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Regiontour 2015: Expozice 
Kraje Vysočina hýřila barvami
Kraj Vysočina se 
na nejvýznamnějším 
tuzemském veletrhu 
cestovního ruchu 
představil opět 
ve velkém stylu. Expozice 
na Regiontour 2015 
v polovině ledna v Brně 
nesla název Barvy 
Vysočiny.

„Patříme zde k tradičním vysta-
vovatelům a na veletrh se dlouhou 
dobu připravujeme. Letos jsme 
regionální turistickou nabídku 
představili nikoli podle lokalit, ale 
nově podle témat,“ říká radní Kra-
je Vysočina pro oblast kultury, pa-
mátkové péče a cestovního ruchu 
Marie Kružíková (ČSSD). Novým 
pojetím chce Kraj Vysočina vyjít 
vstříc návštěvníkům a zjednodu-
šit jim hledání tematicky zaměře-
ných aktivit. 

Vysočina v Brně nabídla origi-
nální prostředí nepřehlédnutel-
ně barevného zázemí expozice. 
Na více než 100 metrech čtvereč-
ních vznikl uprostřed pavilonu 
park se stromy, lavičkami a info-
pointy. Pestrost barev použitých 
v expozici kopírovala širokou 
škálu turistické nabídky regionu 

Vysočiny. „Celkem na návštěvní-
ky čekalo devět zastávek, napří-
klad s nabídkou regionálních vý-
robků, prezentacemi pivovarů, 
zastavit se mohli u nabídky let-
ních aktivit, u aktivit pro rodiny 

s dětmi anebo pro seniory. V další 
části parku pak našli dědictví mi-
nulosti nebo památky UNESCO,“ 
vypočítává Jitka Mattyašovská 
z Vysočina Tourism. Na expozici 
se stejně jako v minulých letech 

podílelo několik měst a více než 
desítka organizací. Pelhřimovské 
Muzeum rekordů a kuriozit pro 
návštěvníky například připravi-
lo soutěž o nejrychlejšího řezače. 
Lidé si pak mohli prohlédnout 

dřevem zdobené šaty, nejdelší čes-
ké kolo nebo voskové figuríny sku-
piny ABBA.

Prvním občánkem je Karolínka ze Svratky

Číslo roku – 
1,345 mld.
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Úvodní slovo

Co čeká Vysočinu 
v roce 2015?
Rok 2015 bude pro Kraj Vysočina 
rokem patnáctého výročí jeho vzniku. 
V zaznamenané historii jde o velice 
krátký časový úsek, v životě člověka 
pak o klíčové údobí, kdy je mu vysta-
ven občanský průkaz a mimo jiné za-
číná být odpovědný za důsledky své-
ho chování. Kraj Vysočina prokázal, 
že i v těchto letech je už dospělý. Má 
ve svém patnáctém roce před sebou 
několik významných výzev.

První je plánovaný světový pohár 
v biatlonu, který opakovaně hostí Vy-
sočina Arena v Novém Městě na Mo-
ravě, a po úspěchu českých biatlo-
nistů na posledních olympijských 
hrách a slibném rozjezdu nové sezo-
ny věřím, že to budou právě fanouš-
ci z Vysočiny, kteří opět zaplní ocho-
zy Areny.

Už několik měsíců Vysočina in-
tenzivně připravuje vlastní prezen-
taci na světové výstavě EXPO 2015 
v Miláně. Možnost představit kraj 
na světové výstavě, která se letos 
koná v Evropě, tedy pro nás v dojez-
dové vzdálenosti, má mimořádný vý-
znam i pro regionální průmysl, který 
dostane možnost se v Itálii prezento-
vat. Neméně závažnou se jeví otázka 
financování sociálních služeb a jejich 
řešení v kraji.

Ale zpět k patnáctiletosti. Letos 
tyto ročníky čekají poprvé v historii 
pilotní jednotné přijímací zkoušky 
na střední školy. Jde o novinku, která 
má své odpůrce i příznivce. Osobně 
se domnívám, že je třeba vyzkoušet 
vše, co nás může obohatit a posu-
nout, co společnými silami odpracu-
jeme a všem nám přinese v roce 2015 
radost a úspěch. Všem čtenářům 
přeji dobrý a zdravý rok 2015.

Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD)

hejtman  
Kraje Vysočina

Kraj UŽITEČNÝ
Kraji Vysočina je letos patnáct let. 
V následujících vydáních krajského 
měsíčníku bude proto redakce 
věnovat prostor výčtu skutečností, 
které se fungování kraje týkají, 
mají pro existenci kraje klíčový 
význam a pomáhají rozvoji obcí 
i spolků a institucí přispívajících 
k hodnotnějšímu životu v regionu.

Účelem malého, avšak srozumitel-
ného přehledu aktivit kraje odrážejí-
cích jeho užitečnost není hodnocení 
práce kterékoli samosprávy, která kraj 
kdy řídila. Redakce by ráda nabídla 
svůj pohled na stopu Kraje Vysočina 
v životě běžného občana, upozornila 
na každodenní skutečnosti, které by 
nenastaly bez jeho zásahu, pomo-
ci nebo rozhodnutí. Naším cílem je 
vyhledat možná téměř samozřejmé 
aktivity řešené Krajem Vysočina, které 
veřejnost vnímá jako standard a běž-
nou součást života – ukázat na ně 
prstem a dát vědět, že právě tady je 
pro vás KRAJ UŽITEČNÝ.

Redakce
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Navštivte náš nový web na www.ikrajvysocina.cz

foto na straně 8

Šťastná maminka Jana Maloušková se svou dcerou Karolínkou, prvním občánkem roku 2015.
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Foto a video na  
iKrajvysocina.cz

Návštěvníci veletrhu získali na stánku Kraje Vysočina praktické informace. Celkem byla expozice rozdělená na devět tematických zastávek, nechyběly 
například památky UNESCO. Na snímku radní Kraje Vysočina Martin Hyský (vlevo) a ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák.

Foto a video na  
iKrajvysocina.cz

Prvním miminkem, které se v Kraji Vysočina narodilo v roce 2015,  
je Karolína ze Svratky na Žďársku. Na svět přišla 44 minut po  
půlnoci v Nemocnici Havlíčkův Brod.

„Termín jsme měli už 25. prosince, na-
konec si ale Karolínka dala na čas a na-
rodila se až na Nový rok. Porod probě-
hl v naprostém pořádku a vše šlo rychle. 
Nerada bych Karolínku vy-
chovávala jako jedináč-
ka, a proto není vylou-
čeno, že za dva tři roky 
budeme uvažovat třeba 
o bratříčkovi,“ říká ma-
minka Jana Maloušková, 
kterou hned 2. ledna navští-
vil hejtman Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). Rodičům prvního le-
tošního občánka přinesl drobné 
dárky, malá Karolínka pak od Kraje Vy-
sočina získala zlatý přívěsek a šek v hod-
notě deset tisíc korun. „Nejen jí, ale všem 
občánkům Kraje Vysočina bych chtěl po-
přát, aby byli zdraví a přinášeli rodičům 
radost,“ řekl při návštěvě Běhounek.

Havlíčkobrodská porodnice má ješ-
tě jedno prvenství – v loňském roce se v její 
porodnici narodilo nejvíce dětí v Kraji 
Vysočina. „Celkem se u nás uskutečnilo 1364 po- 
rodů, narodilo se celkem 1379 dětí, měli 

jsme tedy patnáct párů dvojčat,“ 
říká mluvčí Nemocnice Hav- 

líčkův Brod Petra Černo. Poza-
du nezůstaly ani další porod-
nice na Vysočině. V Nemoc-
nici Pelhřimov se na Nový rok 
v 8.00 hodin narodila malá 

Hanička z Petrkova u Pelhři-
mova, v Nemocnici Jihlava při-

šla na svět na Nový rok po poledni 
malá Elen, v třebíčské nemocnici ješ-

tě před obědem přivítali na svět Lucii z Nové 
Říše a nejdéle na první letošní miminko čeka-
la porodnice v Novém Městě na Moravě. To-
máš z Bystřice nad Pernštejnem přišel na svět 
až 2. ledna 2015 v 8.44. Ondřej Rázl

narozených 
dětí  

na Vysočině 
v roce 2014
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Novinky ve Fondu Vysočiny
V letošním roce nabídne Fond Vysočiny 23 grantových 
programů. Kromě pravidelných grantů je připraven 
k vyhlášení jeden nový grantový program. Částka 
1,5 milionu korun je určená na rozvoj cyklodopravy 
a cykloturistiky. Po několikaleté pauze se znovu vrací 
i grant Tábory a Doprovodná infrastruktura cestovního 
ruchu, který se opakuje po dvou letech.

„Největší zájem je o grant Rozvoj 
podnikatelů, ve kterém jsme 
připraveni rozdělit deset 
milionů korun. Další-
mi grantovými pro-
gramy s největším 
převisem žádos-
tí jsou Sportoviš-
tě a Jednorázové 
akce,“ uvedl Vladi-
mír Novotný (ČSSD), 
náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast 
financí a grantových programů. 
Podle jeho informací se začnou 
postupně také vyhlašovat výzvy 

na nové programovací období 
EU, kde je kladen značný důraz 
mimo jiné na vědu, výzkum a ino-
vace. „Proto zkoušíme v granto-

vých programech nabídnout 
i inovační vouchery, což 

jsou další dva milio- 
ny korun, které pů-
jdou na rozvoj 
podnikání v re-
gionu. Jsou urče-
ny firmám na ino-

vace realizované 
například ve spolu-

práci s některou vyso-
kou školou,“ uzavřel Vla-

dimír Novotný.
První letošní krajské grantové 

programy budou vyhlášeny  

27. ledna a další budou přibývat 
v průběhu roku. V loňském 
roce se podařilo podpořit 

prostřednictvím Fondu Vyso- 
činy částkou ve výši přibližně  
50 milionů korun více než 650 
žádostí z celkového počtu 1135, 
kdy vlastní podíl žadatelů obnášel 
přibližně 90,5 milionu korun.

Slovo zastupitele

Závěrem roku 2014 jsme kaž-
dý z nás, zastupitelů Kra-
je Vysočina, bilancovali uply-
nulý rok jak po stránce osobní, 
tak po stránce pracovní, a tak 
mi nezbývá než se pozastavit 
a alespoň zmínit naši společ-
nou práci v Kontrolním výboru 
zastupitelstva Kraje Vysočina.

Kontrola je součástí řízení 
a má zde nepochybně svoje mís-
to. Víte, že jsem týmový hráč, 
a tak musím připomenout, že 
všechny programové body vý-
boru schválené zastupitel-
stvem Kraje jsme řešili napříč 
politickým spektrem zvolených 
zástupců jednotlivých stran. 
Pohodová shoda při tvorbě kon-
trolních skupin a zadání témat 
kontrol jenom dokresluje, že 
zde politická rivalita je na vel-
mi solidním základě zdravého 
rozumu a korektnosti.

V poslední době jsme však 
také zaznamenali nárůst peti-
cí, které okrajově řešíme. Prá-
vo petiční je jedním z ústavně 
zaručených práv občanů ČR. 
Z vlastní zkušenosti z mého 
blízkého okolí musím říci, že 
ve velké míře svůj podpis pod 
petici dávají i občané, kteří 
o celé věci nejsou dostatečně in-
formováni a v řadě případů ne-
čekají ani na postoj správních 
orgánů, které vydávají závaz-
ná stanoviska u jednotlivých 
případů. Vzhledem k tomu, že 
peticí se lze v zásadě domáhat 
čehokoliv, setkáváme se s nimi 
nezdravě často. Vyjádřím zde 
svoje přesvědčení, že každá 
z nich je primárně řešena jako 
podnět občanů Kraje Vysočina 
a každá z nich je vyřízena v zá-
konem stanovených lhůtách.

Závěrem mi dovolte popřát 
všem občanům Kraje Vysočina 
hodně sil a pevné zdraví do no-
vého roku 2015.

Pavel Hodáč
místopředseda  
kontrolního výboru,
zastupitel Kraje  
Vysočina (KSČM)

AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Kraj letos opraví a investuje za více než miliardu korun
Evropské projekty, opravy silnic 
a rekonstrukce školských zaříze-
ní. Do těchto tří odvětví poputu-
jí v roce 2015 z krajské pokladny 
nejvydatnější sumy. Celkově vy-
členil Kraj na opravy a investi-
ce v letošním roce miliardu a tři 
sta milionů korun. Největší díl 
ukrojí evropské projekty, mezi 
něž patří například transforma-
ce sociálních služeb, moderni-
zace a standardizace vybavení 
Zdravotnické záchranné služ-
by Kraje Vysočina nebo projekt 
Úspory energií v zařízeních zři-
zovaných Krajem Vysočina, kdy 
dojde k zateplení školských bu-
dov. „Realizací klesne energetic-
ká náročnost budov, což zmírní 
negativní vliv na životní prostře-
dí a v dalších letech pak výrazně 
sníží náklady na vytápění,“ uve-
dl Zdeněk Chlád (ČSSD), rad-
ní Kraje Vysočina pro oblast ži-
votního prostředí a zemědělství. 
Nejrozsáhlejší dopravní akcí to-
hoto roku bude průtah Morav-
skými Budějovicemi, který si 
vyžádá více než 26 milionů ko-
run. Velké opravy začnou také 
ve dvou nemocnicích. 

„Nejvyšší nárůst v rozpočtu 
zaznamenala kapitola nemovitý 

majetek, v souladu s rozpočto-
vým výhledem plánujeme rozjezd 
dvou zásadních akcí v našich 
nemocnicích,“ sdělil náměstek 

krajského hejtmana Vladimír 
Novotný (ČSSD). V Jihlavě tak 
odstartuje kompletní rekon-
strukce a přístavba pavilonu 

interny, v třebíčské nemocnici 
bude zahájena demolice stáva-
jících nevyhovujících budov, 
výstavba nového pavilonu a dalších 
pracovišť. Jinou nemalou krajskou 
investicí roku 2015 je šedesát šest 
milionů korun na novou přístavbu 
domova důchodců pro klienty se 
stařeckými demencemi v Domově 
důchodců Proseč u Pošné. Za šest 
milionů korun bude letos zajištěna 
a opravena střešní konstrukce 
na hradě Roštejn. „Kraj Vysočina 
dlouhodobě patří mezi kraje, které 
hospodaří velmi dobře. Snižujeme 
svoje zadlužení, hospodaříme 
s kladným saldem. Přál bych si, 
abychom stejné postavení udrželi 
i nadále,“ podotkl náměstek 
Novotný.

 Lucie Pátková

Plánované výdaje na opravy  
a investice v roce 2015 (v tis. Kč)
Odvětví doprava 268 000

Odvětví školství 200 900

Odvětví zdravotnictví 179 600

Odvětví kultura 8 500

Odvětví sociální věci 103 000

Evropské projekty 585 863

Výdaje celkem 1 345 863

Stavební úpravy Nemocnice Třebíč odstartovalo zbourání staré kotelny, 
včetně třicet metrů  vysokého komína.
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V letošním roce se mohou znovu ucházet pořadatelé dětských táborů o pod-
poru z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Tábory.

Domky v Bystřici 
a Velkém Meziříčí už 
mají své obyvatele
Čtyřiadvacet klientů Ústavu 
sociální péče (ÚSP) Křižanov bydlí 
nově v Bystřici nad Pernštejnem 
a Velkém Meziříčí. V každém 
z měst obývají dva domky pro 
šest osob. Stavby za třicet jedna 
milionů korun vyrostly za necelý 
rok. V Bystřici vznikly také prosto-
ry pro terapie a denní aktivity. 
Personál, který se stará o chod 
jednotlivých domácností, se snaží 
o každodenní zapojování klientů 
do zahradních i domácích prací 
a aktivního trávení volného času.

„Klienti chodí do školy, navště-
vují terapeutické dílny a využívají 
nabídky služeb ve městě,“ vysvět-
lila ředitelka ÚSP Křižanov Marie 
Bartošková. Jedním z cílů trans-
formovaného bydlení je začlenit 

lidi s postižením do běžné spo-
lečnosti. Proto se vybíraly takové 
lokality, jež by klienty neodtrhly 
od dění: ve Velkém Meziříčí se 
stavělo ve čtvrti s rodinnou zá-
stavbou, bystřické domky jsou 
nedaleko centra města. „Věřím, 
že se našim novým sousedům 
bude život v Bystřici líbit,“ pro-
hlásil starosta Bystřice nad Pern-
štejnem Karel Pačiska (ČSSD). 
Stěhování dalších šestapadesáti 
klientů křižanovského ústavu je 
v plánu na listopad, kdy by mělo 
být připraveno devět domků v Ka-
dolci, Křižanově a Osové Bítýš-
ce. „Transformací křižanovského 
ústavu jsme si ověřili správnost 
volby nového způsobu péče o lidi 
se znevýhodněním,“ uvedl kraj-
ský radní pro sociální oblast Petr 
Krčál (ČSSD). Kromě ÚSP Křižanov 
prochází na Vysočině transformací 
Domov bez zámku a Domov Jeřa-
bina. Náklady na transformační 
projekt hradí z největší části Ev-
ropská unie. Další výdaje financu-
je Kraj Vysočina. Celková hodnota 
projektů je přibližně 350 milionů.

Lucie Pátková

Více info na: www.fondvysociny.cz

Vysočina se rozrostla o další Family Point
Nové centrum otevřené 
rodinám a jejich 
příslušníkům bez 
rozdílu věku má nově 
také krajská metropole 
Jihlava. Centrum 
provozované Krajem 
Vysočina najde veřejnost 
od poloviny ledna na ulici 
Palackého v Jihlavě.

Jde o místo přátelské rodině, 
které umožňuje rodičům dítě 
ve městě přebalit nebo nakr-
mit, přijít si třeba jen odpoči-
nout nebo navštívit odborné 
i populární přednášky. V nepo-
slední řadě také získat informa-
ce o prorodinných a volnoča-
sových aktivitách nebo využít 
kariérního poradenství. Ve stej-
ných prostorách v Palackého 
ulici najde své zázemí také Se-
nior Point, který se přestěhuje 

z budovy Krajského úřadu Kraje 
Vysočina.

„Senior Point se zaměřuje 
na služby a pomoc lidem v před-
seniorském a seniorském 
věku. Zájemci se tady dozvědí 
informace o problematice 
aktivního stárnutí, celoži-
votního vzdělávání nebo také 
zdravého životního stylu. 
Získají rovněž například 
informace o fungování veřejné 
správy nebo sociálních a zdra-
votních služeb na Vysočině,“ 
vysvětluje radní Kraje Vysočina 
pro oblast sociálních věcí 
Petr Krčál (ČSSD). Už v roce 
2013 se otevřel Family Point 
v Havlíčkově Brodě, loni násle-
dovalo otevření kontaktního 
místa v Třebíči. Budování Family 
Pointů je v našem kraji jednou 
z klíčových aktivit projektu 
Žijeme a pracujeme na Vysočině.

Monika Brothánková
Třetí Family Point Vysočiny v Jihlavě nabízí služby také seniorům, spojil se 
se Senior Pointem, který sídlil dosud v Krajském úřadě v Jihlavě. 

56 
milionů 
korun

rozpočet Fondu 

Vysočiny 2015

Eva Vorálková

Jeden z nejmodernějších 
ultrazvuků v ČR je 
na Vysočině

Gynekologické oddělení Nemocni-
ce Jihlava má nově k dispozici ul-
trazvuk, který je rychlejší a přes-
nější než dosavadní přístroje. 
Nejvíce ho využijí ženy, které mají 
onkologický problém. Moderní 
zařízení zpřesňuje diagnostiku 
a pomůže zrychlit rozhodování, 
jak postupovat v léčbě. Umožňuje 
zároveň odběr vzorků nádorových 
tkání, a to s malým zatížením 
pacientek. Další využití najde 
u prenatálního vyšetření nastáva-
jících maminek a při screeningu 
vývojových vad. Nastávající 
rodiče budou mít i šanci získat 
trojrozměrný obrázek miminka 
v reálném čase a po vyšetření 
si odnést záznam fotografie či 
vyšetření z ultrazvuku. Cena 
přístroje je dva a půl milionu 
korun a je součástí Komplexního 
onkologického centra.
 Petr Palovčík
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Nemocnice Pelhřimov 
zachránila Černovice 
Nemocnice Pelhřimov od začátku roku 
2015 zajišťuje v Černovicích na Pel-
hřimovsku činnost obvodního lékaře. 
Město a nedaleký ústav sociální péče 
v Lidmani by byl bez této pomoci bez 
praktika. Dlouholetá lékařka na konci 
roku odešla do důchodu a vítězka 
výběrového řízení čtrnáct dnů před 
začátkem praxe oznámila, že nena-
stoupí. „Odcházející lékařka měla přes 
tisíc registrovaných pacientů a další 
stovku v lidmaňském Domově, museli 
jsme najít řešení,“ popisuje důvody 
iniciátor řešení, vysočinský hejtman 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) a dodá-
vá: „Praktických lékařů je nedostatek 
v celé republice, přesto věříme, že 
se nám v budoucnu podaří najít jiné 
řešení.“

V pondělí, ve středu a v pátek tak 
ordinuje internistka Lucie Křivohlavá. 
„Zajištění této služby není kmeno-
vou povinností nemocnic, ale nechtěli 
jsme nechat město na holičkách,“ 
vysvětluje okolnosti ředitel Nemoc-
nice Pelhřimov Jan Mlčák. Nemoc-
nice navíc pomáhá i se zajištěním 
léků, protože ve městě nefunguje ani 
lékárna.

„Za pomoc z vedení Kraje Vysočina 
při hledání řešení jsme skutečně vděč-
ní. Připravujeme nové výběrové říze-
ní, ale to je otázka minimálně dvou 
měsíců a nedokážu si představit, co by 
lidé dělali,“ komentuje situaci starosta 
města Jan Brožek (Hasiči pro Černo-
vicko). Petr Palovčík

http://www.fondvysociny.cz
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Členové zastupitelských klubů KDU-ČSL, Pro Vysočinu, KSČM a ODS se ohlédli za uplynulými dvanácti měsíci a hodnotí rok 2014, činnost Zastupitelstva Kraje Vysočina, jednotlivých klubů i život regionu jako 
celku. Zástupci TOP 09 svou možnost vyjádřit se v lednových novinách Kraj Vysočina redakci odmítli.

Miroslav 
Houška
zastupitel Kraje Vysočina (KDU-ČSL) 

My, krajští zastupitelé František Bradáč, 
Miroslav Houška, Vít Kaňkovský, Jan Ka-
sal, Tomáš Kučera, Václav Kodet a Josef 
Mach, jsme v loňském roce přibrali do svého 
klubu zastupitelů za KDU-ČSL Jaroslava 
Maxe Kašparů. Můžeme tak pro kraj praco-
vat v kolektivu osmi lidí.

Vedle běžných povinností zastupitele jsem 
měl v létě loňského roku možnost účastnit 
se mise v Bělorusku. Úkolem bylo prozkou-
mat možnosti hospodářské spolupráce v tam-
ní Minské oblasti. Mise vyvrcholila podpisem 
Memoranda o spolupráci a byla tak krajský-
mi zastupiteli otevřena brána pro obchodní 
činnost firem z Vysočiny. Zájemci o podnikání 
v Bělorusku mohou uplatnit svou produkci ze-
jména z oblasti výroby technologií, strojírenské 
a potravinářské technologie. Zájem je i o oblast 

zdravotnictví, naše zkušenosti s transforma-
cí Zdravotnické záchranné služby. Jsem rád, 
že jsem v uplynulém roce mohl přispět k hos-
podářskému rozvoji podnikatelů na Vysočině.

Marie Černá 
zastupitelka Kraje  
Vysočina (Pro Vysočinu)

Minulý rok, stejně jako všechny předcházejí-
cí, mně především velmi rychle, tentokrát 
možná ještě rychleji, uběhl. Byl ve znamení 
stavebního ruchu jak na krajských silnicích 
a dalším majetku kraje, tak na území měst 
a obcí, kde se také využívaly poslední mož-
nosti evropských programů z minulého pro-
gramovacího období. Je to dobře, protože ev-
ropské peníze významně přispěly nejen 
ke zlepšení situace na našich silnicích, ale 
také k pozitivním změnám na tváři vysočin-
ských měst a obcí.

Červen byl ve znamení návštěvy prezi-
denta republiky v našem kraji. Na podzim 

proběhly komunální volby, ze kterých vze-
šly někde nové, jinde staronové reprezen-
tace měst a obcí jako nejbližších partnerů 
kraje. Takže vzhůru do nového roku, jed-
noho z mála bez voleb (doufejme). A přeje-
me všem našim spoluobčanům hodně zdra-
ví a sil.

Drahoslav Oulehla
zastupitel  
Kraje Vysočina (KSČM)

Při hodnocení minulého roku převažují pozi-
tiva. Které je stěžejní? Skutečnost, že kraj-
ské hospodaření končí opět přebytkem. Po-
dotýkám, že to je již pošesté, tedy každý rok 
od doby, kdy levice vystřídala pravici ve vede-
ní Kraje Vysočina. Z těch dalších úspěchů 
chci jmenovat alespoň dva. Jednak hladký 
průběh VI. zimní olympiády dětí a mládeže. 
Pořadatelské role se Kraj zhostil výtečně, 
což ocenili nejen přímí účastníci, ale i Český 
olympijský výbor.

To druhé pozitivum není tak transparent-
ní, ale je velmi důležité. Kraj ve spoluprá-
ci se složkami IZS se velmi aktivně podílel 
na maximálně možné bezpečnosti uživa-
telů dálnice D1 ve velmi složitých podmín-
kách počátečních etap její rekonstrukce.

Na závěr chci za klub KSČM poděko-
vat členům samosprávy i pracovníkům KÚ 
za spolupráci v roce minulém a popřát všem, 
spoluobčanům v našem kraji, vše dobré 
v roce 2015.

Ota Benc
zastupitel  
Kraje Vysočina (ODS)

Rok 2014 – nezodpovězené otázky
1. Je opravdu vhodné, aby Kraj Vysoči-

na a jeho organizace reprezentovaly a řídi-
ly osoby obviněné z rozsáhlého korupčního 
jednání?

2. Pochopí konečně hejtman Jiří Běhou-
nek, že tvrdošíjné lpění na mnoha funkcích 

není otázkou jeho času, jeho peněz, jeho 
organizace práce, ale vyššího principu 
mravního?

3. Uvědomí si Rada Kraje Vysočina, že 
otevřela Pandořinu skříňku těžby uranu 
na Vysočině, aniž by se ptala na mínění lidí 
a samosprávy v obcích, kterých se těžba pří-
mo dotkne? Začne o tom s námi alespoň ně-
jak mluvit?

4. Napraví vedení kraje a koalice socialis-
tů a komunistů své pochybení, kdy do své-
ho kontrolního řádu zapracovala totalitní 
mechanismy, které zakazují opozici a všem 
občanům pokládat dotazy podle vlastní 
úvahy?

5. Získá vedení kraje dostatek soudnosti 
a zruší konečně zbytečné, drahé a mnohdy 
škodlivé umělé placené funkce pro komunis-
tické papaláše?

6. Pochopí pan hejtman, že vzdělávací sys-
tém nemá za úkol produkovat „pracovní vy-
bavení pro firmy“, ale že má mnohem hlubší 
a širší souvislosti?

Poskytne nám rok 2015 alespoň pár jas-
ných odpovědí?

leden 2015 AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Postřehy zastupitelů

Rok 2014 měl 
očima hejtmana 
Kraje Vysočina 
mnoho podob

Vrátím se velice stručně pouze 
ke třem vybraným událostem.

VOLBY – nevyhnuly se nám 
ani v loňském roce. Volili jsme 
do Evropského parlamentu, roz-
hodovali o nových obecních sa-
mosprávách a na Vysočině také 
o dvou nových senátorech. Vý-
sledky všech voleb opět potvrdi-
ly, že lidé chtějí změnu tam, kde 
něco nefunguje, a to je dobře.

ČÍNA – Spolupráce Kraje 
Vysočina se zahraničními part-
nery nabrala nový směr. Vysoči-
na hostila podnikatelské fórum 
a pozvání do regionu přijalo ně-
kolik desítek čínských podnika-
telů, kteří hledají nové partnery. 
Návštěva čínské delegace byla 
završena podpisem Memoranda 
o spolupráci mezi Krajem Vyso-
čina a provincií Chu-pej.

HRDINSTVÍ – 14. října 2014 
nasadil šestnáctiletý Petr Vej-
voda vlastní život, aby ochránil 
svou spolužačku před útokem 
duševně narušené ženy. Tragé-
die, ke které došlo na střední 
škole ve Žďáru nad Sázavou, 
poukázala na nedokonalosti 
současného systému dohledu 
nad duševně nemocnými lid-
mi a byla na začátku nespo-
četných kontrol bezpečnosti 
ve školách. Stejně jako Petrova 
rodina bych si přál, aby tato 
tragédie zamezila dalším.

Rok 2014 byl rokem, kdy 
krajští zastupitelé svými rozhod-
nutími posunuli život v regionu 
opět o kus dál. Všem jim za to 
patří obrovské díky. Je přirozené, 
že se 45 osobností v zastupitel-
ských lavicích ne na všem shod-
ne, ale i to je demokracie. Stále 
platí, že černá je černá a bílá 
je bílá. Stejně tak, že na stejné 
otázky jsou přirozeně stále stej-
né odpovědi, i když jejich obsah 
se nemusí všem líbit.
 Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) 

hejtman Kraje Vysočina

Evropské dotace
Agenda evropských projektů je 
v posledních letech jednou z nej-
sledovanějších aktivit kraje. „V le-
tošním roce se postupně realizo-
valy a proplatily projekty za více 
než 900 milionů korun, a to mlu-
víme pouze o projektech admini-
strovaných Krajem Vysočina. Ne-
zdá se to, ale během plánovacího 
období 2007 – 2013 se Vysočině 
podařilo realizovat projekty za té-
měř devět miliard korun. Skokově 
viditelně aktivnější začal být kraj 
však až v roce 2009, kdy se nám 
podařilo vyčerpat během dvanácti 
měsíců 2,3 miliardy korun, “ upo-
zorňuje Martin Hyský (ČSSD), 
radní kraje pro oblast regionál-
ního rozvoje, a vyslovuje uznání 
všem administrátorům krajských 
projektů. Dovést projekt do úspěš-
ného konce přes všechny složitosti 
a administrativní překážky je hod-
ně komplikované. Jen pro zajíma-
vost: od začátku programovacího 
období se na Vysočině díky pro-
středkům Regionálního operač-
ního programu Jihovýchod poda-
řilo modernizovat 252 km silnic II. 
a III. třídy, vybudovat téměř 51 km 
nových cyklistických tras, zrekon-
struovat 15 památkových objektů 
a modernizovat a přístrojově do-
vybavit všech pět krajských ne-
mocnic. Evropské peníze v regio-
nu nepřehlédnete.

Majetek a doprava
Bilance roku 2014 v oblasti kraj-
ské dopravy a péče o komunika-
ce má největší vypovídací hod-
notu právě v absolutních číslech. 
V roce 2014 kraj opravil a moder-
nizoval celkem 123,5 km silnic 
a devět mostů za zhruba 703,6 
mil. korun. S ohledem na mož-
nosti čerpání dotací z EU, s při-
hlédnutím ke kondici krajského 
rozpočtu a s maximálním admi-
nistrativním nasazením se zá-
konem o veřejných zakázkách 
v zádech jde téměř o maximum 
toho, co bylo možné letos stih-
nout. „Ostatně svědčí o tom i re-
akce řidičů, kteří uzavírky opra-
vovaných silnic velice intenzivně 
vnímají. Pokud občané využívají 
veřejné dopravy, pak byly na kon-
ci roku posíleny víkendové auto-
busové spoje v délce asi 200 tisíc 
kilometrů,“ vyjmenovává Libor 
Joukl (ČSSD), náměstek hejt-
mana pro oblast dopravy a ma-
jetku. Pokud jde o krajský ne-
movitý majetek, který byl loni 
zhodnocen, opraven a nově po-
řízen za více než 505 milionů Kč, 
jmenujme akce dokončení areá-
lu Domova důchodců ve Ždírci, 

výstavba výjezdového stanoviště 
ZZS Kraje Vysočina v Habrech, 
generální rekonstrukce jídelny 
SPŠ a SOU Pelhřimov.

Životní prostředí 
a zemědělství
Podpora oblasti výstavby a obno-
vy vodohospodářské infrastruk-
tury, podpora prezentace nezis-
kových organizací v agrárním 
sektoru, příspěvky na obnovu, 
zajištění a výchovu porostů, pří-
spěvek na ekologické a vůči pří-
rodě šetrné technologie, ekolo-
gická výchova v roce 2014 vysoce 
přesáhla částku 100 milionů ko-
run, která pomohla stovkám ža-
datelů. „V oblasti ochrany přírody 
byla vyhlášena dvě zvláště chrá-
něná území a nově vyhlášena pří-
rodní památka Ptáčovské rybníky. 
Na péči o maloplošná zvláště chrá-
něná území bylo uzavřeno více než  
130 smluv,“ doplňuje Zdeněk Chlád 
(ČSSD), radní kraje pro oblast ži-
votního prostředí a zemědělství. 
Z OP Životní prostředí bylo ošet-
řeno devět velkých parků a v rám-
ci projektů úspor energií byly sta-
vebně dokončeny, resp. zatepleny 
dva objekty (Obchodní akademie 
v Havlíčkově Brodě a diagnostický 

pavilon v Nemocnici Jihlava) a de-
vět projektů k úsporám energií (za-
teplení fasád, výměna oken a dveří 
apod.) je připravováno k realizaci 
na letošní rok.

Kultura, památková 
péče a cestovní ruch
V roce 2014 byla vytvořena nová 
pozice cyklokoordinátora, jehož 
pracovní náplní bude postupné na-
plňování priorit vyplývajících z cyk- 
lostrategie a zpracování Studie 
proveditelnosti pro webový cyklo-
portál. „Webová prezentace je vel-
mi důležitá pro kulturní instituce 
kraje. V letošním roce došlo na roz-
šíření tematických webových  
stránek www.dedictvivysociny.cz 

o sekci Živá kultura, a to zhruba 
o 650 nových hesel. Pro všechny 
tradiční návštěvníky muzeí a ga-
lerií byla připravena ojedinělá spo-
lečná výstava všech muzeí a gale-
rií zřizovaných Krajem Vysočina 
Poklady Vysočiny, Muzeum Vyso-
činy Jihlava otevřelo nové expozi-
ce a Hrad Kámen se začal připra-
vovat na revitalizaci části areálu,“ 
vyjmenovává Marie Kružíková 
(ČSSD), radní kraje pro oblast kul-
tury, památkové péče a cestovního 
ruchu.

Školství a sport
Přesně před rokem prošel Kraj Vy-
sočina úspěšně pořadatelstvím 
Zimní olympiády dětí a mládeže. 
Zúčastnilo se jí více než tisíc zá-
vodníků, pro které jsme vytvoři-
li pobytové i sportovní podmín-
ky. Úspěšné vystoupení mladých 
sportovců našeho kraje završilo ví-
tězství v hokejovém turnaji. Pokud 
všem sportovním nadějím a talen-
tům u nás na Vysočině chutnalo, 
pak to pro nás byl dárek k 50. výro-
čí školního stravování. „V polovině 
roku jsme dokončili dlouho připra-
vovaný a diskutovaný transfor-
mační proces středních škol. Z 18 
vybraných středních škol vznik-

lo osm nových právních subjek-
tů. Ve spolupráci s firmou Bosch 
Diesel s.r.o. byla dokončena me-
todika používání stavebnic Mer-
kur ve výuce pracovních činnos-
tí v základních školách. Merkury 
jsou už na 33 školách. V návaznos-
ti na tuto iniciativu proběhl první 
ročník soutěže Stavíme z Merku-
ru,“ doplňuje krajská radní pro ob-
last školství, mládeže a sportu Jana 
Fialová (ČSSD). Krajská technická 
centra jsou díky evropským dota-
cím postupně dovybavována CNC 
obráběcími stroji, 3D tiskárnami 
a 3D scannery, robotickými rame-
ny a laboratořemi pro studium ro-
botických prvků v hodnotě téměř 
50 milionů korun.

Sociální věci
Klíčovým úkolem v této oblasti 
byla pro úřad příprava na přechod 
financování provozních nákladů 
z MPSV na kraje. V rámci tohoto 
procesu bylo nutné vypracovat pří-
slušná pravidla pro dotační říze-
ní, aktualizovat Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb, organi-
začně zabezpečit podávání žádos-
tí o dotace ze strany poskytovatelů 
sociálních služeb a zajistit podání 
souhrnné žádosti na MPSV. „S tím 
souviselo také získání prostředků 
na provoz azylových domů a sociál-
ních rehabilitací dosud financova-
ných z evropských prostředků pro-
střednictvím tzv. individuálního 
projektu kraje. Šlo o částku blížící 
se 36 milionům korun. V roce 2014 
poslal stát do regionu na sociální 
služby více než 397 milionů korun, 
dalšími 100 miliony pomohl zajis-
tit sociální služby kraj,“ vypočítá-
vá radní Kraje Vysočina pro oblast 
sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). 
Rok 2014 se také nesl v duchu po-
kračování procesu Transformace 
sociálních služeb, kterým prochází 
v Kraji Vysočina tři zařízení – Do-
mov Jeřabina v Těchobuzi, Ústav 
sociální péče Křižanov a Domov 
bez zámku v Náměšti nad Oslavou. 
V roce 2014 bylo otevřeno nové by-
dlení na pěti místech regionu.

Finance a transparentnost
Kraj Vysočina hospodaří v čer-
ných číslech, chová se odpověd-
ně a každoročně vykazuje klad-
ný hospodářský výsledek. Tato 
informace by sama o sobě moh-
la stačit, vystihuje realitu, ale 
Vysočina má potřebu jít dál, 
a tak v polovině loňského roku 
krajští analytici spustili webo-
vou aplikaci, která představu-
je krajský rozpočet transparent-
ní, populární, až hravou formou 
prostřednictvím tzv. klikacího 
rozpočtu, kde jednotlivé výdaje 

na veřejné služby jsou dostupné 
až na úroveň čísla dokladu. Dal-
ším krokem k transparentnos-
ti hospodaření je zveřejnění po-
hybů zůstatků na všech účtech 
kraje. A do třetice byla před kon-
cem roku spuštěna mapa inves-
tic, oprav a dotací. „Veřejnost 
si už teď může prohlédnout ja-
koukoliv část regionu s budova-
mi v užívání krajských škol, ne-
mocnic, zařízení sociální péče 
nebo organizací z oblasti kultury 
včetně výše investic a oprav těch-
to nemovitostí. Prozatím je zob-
razování mapy budov a výše vý-
dajů na jejich obnovu oddělené, 
nicméně od února bude vše kom-
pletně propojeno, a tak po ně-
kolika kliknutích můžete získat 
ucelenou informaci kde, na co 
a kolik kraj na své organizace 
investuje,“ vysvětluje náměstek 
hejtmana pro oblast financí Vla-
dimír Novotný (ČSSD).

Kontrola
Práce krajských kontrolorů byla 
v letošním roce zpestřena zásadní 
legislativní změnou zákona o kon-
trole, resp. přijetím nového kont-
rolního řádu. Během roku se dále 
stačila různým způsobem změnit 
další asi sedmdesátka právních 
předpisů, a tak klobouk dolů před 
počtem uskutečněných plánova-
ných kontrol. „V samostatné pů-
sobnosti pracovníci odboru kont-
roly provedli více než 120 kontrol 
například u krajských příspěvko-
vých organizací nebo u příjemců 
podpor z Fondu Vysočiny, vesměs 
bez zásadních zjištění o porušení 
kázně, což je chvályhodné. Přes 
tisícovku kontrol provedl odbor 
kontroly na obcích. Zde už bylo 
nedostatků více, nejčastěji v účet-
nictví a inventarizaci majetku 
a závazků,“ vyjmenovává krajský 
radní pro oblast kontroly Petr Pi-
ňos (ČSSD).
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Dva rodinné domy pro bydlení handicapovaných spoluobčanů vyrostly z ini-
ciativy Kraje Vysočina v Pelhřimově. Pozvání k prohlídce nových domácností 
přijali krajský radní pro oblast sociálních věcí Petr Krčál a tehdejší starosta 
Pelhřimova Leopold Bambula.
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Kraj Vysočina v létě 2014 zprůjezdnil obchvat obce Jamné. Náměstek hejtma-
na pro dopravu Libor Joukl úsek dlouhý 1,76 km otevřel krátce před prázdni-
nami. Celkové náklady stavby se vyšplhaly na 156 milionů korun.

http://www.dedictvivysociny.cz


4 www.ikrajvysocina.cz

Partnerství s Běloruskem 
se rozšiřuje na zdravotnictví
Skupina čtyř lékařů z Minské ob-
lasti Běloruska přijela na pozvá-
ní hejtmana Jiřího Běhounka (nez. 
za ČSSD) na Vysočinu. Během in-
tenzivního třídenního programu 
se lékaři seznámili s fungováním 
Zdravotnické záchranné služby 
Kraje Vysočina i většiny krajských 
nemocnic.

„Největší zájem vzbudil pro-
pracovaný systém přednemoc-
niční zdravotní péče poskytované 
obyvatelům našeho kraje. Nejen 
letecká záchranná služba a vy-
bavení zásahových vozidel, ale 
především elektronický systém 
komunikace mezi zásahovými vo-
zidly, operačním střediskem i ne-
mocnicemi může být využitelným 
vzorem pro připravované změ-
ny ve zdravotnictví Běloruska,“ 

uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD).

Vzhledem k odborné specializa-
ci hostů se předmětem zájmu stala 

v nemocnicích anesteziologic-
ko-resuscitační oddělení, emer-
gency, intenzivní kardiologická 
a neurovaskulární péče i péče po-
skytovaná onkologicky nemoc-
ným. Závěrečné části programu se 
zúčastnil i velvyslanec Běloruska 
v České republice Vasilij Michaj-
lovič Markovič. Memorandum 
o spolupráci mezi Krajem Vyso-
čina a Minskou oblastí Běloruska 
podepsal Jiří Běhounek a před-
seda Minského oblastního vý-
konného výboru Semjon Boriso- 
vič Šapiro už 26. září 2014. Min-
ská oblast je rychle se rozvíjející, 
perspektivní region i zajímavý trh 
a nabízí atraktivní příležitosti pro 
podniky z regionu. Už po prvních 
návštěvách se rýsují konkrétní 
projekty. Kateřina Svobodová

AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Soutěž Stavba roku 
Kraje Vysočina 2014 
zahájena
Investoři a architekti mohu přihlašo-
vat své realizace do soutěže Stavba 
roku Kraje Vysočina 2014, oceňující 
estetickou a řemeslnou kvalitu staveb, 
až do poloviny května 2015. Odborná 
porota pak v kategoriích Novostavby 
a rekonstrukce občanské vybavenosti, 
Stavby pro bydlení, Dopravní a inže-
nýrské, Průmyslové a technologické, 
Vodohospodářské a ekologické stavby 
a Revitalizace veřejných prostranství 
rozhodne o vítězích.

Formou sms hlasování se může 
zapojit i veřejnost. Individuální ceny 
udělí ČKAIT a hejtman Jiří Běhounek, 
který nad 13. ročníkem převzal zášti-
tu. „Doba nevzhledných betonových 
krychlí či podnikatelského baroka je 
snad už pryč a mě to těší. Záleží mi 
na tom, jak vypadá okolí míst, kde žiji 
a pracuji, a jistě nejsem sám,“ komen-
tuje své zapojení Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD).

Soutěž se týká staveb zkolaudova-
ných a uvedených do zkušebního pro-
vozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 
2014. Petr Palovčík

fo
to

: a
rc

hi
v 

Kr
aj

e 
Vy

so
či

na

Běloruští lékaři navštívili mimo jiné pavilon urgentní a intenzivní péče 
Nemocnice Jihlava.

Petr Palovčík

O titul Zlatý Ámos 
bojují i čtyři učitelé 
z Vysočiny

Ve 22. ročníku ankety o nejoblíbe-
nějšího učitele je přihlášeno  
55 pedagogů z celé republiky. 
O titul Zlatý Ámos se letos ucházejí 
i čtyři učitelé z Kraje Vysočina.

Do tradiční ankety přihlásili žáci 
a studenti Tomáše Jůzla ze Základ-
ní školy Hálkova v Humpolci, Ilonu 
Růžičkovou z katolického gymná-
zia v Třebíči, Blanku Urbanovou ze 
Základní školy v Batelově a Barboru 
Voldřichovou z Gymnázia Jihlava. 
Všichni zástupci Vysočiny se nejprve 
utkají v regionálním kole, které se 
koná v polovině února. „Regionální 
kola jsou zároveň oceněním všech, 
kteří byli svými žáky na titul Zlatý 
Ámos navrženi. Jsou to nejoblíbe-
nější učitelky a nejoblíbenější učite-
lé na jednotlivých školách a uznání 
jim právem patří,“ říká ředitel an-
kety Slávek Hrzal. Následovat bude 
semifinále, o držiteli titulu Zlatý 
Ámos se pak rozhodne na konci 
března. Ondřej Rázl

Více na www.stavbavysociny.cz.

Parky u domovů 
dostaly novou tvář
V posledních dvou letech se řada 
parků v blízkosti sociálních zařízení, 
dětských domovů a nemocnic Kraje 
Vysočina proměnila k nepoznání. 
K jejich změně výrazně přispěly 
evropské peníze v rámci projektu 
Revitalizace parků v zařízeních zři-
zovaných Krajem Vysočina. Celkem 
odborníci obnovili sedm parků, když 
odstranili staré a zničené dřeviny, 
ošetřili ty stávající a nově vysá-
zeli další zeleň a založili trávníky. 
Upravené přírody si tak budou moci 
zjara užívat děti z dětských domovů 
u Budkova na Třebíčsku nebo v Nové 
Vsi u Chotěboře na Havlíčkobrodsku.

Nový kabát dostaly také parky 
u Domova důchodců v Mitrově nebo 
v Proseči-Obořišti, dále zeleň v Ústa-
vech sociální péče v Těchobuzi a v Kři-
žanově. Peníze na revitalizaci také 
změnily tvář parku v blízkosti nemoc-
nice v Havlíčkově Brodě. „V současné 
době kraj zahajuje realizaci nového 
projektu na obnovu zámeckého parku 
ve Zboží a parku u Hradu Kámen,“ 
doplňuje Zdeněk Chlád (ČSSD), radní 
Kraje Vysočina pro oblast životního 
prostředí a zemědělství.

 Monika Brothánková
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Vysočinu čeká tradiční sčítání zvěře
Každý rok v únoru a v březnu vyrá-
žejí myslivci do přírody, aby ověři-
li počty zvěře. Letos sčítání zvěře 
připadne na 7. února a 7. března. 
„Povinnost stanovit termíny sčí-
tání zvěře ukládá krajskému úřa-
du zákon o myslivosti. Pravidel-
ná kontrola stavů zvěře je nutná 
mimo jiné k dobrému hospodaře-
ní v honitbách a napovídá, jak zvěř 
přežila zimu,“ přibližuje důvody 
sčítání radní Kraje Vysočina pro 
oblast lesního hospodářství Zde-
něk Chlád (ČSSD). Prakticky se 
sčítá pomocí přímého pozorování 

v kombinaci se za-
znamenaným po-
čtem stop a dal-
ších pobytových 
znaků. „Početní 
stavy některé zvě-
ře stoupají, jiné klesají. 
Mnohdy je mezi nimi zá-
vislost. Například na po-
kles počtu zajíce polního má 
mimo jiné vliv počet prasat, která 
jsou pro něj predátorem,“ vysvět-
luje vedoucí krajského oddělení 
lesního hospodářství a myslivosti 
Jiří Bartoš.

Na základě získaných 
údajů, například o po-

čtech srnčí zvěře, 
zajíců nebo pra-
sete divokého, 
uživatelé honi-
teb sestavují plá-

ny lovu tak, aby 
dodrželi příslušné 

stavy zvěře. Změny 
v počtu zvěře v jednot-

livých honitbách proti loňské-
mu roku budou známé začátkem 
dubna.

 Monika Brothánková

Druhy zvěře Stavy v posledních letech

2010 2011 2012 2013

zvěř srnčí 30 324 29 515 28 136 28 258

černá zvěř (prase divoké) 2 810 3 191 3 229 3 350

zajíc polní 27 000 26 948 25 335 24 066

kachna divoká 11 556 11 431 12 919 11 255

liška obecná 5 559 x 6 235 5 700

sojka obecná 13 815 x 14 125 13 597

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Možná bychom si 
toho měli více vážit

Společně s tisíci dal-
ších jsem tradičním 
výstupem na vrchol 
Vysočiny Javořici 
oslavil konec roku 
2014. Mnozí ale sla-

vili jinak a jinde. V naprosté většině 
případů to byly, jak jsme již po léta 
zvyklí, oslavy pohodové, přátelské 
a radostné.

Možná bychom si toho měli více 
vážit. Možná bychom měli více pře-
mýšlet o tom, že přes všechny pro-
blémy, které máme, je Vysočina 
a celá naše země velmi dobrým mís-
tem pro život.

To, že tomu tak je, má dozajista 
více důvodů. Jsem přesvědčen, že 
jedním z nejvýznamnějších jsou naše 
tradiční hodnoty a zásady, které dlou-
hodobě dodržujeme a ctíme. Mám 
na mysli naše tradiční rodinné soužití 
a tradiční demokratické a křesťanské 
zásady, které nám umožňují v našich 
obcích a krajích slušně a svobodně 
žít a spolupracovat.

Proto možná stojí za to si nyní 
na začátku roku uvědomit, že kaž-
dý z nás je vlastně svým způsobem 
strážcem těchto tradičních hodnot 
a zásad. Posilujeme je, nebo naopak 
oslabujeme třeba jen tím, jak je sami 
dodržujeme.

Přeji nám všem proto tradiční 
a požehnaný rok 2015.

Miloš Vystrčil
 zastupitel Kraje Vysočina (ODS), senátor

Letošní přijímací zkoušky
Naprostá většina 
středních škol na Vysočině 
využije centrálně 
zadávané testy přijímacích 
zkoušek. Zapojení škol je 
dobrovolné, ale v dalších 
letech už budou jednotné 
testy z českého jazyka 
a matematiky povinné pro 
všechny střední školy.

V letošním testovacím kole není 
centrálně stanovena hranice při-
jetí, tedy minimální úspěšnost 
žáka umožňující přijetí na zvo-
lenou školu. Garant testování 
Cermat pouze určuje doporuče-
nou hodnotu. Rozhodující slovo 
má v tomto případě vedení pří-
slušné školy. Hranice pro přijetí 
si dále budou stanovovat jednot-
livá zařízení, centrálně. Jednot-
ná zkouška ale na většině škol 

nebude jediným kritériem, mno-
hé z nich zohlední také známky 
ze základní školy nebo výsledky 
v soutěžích. 

Pro čtyřleté obory je termín jed-
notných přijímaček stanoven 
na 15.  dubna, zkoušky na více-
letých gymnáziích proběhnou 

o den později. Náhradní termín 
je pro všechny školy stanoven 
na 14. května.

Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zveřejňuje záměr 
prodeje nemovitostí:

na ulici Na Kopci v Jihlavě – bývalý 
areál stavební školy, který tvoří 
zejména dvoupodlažní budova 
o celkové podl. ploše 600 m2 (PENB E 
– 81,1 kWh/(m2.rok), která je součástí 
pozemku par. č. 5333/76, dvoupod-
lažní budova o celkové podl. ploše 
900 m2 (PENB E – 83,6 kWh/(m2.
rok), která je součástí pozemku par. 
č. 5333/83, stavba skladů a garáží 
o celkové podl. ploše 240 m2 (PENB E 
– 5,3 kWh/(m2.rok), která je součástí 
pozemku par. č. 5333/14. 
Celková výměra pozemků areálu 
představuje cca 2 000 m2.  

Prohlídka prodávaných nemovitostí 
bude zájemcům umožněna po před-
chozí dohodě s Krajským úřadem Kraje 
Vysočina, odborem majetkovým, Petr 
Dvořák, tel. 564 602 227, 724 650 192, 
email dvorak.p@kr-vysocina.cz.

Prodej nemovitostí bude prove-
den podle schválených Zásad zastu-
pitelstva Kraje Vysočina pro převod 
nemovitého majetku Kraje Vysočina. 
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O přijetí na vybranou střední školu mohou do budoucna rozhodovat i mimoškolní aktivity dětí. Radní Kraje Vyso-
čina Jana Fialová dlouhodobě podporuje všechny aktivity vedoucí k rozvoji přirozeného talentu mladých lidí.

Ohlasy a názory:
 Bude určitě nutné, aby přijímací 
zkoušky byly jednotné pro všechny 
školy nabízející maturitní studium 
a aby byla jasně stanovena kritéria 
přijetí. Pak bude zřejmé a srovna-
telné, zda uchazeč má předpokla-
dy pro studium gymnázia, střední 
odborné školy, či učebního oboru. 
Může se tak v budoucnu předejít 
situacím, kdy žák přechází z jedné 
střední školy na druhou a má neu-
stálé problémy s prospěchem.

Marie Paľovová,
ředitelka, Hotelová škola Světlá

 Jednoznačným plus pro školy je 
fakt, že někdo dělá přijímací testy 
za nás, což mimo jiné znamená 
úsporu nákladů. Určitá nejistota se 
týká celkového nastavení nároč-
nosti testů. Musí totiž odpovídat 
všem typům škol. Pokud nebude 
dobře nastavená, mohou například 
všichni testovaní přijímací zkoušky 
na gymnázium udělat na 100 % 
a bude velice těžké pak vybrat od-
povídající počet studentů. Naopak, 
na školách s učebními obory s ma-
turitou nemusí při velké náročnosti 

projít testem velké procento žáků 
a buď nezískají potřebný počet 
žáků, nebo budou vypisovat velmi 
rychle na vlastní náklady doplňko-
vé „přijímačky“.

Pavel Suk,
ředitel, Gymnázium Jihlava

 Jednotnou přijímací zkoušku 
chápu jako určité minimum, které 
je nutné, aby dítě mohlo studovat 
střední školu s maturitou. Povinné 
a plošné přijímací zkoušky mohou 
vyřešit například to, že žáci v de-

vátých třídách se budou muset učit 
až do zkoušek, nikoli že – jako dnes 
– okamžikem předání pololetního 
vysvědčení většina z nich hodí školu 
za hlavu a pak není skutečně co 
závidět učitelům na ZŠ. Problém je 
také v rozdílné úrovni znalostí dětí 
vycházejících ze základních škol, 
které by mohlo vyřešit i plošné 
testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ, 
každopádně bude nutné do budouc-
na změnit i systém financování škol.

Roman Křivánek,
ředitel, Vysočina Education

Sčítání 
zvěře 
2015

7. 2.  
a 7. 3.

http://www.stavbavysociny.cz
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Do loupežnických skal Třebíčska
Přírodní park Třebíčsko, 
vyhlášený v roce 1983 
Oblastí klidu, se nachází 
v severní části Třebíčské 
kotliny na sever od Třebíče 
a sahá až po výrazný 
svah u Rudíkova. Oblast 
je charakteristická 
nepravidelnými plochami 
polí, roztroušenými 
remízky, lesíky, balvanitými 
ostrůvky a rybníky.

Na modelování skalnatých pahor-
ků (hrobek), skalnatých útvarů 
zvaných kamenná stáda i solitér-
ních kamenných balvanů se po-
dílelo několik vlivů. Vznikaly in-
tenzivním rozpadem žulosyenitů, 

uplatnilo se mrazové zvětrávání 
v ledových dobách starších čtvr-
tohor a také lidská činnost.

Nástupním místem je vlaková 
zastávka Rudíkov, vydáme se pol-
ní cestou a za posledním domkem 
s oplocenou zahradou zabočíme 

vlevo po cestě, vedoucí přes kole-
je místní lokálky. Odtud půjdeme 
po okraji lesa do míst, kde začíná 
prameniště bezejmenného potůč-
ku. Dojdeme až na závěr údolíčka 
a teprve potom se ponoříme vpra-
vo do nízkého lesa, kde se nachází 

malé město velkých skal lemova-
ných břízami, smrky a borovice-
mi. Spíše než loupežníci se tu prý 
ukrývali mladíci, kteří odmítali 
vojenskou službu pro císaře pána.

Severovýchodně od Rudíkova na-
jdete takřka na každém vyvýšeném 
hřbetu zajímavou skupinu skal, kte-
ré byly dříve neprávem považovány 
za bludné balvany zapomenuté tu 
ustupujícím ledovcem. Na každém 
z okolních ostrůvků objevíte balvan, 
který připomíná např. hlavu vele-
mloka, slona s kupírovaným chobo-
tem, žábu, koňské sedlo, a dokonce 
skálu, která vyplazuje jazyk.

Až se nabažíte kamenné zoolo-
gické zahrady, nastavte si na pří-
stroji souřadnice: 49°17'21.950"N 
15°57'26.070"E a šipka vás dove-
de k nedávno zbudované retenč-
ní nádrži Heradka, kde můžete ze 
sebe spláchnout pavučiny, jehličí 
a klíšťata. Petr Novák

Žďárská Studánka oslaví letos 30 let
Nejstarším folklorním souborem 
ve Žďáru nad Sázavou je Studán-
ka, kterou v roce 1985 založila 
a dodnes vede Hana Šteidlová. Jde 
o jediný soubor dospělých ve měs-
tě, původně sdružoval studen-
ty. „Aktivních členů máme ko-
lem dvaceti. Známe se už řadu let, 
takže nás navzájem váže přátel-
ství, což je plus pro nově přícho-
zí členy, které vítáme s otevřenou 
náručí,“ přibližuje vedoucí Hana 
Šteidlová.

Studánka se za dobu svého pů-
sobení zúčastnila mnoha vystou-
pení, festivalů a přehlídek v České 
republice, ale i v zahraničí. „Na-
příklad jsme hostovali dvakrát 
v Belgii, také na Slovensku, v Pol-
sku a několikrát ve Francii, kde 
jsme reprezentovali město Žďár, 
Kraj Vysočina i celé Česko,“ pro-
zrazuje Hana Šteidlová. Soubor 
zpracovává materiály z českého 
i moravského Horácka. Tance, 
písně i ucelené choreografie jsou 
proto zaměřené právě na obě tyto 

oblasti. Tanečníky doprovází Ho-
rácká muzika, kterou před lety 
založil Josef Hora. V současné 
době jsou to čtvery housle, kla-
rinet a basa pod vedením Milana 
Nováka. „Na konci roku se Stu-
dánka představila v programu 

Ostrova pohody ve žďárském di-
vadle, 21. února nás můžete vidět 
na Horáckém bále ve Velkém Be-
ranově,“ doplňuje člen Studánky 
a vedoucí dětského souboru Bys-
třinka Zdeněk Koukola. Na Stu-
dánku jsou navázané také dva 

dětské soubory – Rozmarýnek 
a Bystřinka. Vznikly, aby přiroze-
nou cestou vychovávaly nástupce 
interpretů místního folkloru. Je-
jich činnost přiblížíme v příštím 
čísle novin.

Monika Brothánková

Recept

Novoroční přátelské kotlety
Ani v novém roce bychom neměli 
zapomínat na své přátele a při 
setkáních si například i něco 
dobrého uvařit. Jeden takový tip 
nám zaslala paní Ilona Novotná 
z Tvarožné z Jihomoravského 
kraje, která trávila na Vysočině 
dovolenou.

Podle jejího receptu připravíme 
přátelské kotlety, které prý budou 
chutnat celé rodině. Budeme po-
třebovat 4 vykostěné kotlety, ale 
můžou být i kuřecí prsa,  
1 a půl kostky masoxu, pepř,  
2 velké cibule a 20 dkg jakéhokoliv 
sýra podle chuti. Jako přílohu vaře-
né brambory nebo hranolky. Maso 
nejprve naklepeme, opepříme, ale 
nesolíme. Na pekáček rozdrobíme 
kostky masoxu a zalejeme přibliž-
ně 2 dcl vody. Do takto připravené 
zapékací mísy naskládáme kotlety 

a na každou dáme velkou hrst na-
krájené cibule a také hrst nastrou-
haného sýra. Následně vše přiklo-
píme dalším pekáčkem a pečeme 
v troubě dorůžova, občas podle 
potřeby podléváme. „Jako příloha 
můžou být brambory, bramborová 
kaše nebo zelí s knedlíkem. My ale 
máme nejraději hranolky,“ píše 
Ilona Novotná a přeje dobrou chuť.
 Monika Brothánková

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

Autorství:  
Martin 

Němeček

Tatranská 
rezervace

Jméno Pučálko-
vic žirafy 3. díl tajenky Název značky 

poloměru

POMOC: 
DRAME, MERA, 

MSR.

Deset krát 
deset Kaprovitá ryba 2. díl tajenky Název hlásky Ř

Zkr. zařízení pro 
regulaci otáček 

motoru
Opadání (listí) 4. díl tajenky Expedovat

Magnetofo- 
nová páska

Nečistota 
v komíně Opak sterea

Bůžek lásky
Zpátečník

Společenský   
večírek

Sklon, gradient
Zástup lidí

Africký veletok
Cizopasný červ

„Urozená“ 
Italka

Činohra 
(francouz.)

Zkr. výrobků 
pro diabetiky

Kladná 
elektroda

Slovní pokyn
Zákl. jednotka 

teploty

Hrůza
Znalec lidského 

těla

Osminohý 
členovec

Divadelní 
hvězda

Násilníci

Kód Sierry 
Leone

Řemeny k řízení 
koně

Podsvinče

Nemocniční 
oddělení

Zátopkovo 
jméno

Hudební 
značka
Uzlíček 

v tkanině

Senoseče

Patřící králům 
pouště

Býv. SPZ 
Komárna

Zčásti 
naseknout
Chuchvalec

Australský 
pštros

Žabí citoslovce
Závod míru 

(zkr.)

Mladá kočka
Inic. hereč. 
Anderlové

Polní míra 
(slovens.)

Chemická 
značka radia

Římskými 
číslicemi 51 1.díl tajenky

Název značky 
litru

Člověk zatížený 
mánií

Hmyz živící se 
rostlin. šťávami

Osobnost regionu

Prací naplněný nedlouhý  
život malíře A. V. Slavíčka
Slavíčků se prosadilo v českém 
výtvarném umění několik. Nej-
známějšími byli Antonín a Jan, 
otec se synem, pražští rodáci. 
Neméně významným, a to nejen 
na Vysočině, byl i Antonín Václav 
Slavíček (1895–1938), od jehož 
narození v Rozseči u Nové Říše 
uplynulo 1. ledna 120 let.

Po absolvování telčské reálky 
studoval Uměleckoprůmyslovou 
školu v Praze, kterou ale musel 
po narukování opustit. Na ruské 
frontě se dostal do zajetí a po ná-
vratu se usadil nejprve v Olša-
nech, později v Telči.

Podíváme-li se do aukčních 
katalogů, shledáme, že Slavíčkova 
díla se dnes nabízejí a prodávají 
za nezanedbatelné částky. Ve své 
době ale zůstal nepochopen. 
Snad to bylo kvůli jeho bouřlivác-
tví. Ve svých kresbách a karika-
turách totiž podrobil tvrdé kritice 
tehdejší veřejný i politický život.

Když staroříšský vydavatel Jo-
sef Florian jako jeden z mála po-
znal Slavíčkův mimořádný talent, 
svěřil mu ilustrování knih Dobré-
ho díla. Svými osobitými obrázky 
vyzdobil mimo jiné Apokryfy Ale-
xeje Remizova, staroislandskou 
báseň Lilije nebo Langovu Pannu 
Orleánskou. Ilustroval také knihy 
pražského nakladatelství Druž-
stevní práce.

Slavíček byl i skvělým malí-
řem. O jeho všestrannosti hovoří 
rozměrné sgrafito Blaník z roku 
1924, umístěné na fasádě soko-
lovny v Telči. Nejvíce Slavíčkových 
prací vlastní galerie v Jihlavě 
a v Dačicích, četné kresby i obra-
zy, jakož i exlibrisy se nacházejí 
v soukromých sbírkách.

Škoda, že byl Slavíčkovi vymě-
řen jen krátký život. Boje na ruské 
frontě i následné zajetí mu podlo-
mily zdraví. V roce 1938 po druhé 
operaci ve Zlíně jako třia- 
čtyřicetiletý umírá. Pohřben byl 
na hřbitově u sv. Anny v Telči. Tam 
je po něm pojmenována i ulice, 
na které dlouhá léta svého vdov-
ství bydlela jeho manželka Anna.

Na rodném domě v Rozseči 
nalezneme od roku 1975 pa-
mětní desku, dílo sochaře Čeňka 
Vořecha, Slavíčkova osobního 
přítele. Pavel Kryštof Novák

Telč: Podle pověsti bylo město založeno již v roce 1099, první písemná zmínka však pochází až z roku 1315. Roku 1339 Telč dostal do vlastnictví Vítkovec Old-
řich III. z Hradce. Jeho rod významně přispěl k rozvoji města. Vybudoval hrad a kostel, opevnil město a postavil gotické domy kolem tržiště. Roku 1386 ... viz 
tajenka... i s kostelem a radnicí. V roce 1423 dobyli město husité. V polovině 16. století získává panství Zachariáš z Hradce a Telči nastává opět doba rozkvětu.

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuální-
ho 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 křížov-
ky: Symbolického cintorína pod svahy Ostrvy.  Výherci: Helena Nešporová z Brtnice, Ludmila a Rudolf Křesťanovi z Velké Losenice, S. Hlaváčková ze Žďáru nad Sázavou Výhercům blahopřejeme!
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Členové souboru Studánka na tradičním setkání folklorních souborů na náměstí v Telči.

Ilustrace k básni Lilije
(Dobré dílo 1924)
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GPS: 49°17‘39.274“N 15°57‘22.345“E.

Ave Caesar, zdraví žďárské muzeum
Co to bylo scutum, pilum a gladi-
us? K čemu se používaly katapulty 
a jak velký byl plat legionáře? 
Na takové otázky odpovídá 
výstava Ave Caesar!, která je 
od 27. ledna k vidění na žďárské 
Tvrzi. „Návštěvníci se seznámí 
s výzbrojí, výstrojí, způsobem boje 
i každodenním životem legionářů 
v dobách války i míru. Dozvědí 
se, za kolik legionáři sloužili, co 
jedli, pili, čím se bavili nebo jak 
probíhala přeprava vojska,“ zve 
na expozici historik Regionálního 
muzea ve Žďáře nad Sázavou Sta-
nislav Mikule a podotýká, že ně-
které součásti výzbroje a výstroje 
si zájemci mohou také vyzkoušet. 
Autorem výstavy je Petr Škorpík 
ze skupiny živé historie LEGIO X 
GPF.

Lucie Pátková
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Výstava ve Žďáře ukazuje výstroj 
a výzbroj římských legionářů. 
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Podpořte  
dobrou věc
a celý rok se kochejte pohledem 
na originální kalendář s grafikami 
Vladimíra Suchánka –  
ŽENY 2015.

Koupí každého kalendáře 
přispějete 100 Kč nevidomým 
pěvcům z Vokál klubu SONS.  

K dostání na www.respektstore.cz/edice-r-media/

Nabídka kurzů
(výběr z aktuální nabídky kurzů)

Profesní rekvalifikace

Lektor (101 h.)  19. 2. – 7. 4. 2015
Personalista (183 h.) 20. 2. – 30. 4. 2015
Podmínka – ukončené středoškolské vzdělání s 
maturitou. Vhodné pro uchazeče evidované na ÚP.

Otevřené kurzy

V prvním pololetí roku 2015 si můžete vybrat  
ze 43 otevřených kurzů (převážně jednodenních).
Podrobný seznam najdete na našich stránkách  
www.abswyda.cz.

E-learning

Najděte si vhodný kurz v našem e-learningovém 
prostředí wes.wyda.cz. Vhodné pro individuální  
studium „doma“.

Podrobnější informace poskytneme na požádání:

Kontakt

ABS WYDA, s. r. o., Brněnská 30, Žďár nad Sázavou
tel: 566 620 989; 774 262 208
e-mail: sluzby@wyda.cz; web: www.abswyda.cz

Celou nabídku vzdělávacích služeb naší společnosti 
najdete na našich internetových stránkách.
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Dětí s poruchami učení přibývá. Je povinnosti jít do školy. Nad domácími popsány problémy, se kterými jsme neboť si vše dělal sám. Ráno do 
jedno, co je na vině, ale v konečném úkoly jsme trávili dlouhé hodiny a se potýkali. Nesoustředěnost, nechuť školy odcházel s úsměvem a s 
důsledku si to odnesou děti. nemohla jsem nevidět, jak i při této k učení, špatné psaní, pomalé čtení - písničkou na rtech. Když se ho někdo 
Přestože se velice snaží, písmenka je činnosti trpí a myšlenkami je někde to vše se přesně týkalo nás. zeptal na jeho koníčky a zájmy, byl 
při čtení a psaní neposlouchají. Ve úplně jinde. Pokaždé, když zavřel Telefonicky jsem si v centru domluvila BASIC vždy na prvním místě. Byla to 
škole proto rychle dostanou nálepku sešit s hotovým domácím úkolem, úvodní pohovor s testem čtení a tak neuvěřitelná změna, že když už 
hlupáka anebo lenocha, v lepším ulevilo se všem členům rodiny, které psaní, který měl ukázat, jak na tom měsíc ze školy nikdo nevolala a 
případě dyslektika a dysgrafika. při jeho vypracování zainteresoval. syn doopravdy je a zda je tato forma nestěžoval si, sama jsem školu 
Když i přes velkou snahu děti vidí, že Denně jsem trnula hrůzou, kdy mi vzdělávání pro něj vhodná a navštívila, abych se zeptala, co se 
se nezlepšují, rezignují. To opět zazvoní telefon a paní učitelka efektivní. Syn byl již po tomto vlastně děje. Když jsme školu 
nemůžeme dovolit. Proto je tu mi bude líčit, co můj syn provedl a pohovoru naprosto nadšen a poprvé opouštěla, dmula jsem se pýchou. 
specializované centrum BASIC nezvládl. Na třídní schůzky jsem jsem z jeho úst slyšela větu Učitelé nejen že si na mého syna 
Čáslav, které tyto problémy řeší nechodila, neboť jsem školu „Maminko, já se chci učit.“ Domluvili nestěžovali a neměli výhrady jako 
formou individuálního doučování. V navštěvovala minimálně jednou jsme si čas, kdy bude syn dvakrát pokaždé, ale dokonce nešetřili 
následujících řádcích se od jedné týdně. Učitelé si mě zvali na týdně docházet na doučování a do chválou na jeho adresu. Každý 
maminky dozvíte, že i pro ně bylo konzultace opravdu vytrvale. Znala týdne jsme zahájili výuku. zpozoroval změnu nejen v chování, 
učení noční můrou. Nikdy však není jsem snad každý kabinet ve škole a v Z hororu pohádka ale i v prospěchu. S BASICem jsme 
na místě to vzdávat - vždyť jde o každém jsem dostávala dokonalou A co bylo dál? V následujících řádcích začali v květnu a v té době vypadala 

stresům a žaludečním nevolnostem a celý život Vašeho dítěte!!! přednášku o tom, jak to mají s mým se mění horor v naprostou pohádku. předběžná bilance konečného 
najednou jsem nevěděla, co s volným Můj syn chodil ze školy znechucený, synem těžké. Syn jezdil na doučování velice rád. vysvědčení páté třídy na pět čtyřek. 
časem, který jsem dřív trávila nad bez nálady a notýsek se mu červenal Konečně změna Domů se vracel nadšený a líčil, co vše Když přišel posledního června domů s 
domácími úkoly svého školáčka. poznámkami o poklescích v jeho Pak ale přišel den, kterému dnes bez se naučil, jak je paní učitelka vysvědčením, kde se skvěly pouze tři 
Navíc, ani o prázdninách syn chování, o prospěchu nemluvě. nadsázky říkám den s velkým D. Do fantastická a jak se mu věnuje. O trojky, věděla jsem, že máme 
doučování přerušit nechtěl a poctivě Nebylo dne, aby se jakýmkoliv ruky se mi dostal letáček Studijního jeho přípravě do školy jsem vyhráno. Naprosto se změnil i můj 
na něj docházel i v letních měsících.způsobem nesnažil vyhnout centra BASIC, kde byly přesně přestávala mít postupně přehled, život. Byl konec bezesným nocím, 

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA

Havlíčkův Brod
16. 2. 2015 od 18:00 hodin

Jihlava
3. 2. 2015 od 16:00 hodin
24. 2. 2015 od 16:30 hodin

Pelhřimov
5. 2. 2015 od 15:30 hodin

www.basic.cz

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

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

Jak jsme začali konečně normálně žít
„Jak na učení 
bez mučení”

Tel.: 775 774 710
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Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

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

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

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

(+ kniha zdarma).

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

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

Vážení, před dvěma měsíci jsem si pře-
četl o vašich minerálech. Protože již delší 
dobu mám značné problémy s vysokou 
glukózou a poměrně rozšířeným zánětli-
vým onemocněním kůže rosaceou, která 
nepříznivě mění fyzický vzhled člověka, 
rozhodl jsem se je vyzkoušet. Dřívější 
léčba byla neúspěšná. Již druhý měsíc 
užívám Schindeleho minerály a  musím 
konstatovat, že se mně o  50 % zlepši-
la cukrovka a  již mi nehrozí, že si budu 
muset píchat inzulín. Nejvíc si ale vážím 
toho, že s rosaceou  mohu při užívání mi-
nerálů úspěšně žít. Dermatolog ani ne-
chtěl věřit, jakého zlepšení jsem dosáhl. 
Minerály budu užívat nadále a rád dávám 
souhlas ke zveřejnění.
 Ing. Lubomír Najman, Třeština

O  Schindeleho minerálech jsem pře-
svědčená a ráda Vám sděluji mé zkuše-
nosti. Jelikož jsem alergická, trpěla jsem 
dlouhodobě vedlejšími účinky na všech-
ny dostupné léky předepsané na  sní-
ženou funkci ledvin. Kromě toho jsem 
měla ohromné křeče v nohách a rukách, 
kroutily se mi prsty, i když jsem užívala 
drahý lék. S  minerály bolesti odezněly 
okamžitě. Hned třetí den jsem pocítila, že 
mně přichází k sobě levá noha, která byla 
již několik let od kolena po kotníky necit-
livá. Ustaly a  stále nejsou žádné dnové 
záchvaty, veliké bolesti zad a  probdělé 
noci. Vrátilo mě to zpátky do života. Dě-
kuji a pošlete mi další plechovku.
 Jitka Žejdlíková, Žďár nad Sázavou, 73 let

Vážení, minerály opravdu působí, jak 
popisují mnozí jiní, co je užívají. Po  3 
měsících došlo u mě ke zlepšení: kyčle, 

kolena, tlak, prostata. U manželky krční 
páteř, klouby, tlak. Objednávám 12 ple-
chovek mletých minerálů. 
 František Nešpor, Třešť

Dobrý den, je mi 58 let a od podzimu 2013 
jsem začala mít bolesti v levé patě (rentgen 
potvrdil vznik tzv. ostruhy) a později se při-
dala i bolest v pravém rameni (na rtg. změ-
ny sklerotického původu). Po  neúspěšné 
léčbě formou opichů a  na  rehabilitaci 
působením ultrazvuku a  laseru jsem se 
rozhodla vyzkoušet Schindeleho minerá-
ly. Musím potvrdit jejich skutečný účinek. 
Bolesti v rameni zmizely zcela a v patě se 
zmírnily natolik, že o nich téměř nevím. Vy-
užívala jsem jen jednu plechovku sypkých 
minerálů a po tomto úspěchu jsem doufa-
la, že už se bolest znovu neobjeví. Bohužel 
se mi bolest do ramene zase pomalu vrací, 
a proto jsem se rozhodla znovu si objednat 
rovnou dvě dávky těchto účinných mine-
rálů. 
 Vlasta Jílková, Hořovice

Dobrý den, jen tak ze zvědavosti jsem 
si zakoupila jedno balení minerálů a ani 
jsem nevěřila, že mají ně-
jaké účinky. Po  dvou 
měsících užívání mám 
energie na  rozdávání, 
snížil se mi krevní tlak, 
dobře spím a  celkově 
se cítím tak na  třicet 
(61). Z  toho důvodu 
objednávám další tři 
balení, aby mohl užívat 
i manžel.
 Eva Stibůrková, 
 Mladá Boleslav

Může tohle být náhoda?

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

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

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

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

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

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
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Oxid 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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Zimní sleva se vztahuje na cenové nabídky zhotovené 
v období 1.1. – 28.2. 2015 a platí pouze při uzavření smlouvy 
na plastové a dřevěné výrobky do konce února 2015.

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 

28.2.

Příjmení, jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adresa, PSČ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefon:  . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

roční předplatné 468 Kč chci uhradit: *) nehodící se škrtněte

* poukázkou * SIPEM – číslo SIPO:

datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objednávky na předplatné s dárkem přijímáme na tomto kupónu.
Na adrese: TV pohoda, V Olšinách 75, 100 00 Praha 10, e-mail: sekretariat@tv-pohoda.cz, tel: 281 002 201

Podpisem této objednávky uděluji rovněž souhlas v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. se zpracováním zde
poskytnutých osobních údajů společnosti JIK-05, s.r.o. (vydavateli časopisu) jakožto správci a zpracovateli za
účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování.

Závazná objednávka předplatného časopisu TV pohoda
Ano, objednávám roční předplatné pouze za 468 Kč (52 týdnů)

Knížku detektivek obdržíte po uhrazení ročního předplatného.   

Objednejte si s řadou výhod:

•garance ceny: pouze 9 Kč za výtisk (ušetříte 10 % z ceny)

ZDARMA NAVÍC: ✔ knížku detektivek (po zaplacení)

✔ Speciál Léto (červen 2015) ✔ Speciál Zima (listopad 2015)   

•TV pohoda vždy v pondělí ve vaší schránce

•Volejte: 281 002 201 •Pište: sekretariat@tv-pohoda.cz

� nejaktuálnější 
televizní časopis
(50 tv programů)

� zajímavosti 
ze světa televize

� křížovky o ceny
� soutěže, recepty...

www.tv-pohoda.cz

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘESPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
KRAJ VYSOČINA

TVpohoda_2015_280x209  21.1.2015  15:50  Stránka 1
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www.ikrajvysocina.cz

BMW
IBU SVĚTOVÝ POHÁR
V BIATLONU
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
5.– 8. 2. 2015 

www.biathlonNMNM.cz

PÁTEK 6. 2. 2015
15.10 Smíšené štafety dvojic
 6 km ženy + 7.5 km muži
17.30 Smíšené štafety
 2 x 6 km ženy + 2 x 7.5 km muži

SOBOTA 7. 2. 2015
12.30 Rychlostní závod ženy/7.5 km
15.30 Rychlostní závod muži/10 km
18.15 TATA BOJS/náměstí NMNM
19.30 Vyhlášení výsledků/náměstí NMNM
20.00 Ohňostroj/náměstí NMNM

NEDĚLE 8. 2. 2015
13.00 Stíhací závod ženy/10 km
15.00 Stíhací závod muži/12.5 km

C
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CY

CMY

K

NMNM Biatlon SP2015 inz 230x205_27666.pdf   1   13.01.15   16:44

Expozice Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour v Brně nabídla park se stromy, lavičkami 
a infopointy. Návštěvníci mohli získat praktické informace na devíti tematických zastávkách.

Návštěvníky pobavila velkolepá akrobatická show, talentované umělkyně se na výstaviště spustily 
doslova z nebe.

Rozcestník s hlavními hesly expozice Kraje Vysočina.

Na nejvýznamnějším tuzemském veletrhu cestovního ruchu nechyběla ani  radní Kraje Vysočina pro 
oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.

8

Nominujte své 
sportovní hvězdy 
na titul Sportovec 
Vysočiny 2014
Nominaci na nejlepší sportovce 
našeho kraje může dát každý. 
Sportovní kluby, svazy a odborná 
veřejnost nominuje nejlepší do-
spělé i mládežnické jednotlivce 
a kolektivy, výjimečné trenéry, 
handicapované sportovce a spor-
tovní osobnosti do 31. ledna 
2015. Do soutěže se může od  
4. února zapojit i veřejnost.

„Na stránkách www.kr-vysoci-
na.cz/sportovec může každý od  
4. února nejen připojit hlas no-
minovaným sportovcům, ale i při-
dat vlastní nominaci sportovce 
do čtenářské části ankety,“ po-
pisuje veřejnosti otevřenou část 
krajská radní Jana Fialová (ČSSD) 
a dodává: „Mě osobně tato část 
hodně zajímá, protože osobnosti 
mohou motivovat širokou veřej-
nost k pohybu, sportu a zdravému 
životnímu stylu.“ O tom, kdo se 
stane vítězem třináctého ročníku 
soutěže Sportovec kraje Vysočina, 
rozhodne porota, veřejnost určí 
své oblíbence hlasováním na in-
ternetu.

Nominováni mohou být pou-
ze sportovci registrovaní v od-
dílech se sídlem na Vysočině. 
Výjimkou je kategorie Sportovní 
výkon roku. Ta je otevřena všem, 
kteří sportovně vyrůstali delší 
dobu v mládežnických kategoriích 
na Vysočině, ale svých význam-
ných sportovních úspěchů dosáhli 
v působišti mimo náš kraj. Široká 
veřejnost má možnost hlasovat 
na uvedených stránkách až do  
3. března 2015. Slavnostní ga-
lavečer s vyhlášením nejlepších 
sportovců Kraje Vysočina se bude 
konat 9. dubna 2015 v Horáckém 
divadle v Jihlavě. Petr Palovčík

Jihlavští tenisté 
zachránili extraligu
Hráči jihlavského tenisového 
oddílu museli v letošní sezoně 
svou extraligovou příslušnost hájit 
až do posledního dechu. Po pro-
hře s milovickým výběrem Milten 
se v zápase o všechno střetli 
s finalistou první ligy z pražských 
Modřan.

Jihlavští ale zápas nejvyšší dů-
ležitosti na kurtech svého soupeře 
zvládli na výbornou. I díky výhrám 
belgického zástupce širší světové 
špičky Steva Darcise či bývalého 
českého daviscupového reprezen-
tanta Františka Čermáka zvítězili 
přesvědčivě 5:1 a mezi nejlepších 
osm českých tenisových týmů tak 
budou patřit i v příští sezoně.

Jiří Svatoš

Kraj Vysočina v Brně hýřil barvami a zval k návštěvě

SPORT, FOTOGALERIE
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