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O K R E S J I H L AVA

Dron mapoval zdraví stromů
v areálu Vysočina Areny
STRANA 2

Kraj připravuje 2. ročník
soutěže Trophée Mille ČR

STRANA 2

K nemocným budou jezdit
nové sanitky

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

Dovolená doma, to je
dovolená na Vysočině
Testování
na Covid-19
Rada Kraje Vysočina odsouhlasila finanční příspěvky
pro krajské nemocnice, které
provádí testování na Covid-19.
„Částka 287 600 Kč půjde na
úhradu provozu odběrových stanů podle množství provedených
testů nařízených lékaři a hygieniky i na testy, které si lidé hradí
sami,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD). Současná, Ministerstvem zdravotnictví
nařízená maximální cena za odběr ve výši 1 756 korun, kterou
krajské nemocnice na Vysočině
respektují, totiž nepokrývá plnou výši nákladů na kompletní
odběr. Jinak řečeno to znamená, že Kraj Vysočina odběry
dotuje. O testy pro samoplátce
mají podle náměstka Vladimíra
Novotného zájem jednotlivci
i firmy zaměstnávající zahraniční pracovníky. „Naším cílem je
udržet regionální zdravotnictví
stále dostupné,“ prohlásil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Pokud
se v tzv. kompenzační vyhlášce
Ministerstva zdravotnictví objeví přijatelné řešení pro financování provozních nákladů odběrových stanů včetně podpory
odběrů u samoplátců, může to
v případě Vysočiny znamenat
přehodnocení nutné finanční
podpory krajským nemocnicím.
EVA FRUHWIRTOVÁ


ÚVODNÍ SLOVO

JINÁ dovolená

Začátkem června se nad
lesem v areálu Vysočina
Areny vznášel speciální
dron s kamerou. Měl za
úkol odhalit kůrovcem
napadené stromy v tom
nejvčasnějším stádiu,
tedy v období, kdy to často pouhým okem lesníci
mohou odhalit jen stěží.
Moderní technologie a jejich
nástroje rozšiřují možnosti majitelů lesů, kteří se všemožnými způsoby snaží porosty před
broukem ochránit. „Les Ochoza
v areálu Vysočina Areny, který
je v majetku města, je stále v re- ◾ Za pouhých několik hodin dokázal dron nasnímat les Ochoza v areálu Vysočina Areny u Nového Města na
lativně dobrém stavu. Nechce- Moravě. 
FOTO: ARCHIV SPOLEČNOSTI UNICORN
me dopadnout jako na Jihlavsku
nebo Velkomeziříčsku, a tak hle- tu brouk šíří pomaleji, a je tady kteří by stromy kontrolovali Ve Vysočina Areně je
dáme cesty, jak stávající stav les- předpoklad, že se tu smrky i do i několik dnů, dron zvládne 200 třeba zkontrolovat
ních porostů udržet,“ svěřil
budoucna mohou udržet,“ i více hektarů lesa za jediný den. desítky stromů
„Ze čtyřiceti tisíc stromů jsme
místostarosta Stanislav
uvedl obchodní mana- Kamera pořídí snímky a výškožer Unicorn Václav vé modely lesa, které následně identifikovali 56, které jsou mrtvé
Marek
(Sdružení
Wiesner s tím, že zpracovává speciální aplikace. nebo napadené. V celé snímkovaNezávislých kanModerní
didátů pro obce).
200hektarový les Ta pracuje s tzv. spektrálními né oblasti lesa jsme navíc detekotechnolo
Novoměstské lesy
je pro pilotní pro- vlastnostmi stromu. S klesa- vali na 300 stromů, které nejsou
ti jekt
ro
p
ji
o
b
dobře zmapo- jícím množstvím chlorofylu podle spektrální charakteristiky
se rozkládají na
v
gie
vatelná
rozloha.
v jehlicích se totiž mění odrazi- v pořádku,“ popsal zjednodušeně
360 hektarech.
i
kůrovc
„V tomto přípa- vost stromu v různých pásmech výsledek mapování Václav WieNové Město na
dě vidím smysl pře- elektromagnetického spektra. sner. „Máme k dispozici mapu,
Moravě se rozhodlo
devším v prevenci. Pokud Zjednodušeně se dá říci, že se ve které jsou vyznačené konkrétvyužít aplikaci Brouk,
která s využitím nástrojů geo- máme kůrovce v celém lese, de- tak identifikují zdravé, napadené ní stromy a jejich stav. Zjištění
informačních systémů podle tekce už nemá smysl, pokud však nebo mrtvé stromy. „Nemůžeme musíme ověřit v terénu, a pokud
certifikované metodiky pomáhá máme zdravý les a potřebujeme s určitostí říci, zda jde o kůrovce se nález kůrovce prokáže, co nejs včasnou detekcí napadených označit řádově jednotky postiže- nebo je strom poškozený z jiné- rychleji stromy vytěžit a odvézt
stromů. Za metodickým rámcem ných stromů, podobné nástroje ho důvodu. Nicméně jsme takto z lesa,“ reagoval na aktuální výstojí odborníci z České zeměděl- smysl určitě mají. Mohou zachrá- schopní označit každý jednotli- sledky využití technologie mísské univerzity v Praze, za aplikací nit celý les,“ uvedl krajský radní vý oslabený strom,“ vysvětluje tostarosta Stanislav Marek.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
vývojáři ze společnosti Unicorn. pro oblast lesního hospodářství Václav Wiesner.

„Loni jsme aplikaci vyvíjeli, od Martin Hyský (ČSSD).
počátku letošního roku ji testujeme v praxi. Nové Město jsme Aplikace označí
Jak vypadají snímky s typy napadených stromů
oslovili, protože areál vzhledem nemocné stromy
najdete na www.novinykrajevysocina.cz.
Zatímco na kontrolu lesa by
k biatlonu známe, je v potřebné
vyšší nadmořské výšce, takže se se musely vydat desítky lesníků,

Pokračují práce na výstavbě obchvatů
i na rekonstrukcích krajských silnic a mostů
Na začátku letošního listopadu by se měli první řidiči projet
po nových obchvatech Velkého Beranova a Nového Veselí.
Obchvaty nejsou jedinými dopravními stavbami kraje. Spolu
s evropskými dotacemi plán dopravních investic roku 2020 přesahuje 1,7 miliardy korun.
„Opatření posledních měsíců
zasáhla i dodavatele obou největších současných silničních staveb
Kraje Vysočina. Vše ale nasvědčuje tomu, že budou dokončeny
do začátku listopadu,“ uvedl při
kontrolních dnech na začátku
června náměstek hejtmana zodpovědný za ekonomiku a majetek
Martin Kukla (ANO 2011). Na
osmisetmilionových nákladech
na stavbu obchvatu Velkého Beranova se podílí evropské fondy,
stejně jako na financování prací
stavby obchvatu Nového Veselí,
který vyjde na 350 milionů korun. „Stavbaři zároveň pracují na
obchvatu Salačovy Lhoty, aktuálně probíhá výběrové řízení na
dodavatele stavby jihovýchodního obchvatu Jihlavy a chystá se

video na
novinykrajevysocina.cz

◾ Přes čtyři kilometry dlouhý obchvat Velkého Beranova je zatím největší dopravní stavbou realizovanou Krajem Vysočina. Rozpočet přesaFOTO: LIBOR BLAŽEK
huje 800 milionů. 

také veřejná zakázka k obchvatu
Lukavce na Pelhřimovsku. Pokud
vše půjde podle plánu, na podzim
stavba jihovýchodního obchvatu
Jihlavy začne,“ doplnil krajský
radní pro oblast dopravy Jan Hyliš (ČSSD).
Mezitím už odstartovaly
nebo v dohledné době započnou

desítky menších i větších rekonstrukcí krajských silnic II. a III.
tříd a mostů po celé Vysočině,
které realizuje Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny nebo

samotný Kraj Vysočina. Jen na
souvislé opravy a rekonstrukce
silnic a mostů je v krajském rozpočtu vyčleněných 495 milionů
a dalších 200 milionů získali krajští silničáři z přebytku rozpočtu
roku 2019. Desítky milionů se
promění v investice do silniční
sítě Vysočiny a kraj navíc čeká
na slíbené dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury,
o kterých zatím nebylo rozhodnuto. „S ohledem na nutnost provést
plánovaných 16 akcí kompletně
v jedné stavební sezóně, je nutné
práce zahájit už nyní. Proto jsme
do rozhodnutí o přidělení dotace
připravení projekty předfinancovat. Aktuálně se jedná o částku
180 milionů korun,“ upřesnil
Martin Kukla. Celkem se bude
letos na Vysočině realizovat přibližně 190 stavebních akcí.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ


www.dopravniinfo.cz

Jana Fischerová,
náměstkyně hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast kultury,
památkové péče, cestovního
ruchu a mezinárodních
vztahů
(ODS)
Letošní hlavní turistická sezóna bude jiná. Podle výsledků
různých šetření je téměř jisté,
že většina populace dá přednost pobytu v tuzemsku před
zahraniční dovolenou. Je to mimořádná příležitost i pro naše
regionální hoteliéry, majitele
kempů a restaurací, pro pivovary, ale i provozovatele koupališť,
zábavních nebo adrenalinových
parků a další stovky subjektů
v oblasti domácího cestovního
ruchu, jak oslovit se svou nabídkou co nejširší skupinu turistů.
Domnívám se, že úspěch domácí nabídky je právě ve schopnosti dát o sobě vědět, být dostatečně vidět a oslovit správnou
cílovou skupinu. V tomto směru
by měl našim vysočinským podnikatelům pomoci nový dotační
titul vyhlášený v polovině června krajským zastupitelstvem. Až
10 milionů korun je Kraj Vysočina připraven rozdělit mezi
zájemce s jasnou vizí podpory
marketingu cestovního ruchu.
Nejsou to malé peníze a určitě
stojí za to se o ně ucházet.
V souvislosti s podporou domácího cestovního ruchu vám
ještě v tomto předprázdninovém
čísle krajských novin nabízíme
speciální turistickou přílohu.
Tým našich redaktorů se v ní
snažil vzbudit váš zájem o domácí výlety do míst dobře známých i do zákoutí našeho kraje,
která na objevení tak trochu
čekají. Spravedlivě je věnován
prostor adrenalinu, rodinné zábavě, sportu i kultuře… a tady
si neodpustím podpořit nádhernou myšlenku našeho divadelního souboru Horáckého divadla
Jihlava, jehož členové se vzdali
divadelních prázdnin a budou
s nastudovanými představeními
celé prázdniny objíždět zajímavá místa v regionu a hrát pro
své publikum pod širým nebem.
Bude to krásné, jedinečné, romantické i dobrodružné – bude
to prostě JINÉ.
Přeji vám, aby vaše letošní
dovolená byla krásně JINÁ.
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Další majitelé dosáhnou
na kotlíkovou dotaci
Mezi majiteli nemovitostí se
kotlíkové dotace těší velkému
zájmu. „V posledním, třetím
kole jsme z důvodu velkého
zájmu požádali Ministerstvo
životního prostředí o navýšení
peněz. Z těch jsme chtěli uspokojit žadatele, na které se nedostalo, a také další žádosti, které
mohou zájemci předkládat až do
13. listopadu letošního roku,“
vysvětlil náměstek hejtmana pro
regionální rozvoj Pavel Pacal
(Starostové pro Vysočinu). Na
dofinancování se podařilo získat k původním 237,2 milionům
dalších 94,3 milionů. Díky tomu

mohla Rada Kraje Vysočina
rozhodnout začátkem června
o podpoře dalších 525 úspěšných žadatelů, kteří o kotlíkovou dotaci požádali od října loňského roku do února letošního
roku. V současné době je tedy
ještě přibližně 20 milionů korun
připraveno pro zájemce o dotaci, kteří splňují podmínky.


Zdravotnická
záchranná služba
Kraje Vysočina
v číslech
■ 67 sanitních vozů
■ 1,73 milionů ujetých
kilometrů za rok 2019
■ 47 158 výjezdů
za rok 2019

záchranáři obměňují sanitky pravidelně. Před rokem usedli řidiči
do osmi nových vozů. „V ostrém
provozu zdravotnické záchranné
služby slouží zásahové sanitky
zhruba osm let,“ přibližuje ředitelka Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina Vladislava Filová a dodává, že průměrné
stáří současného vozového parku
zásahových vozů je zhruba čtyři
roky. Letos pořídili záchranáři
ještě dva vozy pro přepravu lékaře v tzv. Rendez-Vous systému.
EVA FRUHWIRTOVÁ


◾ Flotila sedmi nových sanitních vozů Zdravotnické záchranné služby
FOTO: ZZS KV
Kraje Vysočina. 

Kraj Vysočina snižuje rozpočet
Do krajské kasy přišlo za prvních pět měsíců letošního roku
o celých 220 milionů méně, než
předpokládal schválený rozpočet pro rok 2020. Jde o daňové
příjmy, jejichž propad se projevil v dubnu a ještě výrazně pak
v květnu. Do konce roku by
podle odhadu krajských ekonomů mělo v rozpočtu kraje chybět
500 až 700 milionů korun.
„Proto jsme krajskému zastupitelstvu doporučili a následně jsme na něm v červnu také
schválili snížení rozpočtu o 240
milionů korun,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla
(ANO 2011). Od počátku řešení
následků přijatých opatření proti
šíření nového typu koronaviru
však Kraj Vysočina zdůrazňuje,
že omezování se nijak nedotkne

plánovaných investičních akcí.
„Udržení investic je pro mě
prioritou. Abychom všechny
naplánované investiční akce
udrželi, jsme připraveni sáhnout
do rezerv. Ty jsme v posledních
letech, především vloni, výrazně
navyšovali,“ opětovně zdůraznil
náměstek Martin Kukla. Nicméně kvůli zpomalení ekonomiky
nedojde k plánovanému převodu
75 milionů do Fondu strategických rezerv. Současná ekonomická situace bude mít dopad
i na přípravu budoucího rozpočtu Vysočiny pro rok 2021. Střednědobý výhled rozpočtu podle
náměstka Martina Kukly počítá
s osmiprocentním poklesem příjmů v příštím roce a pouze dvouprocentním opatrným růstem
příjmů v následujících letech.


Mladí kuchaři a cukráři zabojují
o prestižní cenu Philippa Milla
Dvoučlenné smíšené týmy ve složení kuchař a cukrář se na podzim v Jihlavě utkají o prestižní cenu
Philippa Milla. Soutěž je určena pro žáky gastronomických oborů a jejím cílem je především
motivovat a podpořit je na jejich cestě v kuchařském světě. Vedle toho chtějí pořadatelé také ukázat bohatství regionální gastronomie Vysočiny.

EVA FRUHWIRTOVÁ

Pacienty budou zachraňovat
nové sanitní vozy
Sedm nových sanitních vozů
přibude letos do vozového parku
Zdravotnické záchranné služby
Kraje Vysočina. Budou sloužit na výjezdových základnách
ve Žďáře nad Sázavou, Velkém
Meziříčí, Ledči nad Sázavou,
Chotěboři, Třebíči, Moravských
Budějovicích a v Pelhřimově.
„Celková cena za pořízení nových sanitek dosahuje částky
přes 19 milionů korun,“ informoval náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).
Pohon obou náprav, sedmistupňová DSG automatická převodovka, motor o výkonu 146 kW,
díky kterému mohou dosáhnout rychlosti až 184 km/hod,
umožňuje v rámci celého kraje
dojet v zimě i v létě kamkoliv.
Velkou výhodou automatické
převodovky je především bezpečnost posádky při ostré jízdě
k zásahu, protože řidič má neustále obě ruce na volantu. Krajští
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„Středním školám jsme soutěžící probojovat do Jihlavy,
v polovině června rozeslali po- jednotlivé školy mají za úkol
zvánku a zároveň propopřipravit, naservírovat
zice národního kola
a nafotit soutěžní slaný a sladký pokrm.
soutěže. Vyučující
Finále
K tomu je zapoa žáci mají čas do
í
n
třebí připravit se9. října vymysč
te
u
se usk
let a připravit poznam použitých
v listopadu
krm, který osloví
ingrediencí a popsat přesný postup
odbornou porov Jihlavě
tu a stane se jejich
přípravy.
pozvánkou mezi osHodnocení
se
mičku nejlepších na velké
ujmou známí šéfkuchaři
listopadové finále v jihlavském Jan Horký, Ondřej Slanina, PaCityparku,“ popisuje krajská vel Mareš, Iva Roháčová a Toradní pro oblast školství Jana máš Popp a pomůže jim talentoFialová (ČSSD). Pořadate- vaná cukrářka Helena Fléglová.
lem soutěže je Kraj Vysočina Rozhodovat budou na základě
s partnery.
zaslaných fotografií pokrmů
a také postupu přípravy.

Přední čeští kuchaři
a cukráři vyberou finalisty

Finálového kola o trofej Philippa Milla se zúčastní osm
týmů, které vybere porota složená z předních českých kuchařů a cukrářů. Aby se mohli

V hlavní roli suroviny
z Vysočiny

Soutěžící mají letos za
úkol vymyslet co nejchutnější
a nejoriginálnější slaný a sladký pokrm za použití povinných

Kdo je Philippe Mille? Známý šéfkuchař a držitel
dvou michelinských hvězd, který je tváří i duší
soutěže Trophée Mille ve Francii.

◾ V loňském roce zvítězili studenti z Pardubic. Letos to třeba budou kuFOTO: ARCHIV KRAJ VYSOČINA
chaři z Vysočiny. 

surovin – bio vepřové pečeně,
kysané smetany, tmavého ležáku a 100% rakytníkové šťávy.
Všechny tyto suroviny dodají na
podzimní finále lokální producenti z Vysočiny.

Vítěz se utká s nejlepšími
z celého světa

Vítězný tým opět získá vstupenku na mezinárodní kolo soutěže, které se odehrává ve francouzské Remeši, kde se utká
s vítězi francouzského národního kola a týmy ze všech světových kontinentů.

Třebíčská nemocnice stavbou nového pavilonu
získá moderní operační sály
Dnes třebíčská nemocnice
využívá sedm operačních sálů
a jeden zákrokový sál emergency.
Do léta roku 2022 vznikne úplně nový pavilon operačních sálů
a současná budova projde potřebnou rekonstrukcí.
„V nově vybudovaném pavilonu vzniknou čtyři operační sály,
které budou dočasně, přibližně
jeden rok, fungovat samostatně,
než vysoutěžená stavební firma
zrekonstruuje starou budovu a do
léta 2022 promění původních
sedm nevyhovujících sálů ve čtyři moderní. S dalšími čtyřmi operačními sály v novém pavilonu
tak nemocnice získá celkem osm
operačních sálů a jeden pooperační pokoj s šesti dospávacími lůžky,“ vysvětlil náměstek hejtmana
pro oblast zdravotnictví Vladimír
Novotný (ČSSD).
Stavební práce budou probíhat bez přerušení provozu
v několika etapách. Přesně za
rok budou předány čtyři hotové
sály v nové budově, následně
začne rekonstrukce staré budovy
a v roce 2022 harmonogram prací počítá s předáním čtyř nových

◾ Koncem května zástupci nemocnice, Kraje Vysočina i stavební firmy
poklepali na základní kámen a symbolicky tak zahájili přístavbu i rekonFOTO: KRAJ VYSOČINA
strukci pavilonu. 

sálů. Sály budou propojené jak
s novým pavilonem chirurgických oborů, tak i se stávajícím
pavilonem G. Výstavbu nového
i přestavbu starého pavilonu zaplatí ze svého rozpočtu Kraj Vysočina. Práce vyjdou na bezmála
345 milionů korun. „Cena je nižší, než byl náš původní odhad.

Zajímavostí je fakt, že stavba je
jedním z prvních investičních
projektů, pro které hledal Kraj
Vysočina dodavatele prostřednictvím elektronické aukce,“ pochvaloval si náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku
Martin Kukla (ANO 2011).
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Ochranné štíty z Vysočiny
pomáhají na Zakarpatské Ukrajině
Dvacet sedm nemocnic v partnerskému regionu Vysočiny v Zakarpatské oblasti Ukrajiny dostalo
4 300 ochranných štítů. Humanitární pomoc v hodnotě sto tisíc
korun pomůže tamním zdravotníkům zvládnout mimořádné situace s Covidem-19. Téměř ihned po
dodání začátkem června putovaly
ochranné štíty z Vysočiny do vybraných nemocnic a zdravotnických zařízení napříč partnerským
regionem. „Pomohou nejen ve

městech, ale i na venkově. Snažili
jsme se takto pomoci i městům,
která mají partnerství s municipalitami na Vysočině,“ sdělil ředitel
Krajského úřadu Kraje Vysočina
Zdeněk Kadlec. Ochranné štíty
vyrobila společnost EFKO-karton. Kraj Vysočina využil na pořízení ochranných štítů peníze,
které byly v roce 2020 určeny
na spolupráci s partnerským regionem. Vzhledem ke koronavirové pandemii nebylo možné

Přihlášku a další informace
o soutěži najdete na www.trophee-mille.fr/ceska-republika.
EVA FRUHWIRTOVÁ


uskutečnit plánovanou spolupráci.
„Partnerský region nás v těžké
době požádal o zvážení materiální pomoci a my jsme přistoupili
k nákupu nejžádanější položky,“
uvedl hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Nejedná se o jedinou humanitární pomoc, už v minulých letech
Kraj Vysočina poskytl například
sociální lůžka nebo zdravotnické
vybavení.
EVA FRUHWIRTOVÁ


Vysočina má vlastní
nákupní portál
Dvě hlavní výhody vedly Kraj Vysočina k tvorbě
vlastního nákupního portálu.
Unikátní software, který kraj
a jeho příspěvkové organizace
využívají už téměř tři měsíce,
šetří peníze i čas.
Nákupní portál Kraje Vysočina, který se podobá e-shopům tak, jak je známe, umožňuje nákup nejběžnějších
kancelářských potřeb. Jen za
první dva měsíce provozu zaznamenal 116 objednávek od
53 organizací v hodnotě přes
půl milionu korun. Úspory
v porovnání s dosavadní praxí
dosahují přes 10 %.
„Organizace přesně ví, co
si právě objednávají, ve stejném okamžiku mají informaci o ceně a znají konkrétního
dodavatele, mohou si zboží
prohlédnout v obrazové galerii, která poskytuje i popis.
Každá naše organizace si objednává samostatně a kdykoli
podle svých potřeb,“ vysvětluje náměstek hejtmana Kraje
Vysočina Vladimír Novotný
(ČSSD).
Nový systém umožňuje nejen přímý nákup, ale zároveň
shromažďuje požadavky k realizaci veřejných zakázek na
nákup informačních a komunikačních technologií.
„Elektronizace umožňuje
zkracovat dobu od zadání požadavku na soutěž do doby získání zboží na nezbytné minimum. Zásadním pozitivem je
minimalizace administrace,“
pochvaluje si hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD).
Nový systém eviduje od začátku roku 66 zápisů a výsledkem je nákup ICT za více než
šest milionů korun.
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Lidé z Lukavce se konečně
dočkají obchvatu

◾ Aktuálně se staví obchvaty Velkého Beranova, Nového Veselí a Salačovy Lhoty. V přípravách je také důleFOTO: LIBOR BLAŽEK
žitý jihovýchodní obchvat Jihlavy. 

Neuvěřitelných dvanáct let připravuje Kraj Vysočina
stavbu obchvatu Lukavce na Pelhřimovsku. Přípravy
o několik dlouhých let prodloužily komplikace spojené
s majetkoprávním vypořádáním, respektive s výkupem
pozemků. Konečně je stavba připravená, koncem září
by mohlo být jasné, jaká stavební firma obchvat za
předpokládaných 250 milionů korun postaví.
Práce by měly začít na jaře příštího roku.
Nový obchvat v délce zhruba 2,5 kilometru, po kterém by
se první řidiči mohli projet na
přelomu srpna a září roku 2022,
má odvést tranzitní dopravu ze
silnice II/128 – průtahu městyse. „Současný stav je co do
bezpečnosti zcela nevyhovující
a vše zhoršuje hustá tranzitní
a také nákladní doprava,“ vysvětlil krajský radní pro oblast

stavbu se podařilo získat dotaci
z Integrovaného regionálního
operačního programu ve výši
60 milionů korun,“ informoval
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky
a majetku Martin Kukla (ANO
2011).
Obchvat bude řešit přeložku silnice
II/128 v severojiždopravy
Jan
í
ním směru východně
Hyliš (ČSSD).
zprovozněn
2
2
0
od obce, trasa se neKrajští radní
2
srpen/září
dotkne zástavby obce
začátkem června schválili zaani založení rybníků
dávací podmínky
Loutovec,
Pavlovec
veřejné zakázky, ze
a Pazderák. Jeho součástí
které má v závěru letošníbudou tři úrovňové křižovatky
ho září vzejít dodavatel stav- a tři mosty, z nichž nejdelší bude
by obchvatu. S náklady kraji měřit 58 metrů.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
pomůže Evropská unie. „Na 

Do mezinárodního hackathonu se zapojili
studenti pelhřimovské průmyslovky
Za pouhé čtyři dny měli studenti z celého světa zapojení
do mezinárodního hackathonu vymyslet, navrhnout a naprogramovat prototypy řešení
výzev moderní doby, tentokrát
na témata zadaná v rámci Covid Mobility Race. Vysočinu
reprezentovali studenti Střední
průmyslové školy Pelhřimov –
Martin Lahučký a Martin Borek.
Kvůli pandemické situaci se letošní ročník uskutečnil on-line
formou začátkem června. Studentské týmy z USA, Izraele,
Indie, Číny a České republiky
měly na samotné vytvoření softwaru jen 48 hodin. K dispozici
jim byli mentoři z oblasti IT i jiných oborů. Veškerá komunikace byla v angličtině a probíhala
v online komunikačních platformách, jako je například Slack,
Zoom nebo Skype. „Výsledný
návrh projektu měl pokrývat
nejen technologické řešení, ale
i vizi dalšího rozvoje a uvedení

do praxe,“ vysvětlil za organizátorský tým Kraje Vysočina
Václav Jáchim. Tým z Pelhřimova se rozhodl věnovat hledání atraktivního e-learningového
řešení pro výuku matematiky,
kterou nazvali Mathster.

Cenu Kraje Vysočina
získal tým z Indie

Studenti museli v závěru
absolvovat online obhajoby
svých prací před mezinárodní
porotou. Cenu Kraje Vysočina
získal indický tým. Vytvořil
mobilní aplikaci, která poskytuje aktuální informace o počtu
lidí v různých obchodech a institucích. „Následně nabídne
uživatelům alternativní možnosti, kam si zajít vyřídit to
samé nebo počkat na lepší čas.
Z našeho pohledu to je velmi
zajímavé, inovativní a použitelné i v době po pandemii, zejména ve více osídlených místech,“
shrnul Václav Jáchim.

Zapojení do hackathonu hodnotí hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD) jako
přínosné nejen pro studenty, ale
i pro další účastníky, například
pracovníky odboru informatiky. Ti se zapojili do sledování
průběhu akce nebo hodnocení
samotných projektů. „Zvážíme
uspořádání vlastního krajského
hackathonu, kde by začínající
technologičtí nadšenci dostali
šanci realizovat své vize,“ sdělil
hejtman.
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Hackathon (také
hack day nebo
hackfest) je akce, při
níž programátoři ve
spolupráci s grafiky
a webdesignéry
intenzivně pracují
na zadaném
softwarovém
projektu.

Nákup roušek a rukavic zajistí pro kraj
dynamický nákupní systém
Rychlost provedena nákup ochranných
ní veřejné zakázky
prostředků,
jako
a nižší množstevní
jsou roušky, štíty,
cena. To jsou dvě
ude rukavice, respiráFungovat b
tory nebo ochranhlavní
výhody
né obleky. „Tento
používání takzva36 měsíců
ného dynamického
způsob
nákupu
nákupního systému,
budeme
využívat
jehož prostřednictvím
při doplňování rezerv
bude Kraj Vysočina pro
ochranných
pomůcek.
sebe a své příspěvkové organi- Zaručí co nejnižší cenu, zároveň
zace v následujících 36 měsí- vysokou flexibilitu a rychlost docích zadávat veřejné zakázky dání. Současná trvalá rezerva by

měla v případě další vlny koronavirové infekce vystačit přibližně na měsíc provozu,“ přiblížil
náměstek hejtmana pro oblast
zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD). Dynamický systém
bude sloužit k doplnění trvalé rezervy, naopak ochranné pomůcky pro potřeby běžného provozu
si budou nemocnice, záchranná
služba i pobytové sociální služby
zajišťovat jednotlivě samy.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ


Odvaha rozhodnout a nést odpovědnost
Události spojené s vyhlášením nouzového stavu, které měly poslední tři měsíce zásadní vliv na život v České
republice i u nás v regionu, byly u většiny lidí důvodem
k přehodnocení priorit, k preferenci skutečně důležitých
věcí a také k solidaritě. Pod váhou okolností musel každý
dělat více či méně důležitá rozhodnutí. Vedení Kraje Vysočina a krizový štáb kraje byly téměř denně konfrontovány s novými, zásadními i limitujícími okolnostmi, jejichž
řešení i důsledky se úzce dotýkaly komfortu dosavadního
způsobu života.
Až s odstupem času si uvědomuji, jak zásadní je odvaha a síla k přijetí rozhodnutí o opatřeních, která se dotknou
našich svobod a pohodlí, jak obrovská je zodpovědnost za
dopad těchto rozhodnutí… a jak jednoduché je ty, kteří na sebe tuto odpovědnost vzali, následně soudit.
Fakt, že virová pandemie v České republice měla průběh takový, jaký měla, je výsledkem skutečně přísných a včas přijatých opatření, ochoty veřejnosti tato opatření důsledně respektovat, ale i důvěry v lidi,
kteří tato opatření nařídili s nejlepším vědomím a svědomím. Svou roli v této skládačce sehrály i kraje,
města a obce, které se k situaci postavily velice odpovědně, plnily bez prodlevy zadané úkoly a připravovaly se uvážlivě na horší průběh pandemie, což je úkolem krizového řízení. Fakt, že k fatálním důsledkům
nedošlo a některá opatření možná byla preventivně přijata „zbytečně“, si nesmíme vyčítat. Pouze ten, kdo
je připraven, není překvapen. Nikdo z nás si nedokázal představit, jaké může mít pandemie pro společnost
následky, současný stav je pro nás obrovským zadostiučiněním. Přijměme tedy veškerá opatření s pochopením vůči rozhodnutím, ke kterým měly centrální i další orgány odvahu.
Speciální prostor ve svém příspěvku chci nakonec věnovat všem, kteří pomáhali, vzali na sebe odhodlání vzdát se vlastního profitu ve prospěch ostatních, a to bez veřejné publicity i bez ohledu na logistické
komplikace. Bylo vás jen na Vysočině opravdu hodně. Fakt, že o vás nevíme, neznamená, že si vaší pomoci nevážíme, naopak, patří vám velký dík!
MUDR. JIŘÍ BĚHOUNEK, HEJTMAN KRAJE VYSOČINA
15. 6. 2020

ARCÁDE COLOR s. r. o. Luka nad Jihlavou • BEL Sýry Česko a. s. • Bovys, s. r. o.
MODETA STYLE s. r. o. • Požární bezpečnost s. r .o. • Valeo Compressor Europe s.r.o.
VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti • Atix tisk, s. r. o. • MANAUT DESIGN s.r.o. • ALLIVA, spol. s. r. o.
EFKO–karton, s. r. o. • EXIT 112 s. r. o. • Věznice Světlá nad Sázavou • Horácké divadlo Jihlava
a mnoho dobrovolníků z celého kraje, kteří se zapojili do výroby látkových roušek,
ochranných štítů a logistiky.
Zvláštní poděkování směřuje ke složkám Integrovaného záchranného systému
Kraje Vysočina – profesionálním a dobrovolným hasičům, policistům, záchranářům
a vojákům, stejně tak lékařům, sestřičkám a pracovníkům v sociálních službách,
kteří pracovali v době nouzového stavu v první linii.

Mýty a fakta o zemědělství
Nejen v médiích, ale také
mezi lidmi se objevují nejrůznější smyšlené nebo zavádějící
informace a mýty o českém zemědělství. Řada z nich je založená na mylných předpokladech
a často nedostupných faktech.
Prostřednictvím série několika
článků o zemědělství na Vysočině se pokusíme některé mýty
vyvrátit a upozornit na všeobecně méně známá fakta.

Druhý mýtus: Zemědělci
mohou za masivní
vodní erozi půdy

Často se mluví o tom, že
zemědělci prý způsobují erozi
půdy. Přitom se většinou zaměňují pojmy, jako je ohrožení vodní erozí, která je daná místními
podmínkami a skutečná eroze,
tedy erozní události. Výzkumný ústav meliorační a ochrany půd (VÚMOP) spočítal, že
vodní erozí může být v Česku
ohroženo až 60 % zemědělské
půdy. Je to především proto, že
naše republika není žádná placka, ale naopak je velmi členitá,
což pro Vysočinu platí dvojnásob. Spočítaných 60 % ohrožené zemědělské půdy má proto
vést k opatřením, která mají

◾ Existuje celá řada protierozních opatření, která mohou zemědělci vyFOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ
užívat.

za cíl erozi předcházet. Čísla
VÚMOP dokládají, že každý
rok jsou evidované maximálně
dvě erozní události na okres,
což není v porovnání s ostatními zeměmi EU vůbec špatné,
právě naopak. „Je také důležité
rozlišovat, jestli erozi způsobují
svou činností zemědělci, nebo
je důsledkem nejrůznějších stavebních zásahů, výstavby cest
a podobně, což zemědělci nemohou ovlivnit,“ zdůrazňuje
krajský radní pro oblast zemědělství Martin Hyský (ČSSD).
Co však zemědělci ovlivnit
mohou, je volba pěstovaných
plodin a dodržování legislativně
daných protierozních opatření,
jako je například pěstování kukuřice systémem Strip-till, tedy

páskovým zpracováním půdy
a setím předplodiny s cílem bojovat proti erozi. „Od roku 2019
je proti erozi chráněno 25 % zemědělské půdy. Na pozemcích
v tomto režimu není možné pěstovat takzvané plodiny s nízkou
ochrannou funkcí. Ministerstvo
zemědělství navíc od letoška
zavedlo povinnost dodržet maximální výměru jedné plodiny
na těchto ohrožených půdách na
30 hektarů,“ vysvětluje Martin
Hyský.
Podle údajů Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního
jsme v závěru roku 2019 měli
na Vysočině 407 983 hektarů zemědělské půdy, z toho
314 401 hektarů půdy orné.
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Krajské investice dávají lidem práci
Martin Kukla (ANO 2011),
zastupitel a náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky
a majetku

Při správě současných financí
Kraje Vysočina
je nutné se řídit
zdravým
rozumem a zohlednit
maximální efekt investovaných
prostředků na regionální ekonomiku. Kraj Vysočina už dříve
avizoval, že dokončí veškeré
zahájené strategické projekty
a zahájí všechny další, které
jsou připraveny. V praxi to znamená, že propady v příjmové
části krajského rozpočtu, způsobené nižší výtěžností sdílených daní, v žádném případě
neohrozí investiční plány Kraje
Vysočina. Týká se to jak zdravotnictví, dopravy, sociálních
služeb, školství, tak i kultury.
Pokračováním v plánovaných investičních aktivitách
dává Kraj Vysočina regionu
signál, že chce být součástí

oživení regionální ekonomiky,
udělá vše pro udržení pracovních míst, a tím i zachování
kupní síly obyvatelstva. Pozitivní praxe investičního přístupu klíčových regionálních
zadavatelů, ke kterým Kraj
Vysočina dlouhodobě patří, by
mohla být inspirací i pro další
zadavatele z řad municipalit na
území kraje.
Prozíravým přístupem a odpovědnými zásahy vytvářel
Kraj Vysočina v minulosti velkorysé rezervy, které nyní může
postupně uvolňovat, a zmírňovat tak dopady evidentní
ekonomické krize na region.
Díky tomu můžeme pokračovat
v dostavbách obchvatů Velkého Beranova, Nového Veselí
i Salačovy Lhoty, zahájit jihovýchodní obchvat Jihlavy a už
brzy i obchvat Lukavce. V různých fázích příprav jsou i obchvaty Velké Bíteše, Jaroměřic
nad Rokytnou, Okříšek, Moravských Budějovic, Nového
Města na Moravě, Chotěboře,
Brtnice, Zašovic nebo například

Slavětic. Podle plánu běží generální opravy kaple Panny Marie
Bolestné u hradu Kámen a pokračujeme ve stavbě tamního
návštěvnického centra, na podzim zahájíme stavbu domova
pro seniory v areálu Nemocnice
Jihlava nebo novostavbu dětského pavilonu pro Nemocnici
Pelhřimov a budujeme pavilon nových operačních sálů
Nemocnice Třebíč. Abychom
mohli v investicích ve prospěch
občanů pokračovat minimálně
ve stejném tempu i v dalších
letech, je třeba plánovat – ani
tuto činnost Kraj Vysočina neomezil. Aktuálně se soustředíme
například na stavební záměry
parkovacích domů v areálech
nemocnic Havlíčkův Brod, Třebíč i Jihlava, plánujeme novou
sportovní halu pro střední školy i vyžití občanů ve Žďáře nad
Sázavou, na papíře máme nové
dílny pro SPŠTA Jihlava a obrysy dostává nový pavilon geriatrie pro Nemocnici Jihlava.
Krajské peníze dávaly, dávají
a budou dávat lidem práci.

Maturita z matematiky
Miloš Vystrčil (ODS),
zastupitel Kraje Vysočina, předseda
Senátu PČR

Končí
první
polovina června
a v Senátu jsme
právě
většinově
odhlasovali
zrušení povinné
maturity z matematiky. Předpokládám, že většina studentů
jásá, konečně je jasno a navíc
celá řada z nich si oddechla.
Přiznávám, že jako bývalý učitel matematiky a fyziky
jsem z celého „cirkusu“ okolo
matematiky a maturity z matematiky rozpačitý. Jsem totiž
přesvědčen, že matematika je
jazykem, který když člověk
zvládne, tak potom významně
zvyšuje svoji šanci zvládnout
se ctí celou řadu životních situací. A nemám nyní na mysli

jenom půjčku v bance, vyjednání hypotéky nebo třeba obyčejný nákup.
Matematika nás totiž učí kritickému myšlení, učí nás rychleji a přesněji rozlišit pravdu od
lži, realitu od fabulace, výmysl
od skutečnosti. Matematika nás
učí nalézt chybu v řadě za sebou
jdoucích a na sebe rádoby logicky navazujících vět. Matematika je nástrojem, který dlouhodobě, úspěšně a přesně popisuje
realitu, a je jedno, zda se jedná
o účetnictví firmy, stav konta
v bance, míru zadlužení nebo
třeba pravděpodobnost výhry
v nějaké loterii nebo sázce.
Osobně jsem však bohužel
při studiu způsobu nastavení
současné maturitní zkoušky
z matematiky dospěl k názoru, že to šlo obtížně udělat
hůře. A tak se vlastně tomu
odporu proti povinné maturitě

z matematiky nakonec ani nedivím. Zároveň jsem ale přesvědčen, že by bylo velmi nebezpečné na matematickou gramotnost
rezignovat. Velmi bych se proto
přimlouval za zavedení povinných výstupních testů ze základní školy a uvažoval bych
o dobrovolné možnosti testování úrovně znalosti matematiky
i na školách středních.
Také je velmi důležité matematiku popularizovat a zejména dobře učit. Víte například, že
nejmenší dokonalé číslo je číslo
6? Dokonalé číslo se pozná tak,
že je součtem všech svých dělitelů kromě sebe samého (6 = 1
+2 +3). Kdo z vás nalezne bez
internetu a počítače další dokonalé číslo do tří minut, může
být na sebe pyšný a já se s ním
v Senátu rád osobně potkám.
Stačí, když mi napíšete o svém
úspěchu email.

Odkaz Antonína Kaliny
Miloš Hrůza (ANO 2011),
zastupitel Kraje Vysočina

Každoroční
anketa Zlatá jeřabina, hodnotící
kulturní projekty
v našem kraji,
byla sice letos za
nastalé situace vyhlášena tiše
bez ceremonií, ale s o to zvučnějším jménem. Třetí místo
totiž hlasující udělili expozici
v třebíčské židovské čtvrti věnované zachránci židovských
dětí, Antonínu Kalinovi. Ač
se to zdá neuvěřitelné, o Kalinově hrdinství se nevědělo až
do roku 2012, kdy ho ocenil

izraelský památník Jad Vašem
titulem Spravedlivý mezi národy – udělovaný osobám nežidovského původu za záchranu
Židů během holocaustu – za
to, že svým jednáním zajistil
přežití více než 900 židovských
dětí. Sám jako vězeň v koncentračním táboře Buchenwald.
Kalina se v systému vězeňské
samosprávy stal díky své jazykové vybavenosti správcem dětského bloku. Dětem poskytoval
přikrývky, léky i potraviny. Šel
ale mnohem dál. Přepisoval
seznamy židovských příjmení
na křesťanská, z bloku vytvořil falešné centrum epidemie
tyfu, odstraňoval žluté hvězdy

z oblečení a vysvětloval samotným, různě starým dětem z celé
okupované Evropy, že pro tuto
chvíli Židy nejsou. Přesvědčil
tak ale především i své nacistické věznitele. Tímto způsobem
odvrátil deportace dětí na smrt
a ty se dočkaly osvobození. Expozice Děti Antonína Kaliny je
věnovaná i jim. V pozdějším
životě se totiž stávaly významnými osobnostmi. Zmiňme například nositele Nobelovy ceny,
Imreho Kertész a Elieho Wiesela. Všechny zachráněné připomíná kovaný strom nesoucí
lístky se jmény přeživších dětí.
Zářící Strom života jako připomínka odkazu Antonína Kaliny.

Stát jako papaláš?
Miroslav Houška (KDU-ČSL),
zastupitel Kraje Vysočina

Papalášský
model rozhodování vypadá takto:
„My tady nahoře
nejlíp víme, co je
pro vás dole dobré
a co ne.“ Bohužel tento model
připomněla nedávná snaha našeho státu, který si chtěl na kompenzaci koronavirových škod
„stáhnout“ peníze vyčleněné pro

obce a kraje. Přitom právě obce,
města a kraje nejlíp vědí, kde
konkrétně mohou ve složitých
situacích pomoci. Jejich akceschopnost se osvědčila i během
této krize. Ostatně i proto byly
zřízeny – aby řešily konkrétní
problémy na svých územích.
Teď jim stát tuto příležitost hodlal omezit, a když se samosprávy
vzbouřily, pohrozila ministryně
financí zastavením kompenzací
pro živnostníky. Nakonec se dojednalo, že se část peněz obcím

vrátí formou bonusů. Což sice
vypadá uspokojivě, ale je to zbytečný úkon, díky kterému chce
stát vypadat jako nenahraditelný.
Praha je přeplněna centrálními úřady, jejichž efektivitu
snižuje byrokracie, která vás
odradí, třeba při vyřizování žádosti o dotaci. Budu rád, když se
plné rozhodování vrátí na tu nejnižší úroveň, kam je to možné.
A s ním i peníze, které umožní
obcím a krajům rozhodovat o jejich vlastní budoucnosti.
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Nemocnice opět v běžném režimu
Vladimír Novotný (ČSSD),
zastupitel a náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast zdravotnictví

Všech pět nemocnic
Kraje
Vysočina už od
května
funguje
v běžném provozním režimu.
Z areálů zdravotnických zařízení pomalu mizí triážní stany,
to však neznamená, že bychom
v krajských zdravotnických zařízeních rezignovali na prevenci. Způsob třídění příchozích je
v nemocnicích nyní řešen individuálně, např. Nemocnice Jihlava využívá pro nutné zdravotní prokazování on-line aplikaci,
což se v praxi setkalo s velkým
ohlasem, a v důsledku šetří nejen čas personálu, ale především klientů, kteří nemusí čekat

u triážního vchodu. Obvyklý
chod našich nemocnic bude ještě chvíli nabírat na obrátkách,
ale už nyní se rozjela obvyklá
operativa. Proto lékaři apelují
na všechny své pacienty, aby se
neobávali preventivních prohlídek, neodkládali kontroly a důsledně absolvovali bez meškání
veškerá nutná vyšetření.
Vedení Kraje Vysočina navrhlo krajskému zastupitelstvu
schválit
šedesátimilionovou
finanční pomoc pro všechny
krajské nemocnice. Tyto peníze
by měly být pro nemocnice především určitou jistotou a měly
by pokrýt neplánované výdaje
spojené zejména s řešením situace kolem veškerých nutných
opatření v souvislosti s nemocí
Covid-19 nebo kompenzovat
alespoň částečně dosavadní ekonomické propady. Kraj

Vysočina, jako zřizovatel pěti
krajských nemocnic, má velký
zájem na tom, aby se ve všech
hospodářských oblastech regionu vrátil život do původních kolejí nebo aby se alespoň přiblížil
předCOVIDové době, kdy se
lidé nebáli podat si na pozdrav
ruku nebo se na sebe kdekoli bez krytí obličeje usmívat.
A zároveň bychom chtěli požádat pacienty a jejich návštěvy
o dodržování všech epidemiologických pravidel pro ochranu
zdravotnického personálu. Bez
nich bychom péči o naše občany pacienty nemohli realizovat.
Pokud na sebe budeme opatrní
a budeme důsledně dodržovat
veškerá hygienická opatření, je
velká pravděpodobnost, že léto
strávíme bez nutného módního
doplňku – roušky. Moc bych to
všem přál.

Stárnutí populace bereme jako výzvu
Pavel Franěk (ANO 2011),
zastupitel a náměstek hejtmana
pro oblast sociálních věcí

Výrazným
demografickým
trendem současné
doby je stárnutí
populace. Prodlužování délky života a současně
nižší počet narozených dětí má
za následek výrazné zvýšení
podílu osob starších 65 let v populaci. Předpokládá se, že v roce
2050 budou senioři tvořit celou
jednu třetinu všech obyvatel.
Stárnutí populace se nám zvrátit
nepodaří, činíme však různé kroky k tomu, aby senioři zůstávali
co nejdéle aktivní, soběstační
a společensky angažovaní. Proto
se v Kraji Vysočina zaměřujeme
na jejich vzdělávání, rozvoj seniorských kompetencí, bezpečnost

a zdravý životní styl. Podporujeme Senior Pointy a seniorské
organizace, které seniorům nabízejí vzdělávací akce, přednášky,
pohybové aktivity, kurzy zaměřené na bezpečnost a sebeobranu
a poskytují jim široký informační servis. Setkáváme se se starosty a motivujeme je k realizaci
seniorských aktivit a komunitního seniorského života na obecní
úrovni.
Počítáme však i s tím, že
bude neustále stoupat počet seniorů, kteří budou vzhledem ke
zhoršenému zdravotnímu stavu
potřebovat pomoc. Jim jsou pak
určené pobytové, ambulantní
a terénní sociální služby. Dlouhodobě se zaměřujeme na jejich zkvalitňování, modernizaci
a zvyšování kapacit a dostupnosti. Úspěšně byla realizována
přístavba Domova pro seniory

v Havlíčkově Brodě s kapacitou
109 lůžek, nový domov pro seniory vznikl i v Telči a Pacově.
Zahájeny byly stavby nových
domovů pro seniory v Humpolci
a Chotěboři, ještě v tomto roce
začne výstavba domova pro seniory v Jihlavě.
Zvláštní péči věnujeme problematice sociálně zdravotního
pomezí. Lidé stále více potřebují kombinaci sociálních
a zdravotních služeb, a je proto
nutné se zaměřit na jejich propojování, spolupráci a koordinaci. Nezapomínáme ani na
podporu dobrovolníků a neformálních pečujících, kteří se
o své blízké starají doma a bez
kterých si péči o nemocné a závislé osoby jen stěží dokážeme
představit. Myslím, že v Kraji
Vysočina na seniory rozhodně
nezapomínáme.

Kraj se vůči obcím chová jako lišák
Pavel Janoušek (KDU-ČSL),
zastupitel Kraje Vysočina

Strategií zastrašení a následné záchrany se
zřejmě inspirovalo vedení Kraje
Vysočina. Jak jinak si vysvětlit situaci, kdy vedení kraje obcím navrhlo, aby
si zaplatily i autobusy a vlaky,
které vozí děti do škol. Kraj
tak chytře využil situace, kdy
se mění systém veřejné dopravy. My jako starostové jsme
nevěřícně koukali na navržené smlouvy, které po obcích

požadují zaplatit 70 Kč za každého občana. Nešlo přitom
o spoje, které si obec objedná
navíc (na těch se logicky podílí), ale šlo o základní obslužnost, která obsahuje už zmíněné spoje do škol. Chtít po
obcích platit za školní autobusy
je přitom v rozporu se zákonem
– školský zákon v § 178 říká,
že „kraj je v rámci dopravní
obslužnosti povinen zajistit dopravu do školy a z ní“, pokud to
má žák dál než čtyři kilometry.
Divím se, že si kraj tento zákon
neohlídal, a celkem tak chtěl
obce našeho kraje „pumpnout“
o 36 milionů korun.

Nicméně podle posledních
informací se kraj buď zalekl
reakcí, nebo si přečetl zákon.
A předkládá to tak, že on vlastně vychází obcím vstříc a že
jim milostivě pomůže. Přitom
o pomoc nejde, jde o dodržení zákona. Navíc 36 milionů korun je v 12miliardovém
rozpočtu kraje zanedbatelnou
položkou. Chápu, že kvůli
koronaviru hrozí propady příjmů všem – a že stejně chytře
si naopak od krajů „stahuje“
peníze premiér, ale přesto si
myslím, že takto se vzájemná
důvěra mezi obcemi a krajem
nebuduje.

Lidé, bděte
Josef Zahradníček (KSČM),
zastupitel Kraje Vysočina

Za
několik
málo týdnů vstoupíme do druhého
pololetí letošního
roku, roku 2020.
Rád bych se ale
vrátil na konec loňského, kdy
jsme si mnozí dávali předsevzetí, jak a co budeme dělat lépe.
Jak se budeme chovat, plánovali jsme, jak budeme cestovat,
kde budeme trávit s rodinou zaslouženou dovolenou… Ale za
dva tři měsíce letošního roku
bylo a pro mnohé i nadále je
všechno jinak. A to díky novému, „kde se vzal, tu se vzal“
koronaviru, který dostal označení SARS CoV-2 - Covid 19.

Dotkl se téměř všech států světa
a v mnohých byl následně, a to
i včetně naší vlasti, vyhlášen
nouzový stav. Dnes bych již asi
veškerá vyhodnocení ponechal
na odbornících. Ať předloží
nám politikům návrhy řešení,
včetně poznatků ze světa, a na
nás by mělo být schválení rázných opatření pro budoucnost.
Přes všechny klady a nedostatky patří poděkování všem
za zvládnutí kalamitní situace
v naší zemi i ve světě a je jen
na nás, na občanech ČR, jak
budeme i v budoucnu dodržovat
navržená a schválená opatření
při různých mimořádných událostech a situacích.
Nesmíme však také zapomínat na další důležité události
prvního pololetí letošního roku.

Nelze všechny vyjmenovat, tak
jen krátce. Velice mne zaráží
chování „politiků“ – přepisování dějin, historických událostí
spojených např. se 75. výročím konce druhé světové války,
odstraňování soch a budování
„nových kultů osobností“ jedině správných a spravedlivých.
Všem by mělo být jasné, že jak
se do lesa volá, tak se z lesa
ozývá.
Přes všechna očekávaná negativa vám přeji krásné prožití
prázdnin a dovolených a vše
dobré ve druhém pololetí letošního roku. Nechce se mi to ani
napsat, ale situace je asi velice
vážná, a přes všechna poděkování a přání se s vámi loučím
propůjčeným pozdravem –
LIDÉ, BDĚTE.
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Dovolená
doma
to je dovolená na Vysočině
Venkovská idylka made in Vysočina

ÚVODNÍK
Lákáme Čechy k dovolené na Vysočině

Nejkrásnější pohled na
svět je z koňského hřbetu.
Souhlasíte? Nebo jste to ještě nezkusili? Tak neváhejte,
vždyť všechno je jednou poprvé. Kůň je obdivuhodné, inteligentní zvíře a přímý kontakt
s ním vám přinese nezapomenutelný zážitek. Na Vysočině
je spousta jezdeckých stanic
i s ubytováním, kde můžete
získat základní jezdecký výcvik. Zkušení koňáci si mohou koně půjčit a využít třeba
i zdejší jezdecké stezky.
www.vysocina.eu

Na Jihlavsku
k prameni Dyje

Q RANCH v Bezděkově
nabízí dovolenou v koňském
sedle i bez. Ubytování je
v apartmánech hotelového
typu, v penzionu nebo jen
v běžné turistické třídě, vybere si každý. Majitelé ranče
nabízejí vyjížďky na koni pro
úplné začátečníky i pokročilé jezdce, výcvik na jízdárně,
vícedenní pobyty zaměřené
na westernové ježdění. Pro
zpestření programu je v areálu možnost rybolovu, grilování, wellness či ochutnávky vín
v kombinaci s nakládanými
sýry. Děti se zabaví třeba dováděním v zorbingových koulích. Zkušení jezdci na koni
mohou vyrazit na šestihodinový výlet na hrad Roštejn.
Daleko to není ani do Telče
(11 km) a k Velkopařezitému rybníku nebo do Třeště
(8 km), kde je lákadlem supertajný bunkr S-7.
www.qranch.cz

Na Pelhřimovsku
pod Křemešník

Farma Hrnčíř v Proseči
pod Křemešníkem je vhodným místem k dovolené pro
aktivní jezdce i pro začátečníky, kteří mohou nejprve

absolvovat výcvik. Ubytování je v útulném apartmánu
v selském stylu. Koňskou
dovolenou si lze zpestřit zajímavými výlety. Poutní místo
Křemešník zve k vycházce
kolem studánek Stříbrná,
Zlatá, U Dubu. Vylézt můžete
na rozhlednu Pípalku, projít
se křížovou cestou. Dětem se
bude líbit obří maketa středověkého hradu Větrný zámek
a hlavně lanové centrum. Nedaleký Pelhřimov (6 km) pak
láká do Muzea rekordů a kuriozit, na vyhlídkovou věž či
do Muzea strašidel.
www.farmahrncir.cz
www.dobryden.cz

Na Žďársku
za paňmámou

Přímo rodinné péče se dostane hostům statku v Blatinách u Sněžného poblíž

Nového Města na Moravě.
Světnice U Paňmámy totiž
nabízí poctivou českou kuchyni, již ocenil i Lukáš Hejlík ve své Gastromapě. Vyjížďky na koních nádhernou
krajinou Žďárských vrchů
začátečníky jak začátečníky,
kteří mohou využít nabídky
výcviku, tak zkušené jezdce.
Někoho zláká vyjížďka v kočáře. Děti si mohou užít program s koněm, při němž si
vyzkoušejí kartáčování a samozřejmě se i svezou v sedle.
A pokud je ani tohle neutahá, vezměte je do pohádkové
vesničky Podlesíčko v Podlesí u Sněžného, do Jimramova
(6 km) na zříceninu hradu
Štarkov a vrchol Prosička
nebo do Horáckého muzea
v NMNM (17 km), kde je expozice Strašidelné podzemí.
www.statek-blatiny.cz

Na Havlíčkobrodsku
mezi zvířátka

Dovolenou v tiché pohodě
rodinného penzionu na pomezí Žďárských vrchů a Železných hor nabízí Džekův
ranč s restaurací, minipivovarem, jízdárnou i vlastní oborou s ovcemi, berany, slepicemi, daňky, oslem i čínským
prasetem. Zkušení instruktoři
jízdy na koni se věnují začátečníkům. Zdatnější jezdci si
užijí vyjížďky po malebném
okolí, v sedle i v kočáře. Po
programu v sedle koně zbyde
čas i na výlety do okolí, třeba
do Království loutek ve Vojnově Městci. Pozitivní energii
načerpáte při vycházce chráněnou alejí Staré Ransko,
stejně jako výšlapem na skalní
vyhlídku Čertův stolek v údolí
řeky Doubravy u Chotěboře.
www.dzekuvranc.cz

Cestovní ruch nejen na Vysočině v současné době potřebuje podporu víc než kdy jindy.
Hned s počátkem koronavirové
krize organizace Vysočina Tourism rozjela kampaň Dovolená doma, to je dovolená na
Vysočině v on-linových médiích i tištěných novinách, časopisech, magazínech, v rádiu, na
sociálních sítích.
Zveme vás, turisty, k návštěvě Vysočiny, toho nejlepšího kraje pro vaši letošní
dovolenou. Nabízíme vám ta
nejatraktivnější místa a cíle,
které stojí za to navštívit,
z nichž si odnesete ty nejúžasnější zážitky a vzpomínky, kde
si odpočinete od stresu všedních dní a naberete nové síly.
Máme pro vás tipy na kratší
výlety i dlouhodobé pobyty
s různými druhy ubytování,
od kempů, rekreačních středisek, chalup v přírodě až po
luxusní hotely a apartmány.
A to ve spojení s rozličným
programem a nabídkou aktivit v místě a okolí. Tak aby si
vybral opravdu každý, od mladých a aktivních, přes rodiny
s dětmi až po seniory.
Zveme vás nejen k návštěvě vysočinských památek, ale
hlavně k pobytům v naší čisté přírodě. Vysočina nabízí 3
000 km pěších stezek, 2 500
km cyklostezek, jedenáct rozhleden a spoustu dalších vyhlídkových věží, dvaašedesát
naučných stezek, na pětačtyřicet kempů. Jejich propagací
se snažíme pomoci také podnikatelům v cestovním ruchu,
zejména provozovatelům ubytovacích a stravovacích zařízení i turistických atraktivit,
kteří vám, turistům, poskytují
svoje služby.
Připravili jsme pro vás
mnoho akcí Vysočiny sklářské, dětskou turistickou hru
Vysočinou za skleněnkou,

Pivovarskou stezku Vysočiny, díky kterým propagujeme
sklárny a sklářská místa i provozovatele pivovarů. Kampaň
Dovolená doma, to je dovolená
na Vysočině podpoříme velkou
výstavou v největším krajském
nákupním středisku, v jihlavském Cityparku, která bude
k vidění po celou letní sezonu.
Představíme vám v ní krásy
Vysočiny a nejzajímavější turistické cíle všech regionů kraje.
Náš cíl je společný, děláme
všechno pro to, abyste se na
Vysočině cítili co nejlépe.

DOVOLENÁ DOMA
to je dovolená na Vysočině

www.vysocinatourism.cz
www.vysocina.eu

Pozvání hejtmana Kraje Vysočina
Jiřího Běhounka

Pozvání Jany Fischerové, náměstkyně hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu

Doporučit k návštěvě
nebo k výletu jednu jedinou
vysočinskou lokalitu by nebylo spravedlivé, ale budu se
snažit splnit zadání redakčního týmu této dovolenkové
přílohy. Vlastně pouze navážu na lákavou pivovarskou
stezku a pozvu vás na originální pivní speciály, které
se vaří ve sklepích kláštera
Želiv na Pelhřimovsku už od
roku 2003. Pokud zážitkovou degustaci v klášterním
pivovaru spojíte s prohlídkou národní kulturní památky - premonstrátského kláštera, jistě přivítáte i pozvání
k přenocování v 800 let starém sídle opata.
Dáváte-li před degustací
přednost fyzické zátěži, pak
vás zvu do Vysočina Areny
v Novém Městě na Moravě.
Ano, přesně do těch míst,

Mé osobní pozvání pro
čtenáře přílohy Dovolená
na Vysočině bude souviset
s představením tradičního sklářského řemesla. Na
Žďársku v Karlově od roku
1990 funguje pod vedením
prof. Jaroslava Svobody jeho
autorská dílna. Zájemci si ji
mohou prohlédnout a sledovat skláře při výrobě ručně
tvarovaného hutního skla,
při troše štěstí potkáte mistra Svobodu při návštěvě
expozice skla. Sklárna pravidelně pořádá workshopy
s možností malování skla,
součástí prohlídky je i samotná sklářská huť. Návštěvníci mohou využít ubytování
v místě a ochutnat v některé
z blízkých hospůdek speciality z brambor.
A pokud zastáváte názor,
že skla a jeho krásy není

kde se psala a píše česká biatlonová historie. V létě je to
ráj pro cyklisty, rekreační
běžce, inlinisty i houbaře.
Relaxovat můžete v novoměstských lázních nebo využít nabídku spa procedur
místních hotelů a penzionů.

Těším se, že se na vašich
cestách Vysočinou potkáme.
Tak na viděnou.

www.zeliv.eu
www.vysocina-arena.cz
https://lazne.nmnm.cz

nikdy dost, zastavte se na
svých cestách Vysočinou také
na zámku ve Světlé nad Sázavou, kde je umístěna expozice
historického evropského skla
a unavení turisté zde mohou
odpočívat v luxusních zámeckých apartmánech.

Nechte se příjemně oslovit sklářskými tradicemi
Vysočiny.

www.ags-svoboda.cz
www.zameksvetla.cz
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Spojte oblíbený film
i ochutnávku piva v jedno

Nový dům přírody

◾ Dům přírody Žďárských vrchů.

S prvním prázdninovým
dnem 1. července se veřejnosti otevírá nový Dům přírody
Žďárských vrchů v malebné
obci Krátká, která je vesnickou památkovou rezervací.
Své sídlo našel v historickém
statku č. p. 2 z druhé poloviny
19. století.
Původní hospodářství prošlo během uplynulých dvou
let rozsáhlou rekonstrukcí,
při níž si zachovalo vnější vzhled a ráz, ale uvnitř je
moderní expozice 21. století.
I zde se však dokonale podařilo zachovat vesnický a přírodní styl charakteristický pro
Žďárské vrchy.
Vzniklo tak nové Ekocentrum Chaloupky v Krátké, které nabízí výukové programy,
jejichž základem jsou badatelské batůžky, dalekohledy, GPS

foto: Jan

Uher

navigační přístroje, buzoly,
mapy, lupy i klíče k určování přírodnin. A protože láska
(přírodu nevyjímaje) prochází
žaludkem, je součástí návštěvnického centra nedaleká Hodůňka, čili hospůdka – místo,
kde se hoduje. Najdete ji v bývalé rychtě č. p. 12.
Dům přírody Žďárských
vrchů podporuje šetrnou turistiku. Přijďte pěšky, přijeďte na kole nebo na koloběžce.
Pohodlně a bezpečně zaparkujete ve Třech Studních či
v Novém Městě na Moravě.
Auta v uličkách Krátké vzbudí
nevoli u tamních domorodců.
Lid Žďárských vrchů je mírumilovný a pohostinný, ale své
přírody si váží a dokáže si ji
bránit.

www.chaloupky.cz

Singletraily u Telče
Nejnovější upravené singletrailové trasy pro bikery
s množstvím klopených zatáček a terénních vln se nachází
u Telče. Tři kilometry zábavných stezek jsou postavené
zejména pro děti a méně zkušené jezdce. V terénu jsou ale
vyznačeny i alternativní odbočky, které jsou výzvou také
pro zdatnější jezdce. Velice
atraktivní je úsek s velkým
skokem a přeletem přes potok. Areál navazuje na oblíbenou cyklo a inline stezku
Lipky, ale traily slouží výhradně bikerům. Nechybí zázemí pro odpočinek. V okolí
singletrailů vedou i značené
cyklotrasy, kterými lze navázat na výlety po okolí, například směr hrad Roštejn.

| II

◾ U Telče vyrostly singletraily pro horfoto: trailhunter.cz
ská kola. 

Další atraktivní singletracky jsou součástí Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě.

www.telc.eu
www.vysocina.bike

Který Čech si rád nepochutná na dobrém pivu! Desítky
velkých známých pivovarů
i minipivovarů na Vysočině ho
ročně uvaří hektolitry. Stačí
jen vyrazit po pivovarské stezce, ochutnávat a přitom poznávat i krásy Kraje Vysočina.
Vždyť v blízkosti pivovarů
je spousta zajímavých míst
a atraktivních cílů, které zaujaly i filmaře. A skvělé přitom
je, že občerstvení je tak blízko.
Mnohé pivovary totiž mají své
restaurace, kde nabízejí vedle
různých vzorků tekutého zlata i vynikající jídlo. A některé
také velký kus historie k tomu.

Pivovarská stezka

Naše virtuální stezka spojuje šestnáct pivovarů z Vysočiny. Je vám více než osmnáct?
Vydejte se Pivovarskou stezkou Vysočiny, dejte si v pivovaru pivo a sbírejte razítka.
Až zaplníte celou herní kartu,
získáte upomínkový půllitr s logem Pivovarské stezky

Vysočiny a možnost zúčastnit
se slosování o ceny, jež do soutěže věnovali zástupci jednotlivých pivovarů.
Herní karta je k dispozici
ve všech TIC Kraje Vysočina
a v zúčastněných pivovarech.

Do dalešického
pivovaru za Maryškou

Začít sbírat razítka na pivovarské stezce můžete třeba
v Dalešicích. Že se v dalešickém pivovaru natáčela česká
filmová klasika podle novely
Bohumila Hrabala, totiž Postřižiny, to není žádná novinka.
Ale že jeho historie sahá až
k roku 1609, to asi každý neví.
Pivovar během staletí měnil
majitele, až byl roku 1977 uzavřen a chátral. A pak jej objevil
Jiří Menzel pro svůj film.
Nicméně svou někdejší pivovarskou slávu začal nabírat
až po roce 1999, kdy jej získali
v dražbě nynější majitelé, kteří mu postupně vracejí podobu z období první republiky.

Kozí farma v Ratibořicích
Dvůr Ratibořice chová
na šest set kusů koz bílých
krátkosrstých, z jejichž mléka vyrábí sýry, jogurty, tvaroh a další dobroty, mnohé
označené jako biopotravina.
Vedle toho pěstuje třeba
i levanduli lékařskou, z níž
nabízí levandulový hydrolát s antiseptickými účinky
a olej. Zájemci mohou farmu navštívit každou sobotu

od 14:00 do
17:00, větší
skupiny
kdykoli po
domluvě.
Součástí exkurze je návštěva stájí
i ochutnávka
výrobků.

www.kozimleko.cz

Otevřeli zde i muzeum rakousko-uherského pivovarnictví,
kde se dozvíte mnohé o vaření
piva.
Ochutnáte zde sudové nepasterizované pivo, ale i spoustu dalších dobrot v pivovarské
restauraci. A závěrem se můžete ubytovat v pivovarském
hotelu, abyste na druhý den
vyrazili třeba na vodu Dalešické přehrady. Lodí Horácko
proplujete kolem Wilsonovy
skály, na jejímž vrcholu jsou

nepatrné zbytky středověkého
hradu, a doplujete do Kramolína, skoro až k rozhledně Babylon na Zeleném vrchu. Milovníci techniky si jistě nenechají
ujít prohlídku nitra hráze nebo
také exkurzi do nedaleké Jaderné elektrárny Dukovany.
A ti, kteří dávají přednost přírodě, si raději vyšlápnou naučnou stezkou unikátní Mohelenské hadcové stepi.

www.vysocina.eu

Židovské památky v kraji
Židé se usazovali tam, kde
se konaly významné trhy, na
křižovatkách dálkových obchodních cest a v podhradí
panovnických sídel. Stopy po
židovském osídlení Vysočiny
najdete například v Jihlavě,
Brtnici, Telči, Třešti, Větrném
Jeníkově, Humpolci, Třebíči.
Právě zde se o letních prázdninách konají dvě akce – Šamajim a Oživené židovské

město. Z bývalého židovského
ghetta ve Velkém Meziříčí se
do dnešních dní dochovalo
63 objektů v ulici Novosady
včetně dvou synagog. V Polné
stojí 32 domů přestavěných
v novodobém stylu, synagoga
a rabínský dům. V prostorách
synagogy je umístěno Regionální židovské muzeum.

www.vysocina.eu

Vodní lyžování v Kostelci

Lanový park Křemešník

Jediným místem, kde lze
vyzkoušet vodní lyžování na
Vysočině, je rybník Silniční
v Kostelci u Jihlavy. Tamní
klub Slavoj Kostelec zájemcům na místě zapůjčí veškeré potřebné vybavení a zajistí i odbornou instruktáž.
Děti si mohou zalyžovat od
pěti let. Areál je veřejnosti
otevřen až do září. Vodní lyžování je dobrou zkouškou

V lanovém centru na Křemešníku je na třicet překážek
odstupňovaných jako dětský
park, junior park a vysoký
park.
Velké překážky jsou umístěny na stromech, některé ve
výšce zhruba deseti metrů.
Malé překážky jsou méně
náročné, vhodné pro děti
od tří let. Samozřejmostí je
samojištění.

vaší koordinace, rovnováhy
a schopnosti předvídat.

www.slavojkostelec.cz

www.nakremesniku.cz

Kraj Vysočina slaví 20 let: v červenci a srpnu 2020 je vstupné do všech krajských
expozic pro dospělé 20 Kč, pro děti do 15 let a seniory 65+ ZDARMA.

Hrad Roštejn

Hrad Kámen

Zámek Třebíč

Otevírací doba: ÚT-NE 9-18
Kontakt: 733 161 817, www.hrad-rostejn.cz

Otevírací doba: PO 12-18, ÚT-NE 10-18
Kontakt: 565 426 609, www.hradkamen.cz

Otevírací doba: PO-NE 9-12, 13-17
Kontakt: 568 408 890, www.muzeumtr.cz

Akce:
4.-6. 7.
23. 8.
29. 8.

Akce:
4.7., 5.7., 18.7., 1. 8., 15. 8. Večerní hrané
prohlídky hradu Kámen
1.-2. 8. Kámenské hradohraní

Akce:
26. 6. – 11. 10. Majklova autíčka - výstava malých autíček
sběratele Michala Cakla
23. 7.
Výtvarná dílna v Centru tradiční lidové kultury

Se zlatou růží v erbu
Jazz na Roštejně
Hradozámecká noc

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě ■ Horácká galerie v Novém Městě na Moravě ■ Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě ■ Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace + pobočky hrad Roštejn a Třešť ■ Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace + pobočka Hrad Kámen ■ Muzeum Vysočiny Třebíč,
příspěvková organizace + pobočka Muzeum Jemnice
■
■
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Vydejte se s námi Vysočinou za skleněnkou
Už jste někdy byli přímo
ve sklářské huti? Cítili jste
žár z rozpálené pece a pozorovali skláře, jak nabírá
roztavenou sklovinu, fouká
a točí píšťalou a pod jeho
šikovnýma rukama pomalu
roste křehká křišťálová krása? Je to dechberoucí zážitek! A co teprve výsledek
jeho práce nebo dílo brusiče.
Udělejte si čas a pojďte
projít sklářská místa spolu
se svými dětmi. Díky naší
turistické zážitkové hře Vysočinou za skleněnkou se
zabaví celá rodina. Získáte
spoustu nových poznatků
o prastarém sklářském řemesle. Třeba z čeho se sklo
vyrábí, jak z něj vznikne
sklenička nebo lahev, jakým
způsobem se skleněný výrobek zdobí.
Navštívíte přitom historickou sklářskou Huť Jakub v Tasicích z 18. století.
Podíváte se na zámek ve
Světlé nad Sázavou. Hned
na nádvoří spatříte plastiku
Pocta sklářům, jež je společným dílem skláren a výtvarníků nejen z Vysočiny.

Tvoří ji stovka skleněných
koulí a baněk různě zdobených, probarvených, broušených. Celá instalace má pět
metrů v průměru. Vejdete do

budovy zámku a narazíte na
další skvosty. Výstava Sklo
mluví skrz staletí je prolnuta s exponáty historického
skla. Dílo nejlepších brusičů, kteří se utkali již v šesti
ročnících sympozia broušení
skla, se vám představí spolu
s expozicí Když dva dělají
totéž, není to totéž. Dalším
cílem vašeho výletu bude
sklárna AG Svoboda v Karlově. Jaroslav Svoboda se sklu,
a zejména tavené plastice,
věnuje celý život. Jeho autorská díla uvidíte v rozsáhlé vzorkovně. V huti potkáte

Gotické fresky v Žirovnici
Největší freskovou výzdobou
v Čechách se
může pochlubit
žirovnický zámek
s expozicí nábytkových interiérů 19. století
nazvanou Květiny na šlechtickém sídle i Galerií Jana Havlíka. Hudební salónek zámku
pro změnu přináší informace
o tulipánové horečce neboli

skláře s píšťalou, v brusírně
brusiče. Vyberete si některý
z jeho workshopů a zkusíte
si sami něco vyrobit. Totéž
hned vedle ve sklářské huti

U Hrocha ve Škrdlovicích.
Pod vedením sklářského mistra Oldřicha Šimpacha si
vlastnoručně vytvoříte třeba
křehkého ptáčka. V Horáckém muzeu v Novém Městě

na Moravě a na hradě v Ledči nad Sázavou se pokocháte
historií i současností sklářské tvorby. Na milovské
naučné stezce Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi si
k tomu všemu užijete i procházku nádhernou krajinou
Žďárských vrchů.
Jak na to? Je to jednoduché. Vyzvedněte si na
některém herním místě či
ve vybraném informačním
centru tištěného průvodce
hrou Vysočinou za skleněnkou a začněte sbírat razítka
a duhové skleněnky. Až navštívíte všech sedm herních
míst, posbíráte všech sedm
razítek, získáte skleněnou
odměnu a možnost soutěžit
o deskové hry Vysočina.

www.zirovnice.cz

•
•
•
•
•
•
•

Současné sklo na Žďársku

do 30. 8., Horácká galerie Nové Město na Moravě
Výstava doplněná edukačními programy pro ZŠ, stálá
expozice z tvorby prof. Jaroslava Svobody.

Když dva dělají totéž, není to totéž
– putovní výstava současného uměleckého skla
do 18. 9., zámek Světlá nad Sázavou

Živá ruční výroba skla v Huti Jakub
4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 14. 11., Tasice

Šest kilometrů od Světlé
nad Sázavou se nachází přírodní rezervace Stvořidla.
Řeku Sázavu tu nejčastěji vyhledávají vodáci. Řečiště je
balvanovité, tvoří četné peřeje. V rezervaci najdete řadu
chráněných rostlin i živočichů,
třeba skorce, ledňáčka, vydru,
různé druhy sov a dravců. Romantiku krajiny doplňuje lokálka přezdívaná Posázavský

Den otevřených dveří
ve výrobně vánočních ozdob

22. 8., 8:00–14:00, Horní Bradlo
Návštěvník projde celou výrobu, foukání, malování,
stříbření, smáčení, dekorování ozdob.

Slavnosti jeřabin

27. 8., Žďár nad Sázavou
Galerie Stará radnice a kaple sv. Barbory – vernisáž výstavy skla Klubu výtvarných umělců Horácka.
pacifik. K ubytování lze využít
veřejné tábořiště s penzionem,
jídelnou i kioskem.

www.vysocina.eu

Za adrenalinem do Víru

Za významnými českými
politiky 19. století, F. L. Riegrem a jeho tchánem Františkem Palackým, vás zavede expozice na zámku Maleč. Představuje život i dílo
osobností, které významně
přispěly k emancipaci a rozvoji českého národa. Prohlídka je s audiodoprovodem
odborného textu historika
a předního znalce 19. století,

Vírské via ferraty – Ledová
stěna, Jezerní stěna a Horní
vyhlídka – jsou jediné na Vysočině. Všechny nabízejí překrásné výhledy do údolí řeky
Svratky a na hráz vírské vodní nádrže. Můžete si na nich
vyzkoušet zážitkové lezení
pro celou rodinu, které je na
vlastní nebezpečí a výhradně
s patřičnou výbavou – tedy
ferratovým setem a přilbou.

www.zamekmalec.cz

Hrad Ledeč nad Sázavou
Expozice Sklářství na Vysočině provede návštěvníky
mimo jiné historickým a uměleckým vývojem sklářství na
Českomoravské vrchovině.

Huť Jakub – Tasice 1, Tasice – Bělá, 584 01 Ledeč n. S.
Hrad Ledeč nad Sázavou – Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč n. S.
Zámek Světlá nad Sázavou – Zámecká 1, 582 91 Světlá n. S.
Sklárna Svoboda – Karlov 31, 591 01 Žďár nad Sázavou
Sklářská huť U Hrocha – Škrdlovice 272, 591 01 Žďár nad Sázavou
Horácké muzeum – Vratislavovo nám. 114, 592 31 Nové Město n. M.
Milovská naučná stezka – Křižánky (razítko získáte v kavárně)

Za Palackým na zámek Maleč

profesora Jiřího Štaifa z Univerzity Karlovy.

Stálá expozice Sklářství na Vysočině

Herní místa:

Rájem vodáků jsou Stvořidla

tulipománii. Turisté v areálu najdou i špýchar
věnovaný
venkovským tradicím
a řemeslům s venkovskou světničkou a keramickým betlémem nebo pivovar
s expozicí knoflíkářství a perleti, šicích strojů a pivovarnictví.

Vysočina sklářská,
kalendář akcí

Tavba skla v replice středověké sklářské pece
29.–30. 8., Havlíčkův Brod (Vlkovsko)

Sklářská pouť na hradě v Ledči nad Sázavou

12. 9., Ledeč nad Sázavou
Tradiční staročeská pouť, tentokrát tematicky věnovaná sklářům. Ukázky sklářského řemesla, sklářská pec,
bohatý doprovodný program ke stálé expozici Sklářství na
Vysočině.

Když dva dělají totéž, není to totéž – putovní výstava současného uměleckého skla
20. 9. – 17. 10., Huť Jakub Tasice

Dny otevřených ateliérů

To je k dispozici v půjčovně
přímo pod skálou.

3.–4. 10., Kraj Vysočina
Slavnost výtvarného umění a tradičních řemesel po celé
Vysočině. Návštěvy ateliérů s možností vyzkoušet si výtvarné techniky a postupy.
Kompletní přehled akcí na www.vysocina.eu

www.ledovastenavir.cz

Divadelní NE-prázdniny Hrajeme Open Air na VYSOČINĚ...

Jihlavská ZOO
HRAJEME v 18:30
30. 6.
3. 7.

Rudyard Kipling
KNIHA DŽUNGLÍ

Hrad Roštejn

7. 7.
14. 7.
21. 7.

HRAJEME v 19:00
10. 7.
11. 7.
17. 7.

14. 8.

18. 7.

J. Hašek, R. Sikora
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA

Hrad Kámen
HRAJEME V 19:00
24. 7.
25. 7.

J. W. Goethe
UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA

DOVOLENÁ DOMA

ČERVEN 2020

Vysočinou s nadhledem

Od sklepa až na půdu

Výhled na krajinu Vysočiny, na
její města, vesnice,
řeky a mosty, kopce i údolí, a někdy
dokonce až za hranice naší země, poskytují četné rozhledny. Například
Alpy lze při dobrých podmínkách
spatřit z druhé
nejstarší rozhledny v České
republice, z Babylonu u Kramolína, ale také z originální
dvoušroubovice na Fajtově
kopci u Velkého Meziříčí.
Z jiných lze zase dohlédnout
na památky ze Seznamu

Neobvyklý zážitek čeká
letos ty, jež se rozhodnou
navštívit Jihlavu – možnost
prozkoumat město doslova od sklepa až po půdu.
Jeden z nejrozsáhlejších
podzemních systémů, jímž
se Jihlava pyšní, nabízí širokou škálu vyžití. Návštěvník prochází podzemním

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na
Vysočině najdete
tři desítky rozhleden a vyhlídkových
věží. Z Oslednice
přehlédnete celou
Telč, z Pípalky na
Křemešníku hrady Lipnice a Roštejn. Pekelný kopec
u Třebíče je spojen s bazilikou sv. Prokopa pověstí
o zkrocení ďábla. Navštivte
vysočinské rozhledny a věže
a získejte trochu nadhledu.

labyrintem chodeb z 14.–16.
století, kde se seznamuje
s využitím sklepů pod měšťanskými domy.
Trasu lze prodloužit o kryt
civilní obrany z dob socialismu a ty nejodvážnější čeká
během prohlídky chodeb
s kolektory i stoupání po ocelových žebřících.

www.vysocina.eu

Výstava o letcích v RAF
Památce čs. letců bojujících
v druhé světové válce za naši
svobodu je věnovaná výstava
Na křídlech za lva. Veřejnosti se otevře od 1. července na
zámku ve Větrném Jeníkově.
Každý národ by si měl vážit
svých hrdinů. A čs. letci sloužící v Britském královském
letectvu jsou jedněmi z nich.
Výstava seznámí s jejich životem a osudy, ukáže mnohé
technické exponáty, uniformy,
modely letadel a další památky a zajímavosti, třeba i o letectvu první republiky, protektorátu, záchraně letce na
moři, pozemním personálu či
radiostanicích. Výstavu včetně

Potom už rychle narovnat
záda a hlavu vzhůru. Při výstupu na jedinou dochovanou
bránu Matky Boží, umožňující
kdysi přístup do opevněného
města, se přes obrazy G. Kruma obeznámíte s historií
Jihlavy a shlédnete ji z ptačí
perspektivy. Pak už čeká slibovaná půda. Zvědavci uvidí

skutečný unikát, pětipatrový
krov kostela sv. Jakuba Většího, a i když někomu chybí odvaha mistrů tesařů z 16. století,
bezpečnost návštěvníků zajistí
pohodlné pochozí lávky.

je třeba si počínat nenápadně, aby hledání „pokladu“
nevzbuzovalo pozornost nezasvěcených osob (vtipně nazývaných mudlové) a nedošlo
k prozrazení skrýše. Vysočina
patří spíše k podprůměrně
zakeškovaným regionům, ale
pokud chcete s touto aktivitou začít, bude vám 3 123 aktivních keší na začátek úplně
stačit, mimochodem nejvíce jich je umístěno v okrese

Žďár nad Sázavou. Náš tip na
rodinný výlet s malými dětmi
směřujeme na Třebíčsko, kde
je umístěna pečlivě zpracovaná keš věnovaná Ondřeji
Sekorovi a jeho nejznámější literární postavě Ferdovi
Mravencovi. Své kouzlo má
i keška umístěná ve Sluneční
zátoce u Ledče nad Sázavou.
Toto místo se stalo inspirací pro spisovatele Jaroslava
Foglara.

vesnice Matongo, lemurů na
Madagaskaru, tapírů a kapybar v deltě řeky Paraná, irbisů
v Himálaji a dalších parádních

míst, kde žijí zvířecí obyvatelé
zoologické zahrady.

Foto: město Jihlava

www.jihlava.cz/podzemi
www.svjakub.cz/prohlidky

Geocaching: výlet s motivací

komentovaných prohlídek lze
navštívit v červenci a srpnu
vždy od čtvrtka do neděle – od
9:00 do 16:00 hodin. Organizátoři počítají s jejím pokračováním i v letech 2021–22. Poté
plánují otevření Muzea čs. letců v RAF Větrný Jeníkov.

www.czechspitfireclub.cz

Užijte si koupání v přírodě
Slunečné počasí letních
prázdnin mnohé zláká do přírody a k vodě. Skvělou volbou
pro příznivce přírodních koupališť může být třeba biotop
Malvíny v Třešti na Jihlavsku.
Funguje na principu zachování biologické rovnováhy, voda
je tak vhodná i pro alergiky.
Z jednoho a půl hektaru celého areálu tvoří 3,5 tisíce metrů čtverečních vodní plocha
s mělkou i plaveckou koupací
částí, s dětským brouzdalištěm, skluzavkou, vodními
chrliči a hřibem.
Pro ty, kteří se chtějí nejen
koupat, ale také rybařit a strávit u vody více času, je dobrou
volbou autokempink Pilák na
břehu Pilské vodní nádrže.

| IV

Roste jeho obliba, a kdo
mu propadl, nedá na něj dopustit. Řeč je o geocachingu.
Jde o jistou formu hry, resp.
geolokační hry, která donutí celou rodinu vyrazit ven
objevovat nová a zajímavá
místa. Cílem je pomocí navigačního systému GPS nalézt
skrytou schránku, které se
říká cache (keš, keška), a to
podle zadaných souřadnic.
Nejde jen o hledání skrytých

Za Mauglím a irbisy do zoo
Zoologická zahrada Jihlava připravila návštěvníkům lákavý program na letní prázdniny. Pro zájemce
o neobyčejné večerní prohlídky s průvodcem pořádá
4., 31. července a 22. srpna
(18:30, 19:00, 19:30) akci

Bazén se slanou vodou objevíte v Jemnici na Třebíčsku
a vedle něj i plavecký bazén
a dětské brouzdaliště, k tomu
spoustu vyžití pro sportovce. Nerezový venkovní bazén
s ohřevem vody si můžete užít
v Lukách nad Jihlavou.

www.vysocina.eu

„krabiček“, oblíbené jsou
takzvané multikeše, kdy je
třeba je rozšifrovat nebo obejít více míst s indiciemi nebo
tzv. mystery, kde je třeba podrobně studovat popis, absolvovat například kvíz nebo
vyřešit matematické rébusy.
Kešky (místa s překvapením)
jsou ukryty na různých místech – v lesích, ve městech,
pod vodou, na skalách... Jde
čistě o individuální hledání,

s názvem Letní putování
jihlavskou zoo. Ta cílí hlavně na rodiny s dětmi. Součástí zhruba dvouhodinové
prohlídky je i doprovodný
program pro děti a drobné
občerstvení.
Pro milovníky přírody
i kultury je tu pak jedna lahůdka, při níž lze obojí skloubit. Horácké divadlo totiž
přímo v zoo odehraje pro děti
i dospělé dobrodružný příběh
Knihy džunglí, atmosféra inscenace tak bude jistě autentická. Open air představení
proběhnou 30. června, 3., 7.,
14. a 21. července a 14. srpna.
A po představení zbyde čas
i na večerní prohlídku africké

www.zoojihlava.cz
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Školní statek v Humpolci
Zemědělství pro studenty v praxi. Tak by se dal velmi
stručně představit Školní statek v Humpolci. Jeho hlavním
úkolem je zajištění zázemí pro
praktickou výuku studentů zemědělských oborů vyučovaných
na České zemědělské akademii
v Humpolci. Budoucí zemědělci se zapojují do všech prací
– ať už se jedná o sklizeň plodin, krmení a odchov hospodářských zvířat, opravy zemědělské
techniky, nebo dokonce o zpracovávání mléka. „V současné
době máme například zapůjčený obilní kombajn, se kterým
se žáci učí pracovat, stejně tak
jako s podmítačem nebo secím
strojem, který si pořídila Česká
zemědělská akademie v Humpolci,“ přibližuje ředitel statku
Jan Mácha. K zemědělství má
blízko, říká o sobě, že je kluk
z vesnice a tam se vždy chovala
zvířata a pěstovalo pro ně krmení. Spolu s ním pracuje na statku
66 kolegů. „Zvířata je potřeba ◾ Pohled na školní statek z výšky. 
krmit každý den a my se o ně
musíme postarat,“ říká. V kraví- Centrum moderního
ně mají 285 dojnic, celkem
zemědělství
Před dvěma roky
se starají o 638 kusů
prošel statek výrazhovězího dobytka
nou obměnou. Za
a o zhruba 500 praStarají se
sat. Věnují se také
desítky milionů
o 285 dojnic
drobnochovu, na
korun z Kraje Vysočina a evropstatku mají husy,
500 prasat
ských
fondů přeslepice i kachy
d
ů
780 ha p
ny. Najdeme zde
stavěli učební halu
i pávy a lamy. Do
ze 70. let minulého
chovu se zapojují právě
století, postavili novou
také studenti. „Chceme, aby vi- halu pro uskladnění moderních
děli, jak se například připouštějí strojů a techniky a také zde vyprasata, jak se rodí selátka, jak rostlo zázemí pro výkrm prasat
se o ně musí člověk starat,“ vy- a pro drobnochovy.
práví Jan Mácha.
Obhospodařují 780 ha země- V minimlékárně si studenti
dělské půdy, část tvoří louky a na vyrobí jogurty a sýry
Co se na farmě vyrobí, dá
orné půdě pěstují obiloviny, řepku, ale i brambory, krmné plodi- se i zpracovat. Právě tuto myny a množitelské porosty trav.
šlenku předávají studentům. Ti

Loď brázdí Dalešickou
přehradu už 14 let
Jediná lodní doprava na Vysočině začala v našem kraji fungovat přesně 1. července roku
2007. Původně brázdila vody
Dalešické přehrady na Třebíčsku
26 metrů dlouhá a 30 tun těžká
loď s názvem Vysočina, kterou
na hladinu přehrady vůbec poprvé spustili 28. června 2007.
Kormidla lodi vyrobené v roce
1958 v Maďarsku, která pod
názvem Dyje několik desetiletí
překonávala vlny Vranovské přehrady, se chopil zkušený kapitán
Petr Zicha. Sám na lodi i bydlel.
V průběhu let se provozovatelé lodní dopravy střídali, s nimi
také kapitáni a nakonec se vyměnilo i plavidlo. Vysočinu nahradila loď Horácko, která na svou
první plavbu vyrazila na Nový
rok 2012. Pojme 115 pasažérů
a dodnes se s ní můžete nejen
v létě, ale také v zimě po přehradě svézt. Dvaadvacet kilometrů

dlouhá Dalešická přehrada má
jednu zvláštnost, nikdy nezamrzá. Slouží totiž jako přečerpávací
nádrž a její hladina během dne
kolísá i o více než dva metry.

Čtrnáct let soutěže
Bezpečná nemocnice

Rok 2007 byl pro Kraj Vysočina významný ještě jednou událostí. V tomto roce byla poprvé
vyhlášena soutěž Bezpečná nemocnice, za jejímž vznikem stojí
Jiří Běhounek, lékař a hejtman
v jedné osobě. Cílem soutěže je
upozorňovat na možná rizika při
poskytování zdravotních služeb.
Pravidelně se se svými projekty hlásí všech pět nemocnic, nad
kterými Kraj Vysočina převzal
výkon zřizovatelské funkce v roce
2003, a během následujících let
se přidávaly s vlastními projekty
i další nemocnice z celé republiky.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

FOTO: ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC

mají možnost naučit se zpracovat mléko v minimlékárně. Naplno se výroba jogurtů
a sýrů rozjede znovu v novém
školním roce. Ředitel Jan Mácha má v plánu pořádat kurzy
i pro veřejnost. Zájem projevila
i místní základní škola, která
chce připravit pro děti v mlékárně program. „Je to cesta, jak
přivést mladou generaci k zemědělství. My stárneme, ale
půda zůstane a někdo ji musí
obdělávat,“ míní Jan Mácha
a poukazuje na potřebu potravinové soběstačnosti. Vedle mlékárny mají na statku také jatka
a masnou výrobu. Zakládají si
na tom, že jejich výrobky jsou
z vlastního masa, jsou chutné
a poctivé. Prodávají je v regionu a je o ně zájem.

Zlatá podkova má
věhlasné jméno
po celém světě

Na jezdeckém kolbišti hned
vedle statku se už padesát pět
let konají závody všestrannosti Zlatá podkova. Koně a jezdectví neodmyslitelně patří ke
školnímu statku i k Humpolci. Každoročně na ně zavítají
tisíce návštěvníků. Přestože
letošní rok ovlivnila koronavirová pandemie všechny oblasti, ředitel Jan Mácha věří, že
se letošní jubilejní 55. ročník
Zlaté podkovy v srpnu uskuteční. Právě obor jezdectví se
vyučuje na České zemědělské
akademii v Humpolci a na
zdejším statku probíhá praktická výuka.


◾ Týdny příprav a detailního plánování předcházely téměř 180kilometrové cestě lodi Vysočina na Dalešickou přehradu. V závěru června 2007
FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
přijela z Podolska u Písku.

EVA FRUHWIRTOVÁ

O chráněná území se kraj stará pečlivě
Na území Kraje Vysočina
se nachází 203 maloplošných
chráněných území. Mezi nimi
je přes 40 ha zvláště chráněných
rašelinišť a mokřadů u obce Jihlávka na rozhraní okresů Jihlava
a Pelhřimov, které nesou prokazatelnou vegetační stopu období
doby ledové. Přírodní rezervace
Rašeliniště Kaliště v sousedství
Bělohradského rybníka v údolní nivě Hamerského potoka je
jednou z nejcennějších botanických lokalit Kraje Vysočina.
Vzniklo zde rašelinné ložisko
o mocnosti až dva metry. Díky
místním podmínkám je zdejší

lokalita mimořádně bohatá na
rašelinnou vegetaci. „Této i sousední lokalitě V Lisovech musí
být tedy věnována výjimečná
ochrana a péče. Ohleduplné
hospodaření na chráněném území má například podobu fázového kosení. Při seči jsou ponechány nedosečky kvůli hmyzu,
aby mohl dokončit svůj vývoj,“
popisuje radní Kraje Vysočina
pro oblast životního prostředí
a zemědělství Martin Hyský
(ČSSD). Kraj Vysočina ročně
vynakládá 7 milionů korun na
péči o lokality na svém území.
EVA FRUHWIRTOVÁ


RECEPT

Tvarohové knedlíčky
s jahodovou omáčkou

◾ Nejpozoruhodnější rostlinou je třtina přehlížená, která roste v České republice pouze na dvou místech. Jedním z nich je významná lokalita V LisoFOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
vech na Vysočině. 

Program:

Den čisté mobility a
chytré energetiky pro
Kraj Vysočina
Den, čas a místo konání
17. 8. 2020 od 9.00 hod
Karlovo náměstí Třebíč

ZDRAVÝ A BEZEMISNÍ KRAJ
ZELENÁ A CHYTRÁ TŘEBÍČ

- prezentace komplexních technických možností
řešení čisté mobility, energetických úspor a smart city

- odborný seminář zaměřený na dotační politiku čisté
mobility pro veřejnou a firemní sféru
- odborný seminář společnosti E.ON
zaměřený na energetické úspory, chytrou lokální
energetiku a elektromobilitu
- odborný seminář společnosti ČEZ, a. s. JE Dukovany
Podpora jádra jako bezemisního zdroje
- prezentace aktivit města Třebíče

Generální partner:
Generální partner:
Mediální partner:
Odborná spolupráce:

E.ON
ČEZ, a. s. JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
Týdeník Euro
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo vnitra

Cíl: Prezentovat nejmodernější možnosti čisté mobility a chytré energetiky.

- prezentace krajem vybraných firem
- pokračování projektu „Bezemisní města“
- symbolický start pilotního projektu „ozelenění“
České pošty, s.p. - pobočka Třebíč
Možnost zkušební jízdy s vystavenými vozidly.
Akci organizuje neziskový spolek Čistá mobilita, z.s.
Pobočka Praha: Do Čertous 2622/14 193 00 Praha 9 Czech Republic
urbanova@cistamobilita.cz • https://www.cistamobilita.cz/

I přesto, že začátek června
byl deštivý a studený a přibližně
o 14 dní oddálil sběr jahod na
polích na Havlíčkobrodsku, kam
v červnu míří tisíce lidí nejen
z Vysočiny, mohli jsme si v červnu koupit a od poloviny měsíce
už také sami nasbírat sladké
české jahody. Někdo naplnil mrazák, jiný přemýšlel, co dobrého

FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ
z nich uvařit, aby potěšil chuťové
pohárky celé rodiny. Proto přinášíme tip na tvarohové knedlíčky
s jahodovou omáčkou.

Suroviny na 4 porce:

◾ 50 gramů másla ◾ jedno vejce
◾ 3 plátky světlého toastového chleba
◾ 500 gramů měkkého tvarohu
◾ 2 lžíce hladké pšeničné mouky na pomoučení
◾ 10 lístků meduňky na ozdobu
◾ sůl ◾ 50 gramů hrubé pšeničné mouky ◾ 3 lžíce cukru

Na omáčku

◾ 350 gramů jahod ◾ 1 lžíce rumu ◾ 4 lžíce moučkového cukru

Jahody nasypeme do hrnce, zalijeme je rumem, přisypeme cukr
a zvolna je rozvaříme na hustou omáčku. V nádobě ručního mixéru
nasekáme plátky chleba bez kůrky na drť. Do mísy dáme tvaroh,
vmícháme do něj změklé máslo, přidáme mouku, drť z toastového
chleba, vejce a špetku soli a vše opatrně promícháme, až se suroviny spojí a těsto začne tuhnout. Následně těsto na pomoučeném
válu rozválíme na váleček o průměru cca 3 cm a rozdělíme ho na
12 kousků, z nichž vytvarujeme knedlíčky. Do hrnce nalijeme vodu,
osolíme ji a přidáme tři lžíce cukru. Až se začne voda vařit, přidáme knedlíčky a vaříme je asi 8 minut. Na talíři knedlíčky zalijeme
omáčkou a ozdobíme čerstvou meduňkou a kousky čerstvých jahod. Dobrou chuť a sladké léto!


MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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SCHINDELEHO
MINERÁLY
Nečekaný zdroj zdraví
čistě přírodního původu

Certiﬁkace
je známkou kvality
Zvýšení kvality života, snížení únavy,
skleslosti a špatné nálady prokázaly
jak testy tohoto certiﬁkovaného
zdravotnického přípravku, tak i reálné zkušenosti uživatelů. Příroda
někdy dokáže pomáhat velkou
silou a díky stránce www.kamennezdravi.cz mohou nyní i čeští zákazníci najít cestu k tomuto produktu.

Za vaši zkušenost
při dalším nákupu
plechovka zdarma.

Již 30
le
100 % t garance
přírod
původ ního
u

Zdravotnický prostředek
pro každého, bez rozdílu věku
Schindeleho minerály jsou ideální podpora pro mladý organismus,
který potřebuje očistu a povzbuzení, ale také pro seniory, trpící
potížemi souvisejícími s věkem. Tato „léčivá hornina“ přináší pozitivní účinky v široké škále obtíží. Působí blahodárně při překyselení
a zažívacích potížích a ulevuje od obtíží souvisejících s revmatoidní
artritidou či dna, což prokázala nezávislá univerzitní studie.

Každodenní snadné užívání
Samotná aplikace je snadná - můžete
jednoduše polykat kapsle, nebo si objednáte
prášek, který rozmícháte ve sklenici a vypijete.
Zajímavá je také možnost minerály ve formě
prášku použít k vytvoření přírodní pleťové
masky a dodat své pokožce posilnění nejen
zevnitř, ale i zvenku.

Jedná se o certiﬁkovaný zdravotnický prostředek, který na rozdíl od
doplňků stravy prochází velkým množstvím kontrol a testů, které
dokazují jeho účinky i zdravotní nezávadnost.
Co vše Schindeleho minerály obsahují
Kyselina křemičitá, měď, hořčík, chrom, železo, nikl, vápník, kobalt,
draslík, vanad, mangan, titan, sodík, bor, zinek, molybden.
Zdravím Vás a chtěl bych se s Vámi podělit o silný zážitek. Především jsem, stejně jako můj ortoped, velký skepSkutečné
zkušenosti
s užíváním
minerálů
tik k různým
doplňkům stravy
na výživu a zmírnění
bolesti kloubů. Manželka
dostala k narozeninám plechovku
jakýchsi
Schindeleho
minerálů
a
mezi
řečí
se
mi
svěřila,
že
ji
po
týdnu
užíváníváš
přestala
boleto záda
a spí jako
Vážení, jsou to již čtyři roky, co jsem četla v časopise
leták
Schindudek. Já mám diagnostikovanou polyartritidu a bolestí bez prášku neusnu. Beru léky, které mají vedlejší účinky,
deleho minerálech a jejich léčebných schopnostech. V tu dobu jsem
a zrovna jsem je musel vysadit. Tak jsem to risknul a 4 DNY bral ráno do čaje odměrku minerálů. A stal se zázrak!
měla velké problémy s patami - značné bolesti při chůzi i došlapování
Otoky kloubů a bolest ZMIZELY! Loučí se s Vámi
Jan Lávička, Opava

a problémy s kloubní artrózou na rukách. Léčba nepomáhala, proto
si jsem
nase rozmýšlela,
zkouškuzda objednala
minerály
a problémy
začala
je krční
užívat.
Dobrýjsem
den, dlouho
si mám minerály objednat.
Měla jsem
s bolestí
páteře, otoky
měsících
užívání
pat
i kloubů
najsem
rukách.
pravé Po
nohy,třech
vysoký cholesterol,
vysoký
krevní tlakvymizely
a také se mi bolesti
lámaly nehty.
Již po
měsíci užívání
necítila bolesti,
Vaše
minerály
již čtyři
roky
jsemByla
spokojená,
v pohodě
ﬁt!doktorka mi
také otok
na noze
byl menší aberu
při kontrole
tlaku jsem
mělaa120/70.
jsem také na krevním
obraze aapaní
a objednávám
další
říkala, Děkuji
že mám všechny
hodnoty v pořádku.
Nehtydvě
se mibalení.
už také nelámou, ale to je až po půlročním užívání. Vím, že se
Marie
Zeisková,
Krumlov
vše nespraví
hned,
ale vážně to Moravský
funguje. Dozvěděla
jsem se od známé, že má veliké problémy s nehty a vaše minerály
ji doporučila paní doktorka. Objednávám si další minerály i pro své známé.

Zdeňka Kalábová, Kadolec

Minerály v prášku
695 Kč za balení 400 g
Minerály v kapslích
1038 Kč za balení 400 g

Využijte výhodnou nabídku při nákupu 2 a více kusů
Sleva od
2 Ks
3 Ks
4 Ks
6 Ks
12 Ks

Prášek (cena za Ks)
645 Kč
620 Kč
600 Kč
580 Kč
556 Kč

Kapsle (cena za Ks)
963 Kč
926 Kč
896 Kč
866 Kč
830 Kč

Pro sebe a své blízké jednoduše objednejte na www.kamennezdravi.cz nebo na telefoním čísle 777 690 712.
Přidejte se k tisícům spokojených zákazníků, kteří používají Schindeleho minerály a žijí díky jeho účinkům spokojenější život.

Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, T: 233 310 574 • M: 777 337 909, 777 690 712

Uzávěrka příštího čísla je 13. srpna 2020 a distribuce plánovaná od 24. srpna 2020. 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

RV2000247/04

Že ještě neznáte Schindeleho
minerály? Tak pozorně čtěte
následující řádky. Jejich pozitivní
účinky na organismus doložily
svými zkušenostmi tisíce spokojených zákazníků u nás i v Rakousku,
kde dochází k těžbě. Ano, tento
zcela přírodní produkt se skutečně doluje z hlubin země. Jedná se
o horninu unikátních vlastností,
jemně rozemletou do formy
prášku, která se již přes 30 let těží
v oblasti Dolních Rakous. Pokud se
tedy snažíte hledat přírodní alternativy k lékům či různým prospěšným,
ale chemickým přípravkům, jsou
Schindeleho minerály pro vás tím
pravým.
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www.elektrokola-skutry.cz

PROČ MY? ZKUŠEBNÍ JÍZDY, ŠIROKÝ VÝBĚR, S VÁMI JIŽ 11 SEZON
SERVIS A DOPRAVA, REPASE A MĚŘENÍ BATERIÍ

Infolinka: 737 007 875 Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Pražská 3807

RV2000793/02

E:
AKC ENĚ
C
EK V
DÁR 0 KČ KE
1 50 ÉMU
D
KAŽ OJI
T
S R

hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pracovní pozici

OBCHODNĚ-EKONOMICKÉHO NÁMĚSTKA/KYNĚ
RV2000102/06

RV2001002/01

Kompletní znění inzerátu na http://vodarenska.cz/pracovni-prilezitosti/

RV2000987/01

ředitele divize Žďár nad Sázavou

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:

RV2001082/01

Havel MOUKA

602 557 777
mouka@regvyd.cz

RV2000966/44

Uzávěrka
příštího čísla je
13. srpna 2020

Samosběr a prodej
natrhaných jahod
Česká Bělá

Přijďte si natrhat vynikající čerstvé jahody z Vysočiny
Dále nabízíme
• čerstvou českou zeleninu
• nové brambory
• kmín a mák z Vysočiny
• vlastní med
Informace o termínu začátku sklizně, místa sběru na:

Uzávěrka příštího čísla je 13. srpna 2020 a distribuce plánovaná od 24. srpna 2020. 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

RV2001028/01

RV2000512/33

a také na tel.: 606 482 153, 725 424 621

RV2000970/02

www.jahodyhb.cz
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Do práce na kole byla letos
mimořádná výzva
Celorepublikovou květnovou
výzvu Do práce na kole přijali
také jednotlivci a týmy z Vysočiny. „Loni se do akce zapojilo
bezmála 20 000 účastníků, letos
jsme byli vzhledem k okolnostem nadšení i z necelých 16 000
v rámci 50 účastnických měst
po celé republice. Ještě v březnu v době registrací a současně
největších opatření proti šíření
COVID-19 jsme totiž zvažovali i zrušení celé akce,“ popisuje
hlavní koordinátor Jan Haruda ze
spolku AutoMat. Na Vysočině se
zapojila opět všechna okresní
města a registrovaných účastníků
bylo v rámci kraje tentokrát 763.
Například v Třebíči se do letošního desátého ročníku zaregistrovalo 127 účastníků. Celkem
20 týmů a 85 jednotlivců splnilo výzvu překonat pravidelnost

66 %. Kraj Vysočina podporuje
účastnická města a motivaci soutěžících už šestým rokem a tentokrát do kategorie pravidelnost
jednotlivců věnoval v každém
z účastnických měst jako cenu
všestrannou koloběžku Yedoo
Trexx. Vylosovaní výherci se
na koloběžce projedou koncem
června. „Kolo, koloběžka, chůze a běh se ukázaly i během největší krize jako nejbezpečnější
a nejzdravější způsob dopravy.
Cílem této kampaně je ukázat,
že kolo může v mnoha případech velmi dobře nahradit cestu
autem,“ shrnula náměstkyně pro
kulturu a cestovní ruch Jana Fischerová (ODS), která za účasti
lokálních koordinátorů kampaně dohlédla na losování o nové
koloběžky.


EVA FRUHWIRTOVÁ
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Mnoho podob podpory a díků
lidem z Vysočiny za jejich nasazení

◾ Do Jihlavy přijel složkám Integrovaného záchranného systému Kraje
Vysočina za jejich nasazení v době nouzového stavu poděkovat orchestr Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Hudební překvapení zaznělo
začátkem června na dvoře sídla Kraje Vysočina a také v areálu Nemocnice Jihlava.

◾ Firma Bovys, s. r. o., v době pandemie zdarma zásobila ovocem a zeleninou klienty a zaměstnance sociálních služeb. Za dva měsíce dodala do
27 organizací po celé Vysočině na 150 tun ovoce a zeleniny za půl milionu korun. Poděkování od hejtmana Jiřího Běhounka (vpravo) přijímá
FOTO: 2X KRAJ VYSOČINA
obchodní ředitel Stanislav Pečinka.

Vítězové Zlaté jeřabiny za rok 2019 přijali osobní gratulace

◾ Nové koloběžky od Kraje Vysočina poputují k vylosovaným výhercům
za jejich vytrvalost v soutěži pravidelnosti. Losování se zúčastnili koorFOTO: KRAJ VYSOČINA
dinátoři kampaně ze všech okresních měst. 

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na
pozici:

◾ Ocenění Zlaté jeřabiny 2019 už je v rukou majitelů. Náměstkyně hejtmana Jana Fischerová (uprostřed) jela osobně gratulovat všem třem vítězům v každé ze dvou kategorií krajské ankety. Návštěva potěšila i děti
a učitele ZŠ a MŠ Libice nad Doubravou. Učitelka Martina Májová (vpravo)
za podpory ředitelky Jany Mrvové (vlevo) s dětmi nacvičila divadlo Tři
oříšky pro Popelku, které zvítězilo v kategorii Kulturní počin roku.

◾ Ocenění potěšilo také majitelku vodního mlýna v Jimramově – Trhonicích. Gabriela Horčíková nemovitost postupně a s důrazem na historické detaily obnovuje. Mlýn má nová okna, opravenou fasádu, nové
vodní kolo a aktuálně tu pracují na obnově vodního náhonu. Po letech je
znovu obyvatelný a právem si zaslouží pomyslné zlato v kategorii Péče
FOTO: 2X KRAJ VYSOČINA
o kulturní dědictví. 

Tři včelstva mají nově domov na střeše krajského sídla

úřednice/úředník na úseku investic
(odboru majetkového)
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava
požadujeme:

• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
• vzdělání stavebního směru
• orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby, znalost
obecně závazných předpisů z oblasti stavebního práva
• schopnost logického, analytického a tvůrčího myšlení
• vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové
vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:

• zkušenosti při investorsko-inženýrské přípravě a řízení staveb nebo vedení
staveb v oblasti pozemního stavitelství
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
bakalářském studijním programu
• orientace v problematice BIM (Building Information Modeling)

nabízíme:
•
•
•
•
•

zázemí stabilní organizace
pracovní poměr na dobu neurčitou
zahájení pracovního poměru po ukončení výběrového řízení
plný pracovní úvazek, 9. platovou třídu
odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných
složek platu, pestrý benefitní program

Kontaktní osoba:
Ivana Hanáková Kosourová
tel.: 564 602 107,
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději
dne 10. 7. 2020 do 12.00 hod. Plné znění personální inzerce je dostupné na webu www.
kr-vysocina.cz, sekce volná místa. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny
na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Kraj Vysočina, periodický tisk, pro Kraj Vysočina vydává Regionální vydavatelství, s.r.o., Krakovská 201/14,
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v nákladu 232 000 ks / Registrováno pod číslem MK ČR E 14751 / Uzávěrka dalšího vydání 13. 8. 2020 / nevyžádané
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◾ Koncem května se do tří barevných úlů na střechu sídla Kraje Vysočina
v Jihlavě přestěhovala tři včelstva, tedy přibližně deset tisíc včel. Mladým
chovatelům z jihlavského včelařského spolku Ondrovi a Patrikovi při umísťování asistoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla, který se
chovu včel už roky věnuje.

◾ Včely na střeše sídla Kraje Vysočina mají přispět k osvětě a propagaci
práce krajských včelařů, projekt má podpořit rozvoj biodiverzity v centru města. Navíc by se střešní včelařství mohlo stát vzorem pro další, nejen místní veřejné instituce.


FOTO: 2X KAROLINA SEDLÁČKOVÁ

Milovníci pedálů do toho letos opět šlápnou
Na celkem 232 kilometrů po
Vysočině vyrazí cyklisté v termínu 3.–7. července
při oblíbené cyklovyjížďce Křížem krážem
Vysočinou. Ta se bude
konat i navzdory letošní mimořádné situaci. Třináctý ročník se uskuteční
se dvěma změnami. Startovat se
nebude v Jihlavě, ale v Golčově
Jeníkově a z původních osmi etap

dojde ke zkrácení na pět. Novinkou je zapojení do projektu Nadace ČEZ. Cyklisté
svými našlapanými
kilometry mohou přispět prostřednictvím
aplikace EPP Pomáhej pohybem na některý z projektů Kraje Vysočina.
Podle ředitele pořadatelské
organizace Vysočina Tourism
Tomáše Čiháka bude částečně

omezeno užití doprovodného vozidla. K dispozici bude až na výjimky pro přepravu zavazadel, případně jako záchranné vozidlo při
zdravotním problému účastníků či
defektu na kole.
„Naším cílem je, aby účastníci v co největší míře přespávali
v cílových destinacích. Letošní
etapy jsou nastavené tak, aby jejich start a cíl byl vždy v místě,
kam je možné se dopravit vlakem.

S dopravcem České dráhy máme
domluveno, že zajistí zdarma přepravu kol účastníků z místa bydliště do místa startu etapy, případně
z cíle etapy do místa bydliště,“
dodává Tomáš Čihák. Cílovým
místem bude tradičně Dalešický
pivovar.


EVA FRUHWIRTOVÁ

www.vysocina.eu

