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16. listopadu
Citypark Jihlava
Vysočina hostí prestižní postupovou soutěž
Trophée Mille Česká republika
Velkou událost mezinárodního formátu zažije Vysočina 16. listopadu. V Cityparku v Jihlavě se odehraje české kolo soutěže Trophée Mille, jehož vítěz postoupí do mezinárodního kola Trophée Mille, které
se uskuteční v roce 2020 ve francouzské Remeši.
Soutěž Trophée Mille není
novinkou. Zrodila se ve Francii s nápadem šéfkuchaře a držitele dvou michelinských hvězd
Philippa Milla. „Už několik let
s Asociací Trophée Mille úspěšně

spolupracujeme a žáci gastronomických středních škol z Vysočiny
se už pětkrát zúčastnili soutěže ve
Francii. Získali jsme důvěru a pod
patronátem samotného šéfkuchaře
a za účasti renomovaných českých
šéfkuchařů, jakožto členů poroty,
a s využitím regionálních potravin
z Vysočiny se bude konat české národní kolo soutěže u nás na Vysočině,“ s úsměvem vysvětluje krajská radní pro oblast školství Jana
Fialová (ČSSD).
Půjde o první ze zamýšlených
národních kol této soutěže mimo
Francii, kdy organizátoři plně konzultují postupy přípravy této akce
s asociací Trophée Mille.

Osm týmů z celé republiky

Soutěže se zúčastní osm dvoučlenných týmů reprezentujících
hotelové střední školy z celé České

Porota soutěže Trophée Mille
Česká republika
V porotě prvního ročníku soutěže Trophée Mille Česká republika zasedne česká kuchařská elita,
mediálně známí a mezinárodně úspěšní čeští šéfkuchaři a cukráři, členové Národního týmu kuchařů
a cukrářů AKC ČR. Nedávno porazili všechny týmy
z celého světa v Singapuru a teď se připravují na kuchařskou olympiádu 2020 v Německu. Čeští mladí
vítězové pojedou v roce 2020 do Remeše. Právě
tam pořádá šéfkuchař a držitel dvou michelinských
hvězd a ocenění Nejlepší pracovník Francie za rok
2011 Philippe Mille 10. ročník mezinárodní soutěže
Trophée Mille. Sám Philippe Mille, jako prezident
soutěže na sebe na Vysočině převezme roli nestranného pozorovatele, prostředníka mezi nadějnými kuchaři a porotou a také rádce soutěžních týmů.

Philippe Mille
◾ Soutěž Trophée Mille ve francouzské Remeši. 

republiky. Ty budou mít jedinečnou šanci bojovat o národní vítězství a poté o prestižní francouzskou kulinářskou cenu. V nákupní
galerii vyrostou čtyři plnohodnotná kuchyňská studia. Podmínkou
je smíšený tým kuchaře a cukráře
s tím, že povinnými surovinami
budou králičí hřbet, brambory, farmářský tvaroh a med z Vysočiny.
Porota zvolí nejen vítězný tým, ale

Šéfkuchař a držitel dvou michelinských hvězd, držitel ocenění Nejlepší pracovník Francie za rok 2011
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také zvláštní ceny za nejlepší slaný
pokrm, sladký pokrm a týmovou
spolupráci.
Soutěž bude součástí velké celodenní akce pro veřejnost, která se
bude konat v sobotu 16. listopadu
v Cityparku Jihlava pod názvem
Gurmet den s Krajem Vysočina.
Chybět nebudou ani prezentace
hotelových škol z Vysočiny.


Tomáš Popp

Manažer českého národního týmu
kuchařů a cukrářů, který se stal
absolutním vítězem na MS v Singapuru v roce 2018.

Jan Horký

Kapitán českého národního týmu
kuchařů a cukrářů, člen vítězného
týmu na MS v Singapuru v roce
2018. Držitel mnoha ocenění.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Program celého Gurmet dne moderují Nasty a En.dru | Pódium v 1. nadzemním podlaží
9:15

slavnostní zahájení soutěže Trophée Mille Česká republika

15:00

9:30

nástup soutěžních družstev a představení poroty

16:00

10:00

show cukrářky Ivy Roháčové, členky českého národního týmu
kuchařů a cukrářů

16:30

11:00

stand-up comedy, Nasty a En.dru

17:30

11:30
14:00

prezentace hotelových škol a školního statku vč. barmanské
show / soutěže pro veřejnost s Gurmandií
autogramiáda autorky knihy Život s chutí kari – Kari s chutí
života Valijah Klásové

18:00
19:00

Iva Roháčová

Cukrářka a výtvarnice. Členka
českého národního týmu kuchařů
a cukrářů, členka vítězného týmu
na MS v Singapuru v roce 2018.

sushi show Zdeňka Křížka
autogramiáda autorky knihy Bezlepkové slavnosti Zdeňky
Mazúrové
prezentace hotelových škol a školního statku vč. barmanské
show / soutěže pro veřejnost s Gurmandií

Ondřej Slanina

Šéfkuchař a moderátor televizního
pořadu Kluci v akci. Majitel a lektor školy vaření Hungry Town.

stand-up comedy, Nasty a En.dru
profesionální show členů juniorského národního týmu kuchařů
a cukrářů ČR
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Trophée Mille Česká
republika

Pavel Mareš

Člen českého národního týmu
kuchařů a cukrářů v letech
2000–2007. Majitel a šéfkuchař
restaurace Tři Knížata v Jihlavě.

Změna programu vyhrazena
jihlavský

vysočina
jihlavsko česko svět

jihlavsky.denik.cz
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Regionální zdravotnictví
Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana pro oblast
zdravotnictví, analýzy a podpory řízení

Vážení čtenáři,
je pravidlem, že moje sloupky pro krajské noviny jsou
o zdravotnictví. Je to resort,
který mám v gesci a rád využiji příležitosti k adresování
velké pochvaly za svědomitou práci všem zaměstnancům
našich krajských nemocnic
a záchranky.
Je na místě pochlubit se nemalými investicemi v našich
zdravotnických
zařízeních.
Jsou to opravdu pěkné stavby
pro moderní medicínu. A připravují se další: nový dětský,
neurologický a gynekologicko-porodnický pavilon v Pelhřimově, oprava fasád a vjezdu
v Novém Městě na Moravě, supermoderní operační
sály v Třebíči nebo jedinečné

výcvikové centrum pro záchranáře umístěné v krajském
městě. Krajské zdravotnictví to
nejsou jen nemocnice nebo záchranná služba. Zdravotnickým
zařízením kraje je také Protialkoholní záchytná stanice, kterou v současné době provozuje Nemocnice Jihlava. Musím
poděkovat všem zaměstnancům záchytky za jejich tvrdou
práci. Jejich „denní rutinou“ je
skutečně až velmi nebezpečná
práce vyžadující nejen zdravotnické, ale i fyzické schopnosti. Vedle těchto častěji zmiňovaných zařízení pod krajské
zdravotnictví spadají i Trojlístek – centrum pro děti a rodinu
v Kamenici nad Lipou a Dětské
centrum Jihlava. Klienty těchto
dvou zařízení jsou ty nejmenší děti, o které se jejich rodiče
nemohou, neumějí či nechtějí
starat. Obdivuji trpělivost a lásku k práci, kterou zaměstnanci
právě těchto zařízení prokazují.
Zdravotnictví v regionu, to
nejsou jen organizace kraje.
V současnosti největší problémy pociťují lidé při hledání
stomatologa nebo svého praktického lékaře. I když to není
naše krajská kompetence, podporujeme už dlouho výchovu
mladých praktických lékařů
v akreditovaných pracovištích nebo jsme nově připravili
grant pro obce a města na pomoc s vybudováním nových
stomatologických ambulancí.
Tak snad i tato podpora pomůže k dalšímu zlepšení zdravotní
péče v našem kraji.

Kraje žádají od státu čtyři
miliardy na opravy silnic
Čtyři miliardy korun na silnice,“ uvedla Jana Mračkoopravy krajských silnic, tedy vá Vildumetzová, předsedkyně
komunikací II. a III. třídy, bu- Rady Asociace krajů ČR, a dodou od státu pro rok 2020
dala, že kraje řeší i umístění dopravních značek
požadovat kraje. Silnice devastují nákladse zákazem tranzitu
ní vozidla, která
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s
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rozšíří platby mýta
Na říjnovém zasedání Rady Asociace
na silnice I. třídy, které
krajů ČR v Praze se mluvilo
má ve správě stát.
„I když s tím nesouhlasíme, o možnostech získat dotace na
musíme od ledna 2020 akcep- řešení kůrovcové kalamity. „Potovat zavádění mýtného systé- třebujeme rychle metodiku čermu na dalších 870 kilometrech pání dotací, aby mohli žadatelé
silnic I. třídy. Žádáme ale, aby podat žádosti a k vyplacení doto vláda vyřešila tak, že se le- tací došlo co nejrychleji,“ uvedl
gislativně omezí tranzit na Jiří Běhounek, místopředseda
silnicích II. a III. tříd, tedy se Rady Asociace krajů a hejtman
zakáže vjezd tranzitní náklad- Kraje Vysočina.
ní dopravy nad 12 tun na tyto 
MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Třeštice získala v soutěži Vesnice
roku 2019 Oranžovou stuhu
Oranžová stuha národního
kola soutěže Vesnice roku 2019
putuje do Třeštice na Jihlavsku.
Slavnostního ceremoniálu v Senátu se začátkem října zúčastnili
všichni zastupitelé obce. Vedle
obrovské radosti si také odvezli
za první místo šek ve výši devět
set tisíc korun.
Ocenění Oranžová stuha uděluje ministerstvo zemědělství už
dvanáct let obcím, kterým se
daří spolupracovat se zemědělskými nebo lesnickými podniky,
případně s místními dobrovolnými organizacemi myslivců,
rybářů nebo včelařů. Třeštice
zvítězila zejména díky dobré

spolupráci mezi místními lidmi,
spolky a zemědělským podnikem, který poskytuje menší zemědělskou techniku, skladovací
prostory a pomáhá s organizací
společenských akcí.
„Celostátní komise ocenila
také to, že se lidé intenzivně
zajímají o dění v obci a aktivně se na něm podílejí. A to je
pro dobrý život v obci nesmírně důležité. Přeji, aby se jim
to i dále dařilo a byli inspirací pro naše další obce v kraji,“
vzkázal náměstek pro regionální rozvoj Pavel Pacal (STAN
+ SNK ED).


EVA FRUHWIRTOVÁ
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Školáci stavěli z cihel stavebnice
Teifoc opravdové věže a rozhledny
Dvacítka dvojčlenných
družstev, školáků z celé
Vysočiny, se ve druhém
říjnovém týdnu sjela do
Havlíčkova Brodu, aby se
proměnila ve stavebníky
a utkala se ve 3. ročníku
krajské soutěže Cihla
k cihle. Nejoriginálnější
model vyhlídkové věže
postavili Lukáš Chudoba a Ondra Pacal ze
ZŠ Bartuškova Třebíč.
Finále krajského kola soutěže
hostila tělocvična Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně. Týmy
stavěly ze stavebnice Teifoc
věž nebo rozhlednu minimálně
o třech patrech. „Žáci si mohli
vybrat ze tří půdorysů – trojúhelníku, čtverce a kruhu. Porota
hodnotí nejen přesnost, čistotu
stavby, ale i kreativitu a originalitu stavitelů,“ prozradil organizátor letošního ročníku soutěže
učitel z havlíčkobrodské stavební
školy Jan Ruml.
Každý tým stavbu pojal po
svém. „Děvčata se držela konzervativnějšího
čtvercového
půdorysu, naopak kluci byli

video na
novinykrajevysocina.cz

◾ Ondra a Lukáš a jejich vítězný kostel s věží. Gratulovala radní Jana Fialová. 

odvážnější, a volili často kruhovou základnu. U této soutěže je důležitý nejen nápad, ale
také preciznost a trpělivost,“
podělila se o své postřehy z pozorování soutěžících krajská
radní pro oblast školství Jana
Fialová (ČSSD).
Nakonec zvítězil kostel s věží
školáků z Třebíče. „Hned nás
napadl kostel a to byl podle mě
dobrý nápad. Ondra stavbu čistil,
já jsem akorát stavěl a zařizoval

jsem všechno okolo,“ prozradil
vítěz Lukáš Chudoba. „Stavíme
dva roky a baví mě, že se to podobá reálným cihlám,“ doplnil
týmového kolegu Ondra Pacal.
Tradičními spoluvyhlašovateli soutěže Cihla k cihle jsou
s Krajem Vysočina také Svaz
podnikatelů ve stavebnictví
a společnost PKS. Partnerem akce je Výrobní družstvo
SMĚR.


◾ Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek si v říjnu zasadil svou část noFOTO: JAROSLAV LOSKOT
vého lesa u Pelestrova na Havlíčkobrodsku.

a mohl by ulehčit práci i odborným lesním hospodářům. Je přístupný na www.kr-vysocina.cz,“
uvedl radní Kraje Vysočina pro

oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního
prostředí Martin Hyský (ČSSD).


JIŘÍ BARTOŠ

Kraj Vysočina chystá dotace pro města a obce
na vybavení zubních ordinací
Vysočina se stejně jako zbytek republiky potýká s nepříjemným problémem v podobě
nedostatku stomatologů. I přesto, že zajistit služby zubních
lékařů je povinností především
zdravotních pojišťoven, které od
svých klientů vybírají zdravotní
pojištění a garantují jejich dostupnost, Kraj Vysočina se rozhodl podpořit zajištění stomatologické péče. V roce 2020 bude
k dispozici nový grantový program Fondu Vysočiny na vybavení stomatologických ordinací.
„Nabídka krajské finanční
spoluúčasti na zajištění ordinace směřuje městům nebo
sdružením obcí s tím, že výhodnější podmínky získají ty

do deseti tisíc obyvatel.
Podmínkou je zajištění nového nebo
Novotný (ČSSD).
navazujícího poVedení Kraje Vy1,5 milionu
skytovatele zdrasočina je připravotních služeb
veno příští rok
korun na
e
v oboru zubní lérozdělit
mezi
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d
nové or
kařství v příslušobce až 1,5 miliozubařů
né oblasti na dobu
nu korun. Na zřízení nebo vybavení
minimálně pěti let,“
ordinace může obec
informoval náměstek
získat od 100 do 300 tisíc kohejtmana Kraje Vysočina pro
oblast zdravotnictví Vladimír run. Na Vysočině má aktuálně
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registraci 251 poskytovatelů
zdravotních služeb v oboru
zubní lékařství. Mezi nimi figurují i kliniky nebo ordinace,
které zaměstnávají několik specialistů najednou, např. Ardent
Jihlava nebo Stomatologické
centrum Třebíč/Jihlava. Informace o jednotlivých úvazcích
mají zdravotní pojišťovny.


Vítězové 3. ročníku
soutěže Cihla k cihle
1. ŽŠ Bartuškova, Třebíč –
Ondra Pacal a Lukáš Chudoba
2. ZŠ Wolkerova, Havlíčkův
Brod – Štěpán Mendl a Šimon
Klepetko
3. ZŠ Vratislavovo nám., Nové
Město na Moravě – Natálie
Mrázková a Adam Straka

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Vlastníci lesů i veřejnost se pouští do zalesňování
Podzimní období zalesňování
holin po těžbě je tady. A vlastníci
lesa si jsou toho vědomi. Pokud
je to možné, pustili se do práce
a osazují paseky, aby sazenice do
mrazu stihly zakořenit a v dobré
kondici přečkaly zimu. Podzimní termín zalesňování je vhodný zejména pro listnáče – např.
buky, duby. Jarní období bývá
pro zalesňování krátké. Když se
využije podzim, znamená to, že
se stihne vše potřebné. Zalesnit
bukem nebo dubem hektarovou
paseku představuje vysázet cca
10 000 sazenic. „Právě na téma
zalesňování kalamitních holin
jsme připravili krátký instruktážní
film. Je reakcí na mnohé dotazy,
kterými jsme doslova zavaleni,

FOTO: KRAJ VYSOČINA
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Majitelé spěchají
na obnovu lesů
Téměř tisícovka vlastníků či
nájemců lesů požádala o krajské
peníze v rámci dotačního titulu
Fondu Vysočiny Hospodaření
v lesích 2019 II. Tentokrát krajský úřad přijmul bezmála 950
žádostí za 66,5 milionu korun.
V dotační výzvě je připravených 50 milionů korun, to se ale
pravděpodobně změní. „Už nyní
jsme za vedení kraje předběžně
vyjádřili vůli podpořit všechny
podané projekty, které budou
z pohledu dotačního programu
k podpoře způsobilé,“ informoval krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství
Martin Hyský (ČSSD). První
žádosti bude krajské zastupitelstvo schvalovat na nejbližším
zasedání 5. listopadu, další pak
v prosinci a dále po Novém
roce.
„Žadatelé však už nyní mohou uplatňovat náklady, to
znamená například nakupovat
pletivo na oplocenky, pořizovat
poloodrostky a odrostky nebo
platit za služby v případě, že si
na práci najmou dodavatelskou
firmu. Vyúčtování dotace je nutné dodat nejpozději do 31. 7.
2020,“ upřesnila Jitka Merunková z odboru životního prostředí
a zemědělství s tím, že pokud
v došlé žádosti objeví chyby,
budou žadatelé postupně vyzváni k jejich odstranění.
Stejný dotační titul ke zmírnění následků kůrovcové kalamity a podpoře obnovy lesních
porostů v regionu vypsal Kraj
Vysočina už na jaře letošního
roku. Tehdy mezi 474 žadatelů
rozdělil 26 milionů korun.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Další informace:
Lenka Vondrová
tel.: 564 602 209
e-mail:
vondrova.l@kr-vysocina.cz
Milan Hejda
tel.: 564 602 366
e-mail:
hejda.m@krvysocina.cz
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Po celé Vysočině se staví nebo
připravují výstavby obchvatů

Kraj bojuje proti
dětské nadváze
Že obezita má škodlivý vliv
na lidské zdraví a dospělí i děti
potřebují aktivní pohyb, o tom
není potřeba diskutovat. Obézních dětí přibývá na celém světě a tento problém se týká také
Vysočiny. Příčinou jsou většinou špatné stravovací návyky
v rodině a sedavý způsob života
s naprostým nedostatkem pohybu. „Obezita s sebou nese velká
zdravotní rizika, například vysoký krevní tlak, onemocnění srdce
a cév, nebezpečí srdečního infarktu či mozkové mrtvice, cukrovky druhého typu a celou řadu
dalších. Proto pod hlavičkou aktivit Zdravého Kraje Vysočina
a MA21 realizujeme nejrůznější
akce ke zvýšení informovanosti
lidí z regionu o této problematice,“ připomněl krajský radní
a politik projektu Zdravý Kraj
Vysočina a MA21 Martin Hyský
(ČSSD).
Na jaře se v Jihlavě uskutečnil seminář na téma Obezita dětí
a jak jí předcházet – role obcí/
krajů, na kterém nechyběly příklady dobré praxe. V půlce letošního října pak Kraj Vysočina
v prostorách úřadu pořádal každoroční konferenci k podpoře
zdraví a udržitelného rozvoje na
školách s názvem Ve škole zdravě a s pohybem. Oslovila více
než padesátku zástupců z řad pedagogů základních i mateřských
škol Kraje Vysočina. Připravují
se také další akce, setkání a aktivity, které podpoří boj proti dětské nadváze.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ


V letošním roce odstartovaly
a podle stanoveného harmonogramu pokračují práce na výstavbě
obchvatů Velkého Beranova a Nového Veselí, po kterých se řidiči
s největší pravděpodobností poprvé projedou v závěru roku 2020.
Na začátku příštího roku kraj
zahájí stavbu obchvatu Salačovy
Lhoty a k realizaci se blíží i práce
na jihovýchodním obchvatu Jihlavy, který spojí klíčové komunikace z krajského města na Znojmo
a Žďár nad Sázavou.
Stavby obchvatů Velkého
Beranova i Nového Veselí běží
podle harmonogramu, v některých úsecích jsou stavbaři mírně
v předstihu. „Zástupci zhotovitelských firem nás ujistili, že se snaží
o zkrácení tohoto termínu, vše ale
bude záviset na průběhu následující zimy a klimatických podmínkách v příštím roce,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Práce budou pokračovat celý příští
rok. Obchvaty mají být zprovozněny od listopadu 2020.

Obchvat Salačovy Lhoty

Začátkem příštího roku hejtmanství zahájí stavbu obchvatu
Salačovy Lhoty na Pelhřimovsku.
„Půjde o přeložku silnice II/128.
Západní obchvat obce v délce
2,42 km má odvést nákladní dopravu, snížit hlukovou a emisní
zátěž a zvýšit bezpečnost na místních komunikacích,“ uvedl krajský radní pro dopravu Jan Hyliš
(ČSSD). Přípravy stavby kvůli
komplikovaným
majetkoprávním okolnostem trvaly dlouhých
12 let. První řidiči se po obchvatu
projedou v srpnu 2021, tedy pokud vše půjde podle plánů.
Kraj Vysočina je připraven
v budoucnu realizovat mimo jiné
ještě obchvat Lukavce na silnici
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
II/128. 

◾ Náměstek hejtmana Martin Kukla (vpravo) sleduje postup prací na obFOTO: KRAJ VYSOČINA
chvatu Velkého Beranova.

pro oblast ekonomiky a majetku
Martin Kukla (ANO 2011) s tím,
že investice v hodnotě přesahující

Mladé kuchaře čeká další
ročník Gastroakademie

jednu miliardu korun jsou spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu.

Významné ženy
regionu se setkaly
už po desáté
Setkání významných žen
z našeho kraje se konalo počátkem října v Jihlavě. Celodenní
program pro starostky, zastupitelky a také ředitelky příspěvkových organizací už po desáté
připravil Kraj Vysočina. „Velmi
si vážím vaší obětavé práce pro
obec i organizace, které máte na
starosti. K tomu všemu stíháte
pečovat o své rodiny a rozdávat kolem sebe radost,“ ocenil
a poděkoval všem ženám hned
v úvodu hejtman Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Dámy si
prohlédly Muzeum Vysočiny
Jihlava, historickou budovu jihlavské radnice a Horácké divadlo Jihlava. Součástí programu
byla módní přehlídka, ukázky
relaxačního cvičení a také přednáška o krajských dotačních
titulech a informace k tématu
stárnutí populace.

Ženou regionu 2019
se stala Marie Křoustková

Fotosoutěž přinesla
působivé snímky

Marie Křoustková je Žena regionu
FOTO: KRAJ VYSOČINA
2019.

Historicky první
partnerství mezi
středními školami

◾ Absolventi Gastroakademie Tomáš Nobst (vlevo) a Martin Havlíček
FOTO: KRAJ VYSOČINA
přebírají certifikát.

V novém školním roce uzavřela historicky první vysočinská střední škola partnerství se
školou na Zakarpatí. Střední
škola stavební Jihlava a Technické lyceum města Chust mají
společné plány v proškolování
pedagogů a výměně studentů.
K prvnímu partnerství pomohlo zapojení žďárské společnosti
PSK, která s chustským lyceem
spolupracuje například při zavádění nových metod do vzdělávání, konkrétně jde o využití
stavebnic Teifoc. První návštěva
z ukrajinské střední školy přijede
do Jihlavy už v listopadu. Spolupráce mezi středními školami
je sice novinkou, ale to neplatí
u výuky češtiny. Tu se učí žáci
na základní škole v Užhorodě,
Mukačevu a nově také v Chustu.
Zakarpatská oblast Ukrajiny
je už dvanáctým rokem partnerským regionem Kraje Vysočina.
Ukrajinský Chust si svého
partnera na české straně našel před dvěma lety ve městě
Žďár nad Sázavou. Své partnery
mají na Ukrajině i ostatní města
z Vysočiny.


Originální projekt Kraje Vysočina nazvaný Gastroakademie
vstupuje do čtvrtého ročníku. Devatenáct žáků ze čtyř krajských
hotelových škol projde provozem vybraných restaurací, kde
se zaměří na konkrétní přípravu
specifických pokrmů, zpracování ryb, přípravu steaků nebo
tradiční české kuchyně. Včetně
letošního roku prošla Gastroakademií sedmdesátka žáků.
„Za úspěch považujeme nalezení
dostatečného počtu spolupracujících restaurací, posílení prestiže oboru a podchycení a rozvoj
talentů. Vytvořili jsme si navíc
zázemí pro reprezentaci kraje na
republikové i mezinárodní úrovni,“ říká Jana Fialová (ČSSD),

radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu. Každý rok vybaví Kraj Vysočina budoucí kuchaře nejen rondony na
míru, ale také soupravou kuchařských značkových nožů, zajistí
úhradu ubytování v místě praxe
a umožní týmům účastnit se gastronomických událostí – různých
přehlídek, soutěží a kurzů. Smyslem Gastroakademie je pomoci
zvýšit kvalitu odborného vzdělávání v gastro oborech a prohloubit spolupráci škol se zavedenými a zkušenými restauracemi.
V současné době nabízí střední
školy zřizované Krajem Vysočina šestnáct oborů se zaměřením
na gastronomii.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Gastroakademie se účastní
vybraní žáci těchto krajských škol:
• Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel
Velké Meziříčí
• Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
• Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola
služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Jihlava
• Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

◾ Terčino údolí, výlet Terčiným údolím po stopách Buquoyů.
FOTO: LENKA ČURDOVÁ


Vítěznou fotografii v soutěži Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV), vyhlášené
v souvislosti s vydáním brožury
s názvem 28 nejhezčích okružních výletů pro pěší, pořídil Jiří
Hudec z obce Lísek na Vysočině. Nazval ji Lavička do vesmíru, protože zachycuje působivý
pohled na noční oblohu během
výletu za nejkrásnějšími skálami Žďárských vrchů. Porota
jeho schopnost zachytit kouzlo
okamžiku ocenila speciální cenou v případě dalšího snímku
s názvem Krása přírodních živlů, s podtitulem Kdy se spojí
pozůstatky stromů po orkánu
Kiril a kouzelný východ slunce
po noční bouřce.

Přes celé léto mohli zájemci
posílat fotografické momentky
z výletů pro pěší po Evropském
regionu. Na zaslaných snímcích
účastníci zachytili své zážitky
z jednotlivých výletů: krásnou
přírodu, majestátná panoramata, dechberoucí západy slunce
i jiné momentky z pohodové
vycházky. „Výhercům gratuluji
a přeji spousty krásných zážitků
při pěších výletech jim i ostatním, kteří se rozhodnou vyrazit
do přírody Evropského regionu,“ vzkázal náměstek Pavel
Pacal (STAN + SNK ED), který
má v gesci regionální rozvoj.
Nejhezčí snímky najdete na
webu: www.evropskyregion.cz.
EVA FRUHWIRTOVÁ


Vítězné snímky a autoři
1. místo – Lavička do vesmíru, autor Jiří Hudec, výlet Za
nejkrásnějšími skálami Žďárských vrchů
2. místo – Terčino údolí, autorka Lenka Čurdová, výlet
Terčiným údolím po stopách Buquoyů
3. místo – Meandr Dunaje Donauschlinge u cesty Circonia
Weg, autor Josef Hinterleitner, výlet Schlögenská
vyhlídka

EVA FRUHWIRTOVÁ

Yasmina Reza

OBRAZ

Dodo Gombár

MARTINŮ - ČESKÁ RAPSODIE BOHUSLAVOVA

Michal Skočovský, Barbora Jandová

Jaroslav Hašek, Roman Sikora

TAK ŠEL ČAS JIHLAVSKOU ULICÍ

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA

SEZÓNA 80
DIVADLO MÁME POD KŮŽÍ

Johann Wolfgang Goethe
Lumír Košař, Tereza Říhová, Jaroslav Čermák

NEUVĚŘITELNÉ DOBRODRUŽSTVÍ ÚSTAVY

UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA

Závěrečná část patřila vyhlášení krajského kola soutěže
Žena regionu 2019 a předání
ocenění finalistkám. Držitelkou
prestižního ocenění Žena regionu se za Kraj Vysočina stala
spoluzakladatelka spolku Nebojte se policie Marie Křoustková. Jihlavským seniorům
pomáhá přímo v terénu zvládat
tíživé situace, jako je například
úmrtí blízké osoby nebo zhoršení zdravotního stavu. Právě
tito lidé se velice snadno stávají
obětí trestné činnosti. A to chce
finalistka soutěže změnit. Marie
Křoustková postupuje do národního kola soutěže Žena regionu,
jméno vítězky budeme znát posledního října.


Zateplení budovy
krajské záchranky
Budova Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
dostala nový kabát. Náročná
rekonstrukce měla za cíl snížit
energetickou náročnost. Hlavní
opatření, která vedou ke snížení
spotřeby energií a snížení emisí
skleníkových plynů, jsou výměna okenních a dveřních výplní,
zateplení obvodového pláště
a střechy. Rekonstrukce probíhala za provozu a zahrnovala
výměnu oken i na zdravotnickém operačním středisku, které
na jeden květnový týden změnilo adresu a přestěhovalo se do
Havlíčkova Brodu, aby mohlo
zajistit bezproblémový provoz
záchranky. Kraj Vysočina vyšla
modernizace budovy záchranné
služby na patnáct milionů korun, z toho tři miliony korun je
podíl evropské dotace z Fondu
soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí.


Henrik Ibsen

HEDA GABLEROVÁ

EVA FRUHWIRTOVÁ

EVA FRUHWIRTOVÁ

REGION, NÁZORY ZASTUPITELŮ
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Lesní zákon a liknavost
Miloš Vystrčil (ODS), zastupitel
Kraje Vysočina a senátor
Kalamita v lesích nejen na Vysočině pokračuje.
Kraj
Vysočina
poměrně rychle
reagoval a vyčlenil na pomoc majitelům lesů až
100 milionů korun.
Ministr zemědělství senátorům slibuje, že stát nezůstane pozadu a bude také rychle pomáhat.
K tomu je ale prý potřeba změnit
lesní zákon a prý hodně rychle.
Tak dobře, uvěřili jsme. Parlament rychle mění zákon a ejhle,

ono se nic moc neděje a my se
v Senátu dozvídáme, že je ten
samý zákon potřeba změnit rychle podruhé. Prý proto, aby kraje
mohly ještě do konce roku 2019
vyplatit vlastníkům lesů alespoň
jeden a půl miliardy korun.
Poučeni první zkušeností se
domlouváme s kolegou senátorem Milanem Štěchem a zjišťujeme na ministerstvu zemědělství situaci, jaká nastane, když
podruhé na tu naplánovanou
rychlozměnu lesního zákona přistoupíme. Jsou – budou skutečně dotčené instituce připraveny
po druhé změně zákona peníze
rychle vyplatit? Je ministerstvo

zemědělství dopředu domluveno s kraji, že vše poběží jako na
drátkách? Mám na mysli rychlé
podání žádostí, jejich posouzení
na krajích a následné rychlé vyplacení dotací vlastníkům lesů.
Bohužel mé výsledné pocity
jsou, velmi slušně napsáno, smíšené. Ano sucho a lesní monokultura vykonaly své, ale přesto
bohužel nemohu přístup státu
označit jinak než jako velmi liknavý a vůči majitelům lesů navíc
velmi krutý. Nechápu to a jsem
naštvaný. Lesy jsou důležité pro
nás pro všechny, a co se týká
kvality života, jsou našim společným bohatstvím.

Podzimní výročí a jejich odkaz
MUDr. Jiří Běhounek,
(nez. za ČSSD)
hejtman Kraje Vysočina

Když hospodaří kraj
Martin Kukla (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina
a náměstek hejtmana pro
oblast ekonomiky a majetku
Dobrou zprávou pro čtenáře
krajských novin,
kteří rádi sledují
hospodaření Kraje Vysočina, je
fakt, že koncem letošního září
jsme od státu na sdílených daních obdrželi celkem už 82 %
narozpočtované celoroční částky. V absolutních číslech jde
zatím o 4,1 miliardy korun. To
znamená, že ve skutečnosti je
plnění daňových příjmů o 360
milionů korun vyšší, než jsme
očekávali nebo chcete-li, na
účet kraje přišlo o 347 milionů

více než ve stejném období
minulého roku. V tuto chvíli
krajští ekonomové připravují
návrh rozpočtu Kraje Vysočina
na příští rok. Chci vás ubezpečit, že půjdeme do mírně konzervativní varianty a postavíme
jej zhruba na 104 % letošního
roku. Stejně jako letos bude
pro příští rok zásadní kapitola
doprava a majetek. Velké věci
se budou stavět ve všech okresech a kraj o nich bude veřejnost pravidelně informovat. Jen
namátkou zmíním několik významných investic roku 2020.
Okres Jihlava: v příštím
roce bude pokračovat stavba
obchvatu Velkého Beranova
a chceme zahájit stavbu JV obchvatu Jihlavy a také generální
opravu stravovacího provozu

Nemocnice Jihlava. Okres Pelhřimov: na Hradě Kámen pokračuje oprava kaple a zahájí se
stavba návštěvnického centra,
začne stavba obchvatu Salačovy Lhoty, zahájíme stavbu
Dětského pavilonu a rozšíření
urgentu Nemocnice Pelhřimov.
Okres Havlíčkův Brod: v roce
2020 dokončí Kraj Vysočina
novostavbu Krajské knihovny
Vysočiny. Okres Žďár nad
Sázavou: Kraj čeká výstavba
tělocvičny pro Střední průmyslovou školu, bude pokračovat
stavba obchvatu Nového Veselí. Okres Třebíč: pokračuje
přístavba a rekonstrukce operačních sálů Nemocnice Třebíč, dokončeno bude Centrum
tradiční lidové kultury Muzea
Vysočiny Třebíč.

Kdy se zlepší vodohospodářské poměry?
Jose Zahradníček (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina
Všichni jsme
čas od času účastníky
různých
diskusí o globálních klimatických
změnách, které, ať
chceme či nechceme, zasahují
i naši malou zemi v srdci Evropy.
V různých debatách se navzájem
přesvědčujeme a navrhujeme
opatření, jak nejlépe řešit nedobrou stávající vodohospodářskou
situaci. Zjednodušeně řečeno,
jak řešit nárazové přívalové deště
a s tím spojené lokální povodně,
a pak zase druhý extrém, a to
dlouhodobé období bez deště –
velké sucho.
K problematice se vyjadřuje plejáda laiků, novodobých

odborníků, ale hlavně politiků,
kteří do značné míry nesou vinu
za stav, který nyní zasvěceně
kritizují. A tak se dozvídáme,
že je to důsledek vlády komunistů, kteří dali zelenou vzniku
JZD, a ta pak hospodařila natolik neprozíravě, že dnes máme
problémy se zadržením vody
v krajině.
Rodí se neskutečné plány
mokřadů, remízků, zmenšování
parcel a dalších dílčích nesmyslů, které nám zasvěceně zní z úst
novodobých odborníků a komentátorů, kteří mnohde čas od
času zavítají na venkov pro svoje
potěšení. Likvidací dobytka se
rozbily i osevní postupy a nastává postupná půdní degradace.
Velice často se ale zapomíná na
skutečnost, že aby orná půda
dokázala zadržet vodu v krajině,

potřebuje mimo jiné také organickou hmotu, potřebuje humus.
Zrušením živočišné výroby jsme
dospěli do stavu, že chlévská
mrva není do půdy zapravována
v potřebném množství a kvalitě.
A v některých oblastech se dokonce do půdy nedostává vůbec.
Důsledkem toho je velký deficit
humusu, díky němuž ornice po
dešti nezadrží vláhu, a pokud
delší dobu nezaprší a jsou velká
vedra, nastává nepříjemné období sucha.
Můžete si říct – proč nám
to ten člověk vykládá, vždyť je
také politik, ale já jsem se narodil na venkově, kde také žiji,
a do politiky jsem přišel z vesnice a zemědělského družstva,
a tak vím, co říkám. A co hraboši? Potřebují také vodu? O tom
snad příště.

Jak dál s lesy a s vodou?
Vít Kaňkovský (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina
a poslanec
Letos na Vysočině
zasáhl
kůrovec tak dramaticky, že se
o stav našich lesů
začínají zajímat
i lidé, které toto téma dosud
netrápilo, například chalupáři,
kteří tráví na Vysočině víkendy. Nejnešťastnější jsou ale
menší vlastníci lesů. Napadené

dřevo nikdo nechce vykoupit,
dokonce někdy není možné ani
sehnat někoho, kdo by ho vytěžil. Nejsou vzácné ani spory
mezi vlastníky o tom, kdo kalamitu víc nechal rozběhnout,
nebo o tom, na čí louce skladovat dřevo atd. Situace je vážná. Proto je třeba co nejdříve
sjednotit a zjednodušit podporu
vlastníkům lesů. A tady si stát
s kraji nemůže mezi sebou hrát
ping pong. Dosavadní podpora vlastníků není dostatečná
a hrozí, že jejich naštvanost

a pocit zmaru za práci několika generací se ještě zvýší. Na
řešení musí spolupracovat stát,
kraj a lesní odborníci. Zásadní
je dostat se k hlavní příčině kalamity. A tou je kromě špatné
druhové skladby v lesích sucho. Navíc vzniklé holiny budou ještě méně zadržovat vodu.
Proto je prvořadým úkolem
podpořit urychlené a přitom
promyšlené zalesnění vytěžených ploch a připojit opatření
k zadržení vody a k ochraně
vodních zdrojů.

Proč plošně rušit víceletá gymnázia?
Pavel Janoušek (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina
a starosta Oslavice
Zaznamenal
jsem úvahy o rušení víceletých gymnázií. Podle mě
ale není správné je
rušit obecně. Ano,
někde jich je mnoho a je třeba zvážit redukci. Ale v určitém okruhu by aspoň jedno mělo zůstat,
aby z nadaných dětí mohly být

vybrány ty, co uspěly u přijímaček. Ty pak mohou studovat s podobně vzdělanými dětmi a učitelé
je tam připraví na vysokou školu
lépe než během běžných čtyř let.
Podobné je to i u sportu. Když se
nadaný sportovec podchytí včas,
dostane odpovídající péči trenérů,
víc trénuje a má lepší úspěchy.
Někdo namítá, že víceletými
gymnázii se diskriminují žáci
čtyřletého studia. Proč? Vždyť
přijímačky na víceleté gymnázium může zkusit každý. Obecně

platí, že každý má na něco nadání. Obdržel „hřivny“, které je
třeba rozvíjet. Snažme se proto
vyjít vstříc všem a podporovat
školství na všech úrovních. Je třeba se zaměřit i na odborné střední
školy a učiliště, jejich propojení
s praxí ve firmách. Cílem je vyvážená nabídka škol, ze které si
každý vybere. Každý si zaslouží
podporu, i nadané děti. Věřím, že
když je nebudeme „utlumovat“,
odrazí se to na rozvoji celé naší
společnosti.
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Ještě mám v živé paměti loňské velkolepé a zároveň důstojné oslavy 100. výročí vzniku
samostatného československého
státu. Jen si vzpomeňte – u nás
na Vysočině se s mottem Proletí
100letí slavilo ve všech okresních
městech. Říjnové události, konkrétně ty, které se pojí s datem
28. října roku 1918, vlastně spěly
k očekávanému, chtěnému a vytouženému – tedy k samostatnosti

a uznání nezávislosti tzv. první republiky. V ranních hodinách však
šlo o omyl, ten tehdy vyvolala
tzv. Andrássyho nóta, neboť si ji
lid mylně vyložil jako kapitulaci
monarchie. Lidé od rána slavili
a stát tak vznikl trochu netypicky,
prostě originálně, jak se na Čechy patří. Trvalo to jen pár hodin
a Národní výbor vydal první zákon – zákon o zřízení samostatného státu Československa.
Zatímco pamětníků vzniku
první republiky je pochopitelně
už poskromnu, těch, kteří si pamatují události 17. listopadu 1989
jsou miliony. Začátek Sametové
revoluce akcentovala připomínka
smutného výročí uzavření českých vysokých škol v roce 1939.
Události před třiceti lety nabraly
rychlý sled – na Letenské pláni se ve druhé půlce listopadu
sešlo 800 tisíc lidí, stát zažil po
dlouhých desítkách let generální
stávku, rezignovala komunistická
vláda a ještě do konce roku byl
zvolen nový demokratický prezident Václav Havel. Spravedlivě
si musíme říci, že po dlouhém
období direktiv se rozmohla snaha udělat v nové době vše nově,
plánování se stalo neoblíbeným

slovem, všichni začali v nové demokracii hledat a následně uplatňovat svá práva, zapomínalo se
však na povinnosti. S odstupem
času si musíme přiznat, že ne
všechno se nám podařilo změnit
k lepšímu, i proto, že sliby trhu
naplněny nebyly a mnohdy polovičatá řešení kýžený úspěch nepřinesla. V návalu euforie, avšak
s dobrou vírou ve svobodné a lepší fungování, jsme například téměř ze dne na den měnili systémy
zdravotní a lékařské péče, odmítli
propracovaný systém regionální
a především dálkové autobusové
i železniční dopravy, překopali
principy základního a středního
školství původně navázané na
potřeby a možnosti trhu práce.
Přiznejme si, že ne všechno nové
bylo výhrou a zlepšilo fungování
státu i všech jeho struktur. Nicméně díky 17. listopadu 1989 jsou tu
dnes i kraje, jejichž posláním je
chovat se tak, aby se lidem třicet
let po sametové revoluci dobře
žilo. A jsem hluboce přesvědčen,
že my všichni v Kraji Vysočina
pro rozvoj našeho regionu děláme
maximum. Příští rok bude kraji
dvacet let a urazil už obrovský
kus cesty vpřed.

Pečovat a žít doma je normální
Dlouhodobě pečujete doma
o seniory, zdravotně postižené nebo jinak znevýhodněné
rodinné příslušníky? Nebo
v tuto chvíli zvažujete domácí péči o své blízké? Pak si do
kalendáře zaznamenejte pátek
8. listopadu, kdy se od 10:00
do 12:00 v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě (místnost B 3.16)
uskuteční setkání neformálních
pečujících Kraje Vysočina pořádané pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina

Pavla Fraňka s názvem Pečovat
a žít doma je normální.
Účast na setkání je zdarma.
Z důvodu organizačního zajištění je nutné se přihlásit nejpozději do 30. října na telefon
724 650 136 nebo na e-mail
krizova.t@kr-vysocina.cz.
V závěru akce obdrží každý
účastník setkání zdarma příručku s názvem Jak na péči a jako
poděkování bude pozván na
malé pohoštění. Každý účastník bude mít možnost v závěru

akce individuální konzultace
s odborníky, kteří na setkání
vystoupí. Blok s názvem Kdo
mi poradí – osobní a sociální
situace pečujících povede ředitelka Integrovaného centra
sociálních služeb Jihlava Alena
Řehořová a představí se i Milan
Klapetek, vystudovaný teolog
a filozof, se zamyšlením nad
významem péče o své blízké
v domácím prostředí Nežije nadarmo, kdo žije pro druhé.
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Veřejná doprava Vysočiny
Další z významných etap projektu Veřejná doprava Vysočiny,
tedy vysočinského modelu integrované dopravy, bude podle plánu spuštěna 15. prosince 2019.
K tomuto datu dochází celorepublikově ke změnám jízdních řádů na
dráze i v linkové autobusové dopravě. Pokud jde o železniční dopravu, doporučujeme cestujícím,
stejně jako v minulosti, prostudovat si nové jízdní řády, které jsou
zveřejněny na webových stránkách www.szdc.cz a současně budou v systému IDOS k dispozici
s 14denním předstihem. K jednotlivým návrhům bylo přistupováno
tak, aby železniční doprava tam,
kde to má smysl, tvořila tzv. páteřní dopravu. V mnoha časových
polohách na dráze přibydou nové
spoje. V relacích, kde dráha není
schopna nabídnout obyvatelům
požadovaný efekt (špatná poloha
vůči osídlení, nevyhovující jízdní
doba atd.), došlo k redukci, a daná
oblast je primárně obsluhována
linkovou/autobusovou dopravou.
Všechny vlaky od poloviny prosince budou jezdit v maximálně
dvouhodinovém obousměrném
cyklu, kraj kývl na posílení všech
spojů, které dráha měla k dispozici.
Velkou přidanou hodnotu pocítí cestující např. na trase spěšných vlaků Znojmo – Moravské
Budějovice – Jihlava – Havlíčkův
Brod s možností následujícího
přestupu na rychlíkovou linku R9
ve směru na Prahu a následně zpět.
Dále přibyly spěšné vlaky v relaci
Havlíčkův Brod – Jihlava – Telč –
Slavonice, které velmi zefektivní
cestování drážní dopravou mezi
městy Havlíčkův Brod – Jihlava
a Telč – Třešť – Jihlava případně
s přestupem na již zmiňovanou

rychlíkovou linku R9 pro cesty do
Prahy. Navíc Kraj Vysočina objednal a sám (bez příspěvku Jihomoravského kraje) zaplatí všechny
spěšné vlaky v relaci Třebíč – Náměšť nad Oslavou – Brno, čímž
pomůže především obsloužení
Třebíče, Náměště nad Oslavou.
Spěšné vlaky Třebíč – Brno budou
doplňovat nabídku rychlíků linky
R11 tak, aby měl cestující hodinový interval. V odbavování cestujících na dráze se nic zásadního
nestane. Tam, kde budou z ekonomických důvodů ukončeny
prodeje jízdenek v dosavadních
prodejnách, bude možné bez přirážky zakoupit jízdenku přímo ve
vlaku, cestující mohou jízdenky
kupovat i prostřednictvím e-shopů. Příjemná změna přijde až 1. 3.
2020, kdy je předpoklad, že začne
na dráze i v autobusech, pod objednávkou kraje, platit jednotná
jízdenka Veřejné dopravy Vysočiny. K danému datu dojde ke sjednocení cen jízdného bez rozdílu,
kterým dopravcem zrovna cestu
realizujete. POZOR: Až do 1. 3.
2020 je k dispozici cestujícím
pouze stávající tarif dopravce,
tak jak jsou cestující nyní zvyklí. Až na několik výjimek, které
byly vyvolány nutností zajistit návaznost na dopravce sousedních
krajů, a úpravy vyvolané návaznostmi na drážní dopravu, bude
autobusová doprava zachována
v už předpřipraveném modelu.
Kraj Vysočina aktuálně objednává u autobusových dopravců cca
20 milionů kilometrů dopravní
obslužnosti. Jen pro zajímavost
o pět let dříve si region vystačil
s 15,5 miliony kilometry. Nárůst
autobusové dopravy je tedy v regionu násobně vyšší. Jízdní řády

autobusové dopravy se citlivě měnily celé poslední dva roky. Postupně byly upravovány tak, aby
vyhovovaly politice Veřejné dopravy Vysočiny – tedy maximálně
navazovaly, zbytečně se nedublovaly, obsloužily co největší území
a nabídly cestujícím na páteřních
linkách pravidelný interval po
celý den, a to i o víkendu. Dané
úpravy nám dle odhadů z prodeje
jízdného za první pololetí přinesly
zvýšený ohlas cestujících spočívající v cca 1,4 mil. cestujících, a to
jen v linkové/autobusové dopravě.
Stávající model Veřejné dopravy Vysočiny současně musel převzít do objednávky kraje nemalé
množství km od dopravců v minulosti provozovaných na tzv. komerční bázi, kterým hrozilo jejich
následné rušení, a také velkou část
objednávky obcí, které do současné doby objednávaly část autobusových spojů. Starostové obcí jsou
o změnách průběžně informováni.
Tam, kam informace ještě nedoputovaly, a to především z důvodu
dopracování, dorazí v následujících týdnech. Abychom se chovali
spravedlivě, je třeba poznamenat,
že starostové i občané některé
změny v jízdních řádech ani nepostřehnou, protože většinou spoje
přibývají. Faktem je, že je i několik málo oblastí, kde ke snížení
frekvence veřejné dopravy dojde,
vždy však jde o oblast s naddimenzovanou obsluhou k velikosti
sídel, která pokrývá, bez většího
zájmu občanů o tento spoj.
Děkujeme všem cestujícím
využívajícím veřejnou autobusovou i drážní dopravu za trpělivost
a přejeme klidné cestování s Veřejnou dopravou Vysočiny.


JITKA SVATOŠOVÁ A PAVEL BARTOŠ
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Krajský kalendář 2020:
Panoramatické fotografie

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Domov důchodců Proseč u Pošné
Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí
– toto motto naleznete na webových stránkách Domova důchodců Proseč u Pošné. A nezůstává
jen u slov, ta jsou přetavena do
činů. V Proseči pečují o klienty
se zvláštním režimem, což jsou
většinou lidé s onemocněním
Alzheimerovy choroby, o klienty
se zdravotním postižením a také
o osoby s Huntingtonovou nemocí. Celková kapacita je 85 klientů.
Zřizovatelem je Kraj Vysočina.

Pro lepší orientaci jsou zdejší
tři oddělení rozlišena barvami.
Každé má společenskou místnost, kde je k dispozici kuchyňská
linka, lednice a televize. Klienti
společně využívají vzpomínkovou
chodbu, která je tematicky rozdělena na město, les a polní cestu
s Božími muky. Mají tak možnost
posedět na lavičkách, potěšit se
předměty, které pamatují z doby
svého mládí, nebo si třeba sáhnout
na kmeny stromů. Jednou z možností vyvolání vzpomínek jsou
totiž sbírky osobních věcí a těch,
které znají ze svého života. Tato
metoda se nazývá reminiscence,
tedy terapie vzpomínkou. Pro tyto
účely je také využívaná celoročně zahrada, která je stylizována
jako Krajina vzpomínek. „Máme
tu několik tematických celků,
například venkovskou zahrádku

◾ Zahradu využívají klienti po celý rok. Veřejnost ji může navštívit o víFOTO: ARCHIV DOMOVA PROSEČ U POŠNÉ
kendech a o svátcích. 

těla i obličeje, případně i poruchami chování či změnami osobnosti. Později se objevují poruchy
řeči a polykání a pacient se stává
plně závislý na péči okolí. Nemoc
prochází několika fázemi a v každé potřebuje klient jinou podporu
v péči.
„Klademe důraz na bezpečné
prostředí z důvodu velkých rizik
úrazu vzhledem k nekoordinovaným pohybům klientů. Podporujeme klienty v soběstačnosti koordinovanou rehabilitací, zapojujeme
Specializované
je do aktivit našeho zařízení. Používáme speciální pomůcky, konoddělení pro klienty
s Huntingtonovou chorobou cept bazální stimulace, muzikoteToto onemocnění je vzácné, rapii, čtení, procházky,“ přibližuje
dědičné a nevyléčitelné. Nemoc Jiří Hormandl.
se projevuje neovladatelnými poDomov spolupracuje se Spohybovými poruchami končetin,1 lečností pro pomoc při2Huntin-

s vyvýšenými záhony, zámeckou
zahradu, obilné políčko i jezírko.
Před odděleními jsou umístěna
krmítka pro ptáky, na okolních
stromech ptačí budky,“ popisuje
ředitel domova Jiří Hormandl.
Zahrada je otevřena pro veřejnost
o víkendech a svátcích od 13.00
do 17.00 hodin. Odborný personál se o klienty stará po celý den,
doprovází je při jejich běžných
činnostech, snaží se co nejdéle zachovat jejich soběstačnost.

Zřícenina hradu Orlík u Humpolce
Orlík Castle ruins near Humpolec

(nez. za ČSSD). Hejtmanství
vydává kalendář za podpory
dvaceti podnikatelských subjektů a firem z Vysočiny opět
ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina a Krajskou agrární komorou Kraje Vysočina. Nebude
běžně v prodeji, v podobě dárkového a propagačního předmětu udělá radost partnerům
kraje, obou komor i podporujících firem.
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Domov pro osoby se
zdravotním postižením

Další skupina, o kterou se zaměstnanci domova starají, jsou
handicapovaní klienti. Podporují
je v soběstačnosti a cvičí s nimi,
aby co nejvíce oddálili zhoršení
jejich mobility. Obyvatelé domova využívají společenské místnosti i novou venkovní terasu,
kde mohou trávit svůj volný čas.
„Snažíme se zajistit dostupnost
i ostatních služeb, pravidelně
k nám dochází kadeřnice, pedikérka, umožňujeme obstarání drobných nákupů, duchovní
podporu. Tyto služby mohou
využívat klienti s ohledem na
svůj zdravotní stav i v okolních obcích,“ vyjmenovává Jiří
Hormandl.

EVA FRUHWIRTOVÁ
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KRAJ VYSOČINA
PANORAMATICKY

2020

Domov se zvláštním
režimem

gtonově chorobě, která dvakrát
ročně pořádá setkání s názvem
Rekondičně edukační pobyt. Klienti se během pobytu účastní terapií a personál zase přednášek,
na kterých získává nové informace o nemoci i o vývoji v oblasti
léčby. Vedení domova se snaží
vytvořit multidisciplinární tým
odborníků – lékařů z Vysočiny
a Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Letos poprvé zorganizovali setkání rodin klientů. „Mělo to tak
velký ohlas, že v tom budeme
pokračovat i příští rok,“ potvrdil
ředitel Jiří Hormandl.

Kraj Vysočina vydal nástěnný kalendář pro rok 2020. Tentokrát ho zdobí panoramatické
fotografie, jejichž autorem je,
stejně jako v předchozích osmi
vydáních kalendáře, havlíčkobrodský fotograf Vladimír Kunc.
„Fotky reflektují všechny
kouty Vysočiny a objevují se
na nich také všechna čtyři roční období. Novinkou je šířkový formát i anglická jazyková
mutace,“ prozradil hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek

GARANTI PROJEKTU

Foto na titulní straně / Cover photo:
Rybník Zhejral, v pozadí nejvyšší vrchol Vysočiny Javořice
Zhejral Pond with Javořice, the highest peak of Vysočina, in the background

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou Chateau

PARTNEŘI PROJEKTU

Rybník u Stonařova na Jihlavsku
A pond near Stonařov in the Jihlava region

Nejkrásnější kniha Vysočiny je Archa Petrkov
Druhý říjnový víkend se v Havlíčkově Brodě
konal 29. Podzimní knižní veletrh, jehož
součástí je udílení cen za nejkrásnější knihy.
Nejkrásnější knihou Vysočiny se stala publikace
Archa Petrkov z nakladatelství Měsíc ve dne.
Autor nejkrásnější knihy
Vysočiny Josef Kroutvor se
společně s dalšími zaměřil na
bývalý selský zámeček v Petrkově na Vysočině, který je podobný biblické arše, a kde pobýval básník Bohuslav Reynek,

4 fakta i opomenuté ilustrace,
5
a doplňuje tak obraz Petrkova,
legendy české kultury. „Vysočina se pyšní celou řadou významných míst spjatých s historií, kulturou i významnými
7 osobnostmi a vždy je8velkým
jeho francouzská žena Suzanne přínosem, když na podobná
Renaud a synové. Dodnes se místa někdo, a třeba i literárně,
před domem zastavují Reyn- upozorní,“ pochvaloval si hejtkovi obdivovatelé poezie i gra- man Kraje Vysočina Jiří Běfického díla. Koncepce knihy hounek (nez. za ČSSD), který
vychází ze žánru tzv. básní10 nad udílením knižních11
cen trav próze, přináší některá nová dičně přebírá záštitu.

Cenu města6Havlíčkův Brod
za nejkrásnější knihu veletrhu
získal Průvodce neklidným územím II z nakladatelství Labyrint.
Nejkrásnější dětskou knihu tradičně vybírá Tiskárna Havlíčkův
9 padla na knížBrod a letos volba
ku Pozor, v knihovně je kocour!
z nakladatelství Mladá fronta.
Cenu čtenářů Krajské knihovny
Vysočiny a posluchačů Českého
rozhlasu Vysočina získala publi12 z nebe.
kace Pelhřimovsko
EVA FRUHWIRTOVÁ


Krajina u Velké Losenice na Žďársku
The countryside around Velká Losenice in the Žďár nad Sázavou region

Rybník Kamenná trouba u Lipnice nad Sázavou
Kamenná trouba Pond near Lipnice nad Sázavou

Krajina u Přibyslavi
The countryside around Přibyslav

Pasecká skála na Novoměstsku
Pasecká skála rock formation in the Nové Město na Moravě region

Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce
Telč, Zachariáše z Hradce Square

Rybník Dolní Bradlo na Jihlavsku
Dolní Bradlo Pond in the Jihlava region

Třebíč, bazilika sv. Prokopa a zámek
Třebíč, St. Procopius Basilica and chateau

Rybník Malé Dářko na Žďársku
Malé Dářko Pond in the Žďár nad Sázavou region

Žďár nad Sázavou, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Žďár nad Sázavou, The Pilgrimage Church of St John of Nepomuk at Zelená hora

Foto | Photo: Vladimír Kunc. Grafická úprava, retuše a sazba | Graphic design, retouching and typesetting: Jiří Trachtulec. Výroba | Production: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

KŘÍŽOVKA O CENY
Památková rezervace lidové architektury (znění v tajence) v Hlinsku byla vyhlášena v roce 1995. Zachoval se tam jedinečný urbanistický celek roubených domků drobných řemeslníků ve středu města, které byly postaveny ve druhé polovině 18. století. Žily zde rodiny hrnčířů, tkalců, truhlářů, sedlářů, ševců, řezníků nebo hračkářů. Od 60. let minulého století docházelo k devastaci objektů, v roce 1989 se podařilo zachránit část domků a zařadit
je do Souboru lidových staveb Vysočina.

RECEPT

Vepřové závitky
„Naháče“ z Vysočiny
Přinášíme jeden z receptů
nové kuchařky Evropského regionu Dunaj – Vltava, kde najdete
28 postupů, jak si připravit krajové speciality nejen z Vysočiny,
Jihočeského a Plzeňského kraje, ale také Dolního a Horního
Rakouska, Dolního Bavorska
a Horní Falce. Celá kuchařka je
zdarma ke stažení na stránkách
www.evropskyregion.cz.

Suroviny na 4 porce:

Tajenku křížovky zasílejte do 14. listopadu 2019 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenky.NKV@regvyd.cz.
Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny. Znění tajenky z minulého čísla: Pivovarská stezka.
Vylosovaní výherci: Jakub Sláma, Nové Město na Moravě; Nikola Horáčková, Hořice; Milan Rickl, Nový Bor. 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 Parlamentu
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.



FOTO: KUCHAŘKA ERDV

• 600 g vepřové kýty nakrájené přes vlákno (4 plátky)
• 200 g mleté vepřové plece
• lžička mletého kmínu, 2 lžičky mleté sladké papriky
• 100 ml smetany
• sádlo
• vývar
• sůl
Kýtu naklepeme a osolíme. Mletou směs osolíme a promícháme
s kmínem, paprikou a smetanou. Nádivku rozdělíme na osm dílů. Na
připravené plátky kýty dáme vždy dvě dávky náplně, které klademe co
nejblíže k okrajům tak, abychom je mohli dobře stočit proti sobě ke
středu plátku. Takto připravené „naháče“ vložíme do sádlem vymazané
nádoby těsně vedle sebe, aby při pečení zůstal zachovaný jejich tvar.
V rozpálené troubě zapékáme asi 5 minut při 250 °C, potom zmírníme
na 180 °C, maso podlijeme vývarem a pečeme dozlatova. V průběhu
pečení maso obrátíme. Průběžně poléváme vypečenou šťávou a podle
potřeby podléváme vývarem. Podáváme s bramborami, rýží nebo bramborovými plackami. Dobrou chuť!
MONIKA BROTHÁNKOVÁ

RV1901439/03

RV1900284/07
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RV1900070/09

INZERCE

Palivové
dřevo...

• neštípané smrkové
• v délce 2 m nebo 2,5 m

415 Kč/prostorový metr (prm)

AKCE

1 kamion = 19 458 Kč
Při odběru 1 kamionu (47 prm)
doprava a složení hydraulickou
rukou ZDARMA!
Uvedené ceny vč. DPH

DLOUHODOBĚ VYKUPUJEME LESY

RV1901852/01

RV1900869/05

mob.: 739 539 997
e-mail: petrasek@fajndrevo.cz
Provozní doba Po – Pá: 7:00 –15:00

RV1901981/01

NEBAVÍ VÁS BÝT ZAMĚSTNANCEM?
CHCETE ZAČÍT S VLASTNÍM PODNIKÁNÍM
A UKÁZAT, ŽE JSTE DOBRÝ OBCHODNÍK?

Splňujete následující

Co získáte jako franšízant

Co je úkolem franšízanta

základní požadavky?

sítě Žabka?

sítě Žabka?

zkušenosti z maloobchodu – potraviny,

Zastoupení silného partnera

společně se svým týmem zajistit chod

případně gastro provoz

Minimální vstupní investice z vaší strany

prodejny v souladu se standardy společnosti

zkušenosti s vedením týmu zaměstnanců

Ze svého zisku neplatíte nájemné a náklady

a aktivně se podílet na jejím fungování

trestní bezúhonnost

na spotřebu energií

rozvíjet svou prodejnu a vést ji s naší

bezdlužnost

Zajímavý provizní systém i benefitní schéma

podporou k co nejlepším výsledkům

uživatelská znalost práce na PC

Intenzivní podpora pro vaše podnikání
7 dní v týdnu
Nabídku širokého sortimentu zboží
Kupní sílu a promo podporu

RV1901766/12

Více na www.izabka.cz

RV1901886/01

Zaškolení na vybraném obchodě při vstupu do sítě

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2019

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

PŘIJEDU, ZPRACUJI A ELEKTRONICKY PODÁM VAŠI ŽÁDOST O KOTLÍKOVOU DOTACI
Tel.: 607 654 821 | www.s-projekt.webnode.cz

Máte kotel na tuhá paliva a chcete nový kotel?
DOTACE: tepelné čerpadlo, automat na pelety max. 80 % - 120 000 Kč, kotel na dřevo s akumulační
nádrží (ruční přikládání) max. 80 % - 100 000 Kč, plynový kondenzační kotel max. 75 % - 95 000 Kč

RV1901493/03

Uzávěrka příštího čísla je 14. listopadu 2019 a distribuce plánovaná od 25. listopadu.

INZERCE

ŘÍJEN 2019

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, …
Balonky + foukání balónků heliem.

pořádá pro širokou veřejnost

DEN POLYGRAFICKÉHO STUDIA
?

KDY

KONTAKTNÍ ÚDAJE Na Bělidle 5646/5a, Jihlava

?

KDE

Hradská 276, Humpolec 396 01
POLYGRAFICKÉ STUDIO A TĚLOCVIČNA

RV1901108/02

www.elpe.cz
E-mail: velkobchodji@elpe.cz, Tel.: 725 74 71 44
Otevírací doba: po–pá: 7:00–15:00

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

✓ 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

 702 076 909, 724 268 963

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

Přijďte se inspirovat na vánoční dárky:
tisk na trička, gravírování skleniček, sublimace hrnků,
uv potisk reklamních předmětů, výroba samolepky,
kompletování kalendářů,
a další...

ww

w.
str
edn

isk
ola
.co
m

RV1901371/02

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

středa 13. 11. 2019
od 12:00 do 17:00

RV1901684/04

7|

Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
t
r
čtv

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 12. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

RV1901695/02

Překvapivá volnost

Uzávěrka příštího čísla je 14. listopadu 2019 a distribuce plánovaná od 25. listopadu 2019. 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

REGION
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Senioři na Vysočině
se učili bránit šmejdům

◾ Senioři z celé Vysočiny mohli zdarma navštívit Horácké divadlo Jihlava.
Za finanční podpory Ministerstva vnitra z programu Prevence kriminality
zhlédli divadelní hru Smolař o nástrahách, které mohou číhat na seniory
na zdánlivě bezpečných místech. V říjnu ji vidělo přes 150 seniorů a v listopadu se odehrají ještě další tři představení, ve kterých se znovu představí
herci jediného profesionálního divadla na Vysočině Lenka Schreiberová, TeFOTO: KRAJ VYSOČINA
reza Otavová a Stanislav Gerstner.
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Po deváté umělci a řemeslníci
z Vysočiny otevřeli své ateliéry

video na
novinykrajevysocina.cz

◾ Program byl opravdu bohatý a každý si podle zájmu a věku přišel na své.
Umělce z celé Vysočiny podle odhadů navštívilo až 11 tisíc zájemců. Lidé
zavítali i do kovárny Jana Schwarze ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu.

◾ O prvním říjnovém víkendu otevřel svůj ateliér v Dobroníně i sklář a Mistr
tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina v jedné osobě František Novák.

◾ Do akce se pravidelně zapojují muzea a galerie na Vysočině. Své brány
otevřela také Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

◾ Krásné výsledky patchworku lidé obdivovali při návštěvě patchworkového klubu HaBa při Mateřském centru Zvoneček v Havlíčkově Brodě.



FOTO: 3X LIBOR BLAŽEK, 1X DOA

Záchranáři cvičili
na mimořádné zásahy

◾ Nejlépe si letos vedl tým oblasti Nové Město na Moravě.

Pětice tříčlenných týmů záchranářů Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina absolvovala začátkem října v pořadí
šesté vyčerpávající metodické
cvičení. Řešili předčasný porod,
amputaci ruky cirkulárkou nebo
pád ze schodů a podle jejich
slov šlo o jeden z nejtěžších ročníků. Organizace metodického

FOTO: KRAJ VYSOČINA

cvičení nesmí ovlivnit 24hodinový chod krajské záchranné
služby. Pravidla cvičení pamatují i na ostrý zásah během cvičení. Pokud se posádka během
cvičení dostane k reálné události, okamžitě přeruší soutěž
a poskytne neodkladnou přednemocniční péči.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ


Svatováclavské posvícení ve Vídni
v režii Kraje Vysočina

Stavby i opravy silnic
budou před zimou hotové
Kraj Vysočina a Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny
letos zahájily více než 140 stavebních akcí na 4 500 km silnic
II. a III. třídy. Většina z nich nezůstane nedokončena a nehrozí,
že by komplikovala dopravu
v další stavební sezóně. Výjimkou jsou jen velké dopravní
stavby především obchvatů –
i v jejich případě však kraj počítá se zprůjezdněním na zimu.
„K definitivnímu uzavření
stavební sezóny nám sice ještě
desítka staveb chybí, ale i v jejich případě jsme s dodavateli
domluveni na jejich zprůjezdnění do poloviny listopadu.
U každé z těchto staveb známe
důvody několikadenního zdržení a firmy dělají vše proto,
aby termíny předání maximálně
zkrátily,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan
Hyliš (ČSSD).
Kraj Vysočina v letošním
roce opravuje, modernizuje

a staví za téměř 1,2 miliardy
korun. Zdrojem financí jsou
jeho vlastní peníze, dotace EU
a také příspěvek ze SFDI.
Mezi stavby, které se řidičům ještě do konce listopadu
otevřou, patří například nová
kruhová křižovatka v Humpolci u Vodaku, kde nastaly komplikace při výměně kanalizace,
nebo silnice mezi Chotěboří
a Klouzovy, most v Okrouhlici,
v Ujčově nebo Zvoli.
„V případě stavby obchvatu Velkého Beranova na silnici
II/602 mohu řidiče ubezpečit, že nejpozději 1. listopadu
budou odstraněny semafory
a bude umožněn obousměrný
provoz v režimu průjezdu
stavbou. Stále však bude platit zákaz průjezdu těžkých nákladních vozidel nad 12 tun, ta
budou i nadále využívat trasu
po dálnici D1,“ informoval Jan
Hyliš.


◾ České velvyslanectví ve Vídni pořádá každoročně Svatováclavské posvícení
pro krajany a přátele ČR. Letošní ročník patřil Kraji Vysočina. Přibližně šest
set hostů včetně hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka ochutnalo dobroty
připravené krajskými středními školami i školním statkem v Humpolci. A nechyběla ani prezentace turistické nabídky Vysočiny.

◾ Tomáš Halačka a Richard Bližkovský přímo na místě stloukali smetanu, kterou dodala mlékárna Moravia Lacto, a. s., z Jihlavy. Výsledné máslo poté maFOTO: 2X KRAJ VYSOČINA
zali na chléb z Větrného Jeníkova.

Stovka draků ozdobila nebe nad Jihlavou

JITKA SVATOŠOVÁ
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◾ Druhá říjnová neděle patřila na kopci Na Skalce v Jihlavě tradiční krajské
drakiádě. Počasí přálo, a tak se akce zúčastnilo přes 500 návštěvníků a k nebi
vzlétlo na stovku různobarevných a originálních draků.

◾ Majitelé létajících výtvorů se utkali o titul Nejhezčí drak Vysočiny, Nejhezčí drak drakiády a Nejvýše vznášející se drak. I přesto, že v létání nemohou ručně vyrobení a vyzdobení draci konkurovat těm kupovaným, mají své
FOTO: 2X KRAJ VYSOČINA
kouzlo a s přehledem v soutěžích vyhráli. 

