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Třebíčskou nemocnici čeká 
největší investice v historii
V úterý 15. března přesně ve 12.55 hodin začala 
v Nemocnici Třebíč výstavba pavilonu chirurgických 
oborů. Položením jeho základního kamene 
a slavnostním poklepem odstartovala největší vlastní 
investiční akce v dějinách Kraje Vysočina. 

Stavba, která počítá i s umístěním 
jednotky intenzivní péče, urgent-
ního příjmu nebo radiodiagnos-
tického oddělení. „Největší projekt 
roku 2016 financovaný kompletně 
z rozpočtu Kraje Vysočina počítá 
mimo jiné i s rekonstrukcí pavilo-
nu G, který se stejně jako operač-
ní sály stavebně propojí s novým 
objektem,“ vyjmenovává pozitiva 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD).

Během následujících dvou let 
padne k zemi postupně celkem šest 
nevyhovujících objektů včetně staré 
vrátnice. „Hlavním vstupem do ne-
mocnice se definitivně stane pavi-
lon pro matku a dítě, který pro Ne-
mocnici Třebíč nechal postavit Kraj 
Vysočina za přispění EU dotací už 
v roce 2011,“ připomněl náměstek 

hejtmana Kraje Vysočina pro oblast 
majetku Libor Joukl (ČSSD).

Akce za 413 milionů korun si pro-
zatím vyžádala krátkodobá omeze-
ní a velké přesuny provozů. Největ-
ší počet klientů a personálu zasáhlo 
stěhování oddělení ARO, urologie 
a otorinolaryngologie. Technicky 
nejnáročnější bylo stěhování CT. 
Nutné byly i radikální změny do-
pravního režimu v areálu nemocni-
ce. Původní výjezd byl pro veřejnost 
uzavřen a slouží jen vozidlům stav-
by. Návštěvníci mohou opustit ne-
mocnici jediným výjezdem směrem 
na Sportovní ulici.

Rekonstrukce interny Nemocni-
ce Jihlava a přestavba pavilonu 13 
Nemocnice Havlíčkův Brod jsou 
dalšími letošními investičními ak-
cemi Kraje Vysočina ve zdravot-
nictví. Oprava v Jihlavě bude stát  
308 milionů korun, v Havlíčkově 
Brodě 72 milionů.  
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Úvodní slovo

Hospodaření kraje
Kraj Vysočina hospodaří v sou-
časné době velmi dobře. Zůstatky 
běžných účtů se ke konci loňského 
roku zastavily na přebytku téměř 
1,2 miliardy korun, dluhová služ-
ba je 2,21 %. Před osmi lety jsme 
stáli na prahu hospodářské krize, 
v rozpočtu nám chybělo více než 
půl miliardy korun. Lidé v Kraji 
Vysočina přicházeli o práci a na-
růstal dluh obyvatel. Náš kraj je 
sice drsný svým klimatem, ale má 
skromné a odpovědné občany. Po-
stupně se jim podařilo zadluže-
ní snižovat a také kraj se zase sta-
věl na nohy. Po mnoha letech tak 
můžeme konstatovat, že se oživilo 
a zlepšilo nejen hospodaření kra-
je a České republiky, ale zlepšily se 
i životní podmínky občanů našeho 
kraje. Nezaměstnanost se po mno-
ha letech dostala pod průměr celé 
České republiky, naši občané pat-
ří mezi nejméně zadlužené s velmi 
dobrou morálkou v oblasti splá-
cení. Řadíme se mezi nejbezpeč-
nější kraje a udrželi jsme si čisté 
ovzduší. Nejsme žádný ráj na zemi 
a stejně jako mnoho jiných krajů 
máme svoje problémy. Dokážeme 
ale k věcem přistupovat racionál-
ně a rozvážně. Lidé v kraji nejsou 
pouze pasivními konzumenty, ale 
aktivně se účastní mnoha našich 
aktivit. Projevují také nebývalý zá-
jem o spoluúčast na rozhodování 
o směřování rozpočtu našeho kra-
je, tzv. participaci, a v našich ote-
vřených datech a aplikacích sle-
dují, co děláme, jak hospodaříme. 
Já velmi doufám, že našim obča-
nům vydrží jejich aktivita a roz-
vážnost, a ani případná změna 
složení našeho zastupitelstva ne-
přinese jiný přístup k hospodaře-
ní s veřejnými prostředky. Čeká 
nás období nových příležitostí pře-
devším v oblasti investic a dalších 
možností čerpání evropských fon-
dů. Snažíme se zajistit co nejvyšší 
stav našeho strategického fondu, 
ještě více snížit zadluženost, tak 
aby kdokoli, kdo bude pokračovat 
v práci v následujícím období, měl 
možnost prokázat stejnou odpo-
vědnost a rozvážnost jako naši ob-
čané a stávající zastupitelstvo. Vě-
řím, že příští zastupitelstvo bude 
pokračovat i v našich aktivitách 
směrem k otevřenosti a transpa-
rentnosti našeho hospodaření tak, 
aby nadále posilovalo vzájemnou 
důvěru mezi občany kraje a kraj-
skou politickou reprezentací.

Vladimír  
Novotný  
(ČSSD)

náměstek hejtmana 
pro oblast financí, 
analýz a grantových 
programů
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Základní kámen byl vyroben z mramorové pracovní desky laboratorních stolů, které bývaly součástí pavilonu A 
určeného k demolici. Kladívkem silně zaklepal také hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (uprostřed).

Petr Palovčík

Peníze pro města 
UNESCO
Žďár nad Sázavou se Zelenou 
horou, Třebíč s bazilikou a židov-
ským městem a Telč s náměstím 
a zámkem se mohou těšit na fi-
nanční podporu z rozpočtu Kraje 
Vysočina. Města s památkami 
UNESCO si letos rozdělí účelovou 
dotaci v celkové výši devět set 
tisíc korun.

„Prostředky nemohou jít přímo 
na opravy památek, ale musí smě-
řovat na projekty týkající se jejich 
okolí, propagace nebo do marke-
tingu,“ vysvětlil náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast finan-
cí Vladimír Novotný (ČSSD).

Žďár nad Sázavou chystá rekon-
strukci nasvícení kostela sv. Jana 
Nepomuckého, Telč posílí prezen-
taci památek a Třebíč chce zařadit 
město do systému Panorama ČT.

Petr Palovčík

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz
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Vysočinu zná nejlépe Jiří Klusák
Finále sedmého ročníku soutě-
že Poznej Vysočinu pro žáky zá-
kladních škol a víceletých gymná-
zií regionu zvládl letos nejlépe Jiří 
Klusák ze ZŠ Bystřice nad Pern-
štejnem. Také další dvě medailová 
místa míří na Žďársko, díky Tomá-
šovi Kalasovi a Anně Švaňhalo-
vé z Gymnázia Žďár nad Sáza-
vou. Finálem letos prošlo 161 žáků  
z 81 základních škol a gymnázií.

„K vítězství mi určitě pomoh-
ly desítky stránek přípravy, kte-
rou pro mě i moji sestru při-
pravila mamka. V testu jsem si 
nevzpomněl pouze na jméno tech-
nické stavebnice Merkur, ale pro-
tože jsem ji následně dostal jako 
jednu z hlavních cen, budu si ji teď 
dost pamatovat,“ prozradil vítěz 
Jirka Klusák, který společně s dal-
šími devětatřiceti nejlepšími na-
vštíví v květnu na pozvání Kraje 
Vysočina hlavní město Prahu.

„Vedle návštěvy divadelního 
představení a setkání s herci je 
pro výherce připravena také pro-
hlídka Národního technického 
muzea, výstavy Titanic, výlet lodí, 
návštěva jedné z komor Parla-
mentu ČR, moderní hotel a dob-
ré jídlo. Výlet má být odpovídající 
odměnou za mimořádné znalosti 
regionálních reálií,“ dodala radní 
Kraje Vysočina pro oblast školství 
Jana Fialová (ČSSD).

Soutěž Poznej Vysočinu je ur-
čena pro žáky druhých stupňů 
základních škol a víceletých gym-
názií, kteří si v ní mohou ověřit 
své znalosti zejména z oblasti re-
gionálního zeměpisu, místopi-
su, přírodovědy, historie, kultu-
ry a ochrany životního prostředí. 
Soutěž organizuje Kraj Vysoči-
na spolu s partnery – společností 
NET4GAS, PSJ a Sberbank.    

 Milan Pilař

Soutěž s panem 
Popelou

Kraje požadují 
stovky milionů korun 
na dofinancování 
sociálních služeb
Více než 54 milionů korun. To je 
suma, o kterou Kraj Vysočina žádá 
vládu České republiky, aby mohl 
dofinancovat sociální služby.  
V loňském roce přešlo přerozdě-
lování státních peněz na sociální 
služby do kompetence krajů.  
Letos pak kraje na zajištění těchto 
služeb po Ministerstvu práce a so-
ciálních věcí požadovaly necelých  
13 miliard korun. Dostaly však 
pouze přibližně osm miliard korun, 
přitom ale mají zajistit více služeb.

„Letošní rok je pro sociální služ-
by zlomový. Je to první rok, 

kdy se všichni poskytova-
telé musí vyrovnat se 
systémem vyrovnáva-
cích plateb. Současně 
máme povinnosti navý-
šit platy o tři procentní 

body. Jenom na Vysočině 
v současné době chybí více 

než 60 milionů korun na provoz 
sociálních služeb,“ vyjadřuje se k si-
tuaci radní Kraje Vysočina pro oblast 
sociálních věcí a prorodinné politiky 
Petr Krčál (ČSSD).

„Věřím, že vláda bude hodnotit 
požadavek krajů a poskytovatelů 
sociálních služeb v kontextu dalšího 
rozvoje jednotlivých služeb, které 
dnes čelí velkému tlaku ze strany 
žadatelů, neboť se projevuje stár-
nutí české populace a také zvýšený 
zájem o sociální služby. Přitom mu-
sím říci, že platy pracovníků v so- 
ciálních službách jsou stále nejnižší 
ze všech resortů a bylo by potřeba, 
aby zvyšování šlo vyšším tempem 
než doposud,“ dodává radní.

Celkově kraje Česka po vládě chtě-
jí řádově stovky milionů korun. Podle 
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Bě-
hounka je důležité, aby o kompenzaci 
bylo rozhodnuto co nejdříve.  
„Je nepřijatelné prodlužovat nejistotu 
poskytovatelů,“ podotýká Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD) s tím, že na rozdíl 
od obcí nemají kraje žádné další pe-
níze na financování sociálních služeb 
začleněné ani ve sdílených daních.

Lucie Pátková

Kraj Vysočina chce 
předejít vzniku odpadů
Zastupitelé Kraje Vysočina schválili 
plnění Plánu odpadového hospo-
dářství Kraje Vysočina (POH KV) 
za rok 2013. Závazná část POH KV 
se stala obecně závaznou vyhláškou 
kraje a je základním podkladem pro 
vydání Plánů odpadového hospo-
dářství obcí a měst kraje s produkcí 
ostatních odpadů nad 1000 t/rok 
nebo nad 10t/rok nebezpečného 
odpadu.

„Mezi hlavní pilíře nového POH 
patří zejména program na předcháze-
ní vzniku odpadů. Dokument popisu-
je také způsoby materiálního využití 
odpadu,“ uvedl radní Kraje Vysočina 
pro oblast životního prostředí a ze-
mědělství Zdeněk Chlád (ČSSD).

Obce, kterých se objem produkce 
ostatních a nebezpečných odpadů 
týká, mají rok na zpracování své-
ho POH. Obce, které k zabezpeče-
ní svých povinností při nakládání 
s komunálním odpadem vytvořily 
dobrovolný svazek obcí, mohou 
na základě písemné dohody zpra-
covat společný plán odpadového 
hospodářství obce, který nahrazuje 
jednotlivé plány odpadového hospo-
dářství obce. 

Více informací: www.kr-vysocina.cz/
odpady_vysociny.asp  Milan Pilař 

Cvičení Blackout
Pod vedením hejtmana Kraje 
Vysočina Jiřího Běhounka budou 
všechny složky integrovaného 
záchranného systému kraje  
nacvičovat 27. dubna 2016 
simulovaný blackout způsobený 
extrémními klimatickými podmín-
kami. Toto celodenní cvičení má 
prověřit připravenost klíčových 
institucí – nemocnic, podniků, 
vodáren a desítek dalších. „Půjde 
o letošní největší cvičení, při kterém 
se veřejnost nemusí skutečného 
výpadku obávat. Jen vyzkoušíme 
naši akceschopnost a reakce pro 
případ, že by k takové energetické 
krizi došlo,“  uvedl hejtman Jiří 
Běhounek.  Jitka Svatošová

Motivační stipendia pro žáky odborných škol
Kraj Vysočina podporuje vybrané 
obory odborného vzdělávání moti-
vačními stipendii. Za pět let získa-
li žáci 12,5 milionu korun. „V prv-
ním pololetí roku 2015/16 dosáhlo 
na podporu 467 žáků, tedy přes 
43 % všech, kteří o motivační sti-
pendium zažádali. Celkově za po-
loletí vyplatíme 1 335 000 korun,“ 
uvedla radní Kraje Vysočina pro ob-
last školství, mládeže a sportu Jana  
Fialová (ČSSD). Oproti loňskému 
roku stoupl počet studentů v pod-
porovaných oborech o jedno pro-
cento na 1331 studentů. V nepod-
porovaných oborech školy poklesl 
počet žáků za stejnou dobu o více 
než osm procent. Více na  www.kr-
-vysocina.cz. Jitka Svatošová

Ekologická soutěž ve sběru papíru, po-
řádaná společností A.S.A., spol. s r. o. 
(nyní FCC Česká republika, s. r. o.)
za podpory Kraje Vysočina, je určena 
pro mateřské školy, základní a spe- 
ciální školy, střední školy a volnoča-
sová zařízení pro děti a mládež.

„Úkolem školy je během školního 
roku nasbírat co největší množství 
papíru, hodnotí se dvě kategorie: cel-
kové množství a množství v kilogra-
mech přepočtené na žáka. Aktuálně 
je do soutěže přihlášeno 73 škol kraje 
a od začátku školního roku se sebralo 
278,5 tuny. Loni se celorepublikové 
soutěže zúčastnilo 10 689 žáků ze  
76 škol z Kraje Vysočina, kteří ode-
vzdali 601 289 kg papíru,“ hodnotí 
výsledky krajský radní pro životní 
prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád 
(ČSSD). Kraj Vysočina aktivně podpo-
ruje environmentální projekty. „V loň-
ském roce jsme například připravili 
putovní výstavu Hierarchie nakládá-
ní s odpady provázanou na exkurzi 
na jihlavskou třídicí linku,“ dodává 
ke spolupráci se společností FCC Čes-
ká republika, s. r. o., krajský radní.

Soutěž probíhá patnáctým rokem, 
sledovat průběžné výsledky nebo 
školu přihlásit můžete také on-line 
na webových stránkách www.fcc-
-group.cz. Letošní ročník soutěže 
končí 10. června a vítězové si na kon-
ci školního roku přijdou pro ocenění 
na krajský úřad.  Eva Navrátilová

Chotěboř, Telč, Třebíč, Žďár nad 
Sázavou, Havlíčkův Brod. To jsou 
města, v nichž Kraj Vysočina plá-
nuje rozšířit počet lůžek v domo-
vech pro seniory. Pokud všech-
ny záměry dojdou do úspěšného 
konce, v kraji vznikne dalších  
323 míst. „Jsem rád, že kraj 
úspěšně naplňuje koncepci se-
niorské politiky a věnuje se vý-
razně i modernizaci a výstavbě 
nových kapacit domovů. Před-
cházíme tak stárnutí populace, 
které vyžaduje specializaci lůž-
kové péče,“ uvedl radní Kraje 

Vysočina pro oblast sociálních 
věcí Petr Krčál (ČSSD).

Počet seniorských lůžek se za-
čne navyšovat nejprve v zařízení, 
které zřizuje kraj. Přístavbu do-
mova v Havlíčkově Brodě zahá-
jí už letos demoliční a stavební 
práce. Nové bydlení pro seniory 
vyroste v Jihlavě. „V těchto no-
vých kapacitách převažují lůžka 
specializovaná na pomoc senio-
rům s demencí, protože zejména 
u této skupiny obyvatel pociťují 
rodiny nedostatek lůžek,“ pozna-
menal k plánovanému nárůstu 

míst v obou městech vedoucí od-
boru sociálních služeb Kraje Vy-
sočina Jiří Bína.

Kromě zajišťování no-
vých míst Kraj Vyso-
čina svými investi-
cemi zkvalitňuje 
stávající zařízení. 
Jedná se napří-
klad o komplexní 
přestavbu v Hum-
polci, kde kapaci-
ta zůstane stejná, ale 
část lůžek bude speciali-
zovaná pro seniory s demencí. 

Se zvyšováním pobytové kapa-
city v domovech pro seniory se 
pojí také nabídka pracovních 
míst. Pro zabezpečení nových lů-

žek bude potřeba zaměstnat 
až 200 dalších pracovní-

ků. V současnosti Kraj 
Vysočina zřizuje jede-
náct zařízení pro se-
niory, která provozují 

1298 pobytových lůžek. 
V krajských zařízeních 

nyní pracuje více než osm 
set zaměstnanců. 

 Lucie Pátková

Mírná zima přeje úsporám
Dosavadní průběh zimy 
na Vysočině netěší vyzna-
vače lyžování ani pro-
vozovatele vleků. Jásat 
mohou naopak garan-
ti údržby silnic. Přesto-
že i v předchozích letech 
byly srážkové průmě-
ry hluboko pod průměrem, 
zimu 2015/16 je prozatím mož-
no označit za rekordně mírnou. Vo-
zidla Krajské správy a údržby silnic 
najela o statisíce kilometrů méně 
a ve skladech na využití zůstaly 
tuny posypového materiálu.

V roce 2005, kdy byly rekord-
ní přívaly sněhu v celé republice, 
ujely sypače po silnicích Kraje Vy-
sočina přes 230 tisíc kilometrů, 
v loňském roce už pouze 46,5 tisí-
ce kilometrů a letos ještě o dalších 
osmnáct tisíc kilometrů méně. 
Přepokládá se i výrazná úspo-
ra posypových materiálů. Během 

loňské zimy v regionu spotřebova-
la Krajská správa a údržba silnic 
Kraje Vysočina jedenáct tisíc tun 
soli a 39 tisíc tun inertního posypu. 
Letos „jen“ sedm tisíc tun soli a 28 
tisíc tun inertu. Solanky prozatím 
správce ušetřil přes 650 tisíc litrů.

„Nicméně i v této sezoně byly 
dny, kdy bylo potřeba maximální 
nasazení techniky, například 23. 1.  
 jsme najeli více než patnáct tisíc 
kilometrů,“ popisuje horký den 
silničářů náměstek hejtmana Li-
bor Joukl (ČSSD) s tím, že krajští 
silničáři na Vysočině udržují cel-
kem pět tisíc kilometrů silnic. „To 
znamená, že za jeden lednový den 
projeli všechny udržované úseky 
celkem třikrát a během onoho kri-
tického dne spotřebovali 475 tun 
soli, 160 tisíc litrů solanky a více 
než 950 tun inertu,“ uzavírá Libor 
Joukl. 

 Petr Palovčík

5000 
kilometrů silnic 
Vysočiny udržují 
v zimě cestáři. 

Za dva kritické dny, 4. a 20. ledna 2016, posádky Krajské správy a údržby 
silnic Kraje Vysočina najely přes 23,5 tisíce kilometrů. 

V domovech důchodců přibudou stovky míst

323 míst  
bude navíc  

v domovech  
pro seniory  
na Vysočině.

54 milionů 
na dofinancování 
sociálních služeb

Jiří Klusák, Anna Švaňhová a Tomáš Kalas. Trojice, která ví o Vysočině  
více, než jen to, co se píše v učebnicích.
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Vedle krajských stipendií mohou žáci středních i základních škol soutěžit v krajských kolech tematických soutěží. 
Někdy téměř nepozorovaně mezi soutěžící usedá i krajská radní pro oblast školství Jana Fialová.

Stavba Vysočiny  
se koná počtrnácté
Začal čtrnáctý ročník soutěže 
Stavba Vysočiny – Stavba roku 
Kraje Vysočina 2015 pod záštitou 
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka.

„Soutěž je poděkováním a vyjá-
dřením podpory všem, kteří kvali-
tativním způsobem změnili a mění 
podobu regionu a svou prací tak 
dokládají, že se řemeslná kvalita 
vyplácí,“ uvedl náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina Libor Joukl (ČSSD).

Přihlášené stavby Kraje Vysočina

n stavba obchvatu Příseky
n  přístavba Domova důchodců 

v Proseči u Pošné
n  zrekonstruovaný Pavilon hemato-

logie a transfuziologie Nemocnice 
Pelhřimov

n  první úsek opravy silnice II/602 
hranice kraje – Pelhřimov kru-
hová křižovatka u exitu z D1 Velké 
Meziříčí Východ až po Jabloňov

Přihlášky mohou zájemci posílat 
na adresu pořadatelů do 6. května 
do 16.00. 

„Stavbu může přihlásit pouze 
subjekt, který byl přímým účastní-
kem výstavby,“ dodal Martin Pertl, 
předseda Spolku Stavba Vysočiny. 
Hlasování veřejnosti prostřednic-
tvím SMS začne 12. května a skon-
čí 22. května. Slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěží Stavba roku Kra-
je Vysočina, Studentský projekt 
a Učeň roku se koná v pondělí  
13. června od 17.30 na zámku 
ve Valči u Hrotovic. 

Více na: http://www.stavbavyso-
ciny.cz/. 
 Milan Pilař
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Finalisté Zlatého erbu
V sedmnáctém ročníku soutěže Zlatý erb 2016 
o nejlepší webové stránky na Vysočině uspělo město 
Havlíčkův Brod, obec Police, v kategorii elektronická 
služba Velké Meziříčí s Elektronickou úřední deskou, 
nejkvalitnější školní web má Střední průmyslová škola 
Třebíč a mezi dobrovolnými hasiči vyhrály stránky 
bohdalovského sboru.

Pětadvacetičlenná porota vybíra-
la v pěti kategoriích z dvaapade-
sáti účastníků trojici nejlepších. 
„Webové stránky obcí a měst i dal-
ších organizací jsou každoročně 
kvalitnější a zvyšuje se také jejich 
zabezpečení. Patříme k nejlepším 
v republice a já věřím, že uspějeme 
i v celostátním kole,“ uvedl hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD) při předávání cen.

Vítězné stránky Havlíčkova 
Brodu prošly modernizací na za-
čátku loňského roku. „Vítězství 
dokazuje, že náš web je kvalit-
nější, přehlednější a uživatelsky 
příjemnější,“ říká Čeněk Jůzl 

(KDU-ČSL), místostarosta Hav- 
líčkova Brodu.

Webová prezentace Police 
na Třebíčsku se dočkala nejvyš-
šího ocenění po jedenácti letech. 
„Vloni jsme zprovoznili mobil-
ní verzi stránek, doplnili povinně 
zveřejňované informace a rozšířili 
o aktuality v odkazu památky. Za-
řadili jsme nová videa a fotografie 
z akcí,“ zmínil změny webových 
stránek Karel Janoušek (STO), 
starosta Police.

Také web města Velké Meziří-
čí prošel v uplynulém roce roz-
sáhlými úpravami. „Nově vzni-
kl tzv. Portál občana, cílem je 
snadné a rychlé vyhledání nej-
žádanějších informací. Úřední 
deska je jedním ze základních 

pilířů komunikace mezi městem 
a občany, její kompletní elek-
tronizace s návazností na spi-
sovou službu úřadu a nahraze-
ní původní vývěsky dotykovým 
panelem zajistilo nejen rychlé 
a operativní zveřejňování doku-
mentů na úřední desce,“ zdů-
vodnil úspěch novinky Josef 

Komínek (ČSSD), místostarosta 
Velkého Meziříčí.

V celostátním finále Zlatého 
erbu, které bude tradičně součástí 
konference Internet ve státní sprá-
vě a samosprávě v Hradci Králové 
4. dubna, budou Vysočinu repre-
zentovat weby Havlíčkova Brodu, 
Police a Velkého Meziříčí.

Jihlavská VŠPJ otevírá 
nový obor pro technicky 
zaměřené studenty
Vývojový konstruktér, technolog, 
procesní technik nebo manažer 
kvality. Taková povolání budou 
moci vykonávat absolventi oboru 
Aplikovaná technika pro průmys-
lovou praxi, který lze od příštího 
školního roku studovat na Vysoké 
škole polytechnické v Jihlavě 
(VŠPJ). Nový bakalářský obor je, 
stejně jako všechny stávající obory 
na jihlavské vysoké škole výrazně 
orientovaný na praxi. Jeho studenti 
musí v posledním semestru absol-
vovat čtrnáct týdnů praxe ve firmě.

„Nový obor poskytne praktic-
ky zaměřené bakalářské vzdělání 
v oblasti strojírenství, elektrotechni-
ky a automatizace řízení,“ přiblížil 
mluvčí VŠPJ Tomáš Obruba. Zájemci 
o studium mohou už nyní podávat 
přihlášky do tříkolového přijímacího 
řízení. Uzávěrka přihlášek do prvního 
kola je 30. dubna, pro další kola  
platí závěrečná lhůta 20. července  
a 20. srpna. Pro přijetí ke studiu není 
potřeba vykonávat přijímací zkoušky.

Kromě Aplikované techniky pro 
průmyslovou praxi na seznam studij-
ních oborů VŠPJ přibyl v září minulé-
ho roku navazující magisterský obor 
Komunitní péče v porodní asistenci.

Lucie Pátková

Vysočina poprvé 
ocení mistry 
řemeslníky
Kolář a výrobce pilníků a rašplí se 
stanou historicky prvními „Mistry 
tradiční rukodělné výroby Kraje 
Vysočina“. Pilníkář Drahomír Smejkal 
z Jihlavy a Aleš Uherka z Bystrého 
u Poličky, který provozuje kolářské 
řemeslo, jsou už držiteli titulu Nositel 
tradice lidových řemesel, který udě-
luje od roku 2001 ministr kultury.

„Krajské prestižní ocenění je sym-
bolem veřejného uznání a podpory 
řemeslným výrobcům, kteří se snaží 
udržet znalosti a dovednosti nutné 
pro provozování tradičních rukoděl-
ných technologií, účinně a kvalifiko-
vaně je prezentují a předávají dal-
ším generacím,“ uvedla radní Kraje 
Vysočina pro oblast kultury, památ-
kové péče a cestovního ruchu Marie 
Kružíková (ČSSD).

Drahomír Smejkal se vyučil pilní-
kářem v Jihlavě a navazuje na tradici 
domácí výroby ze Svratecka. Ve vlast-
ní dílně pracuje od roku 1992, nyní 
i se svými dvěma syny. Aleš Uherka je 
představitel už čtvrté generace kolářů 
ve své rodině. V rodinné dílně v Nyklo-
vicích se zaměřuje především na vý-
robu a renovaci hasičských stříkaček 
a žebřinových vozů. Titul uděluje Kraj 
Vysočina mistrům na dobu neurčitou 
a doložen je diplomem a logem, které 
mohou řemeslníci používat na svých 
výrobcích. Petr Palovčík

Nejistota neprospívá

Letošní zima opět nebyla tou zi-
mou, kterou známe, přesto se 
většina z nás nemůže dočkat jara 
s jeho atmosférou oživení a startu 
nového a věřím i lepšího roku.
Bohužel v  letošním roce a  s  ním 
spojených obvyklých očekávání 
přibyly obavy, s  nimiž vzhlížíme 
k  vývoji uprchlické krize. S  ohle-
dem na  to mě zaráží, jak někteří 
vrcholní evropští představitelé tak-
řka nečinně tomuto vývoji přihlí-
žejí. Způsoby řešení krize, rychlost 
i důsledky jsou tristní, chápu proto, 
že na  mnoho mých spoluobčanů 
tato situace působí depresivně. 
Když dám vedle sebe bezpečnostní 
opatření, kterými jsem jako pra-
covník působící v  oboru vázán, 
a nejistotu ovládající společnost – 
mínim, že je ze strany EU i  státu 
hodně rezerv, jejichž řešení by po-
mohlo nejen správnému chápání 
současných potřeb, ale celkově by 
vyjasnilo postavení a  také vztah 
veřejnosti k problémům migrace.
Na druhé straně u nás v Kraji Vy-
sočina jsme bohužel opět svědky 
toho, jak někteří politici a  „ne-
stranní“ redaktoři rozjíždějí za úče-
lem svého zviditelnění na  plné 
obrátky nechutnou předvolební 
kampaň na nadcházející podzimní 
krajské a  senátní volby. Protože 
řízení kraje se dá jen těžko co vy-
tknout, výsledky hovoří za  vše 
a jistě k jejich velké lítosti, zaměřují 
se opět na osočování, osobní útoky 
a překrucování faktů.
V  porovnání s  uprchlickou krizí, 
jíž čelí celá Evropa, je kampaň 
těchto rádoby demokratů pouhou 
malicherností a  k  úsměvu. Proto 
bych si přál, abychom my i Evro-
pa museli čelit jen těmto ubohým 
slovním atakům.

„Během jedenácti let získala obec Police druhá i třetí místa, letos poprvé 
dosáhla na stupeň nejvyšší,“ radoval se Karel Janoušek (STO), starosta  
Police, jejíž web společně s Havlíčkovým Brodem a Velkým Meziříčím míří  
do celostátního finále.
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Rok 2016 je Rokem řemesel
Propagaci technických, staveb-
ních, gastro a zemědělských obo-
rů bude Kraj Vysočina letos vě-
novat mimořádnou pozornost. 
Cílem je podpořit odborné vzdělá-
vání a vychovávat dostatek odbor-
níků, po kterých je na pracovním 
trhu stále větší poptávka. Pomo-
ci tomu mají tři desítky akcí, mezi 
nimiž převažují soutěže a přehlíd-
ky řemeslné zručnosti.

„Po letech podobných aktivit, za-
vádění moderních a neokoukaných 
projektů do praxe je Kraj Vysoči-
na s procentem žáků nastupujících 
do učebních oborů první v republi-
ce,“ říká radní Kraje Vysočina pro 
oblast školství Jana Fialová (ČSSD). 
„Z aktuálního výzkumu vyplývá, že 

více než šedesát procent dotáza-
ných rodičů na Vysočině chce své 
děti poslat na odborné školy, v ji-
ných krajích je to kolem 40 %.“

Pokračuje tak projekt Stavíme 
z Merkuru na druhém stupni zá-
kladních škol i akce Postav si své-
ho Kaipana na průmyslových ško-
lách. Kraj hodlá pokračovat také 
v udělování prospěchových a mo-
tivačních stipendií i v navazová-
ní kontaktů v zahraničí umožňu-
jících zatraktivnění a zkvalitnění 
vzdělávání.

Celostátní kampaň Rok řeme-
sel organizuje Asociace malých 
a středních podniků a živnostní-
ků. Navazuje na loňský Rok tech-
nického vzdělávání. Petr Palovčík

Vysočina evropské peníze čerpat umí
Úplně na úvod musím napsat, že 
větší část těch evropských peněz jsou 
vlastně naše peníze, které my nejprve 
do Evropy pošleme, abychom je po-
tom na základě stanovených pravidel 
mohli nazpět čerpat. Pravdou ale 
také je, že v letech 2007 až 2013 jsme 
do Evropského rozpočtu přispívali 
menší částkou peněz, než čerpáme. 
To, co může být pro náš Kraj Vysočina 
potěšující, je skutečnost, že v rámci té 
části peněz, která byla na čerpání při-
dělena společně Jihomoravskému kraji 
a Kraji Vysočina a čerpá se v rámci 
společného Regionálního operačního 
programu Jihovýchod (ROP JV), si 
vedeme velmi dobře.

V poslední pravidelné informaci pro 
vládu ČR, která zahrnuje hodnocení 
čerpání evropských peněz do konce 
roku 2015, je ROP JV zařazen do sku-

piny operačních programů s nízkým 
rizikem. Vše totiž nasvědčuje tomu, že 
by se mělo podařit 720 milionů eur 
(cca 18 miliard korun) poskytnutých 
našim krajům v letech 2007 až 2013 
ve stanovených časových lhůtách beze 
zbytku vyčerpat. Současnou situaci 
popisuje níže uvedený graf.

Považuji to za úspěch, neboť se vů-
bec nejedná o samozřejmost. Osobně 
se domnívám, že jedním z hlavních dů-
vodů, že se všechny poskytnuté evrop-
ské prostředky podaří využít, je kromě 
erudice žadatelů a administrátorů 
i předvídatelné a stabilní prostředí, 
které se nám pro čerpání evropských 
peněz v Kraji Vysočina dlouhodobě 
podařilo bez ohledu na stranickou pří-
slušnost a zájmy vytvořit.

Miloš Vystrčil (ODS),
zastupitel Kraje Vysočina, senátor

Publikace Řemesla 
na Vysočině
Nová brožurka představuje 41 řeme-
sel, na něž se mohou hlásit studenti 
základních škol. Obory jsou rozdělené 
do sekcí průmysl a stavebnictví, 
služby a umělecká řemesla, země-
dělství a lesnictví. Představují je 
fotografie, krátký popis, doporuče-
ní, pro koho jsou vhodné, a výčet 
škol, které obory vyučují. Má žákům 
základních škol a jejich rodičům 
ulehčit výběr střední školy.
„Denně se v praxi ujišťuji, že umět 
řemeslo znamená mít práci. Je tedy 
fakt, že 100 % dětí po škole má 
možnost hned pracovat v oboru, 
ve kterém se vyučily a uplatnit se 
na trhu práce,“ doplňuje Jana Fialová 
(ČSSD), radní pro oblast školství, 
mládeže a sportu. Petr Palovčík

Vysočina – kraj inovací: JIHLAVAN, a. s.
Akciová společnost JIHLAVAN byla 
založena v roce 1952 a od té doby 
je tradičním dodavatelem hydrau-
lických přístrojů a komponentů 
pro letectví, mobilní techniku 
a zdravotní aplikace. Více než 
10 000 letadel už využívá některý 
z výrobků z Jihlavy.

V současné době letecká výroba 
představuje více než 75 % produkce 
společnosti. Komponenty je možné 
najít v českém letounu L 410 Tur-
bolet nebo v zahraničních Airbus 
A 350 či CASA.

Všechny přístroje dodávané pro 
český letecký průmysl jsou přitom 
vyráběné na základě vlastního vý-
voje. Výraznou devizou je jak mladý 
vývojářský tým, tak i v dané oblasti 
zkušení technologové a programáto-

ři CNC strojů, kteří implementují de-
sítky postupů a programů nově za-
váděných projektů. V posledních pěti 
letech navíc, s ohledem na náročnou 
leteckou výrobu, firma výrazně inves-
tovala do nových technologií, jakými 
jsou moderní CNC soustruhy či více-
osá multifunkčními centra.

„Vzhledem k atraktivnímu pro-
gramu a růstovému potenciá-
lu společnosti předpokládám, že 
dnešní zdravé jádro zaměstnanců 
nejen udržíme, ale do budoucna 
i rozšíříme,“ komentuje tým gene-
rální ředitel Jihlavanu, a. s., Milan 
Daněk a dodává: „Věřím, že objemy 
kontrahovaných dodávek nám zajis-
tí významný růst tržeb v nejbližších 
letech a případným zájemcům i ga-
ranci uplatnění.“

Společnost disponuje leteckou 
certifikací podle AS 9100, ale také 
povolením pro výrobu leteckých dílů 
dle Part 21, pro opravu dle Part 145 

a v letectví všeobecně uznávanou 
certifikaci Nadcap. Získání těchto 
certifikací bylo základní podmínkou 

pro navázání dlouhodobé spoluprá-
ce s významnými hráči v leteckém 
průmyslu. Petr Palovčík

Multifunkční obráběcí centrum WFL M35 využívá Jihlavan, a. s., pro přes-
nou výrobu dílů určených pro letectví.
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Žáci učebního oboru Kovář na SPŠ Třebíč se během studia seznámí také 
s uměleckořemeslným zpracováním kovů.

Milan Pilař

Výsledky na www.kr-vysocina.cz

Vyhodnocení soutěží v rámci aktivity Řemeslo Vysočiny

Datum Vybrané aktivity

3. března
Havlíčkův Brod – slavnostní zahájení přístavby SPŠ stavební  
pro účely výuky odborných stavebních předmětů

duben 2016 Brno – Zlaté ručičky, celostátní soutěž

18. dubna Jihlava – prezentace výsledků projektu Postav si svého Kaipana

2. června Jihlava – Stavíme z Merkuru

8. června Technické fórum

13. června Stavba Vysočiny
Na výrobu prací studentů SPŠ Třebíč, oboru Kovář, dohlíží i mistr Luboš Jan 
(na fotografii vlevo).

Kraj 
Vysočina 

podporuje  
na 25 školách  
41 učebních 

oborů.

 Vyčerpáno z celkové alokace
 Nespecifikované výdaje předložené na MF-PCO
 Limit čerpání

ROP JP 35,2

720,4

620,9

Stav čerpání k 6. 1. 2016 v milionech eur:

Marek Nevoral  
(KSČM)
zastupitel Kraje  
Vysočina

Zdroj: Repro grafika, Miloš Vystrčil
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Jubilejní 25. ročník 
veletrhu Holiday 
World
Letos v únoru jsem se jako 
každoročně zúčastnila veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World, 
který navštívilo celkem 30 950 
lidí, 652 vystavovatelů na ploše 
18 800 m². Při vstupu na výsta-
viště jsem ihned uviděla 50 m² 
velký stánek Kraje Vysočina s jeho 
deseti různými vystavovateli, kteří 
se spolupodíleli na nákladech 
expozice. Mezi nimi mě zaujaly 
nabídky Jaromíra Ruxe z Telče – 
možnost přímo zakoupit pobyt 
v Telči s veletržní slevou, nové 
aktivity Šiklova mlýna, cyklomapy 
Vysočiny (o ně je každoročně velký 
zájem), nové propagační materiály 
Muzea Vysočiny Třebíč, ale i velmi 
chutný čaj z Jemnice. Expozici 
stánku Vysočina zastřešovala pří-
spěvková organizace našeho kraje 
Vysočina Tourism.

Pro zajímavost: Kraj Vysočina  
zaznamenal za loňské léto nárůst 
počtu turistů, kteří v regionu pře-
nocovali, o 11,3 %. Největší počet 
z nich tvořili tuzemští návštěvníci. 

Jana Fischerová (ODS)
zastupitelka Kraje Vysočina, 

poslankyně

Vyšel třetí zpěvník lidových 
písní z Podhorácka
Muzeum Vysočiny Třebíč vypustilo do světa třetí díl 
unikátní sbírky lidových písní z Podhorácka, na němž 
spolupracovalo s brněnským pracovištěm Etnologického 
ústavu Akademie věd České republiky za finanční 
podpory Ministerstva kultury. Kniha nabízí stovky 
lidových písní ze severní části národopisného regionu. 

„Ve všech třech zpěvnících nalez-
neme více než 900 písní. Jedná 
se o sbírku folkloru, která nemá 
svým rozsahem v žádném jiném 
regionu obdoby,“ uvedla Ma-
rie Kružíková (ČSSD), radní pro 
oblast kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu.

Zpěvník přichystaly editorky 
Marta Toncrová a Silva Smutná 
a jejich tým. „Na celé sadě jsme 
pracovali šest let,“ poznamenala 
Smutná, která se zabývá tradiční 

lidovou kulturou na detašovaném 
pracovišti Muzea Vysočiny Tře-
bíč ve Velké Bíteši. Ve zpěvní-
ku se nachází i písně sebrané 
a zachycené přímo při práci 
v terénu. Jsou to především 
ty, které se zpívají při maso-
pustu, doprovázejí hrkání 
nebo různé lidové říkanky.

Ve všech třech dílech jsou 
písně soustředěny do ně-
kolika tematických celků. 
Největší počet písní je mi-
lostných, doplňují je oddíly rekrut-
ské, vojenské, žertovné, pijácké, 
k obyčejům, o řemeslech, k tanci, 

písně duchovní, poutní, 
epické a ukolébavky. „Do této doby 
nikdo soubor folklorních pís-
ní z Podhorácka nevydal, to bylo 

hlavním impulzem pro naši práci. 
Cyklus zpěvníků uzavíráme tře-
tím dílem, teď je zmapovaná celá 

oblast,“ objasnila etnografka tře-
bíčského muzea Eva Tomášová, 
jež se na projektu také podílela.

Publikace v nákladu 700 kusů 
je k dostání za 250 korun. Zá-

jemci si ji mohou koupit v Muzeu 
Vysočiny Třebíč, v Podhoráckém 

muzeu v Předklášteří u Tišno-
va a v turistických informačních 
centrech v Náměšti nad Oslavou, 
Velké Bíteši, Tišnově a v Bystři-
ci nad Pernštejnem. Autoři navíc 
během letoška plánují vydat CD 
s hudebním záznamem desítky 
vybraných písniček.

Reality VysoČÍNA 
Na rozpočtovém zasedání krajského 
zastupitelstva padl návrh, aby si 
uvolněný (v ČR rarita) předseda 
finančního výboru udělal v létě dva 
měsíce placených prázdnin. V tuto 
dobu stejně ani alespoň formálně 
finanční výbor nezasedá a každý ví, 
že je to jenom za krajské peníze vy-
tvořená prebenda za hlasovací loa-
jalitu KSČM pro socialistické vedení 
Kraje. Jeho každodenní přítomnost 
je pro chod Kraje užitečná jako secí 
stroj, který neseje, na druhou stranu 
to soudruh předseda nemá jedno-
duché. Musí v pracovní době ještě 
stihnout podnikat v realitách. Když 
makléři zavolal novinář a vydával se 
za zájemce o dům v Brodě, nebránil 
se na plný úvazek placený předseda 
FV schůzce ve všední den dopoled-
ne. /zdroj : IDNES.CZ 26.11.2015/ 

Hliník chybí, odstěhoval se 
do Humpolce! Plodík na zastupitel-
stvu chyběl, byl na služební cestě 
v Číně, dle sdělení předsedajícího. 
Také nejvyšší vedení našeho kraje je 
fascinováno pozlátkem a bublinou 
bohatství tohoto nedemokratické-
ho režimu. V tomto volebním obdo-
bí letělo několik expedic delegátů 
do „Země středu“. Když už devótně 
ignorujeme omezování lidských práv 
a principů svobody, tak jaký měly 
exotické výlety veskrze praktický 
přínos pro náš Kraj? Kolik nových 
pracovních míst nám to přineslo? 
Není známo.

Radek Černý (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina

(Otištěno bez redakčních zásahů;  

pozn. vydavatele)

Mobilní aplikace 
pomáhá krajským 
zdravotníkům
Zdravotnická záchranná služba 
Kraje Vysočina využívá od počátku 
března aplikaci nazvanou Záchran-
ka, jež pomáhá vyhledat polohu 
pacientů, kteří zavolají na linku 155. 
Aplikace je schopná přesně stanovit 
místo události při zásahu v terénu. 
„Po stisknutí tlačítka je volající pře-
pojen na záchrannou službu, a po-
kud je telefon schopen zjistit přesnou 
polohu, odesílá ji formou datového 
spojení nebo prostřednictvím SMS 
zprávy přímo do informačního 
systému krajské záchranné služby,“ 
vysvětluje hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Novinka má i řadu dalších funkcí. 
Majitel může dopředu v nastavení 
vyplnit informace o závažných one-
mocněních, případně alergiích nebo 
užívaných lécích. Údaje se pak ode-
šlou společně v nouzové zprávě, která 
stanovuje polohu pacienta. Aplikace 
nabízí i interaktivní návod pro poskyt-
nutí první pomoci a seznam nejbliž-
ších pohotovostí nebo lékáren.

Novou mobilní aplikaci využí-
vají záchranáři po celém Česku 
a dostupná je zdarma pro telefony 
s operačními systémy Apple iOS 
a Google Android. Milan Pilař

Dětská Ámoska  
je z Vysočiny

Učitelka Alena Michálková ze ZŠ 
a MŠ Černovice sice titul Zlatý Ámos 
pro rok 2016 nezískala, přesto si 
z finále odnesla korunu pro Dětského 
Ámose. Zaujala ve volné disciplíně, 
nejatraktivnější části soutěže. Děti, 
které Alenu Michálkovou navrhly, 
si u ní cení přirozenou autoritu, 
fakt, že umí zaujmout výkladem 
a motivovat žáky.  Milan Pilař

Chcete poslat děti na letní 
tábor? Je čas si vybrat
Se začátkem jara nastává ta správ-
ná doba myslet na letní tábor pro 
děti. Vysočina je známá svou lá-
kavou přírodou, a tak je o táboře-
ní v regionu každoročně velký zá-
jem. „Minulý rok se na Vysočině 

uskutečnilo více než 400 běhů let-
ních táborů, kterých se zúčastnilo 
přes deset tisíc dětí,“ přibližuje sta-
tistiku z loňska Jan Burda z Rady 
dětí a mládeže Kraje Vysočina. Tá-
boření na Vysočině má dlouholetou 

tradici a nabídka je nepřeberná – 
lze vybírat mezi několika typy, jako 
jsou tábory v budovách, stanové, 
putovní, a také si zvolit vyhovující 
délku, vybrat mezi dvoutýdenními, 
třítýdenními turnusy.

Spektrum táborů je rok od roku 
různorodější a pestřejší. Velkou ob-
libu přitom zaznamenávají tábory 
s určitou tematikou. „Právě proto, 
že nabídka táborů je tak široká, je 
stále obtížnější vybrat dobrý tábor. 
Je důležité si zjistit podrobné infor-

mace o daném táboře, setkat se 
s organizátorem osobně a vy-
ptat se i na další podrobnos-
ti. Kvalitní organizátor tá-
bora vám jistě rád poskytne 

všechny potřebné informace 
a nic před vámi nebude skrý-

vat,“ doporučuje radní Kraje Vy-
sočina pro oblast školství, mládeže 
a sportu Jana Fialová. Ačkoli léto 
nás čeká až za pár měsíců, jednot-
liví organizátoři už zveřejňují svoje 
plány na prázdniny.

K výběru odpovídajícího tábora 
může posloužit i podrobný katalog 
o táborech na Vysočině na webové 
stránce www.tabory-vysocina.cz, 
kde jsou k nalezení podstatné in-
formace a rady pro rodiče a v pří-
padě jakéhokoli dotazu není pro-
blém organizátory kontaktovat.

Lucie Pátková

Březen na Vysočině ve znamení 
knihoven a jejich čtenářů
Třetí měsíc v roce je už více než še-
desát let věnovaný knihám, čtená-
řům a knihovnám. Od roku 1955 
se pravidelně konala měsíční akce 
Březen – měsíc knihy, na kterou 
v letech 1998–2008 navázal Bře-
zen – měsíc internetu, jehož zá-
měrem bylo upozornit na význam 
tehdy ještě nepříliš rozšířeného 
internetu. Od roku 2010 se koná 
Březen – měsíc čtenářů, letos 
s mottem Knihovny jsou kreativní 
nejen v březnu.

„Cílem je propojit čtenáře, or-
ganizace a instituce zabývající 
se psaným slovem, četbou a čte-
nářstvím ke společné mediál-
ní kampani a dát o sobě vědět,“ 
uvedla Irena Brezovic z Kraj-
ské knihovny Vysočiny v Ha-
vlíčkově Brodě. Ta společně 

s dalšími knihovnami regionu ka-
ždoročně připravuje několik akcí,  
jimiž chtějí přilákat nové čtenáře, 
i když knihovny už dnes nejsou 
jen místem s knihami, časopisy 
a e-knihami, ale poskytují celou 
řadu informačních služeb a pořá-
dají mnoho akcí.

Jednou z nich je spolupořádání 
soutěže Čtenář roku v Kraji Vy-
sočina, jehož letošním vítězem je 
Jan Novák, žák 3. třídy Základ-
ní školy a Mateřské školy Česká 
Bělá. „Díky Janovi a počtu jeho 
správných odpovědí na jednotli-
vé otázky se stávají vítězem v na-
šem kraji i jeho spolužáci ze tří-
dy. Cenu převzal vítěz v polovině 
března,“ dodala Jitka Hladíková, 
ředitelka knihovny.

 Milan Pilař

fo
to

: J
an

 B
ur

da

Lucie Pátková

fo
to

: S
ilv

a 
Sm

ut
ná

6 let  
vznikala  

třídílná sbírka  
písní  

z Podhorácka 

Jan Novák prozradil radní Kraje Vysočina Marii Kružíkové, že nejraději čte 
knížky o čarodějovi Harry Potterovi.
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Děti jezdí o letních prázdninách na Vysočinu za zábavou a přírodou.
Více na: www.tabory-vysocina.cz

ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR PRODEJE:
 
n  Objekt občanské vybavenosti 

ve Žďáře nad Sázavou,  
Komenského ul. – budova  
školy, domov mládeže, 
spojovací krček a stravovací 
provoz (kuchyně, jídelna 
a výdejna jídla). Nabízené 
nemovitosti lze využít zejmé-
na k poskytování sociálních 
služeb (pobytové zařízení, 
v němž budou poskytová-
ny sociální služby,  služby 
domova pro seniory, ...). 
Celková plocha zastavěné 
plochy a okolních pozemků 
činí přiibližně 6 500 m2.

n   Budova v Moravských 
Budějovicích, Pražská ul. č.p. 
104 – budova školy, nebytové 
prostory cca 1 900 m2, objekt 
vhodný pro výukovou činnost 
a školicí činnost, případě 
pro administrativu. Celková 
plocha zastavěné plochy 
a okolních pozemků činí 
přiibližně 1 270 m2.

Bližší informace o prodeji nemovi-
tého majetku lze získat na interne-
tu www.kr-vysocina.cz, část Úřední 
deska, Odbor majetkový – Záměry 
nebo u odboru majetkového Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina.

Prohlídka prodávaných nemovi-
tostí bude zájemcům umožněna 
ve stanoveném termínu nebo 
po předchozí dohodě s Krajským 
úřadem Kraje Vysočina, odborem 
majetkovým, Petr Dvořák, tel: 
564 602 227, mobil: 724 650 192,  
e-mail:dvorak.p@kr-vysocina.cz.
 
Prodej nemovitostí bude prove-
den podle schválených Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina  
pro převod nemovitého majetku 
Kraje Vysočina.

10 000  
dětí loni 
tábořilo 

na Vysočině.
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Smrtelnošky vítají jaro stromkem ozdobeným vajíčky
Po masopustu nastává čtyřicetidenní 
půst. Jedná se o období předcházející 
Velikonocům, spojené s koncem zimy 
a vítáním nové, jarní části roku. Pro 
tuto předvelikonoční dobu bylo dříve 
příznačné vynášení smrtky, která 
se pálila a házela do vody a po níž 
následovalo přinášení jarních symbo-
lů – mladého stromku nebo zelených 
ratolestí. Tyto dvě tradice spojené 
do jedné formy se stále dodržují 
například v Dědicích na Jemnicku 
a v Báňovicích na Dačicku, kde se 
na Smrtnou neděli neboli pátou 
postní neděli koná obchůzka dívek 
nazvaná smrtelnošky.

„Účastní se jí dívky do patnácti 
let, nejstarší z nich nese malý smr-
ček nazdobený vyfouknutými ma-
lovanými vajíčky, jež za deklamo-
vání říkanky rozdávají po domech. 
Za to dostávají do košíku syrová 
vejce a sladkosti, které si na kon-

ci obchůzky po hození ozdobené-
ho stromku do rybníka rozdělují. 
V Báňovicích mají na špici stromeč-
ku navíc připevněnou figurku smr-
ti ze slámy a papíru symbolizující 
zimu a panenku znázorňující jaro,“ 
popisuje etnografka Muzea Vysoči-
ny Třebíč Eva Tomášová.

V současnosti se s vynášením smr-
ti setkáváme především ve větších 
obcích a městech, kde je oživují děti 
z mateřských a základních škol. „Tuto 
tradici obnovili například ve Stříte-
ži, Třebíči, Moravských Budějovicích 
a Jemnici,“ vyjmenovává etnografka.

 Lucie Pátková

Zábavná výstava v Jihlavě: noční brýle proti 
slunci či univerzální trojkladívko
Lehce úsměvná expozice složená 
z všedních předmětů a matérií, ov-
šem v souvislostech, které je třeba 
ještě pochopit. Taková je výstava 
Nonsens aneb smysl hledám v ne-
smyslu, kterou na apríla otevírá 
Muzeum Vysočiny Jihlava. Více než 
stovka nesmyslných a kuriózních 
vynálezů má pobavit každého 
návštěvníka.

V prostorách muzea budou k vi-
dění například noční brýle proti 
slunci nebo takzvaná Felliniho vid-
lička, vyžadující při navíjení špaget 
obratnost a umělecké mistrovství. 
„Zaručený úspěch bude mít voleb-
ní urna pro předem prohrané volby 
nebo Univerzální trojkladívko, vhod-
né pro jemnou, střední i hrubou 
práci či například Brýle pro číšníka. 
Muzikanty zaujme Heligonet– sou-

strojí pro hru na dechový nástroj 
bez dechu nebo Trumpeta v úpravě 
pro zasílání listovní poštou. Hospo-
dyňky jistě ocení Newtonův gravi-
tační louskáček na ořechy a cyklisty 

nadchnou zvláštní dvojkola určená 
manželským dvojicím v různých 
vztahových situacích,“ vyjmenová-
vá další těžko představitelné ex-
ponáty kurátor výstavy Pavel Bez-
děčka. Jejím autorem je Společnost 
za Veselí veselejší, založená a vede-
ná akademickým sochařem Vladi-
mírem Grošem, na jejímž kontě jsou 
dnes už desítky recesních a vese-
lých akcí, jako výstavy, oživlá sou-
soší, odhalování pamětních desek, 
rekonstrukce historických událostí 
a podobně. „Výstava s velkou dáv-
kou humoru hledá smysl v nesmyslu 
a nabízí příchozím, aby zde spolu 
s tvůrci hledali a nacházeli to, co je 
na nesmyslných věcech zajímavé 
a krásné,“ přibližuje kurátor. Ne-
všední výstava potrvá do 2. října.

Lucie Pátková

Recepty

Podruhé se podíváme na recept z projektu 
Vaříme společně – Cooking Together, na němž 
spolupracují školy Vysočiny a francouzského 
regionu Champagne-Ardenne. 
Představíme si recept studentů 
Obchodní akademie a Hotelové 
školy Třebíč. Jde o kuřecí roládu 
se švestkovou omáčkou a šťou-
chanými brambory s cibulkou.
Budeme potřebovat: 
• celé kuře 
• 160 g kuřecích prsou
• sůl, chilli papričky, tymián
• vejce
• 80 ml smetany
• 64 gramů slaniny
• 160 gramů žampiónů
• sterilovaná rajčata
• špenátové listy
Na švestkovou omáčku: 
•  200 ml červeného vína
• 100 g sušených švestek
• 32 g cukru, citron, badyán

• celou skořici, hřebíček, sůl
• 48 g hladké mouky
• 500 ml vývaru
• 40 g povidel a 40 g másla

Kuře vykostíme tak, aby zůstalo 
celistvé a rozložené na kůži. Kosti 
použijeme na vývar. Prsa a odřezky 
rozmixujeme s přidáním smeta-
ny, vejce, chilli a soli na fáš, kterou 
vychladíme. Špenátové listy spaří-
me, žampióny očistíme a nakrájíme, 
stejně jako slaninu a sušená rajčata. 
Žampióny, rajčata, špenát a slani-
nu pak promícháme v kuřecí fáši. 
Na alobal rozložíme vykostěné kuře, 
naplníme fáší, srolujeme a dob-
ře alobalem zatáhneme. Roládu 
dáme na plech a zprudka zapečeme 
v troubě. Podle potřeby podlijeme 

vývarem, v druhé fázi pečení odstra-
níme alobal a roládu dopečeme.

Výpek použijeme na přípravu 
omáčky. Nejdříve svaříme víno s pře-
krájenými švestkami, cukrem a ko-
řením. Z másla a mouky připravíme 
zásmažku, kterou zalijeme vývarem, 
prošleháme a provaříme, přidáme 
povidla, sůl, svařené švestky, výpek 
z masa a opět provaříme. Následně 
omáčku rozmixujeme a procedíme, 
dochutíme citronem, případně solí 
a cukrem. A se šťouchanými bram-
bory servírujeme s roládou.  
Dobrou chuť! Lucie Pátková

Nejstarší známá česká duchovní píseň je Hospodine, pomiluj ny. Vznikla na přelomu 10. a 11. století jako chorál jednoduché formy s osmi verši, bez rýmu a stro-
fického členění. Prapůvod skladby lze vidět ještě v odkazu cyrilometodějského působení, autorství písně bylo ... (viz tajenka). Ačkoli to nebylo potvrzeno, mohlo 
tomu tak být. Píseň Hospodine, pomiluj ny je poprvé doložena roku 1055 při volbě knížete Spytihněva II, Karel IV. ji zařadil do korunovačního řádu, Mistr Jan Hus 
ji dával zpívat v Betlémské kapli.

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: „VÝROČÍ SLAVNÝCH A ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ“  Výherci: Zbyněk Diviš – Třebíč, Věra Klepetková – Chotěboř, Bohumil Fischer – Žďár nad Sázavou.  
Výhercům blahopřejeme!

Osobnost regionu

Skřivánek moravský – to byl 
Vladimír Šťastný z Rudíkova
Autorem velehrad-
ské hymny Bože, cos 
ráčil nebo skladby 
K nebesům se orla 
vzletem, kterou znají 
návštěvníci kostelů, 
byl Vladimír Šťastný, 
kněz a básník, který 
se narodil před 175 
lety 17. března 1841 
v Rudíkově.

V obci, ležící mezi 
Třebíčí a Velkým 
Meziříčím, najdeme 
na jeho rodném domě i pamětní 
desku. Žák Františka Sušila vy-
studoval teologii a na kněze byl 
vysvěcen v roce 1864. Stal se 
prefektem brněnského biskup-
ského semináře a profesorem 
náboženství na prvním českém 
gymnáziu v Brně. Byl zakladate-
lem časopisu Obzor, který vedl 
třicet let, a starostou literární 
jednoty Dědictví sv. Cyrila a Me-
toděje. V jeho bytě se scházívali 
„zapadlí vlastenci“, spisovate-
lé Františka Stránecká a Václav 
Kosmák, jehož Šťastný pohřbíval 
při opakovaném obřadu v Brně.

Nápěv cyrilometodějské písně 
Bože, cos ráčil pochází z Polska 
a Šťastný na něj vytvořil i text 
mariánský Zdrávas, Maria. Lidé ji 
zpívali během velehradské pou-
ti v roce 1985, která se změnila 

v demonstraci vě-
řících proti totalitě, 
a zazněla i zakáza-
ná poslední sloka 
písně: „I když se 
pyšná nevěra kol 
vzmáhá a peklo seje 
koukol nových zmat-
ků, nebudem dbáti 
odvěkého vraha, 
nedáme sobě bráti 
věčných statků. Víře 
vždy věrní budou 
Moravané: Dědictví 

otců zachovej nám, Pane!“
Mimo písně byly ve své době 

oblíbené Šťastného básně. Ně-
které z nich zhudebnil i Leoš 
Janáček. Ze sbírek jsou nejzná-
mější Kvítí májové a Kytka z Mo-
ravy. Autor, který se podepisoval 
podle svého rodiště také Josef 
Ruda, překládal i poezii z ruštiny 
a polštiny.

Páter  Vladimír Šťastný zemřel  
20. srpna 1910 v Obřanech 
u Brna. Odešel v něm, jak se mu 
říkalo, „skřivánek Moravy“, nad- 
šený vlastenec, jedna z velkých 
osobností tehdejší doby. O jeho 
oblibě svědčí i sto padesát kněží 
a nepočítaně lidí z celé Mora-
vy, kteří se zúčastnili jeho po-
hřbu. Pochován je na brněnském 
ústředním hřbitově.

Pavel Kryštof Novák

Na Michalův statek za tradicemi
Vysočina rozhodně nepatří mezi 
nejúrodnější oblasti České republi-
ky. A nebylo tomu tak ani před čtyř-
mi stoletími. I přesto se už někdy 
nedlouho před rokem 1591 v Pohle-
di na Světelsku usídlil rod Michalů. 
V malé vesničce, která byla založe-
na nejspíše už ve třináctém století, 
si založil statek, na němž pak hos-
podařil více než tři sta let.

Během dalších dekád se na grun-
tu vystřídala celá řada generací ro-
diny Michalů. Původní majitelé 
usedlost opustili až na konci první 
poloviny minulého století. V padesá-
tých a šedesátých letech pak na stat-
ku hospodařili zemědělci z jednot-
ného zemědělského družstva.

Pod jejich správou ale hospodář-
ské i obytné budovy zchátraly. Pů-
vodní majitelé na rekonstrukci ne-
měli, proto od nich grunt odkoupil 
obecní úřad, který ho také nedal 
kompletně opravit a na začátku srp-
na 2004 ho už jako státem uznanou 
kulturní památku otevřel turistům.

V současnosti Selské muze-
um Michalův statek návštěvníkům 
nabízí pohled na to, jak vypadalo 

hospodářství běžného rolníka na Vy-
sočině mezi lety 1648 a 1848. Ve skan-
zenu tak příchozí mohou zhlédnout 
mimo jiné zrekonstruovanou obytnou 
světnici, černou kuchyni, špejchar či 
chlévy s hospodářskými zvířaty.

Na Michalově statku zároveň prů-
vodci návštěvníkům pravidelně při-
pomínají, jak v minulosti vypadaly 
tradiční české svátky. Například o le-
tošních Velikonocích příchozí zjisti-
li, jaké pochutiny hospodyně připra-
vovaly před dvěma stoletími nebo 

jak se sedláci chystali na zahájení 
jarních zemědělských prací. Více na  
www.michaluvstatek.cz Jiří Svatoš

Na jaře bude Michalův statek pro veřejnost otevřený vždy o víkendech. 
V dubnu je však třeba si prohlídku předem telefonicky domluvit.
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Vladimír Šťastný.

fo
to

: M
uz

eu
m

 V
ys

oč
in

y 
Jih

la
va

fo
to

: E
va

 T
om

áš
ov

á,
 M

uz
eu

m
 V

ys
oč

in
y 

Tř
eb

íč

Smrtelnošky s ozdobeným stromečkem pravidelně prochází Dědicemi 
na Jemnicku.

Mnohé z exponátů lze hrdě zařadit 
do kategorie Vynálezy, které 
nezměnily svět.

Autorství: 
Martin 

Němeček

Jméno 
skladatele 

Máchy
2. díl tajenky Zasévat Iniciály autora 

Rusalky Téměř
Pomoc:  

ANON, RISTO, 
UNISONO

Tvůrce  
Spejbla  

a Hurvínka
Levně Jednohlasně 

(hudebně)
Slabika  
smíchu

Vonná mast  
na vlasy

Jméno  
Pučálkovic 

žirafy

Velký
netopýr

Pořídit kopii Boltec zvířete Posléze

Místnost  
ve škole

Rostlina 
dosna

Chemická  
znač. litia

Německy 
„babička“

Znač.
elektronvoltu

Vlastnit Chlapci
Prudké poklesy

Jméno 
sportovce 
Zátopka 

Muž. jméno

Chemická  
značka 

americia

1. díl  tajenky  
Hladit

Svetr ke krku
Cyklohexanon

 Římskými  
čísly 2999

Poplatek
státu

Fin. mužské 
jméno

Morální  
kvalita jedince

První muž  
na zemi

Edisonovo 
jméno

Ondřej 
(domácky)

Kolo, kružnice

Český herec 
(např. Pupendo,  

Dědictví)

Šroub 
do dřeva

Doby
Zkr. Minister- 
stva kultury

Asfalt

Koně 
(básnicky)

Barvivo  
na vajíčka

Býv.SPZ 
Prostějova 
Právě vylíh-
-nuté rybky

Měkká  
svršková useň

Lékárenský 
nováček

Ukazovací 
zájmeno

Sloučenina 
alkoholu  
a kyseliny

Os. zájmeno

3. díl tajenky

Pomlázka  
(nářečně)

Myslivecká 
štvanice

Pracovat 
s pluhem

Foto na www.kr-vysocina.cz

Oprava a omluva
Autor se omlouvá čtenářům i maji-
telům Dašovského mlýna za nepřes-
né údaje zveřejněné v minulém 
čísle v Tipu na výlet, které vycházely 
z nedostatečně ověřených informací 
z různých zdrojů. Opravená verze 
článku na: www.ikrajvysocina.cz.
 Petr Novák
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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

Zájemci o inzerci, 
kontaktujte prosím 
manažerku inzerce

Jitku Parbusovou
tel.: 777 174 407

e-mail: 
jitka.parbusova@seznam.cz

TĚSNĚNÍ OKEN
• OPRAVY 
• SERVIS 
• PRODEJ 
• MONTÁŽ
ZNAČKOVÁ
PLASTOVÁ OKNA | EUROOKNA

603 927 124
stefanekokna@seznam.cz

vyberte ten správný tábor pro vaše děti
* na co si dát pozor při výběru tábora? * jede dítě na tábor poprvé?

* desítky táborů v katalogu * možnost přihlášení * snadný výběr
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AKCE platí při uzavření smlouvy na plastová okna do konce dubna 2016  
a vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 1.3. - 30.4. 2016.

www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 
800 23 00 23 

e-mail: okna@pks.cz

PLATÍ DO 

30.4.
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Stavíte? Rekonstruujete? 
Zařizujete interiér? Zastavte  

se u nás! Stavební veletrhy Brno
Každý, kdo se chystá na stavbu, rekonstrukci nebo si chce nově zařídit interiér, ví, že musí zjistit velké množství různorodých informací. Máme pro Vás dobrou zprávu! Všechny 
získáte na jednom místě. Navíc ve spolupráci s nezávislými oborovými asociacemi a svazy. Kde? Na Stavebních veletrzích Brno od 20. do 23. dubna na brněnském výstavišti! 

Navíc pro Vás máme hned několik dobrých důvodů, proč se na výstaviště vypravit.

Vše od základů, přes 
vybavení interiéru až 
po krásnou zahradu
Návštěvou dubnových veletrhů 
získáte ucelené informace o no-
vinkách a trendech pro stavbu, 
rekonstrukci, vybavení interiéru 
nábytkem, ale i rady pro krásnou 
zahradu. Zkrátka nepřijdou ani 
zájemci o dřevěné bydlení, kteří 
získají informace na veletrhu DSB 
– Dřevo a stavby Brno. Nabíd-
ku vystavovatelů doplní bezplat-
ná nezávislá odborná poradenská 
centra.

Krok za krokem pod 
vedením nezávislých 
odborníků
Na stáncích jednotlivých vysta-
vovatelů naleznete praktická ře-
šení vašich plánů na stavbu, re-
konstrukci či vybavení interiéru 
nábytkem. Navrhovaná řešení 
pak můžete zkonzultovat s reno-
movanými odborníky v nezávis-
lých odborných poradenských 
centrech, která jsou připravena 
s oborovými asociacemi a svazy. 
Pro všechny návštěvníky, po ce-
lou dobu konání akce, a ještě zce-
la zdarma. Poradenství se zaměří 
například na problematiku správ-
ných technologických postupů, 
aplikaci právních norem, energe-
ticky úsporné stavění či aktuální 
dotační tituly. Nechybí ani vhled 
do komplexní problematiky do-
tačních titulů nebo zásobování 
vodou.

Nová zelená úsporám 
a Operační program Životní 
prostředí + logo SFŽP
Aktuální dotační příležitos-
ti v oblasti energetických úspor 
v obytných domech a obnovitel-
ných zdrojů energie, které nabízí 
program Nová zelená úsporám, 
a také novinky v Operačním pro-
gramu životní prostředí 2014–
2020 vám představí Ministerstvo 
životního prostředí a Státní fond 
životního prostředí ČR. Po celou 
dobu konání akce budou odbor-
níci ze SFŽP ČR připraveni po-
skytnout kromě obecných infor-
mací také individuální konzultace 

a poradenství. Pro více informací 
navštivte stránky www.novazele-
nausporam.cz a www.opzp.cz.

Tipy jak vyřešit 
zásobování vodou
V souvislosti s aktuální proble-
matikou dlouhodobého nedostat-
ku vody jsme rozšířili poradenský 
servis i o oblast zásobování rodin-
ných domů, bytů a zahrad pitnou 
vodou. V centru pozornosti bu-
dou jak studny – od legislativy přes 
stavbu až po provoz –, ale i další 
otázky související s napojením bu-
dov na vodovod, kanalizaci nebo 
nakládání se srážkovou vodou. Re-
nomovaní odborníci poradí také 
v situacích, kdy objekt není napo-
jen na kanalizaci, a jaké jsou potom 
možnosti likvidace odpadní vody.

Od žárovky po inteligentní 
domácnost
Návštěvníci pavilonu M získa-
jí nejenom informace potřebné 
k rozhodnutí o vhodném osvětle-
ní do domácnosti, ale i informace 
o tzv. inteligentní domácnosti. Le-
tošní tematickou novinkou je na-
příklad problematika vlivu osvět-
lení na podání barev, optimální 
osvětlení koupelny nebo tzv. chyt-
ré osvětlení v obývacím pokoji. 
Návštěvníci si opět budou moci 
vše v reálných podmínkách vy-
zkoušet a využít bezplatného po-
radenského servisu. Další letošní 
novinkou je Světluščí autobusová 
Kavárna POTMĚ, která pohos-
tí veletržní návštěvníky. Budete 
si tak moci vychutnat rozdíl mezi 
správně zvoleným typem osvětle-
ní v pavilonu M a absolutní tmou 
v této kavárně. Partnery projektu 
Jak si vybrat vhodné osvětlení jsou 
společnosti ABB, OSRAM Česká 
republika, Pražská energetika, 
Studio Jasyko a Veletrhy Brno, 
mediálními partnery akce jsou rá-
dio IMPULS a deník Právo.

Inspirace pro Váš interiér
Vystavovatelé veletrhu nábytku 
a interiérového designu MOBI-
TEX představí novinky ze svě-
ta nábytku, osvětlení a designu. 
Nabídku vystavovatelů doplňují 

atraktivní poradenská centra za-
měřená na výběr kvalitního ná-
bytku nebo představení tradič-
ních českých výrobců nábytku. 
Nesmíme opomenout ani pora-
denství interiérových architektů 
v poradenském centru Architekt. 

Špičková audiovizuální 
technika v projektu 
Technologie&Design
Špičkovou audiovizuální techni-
ku jako součást moderního inte-
riéru tradičně představuje pro-
jekt Technologie&Design. Na co 
se můžeme těšit v letošním roce? 
Na nic menšího než na nástup-
ce legendární řady Diamond 
od B&W. Seznamte se s novou řa-
dou nekompromisních anglických 
repro soustav B&W 800 D3, která 
přichází na trh po šesti letech in-
tenzivního vývoje. Design snoubí-
cí absolutní technologii a napros-
to nadčasový až futuristický 
vzhled nedovolí zapochybovat 
o kvalitě zvuku a image značky.

Tipy a triky pro krásnou 
a úrodnou zahradu 
Na více než 1500 metrech čtvereč-
ních se můžete těšit na praktické 

ukázky různých druhů zahrad, 
zahradního nábytku a dřevěných 
doplňků do zahrad. Pro rok 2016 
počítáme s jeho dalším rozšíře-
ním, mimo jiné o prvek vody. Chy-
bět nebudou ani rady a triky pro 
krásně rozkvetlou zahradu nebo 
bohatou úrodu z našich záhonů. 
Můžete se těšit nejenom na inspi-
raci z předpřipravených ukázek, 
cenné rady, ale i možnost vyřešit 
s renomovanými odborníky své 
plány na vlastní zahradu. Součástí 
nabídky jsou také dřevěné doplň-
ky do zahrad, zahradní nábytek. 
I v letošním roce si můžete vybrat 
z širokého sortimentu zahradní 
techniky, ručního nářadí a dalších 
potřeb pro kutily. 

HECHT představí revoluční 
tříkolovou sekačku
Na více než 300 metrech čtvereč-
ních nabídne HECHT svůj sorti-
ment pro dům, dílnu i zahradu. 
Přijďte se seznámit s revoluční se-
kačkou HECHT 5483 SWE s tří-
kolovou konstrukcí, se kterou bez 
námahy posekáte i moderní členi-
té zahrady! Sečení okolo záhonů, 
keřů, chodníků a jiných překážek 
nikdy nebylo snazší. Standardní 

výbavou je i elektrický startér, 
mulčovací sada, pojezd, boční vý-
hoz a pokročilé funkce nastave-
ní. Na veletrhu zároveň předsta-
ví HECHT novinky pro rok 2016, 
ale i léty prověřený sortiment pro 
dům, zahradu a dílnu. Z výsta-
viště tak určitě nikdo neodejde 
s prázdnou!

Chystáte se stavět 
dřevostavbu? Stavební 
veletrhy Brno!
Zájemci o dřevostavby by si nemě-
li nechat ujít veletrh DSB – Dře-
vo a stavby Brno, který se koná 
souběžně se Stavebními veletrhy 

Brno. Nabídku vystavovatelů do-
plňuje doprovodný program, 
poradenské centrum zaměře-
né na všechny otázky dřevěného 
stavění a bydlení v dřevostavbě. 
Praktickou inspiraci z hotových 
dřevěných montovaných domů 
nabídne Stavební centrum Eden 
3000, které se nachází v blízkosti 
brněnského výstaviště.

Veletrh PTÁČEK při 
Stavebních veletrzích Brno
I v roce 2016 se souběžně se Sta-
vebními veletrhy Brno uskuteč-
ní v pavilonu V i Veletrh PTÁČEK 
společnosti PTÁČEK – velkoob-
chod, který bude zpřístupněn ši-
roké veřejnosti v pátek 22. a v so-
botu 23. dubna. V rámci této akce 
představí společnost PTÁČEK – 
velkoobchod, a. s. svoji nabídku 
výrobků více než 130 dodavatelů 
z oboru topení – plyn – voda – sa-
nita – inženýrské sítě.

A bonus navíc!
Stavební veletrhy Brno pora-
dí, jak uspořit náklady nejenom 
při samotné stavbě, ale i při pro-
vozu budovy. My pro Vás máme 
tip, jak ušetřit již při nákupu vstu-
penky! Zakupte si vstupenku on-
line! Zvýhodněné vstupenky zís-
káte na www.bvv.cz/svb – odkaz 
VSTUPENKY & REGISTRACE. 
Vyberte Stavební veletrhy Brno, 
zaplaťte online, a navštivte vele-
trh za 80 Kč. Sleva platí pouze pro 
úspěšně provedenou online platbu.

Více informací naleznete 
na www.stavebniveletrhybrno.cz

Nová zelená úsporám a Operační program  
Životní prostředí na Stavebních veletrzích Brno
Aktuální dotační příležitosti 
v oblasti energetických úspor 
v obytných domech a obnovitel-
ných zdrojů energie, které nabízí 
program Nová zelená úsporám 
(NZÚ), a také novinky v Operač-
ním programu Životní prostředí 
2014–2020 vám představí Minis-
terstvo životního prostředí a Státní 

fond životního prostředí ČR. Do-
zvíte se, na jaká opatření můžete 
v programu NZÚ žádat o finanční 
podporu, jak správně podat žádost 
o dotaci na rodinný či bytový dům 
a jakých chyb se naopak vyvarovat. 
Odborné poradenství máme při-
praveno také pro projektanty nebo 
energetické specialisty.

Prezentován bude rovněž Ope-
rační program Životní prostředí 
2014–2020, který má v následují-
cích letech přichystáno zhruba 70 
miliard korun na podporu ekologic-
kých projektů a příležitost nabízí 
zejména obcím a městům, organi-
zacím státní správy a samosprávy, 
výzkumným a vědeckým ústavům, 

fyzickým osobám podnikajícím 
i neziskovým organizacím.

Pro více informací navštivte 
stránky www.novazelenauspo-

ram.cz a www.opzp.cz.

Přijďte se seznámit 
s revoluční sekačkou 
HECHT 5483 SWE 
s tříkolovou konstrukcí, 
se kterou bez námahy 
posekáte i moderní 
členité zahrady!

20.–23. 4. 2016

www.bvv.cz/svb
www.mobitex.cz
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Kraj podporuje sportovní 
talenty i malých sportů 
Kraj Vysočina podporuje tradič-
ně Krajská centra talentované 
mládeže a v roce 2016 schválila 
rada podporu ve výši přesahují-
cí 5,5 milionu korun. Na počát-
ku této pomoci, v roce 2006, 
získaly dotace jen čtyři svazy. Ak- 
tuálně vedle prvotních hokejistů, 
fotbalistů, volejbalistů a šachis-
tů pomůže kraj ze svého rozpoč-
tu i plavání, lyžování, basketbalu, 

orientačním běžcům, stolním 
tenistům, házené, atletice, mo-
derní gymnastice a judistům. 
„Měřítkem v rozhodování není 
popularita sportu, ale splnění 
výkonnostních požadavků a jas-
ně daných dotačních podmínek,“ 
vysvětluje hejtman Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD): „Jsme rádi, že ve-
dle nejpopulárnějších sportů jsou 
i ty méně viditelné.“

Vedle podpory vrcholových cen-
ter pamatuje Vysočina i na výchovu 
talentů na sportovních gymnáziích. 
Příspěvek tak získalo Gymnázium 
Vincence Makovského se sportov-
ními třídami, Nové Město na Mo-
ravě věnující se cíleně zimním spor-
tům a Gymnázium Jihlava, které 
je zaměřené na basketbal, plavání 
a atletiku. Vybrané školy si rozdělí 
4,6 milionu korun. Petr Palovčík

Na Vysočině soutěžili 
nejlepší „ledoví“ horolezci

Obec Vír na Žďársku se v po-
lovině února stala dějištěm re-
publikového šampionátu v ne-
obvyklé disciplíně. Na Vysočině 
totiž změřili síly nejlepší tuzem-
ští horolezci na ledové stěně.

Vírský cepín a zároveň titul 
mistra republiky vybojoval Mi-
lan Dvořáček, který český šam-
pionát ovládl už potřetí v řadě. 
Dvořáček na třicet metrů vy-
soký umělý „ledovec“ vyšplhal 

za takřka neuvěřitelných 22 vte-
řin. Druhý Ondřej Šenk na vr-
chol stoupal o tři vteřiny déle.

Medaile si na Vysočině roz-
dělily také ženy. Zlato si z re-
publikového šampionátu od-

vezla Karolína Matušková, 
která ledovou stěnu zdolala 
za 32 sekund. Druhá skončila 
se ztrátou pouhých 86 setin Lu-
cie Hrozová.

Jiří Svatoš

8 www.ikrajvysocina.czSPORT

Prášek třetím 
nejlepším českým 
motocyklistou 
roku 2015

Havlíčkobrodský motocyklový 
závodník Michal Prášek má další 
důvod k radosti. Po loňském vítěz-
ství v šampionátu Alpe Adria za-
znamenal skvělý úspěch i v anketě 
o nejlepšího motocyklistu České 
republiky za rok 2015, kterou 
vyhlašuje server Bikeracing.cz.

Závodník z Havlíčkobrodska 
v soutěži obsadil výborné třetí 
místo. Před ním skončili pouze su-
verénní vítěz ankety Ondřej Ježek 
a druhý Jakub Kornfeil.

Až za Martinem Práškem se 
naopak umístila řada motocyklis-
tů, kteří mají zkušenosti i z nej-
prestižnějších závodů světa. Byli 
mezi nimi například účastníci 
mistrovství světa Karel Hanika či 
Karel Abrahám nebo bývalý repre-
zentant ve světovém šampionátu 
superbiků Jakub Smrž.

Jiří Svatoš

Lyžaři z Vysočiny 
opanovali dálkové 
běhy v Rakousku
Běžkaři z Vysočiny suverénně 
ovládli dálkové závody nazvané 
Koasalauf, které se konaly v polo-
vině února nedaleko Kitzbühelu.

Nejvíce se v Rakousku dařilo 
novoměstské Adéle Boudíkové, jež 
ovládla jak klasický, tak i bruslař-
ský padesátikilometrový závod. 
A obě klání vyhrála naprosto suve-
rénně. V klasickém měření sil po-
razila druhou Jessicu Mullerovou 
o 11 minut, na bruslařské trati pak 
o necelý den později svým soupeř-
kám ujela o pět minut.

Se dvěma cennými kovy se 
z Koasalaufu vrátil i další repre-
zentant novoměstského lyžařské-
ho oddílu – Jiří Ročárek. Ten nej-
prve jasně vyhrál klasický závod 
a v následném bruslařském klání 
skončil druhý. V cíli ho totiž o je-
dinou vteřinu předstihl Rakušan 
Urban Lentsch.

Jiří Svatoš

Karnevaly Rodinných pasů bavily Vysočinu

Karnevaly Kraje Vysočina každoročně přilákají stovky dětí.  
Letošních šest zastavení by se neobešlo bez oblíbeného  
malování na obličej.

Nejúspěšnější lezkyně v Česku. Karolíně Matuškové ke zdolání vírské 
ledové stěny stačila půlminuta.

Krajské vrcholové tréninkové středisko mladých fotbalistů bylo jedním z prvních podpořených. Od roku 2006 už 
vychovalo několik reprezentantů.   

V minulé sezoně Prášek nastoupil 
v seriálu Alpe Adria do dvanácti 
závodů. Vyhrál čtyřikrát. 

Foto na www.iKrajvysocina.cz
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Pod záštitou radního Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petra Krčála děti soutěží o slad-
ké ceny, čarují s kouzelníkem a tančí s klauny. Karnevalový maraton Kraje Vysočina končí až 
v polovině dubna.

Karnevaly
Kraje Vysočina

10. 4. Křžanov, 14:00
17. 4. Dolní Rožínka, 

14:00

n  Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
n  Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
n  Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
n  Střední průmyslová škola Třebíč
n  Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
n  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
n  Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

projekt Kaipan
Kaipan

postav si svoje auto

„Postav si svoje auto“
18.–24. dubna 2016   inspirativní výstava  
automobilů Kaipan postavených žáky středních škol

19. dubna 2016, 15:00   prezentace práce  
konstrukčních týmů na projektu „Postav si svoje auto“  
a představení škol

Nákupní centrum CITYPARK Jihlava, Hradební ulice

www.kr-vysocina.cz
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