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Nemocnice Jihlava je bezpečná
Prvními místy v sedmém ročníku celostátní odborné 
soutěže Bezpečná nemocnice se mohou pyšnit 
Nemocnice Jihlava a Nemocnice Rudolfa a Stefanie 
Benešov. Mezi devatenácti přihlášenými projekty 
zaměřenými na péči o seniory získaly nejvíce bodů 
od odborné poroty.

„Hodnocení porotců ne-
bylo vůbec jedno-
duché. Nejenže 
byl do soutěže 
přihlášen dosud 
nejvyšší počet 
projektů, ale na-
víc všechny se vyzna-
čují vysokou kvalitou 
i využitelností a výsled-
né bodové rozestupy byly 

minimální,“ uvedl hejtman Kra-
je Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD).

Jihlavská nemocnice vyhrála 
kategorii ošetřovatelsko- 

-medicínskou s pro-
jektem Proaktiv-

ní přístup v edu-
kaci seniorů. 
Její zdravot-
níci se zamě-

řili na osvětu 
hlavně u star-

ších pacientů 

kardiologického oddělení, kte-
rým předávali letáčky se struč-
nými pravidly. Benešovská ne-
mocnice získala pomyslné zlato 
v sekci technicko-provozní s pro-
jektem Zachovej klid a rozvahu, 
který se zaměřoval na školení 

v protipožární ochraně. V této 
kategorii na druhém místě skon-
čila další nemocnice z Vysočiny. 
Nemocnice Nové Město na Mo-
ravě si připsala úspěch za projekt 
Bezpečnostní kamerový zázna-
mový systém.

Vyhlašovatelem soutěže Bez-
pečná nemocnice je Kraj Vyso-
čina. Partnery soutěže jsou Spo-
jená akreditační komise, o. p. s., 
Johnson & Johnson, s.r.o., Project 
HOPE – Česká republika, o. p. s., 
a Česká asociace sester, o. s.

Transparentní 
přístup
Sledujte krajský web,  
od března i faktury online

Přihlášky  
na střední školy
Termíny, postupy, 
informace
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Monika Brothánková

Úvodní slovo

Letošní bezpečná Vysočina
Dosažení vysoké úrovně bez-
pečnosti provozu nejen na po-
zemních komunikacích patří 
k významným prioritám kraj-
ské samosprávy. Nehody a ne-
štěstí v silniční dopravě jsou 
jednou z nejčastějších pří-
čin úmrtí a úrazů u mladých 
lidí do 25 let. Tedy lidí, do kte-
rých společnost investovala 
nemalé prostředky při vzdě-
lávání a kteří jsou na začát-
ku produktivního života s am-
bicemi založit brzy rodinu. Se 
znalostí faktorů ovlivňujících 
bezpečnost v dopravě nabíd-
ne letos Kraj Vysočina v rám-
ci projektu Bezpečná Vysočina 
sérii aktivit s ambicí zvýšit bez-
pečnost všech účastníků silnič-
ního provozu. Jen namátkou 
zmíním květnové mobilní váže-
ní nákladních vozidel na růz-
ných místech regionu, zářijové 
překvapení v podobě bezpeč-
ných kufříků pro všechny prv-
ňáčky v regionu, ve spolupráci 
se střední policejní školou plá-
nujeme spustit školu smyku. 
Ve spolupráci s policií proběh-
nou také tzv. „dětské“ kontro-
ly dospělých řidičů. Ve druhé 
polovině září projede Vysoči-
nou tzv. Preventivní vlak upo-
zorňující na nebezpečí nehod 
na železnici a mladé cyklis-
ty čeká zručnostní i vědomost-
ní soutěž, tentokrát v atraktiv-
ním prostředí letecké základny 
v Náměšti nad Oslavou. Tolik 
jen malá ochutnávka toho, co 
Kraj Vysočina připravuje. Více 
se průběžně budete dozvídat 
na stránkách krajských novin 
i prostřednictvím oficiálních 
www stránek Kraje Vysočina.

Libor Joukl 
(ČSSD)

náměstek hejtmana 
pro oblast dopravy 
a majetku

Veřejnou dopravou do práce i za vzděláním
Kraj Vysočina je hlavním garantem zajištění dopravní 
obslužnosti na Vysočině – osobní, železniční 
i autobusové dopravy.
Kraj Vysočina každý rok uzavírá 
dodatky smluv s dopravci, na zá-
kladě kterých přispívá jednotli-
vým dopravcům formou úhrady 
prokazatelné ztráty každý měsíc. 
Díky dotacím kraje jsou v jízd-
ních řádech stále zařazeny i spo-
je, které jsou sice prodělečné, 
ale jejichž fungování je nezbytné 
z pohledu dopravy občanů do za-
městnání, škol nebo k lékaři. Kaž- 
dý rok Kraj Vysočina podporuje 
osobní železniční a autobusovou 
dopravu občanů v průměru asi 
600 miliony korun.

„Silnice jsou přeplněné 
a ve městech chybí parkovací 
místa, chceme proto zbrzdit od-
liv cestujících z veřejné dopravy 
a jejím využíváním pomoci s ře-
šením i této situace,“ popisu-
je záměr vedení kraje náměstek 
hejtmana Libor Joukl (ČSSD). 
I z těchto důvodů kraj např. loni 
posílil na své náklady víkendové 
autobusové spoje na páteřních 

linkách o desítky spojů. Šlo pře-
devším o oblasti, kde není dopra-
va zajištěna o víkendech po že-
leznici. Díky Kraji Vysočina 
nemusí dnes cestující doplácet 

za delší cestu po objízdných tra-
sách v době intenzivních oprav 
komunikací.

Další výhody pro cestující se 
očekávají v následujících letech, 
kdy kraj spustí projekt VEŘEJNÁ 
DOPRAVA VYSOČINY. V bu-
doucnu budou dopravci v regionu 
zajišťovat dopravu na základě ta-
rifního systému. Cestující – zjed-
nodušeně řečeno – nebudou pla-
tit za počet ujetých kilometrů, ale 
za dopravu z místa do místa. To 
umožní i následné zavedení sys-
tému integrované dopravy a sys-
tematické propojení s okolními 
kraji. Petr Palovčík
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Kardiologické oddělení JIP v novém čtyřpodlažním Pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava.

S průvodcem si poradíte
Každý se někdy dostane do situace, kdy se v důsledku 
nemoci, úrazu nebo stáří musí postarat o sebe nebo 
své blízké. V takových případech pak všichni hledáme 
služby a rady, které nám péči usnadní.

„Určitě si poradíte“ je ná-
zev jednoduchého průvod-
ce těmi nejběžnějšími ži-
votními situacemi (nástup 
do nemocnice, propouště-
ní z nemocnice, péče o sebe 
nebo své blízké a umírá-
ní), který by měl dát čtená-
řům odpovědi na základ-
ní otázky a navést je na ty 
služby, výrobky nebo in-
stituce, které jim v dané si-
tuaci pomohou. „Propoje-
ní zdravotních a sociálních 
služeb a přiblížení těch-
to služeb občanům kra-
je považujeme za jednu ze 
svých priorit. Proto jsme 
se rozhodli podpořit i vy-
dání tohoto užitečného 
průvodce,“ říká hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD).

„Na Vysočině jsme se už za-
pojili do řady projektů v této 
oblasti. Podpora vydání prů-
vodce zapadá do mozaiky dal-
ších služeb občanům, jako jsou 
například Senior Pointy či Fa-

mily Pointy,“ doplňu-
je radní Kraje Vysoči-
na pro oblast sociálních 
věcí Petr Krčál (ČSSD). 
Průvodce bude k dis-
pozici v tištěné podobě 
na řadě míst v kraji a na-
jdete ho i v elektronické 
verzi na internetových 
stránkách Kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz.

Daniela Lebedová

korun 
pro vítěze obou ka-
tegorií na odborné 

 vzdělávání

50 
tisíc

Publikace bude k dispozi-
ci zdarma v nemocnicích, 
Senior Pointech a Family 
Pointech, na sociálních 
odborech měst a obcí 
nebo například na poboč-
kách zdravotních pojišťo-
ven či České pojišťovny.

  Za rok 2014 ujeli dopravci 
ve veřejné linkové osobní 
dopravě 19,6 mil. km.
  Za rok 2014 ujeli dopravci 

ve veřejné drážní osobní 
dopravě 4,1 mil. km.
  Od roku 2003 do 2014 

dotoval Kraj Vysočina 
veřejnou dopravu částkou 
více než 6 miliard korun.

  Na území Kraje Vysočina 
bylo v rámci veřejné 
linkové osobní dopravy 
přepraveno za rok 
2014 14,9 mil. cestujících.
  Na území Kraje Vysočina 

bylo v rámci veřejné 
drážní osobní dopravy 
přepraveno za rok 
2014 2,6 mil. cestujících.

Recepce urgentního příjmu jihlavské nemocnice v novém Pavilonu 
urgentní a intenzivní péče (PUIP). Pacienti na recepci chodí s vytištěným 
lístečkem s pořadovým číslem a sestry na recepci vyhodnocují, do které 
ambulance pacient patří.

4. SPOLEČENSKÝ PLES 
Rodinných pasů Kraje Vysočina
28. 3. 2015, hotel Gustav Mahler
Křížová 4, Jihlava, od 19:30 hod.

Hraje: Express
Host: Monika Absolonová

Vstupné 200 Kč, 150 Kč pro držitele Rodinných a Senior pasů.

Prodej vstupenek v recepci hotelu Gustav Mahler, Jihlava.

KRAJ UŽITEČNÝ

http://www.kr-vysocina.cz
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Slovo zastupitele

Výzva k vyjádření se 
k přípisu orgánu

To je šifra. To je úmyslně nic ne-
říkající název bodu č. 86 jedná-
ní Rady Kraje Vysočina ze dne 
2. 12. 2014. Takže o co ve skuteč-
nosti jde? Útvar odhalování ko-
rupce a finanční kriminality Po-
licie ČR poslal Kraji Vysočina 
dopis, nebo chcete-li přípis.

V přípisu se píše, že v souvis-
losti s vyšetřováním průběhu ve-
řejné zakázky na pořízení vozi-
del pro zimní údržbu, ve kterém 
jsou obviněni náměstek hejtma-
na Libor Joukl (ČSSD) a ředi-
tel krajské správy a údržby sil-
nic Jan Míka (ČSSD), mohla 
Kraji vzniknout škoda ve výši asi 
33 milionů korun.

Jelikož Kraj Vysočina by se stal 
v případě vzniku finanční ztráty 
poškozeným, vyzvala Policie ČR 
písemně vedení Kraje Vysočina, 
aby formálně uplatnil práva po-
škozeného. Mandát poškozeného 
totiž umožňuje nejen automatic-
ky žádat náhradu škody v přípa-
dě prokázání viny, ale i účastnit 
se řízení, nahlížet do spisů atd.

Rada kraje to neprodleně, výše 
uvedeným projednáním a poté 
i hlasováním zvyklé většiny ko-
munistů a socialistů v zastupi-
telstvu odmítla. Neexistuje pro 
to jediný čestný důvod. Pan hejt-
man Běhounek to podrážděně 
vysvětloval tak, že Kraj Vysoči-
na, v jehož vedení stále spoluroz-
hoduje náměstek pro dopravu Li-
bor Joukl, ani Krajská správa 
údržby silnic, kterou řídí druhý 
obviněný Jan Míka, žádnou ško-
du neeviduje! Laik žasne, od-
borník se diví a občanům hrozí, 
že to zaplatí. Stejně jako milio-
ny za zbytečné, placené funkce 
pro komunisty, za jejich podporu 
vládnoucí ČSSD. Ale to už je jiná 
smutná kapitola tohoto volební-
ho období.

Radek Černý
zastupitel Kraje  
Vysočina za ODS

AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Mezinárodní den 
rakoviny v Třebíči
Na stále větší hrozbu nádorových 
onemocnění upozornila Nemocnice 
Třebíč. Aktéři preventivní akce 
konané v rámci Mezinárodního dne 
rakoviny upozorňovali začátkem 
února na rizika, vhodnou prevenci 
a zájemce s konkrétním podezře-
ním směřovali do specializovaných 
odborných ordinací. Už na recepci 
třebíčské nemocnice ve speciální 
poradně lékař zajistil prvotní kon-
takt. Setry žákyně ze SZŠ v Třebíči 
obsluhovaly simulátor samovyšetření 
na rakovinu prsu, kde si každý mohl 
vyzkoušet nalezení „podezřelé“ 
bulky na modelu ženského ňadra. 
Pro veřejnost byly mimořádně ote-
vřeny urologická, gynekologická, 
kožní, gastroenterologická a plicní 
ordinace. Projít prvotním vyšetřením 
a domluvit si následné kroky mohly 
až desítky zájemců.

„Čeští muži jsou na prvním místě 
ve světě a ženy na devátém v počtu 
výskytu karcinomů tlustého střeva 
a konečníku. Podobné preventivní 
akce v našich příspěvkových ordina-
cích mají proto velký význam,“ hod-
notí Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), 
hejtman Kraje Vysočina. Riziko ná-
dorového onemocnění se týká velké 
části populace. Nejčastější v České 
republice jsou u mužů karcinom pro-
staty a tlustého střeva. Ženy nejvíce 
ohrožuje karcinom prsu a koneční-
ku. Nádorová onemocnění jsou v ČR 
druhou nejčastější příčinou úmrtnosti. 
Ročně umírá na nádorová onemocně-
ní více než 27 tisíc osob, což předsta-
vuje 23 % z celkové úmrtnosti.

V rámci vědeckých průzkumů 
bylo například prokázáno, že jed-
ním z faktorů způsobujících nádo-
rové onemocnění je obezita. Zdravý 
životní styl a kontrola hmotnosti je 
tak krokem správným, ale ne je-
diným a všespasitelným směrem. 
Další akce zaměřená na prevenci 
nádorových onemocnění je v Třebíči 
plánovaná na 13. května. 

 Petr Palovčík

Kraj podporuje propagaci zemědělských akcí
Stejně jako v minulých letech, i le-
tos Kraj Vysočina podpoří část-
kou 950 000 korun pořádání 
a organizaci soutěží a výstav za-
měřených na zemědělskou prvo-
výrobu. „Účelem této podpory je 
přiblížit agrární sektor široké ve-
řejnosti. Obdobným způsobem 

mohli organizátoři žádat i v loň-
ském roce,“ informoval radní 
pro oblast životního prostře-
dí a zemědělství Zdeněk Chlád 

(ČSSD).
Podle výzvy č. 1/2015 – ze-

mědělské akce, která umožňuje 
podporu zaměřenou na zvyšo-
vání odborné úrovně subjektů 
v sektoru zemědělství, mohou 
příjemci podpory žádat až o 90 % 
způsobilých výdajů (minimálně  

5 tisíc korun, maximálně  
100 tisíc korun). „V loňském roce 
Kraj Vysočina podpořil 23 akcí. 
Nejčastěji se jednalo o podporu 

směřující do oblasti včelařství, 
chovatelství, bramborářství 
a zahrádkářství,“ doplnil radní 
Zdeněk Chlád. Za podpory Kraje 

Vysočina se uskutečnily napří-
klad již tradiční Bramborářské 
dny v Havlíčkově Brodě, Den ze-
mědělců, potravinářů a venkova 
Kraje Vysočina, 9. agrární potra-
vinářský den v Pelhřimově atd.

Žádosti mohou podávat práv-
nické osoby, které jsou založe-
ny k nepodnikatelským účelům 
v agrárním sektoru tj. nestátní 
neziskové organizace (občanská 
sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti, spolky, nadační fondy). 
Žádosti o poskytnutí finančního 
příspěvku mohou zájemci předklá-
dat do 4. března 2015. 

Eva Neuwirthová

Financování sociálních služeb v Kraji Vysočina
Každý rok podporuje Kraj Vysočina regionální sociální 
služby a související činnosti 150 miliony korun 
z vlastního rozpočtu.

Dalšími asi 400 miliony korun 
udržuje funkčnost systému do-
tace ze státního rozpočtu. Z více 
než 3300 pracovníků v této ob-
lasti jich pracuje v krajských or-
ganizacích přes 1300. Nejvíce 
peněz v kraji plyne na pomoc 
seniorům, další vý-
razná podpora míří 
ke zdravotně han-
dicapovaným a so-
ciálně vylouče-
ným lidem, pro 
které kraj na rok 
2014 získal navíc 
přibližně 40 milio-
nů korun z prostřed-
ků Evropské unie.

Vloni kraj vynaložil na pod-
poru sociální oblasti 142 milio-
nů korun, z toho 43 milionů šlo 
na provoz organizací zřizovaných 
krajem. Zhruba 60 milionů korun 

kraj směřoval ke službám obcí 
a nestátních neziskových organi-
zací. Další prostředky byly pou-
žity např. na financování aktivit 
pro rodiny a seniory, na organi-
zaci dobrovolnické činnosti nebo 

na náklady hospicové péče, po-
případě na investice obcí 

a neziskových orga-
nizací do hmotného 

majetku.
„Velký důraz 

klade kraj na za-
jištění senio-
rů a reaguje tak 

na vývoj generač-
ní křivky a aktuální 

potřeby. Zřizuje domo-
vy, které slouží těm se ztrátou 

schopnosti sebeobsluhy kvůli 
věku i ty se zvláštním režimem, 
specializující se na onemocně-
ní seniorů spojená s demencí,“ 

vysvětluje Petr Krčál (ČSSD) rad-
ní pro oblast sociálních věcí a pro-
rodinné politiky. Proto například 
při Domově důchodců ve Ždír-
ci kraj nově zakládá poradenské 
centrum pro rodiny, které pečují 

o seniora s Alzheimerovou cho-
robou. Kraj Vysočina prostřed-
nictvím 118 poskytovatelů na-
bízí celkem 285 typů sociálních 
služeb.
 Petr Palovčík

Kraj Vysočina podpořil v loňském roce zemědělskou výrobu v regionu 
prostřednictvím 23 akcí.

142 milionů 

korun. Tolik vyna-

ložil Kraj Vysočina 

v roce 2014 na  

sociální služby

Nové autobusy pro 
komfort cestujících 
Cestující v okolí Kamenice nad Li-
pou, Pacova a Třebíče si užijí větší 
komfort i bezpečí při cestování 
veřejnou autobusovou dopravou. 
Bezbariérové autobusy nasadil 
do provozu ICOM transport, 
zajišťující část linkových spojů 
na Vysočině.

„Kraj Vysočina měl možnost do-
poručit linky, na kterých se nové au-
tobusy objeví. Přihlíželi jsme k vy-
tíženosti linek a možnosti využití 
technického řešení vozidel,“ uvedl 
vysočinský hejtman Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).

Vozy Mercedes-Benz CITARO mají 
bezbariérový přístup, karoserii odol-
nou proti převrácení a její vyztužení 
chrání cestující při bočním nárazu. 
V průběhu roku 2015 koncern ICOM 
transport hodlá pořídit dalších až 
140 takovýchto autobusů.

 Redakce

Stavíme z Merkuru
Do konce února vyhlásí Kraj Vyso-
čina druhý ročník soutěže pro žáky 
základních škol STAVÍME Z MER-
KURU. Soutěž je součástí projektu 
Merkur do škol, který je výsledkem 
spolupráce Kraje Vysočina a spo-
lečnosti Bosch Diesel Jihlava a má 
zvýšit zájem dětí na základních 
školách o studium na technických 
středních školách.

„Vzhledem k velkému zájmu pro-
jdou soutěžní týmy nejprve postu-
povými koly. Finále je naplánováno 
na květen, proběhne na letecké 
základně v Náměšti nad Oslavou 
a školy budou soutěžit s konstruk-
cemi vesmírných vozítek,“ informo-
vala krajská radní pro školství Jana 
Fialová (ČSSD). Petr Palovčík

Sadové úpravy  
v zámeckém parku
V době vegetačního klidu a za při-
spění evropských fondů probíhají 
v zámeckém parku u Domova 
ve Zboží revitalizační práce. „V par-
ku, který je zapsán na seznamu ne-
movitých kulturních památek, bude 
třeba nejprve zachránit a obnovit 
stávající vegetaci. Dokončováno je 
ošetření. Pokáceny budou pouze 
stromy, které mimo jiné ohrožují 
bezpečnost návštěvníků, a ná-
letové dřeviny,“ informuje radní 
Kraje Vysočina pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Zdeněk 
Chlád (ČSSD). Obnova parku vyjde 
na asi 1,25 milionu korun.

Jitka Svatošová

Škola smyku
V rámci celoročního projektu Kra-
je Vysočina s názvem Bezpečná 
Vysočina připravuje Kraj Vysočina 
ve spolupráci s Policií ČR a spo-
lečností BESIP odborně vedenou 
Školu smyku. Na letišti v Komá-
rovicích u Jihlavy 
si budou moci 
přihlášení řidiči 
vyzkoušet, jak 
zruční jsou při 
ovládání svého 
vozu. Podmín-
kou pro konání 
akce je příznivé po-
časí – tedy sníh nebo led. Více in-
formací a pokyny k bezplatnému 
přihlášení jsou už nyní k dispozici 
na www.kr-vysocina.cz.

Petr Palovčík
Podrobné info na www.kr-vysocina.cz

Novinky na krajském webu
Na webových stránkách 
Kraje Vysočina jsou nyní 
veřejnosti k dispozici 
obrazy smluv, přehledy 
veřejných zakázek kraje 
a jeho příspěvkových 
organizací a od března 
také veškeré faktury. 

„Od února jsou na internetu 
k dohledání všechny smlouvy 
týkající se například dotací, ná-
jmů, darů, půjček, a to bez ohle-
du na cenu. Zveřejňovány jsou 
smlouvy uzavírané od roku 2015. 
Dosud kraj zveřejňoval prostřed-
nictvím profilu veřejných za-
kázek smlouvy nad půl milionu 
korun související se zadáváním 
veřejných zakázek,“ uvedl ná-
městek hejtmana pro oblast fi-
nancí Vladimír Novotný (ČSSD).

Na internetových stránkách Kra-
je Vysočina bylo možné už od dub-
na 2013 najít rozklikávací rozpočet, 
následně v nabídce přibyly účetní 
výkazy, mapy investic, transpa-
rentní účty a investice do krajských 

budov. „Od března budou k dispo-
zici i elektronické obrazy faktur. 
Chceme data zveřejňovat tak, aby 
to nepředstavovalo další adminis-
trativu. Informace budeme čerpat 
z vlastního datového skladu a zve-
řejníme je na webu kraje bez toho, 
aby někdo dělal něco navíc,“ uved-
la Dana Buřičová z odboru analýz 

a podpory řízení krajského úřadu.
Od dubna plánuje kraj zve-

řejnit na webu také investice 
do krajských silnic. V mapě bude 
možné vyznačit průběh celé trasy 
silnice a podle jejího čísla dojde 
k připojení popisných informa-
cí. „S ohledem na šíři zveřejňo-
vaných informací patří Kraj Vy-
sočina k nejtransparentnějším 
regionům České republiky,“ upo-
zorňuje Vladimír Novotný a do-
dává: „Pomalu se dostáváme 
do fáze, že přemýšlíme, co ještě 
z ekonomických dat nezveřejňu-
jeme. Budeme rádi, když nás ob-
čané upozorní na to, co by ještě 
chtěli na webových stránkách vi-
dět.“ Eva Vorálková

Geoportál DMVS Kraje Vysočina nabízí přehled investic, technických 
zhodnocení, oprav a dotací.

Rozpočet Kraje Vysočina hrou. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Kraje Vysočina.

www.kr-vysocina.cz
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Dva krajské Domovy pro seniory fungují v Třebíči. Jeden z nich, Domov pro 
seniory Manželů Curieových, oslavil v minulém roce 20 let provozu.

Škola

smyku  
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http://www.kr-vysocina.cz/oddeleni-zemedelstvi/ds-301450/p1=65362
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3

Kde najít přehledy středních škol?
Máte doma dítě, které se chys-
tá přihlásit na střední školu? 
Stále neví, kterou zvolit? Ane-
bo si není jisté oborem? Vy-
platí se řádně si prostudovat 
nabízené školy a obory. Garan-
tovaný seznam škol najde zájem-
ce na webových stránkách Kra-
je Vysočina, nejlépe v Rejstříku 
příspěvkových organizací zřizo-
vaných Krajem Vysočina, kde si 
zvolí sekci Školství a pak přísluš-
nou školu. „Co se týká nabíd-
ky oborů, doporučujeme všem 

uchazečům, aby se nespoléhali 
na různé příručky a před podá-
ním přihlášky si zkontrolovali, 
do kterých oborů se skutečně vy-
hlašuje přijímací řízení na webo-
vých stránkách jednotlivých 
škol, kde najdou všechny potřeb-
né informace. Ředitelé škol měli 
povinnost tyto informace zve-
řejnit do 31. ledna tohoto roku,“ 
radí Vladimír Zelený z Oddělení 
organizace školství Krajského 
úřadu Kraje Vysočina.
 Lucie Pátková

NOVINKY VE FONDU VYSOČINY
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 27. 1. 2015 vyhlásilo dvanáct nových grantových programů 
v rámci Fondu Vysočiny. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěr-
ka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

Informační a komunikační tech-
nologie
2015 – 3 200 000 Kč – program 
na podporu rozvoje ICT v Kraji Vyso-
čina (odbor informatiky, Mgr. Klára 
Jiráková, tel.: 564 602 341,  
jirakova.k@kr-vysocina.cz) 
 Uzávěrka: 17. 04. 2015

Infrastruktura ICT 2015
2 500 000 Kč – program na podporu 
rozvoje telekomunikační infrastruktury 
v Kraji Vysočina (odbor informatiky, 
Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341, 
jirakova.k@kr-vysocina.cz)   
 Uzávěrka: 04. 05. 2015

Bezpečná silnice 2015
3 700 000 Kč – program na podporu 
zvýšení bezpečnosti chodců a dostup-
nosti dětských dopravních hřišť v Kraji 
Vysočina (odbor dopravy a silničního 
hospodářství, Ing. Radek Handa, tel.: 
564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz;  
Ing. Radka Opatová, tel.: 564 602 186,  
opatova.r@kr-vysocina.cz)
 Uzávěrka: 30. 04. 2015

Naše školka 2015
3 800 000 Kč – program na podporu pro-
jektů v oblasti zkvalitňování předškolní 
péče (odbor regionálního rozvoje, Luděk 
Hrůza, tel.: 564 602 543,  

hruza.l@kr-vysocina.cz)  
 Uzávěrka: 11. 03. 2015

Tábory 2015
800 000 Kč – program na podporu ob-
novy vybavení letních táborů (odbor 
školství, mládeže a sportu, Mgr. Ivo 
Mach, tel.: 564 602 940, mach.i@
kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel.: 
564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
 Uzávěrka: 28. 02. 2015

Jednorázové akce 2015
1 200 000 Kč – program na podpo-
ru jednorázových volnočasových 
a sportovních aktivit (odbor školství, 
mládeže a sportu, Mgr. Klára Lysová, 
tel.: 564 602 939, lysova.k@ 
kr-vysocina.cz; Bc. Jana Albrechtová, 
tel.: 564 602 942,  
albrechtova.j@kr-vysocina.cz)
 Uzávěrka: 13. 03. 2015

Sportoviště 2015
3 000 000 Kč – program na podporu 
výstavby a údržby sportovních a tělový-
chovných zařízení na území Kraje Vyso-
čina (odbor školství, mládeže a sportu, 
Mgr. Ivo Mach, tel.: 564 602 940, 
mach.i@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, 
tel.: 564 602 941, 
horky.p@kr-vysocina.cz) 
 Uzávěrka: 15. 03. 2015

Sportujeme 2015
1 800 000 Kč – program na podporu 
rozvoje dlouhodobých sportovních ak-
tivit (odbor školství, mládeže a sportu, 
Ing. Milan Kastner, tel.: 564 602 971, 
kastner.m@kr-vysocina.cz; Kateřina 
Němcová, tel.: 564 602 935,  
nemcova.k@kr-vysocina.cz)
 Uzávěrka: 08. 03. 2015

Památkově chráněná území 2015
1 600 000 Kč – program na podporu 
obnovy nepamátkových objektů 
na území památkových rezervací 
a zón (odbor kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu, Jaroslava 
Panáčková, tel.: 564 602 296,  
panackova.j@kr-vysocina.cz)
 Uzávěrka: 06. 03. 2015

Cyklodoprava a cykloturistika 
2015
1 500 000 Kč – program na podporu 
zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení 
bezpečnostní funkce cyklistiky (odbor 
kultury, památkové péče a cestov-
ního ruchu, Ing. Petr Stejskal, tel.: 
564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz; 
 Ing. Renata Šimánková,  
tel.: 564 602 353;  
simankova.r@kr-vysocina.cz)
 Uzávěrka: 27. 03. 2015

Bioodpady 2015
1 000 000 Kč – program na podporu 
předcházení vzniku odpadů a na pod-
poru tvorby uceleného systému 
nakládání s bioodpadem (odbor 
životního prostředí a zemědělství, 
Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, 
navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Mi-
lan Křížek, tel.: 564 602 527,  
krizek.m@kr-vysocina.cz)
 Uzávěrka: 16. 02. 2015

Životní prostředí 2015
1 800 000 Kč – program na podporu 
environmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty (odbor životního prostředí 
a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová, 
tel.: 564 602 522,  
navratilova.e@kr-vysocina.cz;  
Ing. Milan Křížek, tel.: 564 602 527, 
krizek.m@kr-vysocina.cz) 
 Uzávěrka: 10. 03. 2015 

Výzvy k předkládání projektů a veške-
ré informace ke grantovým progra-
mům včetně formuláře žádosti najdete 
na internetových stránkách Kraje 
Vysočina http://extranet.kr-vysocina.
cz/edotace/ nebo na  
www.fondvysociny.cz
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Podávání přihlášek 
na střední školy 
končí v polovině 
března
Žáci, kteří se chystají k přijímacím 
zkouškám na střední školy, by si 
měli v kalendáři zakroužkovat  
15. březen. To je poslední den, kdy 
mohou podat přihlášku ke střední-
mu vzdělání. Centrálně zadávané 
testy přijímacích zkoušek se ko-
nají pro čtyřleté obory 15. dubna, 
na šestiletá a osmiletá gymnázia 
pak o den později. Náhradní 
termín pro všechny obory je  
14. května.

K jednotnému testování se při-
hlásily veškeré školy zřizované 
Krajem Vysočina s obory vzdělání 
K a M čili gymnázia a střední od-
borné školy s maturitou, a rovněž 
většina středních škol ostatních 

zřizovatelů. Pokud ředitel 
školy rozhodl o koná-

ní ještě takzvané 
„školní“ přijíma-
cí zkoušky, tedy 
mimo rámec 
jednotného tes-

tování, její termín 
bude v pracovních 

dnech od 22. do 30. 
dubna. Nejdříve 22. dubna při-

tom lze zveřejnit seznam přijatých 
uchazečů, a to na veřejně přístup-
ném místě ve škole a také způso-
bem, který umožňuje zjistit výsle-
dek na dálku.

Písemné rozhodnutí o přijetí není 
povinnost zasílat, a proto je tře-
ba sledovat webové stránky školy. 
Přijatí uchazeči potvrzují svůj záměr 
vzdělávat se na dané střední škole 
do deseti pracovních dnů od ozná-
mení rozhodnutí, a to odevzdáním 
zápisového lístku řediteli příslušné 
školy. Zápisový lístek mají uchazeči 
pouze jeden, tudíž je nezbytné si 
svůj výběr dobře promyslet.

Informace týkající se přijímací-
ho řízení najdou uchazeči na kraj-
ských stránkách www.kr-vysocina.
cz – Veřejné služby – Školský portál 
– Přijímací řízení. Další aktuální in-
formace jsou zájemcům k dispozici 
na stránkách www.msmt.cz (Vzdě-
lávání – Střední vzdělávání – Přijí-
mání na střední školy a konzervato-
ře) a www.cermat.cz (Přijímání SŠ 
2015 – zde jsou rovněž od 6. února 
zveřejněny sady ilustračních testů 
k jednotnému testování).

Lucie Pátková

Studenti vaří podle 
francouzských receptur
Vybrané školy z Vysočiny 
zaměřené na gastronomii 
spolupracují 
s francouzskými školami 
a odbornými instituty.

Osm naplánovaných odborných 
setkání po vzájemné konzultaci 
zaměří vždy na jinou specifickou 
oblast veřejného stravování, jako 
jsou například lokální a bio po-
traviny, školní stravování, gas-
tronomické přehlídky a prezen-
tace nebo výroba a zpracování 
potravin. Čtyři školy z Vysočiny 
a stejný počet z regionu Cham- 
pagne-Ardenne doplní při prv-
ním pracovním setkání s názvem 
„Vaříme společně“ i odborní ga-
ranti jako francouzská národní 
asociace gastronomie Académie 
Nationale Champagne-Arden-
ne, Regional Delegate de Cui-
sine. Hlavním organizátorem 

akce je Kraj Vysočina a jeho pří-
spěvková organizace Vysočina 
Education.

„Francouzská kuchyně je 
v celosvětovém měřítku obrov-
ský fenomén a udává trendy pro 

všechny gastronomické specia-
listy, proto věříme, že i pro zhru-
ba čtyřicet pedagogů z Vysoči-
ny bude seznámení s ní velkým 
přínosem a dokážou ho pak vy-
užít při výchově mladých kucha-
řů,“ komentuje akci Jana Fialová 
(ČSSD), radní kraje zodpovědná 
za oblast školství.

Odborná setkání odstartovala 
v polovině února na Střední škole 
obchodu a služeb v Jihlavě a také 
na Obchodní akademii a Hotelové 
škole v Třebíči. Účastníci se sezná-
mili s rozdílnostmi ve vzdělávání 
i s obsahem praxe studentů 
tak, jak probíhá ve školních 
prostorách nebo v part-
nerských restauracích. 
Výsledkem spolupráce 
nebude jen vzájemné po-
znání, ale i společné vaření, 
tvorba metodických pomů-
cek a také kniha receptů.

Střední školy dostaly moderní technické vybavení
Klasické soustruhy, 3D scanne-
ry či 3D tiskárny. Studenti vy-
braných technických středních 
škol na Vysočině používají díky 
projektu Od myšlenky k výrobku 
nové technické vybavení. „Kraj 
pořídil nové přístroje pro šest 
škol ve čtyřech městech na Vyso-
čině, které plní funkci regionál-
ních technicky zaměřených cen-
ter. Konkrétně se jedná o Střední 
školu průmyslovou, technickou 
a automobilní Jihlava, Střední 
průmyslovou školu a Střední od-
borné učiliště Pelhřimov, Střední 
průmyslovou školu Třebíč a Vyšší 
odbornou školu a Střední průmy-
slovou školu ve Žďáru nad Sáza-
vou,“ informoval Kamil Ubr, ve-
doucí odboru školství, mládeže 
a sportu.

Studenti a učitelé nyní využíva-
jí čtyři 3D scannery, tři 3D tiskár-
ny, sedm klasických soustruhů, 

stejný počet klasických frézek, čty-
ři CNC soustruhy a tři robotická 
pracoviště. Zakoupené vybavení 

výrazně zlepšilo přípravu učňů 
a žáků od projektování a konstruk-
ce prototypů až po simulaci výro-
by a usnadnilo zapracování po ná-
stupu do zaměstnání. „Projekt 
byl spolufinancován z prostředků 
ROP Jihovýchod, ve výši téměř 52 
milionů korun, a také z prostředků 
Kraje Vysočina a zapojených střed-
ních škol, kde byla celková suma 
kolem osmi milionů korun,“ dopl-
ňuje krajská radní pro oblast škol-
ství Jana Fialová (ČSSD).

Navazujícím projektem Od my-
šlenky k výrobku 2 Kraj Vysočina 
vybavuje šest středních škol, které 
slouží jako technická vzdělávací 
centra. Ta získají například digi-
tální osciloskopy, frekvenční mě-
niče nebo tiskárny tištěných spo-
jů. Lucie Pátková

Rozšíření nabídky studia na Vysočině
  Střední škola informatiky 

a cestovního ruchu SČMSD 
Humpolec, s.r.o. – nový obor 
75-41-M/01 Sociální činnost 
(střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, kombinovaná forma 
studia)

  Střední průmyslová škola 
a Střední odborné učiliště 
Pelhřimov – nový obor  
53-41-H/01 Ošetřovatel (střední 
vzdělání s výučním listem, 
dálková forma studia)

  Vyšší odborná škola a Střed-
ní průmyslová škola Žďár 
nad Sázavou – nový obor  
18-20-M/01 Informační techno-

logie (střední vzdělání s maturit-
ní zkouškou, denní forma studia)

  Střední průmyslová škola 
Třebíč – nový obor 23-57-H/01 
Kovář (střední vzdělání s výuč-
ním listem, denní forma studia) 
je zatím stále ještě ve schvalo-
vacím řízení, ale nic by nemělo 
bránit kladnému stanovisku 
MŠMT

  Soukromá vyšší odborná 
škola sociální, o.p.s., Jihlava 
– vyšší odborné vzdělávání 
v oboru 75-31-N/03 Předškolní 
a mimoškolní pedagogika (vyšší 
odborné vzdělání, dálková 
forma)

Studenti Střední průmyslové školy v Jihlavě zkoušejí nový 3D scanner.
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Učitelé hotelových škol z Vysočiny a francouzského Champagne-Ardenne 
si vyměňují zkušenosti z gastronomie obou zemí. Ty následně předávají 
svým studentům.
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Petr Palovčík

Anketa

Zastupitelé kraje 
a člen výboru 
radí, jaké obory 
na Vysočině studovat.

Proč být řemeslníkem?

Jako vystudovaný elektrikář si 
stojím za názorem, že řemeslo 
je základ nové doby. Jsem pro 
to, aby se dělaly řádné přijímací 
zkoušky na střední školy, aby 
na nich studovali jenom ti, kteří 
na to opravdu mají. Kolik je dnes 
nevyučených zedníků, kteří staví 
dům. Vím z vlastní zkušenosti, 
že otřepaná fráze „řemeslo má 
zlaté dno“ je pravdivá.

Proč být zubařem?

Kdybych měl mladému 
člověku poradit, jaký obor si 
má zvolit, řekl bych lékař-sto-
matolog. Zubařů je dnes ne-
dostatek, a proto vystudovaní 
zubaři nebudou mít problém 
s uplatněním na trhu práce.

Proč být technikem?

Technické obory jsou v dnešní 
době jednoznačně perspek-
tivní, neboť je po nich velká 
poptávka. Od vyučení přes 
středoškolské vzdělání až 
po vysoké školy. Samozřejmě 
by ale člověk měl dělat to, 
na co má předpoklady, schop-
nosti a co ho baví.

15. 
březen 

poslední možnost 

podat přihlášku,  

15. a 16. duben 

přijímací 

zkoušky

Ladislav Brož 
(KSČM), zastupitel 
Kraje Vysočina, 
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a zaměst-
nanost

Bohumil  
Kovanda
(ČSSD), Výbor pro 
výchovu, vzdělává-
ní a zaměstnanost 
Zastupitelstva Kraje 
Vysočina

Ladislav Jirků
(TOP 09), zastupi-
tel Kraje Vysočina, 
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a zaměst-
nanost

mailto:stejskal.p@kr-vysocina.cz
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/254.prirodnizahrady2011.doc
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Skutek roku: Své hlasy posílejte celý březen
Hlasování veřejnosti v anketě Skutek roku 2014 startuje 
1. března. Jen hlasy veřejnosti rozhodnou o pořadí 
nominovaných skutků ve čtyřech kategoriích fyzických 
osob. Hlasovat je možné celý březen.

Skutek roku je anketou, kte-
rá si klade za cíl zviditel-
nit a ocenit aktivity 
těch osob a organi-
zací, které v roce 
2014 vykonaly pro 
region něco mimo-
řádného nad rámec 
svých povinností, bez 

ohledu na svůj osobní pro-
spěch. „Právě občanská 

angažovanost, dobro-
volnictví a ochota vě-
novat svůj volný čas 
ve prospěch druhých 
je významným prvkem 

kulturní společnos-
ti a posiluje její sociální 

soudržnost,“ říká radní Kraje 
Vysočina pro oblast regionální-
ho rozvoje a územního plánování 
Martin Hyský (ČSSD). 

Hlasovat je možné pouze elek-
tronicky přes internetové 
stránky www.kr-vysocina.cz/ 
pocinroku. Podpořte i Vy 
dobrý Skutek roku!

Informace k uplynulým roční-
kům dostupné na http://www.
zdravykrajvysocina.cz/akce/
anketa-skutek-roku. 

Dita Marešová

Rodinné pasy Kraje Vysočina
pořádají pro děti a jejich rodiče

KARNEVALY 
PRO CELOU RODINU

 1.3. Náměšť nad Oslavou,  
Sokolovna

8.3. Humpolec, Spolkový dům
15.3. Štoky, Kulturní dům

22.3. Chotěboř, hotel Fantazie
29.3. Hamry nad Sázavou,  

Kulturní dům

Začátek vždy od 14.00 hod., vstup 
ZDARMA

Více informací na

 www.kr-vysocina.cz

Pečujte o mozek,  
nemáte nic cennějšího
Trénování paměti 
pro seniory, děti i mládež

Více informací: Táňa Křížová, odbor sociálních věcí  KrÚ Kraje Vysočina
tel.: 564 602 811, e-mail: krizova.t@kr-vysocina.cz

pondělí 16. března 2015 
14:00 hodin

budova B sídla Kraje Vysočina, 
Žižkova 57 Jihlava, místnost B3.16

zve veřejnost na výstavu

SVĚTOVÝ  
DEN VODY

sídlo Kraje Vysočina, Žižkova ul. 
57, Jihlava

budova kongresového centra
3. – 30. března 2015
Motto: Udržitelný rozvoj

Součástí tematické výstavy 
bude také problematika lesního 

hospodářství a zemědělství.

Vyberte v krajské anketě 
kulturní počin roku 2014

Od 1. března 2015 můžete svým hlasem podpořit zajímavou kulturní akci či příkladnou obnovu památky 
v 11. ročníku krajské ankety Zlatá jeřabina.

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2012
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
Péče o kulturní dědictví v roce 2012 
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2014
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
Péče o kulturní dědictví v roce 2014
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2012
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
Péče o kulturní dědictví v roce 2012
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

ANKETNÍ LÍSTEK

ANKETNÍ LÍSTEK
ANKETNÍ LÍSTEK

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2012
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
Péče o kulturní dědictví v roce 2012 
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2014
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
Péče o kulturní dědictví v roce 2014
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2012
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
Péče o kulturní dědictví v roce 2012
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

ANKETNÍ LÍSTEK

ANKETNÍ LÍSTEK
ANKETNÍ LÍSTEK

Přehled kulturních aktivit nominovaných do Zlaté jeřabiny 
– Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014

Kulturní aktivita Péče o kulturní dědictví

1 Backstage of Stařeč / Stařeč 1
Brtnice / Obnova vstupní brány a středověkých kovaných dveří 
zámku

2 Bermudský poetický trojúhelník nad Vysočinou / Kraj Vysočina 2 Dolní Krupá / Celková obnova střešního pláště kostela sv. Víta

3 Čertovské rojení v Pelhřimovském pekle / Pelhřimov 3 Dukovany / Restaurování sochy sv. Floriána

4 Dny otevřených ateliérů / Kraj Vysočina 4 Havlíčkův Brod / Štáflova chalupa – obnova interiéru

5 Fabrfest / Třebíč 5 Heřmanov / Generální oprava fary

6 Festival Pod Zelenou horou / Žďár nad Sázavou 6
Horní Paseka (Zahrádka u Ledče nad Sázavou) / Kompletní oprava 
presbytáře vč. restaurátorského zajištění středověkých nástěn-
ných maleb

7 FESTJAZZ 2014 / Havlíčkův Brod 7
Hořepník (Březina) / Obnova části fasády vč. restaurování venkov-
ního dřevěného schodiště zámku

8 FolKaliště / Kaliště u Humpolce 8
Humpolec / Celková obnova synagogy vč. restaurování výmalby 
interiéru

9 Galerie FRANTA / Třebíč 9
Humpolec / Stavba funkční repliky kachlových kamen na hradě 
Orlíku nad Humpolcem

10 Honzlův Humpolec / Humpolec 10 Chotěboř / Postupná obnova zámku

11 Jak se žilo, jak se šilo / Humpolec 11 Jihlava / Celková obnova kaple Panny Marie v Heleníně

12 JID 20-14 / Jihlava 12
Ledeč nad Sázavou / Kompletní oprava a restaurování I. nádvoří 
ledečského hradu

13 Keltský festival Beltine 2014 / Jaroměřice nad Rokytnou 13 Libkova Voda / Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

14 Mikulášská mašinka / Chotěboř 14 Myslibořice / Celková obnova mansardové střechy zámku

15 Modelové království Žďár nad Sázavou / Žďár nad Sázavou 15 Nížkov / Celková obnova fary

16 Muzeum na dlažbě / Jihlava 16 Nová Říše / Oprava a oživení novoříšské křížové cesty

17 Neodeslané dopisy / Onšov 17
Nové Město na Moravě / Obnova vč. restaurování interiéru domu  
č. p. 119 (U Salvátora)

18
Oslavy 120. výročí založení knihovny v Krajské knihovně Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě / Havlíčkův Brod

18 Polná / Obnova rabínského domu a vytvoření expozice

19 Ostatky v Rozsochách / Rozsochy 19 Rohozná / Celková obnova kaple sv. Václava

20 Otevřeno Jimramov 2014 / Jimramov 20 Stařeč / Obnova mansardové střechy fary

21 Oživlý strašidelný zámek / Okříšky 21 Studnice (okr. TR) / Celková obnova kapličky

22 Parohatá města 2014 / Jaroměřice nad Rokytnou 22 Suchá / Celková obnova kaple Nejsvětější Trojice

23 Prázdniny v Telči / Telč 23
Světlá nad Sázavou / Postupná obnova a zpřístupnění zámku 
veřejnosti

24 Rok na Horácku / Jihlava, Světlá nad Sázavou 24 Těchobuz / Celková obnova roubené polygonální stodoly

25 Slunohraní / Nové Město na Moravě 25 Telč / Restaurování reliéfu Poseidona na fasádě zámku

26 Summer Calls / Polná 26 Telč / Úprava a zpřístupnění telčského podzemí

27 Svatováclavské ohně / Stránecká Zhoř 27 Třebíč / Celková obnova a revitalizace domu č. p. 10 v židovském ghettu

28
Širák s rádiem Samson – XI. ročník Trampského širáku / Hánesův 
Mlýn - Štoky

28 Třebíč / Restaurování kamenného kříže v Litoltově ulici

29 Václav Hudeček a jeho hosté / Moravské Budějovice 29 Velké Meziříčí / Obnova fasády věží vstupní brány zámku

30 Živý betlém / Telč 30 Velký Beranov / Celková obnova kaple sv. Anny

Hlasování o Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014 bude 
probíhat během celého března, a to ve dvou kategoriích ankety: 1. ka-
tegorie Kulturní aktivita a 2. kategorie Péče o kulturní dědictví.
Popis jednotlivých počinů naleznete na internetových stránkách Kra-
je Vysočina www.kr-vysocina.cz/pocinroku. Ocenění a finanční dar 
získají v obou kategoriích tři počiny s nejvyšším počtem hlasů.

Jak hlasovat?
v termínu 1. 3. 2015 – 31. 3. 2015
  prostřednictvím originálního an-

ketního lístku zaslaného na adresu 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava s označením 
„POČIN ROKU“
  elektronicky na www.kr-vysocina.

cz/pocinroku  (hlas je nutné potvrdit 
přes e-mail) 

Pravidla
  každý může zaslat pouze jeden hlas 

pro jednu akci v každé kategorii
  více informací naleznete na webo-

vých stránkách Kraje Vysočina  
www.kr-vysocina.cz/pocinroku.

Veřejnost 
rozhoduje 

o vítězích ČTYŘ 

kategorií.

Krajská knihovna 
oslaví Měsíc čtenářů
Návrhy na Nejhezčí dětskou knihu, 
Putování s Večerníčkem, politické 
i ekonomické diskuse. Takto pestrý 
a bohatý program připravila Kraj-
ská knihovna Vysočiny v Havlíčkově 
Brodě na březen – Měsíc čtenářů. 

„Řada akcí je zaměřená na nej-
menší čtenáře, aby poznali kouzlo knih 
a nechali se přilákat k pravidelnému 
čtení,“ komentuje akci krajská rad-
ní pro oblast kultury Marie Kružíková 
(ČSSD) a dodává: „Dospělé oslovíme 
například četbou s dětmi nebo atrak-
tivními a aktuálními besedami.“ V ka-
várně U notáře se 3. března mohou 
čtenáři setkat s Martinem C. Putnou 
a diskutovat o současném Rusku v po-
řadu „Od svatého Vladimíra k Vladimí-
ru Putinovi“. O dva dny později před-
staví knihu Ekonomie dobra a zla autor 
Tomáš Sedláček.

Dětem například 27. a 28. března 
knihovna připomene v rámci Noci 
s Andersenem i sté výročí narození 
českého pohádkáře Jana Drdy.  Ve-
čerem budou provázet čertíci z po-
hádek a zpestří tak letošní kouzel-
nou noc plnou překvapení.

Ucelený přehled akcí najdete 
na www.kkvysociny.cz

Petr Palovčík

http://www.kr-vysocina.cz/pocinroku
http://www.kr-vysocina.cz/pocinroku
http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/anketa-skutek-roku
http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/anketa-skutek-roku
http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/anketa-skutek-roku
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ekr%2Dvysocina%2Ecz
http://www.kr-vysociny.cz/pocinroku
http://www.kr-vysociny.cz/pocinroku
http://www.kr-vysociny.cz/pocinroku
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Náměšť nad Oslavou – město minimuzeí

Náměšť nad Oslavou má díky in-
tegrovanému systému veřejné 
hromadné dopravy Jihomorav-
ského kraje výborné vlakové i au-
tobusové spojení, což můžeme 
využít pro návštěvu. V Informač-
ní kanceláři nacházející se v prů-
jezdu historické radnice na Ko-
menského náměstí si můžete 
prohlédnout hned dvě zajímavé 
expozice.

Jedna seznamuje se životem 
a dílem průkopníka fotografie 

a propagátora turistického ru-
chu Ondřeje Knolla, který 
od roku 1906 pořizoval fotogra-
fie nejen na jihozápadní a zá-
padní Moravě, ale i jinde. Vydá-
val pohlednice pro mnoho obcí 
v celém Československu. Byl au-
torem rozsáhlého cyklu diapozi-
tivů a stereoskopických obrazů 
a za svoji práci byl oceněn v roce 
1932 na první členské výstavě 
společenstva fotografů v Brně 
bronzovou medailí.

Neméně zajímavá je i expozice 
historické tiskárny, kterou v roce 
1926 začal provozovat Jiří Papír-
ník, tiskař a dlouholetý náměšť- 
ský kronikář. Jsou tu k vidění his-
torické stroje a nářadí, technolo-
gie tisku – uložení písmenek v ka-
sách, nasázení do štočků, tisk, 
řezání a vázání knih. Na historic-
kém stroji a ručním papíru si mů-
žete sami vytisknout náměšťský 
znak, kterým je holub či holubice 
se snítkou v zobáčku.

V loňském roce ke dvěma mini-
muzeím přibylo ještě další, v rámci 
ČR unikátní soukromé Řeznické 
muzeum. Pozůstalí známého řez-
níka a uzenáře, nedávno zesnulé-
ho Jana Pavlíčka, uskutečnili jeho 
dávný sen o zřízení expozice, v níž 
by se vystavovaly předměty, kte-
ré za svůj život shromáždil. Mu- 
zeum dá návštěvníkovi nahlédnout 
do zákulisí přípravy výrobků, které 
tak rádi konzumujeme.

 Petr Novák

CESTOVÁNÍ A KULTURAúnor 2015

Ozvěny dokumentů se opět představily v Bruselu
Únor v Bruselu ovládl už třetí roč-
ník Ozvěn Ji.hlavy. Mezinárod-
ní festival dokumentárních filmů 
díky Kraji Vysočina a ve spoluprá-
ci s Českým centrem v belgické 
metropoli připravil promítání au-
torských dokumentárních filmů.  
V kině Nova a v Evropském parla-
mentu mohli příznivci tohoto žán-
ru až do 22. února zhlédnout de-
sítku snímků vybraných během 
18. ročníku festivalu v krajském 
městě Vysočiny. Nechyběl ani 
český Gottland inspirovaný kni-
hou polského spisovatele Marius-
ze Szczygieła. Slavnostní zaháje-
ní Ozvěn se uskutečnilo začátkem 
měsíce v Evropském parlamentu 
pod záštitou poslance Pavla Poce 
a eurokomisařky Věry Jourové.

„Po dvou letech se úvod Ozvěn 
vrátil zpátky do prostor parlamentu, 
což zvýraznilo slavnostní okamžik. 
Potěšilo mne, že mezi převážně mla-
dé účastníky zavítali i další europo-
slanci,“ prozradila radní pro oblast 
kultury a cestovního ruchu Marie 
Kružíková (ČSSD). Večera se zúčast-
nil také hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD). „Brusel-
ské Ozvěny MFDF patří mezi důleži-
té prezentace kraje v zahraničí. Potě-
šující je také stále větší zájem diváků 
o vybrané promítané dokumenty,“ 
uvedl hejtman při slavnostním zahá-
jení. Kraj Vysočina patří k pravidel-
ným partnerům Mezinárodního fes-
tivalu dokumentárních filmů Jihlava 
a spoluorganizátorům bruselských 
Ozvěn. Monika Brothánková

Recept

Masopustní tvarohové koblížky
V období masopustu bychom 
se měli vyhnout jídlům z masa. 
Proto se dnes inspirujeme 
receptem Ivanky Klofá-
čové z Havlíčkova Brodu, 
která nám zaslala tip 
na tvarohové koblížky. 
Podle ní jsou ideální prá-
vě na masopustní období, 
nebo když přijde nečekaná 
návštěva. Budeme potřebovat 
250 gramů tvarohu, 250 gramů 
hladké mouky, 4 vejce, prášek 
do pečiva, trochu rumu, tuk 
na smažení a moučkový cukr 
na obalení. Nejdříve smícháme 
tvaroh s hladkou moukou, při-
dáme vajíčka, prášek do pečiva 
a podle chuti přilijeme trochu 
rumu. Poté vypracujeme těsto, 
které následně lžící tvaruje-
me na koblížky a postupně 

smažíme v horkém tuku. 
Smažíme pomaleji a z obou 
stran, aby byly hotové i zevnitř. 
Po usmažení je dáme na papí-
rovou utěrku a ještě za tepla 
obalujeme v moučkovém cukru. 
„Jsou rychlé a moc dobré,“ píše 
autorka receptu. Přejeme proto 
dobrou chuť!

Monika Brothánková

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

Autorství: Mar-
tin Němeček

Český autor 
romanet Zběžně Dětské loučení

POMOC: AJMA-
KY, BLOB,KIT, 

ROTAVA.
Jelen Davidův Oklovat Židovský 

duchovní MPZ Ekvádoru Angl.název 
malých houslí

Turecké správní 
oblasti Jednotka délky Šereda Mužské jméno

Horský skřítek
Kostní dřeň

Býv. SPZ 
Liberce

Bůžek lásky

1. díl tajenky 2. díl tajenky
4. díl tajenky

Značka cigaret

Knihovna 
navrhovaná 
Kaplickým
Angl. „a“

Domorodý  
indiánský 

buben
Vytápění

Emílie (do-
mácky)

Umlátit 
Rus.pracovní 

tábor za  
Stalin.éry

Vývoj. stadium 
hmyzu

Město v okr. 
Sokolov 

Písnička
Lyžařská 
větrovka

Německy vejce

Staročeské 
zájm.

Zničení najetím

Okraj střechy Dvojzpěv
Kloudná

Trvalé bydlení
První housle Ranní nápoj

Látka 
sopečného 

původu

Značka 
českých  
letadel

Římskými 
čísly 51

Usednutí

Jméno tenisty 
Samprase
Voj.pokřik

Obraz odha- 
lené ženy

Zn. elektro- 
spotřebičů

Pokladna

Volební 
schránka
Chemická 
zn.osmia

Státní  
pokladna  

Býv. SPZ okr.
Louny

3. díl tajenky

Pohyb tělesa 
kolmo k zemi Opuštěný Tropické ovoce

Osobnost regionu

Malíř F. B. Zvěřina měl rád 
Balkán, Podyjí i Vysočinu 
Patrně nejznámějším hrotovic-
kým rodákem je akademický 
malíř František Bohumír Zvěřina. 
Mimo pomníku podle návrhu 
Františka Úprky, odhaleného 
roku 1913, mu město zřídilo 
před dvaceti lety i památník. Ná-
vštěvník si tu od května do října 
může prohlédnout jeho kresby, 
předměty z malířových cest, 
náčiní i dobový nábytek.

Zvěřina se narodil před 180 lety 
4. února 1835 jako syn důchod-
ního na hrotovickém velkostatku. 
Po studiích ve Znojmě a v Praze 
nastoupil v roce 1852 na malíř-
skou akademii. Po sedmi letech 
musel pro své panslovanské posto-
je školu opustit. Vzhledem ke své-
mu talentu pak vyučoval kreslení 
na školách v Kutné Hoře, v Gorici, 
Mariboru, Brně a ve Vídni. 

Rád cestoval, zamiloval si 
zejména krajinu a lid Balkánu. 
Odtud pocházejí desítky pozoru-
hodných portrétů i krajinomaleb. 
Mimo jiné se zde Zvěřina inspi-
roval bojem jižních Slovanů proti 
Turkům.

Oblíbil si ale i rodnou Mora-
vu. Zajížděl do údolí Želetavky 
a Dyje, kde maloval staré mlýny, 
hradní zříceniny a hluboká údolí. 
V letech 1901–08 se z rakouské 
Světlé (Zwettl), kde žil se svým 
synem Jaroslavem na penzi, pra-
videlně vracel do Bítova. O prázd-

ninách prováděl restaurátorské 
práce v kostelech v Myslibořicích, 
Valči i v Dalešicích. Rád maloval 
také u Jaroměřic, kde Zvěřinovi 
dva roky žili, i v Telči, kam jez-
dil za svou sestrou. Jeho obrazy 
Na můstku a Na parkaně vlastní 
místní muzeum. V Jakubově Zvě-
řina maloval pasoucí se stáda 
dobytka, zejména hravé kozičky. 

Z umělcova rodiště se dochova-
ly kresby Selská usedlost a Pod 
vrbou.

Mimo portréty a zvířata malo-
val Zvěřina rád stromy. Obzvláš-
tě si zamiloval osaměle rostou-
cí borovice. Obrazy vystavoval 
v Praze, Brně, Budapešti, Krakově 
a ve Vídni. Podílel se na ilustro-
vání patnácti časopisů, mj. Zlaté 
Prahy, Světozoru a Květů.

Jím vytvořené obrovské dílo se 
uzavřelo 27. prosince 1908, kdy vel-
ký moravský malíř, pedagog a nad- 
šený slovanofil ve Vídni umírá.

 Pavel Kryštof Novák

Sochař Franta Úprka, autor pomníku F. B. Zvěřiny, se narodil 26. února 1868 v Kněždubu na Moravském Slovácku jako nejmladší ze čtyř sourozenců. V roce 1882 začal na-
vštěvovat řezbářskou školu ve Valašském Meziříčí, ale po dvou letech ji opustil. V roce 1885 odešel do Prahy, kde se učil kamenickému řemeslu a pracoval v dílnách sochařů 
Jindřicha Čapka a Antonína Wagnera. Zde se údajně podílel na ... viz tajenka... pro rampu Národního muzea. V roce 1896 už měl svůj ateliér na Vinohradech a až do smrti 
(8. září 1929 v Tuchoměřicích) žil a tvořil v Praze.

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuál- 
ního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Tajenka minulé 
křížovky: zničil požár západní polovinu náměstí.  Výherci: Stanislav Dvořák, Telč; Vítězslav špaček, Heraltice; Dana Smutná, Uhelná Příbram. Výhercům blahopřejeme!

Součástí letošního zahájení byl také slavnostní křest knihy Generace 
Jihlava. Prohlíží si ji hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, radní pro oblast 
kultury Marie Kružíková a ředitel festivalu Marek Hovorka.
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Expozice Řeznického muzea představuje předměty, které shromáždil řezník 
a uzenář Jan Pavlíček.

Dětské folklorní soubory ve Žďáře 
vychovávají pokračovatele tradic
V minulém čísle novin jsme předsta-
vovali dospělý folklorní soubor ze 
Žďáru nad Sázavou Studánku. Právě 
na něj jsou navázané dva dětské 
folklorní soubory – Rozmarýnek 
a Bystřinka. Vznikly za jediným 
účelem, aby přirozenou cestou vy-
chovávaly nástupce a pokračovatele 
tradic místního folkloru.

Počátky Bystřinky se datují 
do roku 1991 a aktuálně ji navště-
vují děti mezi 8 až 14 lety. „V tuto 
chvíli máme 16 členů, kteří se pra-
videlně účastní krajské soutěže 
ve zpěvu, kde sbírají úspěchy, a také 
usilujeme o postup na dětských 
přehlídkách, jako například ve Svět-
lé nad Sázavou nebo ve Velké Bys-
třici,“ přibližuje vedoucí dětských 
tanečníků Zdeněk Koukola. Roz-

marýnek je nejmladším ze všech tří 
souborů, ale i on zanedlouho oslaví 
20 let od svého vzniku. Jeho vedoucí 
Kateřina Zachová se s Lenkou Svo-
bodovou věnují dětem od 4 do 8 let. 
Kromě soutěží ve zpěvu a krajských 
přehlídek a festivalů vystupují také 
na Otvírání studánek na Třech stud-
ních nebo na Otevřených zahradách 
ve Žďáře a mnoha dalších akcích.

Oba dětské soubory, ale také do-
spělé tanečníky ze Studánky můžete 
vidět v tradičním programu ve žďár-
ském divadle, kde 19. března vystou-
pí pro školky a školy a o den později 
se představí všem zájemcům z řad 
veřejnosti. 

 Monika Brothánková

Více na www.folklorzr.cz

Pomník v Hrotovicích podle návr-
hu Františka Úprky z roku 1913.

Síň Ondřeje Knolla, průkopníka fotografie a propagátora turistického 
ruchu. 

http://www.folklorzr.cz
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Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

•  Cena mletých minerálů v plechovce 595 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
•  Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 560 Kč/1 kus, 3 ks = 545 Kč/1 kus,

4-5 ks = 515 Kč/1 ks, 6-11 ks = 490 Kč/1 ks, od 12 ks = 460 Kč/1 ks.
•  Ceny kapslí: 1 ks = 798 Kč, 2 ks = 766 Kč/1 kus, 3 ks = 746 Kč/1 kus,

4-5 ks = 716 Kč/1 ks, 6-11 ks = 691 Kč/1 ks, od 12 ks = 661 Kč/1 ks
•  Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
•  Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2462 Kč 

(+ kniha zdarma).

Kamenné zdraví, s.r.o., Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712 
www.kamennezdravi.cz

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma
a slevu na příští nákup.

Vážení, jsou to již čtyři roky, co jsem četla 
v časopise váš leták o Schindeleho mine-
rálech a  jejich léčebných schopnostech. 
V tu dobu jsem měla velké problémy s pa-
tami - značné bolesti při chůzi i došlapo-
vání a problémy s kloubní artrózou na ru-
kách. Léčba nepomáhala, proto jsem si 
na zkoušku objednala minerály a začala je 
užívat. Po třech měsících užívání vymizely 
bolesti pat i kloubů na rukách. Vaše mine-
rály beru již čtyři roky a  jsem spokojená, 
v pohodě a fi t! Děkuji a objednávám další 
dvě balení. 
 Marie Zeisková, Moravský Krumov 

Dobrý den, minerály jsem dostala darem. 
Měla jsem bolesti zad, kyčlí a hlavy, trpěla 
jsem srdeční arytmií. Po 3 měsících užívání 
musím konstatovat, že všechny mé problé-
my zmizely a navíc se zlepšila i moje cel-
ková psychická odolnost. Jsem spokojená 
a děkuji za tyto léčivé minerály. 
 Jitka Havlíková, Znojmo

Dobrý den, je mi 57 let, sypané minerá-
ly v  dóze užívám pravidelně každý den 
od  10/2014 na  doporučení našich zná-
mých. Dlouhou dobu jsem měla problémy 
s bederní páteří. Bolesti v kříži, v zádech, 
v  kyčlích. Bez každodenního mazání, jak 
se říká, jsem se neobešla. Asi během 14 
dnů poctivého užívání jsem vypozorovala, 
že bolesti jsou pryč. Po  těchto 14 dnech 
jsem si zkusila sama naordinovat dávku 
2xdenně 1 odměrku. Neměla jsem žádné 
negativní účinky, tak jsem je  na  zkoušku 
brala 14 dní, pak jsem se vrátila k dávce 
1x denně. Začátkem prosince jsem byla 
na  kontrole u  fyzioterapeuta, který kon-
statoval zlepšení. Minerály užívá i manžel 

(ale ne tak pravidelně jako já), oba jsme 
toho názoru, že se cítíme vitálnější, že nám 
rychleji rostou nehty, mně zhoustly vlasy. 
Zkusila jsem „zázračnými“ minerály občas 
zalít květiny a  je opravdu vidět, jak poo-
křály. Náš chodský pejsek, který trpí 2-3x 
ročně na záněty uší a právě dobral antibio-
tika, dostává již týden 1 odměrku minerálů 
denně. Jelikož mi druhé balení dochází, 
objednávám další a děkuji. 
 Věra Stoklásková, Tečovice 

Již několik let trpím artrózou v obou kole-
nech. Vyzkoušela jsem mnoho procedur, 
stálo to také spoustu peněz, výsledek ov-
šem nevalný. Proto jsem se rozhodla pro 
minerály, o kterých jsem se dočetla. Uží-
vám je od léta a mohu vám sdělit pozitivní 
výsledek. Otoky kolen mizí, co 3 týdny se 
mi v  nich tvořila voda, lépe se mi chodí 
a bolest ustupuje. Dokonce si na ně i klek-
nu, což bylo dříve nemyslitelné. 
 Věra Vostalová, Praha-Suchdol, 71 let

Dobrý den, v  loňském roce jsem začala 
užívat vaše minerály. Mám potíže s kyčel-
ním kloubem a  jsem objednána na  ope-
raci. Asi po 2 měsících jsem 
k mému velkému překva-
pení pocítila ustoupení 
bolesti v kyčlích. Opera-
ci budu posouvat, ne-li 
úplně rušit. Je mi 73 let 
a  cítím se velice dobře. 
O tom, že minerály fungují 
minimálně u mě, nemůže 
být pochyb. Proto objed-
návám další 3 plechovky. 
 Danuše Nováková, 
 Ostrava-Hrabůvka

Může tohle být náhoda?

* denní náklady 7–9 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

Nebo snad podvod?
Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností 
s minerály pod celým jménem a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby 
jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo, 
nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé. 

Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina 
podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné 
informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich 
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at, stejně jako více než férové 
ceny pro české zákazníky.

Placebo?
Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha 
letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé 
najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku – 
v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých 
gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka? 
Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat. 
Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako 
samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle 
nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč. 

A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs 
životadárných prvků, aditivované palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo. 

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
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Oxid křemičitý SiO2 61,9 g Zinek Zn 0,0098 g
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Oxid hlinitý Al2O3 15,7 g Kobalt Co 0,00115 g

Oxid draselný K2O 3,49 g Molybden Mo 0,00018 g

Oxid železitý Fe2O3  5,3 g Bór B 0,00003 g

Oxid vápenatý CaO 1,6 g Chrom Cr 0,009 g

Oxid hořečnatý MgO 1,58 g Nikl Ni 0,006 g

Oxid sodný Na2O 1,94 g Vanad V 0,0121 g

Mangan Mn 0,032 g Fosfor P 0,0044 g

Měď Cu 0,044 g

Stavební firma ZEPRIS s.r.o.  

výstavba a rekonstrukce venkovních trubních rozvodů 
(vodovody, kanalizace, plynovody), technologických celků 

přijímá strojníky
na bagry a nakladače

Co Vám nabízíme:
  práce nejčastěji v Praze a Středních Čechách (ubytování zdarma )
  zajímavé finanční ohodnocení
  příspěvek na stravné (stravenky / diety), týden dovolené navíc
  účast na zajímavých stavebních zakázkách, práce se špičkovým technic-

kým vybavením
  jistota a stabilní zaměstnání u zavedené firmy (již 17 let na českém trhu)

Co by měl splňovat vhodný uchazeč:
  platný strojnický průkaz (kolová a pásová rypadla, kolové nakladače) 
  řidičský průkaz sk. C  
  prokazatelnou praxi v oboru výstavby inženýrských sítí
  zodpovědnost a spolehlivost 
  časová flexibilita 
  trestní bezúhonnost

V případě Vašeho zájmu zašlete prosím Váš životopis na adresu:
e-mail: miserova@zepris.cz  

nebo ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4

www.zepris.cz

Kvalifikační předpoklady:
  vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském, magister-

ském nebo doktorském studijním programu, nebo
  vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 

s podmínkou 10ti leté praxe při výkonu vedoucího pra-
covníka v zařízení poskytujícím sociální služby

Další požadavky:
  zkušenosti z oblasti managementu a řízení lidských zdro-

jů, zkušenosti s vedením početnějšího pracovního týmu
  znalost právních předpisů v oblasti sociálních služeb 
  znalost problematiky financování sociálních služeb
  organizační a řídící schopnosti
  uživatelská znalost operačního programu MS Windows 

a souvisejících programů (MS Office) 
  občanská a morální bezúhonnost

Očekáváme:
  schopnost efektivní komunikace, smysl pro týmovou 

práci, schopnost motivace zaměstnanců
  vysokou flexibilitu a spolehlivost, rozhodnost, odpověd-

nost, analytické myšlení
  vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových 

situacích

Výhodou při výběrovém řízení je:
  znalost principů řízení příspěvkové organizace
  zkušenosti v řízení organizace sociální péče
  základní znalost ekonomiky a financování sociálních 

zařízení
  odborná praxe na úseku sociálních služeb

Nabízíme:
  platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, ve znění pozdějších předpisů
  možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního 

rozvoje
  pracovní poměr na dobu neurčitou
  nástup k 1. 7. 2015

Uchazeč předloží písemnou přihlášku,  
která musí obsahovat tyto náležitosti:
  jméno a příjmení, titul uchazeče
  místo trvalého pobytu uchazeče
  datum a podpis uchazeče

Součástí písemné přihlášky  
k výběrovému řízení bude:
  kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  strukturovaný profesní životopis s kontaktním spojením 

(telefon, e-mail)
  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
  návrh základní koncepce rozvoje organizace a zabezpe-

čení jejích úkolů (maximálně v rozsahu tří stran formátu 
A4)
  souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro 

účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Rada Kraje Vysočina
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení  

vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele
Domova důchodců Humpolec, 

příspěvkové organizace

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. 
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 20. 3. 2015 v 12:00 hodin.  Obálku je třeba zřetelně označit slovy:  „Domov důchodců 
Humpolec – výběrové řízení ředitelka/ředitel – neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel.

Kontaktní osoba pro případné další informace:
Bc. Jakub Kumpa, tel. 564 602 820, kumpa.j@kr-vysocina.cz.
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tel.:  566 780 122   www.oahstrebic.cz

Škola je nositelem certifikátu kvality řízení 
ČSN ISO 9001:2009 a zabezpečuje praxe
a stáže v zemích EU (Německo, Španělsko, 
Řecko, Irsko a Velká Británie). 

Studijní obory 
čtyřleté s maturitní zkouškou

Učební obory
tříleté s výučním listem

• OBCHODNÍ AKADEMIE

    - všeobecná ekonomika 

    - veřejná správa

    - informatika v ekonomice

• HOTELNICTVÍ

• CESTOVNÍ RUCH

• CUKRÁŘ

• KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

• PRODAVAČ

• ARANŽÉR

• KADEŘNÍK

• REPRODUKČNÍ GRAFIK

Nástavbové studium
pro absolventy učebních oborů

• PODNIKÁNÍ

Jazyková škola
jednoleté pomaturitní studium

• ANGLICKÝ JAZYK

• NĚMECKÝ JAZYK

57
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www.akademie-svetla.cz, 569 729 251; koterova@akademie-svetla.cz, 569 729 274

NÁVŠTĚVA ŠKOLY KDYKOLI po předchozí dohodě

Prohlídka školy vám umožní nahlédnout 
do moderně vybavených tříd, výtvarných ateliérů, 
školní hutě, internátu a dalších prostor naší školy.

Studium i zájmové kroužky jsou zdarma. 
Škola zajišťuje výměnné zahraniční pobyty 
a řadu odborných sympozií a stáží.

Studijní obory:

SOCIÁLNÍ ČINNOST (4letá), OŠETŘOVATEL (3letý)

GYMNÁZIUM  
• všeobecné • jazykové • pedagogické

Nástavba: PODNIKÁNÍ (denní i dálková)

Další maturitní obory: možnost doplnění si maturity po vyučení           

VOŠ: ŘÍZENÍ VÝROBY (zaměření – ekonomické, technologické)

Učební obory: !!! novinka !!!  
STROJNÍK SKLÁŘSKÝCH AUTOMATŮ 
(praxe přímo ve výrobě u budoucího zaměstnavatele)
• Kameník • Aranžér – propagační grafik • Zlatník a klenotník 
• Sklář a zušlechťovatel skla • Umělecký truhlář • Umělecký kovář
• Umělecký keramik

AKADEMIE – VOŠ, GYMNÁZIUM A SOŠUP Světlá nad SázavouSoukromá VOŠ sociální, 
o.p.s Jihlava

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

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

Absolvent je sociální pracovník
Obor 2: Předškolní a mimoškolní  

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

pedagog, či vychovatel
Školné: 13 000 Kč ročně

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

Absolventi mohou proto pracovat  
v obou oborech již bez zaškolení.

Přihlášky na (www.svoss.cz) od 1. 1. 2015 
Odpoledne otevřených dveří s programem  

je 26. 3. 2015 od 14 do 18 hodin.
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VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA NABÍZÍ TŘÍLETÉ 
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V PREZENČNÍ
I KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA:

NESTUDUJTE POUZE V UČEBNÁCH, STUDUJTE U BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ!

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P)

Absolvent získává titul bakalář (Bc.)i

Informace: studijní oddělení, tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz

Dlouhodobá praxe během studia!

Podání přihlášek ke studiu 
do 30. 4. 2015

Vysoká škola polytechnická Jihlava
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Mgr. Iva Nováková, Časopis to, pokud trénujete na pozici domácí učitele atd. - bohužel s únavného doučování? Zní to 
"Zdraví a krása” učitele v základní škole, není to chabým výsledkem. A najednou skoro jako zázrak. Rozhodně po 
Možná to taky důvěrně znáte. na škodu. Jsou-li vaše ambice se stal zázrak; objevili jsme BASIC těch letech, co doma bojujeme 
Navzdory krásným větám, které přece jen trochu jiné, zřejmě vás a učitelku, která má výjimečné s poruchou učení.
čtete ve studijním plánu svého několikahodinová denní ztráta schopnosti. Během letního 
dítěte, realita je taková, že jeho zrovna nadšením nenaplňuje... intenzivního kurzu se Míša zlepšil Usměvavá lektorka mi 
handicapt ve škole skoro nikoho zázračně: plynule si čte, ve psaní vysvětluje, že Studijní centrum 
nezajímá. Dyslektik, dysgrafik, či Zázrak? Asi jo... používá diakritiku, kterou dříve Basic, o.p.s. (www.basic.cz) 
majitel jiné podobné poruchy? úplně opomíjel. Největší radost pomáhá dětem a studentům 
Pro některé učitele prostě hlupák, „Co jsem ve škole nepochopil za mi udělal, když cca po jakéhokoliv věku zvládat 
který pomalu čte a ještě pomaleji pět hodin, i když jsem popsal 15 dvoutýdenní terapii jsem ho našla problémy se čtením, psaním či 
chápe. stránek, pochopil jsem v Basicu doma s knížkou v ruce, kterou pravopisem 

za deset minut. (Popsal jsem dva neodložil přes hodinu a pomocspecializovaného 
Je to začarovaný kruh. Vaše dítě řádky)." přelouskal prvních 30 stran. Teď individuálního doučování. Na 
se doma učí dlouhé hodiny, vidím syna spokojeného, základě dosavadních výsledků 
ovšem výsledky ve škole tomu student, 14 let šťastného. Děkujeme!!!" se zdá, že i tyto děti máji šanci 
rozhodně neodpovídají. Jakoby zařadit se mezi úspěšné 
vůbec nechápalo, co čte, natož, "Míša je těžký dyslektik, paní N. studenty a zajistit si tak 

našich základních škol. Ale díky aby dokázalo text někomu dysgrafik, dyskalkulik s diagnózou uplatnění v životě. 
bohu, my si můžeme najít cestu přetlumočit. Nakonec vám LMD. Těžko se soustřeďuje, trpí Desítky stránek popsaných 
k němu. nezbude nic jiného, než denně poruchou chování a učení. podobnými vzkazy jsem četla No, nebudu přehnaný optimista, 

nastudovat několik předmětů a Vyzkoušeli jsme všechny možné jako ve snách. Že by opravdu který věří, že si tento program 
Iva Novákováznovu je dítěti odvykládat. Což o prostředky - terapie, existovala alternativa denního najde v dohledné době cestu do 

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA

Havlíčkův Brod
9. 3. 2015 od 18:00 hodin
23. 3. 2015 od 18:00 hodin

Jihlava
10. 3. 2015 od 16:30 hodin
24. 3. 2015 od 16:30 hodin

Pelhřimov
5. 3. 2015 od 16:00 hodin

www.basic.cz

Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
Svatovítské náměstí 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01

Hledáme posily do našeho týmu v Jihlavě a Havlíčkově Brodě. Máte rád/a děti a chcete jim pomoci s učením? Více na www.basic.cz, životopisy zasílejte na jihlava@basic.cz.

DYSLEKTIK NEZNAMENÁ HLUPÁK
„Jak na učení 
bez mučení”

Tel.: 775 774 710
TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?

725 774 710,  775 040 808
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www.vysocina-sport.cz
Všechny sporty z vašeho kraje

SPORTOVNÍ ZPRAVODAJST VÍ  Z   VYSOČINY

NABÍZÍME SPOLUPRÁCI 

VŠEM KLUBŮM A SPORTOVNÍM

ODDÍLŮM Z VYSOČINY

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-sport.cz 

 SPORTOVNÍ MAGAZÍN PRO CELOU VYSOČINU
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6 cm 5 x 5 cm
100cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 44,50 Kč 48,00 Kč
160 cm 47,50 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 56,00 Kč
200 cm 59,00 Kč 64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 16,50 Kč
125 cm 1,6/2/13 18,50 Kč
150 cm 1,6/2/14 20,50 Kč
160 cm 1,6/2/15 20,80 Kč
160 cm 1,6/2/23 28,00 Kč

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

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

PLETIVO

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

www.prodej-pletiva.cz



www.ikrajvysocina.cz

Michal Šlesingr ve stoupání.

Česká reprezentace získala ve smíšené štafetě stříbro. Na snímku s medailí šťastná Gabriela 
Soukalová.

Michal Šlesingr děkuje fanouškům za podporu ve sprintu.

Začátkem února si prohlédl největší regionální výstavu na Vysočině profesor Václav Klaus. 
Muzeem Vysočiny Jihlava ho provázel ředitel Karel Malý. Profesor Václav Klaus přijel do Jihlavy 
mimochodem také proto, aby se zúčastnil diskusního kulatého stolu nejen s regionálními 
podnikateli.

Novými držiteli pamětních bronzových medailí Kraje Vysočina jsou geolog Ivan Mázek, který 
za velmi výhodných podmínek přenechal svou mimořádnou sbírku nerostů krajskému muzeu. Dále 
regionální hudebník a propagátor regionálních kulturních aktivit František Novák. V sídle Kraje 
Vysočina je přijal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a krajská radní Marie Kružíková.

Společně s Krajem Vysočina, který se staral o volnočasové aktivity diváků, se na světovém poháru 
prezentoval i Evropský region Dunaj-Vltava.

Bronzová Veronika Vítková ve sprintu na 7,5 km.

Přípravu na hromadný start stíhacího závodu žen sledují tisíce diváků na tribunách.

8

Vyberte nejlepší 
sportovce Kraje 
Vysočina
Všichni obyvatelé regionu mají 
letos už po třinácté možnost po-
dílet se na volbě sportovce, který 
podle jejich názoru v minulém roce 
Vysočinu na českých i zahraničních 
sportovních kláních reprezentoval 
nejlépe.

Na webových stránkách kraje 
mohou hlasující úspěšné jednotlivce 
i kolektivy nejen podpořit, ale v přípa-
dě zájmu mohou své favority i sami 
navrhovat až do 3. března 2015. No-
minovaní však musí splňovat přede-
psaná kritéria a musí být registrováni 
v klubu, působícím na Vysočině.

Internetové hlasování vloni 
ovládli sportovci z Jihlavy. Mezi jed-
notlivci kraloval judista Jakub Boh-
dálek, mezi týmy pak byl nejlepší 
taneční klub Hotch-Potch.

Jiří Svatoš 

Žďár měl účastníka 
na MČR v netradičním 
odvětví
Žďárský oddíl Chupacabras na kon-
ci uplynulého roku překvapivě 
postoupil mezi osm nejlepších 
českých celků v halovém frisbee, 
tedy v bezkontaktním kolektivním 
sportu, při němž je cílem hráčů 
zachytit létající disk ve vymezeném 
prostoru.

Na republikovém šampionátu, 
který se v polovině ledna uskuteč-
nil v Plzni, pak reprezentanti Žďá-
ru nad Sázavou dlouho bojovali 
dokonce o cenné kovy. V základní 
části mistrovství totiž prohráli jedi-
né utkání a vytvořili si tak skvělou 
pozici do vyřazovacích bojů.

Ve čtvrtfinále však Chupacabras 
o jediný bod podlehli výběru Ku-
latá šachovnice, který na turnaji 
obhajoval loňský titul. Smůla je pak 
provázela i v závěrečných duelech 
o umístění. Po dalších dvou těsných 
prohrách si Žďárští z Plzně nakonec 
odvezli konečnou osmou příčku.

 Jiří Svatoš

Ohlédnutí za biatlonem ve Vysočina Areně

Hosté na Pokladech Vysočiny Medaile pro mimořádné muže

SPORT, FOTOGALERIE

Zadavatel: Kraj Vysočina

Vydavatel: 
R MEDIA, spol. s r.o.
Pernerova 673/47, 
186 00 Praha 8 

Kontakty:
Ing. David Švábenický – ředitel 
společnosti, tel.: +420 233 071 639, 
mobil: +420 737 220 035 
e-mail:  david.svabenicky@rmedia.cz 

Šéfredaktor: Milan Pilař,  
mobil: +420 724 767 164
e-mail:  milan.pilar@rmedia.cz
Redakční rada: Miroslav Houška, 
Vladimír Novotný, Drahoslav Oulehla, Jiří 
Běhounek, Ota Benc, Marie Černá, Ladislav 
Jirků,  Ivana Šteklová, Zdeněk Kadlec, 
David Švábenický, Milan Pilař

Adresa redakce:
R MEDIA, spol. s r.o., pobočka Havlíčkův Brod, 
Mediální centrum, B. Kobzinové 2020, 
580 01 Havlíčkův Brod

Reklamace distribuce:  
tel.: +420 564 602 328

Manažerka inzerce: Jitka Parbusová
mobil: +420 777 174 407, e-mail:  
jitka.parbusova@seznam.cz

Registrováno pod číslem MK ČR E 14751.  
Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

Uzávěrka březnového čísla 
je 10. března 2015. Číslo 
vychází od 23. března 2015. rated

Zlatý středník
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Více na: www.kr-vysocina.cz/sportovec

Foto a video na  
iKrajvysocina.cz

http://www.kr-vysocina.cz/sportovec
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