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Vysočinu čeká velké sčítání zvěře
Každý rok připadá 
na únor a březen 
aktuální sčítání 
zvěře. Pravidelná 
kontrola stavu je 
mimo jiné nutná 
k dobrému hospodaření 
v honitbách a napovídá, 
jak zvířata přežila zimu.
První termín sčítání zvěře je na Vyso-
čině stanoven na 9. února, druhý na  
9. března 2013.

Sčítání zvěře probíhá standardní me-
todou – přímým pozorováním a sečte-
ním v kombinaci s počtem stop a dalších 
pobytových znaků. „Množství někte-
rých druhů zvěře na území regionu se 
v průběhu roku mění vlivem migrace, 
největší je obvykle u jelení zvěře,“ uvá-
dí Zdeněk Chlád (ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast lesního, vodního  
hospodářství a zemědělství, a dodává, 
že jarní sčítání zvěře je pro myslivce klí-
čové. Na stavech zvěře, které v těchto 
dnech zjistí, totiž záleží celé další pláno-
vání hospodaření. „Určit počty zvěře je 
důležité ve vztahu s úživností honiteb. 
Pro ně je vypsán minimální stav zvěře, 
který by se v honitbě měl vyskytovat, 
a také stav normovaný, který by neměl 
být překračován,“ připomíná Václav Ko-
det (KDU-ČSL), krajský zastupitel a les-
ní hospodář. Při sčítání se navíc sleduje 

také pohlaví zvěře a její věkové třídy. 
Na základě těchto údajů je dále sestavo-
ván plán lovu, tedy počet kusů daného 
druhu zvěře, který by měl být odloven, 

aby nebyl překročen normovaný stav. Ze 
statistik dosavadních sčítání je zřejmé, 
že v regionu rostou počty černé zvěře 
a mírně klesá počet zvěře srnčí. Nové 

změny ve stavech zvěře v jednotlivých 
honitbách proti loňskému roku budou 
známy začátkem dubna.

text: Jiří Bartoš  foto: Petr Bureš

Vladimír Novotný: Očekáváme přebytek 
rozpočtu, ale také další rozpočtovou nejistotu
Vedle hospodářské krize 
se podle slov Vladimíra 
Novotného (ČSSD), 
náměstka hejtmana Kraje 
Vysočina, potýká krajský 
rozpočet v posledních letech 
s nejasnými daňovými pravidly.

Přelom starého a nového roku 
vždy vyzývá k bilanci. Jak z tohoto 
pohledu hodnotíte nejen uplynulý 
rok, ale celé volební období?
Rok 2012 byl výjimečný tím, že uza-
vřel třetí volební období Kraje Vy-
sočina. Bylo velmi rozdílné od těch 
minulých, protože začalo tvrdou 
a překvapivou celosvětovou hospo-
dářskou krizí, která nakonec výrazně 
zasáhla do rozpočtů samospráv. Rok 
2009 jsme zvládali velmi těžce. Vše 
bylo nové. Propad příjmů, neočeká-
vané výkyvy v nákladech, rozjezd dra-
hých rekonstrukcí nemocnic a dalších 
projektů. Bylo to také období velmi 
poučné. Naučili jsme se nespoléhat 

pouze na růst ekonomiky a na stálou 
a jistou prognózu jejího vývoje. Ta 
dosud vždy zaručovala možnost dob-
rého a přesného rozpočtování. Další 
roky sice také nepřinesly tak dobrý 

vývoj příjmů jako rok 2008, ale kraj, 
poučený z ekonomické krize, připra-
vil rozpočty, které přinesly přebytky 
hospodaření. To nám umožnilo po-
kračovat v rozvoji celého kraje.

Uplynulý rok 2012 byl v mnohém 
ještě složitější, především s ohle-
dem na měnící se ekonomická 
pravidla.
Ano, měli jsme velkou obavu z hospo-
dářského vývoje, především ze změny 
v DPH. Nejistota v oblasti sdílených daní 
nás naplňovala obavami o vývoj krajské-
ho rozpočtu. Nakonec se předpoklad 
snížené spotřeby domácností a tím i pří-
jmů kraje v oblasti DPH naplnil, propad 
více než sto milionů korun na sdílené 
dani DPH proti loňskému roku byl vel-
kým problémem. Lepší vývoj jiných daní 
(právnické i fyzické osoby), ale i dob-
ře postavený rozpočet nakonec dorov-
nal rozpočtované příjmy roku 2012 už 
v listopadu. A my znovu očekáváme dis-
ponibilní přebytek ve výši několika set 
milionů korun. Proto můžeme být s vý-
sledkem hospodaření kraje za rok 2012 
velmi spokojeni. Překonali jsme nejisto-
tu vývoje rozpočtu a dosáhli zisku, který 
nám umožní pokračovat v dalším rozvoji 
Vysočiny i přes nepříznivé očekávání vý-
voje ekonomiky pro rok 2013.

text: Milan Pilař, foto: archiv Kraje Vysočina

Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina, a Vilém Remiš ze Správy městských lesů Jihlava při zakládání krmelce. Na území Kraje Vysočina 
je v současné době obhospodařováno více než pět stovek honiteb, ve kterých trvale vykonává právo myslivosti více než osm tisíc 
držitelů platných loveckých lístků.

Vážení spoluobčané,
sociální služby v Kraji 
Vysočina jsou poskyto-
vány jednotlivým obča-
nům nebo celé rodině, 
pokud se ocitnou v ne-
příznivé životní situaci 
a potřebují pomoc při 
jejím zvládání. Jejich 
cílem je umožnit těmto 
lidem zapojení do běž-

ného života společnosti v nejvyšší možné míře. 
Sociální služby jsou na Vysočině poskytovány co 
nejvíce v domácím prostředí, tedy formou terén-
ních služeb, ambulantně, nebo jako pobytové 
v zařízeních sociální péče. Mezi nejběžnější typy 
těchto služeb, které chce kraj do budoucna in-
tenzivně podporovat, patří pečovatelská služba, 
centra denních služeb pro určité skupiny klientů 
a dále i rozvoj chráněných dílen a chráněného 
bydlení, a to v rámci humanizace a transforma-
ce sociálních služeb na Vysočině.

Hlavním cílem politiky Kraje Vysočina v ob-
lasti sociální péče je především zvýšení kvality 
života obyvatel regionu. Cílem sociální poli-
tiky kraje bylo, aby všichni občané kraje měli 
možnost dosáhnout na kvalitní, strukturálně 
vyvážené a diferencované sociální služby, kte-
ré zabezpečí požadavky na zvýšenou kvalitu 
sociálních služeb. Jednou z podmínek fungo-
vání sociálních služeb je i finanční dostupnost 
a regionální zastoupení služeb. Nezastupitelnou 
roli hrála i otázka nastavení kvality sociálních 
služeb jako hodnotového rámce zakotveného 
v zákonu o sociálních službách. Věřím, že se 
nám tyto kroky povedou a že budeme mít mož-
nost pomoci všem, kteří nějakou sociální službu 
potřebují.

Petr Krčál (ČSSD) 
radní Kraje Vysočina

První občan Vysočiny roku 
2013 se narodil v Třebíči 
Prvním občánkem Kraje Vysočina roku 2013 je Ra-
dek Jelínek z Jakubova u Moravských Budějovic. 
Narodil se 1. ledna zhruba hodinu po půlnoci v Ne-
mocnici Třebíč. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek navázal na tradici udržovanou od roku 2002 
a malého Radka a jeho rodiče Radku a Iva navštívil, 
předal jim šek na deset tisíc korun a zlatý šperk se 
znamením zvěrokruhu. „Ve své podstatě ale není 
důležité, kdo je nakonec prvním miminkem. Důležité 
je, aby si užívalo zdraví, bylo podle svých představ 
úspěšné a dělalo svým rodičům radost,“ řekl Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD).

V Nemocnici Třebíč, jejíž Pavilon pro matku a dítě 
byl dokončen v červnu 2011 za přispění evropských 
dotací, se v roce 2012 uskutečnilo 1208 porodů, což 
je o 139 více než v roce minulém. Na svět v Třebí-
či přišlo loni celkem 1227 dětí. „Zvyšující se počet 
porodů je důkazem zvyšující se obliby naší porodni-
ce. Za pozitivně se vyvíjejícími statistikami je třeba 
vidět nejen moderní zázemí, které jsme si mohli 
dovolit díky krajské a evropské podpoře, ale zejmé-
na vysoce profesionální péči o rodičky a narozené 
děti,“ uvedl Leoš Dostál, ředitel Nemocnice Třebíč.

text: Jitka Svatošová  foto: archiv Kraje Vysočina

Počet narozených dětí na Vysočině v roce 2012 
nemocnice počet dětí počet porodů
Havlíčkův Brod 1388 1371
Jihlava 1081 1074
Pelhřimov 666 659
Třebíč 1227 1208
Nové Město n. M. 760 748 

Internetové stránky měsíčníku Kraj Vysočina  
najdete na www.iKrajvysocina.cz

S výsledkem hospodaření Kraje Vysočina za loňský rok je Vladimír Novotný (ČSSD) spokojený.

http://www.kr-vysocina.cz
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Ohlédnutí
Není rok jako 
rok, zvlášť když 
jde o rok evrop-
ský a vyhlásí ho 
Evropský par-
lament a Rada 
Evropské unie. 
Vrcholné evrop-

ské instituce se dohodly, že v roce 
2012 bude v akcentovaném zorném 
poli starší populace. Do projektu se 
aktivně zapojil i Kraj Vysočina.

Vyhlášení Evropského roku aktiv-
ního stárnutí a solidarity mezi ge-
neracemi obrátil pozornost na váž-
ný demografický problém, kterým 
je stárnutí společnosti a z toho 
vyplývající ekonomické a sociální 
dopady.

Při sčítání lidu v roce 1950 bylo 
v České republice 12,4 % obyvatel-
stva starších 60 let, k 31. 12. 2010 to 
bylo již 22,6 %. A toto tempo se stále 
zvyšuje. Stárnutí populace je opravdu 
aktuální problém a vyloučení star-
ších občanů z pracovního procesu je 
dlouhodobě nepřijatelné. Přináší ale 
i nové možnosti. Zkušeností seniorů 
mohou využít mladší, starší se zase 
mohou inspirovat aktivitou mladých. 
Naší povinností je vytvářet podmínky 
a potenciál seniorů využít.

Na začátku letošního roku by měla 
vláda schválit Národní plán podpo-
rující pozitivní stárnutí pro období let 
2013–2017. Dokument vznikl ve spo-
lupráci odborníků a široké veřejnosti 
a stanovuje šest priorit: zaměstná-
vání seniorů, celoživotní vzdělávání 
seniorů, dobrovolnictví a mezigene-
rační vztahy, kvalitní prostředí pro 
život seniorů, zdravé stárnutí a péči 
o nejstarší seniory.

I přes všechna opatření, která se 
chystají, nabízejí odborníci několik 
rad, jak ve zdraví přežít rok 2013:
-  Žádná instituce vám klidné stáří 

nezajistí. Pečujte o své rodiče, vy-
chovávejte děti k tomu, aby pečo-
valy o vás.

-  Nespoléhejte na peníze. Udržujte 
dobré vztahy rodiny a přátel, mějte 
rádi nejen sebe.

-  Chraňte životní prostředí tak, jako 
byste chránili sami sebe.

-  Sportujte pro radost.
-  Práce, která přináší uspokojení vám 

a prospěch co největšímu počtu lidí, 
je nejzdravější.
Přeji vám co nejkrásnější rok 2013, 

aby obtížných životních situací, kala-
mit a ztrát nejrůznějšího druhu bylo 
co nejméně.

Pavla Kučerová

krajská zastupitelka za ČSSD

Záchranná stanice v Pavlově se 
zaměřuje na ekologickou výchovu
Kraj Vysočina v letošním 
roce opět podpoří Stanici 
Pavlov, o. p. s., částkou 
1 400 000 korun.

„S touto částkou nemám problém. 
Z mého pohledu ale bude potřeba se v bu-
doucnu zaměřit na to, aby dokázali získá-
vat finanční prostředky i z jiných zdrojů, 
např. EU či z národních zdrojů, a to na sa-
motné environmentální vzdělávání. Chtěl 
bych, aby z příspěvku Kraje Vysočina bylo 
čerpáno maximálně 50 až 60 % na mzdo-
vé náklady a zbytek příspěvku byl využit 

na jejich konkrétní činnost,“ uvedl Zde-
něk Chlád (ČSSD), krajský radní pro les-
ní, vodní hospodářství a zemědělství a ži-
votní prostředí. Částka je obdobná jako 
v uplynulých dvou letech. Navíc Kraj Vy-
sočina v letech 2010 a 2011 přispěl sumou 
1 700 000 korun na rekonstrukci areálu.

Stanice Pavlov, o. p. s., u Ledče nad Sá-
zavou poskytuje pomoc handicapovaným 
živočichům v regionu. Zároveň je zde cen-
trum chovu ohrožených druhů živočichů 
a středisko ekologické výchovy s roční ná-
vštěvností asi 5000 lidí. „Environmentální 
výchovu pro školy a veřejnost v současnosti 
děláme, ale jde o malou část rozpočtu. Re-
konstrukce, která proběhla v r. 2010 a 2011, 

se týkala objektů určených k péči o zvířa-
ta,“ říká ředitel stanice Jiří Hladovec s tím, 
že plánují koupit budovu v areálu, která je 
v majetku státu. Cena nemovitosti by se 
měla pohybovat okolo 900 000 korun, re-
konstrukci odhadují na dva až tři miliony 
korun, přičemž existuje možnost financo-
vání z evropských fondů. „Získali bychom 
významnou ubytovací kapacitu, kterou 
v současnosti nemáme, a mohli bychom 
nabízet několikadenní vzdělávací akce. 
Provoz záchranné stanice bude vždy ztrá-
tový. Takto bychom mohli docílit menší zá-
vislosti na podpoře z Kraje Vysočina,“ plá-
nuje Hladovec.

text: Eva Vorálková  foto: Luboš Pavlíček

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje záchranu handicapovaných zvířat v pavlovské stanici stejně, jako rozvoj ekologické výchovy pro mládež.

Originální aranžmá z chvojí vyrábí studenti středních škol a jejich pedagogové přímo  
na přání zákazníků – to je kouzlo krajských Barevných vánoc.

Kristýna Obrdlíková a Markéta Bártová ze SOŠ a SOU Třešť studují 2. ročník a vánoční 
cukroví od nich chutnalo všem.

Barevné vánoce voněly i chutnaly

Hejtman:  
O podobě krajských 
nemocnic rozhodnou 
také pacienti
V závěru loňského roku podepsali 
ředitelé krajských nemocnic na Vyso-
čině pětileté smlouvy s VZP ČR.Tomu-
to očekávanému kroku předcházelo 
více než osmnáctiměsíční vyjednává-
ní. Pět nemocnic bude mít pro příští 
roky k dispozici 2181 akutních lůžek 
a lůžek následné péče s tím, že z pů-
vodně plánovaných 450 rušených 
lůžek nemocnice na Vysočině sní-
ží stav o 191. „Toto finální číslo už 
není diktát zdravotních pojišťoven, 
ale je to výsledek opravdu tvrdého 
vyjednávání nemocnic a jsou za ním 
reálná data,“ komentoval podmínky 
dohody hejtman Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD).

Nemocnice musely v průběhu roku 
detailně analyzovat vytíženost jednot-
livých oddělení a porovnávat možnosti 
jejich využití. „Velmi důležitá pro za-
chování stávající šíře nabídky zdravotní 
péče, na kterou jsme na Vysočině zvyk-
lí, je a stále bude spokojenost klientů. 
Tam, kde nebude o některá oddělení 
a jejich služby zájem, dojde logicky k je-
jich postupnému omezování,“ dodává 
hejtman Vysočiny.

text: Milan Pilař 

Plány na silnicích: 
Spojka mezi Jihlavou 
a Třebíči i obchvat Jamného
Zjara začnou na krajských silnicích čtyři 
velké stavby za více než půl miliardy 
korun. Kopat se bude na úsecích mezi 
Okrouhlicí a Chlístovem a také mezi 
Zašovicemi a Okříškami. Mezi Jihlavou 
a Pelhřimovem, konkrétně na odbočce 
do Kostelce, vznikne bezpečná kruhová 
křižovatka. Po úspěšném dokončení vý-
kupů pozemků může kraj letos konečně 
začít také se stavbou dlouho odkláda-
ného obchvatu Jamného.

U Okrouhlice nahradí nová část sil-
nice II. třídy zrádný úsek se stoupáním 
a zatáčkami ve směru na Havlíčkův 
Brod. Na trase mezi Jihlavou a Pelhři-
movem se kraj postará o přestavbu 
původní ypsilonové, velice frekventova-
né křižovatky s odbočkou na Kostelec, 
Třešť a Telč. U obce Jamné bude zaháje-
na příprava stavby obchvatu dlouhého 
téměř dva kilometry. Nová komunikace 
už v polovině roku 2014 výrazně uleví 
průtahu obcí. „Silnice II/353 je páteřní 
dopravní spojnicí mezi krajským měs-
tem Jihlavou a Žďárem nad Sázavou. 
Význam je nejen v propojení dvou jme-
novaných klíčových sídel, ale i v přímém 
napojení této komunikace a přilehlých 
obcí na dálnici D1,“ připomíná Libor 
Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana Kra-
je Vysočina pro oblast dopravy. Další 
očekávaná modernizace se týká silnice 
mezi Zašovicemi a Okříškami a je sou-
částí zkapacitnění silniční spojky mezi 
dvěma největšími městy Vysočiny, Jih-
lavou a Třebíčí. Kraj se do ní pustil před 
šesti lety. „Se zahájením stavebních 
prací čekáme už jen na příznivější poča-
sí,“ doplnil Libor Joukl s tím, že spolu-
financování těchto klíčových silničních 
staveb se podařilo zajistit díky schvále-
ní dotací z ROP Jihovýchod. 

 text: Lucie Pátková

Zatím jen dva měsíce...
Rok 2012 byl pro 
náš subjekt – vo-
lební sdružení Pro 
Vysočinu – prvním 
rokem působení 
v krajském zastupi-
telstvu, a to po kraj-

ských volbách v říjnu 2012. Z krajské 
úrovně tak můžeme hodnotit prak-
ticky poslední dva měsíce v závěru 
roku.

Pro naše zvolené zastupitele však 
krajská úroveň není novinkou – Marie 
Černá byla 8 let radní Kraje Vysočina 
a sám jsem byl zastupitelem v prvním 
volebním období. Další jsou vesměs 
zkušenými komunálními politiky...

Za svůj klub jsme se aktivně za-
pojili, byť z pozice opozičních za-
stupitelů, do práce krajského za-
stupitelstva i do výborů a komisí 
a předpokládám, že budeme plat-
nými členy všech krajských orgánů; 
chceme přenášet na krajskou úroveň, 
jelikož jsme zároveň komunálními 
politiky, také potřeby měst a obcí 
v našem regionu.

Pavel Heřman, 
předseda klubu zastupitelů 

Pro Vysočinu Zastupitelstva Kraje Vysočina

Na Vysočině přibývá zadlužených seniorů
Občanské poradny na Vysočině se sna-
ží pravidelně řešit problémy se zadluže-
ním domácností v našem kraji. Ze statis-
tik vyplývá, že se každým rokem zvyšuje 
počet občanů, kteří navštěvují občanské 
poradny a hledají pomoc při řešení dluho-
vých problémů. V roce 2010 řešily občan-
ské poradny v našem kraji přibližně 2400 
dotazů, o rok později to bylo už více než 
tři tisíce. „V poslední době zaznamenává-
me nový trend v zadlužování občanů nad  
60 let, u kterých došlo k meziročnímu ná-
růstu o téměř 30 %,“ uvedl ředitel Asociace 
občanských poraden Stanislav Skalický.

Většinou jde přitom o mladé penzis-
ty do 63 let. Důvody exekuce důchodců 
často leží v době, kdy ještě aktivně pra-
covali. Nepotvrzuje se tak teze, že vět-
šina penzistů se dostane do problémů 
vinou neuvážených nákupů na předvá-
děcích akcích. „Ne všichni lidé si uvě-
domují důsledky odchodu do důcho-
du, tedy snížení disponibilního příjmu. 
Méně jim pak zbývá na splátky půjček 
z minulosti,“ říká radní kraje pro sociál-
ní oblast a rodinnou politiku Petr Krčál.

Naopak starší penzisté se do finanč-
ních potíží a exekucí dostávají vlivem 

nátlaku prodejců na různých předvá-
děcích akcí, ale mnohdy také proto, že 
chtějí pomoci někomu blízkému nebo 
členovi rodiny. Pohledávky penzistů se 
v průměru pohybují kolem 68,5 tisíce ko-
run. „Důležité je, aby se situace s dluhy 
začala okamžitě řešit a neodkládala se. 

Senioři i mladší lidé se mohou obrátit 
na odborné sociální poradenství, které je 
zdarma k dispozici v profesní občanské 
poradně každého okresu na Vysočině,“ 
uzavírá Petr Krčál.

text: Monika Fiedlerová

ilustrační foto: Archiv Economia a.s.

Nebývá právě jednoduché vyjít s penězi, tím spíše, pokud se člověk ještě před důchodem 
uvázal ke splátkám... 

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz
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Pocity 

Čím je člověk starší, 
tím mu roky ubíhají 
rychleji. Na tento pocit 
jsem si vzpomněl, když 
jsem přemýšlel, čím to 
je, že pocit nespoko-
jenosti a naštvanosti 

lidí narůstá. Nespokojeni budou někteří 
lidé vždycky, zneklidňující ale je, že pocit 
nespokojenosti dnes mají staří i mladí, 
zdraví i nemocní, intelektuálové i manuál-
ně pracující. Jsme tedy nespokojeni napříč 
věkem, zdravotním stavem, hmotným za-
bezpečením, typem pracovního uplatnění.

Osobně jsem přesvědčen, že jedním 
ze zdrojů nespokojenosti a nejistoty je 
vždy situace, kdy se přestane naslou-
chat, mluvit a vysvětlovat.

Pokud ti, kteří rozhodují, povýší pře-
svědčení o své neomylnosti a své moci 
většinově rozhodovat nad snahu se do-
mlouvat a přemýšlet i o menšinových ná-
zorech, potom vytvoří zdroj pocitu nespo-
kojenosti. Nakonec dění na politické scéně 
na centrální úrovni je toho důkazem.

Nám na Vysočině proto přeji, aby nás 
v nejbližší době nepotkalo něco podobné-
ho. Přiznávám, že mé zážitky krajského za-
stupitele z konce roku 2012 bohužel způ-
sobily, že nejsem v tomto úplně bez obav.

Miloš Vystrčil,  
krajský zastupitel, senátor za ODS

Péče o rodiny a seniory
Kraj Vysočina mys-
lel na budoucí vývoj 
v sociálních služ-
bách i v roce 2012 
a pečoval o zlep-
šování životních 
standardů klientů 

v seniorských domovech a obyvatel 
domovů pro osoby se zdravotním 
postižením, které zřizuje. Po celý rok 
2012 pokračovala rekonstrukce ob-
jektu Domova důchodců ve Ždírci 
a výstavba nového pavilonu, který 
bude sloužit klientům s různými for-
mami demence. Později tu vznikne 
i krajské pracoviště pro péči o lidi 
se syndromem demencí. Všechny 
tyto investiční akce se budou podílet 
na vytváření dlouhodobých podmí-
nek pro kvalitní, moderní a vyvážené 
sociální služby v kraji.

V loňském roce jsme přijali novou 
Koncepci rodinné politiky Kraje Vysoči-
na. Usilujeme mimo jiné o to, abychom 
do celého dění v kraji vtáhli také obce 
a města, jež jsou součástí tvorby ro-
dinné politiky. Proto byl také vyhlášen 
grantový program na podporu rodinné 
politiky v jednotlivých místech a měs-
tech.

Petr Krčál, 
radní pro oblast sociálních věcí

Rok 2012 hodnotím chvalitebně
Uplynulý rok 2012 
nebyl pro vedení Kraje 
Vysočina jednoduchý, 
museli jsme zvládnout 
řadu velmi náročných 
problémů, za všechny 
bych mohl jmenovat ty 

nejvážnější: složitá jednání se společností 
ICOM transport, a. s., o zajištění dopravní 
obslužnosti v regionu nebo tvorbu smlou-
vy o poskytnutí lékařské péče se zástupci 
VZP. Obě záležitosti jsme dovedli ke zdár-
nému konci, a proto můžeme být celkem 
spokojeni. Kromě toho jsme udělali mno-

ho práce, což ocenili v podzimních kraj-
ských volbách i voliči, kteří nám dali svý-
mi hlasy důvěru a my můžeme pokračovat 
v práci další čtyři roky.

Já osobně bych ohodnotil rok 2012 
školským známkováním dvojkou. Za chva-
litebným hodnocením jsou některé pro-
blémy, které musíme dořešit.Týkají se 
především regionální dopravy a změn 
ve struktuře krajského školství. To vše 
na nás čeká v roce 2013, v němž přeji 
všem obyvatelům Vysočiny hodně zdraví, 
štěstí a klidu v rodinném kruhu.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Kraj Vysočina v roce 2012
Ohlédnutí za uplynu-
lým rokem je zde sub-
jektivním pohledem 
zastupitele, člena  
TOP 09 a patriota 
našeho krásného re-
gionu. Také člověka, 

který je zastupitelem teprve od podzi-
mu minulého roku.

Přesto bych rád zmínil alespoň jed-
nu oblast, kde by mělo dojít ke změ-
nám. Jde o transparentnost hospoda-
ření Kraje Vysočina, úřadu a organizací 
řízených krajem. Kraj hospodařil tak, 
že nedošlo k jeho dalšímu zadlužení. 

Na druhé straně by občané měli získá-
vat informace o tom, jak hospodaří kraj 
a vše, co k němu patří, bez problémů: 
jak probíhají výběrová řízení, zda nedo-
chází k preferování některých jedinců či 
subjektů...

A jak budeme jako zastupitelé 
za TOP 09 pracovat? Jako konstruk-
tivní opozice. Chceme se podílet 
na práci v zastupitelstvu, v komisích 
a výborech a přispívat k tomu, aby 
Vysočina byla dobrým místem pro 
život.

Ladislav Jirků, předseda klubu zastupitelů  
TOP 09 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Na rozvoji kraj stále pracuje
V loňském roce po-
kračovala intenzivní 
příprava kraje na příš-
tí programovací ob-
dobí EU 2014–2020. 
Se sousedními regiony 
programu přeshranič-

ní spolupráce Rakousko – Česká repub-
lika jsme jednali o výběru tematických 
oblastí. Zpracovali jsme Strategii Kraje 
Vysočina 2020, Regionální inovační 
strategii a další dokumenty pro čerpání 
prostředků z fondů EU. Kraj Vysočina 
vstoupil do Euroregionu Dunaj Vltava, 
v němž se otevírají možnosti těsnější 
spolupráce. Připravili jsme nové nástro-
je na podporu regionálních produktů, 

na jejichž odstartování se můžete těšit 
v roce letošním.

Realizovali jsme tradiční akce: Čistá 
Vysočina, Skutek roku, Diabetologický 
den a další. V oblasti územního pláno-
vání a stavebního řádu se úřad podílel 
na finální přípravě uplatnění velké no-
vely stavebního zákona v praxi. Vydali 
jsme první aktualizaci Zásad územního 
rozvoje, které jsou zásadním podkla-
dem pro rozvoj kraje i pro územní plány 
obcí. Pokračovali jsme v programu sys-
témových dotací na územní plány obcí, 
ze 704 obcí v kraji jich má dnes územní 
plán již 576.

Martin Hyský, radní pro oblast  
regionálního rozvoje a územního plánování

Velké čtyřleté ohlédnutí
Bilancování jako takové 
může mít několik roz-
měrů. Tentokrát bych se 
rád se čtenáři měsíční-
ku Kraj Vysočina podělil 
o výsledky čtyřleté prá-
ce současného vedení 

kraje. V letech 2009–2012 se podařilo 
na území Kraje Vysočina opravit 716,5 km 
silnic II. a III. tříd, které má kraj v majet-
ku. Za stejné časové období kraj úspěšně 
předložil 35 projektů podpořených EU 
a další čtyři akce na silnicích mohl urychlit 
díky operačnímu programu Přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Rakousko. 

Kromě zásadních oprav na stovkách kilo-
metrů krajských komunikací jsou každo-
ročně rozpočtovány miliony korun na  
běžnou údržbu silnic, alejí a ošetřová-
ní stromů, obnovu dopravního značení 
a svodidel a zimní údržbu, která bývá 
často velkou neznámou a její náročnost 
se rok od roku – zimu od zimy mění. Po-
kud bych měl všechny informace shrnout 
do jedné cifry a vyjádřit hodnotu krajské-
ho silničního hospodářství za poslední 
čtyři roky, dostanu se k číslu osm miliard 
korun. Není to zrovna málo.

Libor Joukl,  
náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku

V roce 2012 převládaly v kraji klady
V loňském roce započa-
la krajská samospráva 
již čtvrté volební obdo-
bí. KSČM se v předcho-
zích třech vždy podíle-
la – zastupiteli i členy 
krajských orgánů – 

na výsledcích a nese svůj díl odpovědnos-
ti. Jak za veřejností kritizované aspekty, 
tak i za úspěchy ve správě věcí veřejných. 
Klady převládaly také v roce 2012.

K těm patří mj. investice do nemocnic – 
jen do pavilonů pro urgentní příjmy  
v H. Brodě a Novém Městě na Moravě 

za desítky milionů. Nezanedbával ani sociál-
ní služby, např. dokončil přístavbu Domova 
pro seniory ve Ždírci (60 mil. Kč), ani investi-
ce do silniční sítě a dopravy vůbec apod.

Chceme hodnocení objektivní, bez ideo- 
logických předsudků. Proto se k takovému 
postupu neuchylujeme ani my, na tom se 
žádná hodnotná práce stavět nedá. Děkuji 
všem, kteří s námi spolupracovali a přispě-
li k tomu, že rok 2012 lze z pohledu kraje 
hodnotit převážně kladně.

Jan Slámečka,

předseda klubu zastupitelů KSČM

Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zkoušené školství
Loňský rok přinesl 
pro krajské školství 
řadu výzev i úspěchů. 
Demografický vý-
voj posledních let je 
výzvou k optimalizaci 
škol. Musíme začít 

efektivněji využívat prostory, například 
sloučením škol. Ročně ubylo 1000 stu-
dentů, tedy přibližně 40 tříd. To s sebou 
neslo a stále nese také problém klesající 
úrovně mezd učitelů. Proti očekávání 
o 2,5 miliardy je nižší rozpočet MŠMT 
ČR, z něhož se odvíjí rozpočet krajského 
školství. Ředitelům škol a zřizovatelům 
přinesl rok 2012 problémy s financová-
ním neinvestičních nákladů.

Školy provozované krajem se moh-
ly pochlubit nejedním úspěchem. Díky 
velké finanční podpoře ze strany kraje 
a čerpání dotací ze Strukturálních fondů 
EU byly v uplynulém roce zmodernizo-
vány zejména technické školy. Žáci, učni 
a studenti jsou ke studiu motivováni sti-
pendii a krajskými podporami. Úspěšné 
bylo krajské školství i v mezinárodní spo-
lupráci, spolupráci škol s firmami a v úz-
kých vazbách na podnikatelský sektor.

Jana Fialová, radní pro oblast školství, 
mládeže a sportu

Životní prostředí 
a zemědělství ruku v ruce

V roce 2012 jsme se 
v oblasti životního 
prostředí zaměřili 
zejména na dopraco-
vání veškerých studií 
a materiálů v sou-
vislosti s Integro-

vaným systémem nakládání s odpady 
– od prevence vzniku odpadů po jejich 
zpracování.

Koncem minulého roku došlo k vy-
hlášení zcela nové přírodní památky 
Šafranice. Podpořili jsme více než  
45 miliony korun výstavbu či obnovu 
kanalizačních sítí a čistíren odpadních 
vod a přes 25 milionů rozdělili na obno-
vu lesních porostů. Finanční příspěvek 
dostala celá řada chovatelů, zahrádká-
řů, včelařů a myslivců, kteří uspořádali 
mnoho výstav a prezentací pro veřej-
nost.

Pracovali jsme na naplnění Memo-
randa o vzájemné spolupráci Kraje 
Vysočina s Agrární komorou, aktivně 
jsme podporovali Bramborářské dny 
v Havlíčkově Brodě a účastnili se vý-
stavy Země živitelka. Stále podporuje-
me udělování titulu Regionální pro-
dukt a Regionální potravina. V roce 
2013 bychom rádi přispěli k vybudo-
vání sítě menších prodejen zaměře-
ných na místní produkty.

Zdeněk Chlád, 
radní pro oblast lesního a vodního  

hospodářství, zemědělství a životního prostředí

Uplynulý rok kraj zvládl
Hodnotit uplynulý rok 
je těžký úkol, proto-
že přitom vždy zále-
ží na úhlu pohledu. 
Pokud bych se sou-
středil jen na pohled 
opozičního krajského 

zastupitele, byly nejdůležitějším bo-
dem našeho snažení podzimní volby 
do krajského zastupitelstva. Naší sna-
hou bylo uspět pokud možno lépe než 
ve volbách předchozích. To jsme sice 
dokázali, ale v povolebních jednáních 
se nám nepodařilo proměnit zlepše-
ný volební výsledek v koaliční pozici 
a jsem přesvědčen, že ne naší vinou. 

I po podzimních volbách tedy bohužel 
zůstáváme v opozici, což je pro mne 
hlavním politickým neúspěchem loň-
ského roku.

Z širšího krajského pohledu mohu 
hodnotit uplynulý rok na Vysočině 
spíše jako dobrý. Kraj hospodařil v čer-
ných číslech a v hojné míře čerpal bez-
problémové dotace hlavně z Regionál-
ního operačního programu. Tím kraj 
sobě i obcím pomohl zajistit přiměře-
ný rozvoj v tak obecně těžkém roce, 
jakým minulý rok byl.

Václav Kodet, 
předseda klubu zastupitelů KDU-ČSL 

Zastupitelstva Kraje Vysočina

Hospodaření Kraje Vysočina v loňském roce úspěšné
Rok 2012 považuji 
z hlediska hospoda-
ření kraje za úspěšný. 
Přitom jsme z něj měli 
kvůli nejistotě v oblasti 
sdílených daní a dotací 
velkou obavu. Dobře 

připravený rozpočet a přístup k němu 
nám ale nakonec přinesl úlevu a radost, 
navzdory více než stomilionovému propa-
du v oblasti DPH.

Už v listopadu jsme naplnili předpo-
kládaný rozpočet roku 2012 a prosi-
nec přinesl navíc zisk přes 230 milionů 
korun. Stejně jako v předchozím roce se 
dá znovu předpokládat přebytek hos-

podaření v řádu několika set milionů 
korun.

V roce 2012 jsme připravili také rozpočet 
pro rok 2013 a přijali ho velkou většinou. Ro-
kem 2013 přitom znovu vstupujeme do roz-
počtové nejistoty. Doposud neznáme přesně 
položky státních dotací určených pro naše 
organizace a další snížení podílu v oblasti 
sdílených daní pro kraje tuto nejistotu zvyšu-
je. Přesto si myslím, že rozpočet 2013 je při-
praven opět velmi střízlivě, je vyrovnaný, se 
150milionovou rezervou a bez předpokladu 
dlouhodobého úvěru, a tak bude dobrým zá-
kladem pro složité časy krajské samosprávy.

Vladimír Novotný, 
náměstek hejtmana Kraje Vysočina 

pro oblast financí

Podporujeme NNO
Rozvoj neziskové-
ho sektoru a jeho 
spolupráce s vede-
ním Kraje Vysočina 
se už více než deset 
let odráží v prosa-
zování společných 

cílů a zájmů. V následujících letech 
budeme větší pozornost věnovat 
problematice národnostních menšin 
a pokračovat v zapojování veřej-
nosti a NNO do plánování projektů 
regionálního rozvoje. Cílem Kraje 
Vysočina je i do budoucna poskyto-
vat NNO, stejně jako místním akčním 
skupinám silné profesionální zázemí 
pro šetrný rozvoj regionu a pro vý-
měnu zkušeností.

Petr Piňos, 
radní pro oblast multikulturní spolupráce 

a neziskový sektor

Vysočina fandila kultuře
Rok 2012 byl v kul-
tuře spojený zejména 
s novým projektem 
Vysočina fandí kultu-
ře, který jedinečným 
způsobem propa-
goval kulturní akce 

napříč územím Vysočiny. S velkou 
odezvou se setkaly dny otevřených 
ateliérů, kdy umělci měli možnost se-
známit veřejnost se svou tvorbou pří-
mo v ateliérech, pozoruhodná výstava 
Zamlčená moderna, premiéra filmu 
o brtnickém rodákovi architektu Jose-
fu Hoffmannovi či množství kulturních 
akcí probíhajících v jednotlivých měs-
tech regionu.

Náležitou pozornost jsme věnovali 
péči o kulturní dědictví. Stávající dotač-

ní systém byl rozšířen o nové programy 
na podporu přípravy obnovy kulturních 
památek, opravy objektů v památkově 
chráněných územích i na systematickou 
podporu památek UNESCO.

Kraj Vysočina se jako každý rok 
prezentoval na několika domácích 
i zahraničních veletrzích cestovní-
ho ruchu. Nechyběl ani na historicky 
prvním ročníku Veletrhu památek, kde 
ve společné expozici krajů předsta-
vil právě probíhající projekt Zámek 
Třebíč – modernizace zámku a zpří-
stupnění nových expozic, které budou 
veřejnosti otevřeny na podzim letoš-
ního roku.

Marie Kružíková, 
radní pro oblast kultury, památkové péče  

a cestovního ruchu
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Začíná soutěž 
o nejlepší stavbu 
Vysočiny 2012
Do 11. ročníku soutěže Stavba roku 
Kraje Vysočina 2012 mohou účastníci 
výstavby přihlásit realizace, které byly 
dány do zkušebního provozu nebo zko-
laudovány v období od 1. ledna 2011 
do 31. prosince 2012. Registrace staveb 
začala 2. ledna a příjem přihlášek bude 
ukončen 3. května 2013. Cílem soutěže 
je vybrat a ocenit nejlepší novostavby 
a rekonstrukce staveb, které byly reali-
zovány v Kraji Vysočina.

Slavnostní vyhlášení výsledků sou-
těže se uskuteční ve čtvrtek 13. června 
2013 na zámku v Náměšti nad Oslavou. 
Součástí galavečera bude také předání 
finančních darů autorům vítězných ná-
vrhů soutěže Studentský projekt a udě-
lení titulů Učeň roku. Studenti středních 
stavebních škol mají hypotetický úkol 
v Palackého ulici v Náměšti nad Osla-
vou zbourat stavbu z „boletických pa-
nelů“, a na jejím místě navrhnout nový 
polyfunkční dům se službami a čtyřmi 
byty. Z nominovaných učňů, kteří vý-
znamně uspěli v rámci profesních sou-
těží, dva nejlepší získají profesionální 
elektrické nářadí. „Vytvořili jsme nové 
internetové stránky www.stavbavyso-
ciny.cz, kde zájemci mohou najít 220 
staveb z předešlých deseti ročníků,“ 
uvedl Martin Pertl, manažer Svazu pod-
nikatelů ve stavebnictví v ČR pro Kraj 
Vysočina.

text: Eva Vorálková

Nominujte svůj 
oblíbený kulturní 
počin na Zlatou 
jeřabinu
Své oblíbené koncerty, festivaly, divadelní 
nebo hudební přehlídky nebo tipy na pří-
kladnou obnovu kulturní památky mo-
hou zájemci nominovat v rámci 9. roční-
ku veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena 
Kraje Vysočina za kulturní počin roku. 
„Tu každoročně vyhlašuje Kraj Vysočina 
a jejím cílem je propagovat kulturní dění 
v našem regionu, upozornit na širokou 
škálu aktivit, které v uplynulém roce 
oslovily občany, a podpořit organizátory 
k dalším akcím a vlastníky k účinnější 
péči o kulturní památky,“ prozradila rad-
ní pro oblast kultury a cestovního ruchu 
Marie Kružíková (nez. za ČSSD).

Jedinou podmínkou je, aby se daný 
počin uskutečnil v roce 2012 na území 
Vysočiny. Anketu tvoří dvě kategorie: Kul-
turní aktivita a Péče o kulturní dědictví.

Nominace lze zasílat do 8. února 
elektronicky prostřednictvím nomi-
načního formuláře, který je k dispozici 
na stránkách kraje www.kr-vysocina.cz 
nebo na adresu zlatajerabina@kr-vyso-
cina.cz nebo písemně na adresu Kraj-
ský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením 
Zlatá jeřabina 2012. Samotné hlasová-
ní nominovaných počinů bude probíhat 
v březnu a na základě veřejného hlaso-
vání se určí první tři místa obou kate-
gorií, která obdrží Cenu Kraje Vysočina 
za kulturní počin roku 2012 – Zlatá je-
řabina. Slavnostní vyhlášení se uskuteč-
ní letos v květnu. Nominační formulář 
také na str. 7 tohoto vydání.

text: Monika Fiedlerová  

Letos se Vysočina 
představí na tuzemských 
i několika zahraničních 
veletrzích
Na podzim 2012 zahájila organizace 
Vysočina Tourism přípravy na letošní 
sezonu veletrhů a výstav v oblasti ces-
tovního ruchu, kterých navštíví převáž-
ně v první čtvrtině letošního roku něko-
lik. „Stejně jako vloni jsme se zaměřili 
převážně na české veletrhy, protože 
88 % veškerých návštěvníků regionu 
jsou Češi. Nejdůležitějšími jsou pro 
nás dva tradiční tuzemské mezinárod-
ní veletrhy, lednový brněnský veletrh 
Regiontour a únorový pražský Holiday 
World,“ uvedl ředitel Vysočina Tourism 
Tomáš Čihák.

Vzhledem k rozsahu expozice i po-
čtu spoluvystavovatelů z řad měst 
a podnikatelských subjektů z Vysočiny 
jsou přípravy náročnější u veletrhu Re-
giontour v Brně. Hlavními tématy ex-
pozice Vysočiny bude mistrovství světa 
v biatlonu, které se koná v únoru v No-
vém Městě na Moravě, a turistická 
nabídka Vysočiny zpracovaná do map 
a podoby tipů na výlety, zejména pro 
aktivní trávení volného času v létě 
i v zimě, nebude chybět prezentace pa-
mátek UNESCO, dovolené na venkově 
a podobně.

„Cílem naší propagace je především 
přilákání návštěvníků, kteří přijedou 
na dovolenou, víkend nebo i na krátkou 
návštěvu,“ doplnila radní pro oblast 
kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu Marie Kružíková (nez. za ČSSD).

Vysočina se představí i na pěti za-
hraničních veletrzích v zemích, z nichž 
na Vysočinu přijíždí nejvíce zahranič-
ních turistů. Půjde o veletrhy ve Vídni, 
Drážďanech, Bratislavě, nizozemském 
Utrechtu a polských Katowicích. Pre-
zentace turistické nabídky v zahraničí je 
specifická a záleží na konkrétním profi-
lu návštěvníka. „Například v Rakousku 
se vyplatí prezentovat kulturní památky, 
ideálně ve formě nějakého balíčku či 
tipu na výlet, Holanďané se naopak za-
jímají převážně o nabídku kempů a do-
volené v přírodě,“ vysvětluje strategii 
Tomáš Čihák.

Účast na českých i zahraničních vele-
trzích v roce 2013 spolufinancuje Re- 
gionální operační program Jihovýchod.

text: Monika Fiedlerová

Kraj spustil nominaci 
na Skutek roku 2012
Dobrovolné skutky, 
které pomohly k rozvoji 
regionu, je po roce znovu 
možné hlásit do ankety 
Skutek roku. Nominace 
do čtvrtého ročníku 
krajský úřad přijímá 
do 15. února.

„Skutky fyzických osob lze nominovat 
v oblastech sociálně-zdravotní, kultu-
ra a umění, životní prostředí, volný čas 
dětí a mládeže, poradenství, vzdělává-
ní a osvěta. Projekty právnických osob 
se dělí do sociální oblasti, ekonomické 

oblasti, oblasti sídel, staveb a bydlení, ob-
lasti životního prostředí a do oblasti vzdě-
lávání,“ vyjmenoval jednotlivé kategorie 
radní Kraje Vysočina pro oblast regionál-
ního rozvoje Martin Hyský (ČSSD).

Nominační formulář je k dispozici 
na www.kr-vysocina.cz a je také zveřejně-
ný na straně 7 toho vydání novin Kraj Vy-
sočina. Podmínkou pro účast v soutěži je 
to, aby se daná aktivita realizovala v roce 
2012 na území Vysočiny. Navržené skut-
ky jednotlivců ohodnotí od 1. března do  
15. dubna veřejnost, k projektům právnic-
kých osob se vyjádří odborná porota. Slav-
nostní vyhlášení výsledků bude v červnu. 

Vítězové dostanou originální kovaný sym-
bol od telčského uměleckého kováře Davi-
da Habermanna. „Ještě nevíme, kde dojde 
k předání cen, ale určitě to bude jako kaž-
doročně některá z památek na Vysočině,“ 
uvedla vedoucí odboru regionálního roz-
voje Iveta Fryšová. Nejúspěšnější projek-
ty postoupí do přeshraničního kola, kde 
se utkají s aktivitami z Dolního Rakouska. 
V minulém ročníku získalo cenu Skutek 
roku čtyřiadvacet projektů a skutků.

text: Lucie Pátková  foto: archiv Kraje Vysočina

Příběh Jana Jiřího Grasela žije i po dvou stech letech
V poslední lednový den roku 1818 se ví-
deňské náměstí za Novou branou zapl-
nilo do posledního místa. Konala se tu 
poprava jednoho z největších loupežní-
ků všech dob. Když vyšel Jan Jiří Grasel 
k šibenici a rozhlédl se po okolí, zvolal: 
„Ježíšmarjá, to je lidí.“ Zdali to pronesl 
německy či česky, se neví.

Narodil se 4. dubna 1790 v Nových Sy-
rovicích v rodině rasa, jak to sděluje tabu-
le, umístěná při vjezdu do obce. Podle far-
ní matriky ho ještě ten samý den pokřtili 
v kostele v Moravských Budějovicích. 
Jeho život negativně ovlivnila rodina, kte-
rá si živobytí obstarávala žebrotou a krá-
dežemi. Grasel se vydal podobnou cestou. 
Vytvořil kolem sebe partu kumpánů, kte-
rá se nezastavila před žádným zločinem. 
Spáchal víc než dvě stovky loupežných 
přepadení a na jeho hlavu vypsali vyso-
kou odměnu.

Spolu s jeho obratnými kousky se začala 
v místech, kde působil – především na ji-
hozápadní Moravě a v Dolním Rakousku 

– vytvářet legenda o jeho nepolapitelnosti. 
Přesto byl lstí dopaden a zajat. Stalo se tak  
20. listopadu 1815 v obci Mörtersdorf,  

která z toho dosud profituje slavnou 
Graselovou hospodou. Už dvacet let 
ji vlastní Anna Rehatschek, usměva-
vá dáma, organizátorka řady „grázlov-
ských“ akcí.

U nás i v Rakousku Graselovo jmé-
no zlidovělo a stalo se synonymem pro 
darebáka a lotra. V lidovém podání ale 
Grasel vystupuje jako hrdina, který bo-
hatým bral a chudým dával. Jeden z nej-
větších lupičů všech dob je tak ospra-
vedlněn a dokonce glorifikován. Jsou 
po něm pojmenovány jeskyně, krajinu, 
ve které loupil, protínají četné stezky, 
z níž jedna vede i okolím Nových Syro-
vic. Vše o Graselově životě se dozvědí 
návštěvníci muzea v rakouském Hornu. 
Osobnost Jana Jiřího Grasela zachyti-
li ve vědeckých pracích badatelé, jeho 
život promítli do svých děl spisovatelé 
i filmaři. Graselův příběh je nesmrtel-
ný, ostatně grázlů je kolem nás bohužel 
stále víc než dost.

text a foto: Pavel Kryštof Novák

Jeďte studovat 
do Francie 
za pomoci kraje
Kraj Vysočina ve spolupráci s Remeš-
skou akademií a regionem Champ-
agne-Ardenne nabízí středoškolským 
studentům na Vysočině možnost vyces-
tovat na rok za studiem do Francie. Díky 
zahraničnímu studijnímu stipendiu už 
do Francie vyjely tři studentky ve věku 
15 až 17 let, které si chtěly zlepšit své 
jazykové dovednosti, seznámit se s kul-
turou a způsobem života Francouzů 
a získat nové zkušenosti.

První vycestovala studentka ze žďár-
ského gymnázia, druhou úspěšnou přihlá-
šenou byla středoškolačka z pelhřimov-
ského gymnázia a minulý rok studovala 
za podpory Kraje Vysočina studentka 
z jihlavského gymnázia. „Vybraný středo-
školák studuje podle stejných učebních 
osnov jako jeho francouzští spolužáci, 
přes týden bydlí společně s francouzskými 
studenty na internátě a o víkendu ve fran-
couzské rodině,“ přibližuje fungování stu-
denta v zahraničí radní pro oblast školství 
Jana Fialová (ČSSD). text: Monika Fiedlerová 

Nositelé ocenění Skutek roku si odnesou cenu v podobě kovového šneka.

Jeden z portrétů loupežníka Jana Jiřího Grasela.

Nominace na Skutek roku 2012
Kategorie:
JEDNOTLIVCI
 sociálně-zdravotní oblast
 kultura a umění
 životní prostředí
 volný čas dětí a mládeže
 poradenství, osvěta, vzdělávání

PROJEKTY/AKCE – PRÁVNICKÉ OSOBY
 sociální oblast
 ekonomická oblast
 oblast sídel, staveb a bydlení
 oblast životního prostředí
 oblast vzdělávání

Sběr nominací: do 15. 2.
Hodnocení nominací: od 1. 3. do 15. 4.

Více na www.kr-vysocina.cz

k „Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování  
finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období  
2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“

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

Definice příjemce podpory
  Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským úče-

lům, tj. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti  nebo 
zájmová sdružení právnických osob.
  Výše podpory:  do 90 % způsobilých výdajů.
  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 propagují-

cí a prezentující akci;
  doprava vystavovaných exponátů, komodit, předmětů,…;
  pronájmy ploch a objektů;
  spotřeba materiálu;
  honoráře přednášejících a hodnotitelů;
  služby.

„Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku“  
mohou zájemci předkládat od 16. 1. 2013 do 15. 2. 2013.

Výzva č. 7/2013 – zemědělské akce

Informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství,  

oddělení zemědělství, Ing. Jitka Merunková, tel. 564 602 365, e-mail: merunkova.j@kr-vysocina.cz.

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Pro rodiče, kteří zvažují podporu 
svého studenta v cestě do zahra-
ničí, je připraven informační semi-
nář, který se uskuteční 18. února 
od 16.00 na odboru školství, mláde-
že a sportu krajského úřadu v Jihla-
vě, na adrese Věžní 28.

Registrace zájemců je na adrese 
richtova.m@kr-vysocina.cz, po při-
hlášce musí vyplnit formulář a za-
jistit si hodnocení od svých učitelů. 
Oba formuláře zašlou nejpozdě-
ji do 1. března na výše uvedenou 
emailovou adresu a také poštou 
na adresu Martina Richtová Tomšů, 
OSH KrÚ, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Více informací na www.kr-vysoci-
na.cz/skolsky-portal.asp.

http://www.stavbavysociny.cz
http://www.stavbavysociny.cz
http://www.kr-vysocina.cz
mailto:zlatajerabina@kr-vysocina.cz
mailto:zlatajerabina@kr-vysocina.cz
http://www.kr-vysocina.cz
mailto:richtova.m@kr-vysocina.cz
http://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp
http://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp
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VERDE.

Jan Jiří Grasel, narozený v dubnu 1790 v Nových Syrovicích, byl ve svých necelých 28 letech odsouzen k smrti, ani ne tak pro závažnost deliktů, které mu mohly být skutečně prokázány, ale spíše vlivem zvláštností soudního řízení. Šlo čistě o vyšetřovací ... viz tajen-
ka..., obviněný byl objektem a byl povinen učinit přiznání, právo obhajoby bylo velice omezené, soudní řízení bylo tajné, písemné a nepřímé, nezávislost soudců nebyla zaručena. Vyšetřovací spis měl 1378 listů a 1185 příloh. Grasel se přiznal celkem ke 205 zloči-
nům, „monstrproces“ v Rakousku však uspíšil reformy justice: moderní trestní řád z r. 1850 a nový trestní zákon r. 1852 měly nesmírný význam pro historický vývoj rakouského trestního práva a také pro správné pochopení celé této právní historické epochy.

Křížovka o ceny

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 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. Znění minulé tajenky:  ...se stala po několika číslech revue Tvar... Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou: Eva Hladíková, Pohled a Anna Brožová, Pelhřimov

Novoroční celeráčky
Po náročných vánočních svátcích i bu-
jarém Silvestru si připravíme jedno-
duché a rychlé celeráčky od Evy 
Mikyskové z Třebíče. Budeme 
potřebovat jeden velký celer,  
5 vajec, 2 hrnky hladké mou-
ky, hrnek vody, sůl, zeleni-
nové koření, např. Vegetu, 
a olej na smažení. Syrový ce-
ler oloupeme a na struhadle 
nahrubo nastrouháme. K ce-
leru přidáme vajíčka, hladkou 
mouku a vodu. Směs posolíme 
a přidáme zeleninové koření. Vy-
pracovaná hmota by měla mít tako-
vou konzistenci, aby se dala dobře na-
brat lžící a vytvarovat na pánvi. Placičky 
rozprostřeme na horkém oleji a z obou 
stran je usmažíme. „Hotové celeráčky po-
dáváme teplé s bramborovou kaší a ze-
leninou nebo studené s chlebem. Chuť je 
výborná a příprava snadná,“ doporučuje 
autorka receptu.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni 
a máte svůj oblíbený recept, o který byste 
se chtěli podělit, stačí nám ho zaslat. Nej-
lepší recepty otiskneme a autora oceníme.

text: Monika Fiedlerová  foto: Eva Mikysková

Autorka receptu: Eva Mikysková, Třebíč

receptZimní výšlap na Devět skal
Kam se v zimě podívat 
pěšky či na běžkách?  
Co třeba na Devět skal!? 
Jedná se o druhý nejvyšší 
bod Českomoravské 
vrchoviny, který za svým 
konkurentem – Javořicí – 
„pokulhává“ s výškou  
836 m o pouhý jeden metr.
Dobrým výchozím místem může být ves-
nička Cikháj, ležící 8 km severně od Žďá-
ru nad Sázavou. Za 2. světové války se 
ves stala středem partyzánského odboje. 
Ve vísce stojí za zhlédnutí kaple sv. Anny, 
která sloužila v 60. letech jako vchod 
do prodejny smíšeného zboží.

Z Cikháje se vydáme severním směrem, 
až narazíme u lesa na červenou turistic-
kou značku. Ta nás zavede přes Žákovu 
horu (810 mnm) až na Devět skal.

Název vystihuje skupinu nejvyšších 
skalisek (opomíjí tři menší). Na nejvyš-
ším z nich (s nadmořskou výškou 836 m) 
je vyhlídka, k níž vedou stupně tesané 
do skály. V zimě zde musíme dávat po-
zor, neboť schody bývají zledovatělé 
a snadno se dá přivodit zranění. Zpát-
ky můžeme jít po žluté turistické značce 

k rozcestníku Nad Fryšavou, odbočíme 
doprava a půjdeme necelé 2 km po ze-
lené. Před Fryšavským kopcem odbočí-
me mírně doprava na zpevněnou cestu, 
po které neurazíme ani 400 m a staneme 

u rozcestníku Pod Fryšavským kopcem. 
Zde načerpáme síly na poslední 3 km po-
chodu po modré značce, která nás zave-
de zpět do Cikháje.

text a foto: Petr Novák

Délka trasy: Cikháj – Devět skal: 7 km, Devět skal – Cikháj: 12 km.

Krajináři z Vysočiny vystavují svá díla 
v dolnorakouské metropoli St. Pölten
Slavnostní vernisáží za účasti hejtmana 
Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a dolnora-
kouského vicehejtmana Wolfganga Sobotky 
byla ve středu 9. ledna ve Vládní čtvrti v St. 
Pölten otevřena výstava Krajina Vysočiny.

V patnáctce vybraných současných 
umělců jsou zastoupeny všechny gene-
race. Většina z vystavujících se věnuje 
abstraktnímu umění či surrealistické tvor-
bě. Kromě klasických výtvarných technik, 
běžných v krajinomalbě a grafice, zaujmou 
diváka i trojrozměrné objekty a nejrůzněj-
ší experimentální postupy, blízké zejména 
mladým umělcům.

Všichni výtvarníci působí v současné době 
na Vysočině a její inspirativní charakter se 
odráží v jejich dílech, která si jistě i u rakous-
kých návštěvníků najdou své obdivovatele.

„Jsem ráda, že se lidé obou zemí vzá-
jemně kulturně obohacují a navazují se 
kontakty mezi lidmi a institucemi na obou 
stranách. Výstava je dobrou propagací 
našich umělců v zahraničí a expozice je 
součástí projektu Porta culturae,“ dodala 
Marie Kružíková (nez. za ČSSD), krajská 
radní pro oblast kultury. Výstava je otevře-
na denně od 8.00 do 18.00 do 27. ledna.
text: Pavel Kryštof Novák  foto: archiv Kraje Vysočina

Rodiče ze Ždírce nad Doubravou mají svou Doubravku
Centrum pro rodinu Doubravka je jedním 
z nejmladších rodinných center Vysočiny, 
s nápadem přišla v únoru 2012 Iva Blažíč-
ková. „Dala jsem výzvu do našich novin 
a postupně se přihlásily další maminky, 
které měly zájem. Spolupráce se rozběh-
la na výbornou a za čtvrt roku jsme naše 
centrum slavnostně otevírali,“ přiblíži-
la počátky centra Iva Blažíčková, hlavní 
organizátorka. Dnes je centrum Doubrav-
ka poměrně vytížené, za měsíc ho navštíví 
na tři sta rodičů i dětí a s organizací pomá-
há přibližně deset rodičů.

„Naším cílem je, aby měli rodiče mož-
nost se setkávat společně s dětmi v prosto-
ru, který je pro ně určen, dospělí aby moh-
li čerpat ze zkušeností ostatních a vlastní 
předávat dál,“ přibližuje Iva Blažíčková 
s tím, že zároveň podporují rodiče, aby 
neztratili pracovní návyky, a děti, aby se 
otrkaly a měly jednodušší nástup do ma-
teřské školky.

Centrum nemá žádné zaměstnance, 
vše funguje na dobrovolnické bázi a veš-
keré aktivity i kroužky mají rodiče i děti 
bezplatné. „Podporuje nás i zřizovatel – 
naše radnice, a samozřejmě se neobejde-
me bez sponzorských darů, které se nám 

částečně daří získávat,“ doplnila hlavní 
organizátorka. 

Programu Rodinného centra Doubrav-
ka se může účastnit kdokoliv, kdo by měl 
zájem o pohybové hry, rukodělné dílnič-
ky, výuku pletení z pedigu nebo besedy 

k aktuálním tématům. Na výuku angličti-
ny hrou nebo na masáže kojenců dojíždějí 
do Ždírce i rodiče z okolních vesnic i měs-
tysů. Více na www.zdirec.cz. 

text: Monika Fiedlerová   
foto: archiv Centra pro rodinu Doubravka

Na oslavu loňského Dne dětí se ždírecké děti vypravily se svými rodiči na výlet.

Expozici v St. Pöltenu si mohou zájemci prohlédnout až do 27. ledna.

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

•  Cena 635 Kč/kg vč. poštovného, vydrží cca ½ roku. 
•  Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 585Kč/1 kus, 3 ks = 555Kč/1 kus, 

4–5ks = 535 Kč/1 ks, 6–9 ks = 505 Kč/1 ks, od 10 ks = 480 Kč/1 ks.
•  Při objednání 2 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
•  Ceny kapslí: 1 ks = 746 Kč, 2 ks = 696 Kč/1 kus, 3 ks = 666 Kč/1 kus, 4–5 ks = 646 Kč/1 ks, 6–9 ks = 

616 Kč/1 ks, od 10 ks = 596 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
•  Množstevní slevy lze kombinovat s plechovkami. 

Např. 1 plechovka + 1 kapsle = 1281 Kč (+ kniha zdarma). 

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

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte 1 balení minerálů zdarma 
(více na www.kamennezdravi.cz)

Minerály užíváme s manželem už více než 
rok a  můžeme dosvědčit, že velmi příz-
nivě ovlivnily náš zdravotní stav. Manžel  
(81 let), diagnóza: diabetes, dna, Parkinso-
nův syndrom, vážné změny zraku, vysoký 
tlak a další. Po pravidelném užívání mine-
rálů se jeho celkový zdravotní stav značně 
zlepšil. Dávky inzulínu mohly být sníženy, 
dna se ustálila a  přestaly záchvaty, také 
pohybově se zlepšil, zvládá kratší procház-
ky i chůzi po schodech. Také můj zdravotní 
stav se zlepšil (77 let). Proto si objednávám 
další dvě plechovky a děkuji za ně. 

Marie Straková, Šumperk

Přeji dobrý den,
Minerály užívám cca 2 měsíce. Měl jsem 
zdravotní problémy s  vysokým tlakem, 
cukrovkou, zažívacími obtížemi, stresem, 
nespavostí. Začal jsem proto první mě-
síc užívat minerální moučku 2krát denně. 
A  už při běžné kontrole u  své doktorky, 
po měsíci užívání Schindeleho minerálů, 
mi paní doktorka sdělila, že všechny vý-
sledky kontroly jsou více než uspokojivé. 
I subjektivně jsem se cítil lépe. Byla to pro 
mě úleva. Užíváním minerálů lépe spím, 
odezněl stres, zdravotní problémy ustu-
pují. Cítím se fit, doporučuji všem a beru 
další balení. 

Petr Brosche, Prostějov

S radostí vám píšu o našich zkušenostech 
s  minerály. Maminka (90 let) měla velké 
trápení s loktem pravé ruky. Půl roku měla 
velké bolesti, nic nezabíralo. Když se mi do-
stal do  rukou článek o minerálech, chtěla 
je vyzkoušet. Můžu vám říct, ač je to k ne-

víře, po 15 dnech užívání bolesti přestaly 
a dokonce se zbavila i dalšího problému se 
zadýcháváním. Teď má dokonce tolik ener-
gie, že jsme spolu byly i na houbách, což 
dříve nebylo možné. S pozdravem, 

Anna Fukšová, Habartov

Je to asi 5 měsíců, co jsem si u  vás ob-
jednala minerály. Užíváme je s manželem. 
Před 4 lety jsem byla na operaci se žluč-
níkem. Měla jsem problémy. Po  užívání 
minerálů (během 14 dnů) se mi upravilo 
trávení, nadýmání je pryč. Otoky rukou 
a nohou jsou mnohem menší. Celkově se 
mi lépe dýchá, cítím se lépe. Mému muži 
se též upravilo trávení, během 2 měsíců se 
mu snížila hodnota cholesterolu na normál. 
Děkuji za to a prosím o zaslání 4 plechovek 
Schindeleho minerálů. 

Radoslava Jelínková, Žabčice.

Je mi 68 let, trpěla jsem špatným prokrvováním 
prstů u rukou, při každém ochlazení mi zběle-
ly. Začala jsem užívat minerály a tento stav se 
mi velice zlepšil, dá se říci, úplně vymizel. Můj 
manžel měl po pádu pohmož-
děné rameno. Absolvo-
val mnoho rehabilitací 
a  využíval bezpočet 
léků proti bolesti. Začal 
užívat minerály a bolest 
mu vymizela. I pohybli-
vost ramene se podstat-
ně zlepšila. Díky těmto 
minerálům se cítíme oba 
dobře. Děkujeme. 

Jaroslava  
Adamcová, Plačkov

Může tohle být náhoda?

*  Denní náklady 3,80 Kč, mohou být ale i 2,80 Kč podle ceny za plechovku, tedy za cenu 1 housky, lízatka nebo chcete-li 1 cigarety

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

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

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

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

To vše za cenu jedné housky, lízátka nebo chcete-li jedné cigarety denně. Zbývá tedy 
snad jenom připustit si, že by to mohla být pravda.

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
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Oxid hlinitý Al2O3 15,7 g Kobalt Co 0,00115 g

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

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

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

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

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

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

Měď Cu 0,044 g
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Dyslektik neznamená hlupák
…co by měli rodiče vědět?

PŘEDNÁŠKA
Jak se učit s dětmi, 
aby tomu rozuměly

Pelhřimov:
Čtvrtek 10.1. 2013 od 16.30 hod.
Úterý 15.1. 2013 od 17.30 hod.

Jihlava:
Úterý 8.1. 2013 od 16.30 hod.

Čtvrtek 17.1. 20113 od 17.30 hod.

více na www.basic.cz

Pokud by všichni dospělí porozuměli princi-
pům, jak se učit s dítětem, jakým překážkám 
může čelit a jak je zvládat, byli by pro ně nej-
větším přítelem a stabilní oporou.

Rodiče, možná to taky důvěrně 
znáte. Navzdory krásným větám, 
které čtete ve studijním plánu 
svého dítěte, realita je taková, 
že jeho handicap ve škole nikoho 
nezajímá. Dyslektik, dysgrafik, 
či majitel jiné podobné poruchy? 
Pro 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 nechá-
palo, co čte, natož, aby dokázalo 
text někomu přetlumočit. Nakonec 

vám nezbude nic jiného, než denně 
nastudovat několik předmětů a znovu 
je dítěti odvykládat. Což o to, pokud 
trénujete na pozici učitele v základní 
škole, není to na škodu. Jsou-li vaše 
ambice přece jen trochu jiné, zřejmě 
vás několikahodinová denní ztráta 
zrovna nadšením nenaplňuje…

 Zázrak? Asi jo…
„ Už po pár hodinách se změnil Mirkův 
přístup k češtině. Chválil si jak mu 
to učitelka v BASICu umí vysvětlit. 
O hodně více si věří a dokonce začal 
uvažovat i o í-čkách , co nás doma 
velmi potěšilo. Všimla jsem si , že Mirek 

začíná mít vztah ke knížkám. Sám si 
dokonce půjčil jednu v knihovně. Ve 
škole si změny všimla i paní učitelka. 
Z diktátů už dávno dostáváme 2, což je 
obrovský úspěch.“  Maminka M.L.
„Já jsem dnes dostala jedničku ze čtení. 
Ještě jsem nikdy nedostala jedničku ze 
čtení.“ Dianka 

Šance pro každého
Desítky popsaných stránek vyjádře-
ními od rodičů ukazují, že i tyto děti 
mají šanci se zařadit mezi úspěšné 
studenty a zajistit si tak uplatnění 
v životě. Problém je však v tom, jak 
se učit.
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6cm 5 x 5cm
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 17,30 Kč
150 cm 1,6/2/14 19,50 Kč
160 cm 1,6/2/15 20,30 Kč
160 cm 1,6/2/23 28,00 Kč

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

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

PLETIVO

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

www.prodej-pletiva.cz
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Mediálním partnerem je Èeský rozhlas Region 

RV

www.pv-pohrebnisluzba.cz

Vevera – Koutník
Jihlava, Jana Masaryka 32

(u Slávie)

Telefon:

567 307 313, 605 707 528
Stálá služba

pro převozy zemřelých:

603 452 119
Otevírací doba: Po–Čt 7.00–15.30 Pá 7.00–14.00
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Krajská hospodářská komora kraje Vysočina společně s partnerem projektu, jímž je Vysočina Education,  
školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, 

příspěvková organizace, v době od 1. 2. 2012 do 30. 1. 2015 realizují projekt zaměřený  
na účinnou podporu technického vzdělávání na základních školách v Kraji Vysočina s názvem

„Okna technickým oborům dokořán“, 
registrační číslo CZ.1.07/1.1.36/01.0018.

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro 
výuku technických a řemeslných oborů, včetně 
vytvoření podmínek pro zvýšenou motivaci žáků 
základních škol ke vzdělávání v těchto oborech 
za účelem jejich většího uplatnění na trhu práce 
v průmyslu Kraje Vysočina.

Hlavní cílovou skupinou jsou žáci druhého stup-
ně základních škol (ZŠ), s nimiž projekt pracuje 
nejvíce a na něž jsou zaměřeny prakticky všechny 
aktivity projektu. Tato skupina je projektem 
oslovována a motivována tak, aby měla v průběhu 
projektu i po jeho ukončení k dispozici více infor-
mací a konkrétních postupů pro své rozhodování 
o budoucím studiu a profesní kariéře. Žáci ZŠ jsou 
do projektu zapojováni v rámci školního praktic-
kého vyučování. V průběhu realizace projektu jsou 
využívány stávající dobré zkušenosti a vytvářeny 
takové nástroje a postupy, které budou dostupné, 
zajímavé a funkční. Mezi ně patří například zpro-
středkování informací z firem ve formě virtuálních 
oken do jednotlivých technických oborů, exkurze 

a besedy se zástupci firem (jednateli, persona-
listy, mistry z výroby), motivační dílny zručnosti 
a specializační dílny zručnosti nebo workshopy 
učitelů středních odborných škol pro žáky základ-
ních škol.

Inovativnost projektu spočívá ve vytvoření syste-
matického propojení linky základní škola – střední 
škola – zaměstnavatel. Projekt zasáhne celé 
území Kraje Vysočina a využije zejména kontaktů 
okresních hospodářských komor na podnikatel-
ské prostředí, jakož i kontaktů partnera projektu 
na školské prostředí v celém kraji. Největší přida-
nou hodnotou projektu bude probuzení zájmu žáků 
o technické obory a zprostředkovaně pak i změna 
pohledu rodičů a veřejnosti vůbec na technické 
a řemeslné obory.

Projekt přispěje k zlepšování podmínek pro výu-
ku technických, přírodovědných oborů a řemesel, 
včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se 
v těchto oborech.

Více informací na http://khkvysocina.cz/

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního  
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Nominační formulář do ankety Zlatá jeřabina

Kategorie:
Kulturní aktivita:

____________________________________________________________________________
Kontaktní osoba nebo organizátor akce: 

____________________________________________________________________________
Telefon / e-mail:

____________________________________________________________________________

Zdůvodnění nominace/í: 
(nepovinný údaj):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Kategorie:
Péče o kulturní dědictví:

____________________________________________________________________________
Kontaktní osoba (majitel, realizátor): 

____________________________________________________________________________
Telefon / e-mail:

____________________________________________________________________________

Zdůvodnění nominace/í: 
(nepovinný údaj):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

TERMÍN NOMINACÍ: do 8. února 2013
Odeslání: Krajský úřad Kraje Vysočina,  
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
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Nejsilnější střelu 
Evropy má 
házenkářská 
spojka z Vysočiny
Házenkářka Hana Kutlvašrová na ne-
dávném mistrovství Evropy zaznamena-
la nejprudší střelu. Patří také k oporám 
pražské Slavie, se kterou v závěru roku 
2012 vyhrála Český pohár.

Rodačka z Havlíčkova Brodu se házené 
věnuje už od malička. „Je to shoda náhod, 
na základní škole probíhal nábor, tak jsem 
domů přinesla přihlášku a bylo to,“ říká 
s úsměvem třiadvacetiletá levá spojka.

Za svůj doposud největší úspěch po-
važuje účast na nedávném ME v Srbsku, 
kde sice česká reprezentace na medaili 
nedosáhla, ale i přesto se ukázala v dob-
rém světle. Národní tým například dlouho 
vzdoroval favorizovanému Norsku. „Šam-
pionát jsme si užili se vším všudy, atmo-
sféra v hledišti i na hřišti byla fantastická. 
Jen škoda těch výsledků,“ lituje i s od-
stupem času Kutlvašrová, která v Srbsku 
patřila k pouhým čtyřem hráčkám, kte-
ré vstřelily gól rychlostí 94 km/h. Kromě 
reprezentačního dresu obléká už osm let 
dres v barvách týmu DHC Slavia Praha. 
Na kontě má titul mistryň ligy a mistryň 
WHIL, což je mezinárodní házenkářská 
liga. Na konci roku 2012 se Slavia radova-
la i z výhry v Českém poháru.

text: Ondřej Rázl

zveřejňuje záměr 
prodeje nemovitostí
na ulici Jihlavská v okrajové části města 
Havlíčkův Brod – bývalý areál střední ze-
mědělské školy, který tvoří budova školy 
č.p. 895 společně s jídelnou, tělocvičnou 
a garážemi, objekt domova mládeže č.p. 
1113, bytový objekt č.p. 1114 se 4 byty, 
objekt výukové haly, kotelna, celková 
výměra pozemků areálu představuje cca 
3,2 ha.

Bližší informace o prodeji nemovitého 
majetku lze získat na internetu www.
kr-vysocina.cz, část Úřední deska, Odbor 
majetkový – Záměry nebo u odboru ma-
jetkového Krajského úřadu Kraje Vysoči-
na, tel. č. 564 602 227.

Prohlídka prodávaných nemovitostí 
bude zájemcům umožněna ve stanove-
ném termínu nebo po předchozí dohodě 
s Krajským úřadem Kraje Vysočina, od-
borem majetkovým, Petr Dvořák,  
tel. č. 564 602 227, 724 650 192,  
e-mail dvorak.p@kr-vysocina.cz.

Prodej nemovitostí bude proveden 
podle schválených Zásad zastupitelstva 
Kraje Vysočina pro převod nemovitého 
majetku Kraje Vysočina. 

PŘED MISTROVSTVÍM 
PŘIJEDE BIATLONOVÁ 
ROAD SHOW I PETR BENDE
Před samotným zahájením mistrovství světa v  biatlonu, 
které se v Novém Městě na Moravě uskuteční od 7. do 17. 
února, zavítá do  osmi měst kraje Vysočina speciální Road 
show, kterou pořádají organizátoři biatlonového šampioná-
tu ve spolupráci s Hitrádiem Vysočina. Během atraktivního 
programu si přímo na náměstích jednotlivých měst můžete 

užít koncert Petra Bendeho, moderátory Ranní show Hitrá-
dia Vysočina, získat propagační a reklamní předměty biatlo-
nového šampionátu v Novém Městě na Moravě a také si vy-
zkoušet střelbu na laserové biatlonové střelnici. Vstup od 14 
do 17 hodin je zdarma, stejně jako na všechny kulturní akce 
v rámci doprovodného programu v době mistrovství. 

Do Vysočina 
Areny přijeďte 
s předstihem
Množství návštěvníků, kteří podle očekávání přijedou 
na  soutěže mistrovství světa, ovlivní provoz na  silnících 
oproti běžnému období. Současně se na příjezdech budou 
pohybovat autobusy kyvadlové přepravy diváků se záchyt-
ných parkovišť, autobusy fanoušků, vozidla týmů, pozva-
ných hostů, novinářů, zásobování i organizátorů. Z těchto 
důvodů se mohou také na silnicích tvořit kolony, které zvýší 
obvyklé dojezdové časy. Proto organizátoři mistrovství do-
poručují všem, kteří se chtějí včas dostat do areálu, přijet 
do Vysočina Areny s dostatečnou časovou rezervou.

Areál bude otevřen 4 hodiny před zahájením závo-
dů. Všichni návštěvníci musejí projít přes turnikety. 
Na  stránkách www.biathlonnmnm.cz budou zveřej-
něny detailní pokyny pro návštěvníky a  také jistá 
omezení. 

Do  areálu není například povolen vstup se psy či dalšími 
domácími zvířaty, nadměrnými zavazadly, alkoholem, zbra-
němi atd. Přímo u  turniketů budou probíhat namátkové 
bezpečnostní kontroly. „Je lepší přijít raději o hodinu pře-
dem, podívat se na  stánky, občerstvit se a  najít si v  klidu 
svoje místo,“ říká Vlastimil Jakeš, ředitel závodu. „Doporučuji 
podívat se před závody na  naše webové stránky na  pro-
vozní řád, který bude v  areálu platit, tak jak je to běžné 
i na jiných akcích. Chtěli bychom se vyvarovat případů, kdy 
diváci nebudou vpuštěni do  areálu, protože nerespektují 
pokyny a pravidla chování.“

MASKOTY MISTROVSTVÍ 
JSOU SYMPATICKÁ 
STRAŠIDÝLKA N + M
V  průběhu mistrovství se budete moci potkat s  mas-
koty šampionátu N+M, strašidýlky z  místního lesa 
Ochoza, kteří se poprvé představili veřejnosti 5. ledna 
v  dějišti šampionátu v  Novém Městě na  Moravě. Du-
chovním otcem myšlenky je ředitel marketingu Otakar 
Binder, o gra� ckou podobu se zasloužili výtvarníci Petr 
Kopl a Karel Novotný z reklamní agentury Yashica, kos-
týmy vytvořila Barbora Kuropatová. 
Rychlý M je sice malý, ale zato chytrý a mazaný. Je strůjcem 
všech nezbedností, které tak provokují místní obyvatele. Ze 

svého kamaráda N si pořád utahuje, ale protože mu je té-
měř mladším bráškou, nedá na něj dopustit. N je na rozdíl 
od svého parťáka velký a má sílu jako málokdo. Pro svoje 
impozantní rozměry vzbuzuje respekt a  každý se jej bojí. 
Bez M nedá ani ránu, ale občas jednu ránu dá jemu, když si 
z něj M utahuje až příliš. Oběma není nic svaté a pro lum-
párny  nemají nikdy daleko. Pokud na ně v průběhu mist-
rovství narazíte, mějte se proto raději na pozoru!

Všechny důležité informace najdete na o� ciálních webových stránkách mistrovství světa www.biathlonnmnm.cz

Navštivte o� ciální web MS v biatlonu na adrese

www.biathlonnmnm.cz
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Kdy a kam Road show zavítá? 

Humpolec .......................................22. 1.
Havlíčkův Brod ...........................23. 1.
Pelhřimov .......................................24. 1.
Jihlava ................................................25. 1.
Bystřice nad Pernštejnem ...28. 1.
Třebíč ..................................................29. 1.
Velké Meziříčí ..............................30. 1.
Žďár nad Sázavou ....................31. 1.
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svého kamaráda N si pořád utahuje, ale protože mu je té-
měř mladším bráškou, nedá na něj dopustit. N je na rozdíl 
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