní jak v zemědělství, lesnic-
tví, tak i v komunálních služ-
bách,“  upřesnila radní Kraje 
Vysočina pro oblast školství 
Jana Fialová (ČSSD). Čty-
ři nové traktory pořídí Kraj 
Vysočina za 1,8 milionu ko-
run. Budou sloužit jako učeb-
ní pomůcka. Při montáži a de-

montáži se studenti seznámí 
s fungováním strojů a mecha-
nismy využívanými v tech-
nice. Stavebnice traktoru se 
skládá z téměř stovky kompo-
nentů a obsahuje i konstrukč-
ní plány. 

Stavebnice dílů a konstrukč-
ní plány traktoru si z Vyso-
čina Areny v Novém Městě 
na Moravě odvezly Česká ze-
mědělská akademie v Hum-
polci, Střední průmyslová ško-
la Třebíč, Vyšší odborná škola 
a Střední odborná škola země-
dělsko-technická Bystřice nad 
Pernštejnem a Střední odborná 
škola Nové Město na Moravě.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

STRANA 8
Vznikla nová přírodní 
rezervace – Staré duby 

❚ Celkem 134 traktorů se sjelo k novoměstské Vysočina Areně. K vidění byly historické stroje, ale i ty nejmodernější traktory. 
 FOTO: LIBOR BLAŽEK

❚ Rozšířený a narovnaný průtah Brtnicí na silnici II/405 bude otevřen 
do konce roku.  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

STRANA 4
Divadelní opona z 19. století 
je po rekonstrukci v depozitáři 
muzea

STRANA 3
Kraj Vysočina pokřtil nástěnný 
kalendář pro rok 2018

ÚVODNÍ SLOVO

Deset let
Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD), 
hejtman Kraje 
Vysočina

Aniž bychom to nějak zásad-
ně plánovali, připadla na letoš-
ní měsíc říjen dvě důležitá připo-
menutí související s  historií Kra-
je Vysočina. Už deset let rozví-
jíme partnerství se Zakarpatskou 
oblastí Ukrajiny. Důsledně dbá-
me na to, aby nešlo o formální 
vztah založený pouze na zdvo-
řilostních návštěvách. Už na za-
čátku tohoto partnerství bylo na-
příč všemi politickými strana-
mi domluveno, že tahle spolu-
práce bude mít širší rozměr, že 
nebude od věci pomoci finanč-
ně a materiálně, oprášit kultur-
ní i obchodní vazby, vyjít vstříc 
zájmům mladých lidí o studium 
na Vysočině a především sdílet 
příklady dobré praxe všude tam, 
kde o ně mají naši přátelé zájem. 
Během deseti let jsme díky Dob-
ročinnému fondu Viza pomohli 
partnerskému regionu s realizací 
150 veřejně prospěšných pro-
jektů, přispěli na jejich realizaci 
částkou 50 milionů korun. A po-
kračovat budeme dál.

Podobu historickým udá-
lostem dávají lidé. Už podesá-
té jsme letos v říjnu udělili nej-
vyšší ocenění Kraje Vysočina 
mimořádným osobnostem. Pro-
střednictvím krajských ocenění 
hrdě říkáme, čeho si vážíme, co 
považujeme za následováníhod-
né a významné počiny důsledně 
spojujeme s konkrétními jmény. 
Letošní laureáty Vám předsta-
víme podrobně až v dalším vy-
dání krajských novin, protože 
prestižní krajské ocenění dalším 
deseti osobám předáváme těsně 
po vydání těchto novin. Ale na-
bídnu Vám alespoň malou statis-
tiku. Za deset let udělování Nej-
vyššího ocenění Kraje Vysočina 
se sešlo 284 nominací a uděle-
no bylo 81 medailí. Bylo mi ob-
rovskou ctí se se všemi oceněný-
mi nebo jejich rodinami osobně 
potkat. Jejich příběhy  jsou in-
spirativní a motivující. Pro nás 
i naše děti.

Tři velmi 
suché roky
Poslední tři roky se pohybu-
jí roční srážky na území Kra-
je Vysočina pod dlouhodobým 
normálem, což se projevuje 
na množství i kvalitě podzem-
ních i povrchových vod. Tuto 
skutečnost letos pociťuje nej-
palčivěji především východní 
a jižní část Vysočiny. Podle Fi-
lipa Chuchmy z Českého hyd-
rometeorologického ústavu si-
tuaci dokladuje fakt, že letos 
v létě téměř úplně vyschly na-
příklad řeky Rokytná, Brtni-
ce a velké problémy nastaly 
na řece Želetavě. Došlo ke sní-
žení vydatnosti většiny zdrojů 
podzemních vod v kraji.

„Je třeba se o sebe postarat 
přímo v regionech. Především 
některé obce už nemají čas če-
kat na jakákoli opatření z mini-
sterské dílny, protože jim do-
chází pitná voda. Proto jsem 
navrhl zřízení pracovní skupi-
ny, která v následujících měsí-
cích připraví návrh opatření jak 
preventivního, tak okamžitého 
charakteru, která budou násled-
ně předložena k realizaci. Jinou 
kapitolou jsou peníze na ta-
to opatření. Nic není zadarmo, 
očekáváme pomoc od státu, ale 
i kraj deklaruje do budoucna 
opakované vyhlášení tradičních 
dotačních programů v oblas-
ti vodního hospodářství v ob-
cích na území kraje - grantové-
ho programu Čistá voda v rám-
ci Fondu Vysočiny a dotací po-
dle zásad zastupitelstva kraje,“ 
říká hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
 JITKA SVATOŠOVÁ

Vesnicí roku 
2017 je žďárský 

Heřmanov
Velkou slávu zažila vesnice 
Heřmanov na Žďársku. Pro rok 
2017  se stala vítězkou celostát-
ní soutěže Vesnice roku. Slav-
nostního předávání ceny se ve-
dle dalších zúčastnil i minis-
tr zemědělství Marián Jureč-
ka, hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek a starostka obce Pav-
la Chadimová. Heřmanov s ví-
ce než dvěma stovkami obyva-
tel si ocenění vysloužil za jas-
nou koncepci svého rozvoje, 
kvalitní práci s mládeží, pří-
kladnou péči o zeleň a životní 
prostředí a vysoký stupeň ob-
čanské soudržnosti včetně pro-
pagace svých rodáků. Místní ta-
ké udržují lidové tradice v mno-
ha spolcích. IVANA JELÍNKOVÁ

video na 
novinykrajevysocina.cz

Vyzkoušejte eAmbulanci
 
Výhody:
 Možnost objednávat se 24 hodin, 365 dní v roce
 Výběr ideální hodiny pro ošetření
 Výběr nemocnice, zrychlení komunikace
 Automatické připomínání termínu a další výhody

Služba elektronického objednávání pacientů eAmbulance 
je dostupná na www.eambulance.cz, objednat se je možné 
i prostřednictvím operátorky na telefonním čísle 567 157 555.

O K R E S  J I H L AVA
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Nejhezčí rodinný dům 
postavily děti z Okříšek
Z desítek malých cihel 
postavit dvoupodlažní 
rodinný dům. Tak 
zněl soutěžní úkol 
pro devatenáct 
dvoučlenných týmů 
žáků ze základních 
škol na Vysočině. 
Stavebním materiálem 
byly pravé pálené cihly 
ze stavebnice Teifoc, 
které jsou věrnou kopií 
cihel skutečných. 

V krajském finále soutěže Cih-
la k cihle zvítězila dvojice Ond-
řej Fiala a Monika Krátká ze 
ZŠ Okříšky, druhé místo obsa-
dila Dominika Štarková s Ond-
řejem Kafkou z MŠ a ZŠ  Bar-
tuškova v Třebíči a třetí místo 
patří týmu ve složení Karolína 
Palová a Vašek Poul ze ZŠ No-
vé Město na Moravě, Vratisla-
vovo náměstí. „Už jsem se spo-
lužákem Ondrou postavila asi 
pět domků za dva roky,“ svěři-
la se výherkyně Monika Krát-
ká z Okříšek. Soutěž navazu-
je na dva roky úspěšně fungují-
cí projekt podpory stavebnictví 
v regionu, do kterého se na Vy-
sočině zapojilo  41 škol a 13 
partnerských firem. „Budou-

cí stavaře a konstruktéry mu-
síme oslovovat už na základní 
škole, proto jsme připravili tuto 
konstrukční soutěž Cihla k cih-

le. Děti byly šikovné, baví je to 
a počet zapojených škol svědčí 
o tom, že jsme zvolili správnou 
cestu k motivaci žáků ke  sta-

vebnictví,“ shrnuje radní Kra-
je Vysočina pro oblast školství, 
mládeže a sportu Jana Fialová 
(ČSSD).  EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Vítězným týmem soutěže Cihla k cihle je Monika a Ondra ze Základní školy Okříšky. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

V krajském sídle si odborníci předávali zkušenosti 
z oblasti společenské odpovědnosti

Druhý ročník specializované konference 
Společenská odpovědnost organizací hostilo 
v závěru září sídlo Kraje Vysočina v Jihlavě. 
Do krajského města se sjelo na sedmdesát 
odborníků z veřejné i soukromé sféry.

„Společným cílem bylo před-
stavit dobrou praxi a vzájem-
ně si předat zkušenosti, ať už 
s ohledem na regionální, so-
ciální nebo ekonomický roz-
měr,“ uvedl ředitel Krajského 
úřadu Kraje Vysočina Zdeněk 
Kadlec a zároveň připomněl, 
že kraj je odpovědný za rozvoj 
území a má zájem na rozvíjení 

principů společenské odpověd-
nosti.

Konference přirozeně na-
vazovala na druhý ročník Ce-
ny hejtmana Kraje Vysoči-
na za společenskou odpověd-
nost, kterou si ocenění převzali 
v dubnu letošního roku. Zástup-
ci vítězných organizací, napří-
klad 

společnosti SPOR-
TEN, města Třebí-
če, První brněn-
ské strojírny Vel-
ká Bíteš nebo 
příspěvkové or-

ganizace Domova 
bez zámku Náměšť 

nad Oslavou, odpoví-
dali na otázky moderátor-

ky i na zvídavé dotazy z publi-
ka a nechyběly panelové disku-
ze ani představení společensky 
odpovědných aktivit Kraje Vy-
sočina.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Záštitu nad konferencí převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek. Slavnostně ji zahájila radní pro oblast školství, mládeže a sportu 
Jana Fialová.   FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
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Subjektům na Vysočině nechybí smysl pro odpovědné chování vůči zaměstnancům, klientům, podnikatelskému i životnímu prostředí.

Nová revoluční legislativa EU, 
která má za cíl zvýšit ochranu 
osobních dat občanů. GDPR je 
anglická zkratka General Data 
Protection Regulation.

GDPR

Starostové 
diskutovali 
s krajskými 

radními v Polné
V Polné se začátkem října usku-
tečnilo další z pravidelných se-
tkání Rady Kraje Vysočina se 
starosty a starostkami obcí Vy-
sočiny. Krajští radní seznámili 
dvě stě starostů s aktuálními in-
formacemi z jednotlivých oblas-
tí. Řešila se také důležitá téma-
ta, která trápí obecní samosprá-
vy.  Diskutovalo se o plánované 
změně systému veřejné dopravy, 
o podpoře venkovských prode-
jen, modernizaci krajských sil-
nic, ale také o přibývající admi-
nistrativě. „Jedná se především 
o nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR), které začne pla-
tit od jara příštího roku. Řešili 
jsme také novelu o střetu zájmů, 
která od září nařizuje starostům 
a radním zveřejňovat svůj ma-
jetek na internetu. Představitelé 
obcí upozorňovali na to, že to-
to nařízení odradí lidi od vstu-
pu do politiky. Někteří starosto-
vé dokonce zvažují rezignaci,“ 
popsal náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast zdravotnic-
tví Vladimír Novotný (ČSSD). 

Obce se potýkají s úbytkem 
lékařů, proto se na setkání ře-
šila spolupráce obcí s krajský-
mi zdravotnickými zařízeními. 
Prostor byl věnován také hos-
podaření s vodou.  Krajský rad-
ní pro oblast zemědělství Mar-
tin Hyský (ČSSD) připomněl 
dotační tituly, které mohou ob-
ce využít při řešení problema-
tiky zásobování pitnou vodou 
na svém území, čištění a odvá-
dění odpadních vod. 

Samospráva kraje Vysočina 
se se starosty obcí setkává pra-
videlně už od roku 2001.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Podpora krajského 
zdravotnictví: 

motivační stipendia 
i náborové příspěvky

Nedostatek lékařů i dalšího zdra-
votnického personálu řeší Kraj Vy-
sočina v případě svých zařízení ak-
tivně. S cílem zabezpečit potřeb-
né profesionály, a zajistit tak kva-
litní zdravotní péči, pomáhají kraji 
motivační stipendia a náborové pří-
spěvky.

„Novější formou podpory jsou 
od dubna letošního roku motivační 
stipendia pro studenty třetích a vyš-
ších ročníků lékařských fakult. Me-
dici se zaváží k tomu, že budou pra-
covat na Vysočině a za každý aka-
demický rok získají 50 tisíc korun. 
Roční podpora představuje jeden 
rok práce u nás,“ informoval hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD) s tím, že jedenáct 
budoucích lékařů už o stipendium 
úspěšně požádalo a teď odbor zdra-
votnictví eviduje další žádost. 

Další oblastí podpory jsou nábo-
rové příspěvky novému zaměstnan-
ci. „Tuto praxi realizujeme od ro-
ku 2010 a od té doby jsme vyplatili 
přibližně šest milionů korun desít-
kám lékařů zařazených do kmeno-
vých struktur našich nemocnic. Pro 
letošní rok jsme změnili strukturu 
příspěvků podle stupně odbornos-
ti a zároveň zvýšili výši příspěvku 
až na 300 tisíc,“ doplnil náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro ob-
last zdravotnictví Vladimír Novot-
ný (ČSSD).

Krajským nemocnicím poskytlo 
hejtmanství na stabilizaci zdravot-
nického personálu prozatím bez-
mála 6,4 milionu korun.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Lidé z celé Evropy se na Vysočině radili,
 jak učit nejen děti o lese přímo v lese

Lesy na území 
Kraje Vysočina 
hostily 12. ročník 
Evropského kongresu 
lesní pedagogiky. 
Ve Žďárských vrších, 
ale i na jiných 
místech kraje, se 
školilo sto čtyřicet 
účastníků ze šestnácti 
evropských zemí.

Kongres se poprvé konal v ro-
ce 2006 v Maďarsku, loni účast-
níky hostilo Norsko a v příštím 
roce se lesní pedagogové sejdou 
ve Finsku.  

„Lesní pedagogiku lze vy-
světlit jako formu vzdělává-
ní dětí, ale je možné vzdělávat 
i starší věkové skupiny nebo po-
stižené osoby, přičemž samotné 
vzdělávání probíhá přímo v le-
se. V roli učitele je lesník, který 

popisuje dětem fungování lesa, 
život v něm z pohledu rostlin, 
dřevin a živočichů a vysvětlí 
i rozdíl činnosti lesníka a mys-
livce. Les je tak sám o sobě při-
rozenou interaktivní učebnou, 
kde nejsou potřeba dataprojek-
tory a drahé vybavení,“ vysvět-
lil principy lesní pedagogiky 
Martin Hyský, krajský radní pro 
oblast lesního a vodního hospo-
dářství, zemědělství a životního 
prostředí (ČSSD). Radní dopl-
nil, že lesy v Kraji Vysočina za-
bírají třetinu rozlohy území. 

V rámci jedné z praktických 
dílen vyrobili účastníci kongre-
su sedm dřevěných laviček, kte-
ré následně darovali sociálním 
domovům na Vysočině, napří-
klad sociálním ústavům Mit-
rov, Kamélie Křižanov a Ždírec 
u Jihlavy. Klienti ze sociálních 
domovů mohou v rámci terapií 
darované lavičky barevně ozdo-
bit. IVANA JELÍNKOVÁ

❚ Účastníky kongresu na zámku ve Žďáře nad Sázavou přivítal hrabě Constantin Kinský, který spravuje šest 
a půl tisíce hektarů lesů, rybníků a polností. Sám Constantin Kinský je lesním pedagogem a snaží se prová-
dět osvětu mezi veřejností, jak se správně chovat v lese a řádně hospodařit. Na snímku vlevo krajský radní 
Martin Hyský, vpravo hrabě Constantin Kinský. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Zástupci Kraje 
Vysočina se zúčastnili 

Evropského týdne 
regionů a měst

Přes šest tisíc zástupců regionů 
z celé Evropy se zúčastnilo 15. 
ročníku Evropského týdne regionů 
a měst, který se konal druhý říjno-
vý týden v Bruselu. Kraj Vysočina 
se na letošním ročníku představil 
na semináři na téma oběhového 
hospodářství. Zkušenosti Energe-
tické agentury Vysočiny a návr-
hy na možnosti mezinárodní spo-
lupráce prezentovala Martina Ku-
chařová, která se po představení 
agentury účastnila debaty s ostat-
ními řečníky a v závěru odpoví-
dala na položené dotazy. „Obě-
hové hospodářství je nový model 
ekonomiky, který řeší znovuvyu-
žití nejrůznějších odpadů. Výrob-
ky, které přestanou fungovat, by 
neměly skončit na skládce. Ma-
teriály, z nichž jsou vyrobeny, by 
měly být využívány dál. Je to způ-
sob, jak přispět k ochraně životní-
ho prostředí,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana pro regionální rozvoj Pa-
vel Pacal (SNK + SNK ED). Po-
dle něj by se měly průkopníky této 
přeměny stát právě regiony a měs-
ta, které díky vzájemnému propo-
jení a spolupráci mohou odstarto-
vat cestu Evropy k udržitelnějšímu 
a efektivnějšímu způsobu hospo-
daření se zdroji. „Oběhové hos-
podářství je současným trendem 
a zároveň výzvou také pro firmy. 
Z mého pohledu se však také jed-
ná o celospolečenské téma,“ dopl-
ňuje Pavel Pacal. EVA FRUHWIRTOVÁ



AKTUALITY

V Havlíčkově Brodě si připomínali 
význam brambor pro Vysočinu

Výstava vzorků a odrůd bram-
bor, odborná konference, sou-
těž studentů o Bramborovou 
pochoutku Vysočiny i trhy 
na Havlíčkově náměstí. To by-
ly 27. bramborářské dny v Ha-
vlíčkově Brodě, které v polo-
vině října připomněly význam 
této zemědělské plodiny pro 
Vysočinu. Profesionály přijel 
do Havlíčkova Brodu pozdra-
vit i hejtman Kraje Vysočina Ji-
ří Běhounek společně s radním 
Kraje Vysočina pro oblast ze-
mědělství a životního prostře-
dí Martinem Hyským. „Třetinu 
české produkce brambor pokrý-
vá právě naše Vysočina. Za nás 
je to otázka zaměstnanosti, ale 
také práce na výzkumu a šlech-
tění brambor,“ uvedl při návště-
vě Kulturního domu Ostrov, 
kde se konala výstava i odbor-

ná konference, Martin Hyský 
(ČSSD), a zároveň prozradil, že 
pokud jde o brambory, nejradši 

je má jen vařené a dobře omaš-
těné máslem. 

Soutěž o nejlepší Bramboro-
vou pochoutku Vysočiny vy-
hrály Simona Hotová a Vikto-
riya Koval ze SOŠ a SOU ob-
chodu a služeb Chrudim 
a za Vysočinu se nej-
více dařilo Kláře 
Štěpánové a Jiří-
mu Maryňovi ze 
SOŠ Jana Tira-
ye z Velké Bíte-
še, kteří si vyvaři-
li třetí místo. 

Bramborářské tr-
hy pak potěšily hlav-
ně veřejnost. Lidé si moh-
li nakoupit konzumní i sadbo-
vé brambory, výrobky z bram-
bor, ale také cibuli, a jako už 

tradičně se soutěžilo v loupání 
brambor. Šest kilo oškrabal ví-
těz Miloš Pejšek za šest minut 
a 25 sekund.

Letošní výnosy konzumních 
brambor budou podle kvalifiko-

vaného odhadu odbor-
níků téměř o pě-

tinu nižší než 
v minulém ro-
ce. Způsobu-
je to sucho, 
které je hlavní 
příčinou nižší-

ho hektarového 
výnosu – na hek-

tar se pravděpodob-
ně sklidí v průměru 27 

tun, zatímco v minulém roce to 
bylo bezmála 34 tun.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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❚ V Kulturním domě Ostrov se prezentovaly nejen odrůdy brambor, 
ale také firmy zajišťující pěstování a prodej této zemědělské plodiny. 

❚ Každoročně sklízí na výstavě úspěch především bramborové pochoutky. FOTO: 2X LIBOR BLAŽEK

Umělecké dílny na Vysočině zhlédly 
tisíce obdivovatelů. Už posedmé 

Ochutnat, ucítit a zažít život řemeslníků 
a umělců v Kraji Vysočina vyrazily do prvního 
říjnového víkendu tisíce zájemců. Ve svých 
ateliérech nechali příchozí nahlédnout zruční 
lidé v kraji už posedmé. Do prvního ročníku 
Dnů otevřených ateliérů se v roce 2011 
zapojilo na padesát tvůrců, letos to bylo už 
více než třikrát tolik. A počet návštěvníků 
dosáhl na rekordních jedenáct a půl tisíce.

„Vezmete tu pečeť za dřevěný 
držák, my ustřihneme kousek 
skla a na tu kapku pečeť přitla-
číte. A je to,“ radil příchozím 
dobronínský sklář František 
Novák. Chvilka zahřívání suro-
vého skla na konci sklářské píš-
ťaly zanořené v peci, odstřiže-
ní kapky na pracovní stůl a pe-
čeť v rukou třináctiletého Jaku-
ba se noří do tuhnoucí hmoty. 
Za chvíli už mladík pyšně drží 
skleněnou medaili v ruce a od-
chází s ní do dalších zpřístup-
něných ateliérů. V Dobroníně 
se mu ještě zalíbí v dílně noží-
ře Miloše Kislingera. „Mami, já 
budu mít taky dílnu na nože,“ 

šeptá nadšeně žák sedmé třídy 
základní školy, když od brusky 
odlétávají shluky jisker.

Podobně probouzí nadše-
ní k řemeslu a umění v mla-
dých a obdiv dospělých desít-
ky dalších majitelů dílen, gale-
rií, uměleckých škol a ateliérů 
v celém kraji. Jen na Havlíč-
kobrodsku vítá příchozí téměř 
šedesátka míst. Mezi nimi i vý-
robce hudebních nástrojů, ko-
váři, skláři, majitel tiskařské 
dílny nebo výtvarní umělci.

„Cílem projektu je propagace 
umění, řemesel a zprostředková-
ní kontaktu mezi tvůrcem a ná-
vštěvníkem,“ upřesnil Jiří Jedlič-

ka, ředitel Muzea Vysočiny Ha-
vlíčkův Brod, které akci z pově-
ření Kraje Vysočina organizačně 
zajišťuje. Do uměleckých dílen 
se i letos vypravila náměstky-
ně hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast kultury, památkové pé-
če, cestovního ruchu a meziná-
rodních vztahů Kraje Vysoči-
na Jana Fischerová (ODS). „Le-
tos jsem navštívila v našem kra-

ji deset ateliérů. Setkávala jsem 
se tu s dalšími návštěvníky, kte-
rých bylo až nad mé očekávání 
hodně. Líbilo se mi, že někteří 
přímo na místě nakupovali díla 
nebo domlouvali pro výtvarníky 
výstavní prostory na příští rok. 
Den otevřených ateliérů si urči-
tě nenechám ujít ani příští rok,“ 
slíbila náměstkyně Jana Fische-
rová.  IVANA JELÍNKOVÁ

Fond malých projektů 
přijímá žádosti 

Peníze na kulturní a sportov-
ní akce, školní výměny a spo-
lupráci škol, propagaci regionu, 
setkávání zástupců samospráv 
i finance na rozvojové studie 
nyní mohou získat neziskové 
organizace, obce, školy i firmy. 
Fond malých projektů je název 
dotačního programu pro pod-
poru projektů s menším finanč-
ním objemem, které mají záro-
veň přeshraniční dopad. Cílem 
fondu je podporovat spoluprá-
ci organizací na obou stranách 
hranice a napomáhání k od-
bourávání bariér mezi lidmi ži-
jícími v příhraničním regionu 
a k nastartování další spoluprá-
ce. Spadá sem Dolní a Horní 
Rakousko, Jihočeský a Jihomo-
ravský kraj a také Kraj Vysoči-
na. Aktivity mají být zaměře-
né na zlepšování kulturních, so-
ciálních a ekonomických vzta-
hů. Žadatelé v minulém období 
2007–2013 preferovali přede-
vším projekty zaměřené na kul-
turní akce, cestovní ruch, škol-
ní výměny a jazykové vzdělá-

vání. „Předpokládám, že bude 
o peníze z tohoto fondu zájem 
i v tomto programovém obdo-
bí, a věřím, že organizace té-
to možnosti využijí,“ říká ná-
městek hejtmana Kraje Vyso-
čina pro regionální rozvoj Pa-
vel Pacal (STAN + SNK ED). 
Fond malých projektů navazu-
je na úspěšnou realizaci v mi-
nulých letech. Díky tomu se 
na česko-rakouské hranici po-
vedlo uvést v život stovky ma-
lých projektů, na Vysočině 
jich bylo více než devadesát. 
Fond malých projektů je sou-
částí programu INTERREG 
V-A Rakousko – Česká republi-
ka 2014–2020. Aktuální termín 
pro příjem žádostí je 6. prosince 
2017, správcem Fondu malých 
projektů pro území Kraje Vyso-
čina je Sdružení obcí Vysočiny 
(www.obcevysociny.cz).
 EVA FRUHWIRTOVÁ
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6 182 hektarů =odhad cca 169 tisíc tun sklizených brambor

Vysočina má originální 
nástěnný kalendář na rok 2018

Vysočina v noci je téma nově 
vydaného nástěnného kalendá-
ře Kraje Vysočina pro rok 2018. 
Začátkem října ho představili je-
ho autoři v sídle Kraje Vysoči-
na v Jihlavě. U slavnostního od-
halení sedmého vydání krajské-
ho kalendáře nechyběl ani autor 
snímků, havlíčkobrodský foto-
graf Vladimír Kunc. 

„Představujeme místa, která 
jsou v pozdních nočních hodi-
nách vylidněná a zpravidla nej-
lépe a ryze pravdivě vypoví-
dají o kraji, životě v něm a je-
ho osobitosti,“ okomentoval vý-
běr fotografií Vladimír Kunc, 
který téměř všechny fotogra-
fie nafotil pro potřeby kalendá-
ře a na snímcích pracoval déle 
než rok. Nakonec se do kalendá-
ře dostalo 53 fotografií, které za-

chycují architektonické i přírod-
ní krásy Vysočiny. 

Kalendář je neprodejný. „Bu-
de zdobit všechny krajské insti-
tuce a radost udělá i všem part-
nerům, kteří jeho vydání finanč-
ně podpořili, za což jim patří vel-
ký dík. Navíc se jistě, stejně jako 
v minulých letech, stane žáda-
ným sběratelským kouskem, kte-
rý Vysočinu propaguje v nejlep-
ším možném světle,“ okomen-
toval s úsměvem hejtman Kra-
je Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD).

Kalendář posedmé v řadě v pě-
ti tisících výtiscích vydává Kraj 
Vysočina s Krajskou hospodář-
skou komorou Kraje Vysočina 
a Krajskou agrární komorou Kra-
je Vysočina ve spolupráci s další-
mi partnery.  MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová a autor foto-
grafií Vladimír Kunc při představení kalendáře. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

❚ V dílně dobronínského skláře Františka Nováka. FOTO: IVANA JELÍNKOVÁ

❚ Ateliér ředitele Střední školy stavební Jihlava, řezbáře a sochaře 
Pavla Tomana. FOTO: 2X IVANA JELÍNKOVÁ

Krajský úřad v Jihlavě 
bude hostit první ostrou 

Burzu filantropie
Čtyři projekty neziskových or-
ganizací se v pondělí 30. října 
od 13:30 představí v sídle Kra-
je Vysočina v Jihlavě. Jejich 
zástupci se v rámci první ostré 
Burzy filantropie budou uchá-
zet o finanční, materiální nebo 
i jinou formu podpory u doná-
torů z řad podnikatelů a firem. 
Neziskové organizace z Jih-
lavska nebo ty, které na Jihlav-
sku působí, tak mají jedinečnou 
příležitost získat peníze na ve-

řejně prospěšné projekty, kte-
ré zlepší život ve městě i jeho 
okolí. Například Oblastní cha-
rita Jihlava bude prezentovat 
projekt Sestra v akci aneb Bez 
auta to nejede. Další projekty si 
můžete prohlédnout na www.
burzafilantropie.cz. Burzu fi-
lantropie pořádá prvním rokem 
v Jihlavě KOUS Vysočina, z. s.,
za významné podpory Kraje 
Vysočina a Koalice nevládek 
Pardubicka. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

video na 
novinykrajevysocina.cz
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 Čína má zájem 
o technologie 

z Vysočiny
V rámci podpory zahraničních 
aktivit regionálních podnikatelů 
vyslalo vedení Kraje Vysočina 
koncem září náměstka hejtmana 
Pavla Pacala (STAN + SNK ED) 
spolu se zástupci Krajské hospo-
dářské komory Kraje Vysočina 
na jednání o možné spolupráci 
v nejvýchodnější čínské provin-
cii Heilongjiang. „Čínská stra-
na zpracovává kukuřici pouze 
na zrno, sláma je pro ni odpad. 
My můžeme čínské straně nabíd-
nout technologie, které z kuku-
řičné slámy udělají energetický 
zdroj,“ shrnul obsah jednání Ri-
chard Horký, majitel firmy TTS 
a zároveň předseda Krajské hos-
podářské komory. Výsledkem 
cesty je společné memorandum 
o spolupráci. Firma z Třebíče se 
bude podílet na vzniku unikátní-
ho výzkumného centra technolo-
gií na využívání místní biomasy 
pro energetické účely. Její kotle 
budou využívat desítky čínských 
měst a průmyslových podniků.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Odkud budou 
brambory?

Helena 
Vrzalová, 
krajská 
zastupitelka 
(KSČM)

Brambory nejsou, lakonicky 
konstatuje soukromý zemědě-
lec, ke kterému se rok co rok jez-
díme zásobit na zimu. A nebu-
dou, dodává. Pomyslím si cosi 
o vrozeném pesimismu a vyrá-
žím na další osvědčenou adresu.  
O několik dní později mi nezbý-
vá, než se smířit s tím – že prostě 
nejsou. Horké suché léto udělalo 
svoje a úroda hospodářům vysta-
čí pro vlastní potřebu a na sadbu, 
o prodeji si většinou můžou ne-
chat jen zdát. A my spotřebitelé 
konec konců taky. Tahle situace 
ale není jen důsledkem nepříz-
nivého léta, podepsaly se na ní 
celé roky zemědělské politiky 
v našem regionu (a pravděpo-
dobně i v celé republice). Vyso-
čina byla vyhlášenou bramborář-
skou oblastí, této plodině se zde 
dařilo víc než jaké jiné, brambo-
rové lány lemovaly silnice, na-
vazující výroba zaměstnávala ti-
síce obyvatel, vysočinské hra-
nolky, tolárky, chlupaté knedlí-
ky a další dobroty byly pojmem. 
Kvalitní prostředí, poctivá práce 
a tradiční receptury jsou dnes již 
bohužel minulostí, typické řád-
ky keříků lze vidět většinou jen 
na menších polích soukromní-
ků, zatímco družstva se ve vel-
kém věnují lukrativnějším plodi-
nám, především řepce. Podpora 
Evropské unie i zisk z produkce 
téhle rostliny jsou mocným láka-
dlem… Co na tom, že olejka vy-
čerpává půdní fond a znehodno-
cuje jej, zapleveluje okolí, mě-
ní mikroklima, ohrožuje lesní 
zvěř, přináší alergie dětem i do-
spělým a v době květu v širo-
kém dalekém okolí nelze otevřít 
okno, o venkovním sušení prádla 
ani nemluvě. Peníze jsou hes-
lem doby. A brambory? Ty přece 
snadno a levně můžeme přivézt 
z Polska! Nezpochybnitelná lo-
gika, že? Jen kdyby tak nějak ne-
připomínala uvažování kocour-
kovských…

Osobní údaje
Miloš Vystrčil,
krajský 
zastupitel, 
senátor (ODS)

Nejen jméno, příjmení, datum 
narození, ale třeba i zdravotní 
stav či národnost patří mezi tzv. 
osobní údaje. 

Evropská unie se nyní roz-
hodla, že bude všechny fyzické 
osoby v souvislosti se zpraco-
váním osobních údajů a jejich 
volným pohybem chránit, a vy-
dala k tomu nařízení, které bude 
účinné od 25. května 2018.

Nařízení se dotkne deseti-
tisíců různých úřadů, institu-
cí, firem a dalších subjektů, 
a na všech různých místech tak 
přibydou dohromady tisíce ne-
bo spíše desetitisíce úředníků 
- tzv. pověřenců pro ochranu 
osobních údajů.

Starostové obcí mají zamota-
nou hlavu a nevědí, jak se s pl-
něním evropského nařízení vy-
pořádat. I proto si na závěr do-
volím dvě rady.

Starostům doporučuji, aby 
zatím s různými audity, školení-
mi či jinými opatřeními vyčkali. 
V senátu se pokusíme přinutit 
úředníky příslušných minister-
stev, aby nejpozději do začátku 
roku 2018 připravili pro obce 
návrh realistického postupu na-
plnění evropského nařízení.

Občanům si potom dovolím 
doporučit, aby více přemýšleli, 
zda v některých případech ne-
poskytují své osobní údaje pří-
liš lehkovážně. Může to být ne-
jen zbytečné, nýbrž i nebezpeč-
né.

Možná se to někomu nezdá, 
ale v dnešním digitálním věku 
patří osobní údaje k velmi žá-
danému a cennému zboží.

Hrdost na náš národ
Josef Herbrych, 
krajský 
zastupitel 
(KDU-ČSL)
Koncem října 
si připomínáme 

výročí vzniku naší republiky. 
Náš stát se zrodil po těžké vál-
ce, dodnes najdeme i v malých 
vesnicích Vysočiny pomníky 
padlých. Naši dědové a pradě-
dové cítili na novou zemi hr-
dost, byli rádi, že jsme si udrže-
li vlastní jazyk a kulturu. Dnes 
mnozí tvrdí, že v době globál-
ní ekonomiky a internetu se už 
národ jako instituce přežil. Ne-
myslím si to. Naopak v dneš-
ním nestabilním světě potřebu-
jí zejména starší lidé - ale ne-
jen oni - nějakou společnou 
oporu nebo jistotu. Předchozí 
generace víc drželo pohroma-
dě společné náboženství, užší 
vazby v rodině a také přísluš-

nost k obci a k určitému sociál-
nímu prostředí, stavu nebo ře-
meslu. Postupem doby se toto 
všechno nějak rozmělnilo, ale 
věřím, že uvědomělost ke své 
vlasti zůstala v myslích většiny 
občanů. Národ je to, co nám dá-
vá pocit sounáležitosti v jakém-
koliv odvětví - sportem počína-
je a politikou konče. Národ by 
měl sjednocovat lidi z různých 
sociálních vrstev, generací i vy-
znání. Zároveň nás zdravé vlas-
tenectví nesmí rozdělovat ne-
bo vyvolávat nenávist vůči ji-
ným národům a národnostem. 
Zdravý stát samozřejmě musí 
mít své pilíře: ty vidím v rodi-
ně, pracovitých lidech, nezde-
vastované půdě a živém ven-
kově. Jedině pak může národ-
ní stát lidem vrátit pocit hrdosti 
a být něčím, co také lidé bu-
dou ochotní v případě nebezpe-
čí bránit. 

Další povinný 
úředník je 
výsměchem

Pavel 
Janoušek, 
krajský 
zastupitel 
(KDU-ČSL)

Když nám do Oslavice nedáv-
no přišla informace z minister-
stva vnitra o tom, že každá obec 
v EU musí od května 2018 povin-
ně ustanovit tzv. pověřence, nejpr-
ve jsem myslel, že to je apríl. Jen-
že nebylo 1. dubna. 

V metodice se píše, že tento člo-
věk má hlídat dodržování zákona 
o osobních údajích. Ten je už delší 
dobu „bičem“ na malé obce třeba 
v tom, že nesmíme ve zpravoda-
jích popřát spoluobčanům k naro-
zeninám bez jejich souhlasu. Teď 
ale přišel opravdový výsměch. 
Nevím, jestli to v EU vylobbova-
li právníci, nebo jsme to jako Če-
ši špatně přeložili či pochopili. 
Každý krajský úřad přece má od-
bor kontroly a ten obce kontrolu-
je.  Proč tu je tedy další státem (ne-
bo obcí?) placený úředník? Vždyť 
každá obec je za dodržování záko-
na o osobních údajích odpovědná 
sama o sobě! A pokud je ten zákon 
tak špatný, že potřebuje odborníka 
na vykládání, tak je asi chyba jin-
de. Co bude ten člověk dělat? Zřej-
mě až mně jako starostovi zavolá 
novinář s žádostí o nějaké úda-
je, tak zavolám tomuto pověřenci 
a on udělá za obecní peníze čtyř-
stránkovou analýzu toho, co novi-
náři můžu říct. 

Tato byrokracie se nejvíc do-
tkne malých obcí s neuvolněnými 
starosty. Už mám skoro pocit, že 
se stát podobnými kroky snaží ma-
lé obce „zavalit“ administrativou, 
aby je pak lépe mohl sloučit a ří-
dit centrálně. Tak to ale má říct na-
rovinu. Anebo je to doklad další-
ho množení úředníků, kteří záměr-
ně vytvářejí složité metodiky, aby 
se pak jejich výklady mohli živit. 

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/

vysocinakraj

Zrestaurovaná divadelní 
opona je zpátky v Brodě

Doslova nový život 
vdechl divadelní oponě 
německobrodského 
spolku datované 
do roku 1855 
akademický malíř Jiří 
Látal. Na její obnově 
pracoval společně 
se studentkami 
restaurování dva 
měsíce a začátkem 
října ji převezl zpátky 
do Havlíčkova Brodu.

„Tohle už je naše v pořadí os-
má opona. Potýkali jsme se pře-
devším s nepravidelností tvaru 
a s poškozeným a slabounkým 
plátnem,“ vysvětlil Jiří Látal, 
který napínal, čistil, nažehloval 
na staré plátno nové, znovu čis-
til, tmelil a nakonec retušoval 

a malbu opět zafixoval tak, aby 
znovuobjevil její krásu a oponu 
mohli obdivovat nejen Brodští. 

„Chceme, aby se pohledem 
na oponu mohl potěšit každý, 
kdo v Brodě žije nebo měs-

to navštíví. Rádi bychom ji vi-
děli například v nové budo-
vě Krajské knihovny Vysoči-
ny, tak uvidíme, jak to nakonec 
dopadne,“ prozradila náměst-
kyně hejtmana Kraje Vysočina 

pro oblast kultury, památkové 
péče, cestovního ruchu a mezi-
národních vztahů Jana Fische-
rová (ODS). Krajské Muzeum 
Vysočiny Havlíčkův Brod je-
dinečnou historickou památku 
dlouhá léta ukrývalo v depo-
zitáři, kam se teď na přechod-
nou dobu také vrátila. I když to 
nebylo vůbec jednoduché. Na-
opak oříškem bylo vymyslet, 
jak oponu o šíři šest a půl me-
tru dostat do druhého patra bu-
dovy. „Pevný a dlouhý rozměr 
přepravního nosného tubusu 
nás donutil hodně improvizo-
vat a oponu jsme museli do de-
pozitáře ukládat originálně ok-
nem pomocí vysokozdvižné 
plošiny. Předcházela tomu peč-
livá příprava tak, aby nedošlo 
k žádné újmě, a vše se nako-
nec podařilo,“ pochvaloval si 
na závěr ředitel muzea Jiří Jed-
lička. MONIKA BROTHÁNKOVÁ 

❚ Více než šest metrů dlouhá opona se dostala do depozitáře oknem 
za pomoci vysokozdvižné plošiny. FOTO: LIBOR BLAŽEK

❚ Šipky, kuželky, hod na plechovky, slalom a stavění pyramidy z ke-
límků, to vše museli zvládnout jednotliví členové týmů s co největ-
ším počtem bodů či v nejkratším čase. FOTO: MILAN ŠUSTR

Senioři si odvezli medaile 
ze seniorské miniolympiády

Dny pro seniory, které se ko-
naly v polovině října na všech 
pobočkách Senior Pointů, by-
ly zakončeny Seniorskou mi-
niolympiádou.  V Havlíčko-
vě Brodě se sešlo k poměření 
sil ve sportovně-společenských 
disciplínách celkem deset se-
niorských týmů z celého Kra-
je Vysočina. „Podporovat ak-
tivní a zdravý život seniorů je 
jedním z cílů krajské senior-
ské koncepce,“ sdělil k minio-
lympiádě náměstek hejtmana 
pro oblast sociálních věcí Pa-
vel Franěk (ANO 2011).  Šip-
ky, kuželky, hod na plechov-

ky, slalom a stavění pyramidy 
z kelímků, to vše museli zvlád-
nout jednotliví členové týmů 
s co největším počtem bodů či 
v nejkratším čase. Bronz si od-
nesli senioři z týmu Energie 
Senior Pointu Havlíčkův Brod, 
na stříbro dosáhl tým Červení, 
složený z havlíčkobrodských 
turistů. Zlaté medaile a pohár 
si odnesl tým Modrásků, který 
tvořila pětice seniorů z Přiby-
slavi. Olympiáda byla zakon-
čena  blahopřáním paní Zdeňce 
Žákové, která oslavila své de-
vadesáté narozeniny.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Plné znění personální inzerce je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa.
Přihlášku k výběrovému řízení podejte prostřednictvím podatelny nebo poštou na adresu Krajský úřad 
Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, 587 33 Jihlava nebo e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz. 
Více informací Eva Plachá, tel.: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 
10. 11. 2017 do 12:00 hodin.

 
Výběrové řízení

požadujeme:
  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 
nebo vyšší odborné vzdělání
  praxe v oblasti fi nančního auditu, fi nanční kontroly, roz-
počtového hospodaření nebo účetnictví nejméně 3 roky
  přehled v oblasti veřejné  správy, zejména znalost zákonů 
129/2000 Sb., 128/2000 Sb., 420/2000 Sb., 250/2000 Sb.
  znalost účetnictví územních samosprávných celků a jejich 
příspěvkových organizací
  dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského soft-
ware (MS Offi ce, Internet)
  řidičské oprávnění skupiny „B“

výhodou:
  zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti 
při fi nančním hospodaření územních samosprávných celků 
a jeho přezkumu

nabízíme:
  pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek
  10. platovou třídu, možnost nadtarifních a mimořádných 
složek platu
  vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefi tní program

úřednice/úředník 
na úseku přezkoumání 
hospodaření obcí

s místem výkonu práce 
Seifertova 26, Jihlava

Ředitel Krajského úřadu 
Kraje Vysočina
vyhlašuje dle § 7 zákona č. 
312/2002 Sb., výběrové řízení 
na pozici:
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Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku 
nejkrásnější knihou Vysočiny

Nedávno vydanou knihu historika Muzea Vysočiny
Havlíčkův Brod Michala Kampa pod názvem 
Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku 
vybrala porota za nejkrásnější knihu Vysočiny.

Cenu Kraje Vysočina zaští-
til hejtman Jiří Běhounek. 
Osobně pak autorovi v rámci 
slavnostního říjnového veče-
ra, na kterém se v Havlíčkově 
Brodě vyhlašovaly nejkrásněj-
ší knihy 27. Podzimního kniž-
ního veletrhu, pogratuloval. 
„Některé události našich dě-
jin, byť nepříjemné, bychom 
si měli připomínat. Oceňuji, 
že se regionální historici snaží 
svou práci popularizovat. Měli 

bychom vědět, jak naše předky 
v našich rodných městech po-
dobné události poznamenaly,“ 
připojil se s názorem hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).

V rámci slavnostního veče-
ra v sále Staré radnice se roz-
dávala ještě další ocenění. Ce-
nu za nejkrásnější knihu ve-
letrhu si odnesli autoři knihy 
Před komiksem a Ivana Pe-
cháčková se stala autorkou 

nejkrásnější dětské knihy Ma-
namana.

„Podzimní knižní veletrh 
patří k nejvýznamnějším ak-
cím v našem kraji. Jeho 27. 
ročník, milovníci knih, kteří 
na něm vyrostli, tisíce spoko-
jených návštěvníků a stovky 
vystavovatelů – to mluví samo 
za sebe,“ uvedla náměstkyně 
hejtmana pro oblast kultury, 
památkové péče, cestovního 
ruchu a mezinárodních vztahů 
Jana Fischerová (ODS), která 
se daný večer osobně připoji-
la ke gratulantům a poděkova-
la hlavní organizátorce veletr-
hu Markétě Hejkalové.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Zahřejte se dýňovou polévkou s chilli
Podzim vzal vládu do svých rukou a my bychom měli přemýšlet, 
jak načerpat chybějící energii, jak podpořit svou imunitu a pořádně 
se zahřát. Proto dnes přinášíme tip na výbornou dýňovou polévku.

Ingredience:
  800 gramů dužiny z dýně, bez 
semínek, nakrájenou na kos-
tičky
  dvě lžíce másla
  jednu jemně nakrájenou cibuli
  dva stroužky jemně nasekané-
ho česneku
  jednu nahrubo nastrouhanou 
karotku
  lžíci kari koření (nebo méně)
  lžičku třtinového cukru
  600 ml zeleninového vývaru
  220 ml smetany ke šlehání
  sůl a mletý pepř na dochucení
  hrst opražených dýňových se-
mínek
  čerstvou, jemně pokrájenou 
chilli papričku
  dvě lžíce dýňového oleje 
na zakapání
  cibuli a česnek

Postup:
V hrnci rozpustíme más-
lo a zpěníme na něm cibulku 
a česnek, přidáme dýni a asi 
pět minut opékáme. Poté přidá-
me mrkev, poprášíme kari koře-
ním a cukrem, vše osmahneme 
a zalijeme vývarem. Následně 
uvedeme do varu a vaříme při-
bližně 15 minut, až zelenina 
změkne. Vmícháme smetanu, 
osolíme a opepříme podle chu-
ti a necháme přejít varem. Na-
konec stáhneme z ohně a roz-
mixujeme mixérem. Polévku 
podáváme posypanou nasucho 
opraženými dýňovými semínky 
nebo slunečnicovými semínky, 
podle chuti s nasekanou chilli 
papričkou a zakápnutou dýňo-
vým olejem. Dobrou chuť! 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Ingredience: Postup:

Tajenku křížovky zasílejte do 16. listopadu na e-mailovou adresu: tajenkyNKV@regvyd.cz. Do předmětu elektronické zprávy uveďte „křížovka - Kraj Vysočina“. Tři vylosovaní výherci získají hodnotné 
 věcné ceny z Kraje Vysočina. Znění tajenky a jména výherců zveřejníme v následujícím čísle.  Výherci minulé křížovky: Dagmar Tatíčková, Dana Šimková a Vlastimil Roubík. Výhercům blahopřejeme!

Asi 4 km jihovýchodně od Želiva a 9 km jihozápadně od Humpolce byla na toku řeky Želivky postavena jedna z nejstarších přehrad na území ČR (stavba 
byla dokončena v roce 1927). ??? (tajenka) byla postavena za soutokem Hejlovky s Hejnickým potokem, tedy blízko místa, kde spojením obou toků vzniká 
Želivka. Zděná hráz přehrady je 11 m vysoká a v koruně 118 m dlouhá. Jezero vzniklé za hrází má plochu 40,5 ha a dosahuje hloubky až 15 m. Maximální 
objem zadržované vody je 2,3 mil. metrů krychlových. Délka vzdutí vody zadržené přehradou dosahuje vzdálenosti 3 km. Nádrž je využívána pro hydro-
energetiku a slouží i rekreačním účelům.

KŘÍŽOVKA O CENY

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Příspěvkové organizace Kraje Vysočina
Školská zařízení, kulturní, zdravotnické 
a další organizace, které v regionu zajišťují 
veřejnou službu, a jsou řízeny Krajem 
Vysočina, mají statut příspěvkových organizací. 
Hejtmanství je zřizovatelem celkem 99 takových 
společností a organizací, ty nejvýznamnější 
vám postupně v následujících vydáních 
Novin Kraje Vysočina představíme. 

Oblast sociálních věcí, škol-
ství, kultury, ale také zdravot-
nictví a doprava patří k veřej-
ným službám, jejichž zajiště-
ní a dostupnost musí být pro 
obyvatele kraje samozřejmos-
tí. V případech, kdy je nut-
né zabezpečit neziskovou for-
mu takové činnosti, zřídí kraj, 
na základě zákona o obcích 
a krajích a se souhlasem za-
stupitelstva, svoji příspěvko-
vou organizaci. Tato legislativ-
ní forma se volí v případě, kdy 
je nutné, aby společnost měla 

vlastní právní subjektivitu, ale 
mohla být zároveň svým zřizo-
vatelem kontrolována. Společ-
nost musí vést účetnictví, od-
vádí daně do státního rozpočtu 
a jako na právnickou osobu se 
na ni vztahují ustanovení ob-
čanského i obchodního záko-
níku. Její zřizovací listina jas-
ně určuje základní pravidla ří-
zení a fungování příspěvkové 
organizace. Vedení organiza-
ce obvykle připraví finanční 
plán a hospodaří na základě 
ročního rozpočtu schváleného 

zřizovatelem. Protože se jed-
ná o neziskové organizace, 
mají omezené možnosti pří-
jmů – finance získávají vlast-
ní činností, hlavním zdrojem 
ale zůstávají příspěvky na pro-
voz od zřizovatele a různé do-
tace. Zřizovatel má pak podle 
zákona právo kontrolovat hos-
podaření organizace, jmeno-
vat a odvolávat jejího ředite-
le, rozhodovat o jeho odměňo-

vání a šetřit případné stížnosti 
na jeho osobu či výkon funk-
ce. JURAJ ALÁČ

Vybrané příspěvkové organizace Kraje Vysočina – 
oblasti působení: 
Cestovní ruch – Vysočina Tourism
Doprava – Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Kultura – tři galerie, čtyři muzea, 
divadlo a knihovna
Rozvoj a podpora – Projektová 
kancelář Kraje Vysočina
Školství – jedenáct základních, 
třicet šest středních a vyšších od-
borných škol, devět dětských do-

movů, pedagogicko-psychologic-
ká poradna a zařízení pro vzdě-
lávání pedagogů
Sociální oblast – jedenáct do-
movů pro seniory, devět ústavů 
sociální péče a manželská a ro-
dinná  poradna 
Zdravotnictví – pět nemocnic, 
zdravotnická záchranná služba 
a dvě dětská centra

V příštím vydání představíme 
příspěvkovou organizaci z oblas-
ti cestovního ruchu Vysočina 
Tourism, která se věnuje propa-
gaci turistické destinace Vysoči-
na a láká české i zahraniční tu-
risty k návštěvě našeho kraje.

❚ Nemocnice Pelhřimov je jednou z příspěvkových organizací Kraje Vy-
sočina.  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

❚ Oceněná kniha Michala Kampa, ve které čtenář najde krátké shrnutí vývoje květnových dní roku 1945 
v okrese Havlíčkův Brod a celkem 627 dobových fotografií.. FOTO: LIBOR BLAŽEK
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Uzávěrka příštího čísla je 16. listopadu a distribuce plánovaná od 27. listopadu. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraje 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

Kyselina

křemičitá

Měď

Hořčík

Chrom

Železo

Nikl

Vápník

Kobalt

Draslík

Vanad

Mangan

Titan

Sodík

Bor

Zinek

Molybden

 prášek  kapsle
 1 balení = 665 Kč/ks 880 Kč/ks
 2 balení = 625 Kč/ks 850 Kč/ks
 3 balení = 600 Kč/ks 815 Kč/ks
 4–5 balení = 565 Kč/ks 780 Kč/ks
 6–11 balení = 530 Kč/ks 745 Kč/ks
 12 a více balení = 505 Kč/ks 720 Kč/ks

Podrobný návod nově 
na odlepovací etiketě.

Dobrovolné ohlasy našich zákazníků
Dobrý den, jsem s minerály velice spokojená. Je mi 72 let, minerály mi pomohly hlavně na pohybový aparát a zlepšení 
kyseliny močové v krvi. Opakovaně jsem také prodělávala záněty močového ústrojí, tyto problémy po užívání minerálů 
ustoupily. Minerály doporučuji všem, kteří mají problémy hlavně s pohybem a bolestí kolen.  Jana Huterová, Tvorovice

Tyto minerály jsem zakoupila na artrózu nártové kosti, chůze pro mě byla velmi bolestivá. Minerály užívám měsíc, boule 
na nártu se zmenšuje a bolest naprosto ustala. Minerály jsem nadšená, a proto objednávám další i pro příbuzné. Minerály 
mohu jenom doporučit.  Květa Kyselová, Praha 8

Doručení minerálů Českou poštou již zahrnuto v ceně, balení vydrží až 3 měsíce, obsah 400 g, počet kapslí 500 ks.

www.kamennezdravi.czKamenné zdraví, s.r.o., Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6
Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
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tradiční adventní Speciál v prodeji
od ho týdne v listopadu!

POUTNÍK oznamuje všem milovníkům piva:

Poptávejte u svých dodavatelů
nebo na expedici - tel.: 565 323 231.

Letos také v
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 akciová společnost

přijme ihned nové zaměstnance, zaměstnankyně do 
   ÚTVARU VÝROBNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Požadujeme:
 střední školu s maturitou - technického 
 zaměření ( strojírenství výhodou )
 organizační schopnosti
 znalost výroby 
 znalost SAP vítána

Nabízíme:
 nadstandardní finanční ohodnocení 
 zajímavou práci v perspektivní firmě
 další profesní a jazykový  rozvoj
 kariérní růst
 moderní technologie
 závodní stravování  
 vlastní zdravotní středisko                            
 benefity    
 ubytování, bytová výstavba   

JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ A ROZRŮSTAJÍCÍ SE FIRMĚ – 
KONTAKTUJTE NÁS NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., Dr. Zdeněk Pavlovský, Personální ředitel, U Nádraží 1967,393 01  Pelhřimov 
nebo E-mail: zdenek.pavlovsky@agrostroj.cz, Bližší informace na telefonu 565 360 211.
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Koupím moto

 
Jawa – CZ …atd,
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Uzávěrka příštího čísla je 16. listopadu a distribuce plánovaná od 27. listopadu. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraje 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

Mgr. Iva Nováková, Časopis „Zdraví a krása”
Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory krásným větám, které 
čtete ve studijním plánu svého dítěte, realita je taková, že jeho 
handicap ve škole skoro nikoho nezajímá. Dyslektik, dysgrafik, 
či majitel jiné podobné poruchy? Pro některé učitele prostě 
hlupák, který pomalu čte a ještě pomaleji chápe. 

Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se doma učí dlouhé hodiny, 
ovšem výsledky ve škole tomu rozhodně neodpovídají. Jakoby 
vůbec nechápalo, co čte, natož, aby dokázalo text někomu 
přetlumočit. Nakonec vám nezbude nic jiného, než denně 
nastudovat několik předmětů a znovu je dítěti odvykládat. Což 
o to, pokud trénujete na pozici učitele v základní škole, není to 
na škodu. Jsou-li vaše ambice přece jen trochu jiné, zřejmě vás 
několikahodinová denní ztráta zrovna nadšením nenaplňuje...

 Zázrak? Asi jo...
„Co jsem ve škole nepochopil za pět hodin, i když jsem popsal 
15 stránek, pochopil jsem v Basicu za deset minut. (Popsal 
jsem dva řádky).” student, 14 let

„Míša je těžký dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik s diagnózou 
LMD. Těžko se soustřeďuje, trpí poruchou chování a učení. 
Vyzkoušeli jsme všechny možné prostředky - terapie, domácí 
učitele atd. - bohužel s chabým výsledkem. A najednou se stal 
zázrak; objevili jsme BASIC a učitelku, která má výjimečné 
schopnosti. Během letního intenzivního kurzu se Míša zlepšil 
zázračně: plynule si čte, ve psaní používá diakritiku, kterou 
dříve úplně opomíjel. Největší radost mi udělal, když cca 

po dvoutýdenní terapii jsem ho našla doma s knížkou v ruce, 
kterou neodložil přes hodinu a přelouskal prvních 30 stran. 
Teď vidím syna spokojeného, šťastného. Děkujeme!!!”
 paní N.

Desítky stránek popsaných podobnými vzkazy jsem četla 
jako ve snách. Že by opravdu existovala alternativa denního 
únavného doučování? Zní to skoro jako zázrak. Rozhodně 
po těch letech, co doma bojujeme s poruchou učení.

Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že Studijní centrum 
Basic, o.p.s., (www.basic.cz) pomáhá dětem a studentům 
jakéhokoliv věku zvládat problémy se čtením, psaním 
či pravopisem pomocí specializovaného individuálního 

doučování. Na základě dosavadních výsledků se zdá, že i tyto 
děti máji šanci zařadit se mezi úspěšné studenty, a zajistit si 
tak uplatnění v životě. 

No, nebudu přehnaný optimista, který věří, že si tento 
program najde v dohledné době cestu do našich základních 
škol. Ale díky bohu, my si můžeme najít cestu k němu. 

 Iva Nováková

DYSLEKTIK 
NEZNAMENÁ 
HLUPÁK

Jihlava, Masarykovo náměstí 9, | Pelhřimov, U Prostředního mlýna 128 | Havlíčkův Brod, Na Valech 3523 – PRO INFORMACI VOLEJTE 725 774 710

Přednáška ZDARMA  
„Jak na učení bez mučení“

Jihlava 31. 10. 2017 v 17:30
Pelhřimov 2. 11. 2017 v 17:00

 Havlíčkův Brod  
31. 10. 2017 v 17:00
14. 11. 2017 v 17:00

Neváhejte a přihlaste se na přednášku!
725 774 710 | www.basic.cz
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PRODÁVÁME kabely, vodiče, vypínače a zásuvky, rozvaděče, jističe,  
osvětlení, ventilátory, kabelové žlaby, přepěťové ochrany, …

DÁLE NABÍZÍME spojovací materiál, kotevní techniku,  
kartáčnické výrobky, elektrické ruční nářadí Narex, Dewalt, …

Prodej technických plynů + propan butan.
Balonky + foukání balónků heliem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE: Na Bělidle 5646/5a, Jihlava

www.elpe.cz
E-mail: velkobchodji@elpe.cz, Tel.: 725 74 71 44

Otevírací doba: po–pá: 7:00–16:00
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Hledáte stabilní zaměstnání 
a pohodové kolegy? 
Do našeho týmu hledáme nové kolegy a kolegyně na níže 
uvedené pozice  v lokalitě a spádovém okolí.

Dostanete pracovní smlouvu a jistotu pravidelného výdělku s výplatou přesně na den.

Díky 37,5hodinové pracovní době Vám zbyde čas i pro Vás.

Volno si užijete o 5týdenní dovolené

Máme pro Vás i další benefity (stravenky v hodnotě 70 Kč, příspěvky na dovolenou, 

sportovní a kulturní akce aj.)

> Doručovatel listovní pěší / motorizovaný

> Kurýr pro rozvoz balíků

> Pracovník v zázemí poštovního provozu

Petr Kříž – specialista náboru E-mail: kriz.petr.2@cpost.czTel.: 731 542 411 www.tvojebudoucnost.cz

Proč si vybrat právě nás?
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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 ) 
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

HRAJÍ  

A DALŠÍ
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Lokalita Staré duby nad Dalešickou 
přehradou je nově přírodní rezervací 

Příroda Třebíčska si 
zasloužila další ocenění. 
Více než padesát pět 
hektarů listnatého 
lesa na svazích nad 
vodní nádrží Dalešice 
mezi obcemi Koněšín 
a Třebenice bylo 
uznáno jako nová 
přírodní rezervace 
nazvaná Staré duby. 

„Jedná se o cenné území s vý-
skytem řady vzácných rost-
lin a živočichů. Zvolená forma 
ochrany je určitě na místě a tato 
část Třebíčska si ji zaslouží. Lo-
kalita je zajímavá pro šetrnou 
formu turistiky právě díky fau-
ně a flóře, ale i kvůli nádherné 
krajině a panoramatům. Přírod-
ní rezervace jsou důležité ne-
jen ze zákona o ochraně příro-
dy a krajiny k zachování vzác-
ných a regionálně významných 
biotopů, ale i z důvodu ochrany 
většího počtu vzácných druhů 
rostlin nebo živočichů,“ uvedl 
Martin Hyský (ČSSD), rad-
ní pro oblast lesního a vodního 
hospodářství, zemědělství a ži-
votního prostředí Kraje Vyso-
čina. 

Staré duby jsou hnízdištěm 
sov – například puštíka obec-

ného nebo výra velkého a ta-
ké šplhavců, zvláště chráně-
ného strakapouda prostřední-
ho a lékaře stromů, jak bývá 
lidově označován datel čer-
ný. V nově vyhlášené rezer-
vaci žijí i vzácné a chráněné 
druhy bezobratlých – napří-
klad pavouci snovačka čer-
venonohá, běžník doubrav-
ní, skálovky nebo sklípkánek 
hnědý. Narazit zde může-
te i na ohrožené brouky zla-
tohlávka skvostného, krasce 

měďáka nebo zákonem chrá-
něného motýla okáče medyň-
kového. Takovým zvířatům 
se dobře daří právě ve sta-
rých listnatých porostech.

Z rostlinné říše si o ochranu 
říká lilie zlatohlavá, večernice 
lesní, kručinka chlupatá a další 
vzácné či ohrožené druhy rost-
lin. Svahy nad Dalešickou pře-
hradou jsou cenné i z hlediska 
krajinářského a obdivovat oko-
lí můžeme z mnoha krásných 
vyhlídek. Součástí ochranné-

ho pásma rezervace je také zří-
cenina středověkého hradu Ho-
loubek. Do rezervace je mož-
né se pěšky nebo na kole dostat 
z Vladislavi po červené turis-
tické značce nebo ještě blíže 
z Koněšína a Kozlan po zele-
né trase.

O zřízení nové přírodní re-
zervace na Třebíčsku rozhod-
la krajská rada. Staré duby se 
tak zařadily k dalším sedmi 
desítkám přírodních rezervací 
na Vysočině.  IVANA JELÍNKOVÁ

❚ Pětapadesát hektarů listnatého lesa má nová přírodní rezervace nad Dalešickou přehradou. FOTO: IVANA JELÍNKOVÁ

Pohár starosty obce Dolní Loučky 
vybojovalo družstvo z Milešína

Starší žáci z malé obce na Žďársku 
– Milešína zvládli v konkurenci dal-
ších čtyř týmů dobrovolných hasičů 
vzájemný rozstřel a s časem 13,76 
sekund získali Pohár starosty obce 
Dolní Loučky. Právě tam se v závě-
ru září odehrál desátý závod soutě-
že v požárním útoku Regional cup 
mládeže 2017, který rozhodl o vítěz-
ných družstvech dobrovolných hasi-
čů pro letošní rok. V konkurenci 26 
sedmičlenných týmů si nejlépe vedla 
Stránecká Zhoř, druhé místo vybojo-
val opět úspěšný Milešín a na třetím 
místě skončily Hamry nad Sázavou. 

Patronem soutěže Regional cup 
mládeže, kterou finančně podpo-
řil Kraj Vysočina, je Okresní sdru-
žení hasičů ve Žďáře nad Sázavou.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Mladí hasiči z Milešína zprovozňují čerpadlo při přípravě požárního 
útoku. FOTO: SDH MILEŠÍN

❚ Softballový tým byl do TJ Jiskra přijat v roce 1995 a za dva roky bude 
spolupořadatelem MS softbalu mužů.  FOTO: ARCHIV  TJ JISKRA 

Kraj Vysočina, periodický tisk,
pro Kraj Vysočina vydává Regionální 
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Středoškoláci z Pelhřimova bodovali 
na  Mistrovství České republiky v orbě

Dva studenti SPŠ 
a SOU Pelhřimov se 
koncem září zúčastnili 
v Přerově 44. ročníku 
Mistrovství České 
republiky v orbě. 

Petr Šteidl s otočným dvourad-
ličným neseným pluhem  vybo-
joval 2. místo ve společné ka-
tegorii juniorů a 3. místo abso-
lutně mezi dospělými. Oliver 
Sztarsichov obsadil s klasic-
kým jednostranným dvourad-
ličným neseným pluhem 5. mís-
to ve společné kategorii juniorů 
a 9. místo absolutně mezi dospě-
lými. Oba žáci se zúčastnili Mis-
trovství České republiky v orbě 
poprvé. Kraj Vysočina repre-
zentuje v této soutěži už od ro-
ku 1992  SPŠ a SOU Pelhřimov, 
Pracoviště Kamenice nad Lipou. 
V příštím roce bude mistrovství 
hostit Vysočina. EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ V hlavních disciplínách – orbě dvouradličným pluhem neseným a otočným bojovalo celkem 17 soutěžících. 
Dalších patnáct pak oralo koňmi nebo historickou technikou.   FOTO: ŠÁRKA ŠVEJDOVÁ

Každý druhý 
klient přichází 
do občanské 

poradny řešit dluhy  
Dluhy jinýma očima, to je název 
odborného krajského seminá-
ře, který se pod záštitou náměst-
ka hejtmana Pavla Fraňka (ANO 
2011) konal v sídle hejtmanství. 
Uspořádaly ho už podesáté Ob-
čanské poradny Jihlava a Třebíč 
ve spolupráci s Asociací občan-
ských poraden.  Účastníci se do-
zvěděli o novinkách v zákonných 
normách, seznámili se s častými 
případy, které poradny řeší, a ta-
ké s činností Probační a mediač-
ní služby. Přínosné byly i před-
nášky o spojitosti hazardu a dlu-
hů a o rizicích internetu.  

„Letos v létě začala platit no-
vela insolvenčního zákona, kte-
rá vymezuje, kdo může podávat 
návrh na oddlužení. Pro naše stá-
vající i budoucí klienty se vlastně 
nic nezměnilo. Občanská porad-
na Jihlava i Třebíč mohou i podle 
nové zákonné úpravy podávat ná-
vrhy na oddlužení, tedy, jak se li-
dově říká, osobní bankrot,“ uvedl 
ředitel Občanské poradny Jihlava 
Karel Křivánek. 

Nutno dodat, že občanské po-
radny nepomáhají lidem zbavit se 
dluhů. To by nebylo spravedlivé 
vůči věřitelům. Poradci provedou 
své klienty procesem oddlužení, 
pomohou se zorientovat v těžké 
situaci a doporučí, kam se obrá-
tit pro radu a jak své závazky po-
stupně plnit. „Počet klientů, kteří 
nás vyhledají kvůli dluhům, stou-
pá. Dá se říct, že je to už každý 
druhý klient. Často přicházejí i li-
dé, kteří ani nevědí, kolik vlast-
ně celkem dluží. Řešíme i společ-
né dluhy manželů, kterých se ani 
rozvodem nelze jednoduše zba-
vit,“ podělila se o zkušenosti Eva 
Janderková z jihlavské občanské 
poradny.  IVANA JELÍNKOVÁ

Dobrovolníci 
zvelebovali 

své okolí
Popáté se dobrovolníci na Vy-
sočině zapojili do projektu 
72 hodin. Jedná se o tři dny 
plné dobrovolnických akti-
vit, které pomáhají druhým, 
přírodě či jejich okolí. V Do-
broníně se žáci se svými uči-
teli a zaměstnanci obce pusti-
li do podzimního úklidu škol-
ní zahrady, hřiště i některých 
prostranství obce. Děti z pří-
rodovědného kroužku Otaká-
rek v Přibyslavi sesbíraly od-
padky v městských parcích. 
V Žirovnici děti čistily studán-
ku. Uklízelo se také v Třebíči.  
Téměř třicet dobrovolníků vy-
užilo krásného  počasí a vyra-
zili v sobotu 15. října do údo-
lí mezi MŠ Dukovanská a pro-
dejnou Albert v Třebíči. „Je až 
neuvěřitelné, kolik nepořád-
ku se dá na tak malém kous-
ku města najít,“ říká Jan Burda 
z Rady dětí a mládeže Kraje 
Vysočina, která akci v Třebíči 
koordinovala. „Vysypané ce-
lé pytle odpadu, rozbité lahve 
a dokonce i lidské exkremen-
ty v igelitovém sáčku,“ dodává 
Burda. Dobrovolníci za tři ho-
diny naplnili více než patnáct 
velkých pytlů. „Mám velkou 
radost, že přišly přiložit ruku 
k dílu celé rodiny. Do úklidu 
se zapojily i děti. Když viděly, 
jaký nepořádek jsou schopní 
lidé udělat, určitě žádný papí-
rek jen tak na zem neodhodí,“ 
myslí si Jan Burda, který se 
věnuje práci s mládeží. Po ná-
ročné práci čekala všechny 
pracanty v Centru volného ča-
su Hrubínka odměna v podobě 
skvělé bramboračky a oblože-
ných talířů.

Dobrovolnickou akci 72 ho-
din pořádá Česká rada dě-
tí a mládeže. Jejím členem je 
Rada dětí a mládeže kraje Vy-
sočina (RDMKV), která pů-
sobí už od roku 2001 a by-
la vytvořena za účelem koor-
dinace činnosti neziskových 
organizací pracujících s dět-
mi a mládeží v Kraji Vysoči-
na, zprostředkování komuni-
kace mezi nimi a orgány stát-
ní správy a zajištění přísu-
nu informací všem členům 
i zájemcům z řad veřejnos-
ti. V současné době sdružu-
je RDMKV 27 členských or-
ganizací působících v Jihla-
vě, Třebíči, Havlíčkově Brodě 
a dalších městech regionu. Ty-
to organizace sdružují 19 691 
individuálních členů z nichž 
je 11 888 mladších 18 let. 
Více na www.rdmkv.cz.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Občanská poradna 
Jihlava, z. s.
Žižkova 13, Jihlava, 
tel.: 567 330 164, 739 178 390

Konzultační hodiny
Jihlava
Pondělí: 9:00–12:00, 13:00–16:00
Úterý: 9:00–14:00
Středa: 9:00–14:00
Čtvrtek: 9:00–14:00

Konzultační hodiny Telč
Úterý: 08:30–12:30 

Občanská poradna Třebíč
Přerovského 126/6, Třebíč 
tel.: 568 845 348, 724 304 718     

Občanská poradna 
Moravské Budějovice 
nám. Míru 26, Moravské 
Budějovice, tel.: 777 720 165

Hroši obhájili extraligový titul
Brodští softballisté dokázali po ro-
ce opět zvítězit v české nejvyšší 
soutěži, a obhájit tak loňský premi-
érový titul. Vzhledem k tomu, že 
v letošním play-off nasadili do hry 
výhradně své vlastní odchovance, 
je obhajoba titulu doslova senzací. 
Osm z nich vybojovalo titul v ju-
niorské extralize hráčů do 22 let, 
pět i titul na MČR do 19 let a o na-
prostý unikát se postaral Lukáš 

Hospodka, který přidal i titul v ka-
tegorii kadetů do 16 let. Všech-
ny zápasy finálové série se soupeři 
z jihočeských Ledenic byly mimo-
řádně vyrovnané a o vítězi často-
krát rozhodovala větší dávka štěs-
tí nežli herní převaha. K Hrochům 
se nakonec přiklonilo více a po vý-
sledku 3:1 na zápasy se tak mist-
rovský pohár vrátil zpět do Havlíč-
kova Brodu. MONIKA BROTHÁNKOVÁ


