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Masopust na Vysočině zahájil 
přípravu na Velikonoce
Konec ledna a první polovinu února ovládl i na Vysočině 
masopust. Vedle malých obcí, kam se tato tradice vrátila 
ve větší míře už na počátku 90. let minulého století, 
se masopust nebo masopustní průvody a jarmarky 
v posledních letech objevují i ve velkých městech regionu. 

Průvod maškar prošel Havlíčko-
vým Brodem už v neděli 24. led-
na, další masopustní průvody pak 
vyrazily o prvním únorovém ví-
kendu například v Telči nebo Jaro-
měřicích nad Rokytnou. V úterý 
9. února vypuklo za hojné účas-
ti hereckého souboru Horáckého 
divadla Jihlava masopustní vese-
lí na jihlavském Masarykově ná-
městí. V Bystřici nad Pernštejnem 
se konalo sedmé masopustní od-
poledne uživatelů Včely – centra 
aktivizačních služeb pro seniory.

Masopust, jinak také v morav-
ských regionech šibřinky, fašank 
či ostatky, je obdobím, které začí-
ná po svátku Tří králů (6. ledna), 
jeho konec není pevně daný, odvíjí 
se od data Velikonoc, a proto končí 
mezi polovinou února a počátkem 
března. Masopustu předcházel tuč-
ný čtvrtek před masopustní nedělí, 
kdy mohl člověk jíst a pít co nejvíce, 

aby byl po celý rok silný. Masopust-
ní zábava se konala o masopustní 
neděli a také masopustní pondělí 
pokračovalo na řadě míst v duchu 
zábavy. Vrcholem masopustu bylo 
úterý, kdy vyrážely průvody maškar 
s tradičními maskami, mezi něž pa-
třil např. medvěd, kterému byl podle 
některých přisuzován blahodárný 
a plodnostní význam, kobyla, někdy 
s jezdcem, Žid s pytlem nebo ran-
cem na zádech, bába s nůší, kominík 
se žebříkem, kozel a mnoho dalších. 

„Každá maska mívala v minulos-
ti konkrétní význam. 

Někde zakončili o půlnoci muzi-
ku pochováním basy, což byl symbol 
toho, že hudebníci během půstu ne-
budou hrát. S pochováváním basy se 
do dneška setkáme mimo jiné v Ja-
roměřicích nebo Moravských Bu-
dějovicích na Třebíčsku,“ říká Marie 
Kružíková (ČSSD), radní Kraje Vy-
sočina pro oblast kultury, památko-
vé péče a cestovního ruchu.

Masopust končí v noci před 
Popeleční středou, ponocný 

v minulosti zatroubil na roh 
a rychtář všechny vyzval k roz-
chodu. Na Popeleční středu se pak 
naposledy jedly mastné rohlíky 
s kávou nebo mlékem, dopoledne 

se lidé ještě mohli napít pálenky. 
Obědem už začínal půst, většinou 
se jedla čočka s vajíčkem, vařená 
krupice, pečené brambory, sýr 
nebo chleba. 

Historie masopustu je na našem 
území doložena v písemných do-
kumentech už ve třináctém století, 
historici ale předpokládají, že zvyk 
bude pravděpodobně ještě starší.

Peníze  
pro hasiče
Miliony pro dobrovolné hasiče 
pomohou s vybavením

Pozor, 
přijímačky!
Poslední termín přihlášek  
je 15. březen

Počin roku
Startuje hlasování pro Zlatou 
jeřabinu a Skutek roku
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Úvodní slovo

Řemeslo má zlaté 
dno i dnes
Tento rok byl vyhlášen Rokem 
řemesel. Snad každého napad-
ne pravda, kterou připomína-
li už naši prarodiče, že řemeslo 
má zlaté dno. Věta, o jejíž pravdi-
vosti nemohl nikdo nikdy pochy-
bovat. Platila kdysi, platí i dnes 
a jistě bude platit i v budoucnu. 
Jen se na ni někdy trochu zapo-
míná. Mít po ruce dobrého insta-
latéra, obkladače, truhláře nebo 
zedníka je k nezaplacení. Pokud 
navíc na prosbu o pomoc přijdou 
bez otálení, jde o zázrak.

Sami jistě víte, že těch ochot-
ných, usměvavých a šikovných je 
jako šafránu a jsou doslova na roz-
trhání. Sláva řemesel a rukodělné 
dovednosti jako by upadala.

Ve svém okolí přitom slyším 
mnoho hlasů z kanceláří, jak je 
práce u počítačů a s razítky bez-
útěšná, kolegové touží vidět kon-
krétní výsledky své práce. Proto 
je stále více zarážející, že školní 
učebny a dílny zejí prázdnotou. 
Proč se zříkáme zajištění jisté bu-
doucnosti svých dětí? Proč se zří-
káme zajištění i svého klidu, když 
můžeme mít v případě tísně dob-
rého řemeslníka přímo v rodině?

Až budete zvažovat budouc-
nost svých dětí a vnoučat, neza-
pomeňte na to. Vždyť ta naše 
„zlatíčka“ nemusí mít lesk jen 
v našich očích. Řemeslníci nezů-
stávají totiž jen u zlatého dna. Ti 
poctiví a šikovní mají přece nejen 
v našich očích i zlaté ruce a srd-
ce. Zvažte tedy, jestli si vaši nej-
bližší nezaslouží právě takovou 
budoucnost...

Jana Fialová 
(ČSSD)

radní Kraje Vyso-
čina pro oblast 
školství, mládeže 
a sportu 
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Telčské náměstí hostilo v sobotu 6. února tradiční lidovou veselici s průvodem masek s horáckým folklorním 
souborem Podjavořičan. Také tady nakonec pochovali basu.

Milan Pilař

Čistá Vysočina
Přípravy na další ročník osvětové 
akce Čistá Vysočina vrcholí. Do kon-
ce února přijímá Kraj Vysočina 
přihlášky do dobrovolnické akce, 
která pomáhá regionu zbavit se 
odpadu kolem silnic a na veřejných 
prostranstvích.

„Máme velkou radost, že akce 
Čistá Vysočina se rozšířila na území 
celého kraje a počet sbírajících dob-
rovolníků ročně stoupá. V roce 2015 
se zapojilo rekordních 22 tisíc dob-
rovolníků, bylo sebráno přes  
98 tun odpadu,“ uvedl Martin Hyský 
(ČSSD), radní pro oblast regionální-
ho rozvoje a územního plánování.

Pro přihlášené prostřednictvím 
stránek www.kr-vysocina.cz/cista-
vysocina mají organizátoři připra-
vené ochranné pomůcky 
a pytle na třídění od-
padu, zajistí také 
svoz sebraného 
odpadu kolem 
silnic II. a III. 
tříd. Sběr odpa-
du z ostatních 
ploch nebo bez 
registrace je nutné 
konzultovat s vlast-
níkem pozemků. V součas-
nosti Kraj Vysočina eviduje více než 
16 tisíc dobrovolníků. Tradičně se 
i letos hlásí nejvíce základní školy.  
 Jitka Svatošová

Spolupráce Vysočiny a francouzského 
regionu Champagne-Ardenne trvá deset let
V polovině února zavítal na Vy-
sočinu Jean-Pierre Asvazadou- 
rian, velvyslanec Francie v České 
republice. Pracovní jednání ab-
solvoval nejen s hejtmanem Kra-
je Vysočina Jiřím Běhounkem 
(nez. za ČSSD) a členy Rady Kra-
je Vysočina, navštívil i Gymná- 
zium Jihlava, kde proběhla „im-
provizovaná“ hodina francouz-

ské konverzace s téměř osm-
desáti studenty. 

„Pokud jsem v ně-
jakém českém regio-
nu, vždy se zajímám 
o školství a o spolu-
práci s jejich partne-

ry ve Francii. Už histo-
ricky nabízíme úspěšný 

program Rok ve Francii, 
v jehož rámci mohou žáci studo-
vat na francouzských školách, to 
platí i pro Vysočinu. Mluvil jsem 
s několika lidmi, kteří tuto mož-
nost využili a hodnotili ji velmi 
kladně,“ uvedl francouzský am-
basador. Jeho slova potvrzuje 
také Nela Valentová z pelhřimov-
ského gymnázia, která má roční 

pobyt na škole v partnerském re-
gionu Champagne-Ardenne už 
za sebou. „Byla to úžasná zkuše-
nost, setkání s novou kulturou, 

navíc jsem se přestala bát jazyka. 
Je skvělé vyjet už na střední škole 
a poznávat svět, jsou to výborné 
životní zkušenosti,“ říká Nela.

Vedle studentů gymnázií mo-
hou využívat výhod spolupráce 
s francouzskými školami i žáci 
odborných škol. Příkladem je 

projekt, na kterém se podíle-
jí čtyři střední školy z Vysočiny 
zaměřené na gastronomii. „Jen 
několik týdnů nás dělí od pře-
dání výsledků projektu Vaříme 
společně – Cooking Together. 
Naše školy spolupracují se stej-
ným počtem škol z francouzské-
ho regionu Champagne-Arden-
ne a především mistři odborného 
výcviku si výsledky spolupráce 
s předními francouzskými kuli-
náři velmi pochvalují,“ říká Jana 
Fialová (ČSSD), radní Kraje Vy-
sočina pro oblast školství, mlá-
deže a sportu. Výsledkem této 
aktivity bude tříjazyčná kuchař-
ka. Ukázku receptu z této publi-
kace převzal měsíčník Kraj Vy-
sočina a přináší ho na straně pět. 
Francouzský diplomat zakončil 
svou návštěvu regionu v Třebíči, 
kde navštívil novou Galerii Fran-
ta a prohlédl si expozici výtvar-
ných děl Františka Mertla. Ještě 
před odjezdem stihl navštívit ži-
dovskou obec a expozici zámku 
Třebíč.

Milan Pilař

Čistá Vysočina 
2016 

11. 4. – 24. 4. 2016
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CO SE DĚJE NA VYSOČINĚ?
Více informací: kalendar.kr-vysocina.cz

Foto na www.iKrajvysocina.cz

Francouzský velvyslanec v Praze Jean-Pierre Asvazadourian debatoval na jihlavském gymnáziu se studenty 
o studiu na francouzských školách, diplomacii i současném životě ve Francii.

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

http://www.kr-vysocina.cz


2 www.ikrajvysocina.czAKTUÁLNĚ Z REGIONU

Moderní technika  
pro záchranáře
Peníze z evropských programů by 
mohly pomoci zmodernizovat vybavení 
Zdravotnické záchranné služby (ZZS) 
Kraje Vysočina. „Projekt, který předlo-
žíme ke schválení, počítá s nákupem 
speciálního vybavení, jako je terénní 
čtyřkolka, sanitka upravená pro přepra-
vu nadměrných pacientů, nafukovací 
stan pro mimořádné události, v plánu 
je i nákup osmnácti nových sanitek 
v celkové výši 54 milionů korun,“ 
přiblížil hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD). Kraj Vysočina 
přispěje částkou 10 %, zbytek by měly 
pokrýt evropské dotace. ZZS využije 
moderní techniku, která by měla být 
postupně nakupována do roku 2019, 
hlavně při sněhových kalamitách a ná-
mrazách, pro zvýšení mobility výjezdo-
vých skupin, aby se záchranáři dostali 
k nemocným či zraněným bezpečně 
a rychleji i za špatných povětrnostních 
podmínek. Milan Pilař

Bezpečná Vysočina opět na jaře
Prevence, předcházení kolizním 
situacím a upozorňování na ne-
bezpečí, která na všechny účastní-
ky silničního provozu čekají nejen 
na ulicích. To jsou v posledních 
třech letech důvody stojící za plá-
nováním krajské preventivně bez-
pečnostní akce Bezpečná Vyso-
čina.  Její další ročník odstartuje 
za několik týdnů.

V roce 2015 se cílenou kam-
paní zaměřenou na žáky základ-
ních škol a jejich rodiče podaři-
lo organizátorům oslovit zhruba  
80 tisíc lidí v regionu.  Většina 
z nich navštívila speciální pro-
gram v rámci roadshow orga-
nizovaný ve větších městech 
Vysočiny, absolvovala před-
nášky, soutěže s bezpečnostní 

tematikou, v případě všech kraj-
ských prvňáčků byly mezi tuto 
věkovou skupinu plošně opa-
kovaně distribuovány reflex-
ní a další ochranné prostředky 
a předměty. Reflexními vestami 
od Kraje Vysočina byly vybave-
ny všechny mateřské školy, které 
o tento bezpečnostní prvek proje-
vily zájem. „Násobně větší peníze 

jsou v posledních letech rozdělo-
vány prostřednictvím Fondu Vy-
sočiny také do úpravy komunika-
cí  a posílení jejich bezpečnosti 
ve vztahu ke všem účastníkům. 
Podporujeme zvýšení ochrany 
dětí v silničním provozu, sníže-
ní rizika úrazu dětí v silničním 
provozu. V praxi jde konkrét-
ně o spolufinancování instalace 

osvětlení nových nebo stávajících 
přechodů, dynamických zpoma-
lovacích systémů nebo dovyba-
vení dětských dopravních hřišť,“ 
informoval náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast do-
pravy a silničního hospodářství  
Libor Joukl (ČSSD).

Jitka Svatošová

Opravy silnic v regionu nekončí
Vedení Kraje Vysočina 
plánuje další investice 
do oprav silnic. Částky 
nemusí dosáhnout 
rekordních sum 
z loňského roku, ale 
reálně by se mohly opravy 
týkat projektů až za  
1,3 miliardy korun. 

Prostředky uvolní Vysočina ze 
svého rozpočtu a počítá i s vy-
užitím dotace ze Státního fon-
du dopravní infrastruktu-
ry (SFDI). Ten má v roce 2016 
uvolnit pro Kraj Vysočina 280 
milionů korun. Zhruba 600 mi-
lionů korun by kraj rád čerpal 
z evropských fondů.

„Kraje ze zákona nedostávají 
ani korunu ze silniční daně, kterou 
platí podnikatelé, jen malou část 
ze spotřební daně placené na ben-
zinových pumpách a vyloučeny 
jsou také z přerozdělení vybraného 
mýta. Přesto jsou plně odpovědné 
za údržbu silnic,“ vysvětluje radost 
z podpory náměstek hejtmana Li-
bor Joukl (ČSSD). V loňském roce 
vláda rozdělila prostřednictvím 
SFDI krajům přes čtyři miliardy 

a podle Joukla je dobré, že nešlo 
o jednorázovou akci.

Radikálního zlepšení se dočká 
most na silnici II/150 u hotelu 
Slunce v Havlíčkově Brodě a silni-
ce II/112 Telč – Želetava v úseku 

Zvolenovice – Nová Říše v délce 
více než pět kilometrů. Koncepč-
ní činnost zaměřenou na bezpeč-
nost silničního provozu podpoří 
kraj i v rámci projektu bezpečná 
silnice prostřednictvím Fondu 

Vysočiny. Ten je cílený mimo jiné 
na podporu instalace nových nebo 
obnovu stávajících technických 
prostředků snižujících nepřimě-
řenou rychlost na silnicích I., II. 
a III. tříd.
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O kotlíkové dotace 
žádaly tisíce lidí

Přehled o plánovaných investicích v souvislostech s dalšími plány v rámci rozpočtu Kraje Vysočina na:   
http://www.kr-vysocina.cz/rozpocet.asp.

Opravený most 
zkvalitní dopravu 
v Třebíči
Na jaře odstartuje rekonstrukce 
mostu z roku 1930 mezi Žerotí-
novým a Komenského náměs-
tím v centru Třebíče. Na místě 
stodvacetimetrového mostu 
vyroste nová mostní konstrukce ze 
železobetonu přes řeku Jihlavu. Tři 
jízdní pruhy nově usnadní odbočení 
vlevo k náměstí. Chodci budou moci 
využít chodníky po obou stranách, 
současně by měla být upravena kři-
žovatka II/351 s ulicí Jihlavská brána 
po křižovatku silnice I/23.

„Financování nového mostu 
a úprav silnic, které s mostem souvise-
jí, zajistí Kraj Vysočina z rozpočtu na le-
tošní rok. Celková investice bude zná-
ma až po ukončení výběrového řízení, 
které nyní probíhá,“ uvedl Vladimír 
Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana 
pro oblast financí, analýz a grantových 
programů, s tím, že stavební práce 
musí být hotovy ještě letos. „Počítáme 
s předčasným užíváním mostu od lis-
topadu a s kolaudací v prosinci 2016,“ 
dodal Vladimír Novotný.

 Milan Pilař

Petr Palovčík

Na brožury peníze jsou, 
na pomoc obyvatelům 
při naplňování zákona ne

Z rozpočtu kraje se ročně uvolňují 
miliony korun na zvýšení bezpečnosti 
obyvatel Vysočiny. V únoru zastupi-
telstvo schválilo čtyři miliony korun 
na výrobu brožur k bezpečnosti sil-
ničního provozu nebo na financování 
dne komunální techniky, cestářského 
rodea, roadshow, preventivního vlaku 
ČD, kufříků do škol apod. V návaz-
nosti na novelu zákona o silničním 
provozu nařizující chodci, který se 
pohybuje za snížené viditelnosti 
mimo obec, mít na sobě prvky 
z retroreflexního materiálu, navrhl 
na únorovém krajském zastupitelstvu 
klub ODS nakoupit z rozpočtu kraje 
a distribuovat prostřednictvím měst 
a obcí obyvatelům Vysočiny reflexní 
prvky – například reflexní pásky 
nebo samolepky. Z následné diskuse 
zastupitelů vyplynulo, že přestože 
výdaje na nákup reflexních prvků 
pro všechny rodiny Kraje Vysočina 
by pravděpodobně nepřesáhly jeden 
milion korun, není vůle ze strany 
socialistů a komunistů návrh schválit. 
Na rozdíl od nákupu například brožur, 
pexesa nebo CD totiž prý návrh není 
promyšlený a připravený. Že by vadila 
distribuce přes obce a města? Že by 
vadilo, že s nápadem přišla opozice? 
Ponechávám na čtenáři, aby si udělal 
obrázek sám.

Vyšší dotace pro dobrovolné hasiče
Zastupitelé Kraje Vysočina fi-
nančně podpořili modernizaci 
a vybavení dobrovolných hasičů. 
Částkou 16,6 milionu korun do-
plní státní dotaci, kterou ve výši  
25 milionů korun připravují společ-
ně Ministerstvo vnitra ČR a gene-
rální ředitelství HZS ČR.

„Novou dotaci, která má pomo-
ci s nákupem dopravních automo-
bilů a s výstavbou a rekonstrukcí 
požárních zbrojnic, budou moci 
obce čerpat už v letošním roce. 
Kraj je připraven přispět žadateli – 
obci příspěvkem ve výši dvou třetin 
přiznané výše ministerské dotace,“ 
informoval hejtman Kraje Vysoči-
na Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Od roku 2017 budou obce o stát-
ní dotaci z programu Dotace pro 

jednotky sborů dobrovolných ha-
sičů obcí žádat vždy rok dopředu, 
aby měly šanci vše připravit. Letos 
to ale ještě bude jinak. „Vzhledem 
k tomu, že generální ředitelství HZS 
ČR i kraj mají zájem dotace vyplatit 
už v roce 2016, je uzávěrka prvního 
ročníku stanovena už na konec úno-
ra,“ upozorňuje náměstek hejt-
mana pro oblast financí Vladi-
mír Novotný (ČSSD). „První 
dotace podpoří zejména po-
řízení dopravních automobi-
lů, po kterých je u obcí i sbo-
rů nejvyšší poptávka,“ dodává 
Vladimír Novotný. Na Vysočině 
je v současné době 957 sborů dob-
rovolných hasičů a krajský rozpočet 
na rok 2016 pro ně počítá s částkou 
7,5 milionu korun. Petr Palovčík

16,6 milionu 
korun půjde 

z krajského rozpočtu 
dobrovolným 

hasičům.

Malí cyklisté trénují své první zkušenosti pro silniční provoz na dopravních hřištích. I letos do měst v regionu 
dorazí Bezpečná Vysočina.

Zdeněk Chlád (ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast životního 
prostředí a zemědělství. 

Koloušky 
z Božejova ocenil 
premiér Sobotka
Putovní pohár předsedy vlády ČR 
za práci s dětmi a mládeží v oblas-
ti výtvarné, rukodělných technik 
a keramiky propůjčil pro rok 
2016 Bohuslav Sobotka pionýr-
ské skupině Koloušci z Božejova 
na Pelhřimovsku. Na slavnostním 
koncertu Děti dětem převzal 
ocenění za pionýrskou skupinu 
skupinový vedoucí Roman Ondru-
šek společně s členkou dětského 
keramického kroužku z Božejova 
Nikolou Křížovou. 

„Poděkování patří všem vedou-
cím pionýrské skupiny Koloušci 
za dobrou a obětavou práci s dět-
mi v keramických dílnách v Bo-
žejově, Pelhřimově a ve Vyskytné 
a za kvalitní doprovodné akce 
a letní tábory,“ poděkoval Roman 
Ondrušek s tím, že dík si zaslouží 
i donátoři a partneři.
 Milan Pilař

Miloš Vystrčil  
(ODS)
zastupitel Kraje  
Vysočina, senátor

Za deset dnů evidování žádostí 
o kotlíkové dotace shromáždili 
administrátoři Kraje Vysočina 
přes dva tisíce žádostí. To je 
hraniční počet uchazečů, pro 
který může být podle očekávání 
rozdělena plánovaná částka 
dotace na výměnu kotle ve výši 
až 239 milionů korun. 

„Všechny žádosti desetičlenný 
tým zadává do evidence a následo-
vat bude podrobná kontrola,“ in-
formoval radní Kraje Vysočina pro 
oblast životního prostředí a země-
dělství Zdeněk Chlád (ČSSD), s tím, 
že předkladatelé neúplných žádostí 
budou vyzváni k doplnění. A v polo-
vině dubna bude o přidělení prvních 
dotací rozhodovat krajská rada.

Kraj Vysočina rozděluje peníze 
na kotle poprvé. Dotace je určena 
pouze na výměnu kotlů na tuhá pa-
liva s ručním přikládáním, přičemž 
podpora dosahuje až 80 % uznatel-
ných nákladů. O pět procent vyš-
ší dotaci mohou získat obyvatelé 
měst Humpolce, Pelhřimova, Třebíče 
a Velkého Meziříčí, která vykazují 
zhoršenou kvalitu ovzduší.

 Petr Palovčík

Pohár, který věnoval premiér 
Bohuslav Sobotka (ČSSD) členům 
božejovské skupiny Koloušci
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„K finančnímu krytí dotací obcím poskytnutých pro tyto účely Krajem 
Vysočina bude použita rezerva Kraje,“ doplňuje náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast financí Vladimír Novotný (ČSSD).
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Přihlášku na střední školu je 
třeba poslat do poloviny března
Žáci devátých tříd a jejich rodiče mají posledních 
několik týdnů na to, aby se rozhodli, na jakou střední 
školu se přihlásí. Nejzazší termín, do kdy střední školy 
na Vysočině písemné přihlášky přijímají, je 15. březen. 

„Budoucí středoškoláci mají i ten-
tokrát k dispozici až dvě přihlášky 
do prvního kola denní formy vzdě-
lání, které nejčastěji použijí na dvě 
různé školy a dva různé obory,“ 
podotkla krajská radní pro oblast 
školství, mládeže a sportu Jana  
Fialová (ČSSD).

Informace o konání přijímací 
zkoušky, o jejích kritériích a před-
pokládaném počtu přijímaných 
účastníků v prvním kole měli ře-
ditelé škol povinnost zveřejnit 
do konce ledna – potřebné údaje 
visí na webových stránkách střed-
ních škol. Jednotné přijímací testy 
z dílny Cermatu, k nimž se přiklo-
nily všechny střední školy zřizo-
vané krajem s maturitními obory 
v kategoriích K a M i některé ško-
ly jiných zřizovatelů, ověřují zna-
losti z českého jazyka a literatury 
a z matematiky. Testy pro čtyřle-
té obory se budou psát 15. dubna, 
na šestiletá a osmiletá gymnázia 
o tři dny později. Pokud se zájem-
ce ze závažného důvodu nebude 
moci zkoušky zúčastnit, může při-
jít na náhradní termín 13. května. 
Školy přitom mohou stanovit další, 
školní část přijímacího řízení, a to 
v termínu od 22. do 30. dubna.

Seznam přijatých uchazečů, 
který bude dostupný i na dálku, lze 
veřejnosti sdělit nejdříve 22. dub-
na. Škola rovněž zveřejňuje pořa-
dí uchazečů podle výsledku hod-
nocení přijímacího řízení, kde je 
uchazeč uveden pod příslušným 
registračním číslem. Počínaje prv-
ním pracovním dnem po dni ozná-
mení rozhodnutí mají potenciál-
ní studenti deset pracovních dní 

na to, aby potvrdili nástup na pří-
slušnou střední školu odevzdáním 
zápisového lístku.

Střední školy v Kraji Vysočina 
může ve všech ročnících navště-
vovat až 30 tisíc studentů. Stejně 
jako v minulosti nabízejí některé 
střední školy na Vysočině příprav-
né přijímací zkoušky pro ty, kteří 
nechtějí být zaskočeni pilotními 
přijímacími zkouškami z Cerma-
tu. Informace ohledně přijímací-
ho řízení lze hledat na krajských 
internetových stránkách (www.
kr-vysocina.cz – Veřejné služby – 
Školský portál – Přijímací řízení), 
na www.msmt.cz (Vzdělávání – 
Střední školy – Přijímání na střed-
ní školy a konzervatoře) a na strán-
kách Cermatu: www.cermat.cz 
– Přijímací řízení SŠ 2016, kde jsou 
ke stažení i ilustrační testy z loň-
ského roku.

Jaký obor byste si 
vybrali v patnácti?

Vladimír Novotný 
(ČSSD)

náměstek hejtmana

Pokud bych se rozho-
doval nyní, po  mno-

ha zkušenostech, které mám, asi 
bych zkusil najít nějaký technický 
obor, který by mně vyhovoval. Ale 
protože jsem před těmi mnoha lety 
tyto zkušenosti neměl, nebyl jsem 
nijak vyhraněný a  nevěděl jsem, 
jaký obor mám zvolit, tak jsem zvolil 
gymnázium. Moje studijní výsledky 
na základní škole studiu na gymná-
ziu odpovídaly a  já dodnes nelituji. 
Po čtyřech letech jsem již jasno měl 
a neváhal jsem.

Marie Černá  
(Pro Vysočinu)

zastupitelka Kraje Vysočina

Určitě nezávidím žá-
kům devátých tříd, 

kteří se rozhodují o své budoucnos-
ti, a  to vzhledem k pestré nabídce 
vzdělávacích oborů, jež i na Vysoči-
ně nejrůznější střední školy nabízí. 
Já osobně, kdybych měla znovu tu 
možnost, zvolila bych si školu se so-
ciálním zaměřením, protože k  této 
oblasti mám v  posledních letech 
velmi blízko a navíc se domnívám, 
že sociální služby, i v souvislosti se 
stárnutím naší populace, budou ješ-
tě nabývat na významu.

Vít Kaňkovský  
(KDU ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina, 
poslanec

Představa, že bych se 
kouzelným proutkem ocitl ve  svých 
patnácti letech, je v  mnoha ohle-
dech lákavá. Avšak mít před sebou 
volbu povolání, to už mi dnes tak 
vábivé nepřipadá. Možná je to tím, 
že se ve  svých představách nedo-
kážu oprostit od nabytých životních 
zkušeností. Avšak nebudu zbabělý 
a ponořím se do snů. Kdyby mi bylo 
oněch lákavých patnáct let, chtěl 
bych se stát profesionálním muzi-
kantem. Říkáte troufalost? Nikoliv, 
je mi přece patnáct a v tomto věku 
se přece člověk ničeho nebojí.

Drahoslav Oulehla 
(KSČM)

zastupitel Kraje Vysočina

Úspěch nezávisí jen 
na  představě rodičů 

nebo žáka. Při skončení základní 
školy přece hodně záleží na  tom, 
jak jsem se učil, protože to je základ 
dalšího vzdělávání. Pokud dobře, 
pak na  střední školu, a  pokud se 
vztahem k technice, pak energetiku. 
A  pokud to studijně slavné nebylo, 
pak je nasnadě vyučení a  nejlépe 
také v technickém směru.

Ladislav Bárta  
(TOP 09)
zastupitel Kraje Vysočina

Moje volba by byla 
jasná. Technický 

obor doplněný jazykem, neboť 
jsem přesvědčen, že tato kombina-
ce otvírá dveře do světa a vytváří 
obrovskou příležitost. Také inzerá-
ty hledaných povolání ukazují, že 
technické profese jsou velmi žá-
dané. Neméně důležitou součástí 
rozhodování je uplatnění v  místě 
bydliště a Vysočina je technickým 
směrům a strojírenství zvláště za-
slíbená.

Ota Benc  
(ODS)

zastupitel Kraje Vysočina

Neumím odpovědět 
za  patnáctiletého, 

ale kdyby se mě zeptal, řekl bych: 
Zkus se zamyslet nad tím, co ti 
může dnešní škola dát pro tvůj 
budoucí život a  hlavně, co ty sám 
můžeš udělat pro sebe. To udělej 
a  spoléhej na  svůj rozum a  svoje 
schopnosti. Škola ti může dát pří-
ležitost, ale vše je na  tobě. Vyber 
si obor, který je ti blízký, a  pracuj 
na  sobě. Neposlouchej „chytré“ 
rady a doporučení, co je zrovna po-
třebné a důležité, protože už v blíz-
ké budoucnosti může být vše jinak. 
Svůj život máš ve svých rukou.

Majitelé komunikací 
byli přivedeni k rozumu

V minulých letech byl velmi silně 
akcentován spor vlastníků komu-
nikací s  obcemi o  sečení trávy 
v průjezdním úseku obcí a měst. 
V našem případě kraje a Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR (ŘSD) odmí-
taly posekat svoji trávu a ošetřit 
svoje stromy, které rostly na  ka-
tastru obcí. Rozhledové poměry 
na křižovatkách nikoho nezajíma-
ly, a  tak, když bylo nejhůř, obce 
trávu posekly. Paradoxně jeřabi-
ny, jablka, třešně i  švestky byly 
majitelů, ale rostoucí tráva byla 
obcí. Je pravda, že Kraj Vysočina 
obcím toto sečení dotoval, ale 
ŘSD nic. Pokud jste pojali myšlen-
ku usadit vedle silnice reklamní 
billboard, schválit to musel vlast-
ník. Nešlo o peníze, ale o princip. 
Majitel by zástupce obcí měl vy-
hnat ze svého pozemku, protože 
mu je tráva kradena a oni ji mohli 
prodat různým záhumenkářům.
Celá věc má několik úhlů pohledů 
a každý se snaží využít toho svého 
jednoduchého řešení. Až minulý 
rok soud konečně dostal odva-
hu rozhodnout a  vydat judikát, 
ve  kterém se praví, že musí být 
logicky využito právo vlastnické 
a tedy vše, co souvisí s komunika-
cemi, je majetkem vlastníka. Trak-
tor se sekacím zařízením již nebu-
de na  okraji obce či města toto 
zařízení zvedat, ale bude v činnosti 
pokračovat dál. Hosana!! Kocour-
kov končí, že to ale trvalo!

Karel Pačiska (ČSSD),  
zastupitel Kraje Vysočina

Na řadě středních škol měli deváťáci možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky 
nanečisto. 
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Úkolníček

Důležité termíny
Podání písemných přihlášek na střední školy:  do 15. března

Jednotné testy pro čtyřleté obory:  15. dubna

Jednotné testy pro šestiletá a osmiletá gymnázia:  18. dubna

Náhradní termín jednotných testů:  13. květen

Případná školní část přijímacích testů:  od 22. do 30. dubna

Na co nezapomenout:
✓  uchazeči o denní studium na střední škole mohou podat až dvě 

přihlášky
✓  přehled středních škol na Vysočině je elektronicky dostupný na kraj-

ských stránkách – Školský portál – Přijímací řízení

✓  informace o přijímacím řízení čerpejte primárně na webových strán-

kách školy, kde najdete i výsledky zkoušky

✓  nástup na příslušnou střední školu potvrďte odevzdáním zápisového 

lístku do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí

✓  ilustrační testy z minulého roku si můžete stáhnout na www.cermat.cz

O středních školách na Vysočině 
informuje publikace
Inspirací pro výběr studia na střed-
ní škole může být publikace s ná-
zvem Střední školy Kraje Vysočina, 
kterou pracovníci odboru školství 
zdarma rozdávali zájemcům 
na podzimních přehlídkách střed-
ních škol na Vysočině. Je dostupná 
i v elektronické verzi na webo-
vých stránkách Kraje Vysočina, 
na Školském portálu pod odkazem 
Přijímací řízení. Základní kon-
taktní údaje o středních školách 
zřizovaných krajem s odkazy je 
možné najít rovněž na oficiálních 
stránkách o příspěvkových organi-
zacích kraje, na www.kr-vysocina.
cz, Veřejné služby – příspěvkové 
organizace, výběr Školství. Školy 

a školská zařízení všech zřizovatelů 
pak lze hledat podle zvoleného 
kritéria i na Školském portálu, 
odkaz Seznamy škol a školských 
zařízení v Kraji Vysočina. Informa-
ce o přijímacích zkouškách je ale 
nutné zjišťovat na internetových 
stránkách daných škol. 

„Jakýkoli jiný seznam škol a na-
bízených oborů je pro potřebu 
závazných informací o přijímacím 
řízení na konkrétní škole irelevantní 
a má pouze předběžný charakter. Je 
proto třeba informace čerpat přímo 
ze školy,“ upozornil Vladimír Zelený 
z Oddělení organizace školství Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina. 

 Lucie Pátková

Krajské střední školy rozšiřují 
oborovou nabídku
Zájem o  studium na  středních 
školách na Vysočině je stále vyšší, 
a tak se rozrůstá i portfolio oborů. 
Letošní největší novinkou je rozší-
ření učňovské nematuritní 
nabídky na  Střední prů-
myslové škole stavební 
akademika Stanislava 
Bechyně v  Havlíčkově 
Brodě. „Na škole bude 
možné se věnovat ře-
meslným oborům tesař, 
montér suchých staveb, zed-
ník, malíř a  lakýrník a  instalatér,“ 
sdělila radní Kraje Vysočina pro ob-
last školství, mládeže a sportu Jana 
Fialová (ČSSD).

Nový obor otevírá od  školního 
roku 2016/17 také Gymnázium Oto-
kara Březiny a Střední odborná škola 
v Telči, kdy v rámci studijního oboru 

Ekonomika a  podnikání na-
bízí zaměření Manage-

ment a trenérství. Škola 
tak reaguje na  výstav-
bu zimního stadionu 
a  vznik Hokejového 
centra Telč. Další obory, 

jako je například mode-
lář, kovář, klempíř, kameník, 

pekař, řezník-uzenář, instalatér či ze-
mědělec-farmář, Kraj Vysočina pod-
poruje studijními a motivačními sti-
pendii. Lucie Pátková

Žáci brodské stavební školy si 
v rámci praxe sami přistaví halu
Postavit si školu vlastníma rukama. 
Tuto ideu převedla do praxe Střední 
průmyslová škola (SPŠ) stavební 
akademika Stanislava Bechyně 
v Havlíčkově Brodě, kde zanedlouho 
začne vyrůstat dvoupodlažní přístav-
ba odborných učeben. 

„Zahájíme hned z jara a do září 
by mělo být hotovo,“ sdělil Libor 
Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast majetku. 
Hala za více než 16 milionů korun 
kapacitně pojme asi tři desítky žáků. 
„Důležitou součástí výuky učebních 
oborů je praxe, pro kterou ale ško-
la nemá v současnosti dostatečné 
prostory a vybavení. Nové prostory 
využijeme pro výuku odborné pra-
xe i studenty maturitních oborů,“ 
informoval Ladislav Fiala, ředitel 
havlíčkobrodské SPŠ stavební ak. 
St. Bechyně. Dílny vzniknou na plo-
še bezmála 300 metrů čtverečních 
a budou propojené s hlavní budo-
vou školy. Součástí modernizace je 
také vytvoření nezbytného zázemí, 
sociálního zařízení, šaten a odpočin-
kové místnosti. Zajímavostí celého 

projektu je to, že jde o první stavbu 
na Vysočině, kterou si sami pro sebe 
postaví žáci. „V každý den školní-
ho vyučování po dobu realizace se 
budou na stavbě podílet čtyři z nich. 
Studenti si tak budou stavět svou 
školu,“ uvedl ředitel Fiala, jehož ško-
lu nyní navštěvuje 230 mladých lidí. 

„Žákům nabízí maturitní obo-
ry stavební a technické lyceum. 
Od příštího školního roku otevře dal-
ší učební obory, kterými tak reaguje 
na aktuální poptávku trhu práce,“ 
podotkla radní Kraje Vysočina pro 
oblast školství Jana Fialová (ČSSD). 
Novou halu kromě Kraje finančně 
podpoří i město Havlíčkův Brod, kte-
ré přispěje na výstavbu či vybavení 
částkou do pěti milionů korun. 
 Lucie Pátková

Řemeslo Vysočiny 
prověří mechaniky
Žáci učebního oboru strojní mecha-
nik porovnají své odborné dovednos-
ti v krajském klání Řemeslo Vysočiny 
2016, které se uskuteční ve dnech 
2. a 3. března v Ledči nad Sázavou. 
„Zúčastnit se mohou vítězové 
školních kol, kteří nemají dokončeno 
žádné předchozí vzdělání a kteří 
v roce konání soutěže nedovrší věku 
22 let a víc,“ upřesnila za pořadatele 
Ivana Vitisková, ředitelka Gymná-
zia, Střední odborné školy a Vyšší 
odborné školy Ledeč nad Sázavou. 
Každá škola může do řemeslné 
soutěže přihlásit jedno dvoučlenné 
družstvo. Dva nejlepší žáci potom 
postoupí do celostátního kola KOVO 
Junior 2016.

Lucie Pátková

Středoškoláci se znovu vydávají 
s Vysočinou do Evropy
Na webových stránkách www.our- 
region.cz skončila průběžná část 
sedmého ročníku vědomostní sou-
těže S Vysočinou do Evropy. Nej- 
úspěšnější luštitelé z řad středoško-
láků studujících na Vysočině už se 
mohou připravovat na dvoukolové 
finále, které se uskuteční 23. března 
v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.

Do soutěže se tentokrát přihlá-
silo 311 studentů z 23 středních 
škol. Ti odpovídali na otázky týka-
jící se geografie, historie, umění či 
významných osobností a událostí, 
které souvisejí s Vysočinou. Uplat-
nili přitom schopnost práce s inter-
netem a znalost angličtiny. „Maxi-
mální možný počet bodů získaných 

v jednotlivých kolech průběžné čás-
ti soutěže činil 21. Mezi finalisty le-
tošního ročníku postoupili řešite-
lé, kteří dosáhli alespoň 95 bodů. 
Nejvyššího počtu 105 bodů, který 
mohli soutěžící celkem získat, do-
sáhlo 13 řešitelů,“ informovala Dita 
Voborská z odboru školství, mláde-
že a sportu Kraje Vysočina.

V prvním březnovém finálovém 
kole budou účastníci odpovídat 
na dvacet otázek o regionu, zatímco 
ve druhém deset nejlepších z nich 
představí svoji prezentaci na téma 
Kraj Vysočina známý i neznámý. To 
vše v anglickém jazyce. Trojlístek ví-
tězů pak za odměnu o letních prázd-
ninách odletí na dvoutýdenní kurz 
angličtiny do Velké Británie. „Žád-
ný z finalistů neodejde s prázdnou. 
Za jejich snahu jsou pro všechny 
připraveny hodnotné věcné dary,“ 
podotkla Jana Fialová (ČSSD), rad-
ní Kraje Vysočina pro oblast škol-
ství, mládeže a sportu.

Lucie Pátková

5 nových 
učebních oborů 

nabízí nově 
v Havlíčkově 

Brodě.

Lucie Pátková

Na vítěze soutěže s Vysočinou do Evropy čeká dvoutýdenní jazykový kurz 
ve Velké Británii.

Anketa zastupitelů
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Hlasování o Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2015 bude probíhat během ce-
lého března, a to ve dvou kategoriích ankety: 1. kategorie Kulturní aktivita a 2. katego-
rie Péče o kulturní dědictví. Popis jednotlivých počinů naleznete v březnu na interne-
tových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/pocinroku. Ocenění a finanční 
dar získají v obou kategoriích tři počiny s nejvyšším počtem hlasů. 

Téměř  
80 procent 

české populace 

si přeje umřít 
doma.

VZP prověřuje 
možnosti domácí 
hospicové péče
VZP prodloužila pilotní projekt 
zkoumající ekonomickou výhodnost 
doprovázení umírajících v domácím 
prostředí. Jedním ze sedmi sledo-
vaných subjektů vybraných v ČR je 
i Domácí hospic sv. Zdislavy z Třebí-
če. Za uplynulý rok v rámci pilotního 
programu doprovodili pracovníci 
hospice více než stovku umírajících.

Zařazení zařízení působícího 
na území Kraje Vysočina do pilotního 
projektu je pro náš region klíčové. Je 
jedním z mnoha signálů, které potvr-
zují opodstatněnost poskytování do-
mácí hospicové péče v regionu. V roce 
2015 uvolnil Kraj Vysočina více než 
sedm milionů korun na zajištění slu-
žeb a vidina možného spolufinanco-
vání této služby zdravotní pojišťovnou 
by ji zásadním způsobem přiblížila 
dalším klientům,“ říká hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) 
s tím, že detailní znalost problematiky 
je využívána při přípravě krajské kon-
cepce hospicové péče.

Pilotní projekt VZP má ověřit před-
poklad, že DOMÁCÍ péče o pacienty 
v terminálním stadiu je pro ně nejen 
komfortnější, ale také ekonomicky vý-
hodnější. Pokud se tento předpoklad 
potvrdí, zváží údajně pojišťovny zařa-
zení péče do činností hrazených z ve-
řejného zdravotního pojištění. VZP 
na projekt dává 15 milionů korun.

Do projektu je v rámci Kraje Vy-
sočina zapojena i Nemocnice Třebíč, 
která v rámci dohody o spolupráci 
umožňuje zapojení vybraných lékařů. 
 Petr Palovčík

Kulturní aktivita Péče o kulturní dědictví

1 V. Jemnická bitva / Jemnice 1 Brtnice (Dolní Smrčné) / Restaurování božích muk

2 Černovicko se baví 2015 / Černovice 2 Brtnice / Obnova náhrobků rodičů architekta Josefa Hoffmanna

3 Evropský festival filozofie / Velké Meziříčí 3 Březník / Obnova střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie

4 Festival Pelhřimov – město rekordů / Pelhřimov 4
Bystřice nad Pernštejnem / Restaurování hlavního oltáře v kostele  
sv. Vavřince

5 Folkové prázdniny / Náměšť nad Oslavou 5
Dalečín / Restaurování středověkých nástěnných maleb v kostele  
sv. Jakuba

6 Havíření 2015 / Jihlava 6 Fryšava pod Žákovou horou / Obnova fasády kostela sv. Matouše

7
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Vald-
štejna, tentokrát Setkání osobností Regionu Renesance / Telč

7 Hartvíkovice / Restaurování oltářních obrazů z kostela sv. Jiljí

8 Historický průvod Brtnice 2015 / Brtnice 8
Horní Paseka (Zahrádka u Ledče nad Sázavou) / Postupná oprava 
a oživení kostela sv. Víta ve zrušeném městečku

9 Koncert slavných (nejen) filmových melodií / Jihlava 9 Humpolec / Restaurování výzdoby interiéru synagogy

10 KoresponDance / Žďár nad Sázavou 10 Jemnice / Celková obnova kostela sv. Víta

11 Letní Platforma Humpolec / Humpolec 11 Jihlava / Obnova fasády domu č. p. 1205 (Masarykovo nám. 47)

12 Mahler Jihlava 2015 Music Festival - Hudba tisíců / Jihlava 12
Ledeč nad Sázavou / Obnova jižního průčelí hradu včetně obnovy 
slunečních hodin

13 Měřínský živý betlém / Měřín 13 Náměšť nad Oslavou / Obnova terasy zámku se zimní zahradou

14
Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského / Jaroměři-
ce nad Rokytnou, Valeč, Dalešice

14 Občanské sdružení Zelené srdce z.s. / Péče o drobné památky v krajině

15 Muzeum nové generace / Žďár nad Sázavou 15 Okříšky / Celková obnova altánu v ohradní zdi zámku

16 Noc na Karlštejně / Hrad Roštejn 16 Osová Bítýška / Restaurování varhan v kostele sv. Jakuba Většího

17 Otevřeno Jimramov 17 Pavlov / Restaurování kazatelny z kostela sv. Filipa a Jakuba

18 FolKaliště / Kaliště 18 Pelhřimov / Celková obnova kostela sv. Kříže (Kalvárie)

19 Poklady Vysočiny / Kraj Vysočina 19 Podmoklany / Celková obnova zvoničky a restaurování kříže

20 Polná v plamenech – festival ohňových umění / Polná 20 Polná / Obnova fasády domu č. p. 68 (Sezimovo nám.)

21 Prázdniny v Telči / Telč 21
Předín / Obnova drobné sakrální architektury (restaurování sochy  
sv. Jana Nepomuckého a božích muk)

22
Připomenutí výročí seskoku výsadku Out Distance  
u Ořechova / Ořechov

22
Přibyslav / Péče o památky drobné architektury (restaurování sochy  
sv. Václava a božích muk)

23 SÁZAVAFEST / Světlá nad Sázavou 23 Rovečné / Obnova střešního pláště evangelické fary

24 Slavnosti brambor / Bystřice nad Pernštejnem 24 Sudkův Důl / Obnova fasády tvrze

25 Slavnosti Tří kápí / Třebíč 25 Světlá nad Sázavou / Postupná obnova zámku

26 Slavnostní odhalení památníku sv. Zdislavy / Křižanov 26 Telč / Restaurování sgrafita na fasádě sokolovny

27 Slunohraní / Nově Město na Moravě 27 Třebíč / Obnova klasicistní fasády domu č. p. 53 v židovském městě

28 Trampský širák / Hanesův mlýn u Štoků 28 Velké Meziříčí / Obnova fasád vstupních věží zámku

29 Třešťské divadelní jaro / Třešť 29
Žďár nad Sázavou / Obnova mobiliáře v kostele sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře

30 VYSOČINA FEST / Jihlava 30 Želiv / Celková obnova kostela Narození Panny Marie

Jak hlasovat?
v termínu 1. 3. 2016 – 31. 3. 2016
■  elektronicky na www.kr-vysocina.

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

■  prostřednictvím originálního anketní-
ho lístku zaslaného na adresu Krajský 
úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava s označením „POČIN 
ROKU“

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 

Hlasování v anketě Zlatá jeřabina 2015
Od 1. března 2016 můžete svým hlasem podpořit ve 12. ročníku krajské ankety Zlatá jeřabina zajímavou 
kulturní akci nebo příkladnou obnovu památky. 

Přehled kulturních aktivit nominovaných do Zlaté jeřabiny – 
Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2015

Cílem musí být 
provázání sítě sociálních 
a zdravotních služeb

Populace na Vysočině stárne, což se 
projevuje v zájmu o pobytové sociální 
služby, zejména v domovech pro 
seniory a domovech se zvláštním 
režimem. Stále ale chybí vzájemná 
provázanost zdravotních a sociálních 
služeb a dlouhodobé péče o staré 
a nemocné. Přínosem vzájemné 
provázanosti služeb by měla být snazší 
orientace v systému a jasné definování 
nezpochybnitelného nároku pacienta 
na službu. Současné oddělené řešení 
vede k neustálé snaze přesouvat 
náklady mezi resorty a sektory, nikoliv 
ale ve prospěch celkových nákladů 
a efektivity pro občany. Řada pacientů 
v seniorském věku často zůstává 
na léčebnách dlouhodobě nemocných. 
Rodina pak mnohdy dlouze řeší, 
kam umístit svého nejbližšího. Nynější 
neutěšený stav řeší pracovní skupiny 
složené ze zástupců všech zaintereso-
vaných stran. Výsledkem by mělo být 
přijetí nové právní normy, která zajistí 
efektivnější péči o pacienty a udržitelný 
způsob financování těchto služeb. Kraj 
Vysočina poskytuje prostředky pro 
výstavbu nových specializovaných zaří-
zení, která vzniknou v Havlíčkově Brodě, 
Žďáru nad Sázavou a Telči. S výstavbou 
nového domova pro seniory se počítá 
i v Chotěboři a Pacově. Letos se otevřou 
dveře nového specializovaného zařízení 
pro lidi po nehodách a mozkových 
příhodách v Proseči u Pošné. Vyplní tak 
chybějící zařízení na Vysočině a zlepší 
péči o tyto lidi, kteří ji doposud hledali 
jinde.  Milan Pilař

Petr Krčál 
(ČSSD)
radní Kraje Vysočina 
pro oblast sociálních 
věcí a prorodinné 
politiky

Skutek roku
Hlasování pro Skutek roku 
2015 bude oficiálně spuštěno 
od 1. března 2016.
Cena Skutek roku je výrazem po-
děkování a ocenění aktivit všech, 
kteří v roce 2015 vykonali pro kraj 
něco mimořádného nad rámec 
svých povinností, a to často bez 
ohledu na svůj osobní prospěch. 
„Právě ochota udělat něco navíc 
jsou dobrým signálem toho, že se 
Zdravý Kraj Vysočina rozvíjí tím 
správným směrem,“ říká radní Kra-
je Vysočina Martin Hyský (ČSSD). 

Hlasovat můžete pro počiny fyzic-
kých osob na www.kr-vysocina.cz/
pocinroku v termínu od 1.  do 31. 3. 
2016. Hlasovat může pouze občan 
Kraje Vysočina a to jednou v každé 
kategorii. Projekty právnických osob 
bude hodnotit odborná porota. 

Podpořte i Vy dobrý Skutek roku 
2015 svým hlasem! Petr Holý

Vysočina – kraj inovací
Žďárská společnost patří ke špičce v oboru
Akciová společnost DEL ve  Žďáru 
nad Sázavou byla založena před  
20 lety a vyrostla v suverénní subjekt, 
který v oblasti dodávek mechanizace, 
technologických procesů a  výroby 
průmyslových rozváděčů zaujímá 
významnou pozici nejen na  českém 
trhu. Více než 40 procent produkce 
společnosti směřuje do  zahraničí, 
především do  zemí Evropské unie, 
ale i do Ruska, Číny, Japonska, USA 
a dalších zemí.

Záměrem je vyvíjet a dodávat sofis-
tikovaná řešení v  oblasti automatiza-
ce výroby především pro strojírenství, 
automobilový průmysl a  energetiku. 
Kompletní dodávka elektrického zaří-
zení svařovací linek bočnic automobi-
lů s více než 120 průmyslovými roboty, 
kde jsou vyráběny díly pro vozy Škoda 
Rapid a Škoda Octavia III, je dokladem 
odborných schopností pracovníků spo-
lečnosti. „Společnost dodává přede-

vším projekty a projektová řešení, která 
jsou připravovaná na  základě indivi- 
duálních potřeb zákazníků, a  to pra-
covníky vede k  neustálé potřebě učit 
se a hledat nová řešení... Permanentně 
tím podporujeme vývoj,“ popisuje ma-
nažer marketingu Ladislav Kulhánek 

a dodává: „V oblasti vědy a výzkumu 
společnost dlouhodobě spolupracuje 
s Centrem jaderného výzkumu Řež.“ 

Společnost DEL je držitelem certi-
fikátů managementu kvality, systé-
mu environmentálního managementu 
i bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-

ci. Navíc je běžnou praxí, že si zákaz-
níci před zahájením spolupráce ve vět-
šině případů provádějí vlastní audit. 
Četná spolupráce se světovými reno-
movanými firmami pak garantuje, že 
DEL je srovnatelná s absolutní špičkou 
ve svém oboru. Petr Palovčík

Jedním z projektů žďárské společnosti DEL byla robotizace lisovací linky.
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Třebíčské muzeum je nominováno  
na cenu Evropské muzeum roku
Londýnské Museum of Water, por-
tugalské FC Porto Museum či Royal 
Belgian Institute of Natural Sciences 
z  Belgie. To jsou letošní kandidáti 
ocenění pro evropské muzeum roku, 
s  nimiž se utká Muzeum Vysočiny 
Třebíč. EMYA 2016 neboli European 
Museum of the Year Award organi-
zuje Evropské muzejní fórum (EMF) 
pod záštitou Rady Evropy. „Jsme hrdí 
na letošního jediného nominovaného 
za Českou republiku mezi evropskou 
muzejní elitou,“ prohlásila radní 
pro oblast kultury, památkové péče 
a  cestovního ruchu Marie Kružíková 
(ČSSD).
Nominaci do  letošního ročníku ob-
drželo celkem 49 muzeí ze 24 zemí. 
Pro třebíčské muzeum není účast 

v prestižní soutěži prvním úspěchem. 
Kompletní obnova a čtyři nové expo-
zice získaly v Národní soutěži muzeí 
Gloria musaealis v kategorii Muzejní 

počin roku 2013 třetí místo. Nedáv-
no věnoval místní výtvarník Zdeněk 
Štajnc muzeu 65 obrazů ze své vlastní 
tvorby.  Lucie Pátková

Kraj Vysočina – pokladnice památek

Kraj Vysočina je bohatý nejenom svojí 
přírodou, ale patří mezi pokladnice sta-
vebních památek. Svědčí o tom i to, že 

na Vysočině máme tři památky zařaze-
né na seznam UNESCO. Jedna z nejzná-
mějších je ve Žďáru nad Sázavou na Ze-
lené Hoře. Poutní kostel, zasvěcený sv. 
Janu Nepomuckému, patří ke klenotům 
naší architektury. Autorem stavby je Jan 
Blažej Santini. Narodil se 3. února 1677 
v  Praze v  rodině italských kameníků 
a zedníků, kteří se zde v minulosti usa-

dili. Za rok si budeme připomínat 340 let 
od jeho narození. Vděčíme mu za úžas-
né stavby po  celé naší krásné vlasti. 
Dvě z těchto památek jsou na seznamu 
UNESCO. Málokdo však ví, že další jeho 
díla můžeme vidět po  celé Vysočině. 
Farní kostel sv. Mikuláše v  Humpolci, 
proboštství kláštera cisterciaček v  Po-
hledu, kostel sv. Václava ve Zvoli, panská 
hospoda a hospodářský dvůr v Ostrově 
nad Oslavou, ale i  oprava a  dostavba 
klášterního kostela Narození Panny 
Marie a  oprava hřbitovního kostela  
sv. Petra a Pavla v Želivě. To jsou skvosty, 
které v sobě nesou mistrovy až geniální 
znalosti matematiky, geometrie, nume-
rologie a katolických symbolů. Výprava 
za  českou minulostí a  historií nemusí 
být jenom nuda, naopak jde o vzrušující 
dobrodružství plné tajemství. Při pláno-
vání svých výletů myslete i na poznávání 
míst, která máme přímo za humny.

Recepty

Čtyři střední školy zřizované Krajem Vysočina zaměřené 
na gastronomii se zapojily do projektu Vaříme společně – 
Cooking Together. Spolupracují se stejným počtem škol 
z francouzského regionu Champagne-Ardenne. 
Tentokrát si představíme recept, 
který studenti Hotelové školy 
Světlá a Střední odborné školy ře-
mesel Velké Meziříčí pod vedením 
odborných garantů uvařili a bude 
součástí připravované knižní 
kuchařky. 

Jedná se o předkrm v podobě 
sýrové rolády s ořechovou krus-
tou, celerovým krémem, nakláda-
nou zeleninou a brusinkami. 
•  250 g tvrdého sýra eidam 40%
•  130 g taveného sýra
•  150 g másla
•  Zelená petržel, vařený celer, sůl, 

bílý pepř, rukola
•  50 g vlašských ořechů
•  50 g brusinkového kompotu
•  50 g nakládaných cibulek

Nejprve vyšleháme 
máslo s taveným 
sýrem, osolíme, 
opepříme dle chuti 
a vmícháme proli-
sovaný vařený celer. 
Tvrdý sýr vložíme 
do většího mikrote-
nového sáčku, sáček 
uzavřeme, ponoříme 
do horké vody a ponechá-
me ho tam tak dlouho, až sýr 
změkne. Sýr vyndáme ze sáčku, 
vyválíme na plát. Sýrový vychladlý 
plát potřeme připravenou pěnou 
(malou část ponecháme na vrchní 
potření), posypeme petrželkou, 
smotáme do rolády, zabalíme 
a dáme vychladit do ledničky. 

Po zachlazení potřeme lehce 
zbylou pěnou, obalíme v mletých 
ořeších a naporcujeme. Jako 
přílohu můžeme servírovat pečivo. 
Dobrou chuť. Lucie Pátková

Medailér je sochař, který se specializuje na zvláštní typ plochého, obvykle oboustranného reliéfu, zvaného medaile nebo mince. Nejvýraznějším a nej-
lepším českým medailérem 20. století byl Otakar Španiel. Medaile bývají nejčastěji ražené, ale i lité, řezané apod. Jde nejen o umělecké dílo, ale mají 
i připomínat ... (viz tajenka)... nebo historických událostí (především medaile ražené).

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 nebo e-mailem na adresu  noviny@kr-vysocina.cz  
do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního 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: „SKOTSKÉ SVOBODNÉ REFORMOVANÉ CÍRKVE“  Výherci: Věra Břízová – Havlíčkův Brod, Marie Hajná – Počátky, Blanka Cibulková – Dalešice.  
Výhercům blahopřejeme!

Osobnost regionu

Větrný zámek Josefa Šejnosta 
na Křemešníku
Na vrchu Křemešník 
lze navštívit církevní 
památky, rozhlednu, 
studánku, Skalku, 
sluneční hodiny 
i Větrný zámek 
u sedmi havranů, 
zvláštní stavbu, kte-
rou tak nazval její 
tvůrce Josef Šejnost, 
rodák z nedalekého 
Těšenova.

Medailér a so-
chař se tam narodil 
30. května 1878 v chudé rodině, 
proto byla jeho naděje na výtvar-
né vzdělání malá. Přesto se mu 
po studiích na pelhřimovském 
gymnáziu a keramické škole v Be-
chyni, kde se vyučil kamnářem, 
podařilo s Hlávkovým stipendiem 
absolvovat pražskou UMPRUM 
i dvě studijní cesty do Itálie, 
na nichž ho nadchla krása rene-
sančních medailí.

Z realisty se stal Šejnost na Kře-
mešníku romantikem. Podle pro-
jektu svého přítele, architekta 
Kamila Hilberta, začal s vysně-
nou stavbou roku 1932. Umělec 
chtěl uprostřed rodného kraje 
využít prostor nejen k odpočinku 
rodiny a k návštěvám přátel, ale 
i k prezentaci svého díla. Objekt 
je zvláštní množstvím kamenných 
detailů, chrličů, kovaných mříží 

a poskytuje i roz-
hlednu pro veřejnost. 
Na pseudogotickém 
hrádku s věží sedí 
sedm havranů jako 
připomínka pohád-
ky o sedmi bratrech, 
které vysvobodila ze 
zakletí obětavá láska. 
Vzhledem k Mistrově 
nemoci nebyla tato 
„kamenná pohádka“ 

nikdy dokončena. Před 
75 lety, 9. února, Josef 

Šejnost podlehl těžké nemoci. Poté 
sem jezdil syn Zdeněk Šejnost 
(1921–2002), po otci také sochař 
a restaurátor.

Kromě plastik a pamětních 
desek (K. H. Borovský v Hum-
polci, bronzový odlitek medaile 
Žnec, na němž zobrazil svého otce 
na hrobě rodičů v Novém Rychno-
vě) realizoval Josef Šejnost návrhy 
mincí a byl autorem dvou stovek 
medailí. Z osobností Vysočiny vy-
tvořil podobizny Vítězslava Nová-
ka, Antonína Sovy, F. B. Vaňka a J. 
J. Švece, jemu pak i pamětní desku 
na rodný dům v Čeňkově u Třeště.

Téměř celou tvorbu Josefa 
a Zdeňka Šejnostových lze spatřit 
ve stálé expozici, vybavené původ-
ním nábytkem a nářadím, v pelhři-
movském muzeu. 

 Pavel Kryštof Novák

Dašovský mlýn
Dašovský mlýn se nachází na úpa-
tí samostatného hřebene Křiža-
novské vrchoviny s nejvyšším 
vrcholem Třebíčska Mařenkou  
(711 m), 1,5 km jižně od Štěměch 
ležících na silnici č. 23 vedoucí 
z Třebíče do Jihlavy.

Mlýn obývá rodina Mastných, 
Marta Mastná ho zdědila po své 
babičce. Podle archivních pátrá-
ní Marty Mastné mlel mlýn obilí 
už za dob Karla IV. Prvním písem-
ně doloženým mlynářem byl Jakub 
Mlynář (1536) a po něm se ve mlý-
ně vystřídalo ještě osm generací 
mlynářů. Předci Marty Mastné tu 
prokazatelně mleli od r. 1730. Po-
sledním byl Karel Nechvátal III., 
kterému mlýn s poměrně novým 
americkým složením provedeným 
v r. 1911 gestapo zaplombovalo v r. 
1940. Možná proto se tu vše za-
chovalo v původním stavu, neboť 
JZD tu mělo po válce jenom sklady 
a do technologického zařízení ne-
zasahovalo. Můžete si tak osahat 
staleté barokní sloupy, prohlédnout 

si koukolník, který dokázal zbavit 
zrno jedovatých semínek koukolu, 
pemrlíky k úpravě mlecích kamenů 
a další mlynářské vychytávky.

Završením úsilí o rekonstruk-
ci objektu byla instalace repliky 
mlýnského kola, které zhotovil je-
den z mála žijících sekerníků Fran-
tišek Mikyška z Kojetína u Sedl-
čan, mj. autor mlýnského kola 
v Praze Na Kampě. Kvůli statice 

už není možno uvést mlýn do pro-
vozu, ale i tak stojí za návště-
vu, zvláště když Marta Mastná 
dovede podat poutavý výklad. 
Z Turistických známkových míst 
můžete odtud navštívit pěšky roz-
hlednu (2 km), tvrz Štěměchy  
(2 km), Třebíč – památky zapsané 
v UNESCO (16 km) nebo klášter 
v Nové Říši (17,5 km).

 Petr Novák

Předci Marty Mastné mleli mouku v Dašovském mlýně už od roku 1730.

fo
to

: P
et

r N
ov

ák

xxxxxx
xxxxxxx

Výsledky partnerského projektu Vaříme společně
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Větrný zámek u sedmi 
havranů.

Jana Fischerová  
(ODS)
zastupitelka Kraje  
Vysočina, poslankyně
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Proboštství kláštera cisterciaček v Pohledu u Havlíčkova Brodu.

Autorství:  
Martin 

Němeček
Vespodu 2. díl tajenky Zástup lidí

Jméno  
herečky 

Mandlové

Pomoc:   
LOOK, UTER.

Biblický  
mořeplavec

Chemická 
značka osmia Umístění Část svíčky 12 měsíců Starořímská 

mince
Děloha 

(lékařsky)
Český národní 

strom

Součást  
koňského 
postroje

Uzlíček  
v tkanině

Plavecký styl
Střevíc

Možná
3. díl tajenky

Značka  
vápníku

Samice pyšné-
ho ptáka

Pohled 
(anglicky) 
Anglicky 
„dívka“

In. zpěvačky 
Pilarové 

Ledovcový 
kotel

Iniciály pěvce 
Mařáka

Pobídka
Vedlejší 
místnost

Český zpěvák 
(Karel) 

Reprodukč. 
orgán květu

 Plovoucí kus 
ledu

Ptačí potrava

Krátká bodná 
zbraň

Pigmentová 
skvrna 
Indián

Předložka
Tělní tekutina

Drobný  
skákavý hmyz

První krční 
obratel

Čidlo  sluchu
Letadla 
Pádová  
otázka

Svršek  
nákladn.vozů

Zvuk lids. 
mluvidel

Žabí  
citoslovce

Společenský 
psík

Velká sova

Část těla 
velblouda
Pobídka

Býv. SPZ 
Litoměřic
Část lodi

Napodobovat 
slepici

Spojka
Severový- 

chodní  
(zkratka)

Sloní špičák
Zkr. Národ.
knihovny

1. díl tajenky

Chačaturjanovo 
jméno Hostina Květenství  

obilí

fo
to

: J
ar

os
la

v 
Lo

sk
ot

Výtvarník Zdeněk Štajnc daroval třebíčskému muzeu 65 svých obrazů.
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MICHLiq
váš inteligentní  
průvodce  
ekonomikou
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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 15,50 Kč
125 cm  1,6/2/13 17,50 Kč
150 cm  1,6/2/14 19,00 Kč
160 cm  1,6/2/15     20,00 Kč
160 cm  1,6/2/23     26,00 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
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www. ksstavebni.cz, ksstavebni@seznam.cz

MĚŘENÍ TERMOKAMEROU 
+ BLOWERDOOR TESTY

Zájemci o inzerci, 
kontaktujte prosím 
manažerku inzerce

Jitku Parbusovou
tel.: 777 174 407

e-mail: 
jitka.parbusova@seznam.cz

Výzva č. 2/2016 – zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních 
příspěvků na podporu zemědělství v Kraji Vysočina pro období 2015 – 2021 z rozpočtu  
Kraje Vysočina č. 17/14 ve znění Dodatku č. 1

Předmět podpory  
(výdaje způsobilé ke spolufinancování)
Způsobilé výdaje na pořádání a organizaci soutěží a vý-
stav zaměřených na zemědělskou prvovýrobu, zpracování 
a uvádění na trh zemědělských produktů.

Definice příjemce podpory
Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským 
účelům, tj. nestátní neziskové organizace (občanská 
sdružení zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, ve znění pozdějších předpisů, obecně prospěšné 
společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolky podle § 214 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nadace podle 
§ 306 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nadační 
fondy podle § 394 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku).

Způsobilé výdaje, na které může být poskytnut finanční příspě-
vek od 5 000 Kč do 100 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Výdaje (náklady), které mohou být financovány 
z finanční podpory:
■  informační a tiskové materiály a internetové aplikace 

propagující a prezentující akci;
■  doprava vystavovaných exponátů, komodit, předmětů,…;
■  pronájmy ploch a objektů;
■  spotřeba materiálu;
■  ceny poskytnuté účastníkům akce;
■  honoráře přednášejících a hodnotitelů;
■  drobný dlouhodobý hmotný majetek přímo související s akcí;
■  služby;
■  ostatní náklady na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr;
■  běžné provozní náklady související s akcí (např. telefonní 

služby, poštovné..).

„Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku“ mohou zájemci předkládat od 29. 2. 2016 do 10. 3. 2016.
Informace ke zpracování projektů poskytuje Jitka Merunková, odbor životního prostředí a zemědělství,  
tel.: 564 602 365, e-mail: merunkova.j@kr-vysocina.cz.

RADA KRAJE VYSOČINA

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina srdečně zve na 10. ročník 
Národního týdne trénování paměti na Vysočině s názvem 

Otestujte svoji paměť 
Středa 16. března od 9.00 
kongresový sál Krajského úřadu KV, Žižkova 57, Jihlava, lektorka Jana Vejsadová

 Obsah: 
 9:00  –  úvodní informace o významu tréninku paměti
 9:15  –  praktické ukázky testů paměti, pozornosti a řada dalších úkolů
 10:15  –  prostor pro Vaše dotazy, rady, jak o paměť pečovat
 10:30  –  možnost vyzkoušet si výukový počítačový program
 11:00  –  závěr

Určeno pro seniorskou veřejnost z Vysočiny. Vstupné zdarma.
Výsledky testů budou anonymní a jsou určeny jen pro Vaši vlastní informaci. 

Bližší informace o akci získáte na elektronické adrese krizova.t@ kr-vysocina.cz  
nebo telefonicky na čísle 724 650 136 – Táňa Křížová
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Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01

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

Dyslektik neznamená hlupák
Mgr. Iva Nováková, 
Časopis "Zdraví a krása"
Možná to taky důvěrně znáte. 
Navzdory krásným větám, které 
čtete ve studijním plánu svého 
dítěte, realita je taková, že jeho 
handicapt ve škole skoro nikoho 
nezajímá. Dyslektik, dysgrafi k, 
či majitel jiné podobné poru-
chy? Pro některé učitele prostě 
hlupák, který pomalu čte a ještě 
pomaleji chápe.  

Je to začarovaný kruh. Vaše 
dítě se doma učí dlouhé hodiny, 
ovšem výsledky ve škole tomu 
rozhodně neodpovídají. Jakoby 
vůbec nechápalo, co čte, natož, 
aby dokázalo text někomu přet-
lumočit. Nakonec vám nezbude 
nic jiného, než denně nastudovat 
několik předmětů a znovu je 

dítěti odvykládat. Což o to, po-
kud trénujete na pozici učitele v 
základní škole, není to na škodu. 
Jsou-li vaše ambice přece jen 
trochu jiné, zřejmě vás několi-
kahodinová denní ztráta zrovna 
nadšením nenaplňuje...
 
Zázrak? Asi jo...

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

„Míša je těžký dyslektik, dysgra-
fi k, dyskalkulik s diagnózou LMD. 
Těžko se soustřeďuje, trpí poru-
chou chování a učení. Vyzkoušeli 
jsme všechny možné prostředky 
– terapie, domácí učitele atd. – 

bohužel s chabým výsledkem. 
A najednou se stal zázrak; objevili 
jsme BASIC a učitelku, která má 
výjimečné schopnosti. Během 
letního intenzivního kurzu se 
Míša zlepšil zázračně: plynule si 
čte, ve psaní používá diakritiku, 
kterou dříve úplně opomíjel. 
Největší radost mi udělal, když 
cca po dvoutýdenní terapii jsem 
ho našla doma s knížkou v ruce, 
kterou neodložil přes hodinu 
a přelouskal prvních 30 stran. 
Teď vidím syna spokojeného, 
šťastného. Děkujeme!!!“
 paní N.
 
Desítky stránek popsaných po-
dobnými vzkazy jsem četla jako 
ve snách. Že by opravdu existova-
la alternativa denního únavného 
doučování? Zní to skoro jako 

zázrak. Rozhodně po těch letech, 
co doma bojujeme s poruchou 
učení.

Usměvavá lektorka mi vy-
světluje, že Studijní centrum 
Basic, o.p.s. (www.basic.cz) 
pomáhá dětem a studentům 
jakéhokoliv věku zvládat pro-
blémy se čtením, psaním či 
pravopisem pomocí specializo-
vaného individuálního doučo-
vání. Na základě dosavadních 
výsledků se zdá, že i tyto děti 
máji šanci zařadit se mezi 
úspěšné studenty a zajistit 
si tak uplatnění v životě.  No, 
nebudu přehnaný optimista, 
který věří, že si tento program 
najde v dohledné době cestu 
do našich základních škol. Ale 
díky bohu, my si můžeme najít 
cestu k němu.  Iva Nováková

Přednáška 
„JAK NA UČENÍ 
BEZ MUČENÍ“

Jihlava
1. 3. 2016 od 18:00

Pelhřimov
3. 3. 2016 od 17:00

 Havlíčkův Brod
9. 3. 2016 od 16:30

23. 3. 2016 od 16:30

Tel.: 725 774 710
www.basic.cz
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Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářské studijní obory v prezenční (P) i kombinované 
(K) formě studia:

Zahraniční stáže, bezplatné studium, individuální přístup i lepší uplatnění 
díky praxi během studia? To vše je VŠPJ!

Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na www.vspj.cz/eprihlaska

nabízí studium technických, ekonomických i zdravotnických 
oborů s praxí.

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P, K)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P, K)

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ 
OBOR KOMUNITNÍ PÉČE  
V PORODNÍ ASISTENCI (K)

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO 
PRŮMYSLOVOU PRAXI (P) N

O
VÉ

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

facebook.com/vsp.jihlava

Považuji za správné vyjádřit se k dobré věci. Většinou 
lidé zapochybují, když čtou reklamu na různé přípravky 
slibující zlepšení zdraví. Bohužel často právem a ani já 
nejsem jiný. S radostí jsem ale zjistil, že jsem se mýlil. 
Po užívání Schindeleho minerálů původem z Rakous-
ka jsem poznal vynikající reakci. Před několika lety se 
začala projevovat bolest pravé kyčle, která mě v noci 
často i probouzela. Pro bolest v kolenou u mě nezříd-
ka došlo i k pádu. Bolest v ramenou při námaze byla 
vlastně to nejmenší. Na  ortopedii mi nabízejí akorát 
prášek. Po užívání minerálů bolesti zcela a bezezbytku 
přestaly. Ne hned, užívám je již nějaký rok, ale právě 
proto objednávám další balení.
 Josef Kučera, Pelhřimov

V říjnu 2015 jsem měla ve schránce časopis, kde byl 
článek o  Schindeleho minerálech. Moc jsem tomu 
nedůvěřovala, ale chtěla jsem to zkusit. A  uděla-

la jsem dobře. Můj zdravotní stav se velmi zlepšil. 
Krční páteř a s tím spojené problémy přestaly. Ustaly 
bolesti nohou, nemám křeče a nebolí klouby. Chodím 
na kontroly průdušek a plic. Paní doktorka mi sděli-
la, že tam je značné zlepšení a byla dost překvape-
ná. Během 6 neděl se mi snížil cholesterol z 8,3 na 
6,5, srovnal se mi tlak. Neberu žádné léky pro moje 
problémy s  jícnem. S  vašimi minerály je můj život 
zdravější a příjemnější. Budu užívat i nadále.
 Růžena Čermáková, 

Vlašim, 65 let

Mám poškozené nervy v  nohou. Beru na  to léky, ale 
přesto mě pálení a bolesti v nohou budily, i několikrát 
za noc. Asi po 3 týdnech užívání minerálů bolesti vymi-
zely. A já se konečně vyspím. Zároveň zmizely bolesti 
v kyčlích. Objednávám další 3 plechovky.
 Radislav Márynka, Jirkov

Již delší dobu beru Schindeleho minerály, se který-
mi jsem velmi spokojený. V  mých 75 letech mě bez 
nadsázky přestaly zlobit klouby, padat vlasy, bolet 
hlava, vytratila se kožní nemoc, různé afty a  plísně. 
Kožní lékař se nestačil divit! Cítím se díky tomu velice 
dobře a pokračuji v užívání, nedávno jsem si objednal 
4 plechovky. 
 Ludvík Helešic, Karviná

Vážení, užívám minerály nepřetržitě od 11. 5. 2011, 
tedy téměř 5 let. Od té doby netrpím bolestmi klou-
bů, cukrovka se drží v normě, také vyprazdňování je 
v pohodě. Upravil se mi vysoký tlak, i mně ubylo še-
divých vlasů a  přestaly se mi lámat nehty. Cítím se 
v pohodě, starám se o zvířata, zatím bez problémů. 
Věřím, že mi zdraví vydrží i nadále, přestože mi bude 
zanedlouho 74 let.
 Marie Thorovská, Buzice

NENÍ NA ŠKODU MÍT DOMA SCHINDELEHO MINERÁLY, CO ŘÍKÁTE?

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

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
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Kyselina křemičitá 67,060 g Měď 0,7 mg
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 0Hořčík 126 mg Chrom 0,57 mg

Železo 499 mg Nikl 1,11 mg
Vápník 167 mg Kobalt 0,96 mg
Draslík 134 mg Vanad 0,99 mg
Mangan 14,4 mg Titan 13,1 mg
Sodík 16,2 mg Bor 0,65 mg
Zinek 1,7 mg Molybden 0,1 mg

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 = 2 462 Kč (+ kniha zdarma).

Denní náklady na užívání jsou v hodnotě jedné pralinky, sladké oplatky nebo, chcete-li, dvou cigaret.

MINERÁLY V KAPSLÍCH
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks

MLETÉ MINERÁLY V PLECHOVCE
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks

Záruka původu a složení minerálů dána rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.

l h i ál h ě 150 K

ks = 661 Kč/ks

798 Kč/400 g 
vč. poštovného, 
vydrží 2 měsíce.

í 4 í b lPři bj d á

460 Kč/ks

595 Kč/400 g 
vč. poštovného, 
vydrží 2 měsíce.

Není to však jen laciné placebo?
Nebylo by v našich silách vymyslet si tolik příbě-
hů a ještě k nim přiřadit jména a místa, ani by to 
nedávalo smysl. Ti lidé jsou naši zákazníci, jsou 
dohledatelní a spokojení. Není ani zapotřebí účin-
ky minerálů nějak zveličovat. Prostě to funguje, 
jak má. Žádný zázrak. Lidé si pochvalují ústup 
bolestí kloubů a svalů, lidé trpící dnou hlásí stav 
zcela bez obtíží, diabetici píší o  klesající hladině 
cukru, u  mnohých došlo k  úpravě krevního tlaku 
i  na  normální zdravé hodnoty. Často bývá zmi-
ňováno zlepšení, či úplný ústup migrén, různých 
gynekologických obtíží, vyrážek, ekzémů, ale 
i lupenky. K zahození jistě není ani zlepšení stavu 
vlasů a  nehtů, lepší trávení, nebo i  nic menšího, 
než náhlý příliv energie a chuti do života. A vzít si 
třeba i  jen tak preventivně odměrku minerálů je 
snad to nejmenší, co pro sebe člověk může udělat. 
Přičemž o nezastupitelnosti těchto životadárných 
prvků v lidském těle ví snad každý. Pro vyloučení 
efektu placeba doporučujeme například přidávat 
minerály do  krmení svému čtyřnohému příteli 
nebo zalévat s nimi chřadnoucí květinu.
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Zlatý středník

2012

Zlatá lyže českým 
závodníkům nevyšla
Během předposledního lednové-
ho víkendu se na Vysočinu opět 
po dvou letech sjeli nejlepší běž-
kaři planety. Na Světovém pohá-
ru v Novém Městě na Moravě se 
představila i česká špička, včetně 
Lukáše Bauera, který na Zlaté lyži 
po vleklých zdravotních problé-
mech startoval poprvé v sezoně.

Sedmi tisícům diváků, kteří 
do Vysočina Areny během víken-
du dorazili, ale čeští závodníci moc 
radosti neudělali. V individuálních 
závodech byl nejlepší dvacátý Mar-
tin Jakš, který překonal i třiačtyři-
cátého Bauera. Čechům se nevedlo 
ani ve štafetách – ženy skončily de-
sáté, muži jedenáctí.

Nejlépe se v Novém Městě daři-
lo Norům, kteří ovládli tři ze čtyř 
závodů. Jejich dominanci přibrz-
dil jen Francouz Maurice Magni-
ficat, jenž v individuálním klání 
na patnáct kilometrů senzačně 
porazil lídra Světového poháru 
Martina Johnsruda Sundbyho.

Jiří Svatoš

Cyklisté rozhodnou o krajské 
podpoře pro cyklostezky
Vedení Kraje Vysočina chce 
podpořit výstavbu nových cyk-
lotras a cyklostezek v regionu. 
Fond Vysočiny bude navýšen 
o 2,5 milionu korun, o jejichž vy-
užití rozhodne veřejnost. Kde se 

proinvestují konkrétně rozhod-
ne veřejnost prostřednictvím 
aplikace Váš názor.

„Představy veřejnosti budou 
promítnuty do výše dotací přeroz-
dělovaných v rámci fondu, hlaso-
vání je otevřeno do konce dubna,“ 
vysvětluje náměstek hejtmana pro 
oblast financí Vladimír Novotný 

(ČSSD). Otázky ve veřejné anketě 
se týkají i možné podpory terénní 
cyklistiky, takzvaných singltrac-
ků nebo pumptracků.

V loňském roce Fond Vysoči-
ny nastartoval podporu cyklo- 

stezek a cyklotras v oblasti do-
provodné infrastruktury a pří-
prav projektové dokumentace. 
Tím mimo jiné naplňuje i opat-
ření vyplývající ze schválené 
Strategie rozvoje cykloturistiky 
a cyklodopravy v Kraji Vysočina 
na období 2014 až 2020.

Petr Palovčík

8 www.ikrajvysocina.czSPORT
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Počtrnácté hledají 
na Vysočině 
Sportovce roku
Čtrnáctý ročník ankety Sportovec 
Kraje Vysočina opět ocení nejlepší 
sportovce regionu, kteří během 
uplynulého roku dosáhli význam-
ných sportovních výsledků a splňují 
zadaná kritéria, mimo jiné aktivní 
příslušnost ke sportovnímu klubu 
v Kraji Vysočina.

Čtenářská část ankety probíhá 
od počátku února v kategoriích jed-
notlivec a sportovní kolektiv a zá-
jemci mohou hlasovat na webových 
stránkách www.kr-vysocina.cz/spor-
tovec. Anketa má vlastní stránky 
na Facebooku www.facebook.com/
sportoveckrajevysocina. Hlasování 
veřejné čtenářské ankety Sportovec 
Kraje Vysočina skončí 15. března. 
Slavnostní galavečer s vyhlášením 
nejlepších sportovců Kraje Vysoči-
na se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 
v Třebíči. Milan Pilař

Martin Prokop při 
premiéře na Dakaru 
dojel čtrnáctý

Jihlavský závodník Martin Prokop 
už v automobilovém sportu zažil 
leccos. Jedna zkušenost mu ale 
navzdory jedenácti letům stráve-
ným v mistrovství světa v rallye až 
doposud chyběla. Až na začátku 
roku 2016 se totiž Prokop poprvé 
vypravil na legendární Dakar.

A v Jižní Americe rozhodně nezkla-
mal. Spolu se svým tradičním spolu-
jezdcem Janem Tománkem totiž v cel-
kovém pořadí v kategorii automobilů 
obsadili vynikající čtrnáctou pozici. 
Na vítězný tým ztratili pět a půl hodi-
ny. Závodník z Vysočiny se na pozicích 
ve druhé desítce držel od úvodních 
dakarských etap. Po třetím dějství 
se v průběžném pořadí propracoval 
dokonce na desáté místo. To ale kvůli 
nepovedené čtvrté etapě neudržel 
a postupně se propadl na konečnou 
čtrnáctou příčku. Jiří Svatoš

Vysočina veze ze zimní dětské 
olympiády patnáct medailí
Čtyři zlata, čtyři stříbra 
a sedmkrát bronz 
vybojovali mladí sportovci 
z Vysočiny na Zimních 
olympijských hrách 
dětí a mládeže, které 
v polovině ledna hostil 
Ústecký kraj.

Nejúspěšnější vysočinskou olym- 
pioničkou byla třináctiletá cho- 
těbořská rychlobruslařka Nikol 
Nepokojová, která si domů přivez-
la hned tři cenné kovy – na stovce 
skončila první, na třístovce druhá 
a na pětistovce třetí.

Dvě individuální medaile vy-
bojovala v Ústeckém kraji také 
velkomeziříčská snowboardist-
ka Sára Strnadová, která ovlád-
la snowboardcross a ve slope- 
stylu (disciplína, v níž se hodno-
tí efektnost triků, které závodníci 

předvedou) obsadila třetí pozici. 
Zbývající dvě zlaté medaile pro 
Vysočinu vybojovali biatlonisté – 
první získali chlapci ve štafetě, 
druhou pak Karolína Špinaro-
vá v rychlostním závodě na tři 

kilometry. Mezi žhavé favority 
na olympijský cenný kov patřili 
také vysočinští hokejisté. Ti sice 
suverénně ovládli základní skupi-
nu, boje o medaile se jim ale vůbec 
nepodařily. V semifinále podlehli 

Praze 0:3, v zápase o bronz pak 
nestačili na Moravskoslezský 
kraj 1:3 a obsadili tak nepopulár-
ní čtvrtou pozici. 

Vysočina příliš nezářila ani 
v celkovém pořadí jednotlivých 

výprav. V konkurenci čtrnácti 
krajských týmů totiž sportov-
ci z regionu skončili na desáté 
příčce. 

Jiří Svatoš

Úspěšní olympionici z Velkého Meziříčí: Sára Strnadová v Ústeckém kraji 
vybojovala zlato a bronz, Filip Vošmera skončil třetí ve skikrosu.

Nové cyklostezky rozšíří síť pro cykloturistiku na Vysočině, krajský 
rozpočet je podpoří 2,5 miliony korun.

Martin Jakš zdolává jeden z nejtěžších úseků tratě sobotního závodu.
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Oprava a omluva
V lednovém vydání měsíčníku Kraj 
Vysočina jsme uveřejnili text s  ti-
tulkem Petr Koukal na juniorském 
MS v kulturistice vybojoval bronz. 
V tomto textu jsme uvedli chybné 
jméno Petr Koukal. Správné jméno 
bronzového medailisty je Pavel 
Koukal. Za chybu se jemu i čtená-
řům omlouváme. redakce

Foto na www.iKrajvysocina.cz

Foto na www.iKrajvysocina.cz
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Alpští lyžaři na dětské olympiádě medaili nevybojovali. Nejvíce se jí přiblí-
žil Jakub Zítka (vlevo), který ve slalomu skončil čtvrtý. Vpravo na snímku 
Zítkův trenér Tomáš Pojezdný.


