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Úvodní slovo
Libor Joukl
(ČSSD)
náměstek hejtmana
pro oblast dopravy
a majetku kraje

Osm let mám v Kraji Vysočina
na starost péči o silnice II. a III.
tříd v majetku kraje. Celkem se jedná o více než 4,5 tisíce kilometrů
černé široké „čáry“, která téměř
bez konce spojuje 704 sídel celého regionu. Chápu, že každý řidič
by rád jezdil pouze po bezpečných
a spravených silnicích, vlastně je
to i přání vedení Kraje Vysočina.
Má to však jeden háček, většinou
spíše dva. Prvním limitem jsou finance – vždycky jich bude na opravy silnic málo. Druhou, daleko nepříjemnější komplikací, je řešení
majetkoprávních vztahů k pozemkům, přes které mají nové silnice
vést nebo které jsou třeba k rozšíření a narovnání hlavních silnic.
Pokud se projektantům podaří
najít ideální variantu nové silnice z hlediska lokace, realizovaný
projekt by viditelně pomohl s dopravou v katastru a umožnil místním firmám a velkým zaměstnavatelům jistý budoucí rozvoj, pak
přichází jednotlivci a jimi najímaná „ekologická“ sdružení z Prahy
nebo jiných cizích regionů a celou
záležitost na truc všem komplikují a brzdí. V okamžiku, kdy je projekt konečně průchozí a veřejnost
očekává po dlouhých letech jeho
realizaci, už na něj nejsou peníze. Nikomu jeho realizace už bohužel nepomůže. Protože zaměstnavatelé už dávno odešli do lépe
dostupných lokalit. Novým samosprávám, které mají s obcemi dobré úmysly, zbydou jen oči pro pláč.
Není úplně jednoduché starat se
o rozvoj silniční sítě v regionu. Vím
o tom své.

Badatelny?
Samozřejmě!

Olympiáda
obrazem

Školství i průmysl, Valachová
a Mládek na Vysočině

Pět badatelen pro studenty
Vysočiny

Kolik letos děti přivezou
medailí?
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Originální a úspěšná
expozice Kraje Vysočina,
která prezentovala region
na Světové výstavě EXPO
v Miláně, je nyní k vidění
v Jihlavě.
Monika Brothánková

V polovině ledna ji v obchodním centru City Park v krajském městě slavnostně odhalil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
„Jsem rád, že se podařilo část expozice přenést právě sem, protože
v obchodním centru se setkává velké množství lidí, a tak budou moci
posoudit, jak jsme Kraj Vysočina
v Miláně představili.“ Expozice,
kterou krajský realizační tým zvládl nainstalovat v průběhu jediné

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Odneste si světlo domů! Poděkování za návštěvu expozice Kraje Vysočina ve formě světelných náramků.

noci, nese název Fiat lux!/Budiž
Montéři nainstalovali 71 ze 119
světlo! Interaktivní, hravou a dysvětelných trubic, které svítily
namickou formou za pomoci světla
na Světové výstavě a zároveň jsou
a skla na 80 čtvei v City Parku směrovkou k inrečních metformacím skrytým pod QR
rech prezenkódy, které ozařují. Statuje náš kraj.
čí kolem trubice projít
světelných
„Od začátku
a ona se rozsvítí. Čím
trubic je k vidění
jsme chtěli vyrychleji se po expoziv jihlavském
myslet interaktivci budou lidé pohyCITY PARKU
ní řešení výstavy, které
bovat, tím víc trubic
do 7. února
by návštěvníky bavilo.
zvládnou
rozsvítit.
Proto vznikl tento kon„Prostřednictvím QR
cept se světelnými trubicekódů a za pomoci chytrých
mi, které svým zavěšením, výškou
telefonů budou moci návštěvníci
a rozmístěním odkazují na morfoprocházet expozicí, i když už jelogii kraje,“ uvedl jeden ze spoluaujich prohlídka v City Parku dávtorů expozice havlíčkobrodský arno skončí,“ uvedl hejtman Jiří Běchitekt Michal Kotlas.
hounek (nez. za ČSSD).

71

Další společné
projekty s partnery
z Ukrajiny

Největší radost ze světelného bludiště mají děti. Mezi první návštěvníky expozice patřily Nikolka a Anetka.

Po dobu trvání prezentace budou v expozici k dispozici průvodci – studenti Vysoké školy
polytechnické Jihlava, kteří hejtmanství pomáhali přímo na výstavě v Miláně. Zájemcům přiblíží zajímavosti spojené se světovou
výstavou, pomůžou při snímání
informací prostřednictvím mobilů i s využitím QR kódů. Navíc
rozdají přes deset tisíc světelných
tyčinek, které od Kraje Vysočina dostávali i návštěvníci v Itálii.
Výstavu v Českém domě v Miláně
během dvou týdnů navštívilo více
než čtvrt milionu lidí a podle odborné veřejnosti patřila k nejlépe
hodnoceným prezentacím regionů z celého světa.

Prvním občánkem Vysočiny je Sofie
Prvním miminkem narozeným
na Vysočině v roce 2016 je Sofie
z Velkého Meziříčí. Poprvé se podívala na svět v Nemocnici Třebíč
jen dvě minuty po půlnoci a stala
se tak zároveň druhým nejrychleji narozeným občánkem České
republiky.
„Původní termín byl lékaři stanoven na 2. ledna, ale Sofie začala
spěchat a vypadalo to, že se narodí ještě 31. prosince,“ popisovala maminka Blanka Šamšulová.
„Porod se nakonec trochu zkomplikoval a vyšlo to na dvě minutky
po půlnoci.“ Hejtman Kraje Vysočina navštívil obě dámy 2. ledna
a předal jim květinu, zlatý šperk
se znamením zvěrokruhu a šek
na částku v hodnotě 10 000 korun.
„Věřím, že jí rodiče i s naší malou
pomocí vytvoří hezké zázemí. My

jsme rádi za každé nové dítě, protože demografická situace Vysočiny je složitá,“ poznamenal Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD). Maminka Blanka po vylíčení radosti
z rozkošné dcerky začala děkovat:
„Péče celého personálu třebíčské
porodnice byla skvělá a nemůžu
si je vynachválit. Moc mi pomohli.“ Poslední dny roku 2015 přitom
ve znamení klidu pro lékaře a sestry z pohledu ředitelky Nemocnice Třebíč Evy Tomášové nebyly:
„Za poslední tři dny starého roku
a dva nového se narodilo celkem
14 dětí, to je poměrně nadstandardní počet, ale pochopitelně nás
důvěra rodiček těší.“ V Nemocnici Třebíč se přitom v loňském roce
narodilo 1283 dětí, 606 chlapců
a 677 děvčat.
Petr Palovčík

foto: Petr Palovčík

Partnerství Kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny pokračuje
i letos. Zástupci kraje hned v lednu
jednali v Užhorodě o projektech
na rok 2016.
„Budeme pokračovat ve stejných
intencích jako dosud, protože dlouhodobá kooperace, vytváření trvalých hodnot a poskytování pomoci
potřebným lidem jsou tím největším
přínosem,“ vysvětluje radní Kraje Vysočina
9 let
pro oblast
spolupráce
regionální= 120 úspěšně
ho rozvoje
realizovaných
a územního
plánování
projektů
Martin Hyský
(ČSSD). Krajští
zastupitelé schválili
na letošek pět milionů korun na společné projekty s Ukrajinou, týkají se
školství, zdravotnictví nebo sociálně
potřebných. Dalších pět milionů korun přidá ukrajinská strana. „Prioritou zůstává podpora výuky českého
jazyka, pokračovat budou sociální stáže ukrajinských pracovníků
v krajských zařízeních i práce na rekonstrukci památníků padlých československých vojáků,“ doplnil Hyský. Nově plánují obě strany propojit
turismus a oblast cestovního ruchu
a podpořit podnikatelské aktivity.
Monika Brothánková
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Expozice světové výstavy EXPO
se přestěhovala do Jihlavy

foto: Luboš Pavlíček

Postavit silnici, zasadit
strom a nevzdat
papírovou válku...

Ministři
u nás

Hejtman Jiří Běhounek při návštěvě Nemocnice Třebíč ocenil i práci zdravotnického týmu. Za poslední tři dny
na přelomu roku přivedli na svět 14 dětí.

2 AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Nejčastěji se debaty týkaly nově
připravovaného začlenění dětí
s lehkým mentálním postižením
do běžných základních škol (tzv.
inkluze) a nedostatku techniků
středoškoláků na pracovním trhu.
Při návštěvě Základní školy speciální a Praktické školy v Jihlavě se
rodiče žáků netajili velkými obavami ze změn, které jsou avizovány.
Jako důsledek inkluze vidí demotivaci dětí, narušení jejich zvyklostí
a režimu a poukazují na malou připravenost běžných základních škol
na práci s „náročnějšími“ žáky.
Ministryně Valachová argumentovala zajištěním většího počtu asistentů a učebních pomůcek. Obavy
se jí ale plně odstranit nepovedlo.
„Rodič nebude ten, kdo rozhoduje o vzdělání svých dětí. Pokud se
neshodne s odborníkem, bude
o umístění dítěte rozhodovat orgán
sociálně právní ochrany dětí. V tu
chvíli už ale půjde o nepřípustné

omezení rodičovských práv a odpovědnosti,“ upozorňuje Jana Fialová
(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro
oblast školství, mládeže a sportu.
Při setkání na Základní škole
v Okříškách a Střední průmyslové
škole Třebíč došlo na praktickou
demonstraci projektů zaměřených
na technické vzdělávání pomocí
stavebnic Merkur a ROTO nebo
na představení projektu Postav si
svého Kaipana. „Projekty Kraje
Vysočina zaměřené na technické
vzdělávání dávám ostatním krajům za vzor. Přijala jsem proto pozvání na Technické fórum, které
bude Vysočina pořádat v červnu,“
avizovala ministryně Kateřina Valachová na závěr návštěvy. Fórum
mělo na Vysočině premiéru loni
v létě a jeho další pokračování si
vyžádali zaměstnavatelé a zástupci technických škol.
V lednu navštívil Vysočinu i ministr průmyslu a obchodu Jan

Foto na www.iKrajvysocina.cz

„Jako učitelka velice intenzivně vnímám i obavu rodičů o ztrátu motivace
a elánu dítěte v kolektivu, kde vyniknout a být úspěšný bude výrazně náročnější. A pocit úspěchu je pro tuto skupinu dětí obrovským hnacím motorem,“ upozornila na setkání ministryně s rodiči radní Jana Fialová (ČSSD).

Mládek. Jeho první zastávkou
v programu byla Dolní Rožínka,
kde v uranovém dole Rožná do jara
letošního roku dokončí podzemní
laboratoř, která bude sloužit Správě úložišť radioaktivních odpadů.
Poté zavítal do Jaderné elektrárny
Dukovany, kde byla hlavním tématem jednání výstavba nového,
5. bloku. Ministr prohlásil, že
po vládě bude žádat co nejdříve obsazení funkce vládního zmocněnce

pro výstavbu dalších jaderných
bloků. Podle něj je nutné debaty
a jednání urychlit tak, aby se v roce
2025 mohlo kopnout do země.
Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD) uvedl, že následující dva až tři roky budou zcela
zásadní pro budoucnost jaderné
energetiky na Dukovansku. Kraj
Vysočina výstavbu dalšího bloku
výrazně podporuje.
Monika Brothánková, Petr Palovčík

Fond Vysočiny rozdělí žadatelům přes 59 milionů
Navrhovaný objem GP v Kč

Předpokládaný měsíc
vyhlášení GP v ZK

Inovační vouchery 2016

2 000 000

29. 3. 2016

Rozvoj podnikatelů 2016

10 000 000

10. 5. 2016

Název navrhovaného GP pro rok 2016

Fond Vysočiny od roku 2002 rozděluje různým subjektům peníze
na rozvoj a podporu jejich aktivit. V roce 2016 je pro žadatele zatím vyčleněno 59,3 milionu korun
v rámci krajského rozpočtu a částka nemusí být konečná.
„Zvažujeme ještě vypsání dalšího grantového programu mimo seznam navržených, který se případně
bude týkat vzniku nových cyklostezek a cyklotras,“ upřesňuje náměstek hejtmana pro oblast financí,
analýz a grantových programů Vladimír Novotný (ČSSD) a dodává:
„Definitivně rozhodne veřejnost
v hlasování s využitím participativního rozpočtu, tedy aplikace Váš
názor, která nám pomohla i při sestavování letošního krajského rozpočtu.“ Hlasující budou odpovídat
na otázky, zda chtějí vznik dalších
cest pro cyklisty, nebo jestli na kole
preferují turistiku, nebo spíše zjednodušení cest do práce a škol.

Naše škola 2016

3 800 000

2. 2. 2016

Prodejny regionálních produktů 2015

1 500 000

29. 3. 2016

Investujme v sociálních službách 2016

3 500 000

10. 5. 2016

Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016

1 300 000

13. 9. 2016

Prevence kriminality 2016

1 300 000

10. 5. 2016

Jednorázové akce 2016

1 200 000

2. 2. 2016

Sportoviště 2016

3 000 000

2. 2. 2016

800 000

2. 2. 2016

Tábory 2016
Sportujeme 2016

1 800 000

2. 2. 2016

Bezpečná silnice 2016

3 500 000

2. 2. 2016

Čistá voda 2016

6 200 000

2. 2. 2016

Infrastruktura ICT 2016

2 700 000

2. 2. 2016

Informační a komunikační technologie 2016

3 200 000

2. 2. 2016

Rozvoj vesnice 2016

3 800 000

29. 3. 2016

Životní prostředí 2016

1 400 000

13. 9. 2016

Odpady 2016

1 400 000

5. 10. 2016

Lyžařské bežecké trasy 2016

1 000 000

10. 5. 2016

Památkově chráněná území 2016

1 600 000

2. 2. 2016

Edice Vysočiny 2016

1 000 000

10. 5. 2016

Cyklodoprava a cykloturistika 2016

1 500 000

2. 2. 2016

Regionální kultura 2016

1 800 000

29. 3. 2016

Celkem navrhováno 23 GP

59 300 000

Celkem letos Kraj Vysočina vyhlásí 23 grantových programů Fondu Vysočiny. Většina je opakovaných, pouze titul

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu bude nahrazen
programem Edice Vysočiny
a grantový program Naše školka

je nahrazen grantem zaměřeným na základní školy s názvem
Naše škola. 
Petr Palovčík

Váhy pomohly Velkému Meziříčí

foto: archiv Kraje Vysočina

KOTLÍKOVÉ
DOTACE

foto: archiv Kraj Vysočina

Vysokorychlostní váhy na silnici II/602 u Velkého Meziříčí už
v ostrém režimu váží projížděHistoricky prvním, kdo
jící kamiony a při přetížení za18. ledna 2016 požádal
znamenávají informace k uložeo kotlíkové dotace na území
ní pokuty.
Kraje Vysočina, byl Tomáš
INFORMAČNÍ
SCHŮZKY PRO
ŽADATELE
„Za více
než měsíc ostze
Sázavy
na
Žďársku.
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silInformace o dalších místech setkání včetně termínů
budou zveřejněny
v následujících
číslech krajských
oba ačekali
na předložení
novin
na webových
stránkách Kraje Vysočina.
nici
je
spokojený.
žádosti od brzkých ranních
Cílem bylo donutit řidiče často
www.kr-vysocina.cz/kotliky
hodin.
Během prvního dne
přetížených nákladních aut, aby
přijímání
žádostí
o
kotlíKontaktní
osoby
v
pracovních
dnech:
PRO DOMÁCNOSTI
Vysočina:
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Krajezůstávali
na dálnici D1 a průjezkové
dotace
Krajjez.jan@kr-vysocina.cz;
Vysočina
Ing.
Bc. Jan
Jež, e-mail:
tel.: 564 602 563
V KRAJI VYSOČINA
Ing.
Stanislava
Lemperová,
e-mail:
lemperova.s@kr-vysocina.cz;
tel.:Meziříčím
564 602 532 se nevyhýregistroval 1018 žádostí.
dem Velkým
bali mýtným branám. „S finálním
Více informací o kotlíkových dotacích pro majitele rodinných domů
hodnocením je ale nutné počkat
v Kraji Vysočina najdete na ww.kr-vysocina.cz/kotliky
do jara, kdy začne nová stavební
sezona a na vozovky se vrátí auta
ze staveb, kamenolomů i lesa,“
dodává Necid a upozorňuje ještě

Kraj přijal první žádosti o kotlíky

na jedno opatření, které
chrání město před dopady těžké tranzitní dopravy. Jde o zákazové
dopravní značky – rychlé a levné řešení. „Praxe mě utvrdila v tom, že
mýto v ČR nemá regulační charakter, pouze
zdražuje zboží přepravované ke konečnému spotřebiteli. Jeho případné rozšíření na silnici
II/602 nic neřeší. Navíc
zisk z mýta končí u soukromého provozovatele v Rakousku. Značka
prostě průjezd zakáže
a tečka,“ argumentuje
Radovan Necid.
 Monika Brothánková

S výsledkem regulace těžké dopravy pomocí
dynamických vah, které nechal Kraj Vysočina
instalovat na silnici II/602 u Velkého Meziříčí,
jsem spokojený,“ říká starosta Velkého
Meziříčí Radovan Necid.

Oprava interního pavilonu Nemocnice Jihlava přinese velké změny. Budou se stěhovat všechna oddělení
i ambulance z budovy. Rekonstrukce
pavilonu s největším počtem lůžek
skončí až v roce 2019.
Informace o pohybech chirurgického, kožního, onkologického, ORL
nebo urologického oddělení přinesou internetové stránky www.nemji.
cz/rekonstrukce a informační tabule
v areálu nemocnice. První stěhování už začalo. Plicní oddělení, lůžka
i ambulance, našlo azyl v budově
infekčního oddělení. Přesuny čekají
brzy oddělení ortopedické, geriatrické a traumatologické.
„Rekonstrukci si vyžádal technický stav objektu, za 372 milionů
korun se zmodernizuje, dovybaví
a přizpůsobí potřebám zdravotnického personálu a klientů. Rekonstrukci
zaplatí Kraj Vysočina z vlastního rozpočtu,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast majetku Libor Joukl
Petr Palovčík
(ČSSD). 

Investice roku změní
Nemocnici Třebíč
Výstavba nového pavilonu chirurgických oborů za 413 milionů korun
změní vstupní část Nemocnice
Třebíč. První etapa počítá s bouráním pavilonu A (stará chirurgie
a gynekologie) a výstavbou nového,
kde budou příjmové a diagnostické
ambulance, ARO, JIP a spojený
lůžkový fond chirurgických oborů.
„Dosluhující budova je téměř vystěhovaná a nová místa ambulancí
i lůžkových oddělení jsou popsána
na webových stránkách Nemocnice
Třebíč v sekci stěhování,“ popisuje ředitelka Nemocnice Třebíč Eva
Tomášová.
Součástí první etapy je stavba
energocentra. Pak se opraví budova
G s gynekologií a odbourá budova R
i chirurgie. V poslední etapě nový pavilon doplní přístavba urgentního příjmu
a prostor pro magnetickou rezonanci.
„Zdravotní péči zachováme v nezměněné míře a věřím, že klienti
pochopí stavební ruch a ocení naši
snahu o zajištění prostředí odpovídajícího požadavkům moderní medicíny,“ komentuje plány hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Veřejnou zakázku na dodatele stavby
vyhrála společnost PKS Stavby Žďár
nad Sázavou.
Petr Palovčík

Elektronická komunikace
pomůže záchranářům
Sanitní vozy Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina disponují
novým komunikačním vybavením.
Posádka vozu získá prostřednictvím
elektronického připojení přes notebook informace o pacientovi a může
sdělit data o jeho stavu nemocnici.
Zprávu pro ni záchranáři zapisují
přímo do počítače v sanitce a zasílají
do interního informačního systému
nemocnice. Kraj Vysočina dovybavil
za finanční pomoci Evropského fondu
pro regionální rozvoj prostřednictvím
Integrovaného operačního programu
a státního rozpočtu České republiky
stávající sanitní vozy a dodal čtrnáct
nových sanitek, vše v hodnotě více než
67 milionů korun. „Jedná se o významný posun v elektronizaci zdravotnictví,
který zvyšuje kvalitu zdravotních
služeb,“ dodal hejtman Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD). 
Lucie Pátková

foto: archiv Záchranné zdravotnické služby Kraje Vysočina

Lucie Pátková

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřina Valachová navštívila 11. ledna Kraj Vysočina.
Na programu měla setkání s žáky i kantory, a to jak
na základních, tak středních školách.

Nemocnici Jihlava
čeká stěhování
foto: Jaroslav Loskot

Počet zájemců o pěstounskou péči
se v Kraji Vysočina za poslední
roky nepatrně zvýšil. Aktuálně
je rodin, které vychovávají děti
jiných rodičů, celkem 386. Je
to i díky kampani Dejme dětem
rodinu, která odstartovala v roce
2012. Podle Marie Nápravníkové,
vedoucí Oddělení sociální ochrany
a prevence Krajského úřadu Kraje
Vysočina, je pěstounských rodin
stále nedostatek. „Počet žádostí
o pěstounskou péči na přechodnou dobu roste rychleji,“
poznamenala.
Kraj Vysočina rozvoj náhradní
rodinné péče podporuje a snaží se
o tématu co nejvíce informovat.
„Připravujeme projekt z Evropského sociálního fondu a díky němu
budeme moci rozšířit povědomí
veřejnosti o důležitosti náhradní
rodinné péče, doprovázení pěstounů při výkonu pěstounské péče či
zajištění spolupráce s dalšími institucemi,“ uvedla Nápravníková.
Zažádat o pěstounskou péči lze
na příslušném obecním úřadě obce
s rozšířenou působností. Je potřeba doložit například výpis z rejstříku trestů, zprávu o zdravotním
stavu potenciálního pěstouna
či údaje o jeho ekonomických
a sociálních poměrech. Odborné
posouzení žadatelů pak provádí
krajský úřad: zohledňuje nejen materiální podmínky, ale i osobnostní kvality žadatelů, připravenost
vlastních dětí na příchod cizího
dítěte do rodiny a podobně.
Krajský úřad Kraje Vysočina je
při posuzování žádostí poměrně
náročný. „Zprostředkování pěstounské péče je náročný proces
ovlivňující životy mnoha osob.
Mám na mysli právě osud svěřovaných dětí, které měly komplikovaný vstup do života a zaslouží si žít
ve stabilním, citově vřelém prostředí,“ přiblížila Marie Nápravníková
s tím, že tuto šanci by měly dostat
všechny děti včetně dětí staršího
věku (nad 10 let), děti romského
etnika, děti vykazující problémové chování, sourozenecké skupiny
i děti se zdravotním postižením.
„Pokud by se podařilo zvýšit počet pěstounů ochotných přijmout
uvedené skupiny dětí do pěstounské péče, budeme projekt považovat za úspěšný,“ konstatoval radní
Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr
Krčál (ČSSD).

Lednové návštěvy ministrů na Vysočině

foto: Jaroslav Loskot

Na Vysočině
žije téměř čtyři sta
pěstounských rodin.
Je jich ale potřeba víc

www.ikrajvysocina.cz
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Rok 2015 pohledem vedení Kraje Vysočina
365 dní roku 2015

Rok 2015 byl pro Kraj Vysočina očima krajského politika
a hejtmana především rokem
posledního možného čerpání evropských dotací podle
starého dotačního systému –
Vysočina dosáhla celkem na
7, 2 miliardy korun, rokem dlouhého sucha a rokem generální
opravy operačního střediska
krajské záchranné služby, velké
vozové obměny této klíčové složky integrovaného záchranného
systému – nakoupili jsme 14
sanitek za 78 milionů korun. Rokem jedné z největších krajských
prezentací v zahraničí na EXPO
2015 Milán. Prvním rokem nového financování sociálních
služeb, rokem vyhlášení historicky prvních kotlíkových dotací
a opět rokem, kdy Kraj Vysočina hospodařil v černých číslech
a opět s přebytkem. Rok 2015
znamenal i velký posun v elektronizaci krajského zdravotnictví
s tím, že projekt Kraje Vysočina
na sdílení informací o pacientech mezi zdravotnickými zařízeními nyní přebírá celá republika.
Větu bych rád věnoval zahraniční spolupráci – pěti miliony korun jsme pomohli na svět
dalším 29 veřejně prospěšným
projektům v Zakarpatské oblasti
Ukrajiny a otevřeli dveře ke spolupráci s čínským regionem
Hubei. Díky podpoře krajských
zastupitelů mohlo být připraveno založení nové příspěvkové
organizace Projektová kancelář
Kraje Vysočina, předáno deset
nejvyšších ocenění významným
osobnostem regionu. Vyslovili
jsme veřejně podporu vzniku
nového olympijského centra
ve Vysočina Areně v Novém
Městě na Moravě, ocenili jsme
obec Martínkov titulem Vesnice
roku a v únoru fandili biatlonistům v Novém Městě na Moravě. Letos jsme pod „háčky“
Kraje Vysočina oslavili společně
15 let. I rok s patnáctkou na konci byl pro region příznivý, plný
pozitiv a dobrých skutků. Byl to
rok, na který jsem pyšný – jsem
rád, že jsem mohl také přispět.
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD),
hejtman Kraje Vysočina

Sociální věci
Za dva roky, po které financování sociálních služeb zajišťují kraje, Vysočina vytvořila efektivní
a účinný systém. Zlepšila se efektivita využití finančních prostředků a tím i nabídka a kvalita služeb.
Největší posun zaznamenaly ty věnující se péči o staré a nemocné.
Na financování celého spektra
sociálních služeb se podílí státní
rozpočet částkou okolo 450 mil.
korun a Kraj Vysočina asi 150 miliony korun. Mezi největší adresáty patří domovy pro seniory a také
terénní služby, které prodělávají
dynamický rozvoj především v oblasti pečovatelské služby.
Mám velkou radost, že byl dokončen proces přeměny tři bývalých ústavů sociálních služeb

oprav a údržby komunikací II. a III.
tříd. Navíc bude významně posílen
i Fond strategických rezerv.
Vysočina se navíc stala krajem
nejlépe čerpajícím prostředky z EU.
Proto bylo možné v loňském roce
uskutečnit velké množství investičních akcí, přičemž mezi největší
patří například rekonstrukce komunikace II/345 Golčův Jeníkov –
Chotěboř v objemu 170 mil. Kč,
II/405 Příseka obchvat 167 mil. Kč
nebo modernizace vybavení ZZS
Kraje Vysočina v objemu 67 mil. Kč.
Přes prvotní určité pochybnosti se osvědčilo i zapojení veřejnosti do příprav rozpočtu pomocí
aplikace Váš názor. Jde tak o doplnění principů otevřenosti, jako
jsou transparentní účty a další
opatření.

Radní Kraje Vysočina Petr Krčál je podepsán pod většinou krajských akcí pro
celé rodiny.

na bydlení tak zvaného domácího typu. Převážná část klientů se
o sebe v současné době dovede postarat, plánovat si volný čas a někteří našli i nové pracovní příležitosti. Celkem se akce dotkla více
jak 220 klientů, využívajících nyní
padesátky nových staveb.
Velká pozornost byla v roce 2015
věnována přípravě koncepce hospicové a paliativní péče a také rozvoji rodinné a seniorské politiky.
Vznikl systém seniorských a rodinných pasů i informačních míst pro
tyto cílové skupiny. Velice dobře
funguje i systém Univerzit třetího
věku, do kterého se zapojuje každoročně více než tisíc posluchačů.
Petr Krčál (ČSSD), radní pro oblast
sociálních věcí a prorodinné politiky

Finance a rozpočet
Racionální přístup při vytváření rozpočtu na rok 2015, zejména respektování možných příjmů
a optimalizace v oblasti nákladů,
umožnily řadu investic, ale i to,
že hospodaření kraje se uzavírá
v kladných hodnotách. Přebytek
hospodaření se počítá ve výši asi
1 mld. Kč. Tento výsledek umožní
nejen uskutečnění dalších plánů
vedení kraje, a to zejména v oblasti

Z rozpočtu kraje byly realizovány i další akce, např. v oblasti sociální můžeme uvést přístavbu pavilonu v Domově důchodců
v Proseči u Pošné v objemu 62 mil.
Kč, ve zdravotnictví pak rekonstrukci hematologie a transfuziologie v Nemocnici Pelhřimov v částce
36 mil. Kč či ve školství rekonstrukci budovy domova mládeže ve Světlé nad Sázavou v objemu 16 mil. Kč.
Vladimír Novotný (ČSSD),
náměstek pro oblast financí, analýz
a grantových programů

Dotace evropské i domácí
Rok 2015 byl specifický dokončením projektů z plánovacího období 2007–2013 a zároveň přípravami akcí do nových operačních
programů. Spektrum využití je
přitom velmi pestré. Z evropských
fondů získala, v porovnání s ostatními kraji, zdaleka nejvíce peněz
v přepočtu na obyvatele právě Vysočina. Široké veřejnosti se dotkne
nastartování kotlíkových dotací,
kdy si za dva roky rozdělí vlastníci
rodinných domů na Vysočině 240
milionů korun. Regionálnímu rozvoji Kraj Vysočina podpořil aktivní zapojení do místní Agendy 21.
Čtyřicet veřejných fór umožnilo,

aby se názory občanů dostaly
k samosprávě.
Prostřednictvím Programu rozvoje venkova získaly obce prostředky
na budování místních komunikací či
opravu budov a veřejných prostranství. Kraj granty podpořil menší neziskové organizace, občanské aktivity a podnikatelské subjekty.
Jedinečnou byla účast na EXPO
2015 v Miláně, kde za 14 dní zhlédlo
netradičně pojatou hru světel a expozici sklářů z Vysočiny na čtvrt
milionu návštěvníků. Do akce přitom byli zapojeni jak studenti uměleckých škol, tak i v rámci podnikatelské mise podnikatelé.
Martin Hyský (ČSSD),
radní pro oblast regionálního rozvoje
a územního plánování

Téměř neviditelné položky
Největší díl krajského rozpočtu každoročně zabírá položka školství.
Zhruba polovina osmimiliardového rozpočtu je průběžně rozdělena
na platy učitelů a nepedagogických
pracovníků. Jejich platy se v listopadu zvýšily o avizovaná tři procenta.
Další díl v „koláči“ krajských výdajů ukrajují investice do školních budov, tělocvičen, jídelen, internátů,
badatelen.
Zatímco velká čísla jsou vždy dobře vidět a ve statistikách jsou nepřehlédnutelná, malé položky občas zapadnou. Téměř dva miliony korun
kraj v roce 2015 opět poskytl na projekt První pomoc do škol, do kterého
se zapojilo aktuálně 194 škol a proškoleno bylo devět tisíc žáků – očima statistiků tímto projektem prošlo
za dobu jeho existence 90 tisíc dětí.
Na podporu talentovaných sportovců kraj přispěl 5,3 milionu korun,
na nákup kompenzačních pomůcek
pro handicapované žáky se v rozpočtu našlo půl milionu korun, základní
umělecké školy díky kraji mohly pořídit nástroje téměř za milion korun.
Prvňáčci si rozdělili 5400 speciálních krajských stavebnic ROTO, jejich starší spolužáci mají k dispozici
stavebnice Merkur.
Školní rok 2015/2016 je rokem
KAIPANů – speciálních stavebnic sportovního automobilu. Rok
2015 si budu pamatovat také kvůli přijímacím zkouškám nanečisto,
historicky první krajské konferenci k technickému vzdělávání s názvem Technické fórum a prvnímu
zasedání studentského Parlamentu Kraje Vysočina.
Jana Fialová (ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu

Zelený kraj
Starost o přírodu Kraje Vysočina,
abychom dostáli přívlastku čistá,
ročně stojí desítky milionů korun.

Radní Kraje Vysočina Marie Kružíková byla iniciátorkou výstavy Poklady
Vysočiny, kdy depozitáře opustilo to nejlepší, co kraj vlastní.

Na péči o přírodní památky kraj ze
svého rozpočtu uvolnil více než pět
milionů korun, dalších 53 milionů
korun jsme na udržení biologické
rozmanitosti a také na revitalizaci
památných a okrasných parků čerpali z EU fondů. Celý rok jsme se
ekologicky chovali také k budovám
v majetku kraje, které se podařilo
zateplit za 290 bruselských milionů
korun. Na druhou stranu jsme podpořili také malé i velké majitele lesů,
kterým jsme uhradili šetrné hospodaření za 18 milionů korun. Společně s producenty regionálních
potravin jsme připravili prezentaci regionu na největší agro výstavě v ČR – Zemi živitelce v Českých
Budějovicích a pro žáky základních
škol jsme nechali natočit vzdělávací filmový cyklus Zemědělství a lesnictví – život na Vysočině. Poslední
prosincové dny se nám ještě do kalendáře vtěsnalo historicky první
vyhlášení výzvy na rozdělování kotlíkových dotací ve výši 240 milionů
korun.
Zdeněk Chlád (ČSSD),
radní pro oblast lesního, vodního
hospodářství a zemědělství a oblast
životního prostředí

Finance pro kulturu
Kraj Vysočina vyčlenil z rozpočtu
v roce 2015 pro oblast kultury 164
mil. Kč. Největší část, 133 mil. Kč,
připadla na provoz 10 zřizovaných
příspěvkových organizací. Prostřednictvím grantových programů administrovaných odborem získalo
podporu téměř 300 žádostí v celkové
hodnotě 24 mil. Kč, přičemž více než
polovina financí směřovala do obnovy památek. Rok 2015 byl významný
pro Horácké divadlo Jihlava, které
slavilo 75 let své existence a do čela
instituce nastoupil nový ředitel.
Krajský seznam nemateriálních
statků se rozšířil o velkobítešskou
Obchůzku královniček a třešťská Betlémská cesta byla zapsána
na seznam celorepublikový. Velice
si vážím i schválení záměru na vybudování nové krajské knihovny

v Havlíčkově Brodě, potěšil mě i nález pokladu zlatých a stříbrných
mincí.
Zásadními kroky roku 2015 jsou
starty systematické podpory cykloturistiky a zahájení přípravy nové
strategie cestovního ruchu pro roky
2017 až 2025.
Marie Kružíková (ČSSD), radní pro
oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

Kraj (nejen) řidičům
Pokud jste řidiči, asi budu zbytečné připomínat, že Kraj Vysočina
loni více než kdy jindy opravoval
a modernizoval silnice. V číslech to
lze shrnout do položek – 280 kilometrů opravených silnic, 33 rekonstruovaných mostů na silnicích II.
a III. tříd. Vše celkem za 1,7 miliardy korun. Stejně jako v letech 2009
a 2010 jde o největší balík peněz
do krajské dopravní infrastruktury
za patnáctiletou historii kraje.
Za všechny opravené i postavené zmíním jen nový obchvat Příseky na trase Jihlava –Třebíč, Golčův
Jeníkov – Chotěboř vč. průtahu,
Jihlava – Větrný Jeníkov – Humpolec, Třebíč – Pocoucov. Vedle silnic pak vyrostly nové stavby – Kraj
Vysočina zaplatil stavbu nového
pavilonu transfuziologie a hematologie Nemocnice Pelhřimov,
transformované bydlení v Kadolci, Počátkách nebo Osové Bitýšce,
Horní Cerekvi a v Křižanově, rostla
nová parkoviště např. v Pelhřimově u průmyslové školy a Gymnázium v Telči má od letošního roku
novou střechu...
Pokud zohledním další desítky
akcí na majetku kraje, pak dojdeme k částce vyšší než půl miliardy korun. A vedle toho jsme ještě
zvládli celoroční akci Bezpečná
Vysočina, instalovat dynamické
váhy na silnici II/602 nebo z jiného soudku – najít nové místo pro
budoucí sídlo krajské knihovny
v Havlíčkově Brodě.
Libor Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku kraje

Postřehy zastupitelů
Miroslav
Houška
(KDU-ČSL)

Miloš Vystrčil
(ODS)

Lukáš Vlček
(Pro Vysočinu)

Ladislav Jirků
(TOP 09)

Milan Plodík
(KSČM)

zastupitel Kraje Vysočina

zastupitel Kraje Vysočina, senátor

zastupitel Kraje Vysočina, starosta

zastupitel Kraje Vysočina

zastupitel Kraje Vysočina

Rok 2015: Ekonomika sice rostla,
ale strach lidí také
Hodnocení roku 2015 rozdělím na tři úrovně:
Kraj Vysočina, republika a svět. Všechny spolu
v dnešní globalizaci úzce souvisejí. Kraji Vysočina se vedlo lépe, vyšší příjem do rozpočtu mě
těší. Nejistota přetrvala například kolem dotací sociálních služeb, zvlášť když například
provoz Ústavů sociální péče je po transformaci dražší. Citlivější přístup a menší slučování si
podle mě zasloužilo školství. Naší zemi se také
vedlo lépe, vláda se zdá stabilní a bez skandálů. Horší už je situace ve světě. Do pohybu se
dala migrační vlna, objevily se krvavé atentáty,
pády letadel a sucho. Lidé mají oprávněné obavy. Nezbývá než hledat naději uvnitř sebe, v mezilidských vztazích, v trvalejších hodnotách
a v dobře vykonávané práci tam, kde něco můžeme změnit k dobrému – a tím se tak vracím
k první úrovni, tedy ke Kraji Vysočina.

Mlčení není matkou pokroku
Vůbec si nemyslím, že se jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina má podobat jednání
Parlamentu. Přesto absenci téměř jakýchkoliv dotazů či připomínek ze strany některých
zejména opozičních zastupitelů nepovažuji za zdravou a pro Vysočinu prospěšnou.
Není pro jakoukoliv vládu, radu kraje nebo
obce nic nebezpečnějšího, než když se opozice na nic neptá nebo tak činí pouze formálně.
Pohodlné vládnutí totiž svádí k nedůslednosti a neopatrnosti, ne-li k něčemu horšímu,
a to neprospívá nikomu a ničemu. Slovy klasika „mlčení není matkou pokroku“.
Je škoda, že se veřejně více neprezentuje, kdo na jednání zastupitelstva mlčí nebo
třeba i nespokojeně mručí, když se jednání protahuje. Na závěr si již dovolím pouze
prozradit, že zastupitelé za ODS to rozhodně nejsou.

Pro Vysočinu
Stručnou bilanci roku 2015 pojímám z pohledu rolí krajského zastupitele a starosty malého města, obě jsou si velmi blízké. Po stránce
finanční se mohou kraj Vysočina a i obce pochlubit dobrým hospodařením, které je vyrovnané a v řadě případů přebytkové.
V roce 2015 proběhlo ukončování projektů
ze starého programového období a příprava
projektů do období následujícího. Dále jsme se
potýkali s následky sucha či na druhou stranu
přívalových povodní. Jako velký problém kraje
a periferních oblastí vidím dlouhotrvající vylidňování a stárnutí venkova, s tímto souvisí
také větší budoucí nároky na zajištění sociálních služeb. Obecně si ale myslím, že se našemu kraji a jeho obcím vede dobře a rok 2015
mohu hodnotit jako rok úspěšný.
Vážení čtenáři, v roce 2016 Vám přeji především pevné zdraví.

Rok 2015 – jaký byl?
Z pohledu člena Zastupitelstva Kraje Vysočina proběhl uplynulý rok bez větších překvapení. Sociálně demokratické vedení Kraje pracuje díky neformální koalici s komunisty s dostatečnou většinou
a také na úrovni krajů se projevuje dobrý stav české
ekonomiky. Zde stojí za zmínku fakt, že ke zlepšení
ekonomické situace České republiky významně přispěla předcházející Nečasova a Kalouskova vláda.
Pokud jde o migrační krizi, vedle zbytečné hysterie
zaznělo několikrát i velmi rozumné stanovisko. Přijmout ty, kteří pomoc skutečně potřebují a udělat
vše pro to, aby se uprchlíci mohli vrátit do své vlasti.Za největší problém dneška považuji skutečnost,
že ideologické neshody se stále častěji řeší teroristickými útoky. Právě zde bychom měli projevit rozhodnost a odvahu, protože výsledkem není jen bezpečnost občanů, ale také budoucnost evropských
hodnot a způsobu života. A přání do roku 2016?
Hodně štěstí a rozumu všem lidem dobré vůle.

Rok 2015 – ekonomicky nejúspěšnější
Rok 2015 se dá hodnotit jako nejúspěšnější z hlediska plnění ekonomických ukazatelů rozpočtu
Kraje Vysočina za celou jeho existenci. Vedle toho
se investovaly desítky milionů korun do zdravotnictví na modernizaci a obnovení přístrojového
vybavení prakticky ve všech pěti krajských nemocnicích, do dobudování a vybavení dispečinku
krajské záchranné služby, jakož i do obměn autoparku speciálních automobilů této služby. Stovky milionů korun se investovaly na realizaci dopravních staveb (silnice a mosty) kraje. Nemohu
opomenout ani nový systém financování sociálních služeb a investice do oprav, zateplení budov,
modernizace a vybavení školských zařízení v kraji. Toto vše se podařilo i díky podpoře krajských
zastupitelů za KSČM, ale také díky skutečnosti,
že imigrantská krize se Kraje Vysočina zatím nedotýká a občané Vysočiny tak měli klid na práci
a vytváření hodnot pro svůj kraj.
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I krajům se podařilo prosadit
změnu rozpočtového určení daní

foto: Jaroslav Loskot

Avízo jarních oprav

Jedna z nejfrekventovanějších
křižovatek v Havlíčkově Brodě se
dočká modernizace. Kraj Vysočina ve spolupráci s tamní radnicí
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
(ŘSD) plánuje opravu mostku přes
potok Žabinec těsně za křižovatkou u hotelu Slunce.
Nový most rozšíří křižovatku
o připojovací a odbočovací pruhy
na Lidickou, Masarykovu a Dolní
ulici. „Výrazně se tak v budoucnu
usnadní průjezd jednou z nejvytíženějších křižovatek na Vysočině.
Navíc křížení bude přehlednější a doprava bezpečnější,“ uvádí
výhody náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast dopravy Libor
Joukl (ČSSD).
Aktuálně probíhá výběrové řízení
na dodavatele. Práce na mostě mají
začít na jaře. Na stavbě se budou
podílet tři investoři: Kraj Vysočina,
město Havlíčkův Brod a ŘSD na základě uzavřené smlouvy o společném postupu zadavatelů.
Monika Brothánková


Vladimír Novotný

Podobným procesem jako kraje,
tedy snížením podílu na sdílených
daních, si v roce 2012 a 2013 prošly i obce. Ve spojení s poklesem
investic a všeobecnými úsporami znamenalo toto opatření vlády
Petra Nečase a ODS pro obce, ale
i kraje skutečně velké problémy.
Ubývaly možnosti investic a rozvoje obcí, měst a krajů a stát přenášel svoje problémy s rozpočty
také do hospodaření dobře fungujících měst a krajů.
Tyto těžké časy pro obce nakonec i za podpory Asociace krajů
kompenzovala a zmírnila novela RUD (rozpočtové určení daní),
která jednak zvýšila celkový objem sdílených daní pro obce a jednak narovnala nevyvážené rozdělení daní mezi největšími městy
a ostatními. Toto spravedlivější
přerozdělení, které začalo platit v roce 2013, přineslo jen našim
městům a obcím v Kraji Vysočina
více než 800 mil. korun navíc. Tyto
peníze alespoň částečně kompenzovaly výrazný pokles minulého
necitlivého zásahu. Nyní tedy velmi vítáme, že nová vláda plní sliby a vrátila podíl na sdílených daních pro kraje na hodnotu 8,92 %
a také snahu některých senátorů

Republika přijala
uprchlíky z Iráku.
Kdo jsou?
Koncem ledna přijelo na Vysočinu
27 iráckých křesťanů, kteří uprchli
před Islámským státem. Ve skupině
několika rodin je 14 dětí. „Tito lidé
mají touhu žít normální život a v bezpečí vychovávat děti. Jsou to slušní
a vzdělaní lidé, najdete mezi nimi
třeba ředitele školy nebo stavebního
inženýra,“ přiblížil Jan Talafant,
ředitel Nadačního fondu Generace
21, který projekt organizuje.
Všichni příchozí jsou křesťané,
kteří za sebou mají kruté zkušenosti.
Jejich příbuzné či přátele zavraždili
islamisté, oni si zachránili holý život útěkem do uprchlického tábora,
v němž čekali na možnost opět žít.
Ta přišla z České republiky – jejich
přesídlení schválila vláda. Nadační
fond hradí z darů soukromých dárců
roční životní náklady, stejně jako integrační služby – výuku jazyka a seznámení s českou kulturou. Všichni
uprchlíci prošli prověrkami českých
bezpečnostních služeb.


napravit to, co jejich předchůdci
v minulých vládách způsobili. Také
vítáme změny, které budou znamenat u mnoha obcí a měst od roku
2017 navýšení příjmů, protože podíl na DPH je pro všechny stěžejní.
Ale ne pro všechny obce a města
tato úprava bude pozitivní a myslím, že je tedy rozumné i nadále se
společně, nikoliv však proti sobě,
snažit docílit dalších změn ve prospěch obcí, měst a krajů. Právě
tyto celky ukazují, že umí dobře
hospodařit se svěřenými prostředky. Zároveň se ukázalo, především
u Kraje Vysočina, že umíme mnohem lépe čerpat prostředky z EU z
EU a pracovat s ními. V tom se jistě všichni bez ohledu na politickou
příslušnost shodneme.
Zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení
daní (o RUD) – historie
Vzhledem k některým prohlášením
z poslední doby k zákonu o rozpočtovém určení daní považujeme
za potřebné připomenout si trochu
historii RUD a příčinu výrazného
snížení v roce 2012 a 2013.
Zákon č. 243/2000 Sb., o RUD,
vstoupil v účinnost od 1. 1. 2001,
platil pro obce a některé státní
fondy, pro rok 2001 nebyly daňové
příjmy pro kraje stanoveny. Kraje
byly financovány pouze dotacemi

foto: Jaroslav Loskot

Od 1. 1. 2016 došlo k návratu na původní hodnoty
podílu všech sdílených daní krajů na 8,92 %. Tedy
na hodnoty před rokem 2012, kdy došlo k jejich
postupnému snížení.

Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana pro oblast financí, analýz
a grantových programů

přijatými ze státního rozpočtu
a kromě úroků z běžného účtu
(nevýznamné částky) neměly žádné vlastní příjmy.
Od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2004 byl
podíl krajů stanoven ve výši 3,1 %
z celostátního výnosu DPH, celostátního výnosu daně z příjmů ze
závislé činnosti, celostátního výnosu daně z příjmů vybírané srážkou, celostátního výnosu daně
z příjmů právnických osob a ze
60 % celostátního výnosu daně
z příjmů OSVČ. Podíl Kraje Vysočina z daňových příjmů krajů byl
7,099474 %.
Od 1. 7. 2004 do 2. 1. 2005
v souvislosti s odchodem některých obcí z Kraje Vysočina do Jihomoravského kraje
se snížil podíl Kraje Vysočina
na 7,094656 %.
Od 3. 1. 2005 do 31. 12. 2011
díky velké novele RUD došlo ke zvýšení podílu krajů

na sdílených daních, a to ze 3,1 %
na 8,92 %. Podíl Kraje Vysočina
byl stanoven ve výši 7,338590 %.
V roce 2012 v rámci takzvaných
úspor a v souvislosti se změnou
sazeb DPH z 10 % na 14 % (dle záměru tehdejší vlády měl ze zvýšené sazby DPH profitovat pouze
stát, a nikoliv územně samosprávné celky) se novelou zákona
č. 243/2000 Sb., o RUD, snížil podíl krajů na DPH z 8,92 %
na 8,29 %.
Pro období 1. 1 2013 až 31. 12.
2015 jsou stanoveny sazby DPH
na 15 % a 21 %. Zároveň došlo k zavedení „solidární“ daně a změně
odpočitatelných položek u daně
z příjmů. V důsledku těchto změn se
snížil podíl krajů u DPH na 7,86 %
(z 8,29 %) a u daně z příjmů ze závislé činnosti na 8,65 % (z 8,92 %).
Od 1. 1. 2016 by mělo dojít k návratu na původní hodnoty podílu
všech daní na 8,92 %.

Vysočina – kraj inovací

TEDOM přináší zákazníkům úspory energií
TEDOM byl založen v roce 1991
a jeho výrobní program je zaměřen především na výrobu kogeneračních jednotek, tedy zařízení
pro vysoce účinnou společnou výrobu elektřiny a tepla. Z firmy jednoho muže se za 25 let stala společnost dávající práci více než pěti
stovkám zaměstnanců. Perspektivně se rozvíjející společnost má
v současné době výrobní závody
v Třebíči, Výčapech, Hořovicích
a Jablonci nad Nisou.
V České republice má TEDOM
ve svém oboru dominantní postavení, přesto více než polovina

Martin Frýdl,
Nadační fond Generace 21

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj

produkce míří do světa –
do Velké Británie, Ruska
nebo Německa. „TEDOM
je ale úspěšný i v Austrálii a aktuálně se snažíme
více prosadit v USA.
Nabízíme tak zajímavé
možnosti
uplatnění nejen pro
jazykově vybavené
zkušené techniky, ale
i pro čerstvé absolventy a obchodníky,“ popisuje zástupce společnosti Vlado
Murár.
Partnerem je TEDOM především pro společnosti, které potřebují snížit náklady na energie.
Díky nasazení kogenerační jednotky si pak dokážou vyrobit samy

Vysoká účinnost využití energie
v palivu, která často přesahuje 90 %,
snižuje jak palivovou náročnost
energetiky, tak i globální množství
emisí CO². Podpora kogenerace
včetně výkupu elektřiny je zajištěna
zákonem.

elektřinu levněji a k tomu dostanou
i levnější teplo. Nejčastěji se jedná
např. o hotely, nemocnice, akvaparky, obchodní centra, kancelářské
budovy a průmyslové podniky.
Neméně zajímavé je i využití kogenerace v oblasti obnovitelných
zdrojů energie. Kogenerační jednotky TEDOM jsou tak nasazovány do bioplynových stanic
nebo čistíren odpadních vod. Pro
výrobu elektřiny však TEDOM
dokáže využít i plyn z dolů nebo ze
skládek komunálního odpadu.
Na Vysočině využívá možnosti vyrobit si levněji elektřinu a teplo např. bazén E. Rošického v Jihlavě nebo čistírna odpadních vod
v Humpolci.

Petr Palovčík

Gymnazisté na Vysočině studují v nových badatelnách

foto: archiv Kraje Vysočina

Tři gymnázia v Kraji Vysočina disponují moderními
5 badatelen
badatelskými centry pro
za 33 milionů
výuku přírodovědných
mohou využít
studenti gymnázií
předmětů. Další dvě budou následovat. „Díky
Vysočiny.
dotaci 33,5 milionu korun
z Regionálního operačního
programu Jihovýchod se nám
podařilo vytvořit pět špičkových
pracovišť. Ta studentům i učitelům nabídnou nejmodernější přístroje, které zatraktivní hodiny
fyziky, chemie a biologie,“ uvedla
Jana Fialová (ČSSD), radní Kraje
Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.
V nových badatelnách,
které dal Kraj Vysočina
Badatelny už slouží studentům
vybudovat na gymnáziích
v Havlíčkově Brodě, Pelhřimov regionu, se vyučuje
vě a ve Žďáru nad Sázavou. Spebiologie, chemie
ciálně vybavené prostory otevřou
a fyzika.

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

na konci ledna a začátku února
rovněž gymnázia v Třebíči a v Jihlavě. Havlíčkobrodská škola vědecké středisko zbudovala na bývalé půdě. Stavební úpravy si
vyžádaly tři a půl milionu korun.
„Vznikl tu velkorysý učební prostor, kde se bude přednášet za pomoci speciálních technologií,“
konstatoval ředitel gymnázia Hynek Bouchal.
S novými přístroji za stovky tisíc korun pracuje i gymnázium
v Pelhřimově. V tamní badatelně se nachází například vysokorychlostní kamera, mikroskop

a pracoviště pro zkoumání vlastností světla. „V krajských badatelnách se nachází přístroje, které se běžně používají na vyšších
odborných vědeckých pracovištích. Nyní proto soustřeďujeme
pozornost na pomoc učitelům,
které chceme s přístroji detailně
seznámit a vytvořit pro ně metodiky,“ informovala radní Fialová. Jak havlíčkobrodské, tak pelhřimovské gymnázium nabídne
své badatelské prostory také dalším středním i základním školám
a veřejnosti.

Lucie Pátková

Vyšší podpora
pestřejším lesům
Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje některé činnosti při hospodaření v lesích. Kromě výchovy
mladých lesních porostů či např.
tzv. zajištění lesních porostů je
podporováno i zalesňování.
Od letošního roku zvýšil Kraj Vysočina sazby u porostů, které vznikají
z melioračních či zpevňujících dřevin. Vyšší finanční příspěvek je jak
u zalesnění, tak i zajištění lesních
porostů z těchto dřevin. Tato změna
je vedena zájmem o zvýšení pestrosti našich lesů. Nezbytnou podmínkou je, aby se zájemce o finanční
prostředky na hospodaření v lesích
včas registroval, pro rok 2016 je to
nejpozději do konce března. Zásady
kraje č. 11/13 včetně dodatků, podle
kterých se tyto prostředky poskytují,
jsou k dispozici na webu kraje.
Samostatná registrace musí být
provedena i zájemci o finanční prostředky na podporu hospodaření
v lesích podle nařízení č. 30/2014 Sb.
V současné době je projednávána
zásadní novelizace tohoto nařízení.


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

Příběh ohrožení
pokračuje – bude se
na Vysočině těžit uran?
Ota Benc
(ODS)
zastupitel Kraje
Vysočina

Obce ohrožené těžbou uranu
v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice
žádají před povolením těžby o provedení kompletního geologického
průzkumu. Důvodem je to, že těžba
a následná přeprava této radioaktivní látky má být prováděna v hustě
obydlených oblastech Kraje Vysočina. Dotčeným obcím a městům
se v minulosti dostalo opakovaného ujištění, že v rámci povolení
této těžby bude postupováno dle
platných právních předpisů a veškerá
rozhodnutí budou podložena všemi
nezbytnými podklady. Nelze také
odhlédnout od toho, že těžba této
radioaktivní látky má být prováděna v hustě obydlených oblastech
a ve vzdálenosti nepřesahující 15 km
od měst Jihlava, Žďár nad Sázavou
a Havlíčkův Brod. Vytěžená ruda má
být následně přepravována třemi
okresy Kraje Vysočina z Brzkova přes
Přibyslav do Rožné k dalšímu zpracování. Z informací státního podniku
DIAMO, který má vlastní těžbu uranu
provádět, však vyplývá, že v rozporu
s výše uvedeným již byl vypracován
návrh na rozšíření chráněného
ložiskového území Brzkov o rudní
uzel Věžnice s tím, že bude na Ministerstvo životního prostředí podána
žádost o vydání rozhodnutí v této
věci. S tímto postupem dotčené obce
a města nesouhlasí a obrátily se společně na Richarda Brabce, ministra
životního prostředí, Jana Mládka,
ministra průmyslu a obchodu,
a Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje
Vysočina, a žádají je o to, aby se
ve všech řízeních ve věci těžby uranu
na katastrech obcí Brzkov – Horní
Věžnice trvalo na provedení kompletního geologického průzkumu dle
platných právních předpisů a teprve
po jeho provedení aby byla vydávána
jakákoli rozhodnutí.
V souvislosti s výše uvedeným
nepostrádá zajímavost návrh řešení
sociálních důsledků uzavírky uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce, který
bude projednávat vláda. Ohledně
nové těžby uranu u Brzkova a tamní související rekonstrukce chemické
úpravny a odkališť tam není ani slovo.
Ani náznak, že řešením sociální situace propouštěných horníků by mohla být nová těžba ve vaší oblasti, jak
oznamoval premiér Sobotka a dříve
i ministr Mládek. Tož uvidíme….

KULTURA 5

leden 2016

Výstava Photographia Natura se stěhuje
do novoměstské galerie

Ladislav Bárta
(TOP 09)

Snímky z fotografického klání
Photographia Natura 2015 čeká
přemístění. Namísto jihlavského
Muzea Vysočiny, kde jsou premiérově k vidění do konce ledna,
bude možné výstavu navštívit

zastupitel Kraje
Vysočina

2015 byl i sportovní

vybraných fotografií a také vítězné
snímky,“ upřesnil ředitel novoměstské galerie Josef Chalupa. Do fotosoutěže Photographia Natura 2015
bylo doručeno rekordních 422 fotografií od 89 autorů, mezi nimiž
nechyběli studenti. „Ze všech přihlášených bylo 25 studentů středních
a vysokých škol a dokonce devět
žáků základní školy,“
uvedl kurátor soutěPhotographia
že a výstavy Pavel
Bezděčka.
Natura
Už v průběhu
Galerie Nové Město
ledna vyhlásil Kraj
na Moravě
Vysočina další roč4. 2. – 27. 3. 2016
ník soutěže. „Tentokrát budou vybrané
fotografie zveřejněny
v připravované publikaci Příroda
a krajina Vysočiny a opět objedou
s putovní výstavou všechna krajská
muzea,“ informovala Marie Kružíková (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro
oblast kultury, památkové péče a cesLucie Pátková
tovního ruchu. 

Foto na www.iKrajvysocina.cz

Vítězná fotografie Démanty rosy Jaroslavy Melicharové

zastupitelka Kraje
Vysočina, poslankyně PČR

Mnohé kroky ke zvýšení příjezdu
turistů na Vysočinu se už udělaly.
Poté, co skončila možnost podpořit
cestovní ruch z evropských fondů,
se nyní znovu hovoří o jeho financování. Prioritou současné vlády
byl zákon o cestovním ruchu, měl
řešit strukturu cestovního ruchu,
ale zejména jeho financování. Tato
priorita zmizela a zákon se nepřipravuje! Zúčastnila jsem se besedy
na úrovni Ministerstva pro místní
rozvoj ČR (MMR ČR) a odborníků z cestovního ruchu o místních

Osobnost regionu

Díky Broučkům na Jana
Karafiáta nelze zapomenout

poplatcích (poplatek z ubytovací kapacity, lázeňský a rekreační
poplatek). Podle představy budou
obce povinně vybírat tyto poplatky
zhruba dvojnásobně vyšší než dosud (upozorňuji, že některé obce je
nyní nevybírají vůbec), poté jim Ministerstvo doplatí ze svého rozpočtu jednou takovou částku.
Obcím se rozpočet zvýší, ale
dané peníze budou muset vložit zpět do rozvoje cestovního ruchu. Příjmy obcí z poplatků jsou
doposud malé a administrativně
náročné. Poplatky vybírá jen asi
19 % obcí. Aby mohlo dojít k úpravě navrhované MMR ČR, je třeba
nejdříve novelizovat zákon č. 565/
1990 Sb. o místních poplatcích.
Nabízí se otázka. Je to krok správným směrem?

Kraj Vysočina se na letošním veletrhu cestovního ruchu Regiontour
v Brně prezentoval na společném
stánku s agenturou Czech Tourism.
Mimo obvyklou nabídku tradičních turistických cílů, historických
památek, výletů pro
rodiny, školy a další
cílové skupiny zval na tři
největší sportovní akce
připravované ve Vysočina Areně v Novém
Městě na Moravě – Světový pohár v běhu na lyžích Zlatá
lyže, Mistrovství světa horských kol
a Světový pohár v biatlonu.
„Poprvé byl v Brně představen
nově pojatý kulturní kalendář sbírkotvorných a kulturních institucí
Kraje Vysočina. Ten nabízí odkazy
na všechny weby a aplikace, které
stojí za to na Vysočině propagovat

a zviditelňovat. Materiál byl vytištěn
v desetitisícovém nákladu a po veletrhu je k dostání i v krajských kulturních zařízeních,“ sdělila radní Kraje
Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie
Kružíková (ČSSD).
Vedení kraje dalo letos zelenou velkorysejší
prezentaci kraje na jiném
veletrhu cestovního ruchu. Vysočina se s dalšími
deseti partnery představí
na únorovém veletrhu Holiday World
v Praze. „Důvodem pro upřednostnění jiného veletrhu je snaha o oslovení
jiné cílové skupiny, využití nových prezentačních příležitostí a zohlednění
všech přidaných hodnot a efektivnějšího využití dostupných prostředků,“
vysvětlila Kružíková. Lucie Pátková

trochou vody a pečeme při 190 °C
zhruba hodinu. Nakonec sundáme alobal, polejeme šťávou a dopékáme asi 15 minut dozlatova.
Podáváme s fazolkami podušenými s trochou olivového oleje, solí
a čerstvě mletým pepřem. Podle
chuti i s cibulkou a česnekem. Dobrou chuť.
Monika Brothánková

Vysočina oslaví
Epigramy rok Karla
Havlíčka Borovského
Syndikát novinářů Vysočina
vyhlásil při příležitosti letošního
dvojitého jubilea Karla Havlíčka
soutěž Epigram 2016. V sobotu
31. října totiž uplyne od narození
českého novináře v Borové
195 let a v pátek 29. července
160 let od jeho úmrtí v Praze.
Soutěž se člení do tří kategorií,
pro tvůrce starší 55 let, pro autory
od 23 do 55 let a do 22 let. Každý
může v kategoriích A a B přihlásit až
deset nepublikovaných, původních
epigramů ne starších tří let; autoři
kategorie C pět epigramů. Účastníci
by měli zaslat svá díla do 30. června v elektronické podobě na adresu
syndikat.vysocina@volny.cz se jménem, příjmením, kontaktní adresou
a věkem autora.
Milan Pilař

Křížovka o ceny
Londýnské misijní bratrstvo evangelické objednalo roku 1870 u Jana Karafiáta knížku o Janu Husovi. Hotova byla už na jaře roku 1871. Po jejím vydání
se mohl vydat na studia do skotského Edinburghu jako host Skotské svobodné reformované církve.
Autorství:
Martin
Němeček

Nabídka

Chemická
značka
americia

Severští
sudokopytníci

Textilní
rostliny

Německy
„vejce“

Sběrače
proudu el.
lokomotiv

Čidlo zraku

Pomoc:
BENZOL,
HORLOGE,
KAVAS.

Bez dívání

Kypět

Čpavek

4. díl tajenky
Vysoká karta

foto: Pavel Kryštof Novák

„Ó náš milý Bože,
mimo službu. Věnoval
povstali jsme z lože,
se práci na revizi Bible
a pěkně tě prosíme,
kralické a vypomáhal
dejž, ať se tě bojíme,
v tamních sborech.
bojíme a posloucháJimramovští Karafiátův
me, a přitom se rádi
odkaz pečlivě střeží.
máme.“ Co vám říká
Pojmenovali po něm
tato modlitbička?
náměstí, kde je k viVzpomněli jste si
dění i socha Broučka,
na své dětství?
na jeho rodný dům
Na stále čtené
byla zasazena pamětní
a populární Broučky Pamětní deska na rodném deska, od roku 1998 je
evangelického kněze domě Jana Karafiáta.
v místním muzeu oteJana Karafiáta?
vřena pamětní síň, kde
Zdá se to až neuvěřitelné, ale
se největší pozornosti těší dioráma
je tomu skutečně tak, první česká
Broučků od Jiřího Trnky. Bylo vytvopůvodní autorská pohádka pro
řeno pro světovou výstavu v New
děti se brzy dočká svého stého
Yorku v roce 1939, ale reprezenvydání. Poprvé vyšla v roce 1876,
tovalo nás i v roce 1958 na EXPO
aniž čtenáře nějakým výrazným
v Bruselu.
způsobem oslovila. Až po 17 lePříběh svatojánských broučků si
tech, kdy ji objevil náhodou Jan
získal nejen srdce malých i velkých
Herben, byla po příznivém ohlasu
čtenářů, ale oblíbili si jej i ilustráv tisku rychle vyprodána a počet
toři. Svými obrázky knihu mistrreedic narůstal.
ně doprovodil Jiří Trnka, ale také
Jan Karafiát se narodil v JimraVojtěch Preissig, Ondřej Sekora
mově před 170 lety, 4. ledna 1846.
nebo Marie Fischerová-Kvěchová,
Po absolvování piaristického gymRudolf Mates, Jaroslav Vodrážnázia v Litomyšli studoval teoloka, Otakar Štáfl, Vojtěch Cinybulk
gii na školách v Berlíně, Bonnu
a mnozí další.
a ve Vídni. Od roku 1872 se stal
Jan Karafiát, který svůj život
v Evangelickém semináři v Čáslavi
vylíčil v pětidílných Pamětech spisospirituálem, dvacet let pak působil
vatele Broučků, zemřel 31. ledna
jako farář v Hrubé (Velké) Lhotě
1929 v Praze, pochován je na vinona Valašsku, načež odešel do Prahy,
hradském hřbitově. 
Pavel Kryštof Novák
kde zůstal reformovaným farářem


Po vánočních smažených dobrotách, množství tuku a cukru si
připravíme zdravou kuřecí roládu.
Potřebujeme:
• větší kuřecí prsa (asi 600 g)
• 6 sušených rajčat v oleji
• 2 mozzarelly
• hrst čerstvé nebo sušené
bazalky
• sůl, pepř a olivový olej
• jako přílohu 400 g mrazených
fazolek
Nejdříve maso očistíme, nařízneme, aby vznikla placka, a přes
potravinářskou fólii z obou stran
naklepáme. Poté naplníme směsí
nastrouhané mozzarelly, nakrájených rajčat, bazalky, soli
a čerstvě mletého pepře a zamotáme do rolády. Utáhneme
provázkem, osolíme, opepříme
a zabalíme do naolejovaného
alobalu, aby se maso propeklo
rovnoměrně. V pekáčku podlijeme

Vysočina na veletrhu Regiontour
lákala do Vysočina Areny

Kraj Vysočina vidím jako kraj, který
se dobře nabízí k domácí rekreaci
Jana Fischerová
(ODS)

Lednová lehká roláda
s mozzarellou a sušenými rajčaty

v Horácké galerii v Novém Městě
na Moravě. Vernisáž je naplánovaná na 4. února 2016.
„Tématem dvanáctého ročníku
soutěže byla voda. V zámecké arkádě návštěvníci uvidí padesátku

foto: Jaroslav Loskot

Jsme na počátku roku 2016
a Vysočina o sobě dává vědět,
tentokráte v evropském měřítku v oblasti sportu. Organizátoři závodů IBU CUP v biatlonu ve Vysočina Areně měli
dostatek odvahy, trochu i toho
štěstí a vyšší pomoci. Povedlo
se jim, i přes mírnou zimu, zorganizovat závody, o kterých se
v biatlonovém světě díky účasti
fanoušků pochvalně mluví.
Závody 9. ledna podle odhadů vidělo přibližně pět tisícovek diváků, obdobný zájem fanoušci předvedli i druhý den.
Na tento typ závodů se jedná
o nevídaný jev, podle informací dosavadní tři předešlé evropské biatlonové poháry navštívilo v součtu tolik diváků,
jako tady za jeden den. Tým
organizátorů odvedl skvělou
práci a Nové Město na Moravě
ukázalo svou sílu.
Obrovský sportovní úspěch
si pak vybojovala naše rodačka od narození žijící ve Žďáru nad Sázavou Martina Sáblíková. Na Mistrovství Evropy
v Minsku ukázala, že je královnou rychlobruslení. Jak jinak popsat stav, kdy dokázala vyhrát tři ze čtyř závodů
a v posledním závodě na 5 km
porazit soupeřky o parník.
Získala tím už pátý titul mistryně Evropy ve víceboji a ve své
dosavadní kariéře již 21. velkou zlatou medaili.
Patří jim všem veliký dík
za budování dobrého jména Vysočiny! Je více než zřejmé, že podpora sportu nese
své plody a je potřeba v ní vytrvat. Těšme se na další letošní
závody na Vysočině, na úspěchy našich sportovců a podpořme je.

Recepty

foto: Monika Brothánková

Slovo zastupitele

Nasycenost
vodou

Podřadící
spojka
1. díl tajenky
Citoslovce
tišení
SPZ okr.
St.Lubovňa

Iniciály hereč.
Kozderkové

Doba
Mající rozlohu
pracovního
100m2
klidu (mn. č.)

Snížení ceny
Nebezp.
hořlavá
kapalina

2. díl
tajenky
12 měsíců
Národní
divadlo (zkr.)
Patro
ve stodole

1. díl tajenky

Odvar z bylin

Útočiště

Duševní
velikáni

Bezbarvý plyn
(ethen)

Lehká
modelářská
hmota
Noční pták

Uzavřená
elipsa
Anglicky
„nebo“

Slovensky
„nejspíš“
Snížený tón E

Sportovní
klub (zkr.)

Sibiřský
kozoroh

Výtažky
z léč.bylin
Automotoklub
(zkr.)

Plod obilí
Pestrý
papoušek

Malá
symetrála

Jméno
právníka
Jahelky

Značka
teluru
Turecký četník

Bicí hodiny
(francouz.)

Slovenská
pádová
otázka

Průhledné
hmoty

Cenina
(slovens.)
Léč. dlouhodobě nemoc.

Biblický
mořeplavec
Svážení

Vesnice

Kontaktní
centrum
(zkr.)

Ruský
ledoborec
postavený
v r. 1917

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 nebo e-mailem na adresu noviny@kr-vysocina.cz
do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle
spolu se jmény výherců. Tajenka minulé křížovky: „NAPŘÍKLAD V HAMBURGER FREIE PRESSE “ Výherci: Marie Nožičková – Jaroměřice nad Rokytnou, Růžena Ondrová – Bystřice nad Pernštejnem,
František Jedlička – Havlíčkův Brod. Výhercům blahopřejeme!

6 INZERCE

www.ikrajvysocina.cz

MICHLiq

MĚŘENÍ TERMOKAMEROU
+ BLOWERDOOR TESTY

Tel. 603 195 520

www. ksstavebni.cz, ksstavebni@seznam.cz

558/01-VI/16

844/01-VI/16

váš inteligentní
průvodce
ekonomikou

Zájemci o inzerci, kontaktujte
prosím manažerku inzerce

Jitku Parbusovou
tel.: 777 174 407

e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz

Mgr. Iva Nováková,
Časopis "Zdraví a krása"
Možná to taky důvěrně znáte.
Navzdory krásným větám, které
čtete ve studijním plánu svého
dítěte, realita je taková, že jeho
handicap ve škole skoro nikoho
nezajímá. Dyslektik, dysgrafik,
či majitel jiné podobné poruchy? Pro některé učitele prostě
hlupák, který pomalu čte a ještě
pomaleji chápe.
TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?
OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...

725 774 710, 775 040 808
Masarykovonáměstí
náměstí9,
9,Jihlava
Jihlava586
586 01
01
Masarykovo
Svatovítské
náměstí
U
Prostředního
mlýna128,
128,Pelhřimov
Pelhřimov393
39301
01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01

Je to začarovaný kruh. Vaše
dítě se doma učí dlouhé hodiny,
ovšem výsledky ve škole tomu
rozhodně neodpovídají. Jakoby
vůbec nechápalo, co čte, natož,
aby dokázalo text někomu
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...

"Co jsem ve škole nepochopil
za pět hodin, i když jsem popsal
15 stránek, pochopil jsem v Basicu za deset minut. (Popsal jsem
dva řádky)."
student, 14 let
"Míša je těžký dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik s diagnózou LMD.
Těžko se soustřeďuje, trpí poruchou chování a učení. Vyzkoušeli
jsme všechny možné prostředky
– terapie, domácí učitele atd. –

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

zázrak. Rozhodně po těch letech,
co doma bojujeme s poruchou
učení.
Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že Studijní centrum
Basic, o.p.s. (www.basic.cz)
pomáhá dětem a studentům
jakéhokoliv věku zvládat problémy se čtením, psaním či
pravopisem pomocí specializovaného individuálního doučování. Na základě dosavadních
výsledků se zdá, že i tyto děti
máji šanci zařadit se mezi
úspěšné studenty a zajistit
si tak uplatnění v životě. No,
nebudu přehnaný optimista,
který věří, že si tento program
najde v dohledné době cestu
do našich základních škol. Ale
díky bohu, my si můžeme najít
cestu k němu.
Iva Nováková

Přednáška
„JAK NA UČENÍ
BEZ MUČENÍ“
Jihlava
2. 2. 2016 od 17:00
16. 2. 2016 od 17:00
Pelhřimov
4. 2. 2016 od 16:00
18. 2. 2016 od 16:00
Havlíčkův Brod
27. 1. 2016 od 17:00
24. 2. 2016 od 16:30

Tel.: 725 774 710
www.basic.cz

Přijímáme posily
do našeho
v Pelhřimově,
Havlíčkově Brodě a v Jihlavě. Máte rád/a děti a chcete jim pomoci s učením? Více na www.basic.cz, životopisy zasílejte na jihlava@basic.cz.
INZERAT_277x100
12/10/15
10:05týmu
AM Stránka
1

686/01-VI/16

Dyslektik neznamená hlupák

Nejlevnější knihy na internetu
- 31 %

Poklady klasické české kuchyně

399 Kč

275 Kč
- 31 %

Kouzlo kuchyně Čech a Moravy

798 Kč

+

399 Kč
- 50 %

199 Kč

125 Kč
- 37 %

Klenoty klasické evropské kuchyně Příběhy draka Balabána
a Sexy moderní česká kuchyně

www.meavia.cz

938/01-VI/16

399 Kč

275 Kč
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Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?
Může tohle být náhoda?

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.

Mám operované oba kyčelní klouby a před operací levého kolena.
Začala jsem užívat jednu odměrku
denně. Ze začátku to nepomáhalo, ale potom mě bolesti pominuly. Začala jsem tomu věřit a dala
jsem jednu plechovku i dceři,
protože nemohla otěhotnět, léčila
se a měla jít na umělé oplodnění. Právě
mně volala, že je
jeden a půl měsíce
těhotná. Víte, jakou
mám radost? Určitě
budu minerály užívat dále, ráda bych
co nejdéle vydržela
bez té operace, díky
za vaše minerály.
Marta Kubínová,
Lanškroun

Kyselina křemičitá

Měď

0,7 mg

126 mg

Chróm

0,57 mg

Železo

499 mg

Nikl

1,11 mg

Vápník

167 mg

Kobalt

0,96 mg

Draslík

134 mg

Vanad

0,99 mg

Mangan

14,4 mg

Titan

13,1 mg

Sodík

16,2 mg

Bor

0,65 mg

Zinek

1,7 mg

Molybden

0,1 mg

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
• 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).

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

720/01-VII/16

67 060 mg

Hořčík

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Vážení, je mi 64 let a vaše minerály si objednávám znovu. Pomáhají mi na klouby a zažívání. Byly mi
doporučeny naší známou při setkání a debatě o bolestech kloubů. Jsem v pořadníku na výměnu
kloubu už cca 2 roky. Po pravidelném užívání se bolesti zmírnily. Lékař mi doporučil je dále
užívat, aby se operace co nejvíce oddálila. Dáváme je i našemu
pejskovi ráno do kapsičky, je mu
14 roků a má problémy s klouby.
Takže vlastně celá rodina pravidelně vaše minerály bere.
Ferdinand Svoboda, Třebíč

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.

Je tomu již tři a půl roku co jsme
začali minerály užívat. Ustoupily
křeče, zmírnily se bolesti kyčelních
i kolenních kloubů, zpevnily se vlasy a nehty. Jsme přesvědčeni, že
užívání minerálů je nám prospěšné. Dokonce i po dohodě s lékaři,
kteří nebyli proti, naopak se zajímali, jak se to užívá, a i při dalších
návštěvách se zeptali, zda nadále
bereme vaše minerály. Musíme
konstatovat, že i další členové rodiny minerály užívají, aniž bychom
je přesvědčovali, ale po přečtení
dodané knížky se rozhodli sami.
Stalo se nám užívání denní potřebou a jsme tomu rádi.
Ludmila Polláková, Praha 9

Složení na 100 g
prášku

Dobrý den, vaše minerály mi doporučila moje 84letá maminka,
které pomohly při jejich obtížích se
srdcem a vysokým tlakem a proto
je již delší dobu užívá pravidelně.
Rozhodla jsem se minerály vyzkoušet. Mám revmatoidní artritidu a artrózu v kolenou a kyčlích
a problémy se srdcem. Přes počáteční nedůvěru jsem již po krátké
době pravidelného užívání zjistila,
že mé klouby jsou pohyblivější,
mohla jsem omezit léky proti bolesti a i moje kontrola na kardiologii prokázala zlepšení úplně všech
hodnot. Nyní jsem byla objednána
až za rok, místo dřívějších 2–3 kontrol za rok. Proto si objednávám
další pro sebe i pro své příbuzné,
aby i oni si mohli vaše minerály
vyzkoušet a mé dobré zkušenosti
můžete zveřejnit.
Milada Řehořová, Rudná

Nebo snad podvod?

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

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

www.kamennezdravi.cz
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AKCE platí při uzavření smlouvy na plastová okna do konce února 2016
a vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 4.1. - 29.2. 2016.

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

611/01-VII/16

800 23 00 23
e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz

8 SPORT

www.ikrajvysocina.cz

Sčítání zvěře v honitbách se blíží

Sportovec
Kraje Vysočina
2015: nominace
kandidátů začala

Myslivci na Vysočině zasvětí tradičně začátek roku sčítání zvěře.
Letos je naplánováno na 6. února
a 5. března 2016. Prakticky spočívá v přímém pozorování a sčítání
v kombinaci s kontrolou zaznamenaných stop i dalších znaků pobytu
a pohybu zvěře.
„Povinnost sčítání je daná zákonem o myslivosti,“ vysvětluje radní Kraje Vysočina pro oblast lesního hospodářství Zdeněk Chlád
(ČSSD). „Pravidelná kontrola stavů je navíc nutná i pro dobré hospodaření v honitbách.“ Na základě
získaných údajů o počtech srnčí,
černé zvěře nebo zajíců uživatelé
honiteb sestavují i plány lovu.

Také na začátku letošního roku se
bude rozhodovat, kteří sportovci vloni
svůj region reprezentovali nejlépe.
Kandidáty na ocenění
Sportovec Kraje
Vysočina mohou
www.facebook.
zástupci jednotcom/sportoveckralivých klubů či
jevysocina
svazů nominovat
prostřednictvím
online formuláře
na webových stránkách
www.kr-vysocina.cz/sportovec
až do 31. ledna. Nejlepší sportovce
v několika kategoriích (mimo jiné dívky, chlapci, ženy, muži či kolektivy) pak
vybere odborná porota. Svůj názor ale
bude moci vyjádřit i veřejnost – ve čtenářské anketě, která začne počátkem
února. Vloni cenu pro sportovce Kraje
Vysočina získali rychlobruslařka Martina Sáblíková a automobilový závodník
Martin Prokop. Nejlepším kolektivem
se pak stál regionální mládežnický
hokejový tým, který ovládl národní
dětskou olympiádu.
Jiří Svatoš

Druhy zvěře
zvěř srnčí
prase divoké

Kontakty:
Ing. David Švábenický – ředitel
společnosti, tel.: +420 233 071 639,
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David Švábenický, Milan Pilař
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rated
2012

2012

2013

2014

28 136

28 258

27 661

2810

3191

3229

3350

3271

zajíc polní

27 000

26 948

25 335

24 066

23 794

kachna divoká

11 556

11431

12 919

11 255

11 297

Počty černé zvěře na Vysočině od roku 2010 stoupaly, redukci jejich stavu v poslední době řeší Kraj Vysočina
platbami myslivcům za čelisti mladých kanců a bachyní.

Setkání hejtmana Kraje Vysočina se sportovci přímo na stadionu v Chomutově. Největší naděje
jsou vkládány do rychlobruslařů a reprezentace v alpských disciplínách a biatlonu.

Motivaci a elán krajské reprezentaci dodával při zahájení vlajkonoš Kraje Vysočina – hokejista
Viktor Ujčík. Má Vysočinu v těle – narodil se v Jihlavě, trénoval s otcem na stadionu v Jihlavě
a do Jihlavy se jako trenér vrátil.

Brod bude hostit softbalové mistrovství světa
Havlíčkův Brod ve svých dějinách ještě nikdy nebyl dějištěm
žádného mistrovství světa. To se
ale změní – v červnu 2019 totiž
do města na Sázavě zavítají nejlepší softbalové celky planety.
„Je to pro nás skvělá zpráva
a zároveň obrovská čest. Mistrovství světa je totiž vůbec nejprestižnějším softbalovým turnajem,
který můžeme pořádat,“ uvedl šéf
softbalového celku Hroši Havlíčkův Brod Dušan Šnelly.
Světový šampionát 2019 se kromě Havlíčkova Brodu bude hrát
také v Praze. A bude to veliká
premiéra – Česko ani žádná jiná
evropská země totiž ještě nikdy
mistrovství světa v softbalu nehostilo. Program ani formát turnaje zatím není znám, organizátoři se ho ale podle svých slov budou
snažit sestavit tak, aby se v Brodě

Ústřední postava českého týmu,
nadhazovač Jaroslav Müller, který
se podílel na prvním místě na
Mistrovství Evropy 2014.

Havlíčkův Brod má s velkými softbalovými akcemi zkušenosti. V letech 2010 a 2014 hostil evropské šampionáty.

postupně představily všechny
týmy. Před světovým softbalovým
mistrovstvím se v brodské Hippos
aréně v roce 2018 uskuteční také
evropský šampionát. Jiří Svatoš

Čechům novoměstský
biatlonový IBU Cup nevyšel
Opět po roce se o druhém lednovém víkendu na Vysočinu sjeli
biatlonisté z celého světa. Přestože pořadatelům počasí moc
nepřálo, uskutečnily se v Novém Městě na Moravě nakonec
dva mužské i ženské sprinty, které byly součástí IBU Cupu, tedy
druhého nejprestižnějšího biatlonového seriálu na světě.

Ve Vysočina Areně se však
českým závodníků, které přišlo podpořit více než sedm tisíc
diváků, moc nevedlo. O nejlepší výsledky se postarala Jessica
Jislová, která v obou ženských
závodech dojela jedenáctá. Mezi
muži se nejlépe dařilo Matěji
Krupčíkovi. Ten v prvním klání obsadil dvaadvacátou příčku,

ve druhém pak skončil šestnáctý. Nejvíce se v Novém Městě dařilo závodníkům z Ruska
a Francie. Rusové na Vysočině
zaznamenali dokonce šest pódiových umístění, reprezentanti
Francie se na stupně vítězů podívali třikrát.


Jiří Svatoš
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Sportovní příznivci z Vysočiny se
mohli před Vánoci radovat z dalšího senzačního úspěchu sportovce
z regionu na světovém šampionátu.
Kulturista Petr Koukal si totiž z klání
nejlepších mladých kulturistů světa,
které se konalo ve středoamerickém
Salvadoru, přivezl bronzovou medaili.
„Je to krásný výsledek. Splnil jsem
si sen,“ hodnotil vysokoškolský student z Bystřice nad Pernštejnem svůj
úspěch, kterého dosáhl v konkurenci
soupeřů z celé planety. Na mistrovství
světa totiž nechyběli kulturisté například Jižní Afriky, Turecka či Švédska.
Koukalova medaile je o to cennější, že
ji vysočinský závodník vybojoval při
svém vůbec prvním startu na mezinárodní soutěži.
Jiří Svatoš

Stavy v posledních letech

Olympiáda dětí a mládeže

Petr Koukal
na juniorském MS
v kulturistice
vybojoval bronz

Bronzový medailista Petr Koukal
(vlevo) s juniorským mistrem světa Simonem Voukonem Bergforsem ze Švédska.

„K zajištění řádné péče o zvěř
je nutné periodické zjišťování jejích stavů nejen jako ochrana před
přemnožením, ale i nepřijatelným
poklesem. Trvalou optimalizací
věkové struktury, poměru pohlaví
a celkově stavů je zajišťována nezbytná rovnováha mezi zvěří a jejím prostředím. Vysoké počty zvěře zvyšují veterinární rizika pro
samotnou zvěř,“ komentuje důležitost výsledku sčítání vedoucí krajského oddělení lesního hospodářství a myslivosti Jiří Bartoš.
Změny v počtech zvěře v jednotlivých honitbách proti loňskému roku budou známé začátkem
dubna.
Petr Palovčík

Jessica Jislová, nejúspěšnější z českých závodníků, na trati nedělního
sprintu žen na 7,5 km.

