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Devatenáctý ročník Zlatého erbu pro 
Jihlavu, Okříšky a Nové Město na Moravě
Osmero měst a třináct 
obcí se utkalo v letošním 
krajském kole soutěže 
Zlatý erb, kterou 
pořádá Kraj Vysočina 
ve spolupráci se spolkem 
Český zavináč.

Vedle tří celorepublikových kate-
gorií, kterými jsou nejlepší webo-
vé stránky měst, obcí a nejlepší 
elektronická služba, tvoří krajské 
kolo také kategorie webů škol, so-
ciálních, zdravotních a kulturních 
institucí v Kraji Vysočina a ka-
tegorie webových stránek sborů 
dobrovolných hasičů regionu.

V hlavních kategoriích si 
prvenství odnesly webové 
stránky krajské Jihlavy, městyse 
Okříšky a nejlepší elektronic-
kou službu mají díky webu 
veřejných/otevřených informací 
v Novém Městě na Moravě. 
„Díky nadšencům, kteří správě 
webových stránek věnují svůj 
volný čas, se mění k lepšímu 
jejich podoba, jejich informační 
potenciál stále nedosahuje hranic 
a faktem zůstává, že vyšší účast 
přihlášených dělá tuto soutěž 
na krajské úrovni stále atraktiv-
nější,“ komentoval devatenáctý 
ročník soutěže hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD).

Vítězové postupových kategorií, 
nejlepší webové stránky měst, obcí 
a nejlepší elektronická služba, se 
zúčastní celostátního kola, které se 
koná jako součást konference ISSS 
v pondělí 3. dubna v Hradci Králové.
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Úvodní slovo

S loňským 
hospodařením 
jsem spokojený
Měsíc březen pro mě vždy byl 
jedním z bilančních měsíců. 
Právě v této době jsme defi ni-
tivně ukončovali hospodaření 
kraje za předchozí rok. Tak, jak 
znám čísla za rok 2016, bude 
znovu hospodaření velmi dobré 
a kraj i nadále zůstane směrem 
k občanům otevřený, přístupný 
a transparentní. O to vše bych 
se rád snažil i v nové roli správce 
zdravotnictví v našem kraji. Ne-
bude to vůbec jednoduché. Mno-
ho rozjetých investic v Jihlavě 
a v Třebíči, nově připravovaná 
rekonstrukce dětského pavilo-
nu v Novém Městě na Mora-
vě a další investice do přístrojo-
vého vybavení budou vyžadovat 
účinnou kontrolu, tak, abychom 
všechny tyto investice zvládli bez 
větších problémů. I nové a pří-
jemné prostředí a vybavení nej-
novější zdravotnickou technikou 
pomáhá nejenom našim pacien-
tům, ale především zdravotní-
kům v jejich nelehké práci. To, 
že právě lidský potenciál mnoh-
de v našich nemocnicích chybí, 
je bohužel realitou. Ten, který 
v našich nemocnicích pracuje, je 
tak přetížený a pod velkým tla-
kem terénu. Naše nemocnice to-
tiž odpovídají dokonce i za lé-
kařskou pohotovostní službu 
nebo prohlídky zemřelých. Prio-
ritou tedy musí být nejenom udr-
žení dobrého hospodaření, ale 
i motivace stávajícího personá-
lu a možnosti hledání nového. 
Nebude to rozhodně jednoduché 
a asi ani rychlé. Jenom dopad 
zvýšení platových tarifů zna-
mená pro nemocnice zřizované 
Krajem Vysočina až 243 milio-
nů Kč. Přitom předpokládané 
navýšení příjmů od zdravotních 
pojišťoven nepokryje tento poža-
davek a našim nemocnicím bude 
chybět minimálně 43 milio-
nů Kč. Prioritou letošního roku 
budou stipendijní programy, 
změna náborových příspěvků, 
podpora nemocnic v náročném 
urgentním režimu a především 
motivace stávajícího personá-
lu. Bude to zkouška fungování 
komunikace nemocnic a vedení 
kraje a já pevně věřím, že s tole-
rancí všech zúčastněných posu-
neme poskytování zdravotních 
služeb zase o kousek dál.

Vladimír 
Novotný (ČSSD)

náměstek hejtmana 
pro oblast 
zdravotnictví, 
analýzy a podpory 
řízení, RHSD, 
veřejnosprávní 
kontroly u PO, 
přezkoumání 
hospodaření obcí

Milan Pilař

Starosta městyse Okříšky Zdeněk Ryšavý (vpravo) přebírá od Tomáše Renčína, předsedy spolku Český zavináč, ocenění v krajském kole soutěže Zlatý erb 
v kategorii Nejlepší webové stránky obce/městyse. Web Okříšek patří dlouhodobě mezi nejpropracovanější stránky samosprávy na Vysočině.
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VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj

Nejlepší webové stránky měst
Jihlava, www.jihlava.cz 

Nejlepší webová stránka obce/městyse
Okříšky, www.okrisky.cz 

Smart city a nejlepší elektronická služba
Nové Město na Moravě: Otevřeno.nmnm, 
http://otevreno.nmnm.cz

Nejlepší web zdravotnického/
sociálního zařízení
Oblastní charita Havlíčkův Brod,
http://hb.charita.cz 

Nejlepší web kulturního zařízení
Informační centrum a Klub kultury Města Velká 
Bíteš, www.bitessko.com 

Nejlepší web školského zařízení
Střední průmyslová škola Třebíč,
www.spst.cz 

Nejlepší web dobrovolného 
hasičského sboru
Sbor dobrovolných hasičů Krásněves, 
http://sdhkrasneves.webnode.cz

Výsledky na www.zlatyerb.cz

Rozšíření služeb ústavních lékáren o státních svátcích
Kraj Vysočina společně s krajskými nemocnicemi v Havlíčkově 
Brodě, Novém Městě na Moravě, Jihlavě, Pelhřimově a Třebíči zajistí 
v každém okrese na Velikonoční pondělí 17. dubna 2017 otevření 
lékárenské pohotovostní služby.
 

Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624  9 – 20 hodin

Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59    9 – 20 hodin

Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610  10 – 20 hodin

Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710  12 – 20 hodin    

Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 133/2  8 – 20 hodin
 

Lékárenská pohotovostní služba bude veřejnosti k dispozici i v ostatní vybrané 
státní svátky 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince a 1. ledna.

Více na str. 7
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Studenti z Vysočiny ovládli 
celostátní konferenci Enersol 
Desková hra Kam 
s odpady? Jany Pavlátové 
a Filipa Hromádka 
z pelhřimovské 
průmyslovky nejvíce 
zaujala porotu celostátní 
konference Enersol 
2017 a získala první 
místo v sekci zaměřené 
na popularizaci ekologie.

V dalších kategoriích cílených 
na inovaci a praxi obsadili Michal 
Novák z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sá-
zavou a Michaela Horná ze SUPŠ 
Jihlava-Helenín stříbrné příč-
ky. Reprezentanti z Vysočiny tak 
vytvořili nejúspěšnější družstvo 
a stali se absolutními vítězi Ener-
solu. S pěti prvními místy v do-
savadních třinácti ročnících se 
náš kraj stal jednoznačně nejlep-
ším a nejúspěšnějším regionem. 
„Jako místopředsedkyně školské 
komise při asociaci krajů před-
ložím návrh, aby byl Enersol za-
řazen do programu Excelence. 
To by znamenalo fi nanční odmě-
ny pedagogům a vedoucím pra-
cí, bez kterých by studenti jen 
velmi složitě zvládali plnit úko-
ly sami. Přesto velmi oceňuji, že 

žáky jejich práce baví, vždyť jsou 
naší budoucností a my v budouc-
nu budeme stavět na jejich elánu 
a dovednostech,“ ocenila pedago-
gy i studenty radní Kraje Vysočina 

pro oblast školství Jana Fialová 
(ČSSD). Vysočinu vedle deskové 
hry reprezentovala na konferenci 
i recyklovaná móda a práce věnu-
jící se dobíjení elektromobilů. 

Zaměstnanci sociálních služeb si přilepší
Poté, co platy v sociálních služ-
bách rostly v roce 2016 o vládou 
ČR nařízená 4 %, už v polovině le-
tošního roku se budou upravovat 
znovu. Tentokrát vyskočí o dalších 
5 %. Celkem v této sféře na Vyso-
čině pracuje 1480 lidí a platy jim 
vzrostou odhadem minimálně 
o 20 milionů korun. Peníze navíc 
by podle náměstka hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast sociálních slu-
žeb Pavla Fraňka mohly být mo-
tivací pro kvalitní výkony a také 
stabilizovat tuto veřejnou službu. 
„Kolegové v sociálních službách 
odvádějí náročnou a zodpověd-
nou práci, která si zaslouží fi nanč-
ní i společenské ocenění. Finanč-
ní možnosti kraje jsou omezené, 
a tak očekáváme, že navýšení pla-
tů nejen v sociální sféře se ade-
kvátně odrazí ve výši státní podpo-
ry,“ říká Pavel Franěk (ANO).

Pracovat pro Kraj Vysočina 
v jím zřizovaných sociálních 
zařízeních – domovech pro 
seniory nebo ústavech sociální 
péče – je stále perspektivní 
a s ohledem na růst mezd v této 
oblasti služeb také existenčně 
zajímavé. Na zajištění pobytových 

sociálních služeb uvolní 
Kraj Vysočina v roce 

2017 částku přesa-
hující půl miliardy 
korun. Další desítky 
milionů korun jsou 
každoročně posky-

továny na zajištění 
chodu sociálních za-

řízení zařazených do
krajské sítě poskytovatelů 

sociálních služeb, která zřizují 
například obce nebo soukromé 
osoby.

Petr Palovčík

Když chybí 
argumenty
V následujících čtyřech letech 
se krajskému rozpočtu uleví 
od placených funkcí pro uvolněné 
politiky KSČM. Jsou to jedno-
duché počty. Krajský zastupitel 
za KSČM Milan Plodík minulý 
měsíc vyslovil rozhořčení nad 
zvyšujícími se mzdovými náklady 
na devět členů Rady Kraje Vyso-
čina. Nepřidal žádné číslo, žádné 
porovnání, žádný podložený 
argument. Vzhledem k tomu, že 
zastávám funkci náměstka hejt-
mana pro oblast financí, nabídnu 
čtenářům porovnání.

Roční mzdové náklady na tři 
placené členy KSČM na pozici 
uvolněných předsedů výborů 
nebo komisí přišly krajský rozpo-
čet na 2 051 892 korun. Tři noví 
náměstci hejtmana zatíží rozpočet 
kraje proti platům radních kraje 
celkem o 577 152 korun ročně. 
Základní matematické operace mi 
stačí, abych si obě čísla porovnal 
a udělal si obrázek o tom, co 
vyjde krajský rozpočet podstatně 
dráž. Za ušetřených zhruba 1,5 
milionu korun ročně můžeme 
zaměstnat tři sociální pracovníky 
v domově pro seniory, zavést 
minimálně tři linky nových spojů 
základní dopravní obslužnosti 
z okrajových částí kraje zahuš-
ťujících dopravu v regionu nebo 
například koupit ultrazvukový 
přístroj pro JIP kterékoli krajské 
nemocnice.

Josef Pavlík (nez. za ANO)
náměstek hejtmana 

pro oblast fi nancí a majetku

Kotlíkové dotace
Od poloviny února přijímal Kraj 
Vysočina žádosti o výměnu kotle, 
tentokrát se podle rozhodnutí mini-
sterstva životního prostředí týkalo 
pouze kotlů na biomasu a tepelná 
čerpadla.

Dodatečnou výzvu využil Kraj 
Vysočina, aby nad rámec prvních 
alokovaných peněz získal pro své 
občany dalších 240 milionů korun, 
které si v průběhu letošního roku 
rozdělí až 220 úspěšných žadatelů. 
„Neúspěšní zájemci budou mít 
pravděpodobně mnohem vyšší 
šanci požádat o peníze na kotel 
opět na konci letošního roku, kdy, 
jak se ministerstvo nechalo slyšet, 
připravuje další balík peněz,“ uvedl 
náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast regionálního rozvoje 
Pavel Pacal (SPV) s tím, že Kraj 
Vysočina chce další balík peněz 
na kotlíky rozhodně využít.

Eva Fruhwirtová

Hledá se Vesnice roku
Obce z Vysočiny se už nyní mohou 
přihlásit do dalšího ročníku soutěže 
Vesnice roku. Ta je určena pro sídla 
vesnického charakteru s maximál-
ním počtem 7500 obyvatel. Soutěž 
probíhá ve dvou kolech, na krajské 
a celostátní úrovni. „Předpoklá-
dám, že i letošní ročník bude pro 
obce opět inspirativní a pomůže 
venkovu, tolik charakteristické-
mu pro náš region, pochlubit se 
rozmanitostí a pestrostí projektů, 
připomenout podporu tradic nebo 
například poukázat na ekologické 
aktivity,“ říká náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast regionál-
ního rozvoje Pavel Pacal (SPV).

Přihlášku do soutěže je možné 
podávat do 28. dubna 2017 na ad-
resu Ministerstva pro místní rozvoj, 
k rukám Miroslavy Tiché, tajemnice 
soutěže. Formulář přihlášky je 
k dispozici na speciálním webu 
www.vesniceroku.cz. V loňském 
roce titul Vesnice roku Kraje Vyso-
čina získala obec Lípa na Havlíč-
kobrodsku. Petr Palovčík

PET centrum pomáhá
Kraj Vysočina fi nančně podpořil 
PET/CT centrum, které se v jihlav-
ské nemocnici otevřelo na podzim 
loňského roku. V současnosti už 
pracoviště funguje a přijímá pacien-
ty nejenom z Vysočiny. Investice 
za desítky milionů korun mimo jiné 
zkrátila čekací doby, navíc lékaři 
mohou dříve zachytit nádory, lépe 
kontrolovat léčbu a přesněji stano-
vit rozsah onemocnění. „Můžeme 
včasněji diagnostikovat nádory, 
lépe posoudit množství a velikost 
metastáz a sledovat účinnost léčby, 
která je efektivnější,“ uvedl ředitel 
jihlavské nemocnice Lukáš Velev.

Nové PET/CT má spádovost 
zhruba půl milionu lidí z Vysoči-
ny. V plánu je, že by do Jihlavy 
jezdili také pacienti z Pardubického 
a Jihočeského kraje, kteří využívají 
služby klasické nukleární medicíny. 
U těch je spádovost dalších zhruba 
200 tisíc lidí. „Kraj Vysočina 
podpořil nové PET centrum částkou 
necelých dvanácti milionů korun, 
celkové přístrojové a stavební ná-
klady dosáhly 95 milionů korun,“ 
doplnil Vladimír Novotný (ČSSD), 
náměstek hejtmana pro oblast 
zdravotnictví. Milan Pilař

Jak na chrápání, 
poradí v Pelhřimově
Přístroj Miniscreen, umožňující 
celonoční monitorování spánku 
pacienta v domácím prostředí a od-
halení spánkové apnoe, využívají 
nově na plicní ambulanci Nemocni-
ce Pelhřimov. „Sledujeme dechový 
průtok, saturaci krve kyslíkem 
a zvukové fenomény, tedy chrápá-
ní. Hledáme odpověď na otázku, 
zda se jedná o ronchopatii, chrá-
pání bez dalších komplikací, nebo 
syndrom spánkové apnoe, případ-
ně určení její závažnosti,“ přiblížila 
využití přístroje Lucie Rejzková, 
vedoucí lékařka pneumologie. 
Nový přístroj Miniscreen umožní 
odhalit závažné poruchy dýchání 
ve spánku. Pacienti si  screenin-
gový přístroj mohou půjčit domů 
a záznam pak zdravotníci vyhodno-
tí. „Abychom vyloučili možnou pře-
kážku, která může způsobit zúžení 
nebo obstrukci v horních dýchacích 
cestách, každý pacient absolvuje 
nejdříve ORL vyšetření. Na základě 
všech vyšetření rozhodujeme o dal-
ším diagnostickém a terapeutickém 
postupu,“ dodala Lucie Rejzková.
 Petra Černo

Zelená energie? 
Rozumně
Proč jsme v zastupitelstvu kraje 
podpořili rozvoj Dukovan? Kromě 
socioekonomických důvodů (za-
městnanost na Vysočině) může být 
odpovědí i letošní chladnější zima. 
Ta odhalila slabiny v energetice 
některých zemí, hlavně Německa.

Jak popsal fyzik Vladimír Wagner, 
když nebyl dostatek větru a slu-
nečního svitu, museli Němci brát 
elektřinu z jádra od Francouzů a oži-
vit záložní uhelné zdroje, kterých 
naštěstí stále mají dost. Elektřinu 
z nich pak prodávali i Rakušanům, 
které „zelené“ zdroje také zradily.

Snažím se energetiku vnímat 
z více úhlů. Vidím i rizika jádra, 
hlavně ukládání „odpadu“. Ale 
příliš mnoho alternativních zdrojů 
může energetickou soustavu rozko-
lísat. A letošní zima ukázala, že je 
nutná kombinace různých zdrojů.

Energie také není jen otázkou 
ceny a ekologie, ale velký důraz 
zde má energetická bezpečnost 
státu. My nejsme surovinová 
velmoc, ale máme šikovné techniky 
a dobrou zkušenost s provozem 
dvou jaderných elektráren. Jako 
rozumná se mi proto jeví schválená 
Státní energetická koncepce, která 
v tzv. energetickém mixu počítá se 
všemi zdroji, nejen s jádrem.

František Bradáč (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina
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Jana Pavlátová ze SPŠ a SOU Pelhřimov představuje na konferenci deskovou 
hru Kam s odpady?. Nápad využít aktuálního zábavního  fenoménu velké 
části mládeže ocenili i zahraniční účastníci akce z Německa, Rakouska, 
Slovinska, Polska a Slovenské republiky.
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Pavel Franěk (ANO), náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociál-
ních věcí: „Práce v této oblasti je často hodně fyzicky i psychicky náročná, 
ale ve stejných dávkách člověk pravidelně dostává pozitivní ohlas, vděk 
a lásku klientů a to je ničím nenahraditelný pocit.“ 

Petr Palovčík

Zavedení nových autobusových spojů 

Podrobné informace k této spolupráci v rámci širokého 
mezinárodního partnerství jsou k dispozici na webových stránkách 
projektu www.interreg-central.eu/rumobil nebo na ofi ciálních 
stránkách Kraje Vysočina pod odkazem http://www.kr-vysocina.cz/
rumobil-mobilita-v-evropskych-regionech-venkovskeho-charakteru-
dotcenych-demografi ckymi-zmenami/d-4076707/p1=1013.

Jednou z aktivit Kraje Vysočina v tomto projektu 
je zavedení nových autobusových spojů:

Linka č. 840212 Velké Meziříčí – Měřín – Chlumek (od 5. 3. 2017)
Linka č. 790250 Třebíč – Brtnice – Jihlava (od 5. 3. 2017)
Linka č. 760600 Jihlava – Havlíčkův Brod (od 5. 3. 2017)
Linka č. 600620  Ledeč n. Sázavou – Bojiště – Trpišovice – 

Dolní Město – Světlá n. Sázavou (od 1. 4. 2017)

Podrobné jízdní řády jsou k dispozici na internetu pod odkazem www.idos.cz.

Kraj Vysočina prostřednictvím dotačního titulu 
Evropské unie Interreg Central Europe realizuje 
projekt RUMOBIL, který se zabývá problematikou 
veřejné dopravy v regionech venkovského charakteru 
procházejících demografi ckými změnami.
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Nabídky 
práce 

v sociálních 
službách

www.kr-vysocina.cz/
volnamista

Výsledky na www.vesniceroku.cz

Vítězové celostátní 
konference Enersol 2017
A. Enersol a praxe
1.  Roman Šuser, Plzeňský kraj, 

téma: Snížení spotřeby paliva 
a emisí automobilu zvýšením 
efektivity intercooleru

2.  Michal Novák, Kraj Vysoči-
na, téma: Nabíjení elektro-
mobilů

3.  Antonín Vicenec, Olomoucký 
kraj, téma: Zdokonalení 
větrné elektrárny

B. Enersol a inovace
1.  Michal Jaroš, Plzeňský kraj, 

téma: Inteligentní světla a je-
jich vliv na snížení spotřeby 
automobilů

2.  Petr Ehrlich, Zlínský kraj, 
téma: Měřič kapacity super-
kondenzátorů

2.  Michaela Horná, Kraj Vysoči-
na, téma: Recyklovaná móda

3. místo neuděleno

C. Enersol a popularizace
1.  Jana Pavlátová, Kraj Vyso-
čina, téma: Kam s odpady? 
desková hra

2.  Jakub Kolomazník, Zlínský 
kraj, téma: Energetické 
kvarteto

3.  Kateřina Škopková, Středo-
český kraj, téma: Sborník 
Enersol 2017 v ANJ
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Kraj Vysočina chce motivovat zdravotnický personál
V předchozím období 
jste měl na starost oblast 
fi nancí a analýz. Proto 
je předpoklad, že máte 
na aktuální svěřenou oblast 
zdravotnictví dobrý náhled. 
Vstupoval jste do nového 
období s tím, že víte, kde 
jsou rezervy a kde krajské 
nemocnice mohou šetřit?

Měl jsem možnost mnoho let 
pracovat ve fi nancování zdravot-
nictví. Teď jsem se do zdravotnictví 
po delší pauze vrátil. Ale právě pro-
to, že mám zkušenosti s fi nancová-
ním, ale i s odpovědností za posky-
tování veřejné služby, tak vím, že 
není možné hledat za každou cenu 
jen úspory. Ano, naše nemocnice 
musí mít snahu dobře hospoda-
řit. Ale zároveň poskytují široké 
spektrum zdravotnických služeb, 
které prostě nemohou být všechny 

výdělečné. Chceme po-
skytovat zdravotní péči 
racionálně, zároveň po-
moci našim nemocnicím 
s investicemi, moderním 
vybavením a přede-
vším kvalifi kovanými 
lidskými zdroji. Práce 
zdravotníků je složitá 
a velmi náročná. V sou-
časné době je jich v mnoha oborech 
v celé ČR nedostatek. Budeme 
se proto snažit fi nance směřovat 
hospodárně a účelně do všech výše 
jmenovaných oblastí.

Víte, jak do budoucna 
zajistit dostatečný počet 
zdravotnického personálu 
nemocnicím Kraje Vysočina?
Jenom pro zajímavost, např. počty 
lékařů za období posledních asi 
šesti let v našich nemocnicích 

stoupají. Celkové 
saldo je 87 lékařů. Ale 
vzhledem k požadav-
kům na personální 
vybavení, náročnosti 
práce a např. zátěže 
urgentních příjmů je 
stále nedostatek lékařů 
v mnoha oborech. 
Podobně je to i s ostat-

ním zdravotnickým personálem, 
a to prakticky v celé ČR. Pokud 
k tomu připočteme přirozený 
pokles vzhledem k demografi c-
kému vývoji v ČR, je perspektiva 
docela neradostná. Právě proto, že 
počet nových lékařských a nelé-
kařských pracovníků je omezený, 
má Kraj Vysočina v tuto chvíli dvě 
pobídky, které využívá či chce 
využívat v nejbližší době. V tuto 
chvíli je v rámci kraje nastaven 
systém náborových příspěvků, 

které může nemocnice zřizovaná 
krajem novému zaměstnanci vy-
platit. Pracujeme na změně těchto 
pravidel. Stručně řečeno, chceme 
je zvyšovat a více motivovat. 
Druhou variantou, která bude 
v nejbližších dnech předložena 
ke schválení na jednání rady kraje, 
je tzv. „stipendijní program“ 
pro studenty lékařských fakult. 
Nemyslíme jen na současnost, ale 
i na budoucnost v počtu zdravotní-
ků v našich nemocnicích. Podobně 
chceme připravit motivaci i pro 
ostatní zdravotnický personál. 
Také hledáme možnosti, jak ulehčit 
našim nemocnicím v poskytování 
urgentní péče a další možnosti 
motivace personálu stávajícího. 
Velmi doufáme, že vláda současná 
i budoucí splní svoje sliby a bude 
podporovat nárůst mezd v nemoc-
nicích, a to bez rozdílu zřizovatele.

Regionální silnice čekají 
opravy za miliardu korun
Končící zima se výrazně 
podepsala na stavu 
všech silnic na Vysočině. 
Krajské vedení je 
připraveno s pomocí 
Státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI) 
a za pomoci evropských 
fondů investovat do oprav 
a modernizací v roce 2017 
až 1,2 miliardy korun.

Během následujících měsíců tak 
odstartuje více než 150 staveb.

„Silné mrazy a výrazné střídání 
teplot se zásadním způsobem 
projevily na životnosti vrchních 
vrstev silnic. Při opravách někte-
rých úseků potkáte krajské silničáře 
už brzy na jaře, složitější stavby 
ještě prochází schvalovacími 
procesy a veřejnými zakázkami, 
což ale nemění nic na tom, že tempo 
oprav, na které jsou občané zvyklí 
z minulosti, nepolevuje,“ konstato-

val radní Kraje Vysočina pro oblast 
dopravy Jan Hyliš (ČSSD).

Kraj Vysočina plánuje na opravy 
dopravní infrastruktury vyčlenit 
z vlastního rozpočtu částku cca 
600 milionů korun. Od státu je 
slíbeno 280 milionů korun a o další 
stovky milionů korun bude kraj 
žádat evropské fondy. „Jsme si 
toho vědomi, ale nemůžeme se 
ihned bezhlavě vrhnout na opravy. 
Musíme splnit jednak zákonné 
povinnosti a zároveň se snažit 
o hospodárné využití možných 
prostředků,“ doplňuje radní pro 
oblast dopravy Jan Hyliš.

Vysočina chce zajistit šťastné dětství všem dětem
Kraj Vysočina patří dlouhodobě 
k regionům s nejnižším počtem 
dětí s nařízenou ústavní výcho-
vou. Tento trend chce dále pod-
porovat a pomáhat dětem, kte-
ré nemohou vyrůstat v původním 
prostředí a mají ztíženou cestu 
k nalezení vhodné náhradní ro-
diny. „Na Vysočině chybí, stejně 
jako v ostatních krajích, náhrad-
ní rodiny pro děti zdravotně zne-
výhodněné, děti z menšinového 
etnika, pro sourozenecké skupi-
ny a pro děti starší 6 let. Věřím 
přitom, že je mezi námi dostatek 

lidí, kteří by byli pro tyto děti mi-
lujícími rodiči, jen o této možnosti 
nevědí,“ komentuje aktuální stav 
Pavel Franěk (ANO), radní pro 
oblast sociálních věci a nestátních 
neziskových organizací.

Kraj proto zintenzivňuje vyhle-
dávání vhodných náhradních 
rodičů, zkvalitňuje jejich výběr 
a rozšiřuje pro ně následnou 
pomoc s životem s novou rolí. 
To umožní dětem, o které se 
rodiče nemohou, nedokážou 
nebo nechtějí postarat, vyrůstat 
v náhradních rodinách, mimo 

ústavní péči. Projekt s názvem 
„Podpora a rozvoj náhradní 
rodinné péče“ má zvýšit profe-
sionalitu pracovníků v oblasti 
sociálně právní ochrany dětí, 
specializaci pěstounské péče 
na přechodnou dobu i důsledné 
provázení žadatelů před přijetím 
dítěte a jejich vzdělávání 
a podpora. Takto připravení 

náhradní rodiče mohou zajistit 
kvalitní dlouhodobou péči 
o svěřené dítě, specializovaní 
pěstouni budou moci krátkodobě 
vychovávat dítě, které je obětí 
rodičovského konfl iktu.

Petr Palovčík
Informace na: 
https://www.kr-vysocina.cz/
nahradni-rodinna-pece/ds-302578

Kraj pomohl lidem 
bez domova
S letošní mrazivou zimou se vel-
mi těžko vyrovnávali lidé bez 
přístřeší, v Jihlavě dokonce tři 
z nich začátkem roku umrz-
li. I proto jsme pro ně na jihlav-
ské radnici začali hledat azyl 
a našli jsme ho v lokalitě zva-
né „Havaj“, kde pro ně vzni-
kl i díky iniciativě městské poli-
cie a ve spolupráci se Střediskem 
křesťanské pomoci (SKP) upra-
vený objekt. Okamžitě zareago-
val také Kraj Vysočina a uvolnil 
téměř 50 tisíc korun. Jím zřizo-
vaná jihlavská nemocnice pro 
tento účel darovala deset po-
stelí. Městská policie mezitím 
s novou nabídkou pomoci oslo-
vila bezdomovce přímo v teré-
nu. V nově zařízeném domě pak 
přespávalo 10 až 20 lidí denně, 
další se přišli aspoň vysprchovat 
nebo ohřát. Znovu se potvrdilo, 
že když se lidé v terénu umí do-
mluvit, nepotřebují k tomu naří-
zení shora.

Věřím, že se nám společně po-
dařilo zabránit dalším ztrátám 
na zdraví nebo na životech. Dě-
kuji všem, kteří darovali potřeb-
né věci, donesli jídlo nebo jinak 
pomohli a kteří podobně jako 
Kraj Vysočina dál spolupracu-
jí na dlouhodobějším a systema-
tickém řešení celé problematiky. 
Spočívá například ve fi nanční 
gramotnosti, terénních sociál-
ních službách a další prevenci.

Slovo zastupitele

Jaromír Kalina 
(KDU-ČSL)

zastupitel 
Kraje Vysočina

Nízká 
nezaměstnanost 
problémem
Dnešní doba má mnoho podob, 
a i když je nezaměstnanost právě 
na jednom z nejnižších čísel, 
nemusí to znamenat zrovna 
nejlepší období. Hlavně pro menší 
fi rmy podnikající v oblasti, která je 
našemu kraji nejbližší, ve strojí-
renství.

Finanční pobídky z evropských 
dotačních titulů mají svá specifi-
ka. Jedním z nich je podporované 
území, ze kterého je žadatel, 
což je na Vysočině pouze jeden 
okres, dále je to velikost vlastní 
investice, která může být pro 
menší firmu zásadní překážkou 
pro dofinancování projektu. 
Problém je i v nedostatku kvali-
fikovaných pracovních sil. Rychle 
se ukázalo, jak krátkozraké bylo 
rušení učebních oborů a jak mylné 
bylo domnívat se, že všichni 
budeme ekonomy či obchodníky. 
Situace dospěla tak daleko, že 
i na Třebíčsku, kde nezaměst-
nanost zdolávala hranici 8 %, 
nejsou nové firmy schopny najít 
zaměstnance. Otázkou také je, 
zda nabízené mzdy jsou na odpo-
vídající úrovni alespoň průměr-
ných platů v kraji. Není náhodou, 
že roste poptávka po ubytovacích 
kapacitách ve všech větších 
městech, zahraniční dělníci zapl-
ňují volná pracovní místa a obce 
musí řešit rostoucí kriminalitu, 
která jde ruku v ruce s rostoucí 
poptávkou po zahraniční pracovní 
síle. Ne všude je řešení efektivní. 
Například Pelhřimov je jasným 
dokladem statisticky dobře 
vypadajících čísel – ovšem noční 
zkušenosti občanů jsou zcela 
odlišné…

Malé společnosti u nás mají 
většinou velmi zapálené majitele, 
kteří se naučili věci řešit za po-
chodu a spoléhají hlavně sami 
na sebe a své nejbližší. Dříve či 
později přijde ekonomická stagna-
ce, která velkou část problémů vy-
řeší. Jen aby to všechno netrvalo 
dlouho, příchod i odchod…

Pavel Hodáč (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina, podnikatel

Lesk a bída 
dotací
Účel dotací se často míjí účinkem. 
Někdo koupí penzion, získá dotaci 
na opravu a po době udržitelnosti 
ho prodá. Dotaci tak inkasoval 
spekulant. Ale budiž, aspoň se 
něco postavilo a řemeslníci měli 
práci. Horší to je s projekty, kde 
se reálně nic neděje. Popíší se 
papíry, vznikne projekt pro projekt. 
Peníze se utrácejí jen proto, aby se 
čerpalo.

Minule jsme v zastupitelstvu 
kraje projednávali projekty Návrh 
optimalizace sítě pobytových zaří-
zení v Kraji Vysočina a Učit se spo-
lečně, růst individuálně, dotované 
z Operačního programu na podpo-
ru zaměstnanosti. V podkladech 
byly popsány rozsáhlým a ne příliš 
vypovídajícím způsobem. Bohužel 
předkladatel vůbec nevysvětlil, 
proč se má utratit přes 30 milionů 
za najatou externí firmu. Sice to 
kraj nestojí „skoro nic“ – 95 % 
nákladů pokryje stát a Evrop-
ská unie, ale jde hlavně o to, že 
i díky podobným nejasnostem má 
slovo dotace čím dál horší zvuk. 
Běžně totiž kvůli splnění podmínek 
dotací píšeme do žádostí rozsáhlé 
složitosti. A když dotace získáme, 
třeseme se, aby kontroly neobjevily 
rozpor a nemuseli jsme peníze vra-
cet. Proto se příště píší ještě větší 
nesmysly. A všichni to víme. Bojím 
se, abychom si tuhle sdílenou pře-
tvářku nepřenesli i do jiných úrovní 
našeho života. 

Miroslav Houška (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina
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Jednou ze staveb, které byly zahájeny na konci zimy, je také rekonstrukce 
mostu přes železniční trať v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku.

Petr Palovčík

Při rozhodování se budu vždy řídit selským rozumem
Do vašich kompetencí 
spadají krajské fi nance 
a péče o majetek. Jakou 
část z velkého portfolia 
povinností považujete za nej-
atraktivnější a jaké oblasti 
v rámci činností kraje chcete 
dopřát větší pozornosti?

Především oblast fi nancí ovlivňuje 
veškeré spektrum působnosti 

úřadu. Všechny oblasti 
rozdělené do jednotli-
vých kapitol rozpočtu 
kraje jsou atraktivní 
a jako takové si zaslu-
hují pozornost nejenom 
moji, ale i všech správ-
ců příslušných kapitol. 
Proto se je snažím řídit 
vždy tak, abych naplnil 

kritéria momentální 
potřebnosti, účelnosti, 
efektivity, transparent-
nosti a hospodárnosti.

 Existuje oblast, 
kde je možné 
šetřit? Jaká to je?
Ve všech oblastech 
činnosti krajského 

úřadu se dá šetřit. Kdybych tvrdil 
něco jiného, tak bych lhal. Dá se 
„šetřit“ i tak, že vám třeba spadne 
střecha haly. Tak já „šetřit“ nechci 
a ani nebudu. Při rozhodování se 
budu vždy řídit selským rozu-
mem, kde vítězí na straně jedné 
účelnost, efektivita a hospodárnost 
a na straně druhé zájem a potřeby 
občanů Kraje Vysočina.
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Josef Pavlík

Seznamte se: Rada Kraje Vysočina

Rada Kraje Vysočina je od loňských voleb složena ze zástupců čtyř stran. Vedle zkušených politiků usedli nováčci. 
Níže představujeme další dva radní s naprosto rozdílnými zkušenostmi s prací kraje i s různou politickou příslušností.
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Vladimír Novotný

Oblasti se zvýšeným 
výskytem nežádoucích 
jevů
Příspěvek na bydlení a doplatek 
na bydlení slouží k tomu, aby 
lidé s nízkými příjmy byli schopni 
uhradit náklady na bydlení a mohli 
alespoň trochu důstojně bydlet.

Přesto je ale dnes možné, že 
v tomto státě jsou v jednom a tom 
samém městě obvyklé měsíční ná-
klady na bydlení v městském bytě 
7 tisíc korun a v blízké ubytovně 
ve stejném městě je to více než 
dvojnásobek. Přirozeně se objevuje 
otázka, jak je možné, že stát je 
ochoten a schopen bez mrknutí 
oka vyplácet příspěvek na bydlení, 
případně i doplatek na bydlení 
v této mnohem větší výši, než 
jsou obvyklé náklady na bydlení, 
a předávat tak peníze nás všech 
vykutáleným pronajímatelům?

I proto jsme v Senátu v březnu 
2017 podpořili novelu zákona 
o hmotné nouzi, který posílil vliv 
obcí na přidělování doplatku na by-
dlení a umožňuje alespoň částečně 
obcím bránit plýtvání, ke kterému 
dochází při vyplácení této sociální 
dávky. Zároveň novela umožňuje 
obcím žádat o vydání opatření 
obecné povahy, jejichž vydání 
může zabránit vzniku oblastí se 
zvýšeným výskytem nežádoucích 
jevů. Vydání opatření zabrání 
totiž dalšímu stěhování lidí, kteří 
dlouhodobě těží ze sociálního sys-
tému, nebo jsou naopak nájemci 
bezohledně vykořisťováni, do již 
dnes takto zatížených oblastí.

Je mi samozřejmě jasné, že 
problém spravedlivého vyplácení 
sociálních dávek a jejich efektivní 
využití je mnohem složitější. Přesto 
nebo právě proto jsem přesvědčen, 
že stát není a nebude schopen 
se tohoto úkolu bez spolupráce 
s obcemi úspěšně zhostit. Senátem 
přijatá změna zákona o hmotné 
nouzi je k tomu alespoň prvním 
malým krokem.

Miloš Vystrčil (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina, senátor

Přehled největších plánovaných oprav silnic nebo jejich modernizací
Okres Silnice Popis akce Rozpočet (v mil. Kč)
Jihlava III/4062 Jihlava – Pístov 28
Jihlava III/405 Jihlava – most Pančava 8
Havlíčkův Brod III/03818 Stříbrné hory most 13
Havlíčkův Brod III/03818 Havlíčkův Brod most 33
Pelhřimov II/129 Želiv most 14
Pelhřimov II/112 Hranice kraje – Horní Cerekev 34
Třebíč II/361 Jaroměřice n. R.– Příšťsko 19
Třebíč II/349 Svatoslav – Čechtín 35
Žďár nad Sázavou II/354 Radostín nad Oslavou 7,5
Žďár nad Sázavou II/385 Dolní Rožínka průtah 10

foto na www.iKrajvysocina.cz
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Březen – měsíc čtenářů i na Vysočině
Krajská knihovna Vysočiny 
(KKV) v Havlíčkově Brodě při-
pravila na březen, který tradičně 
patří nejen knihám, pro své ná-
vštěvníky řadu kulturních a vzdě-
lávacích aktivit. „Samozřejmě 
nevynecháme ani březnové regis-
trace čtenářů zdarma či amnestii 
pro ty zapomnětlivé – pokud vrá-
tí v pořádku všechny zapůjčené 
dokumenty,“ představila některé 
z aktivit Helena Valtrová z Kraj-
ské knihovny Vysočiny.

Jednou z akcí byl také slavnostní 
křest leporela Havlíčkův Brod 
– Pověsti 2 autorek Petry 
Braunové a Barbory Botkové, 
vydaného Krajskou knihovnou 
Vysočiny. „Vítám vydání knihy, 
která dětem zprostředkuje 
komiksovou formou informace 

o Havlíčkově Brodě. Jsme rádi, 
že takovou knížku v Brodě 
máme,“ hodnotil Jan Tecl (ODS), 

zastupitel Kraje Vysočina 
a starosta města. „Myslím, že 
kniha nabízí moderní formu, díky 

níž se děti nejen snadněji potkají 
s informacemi, ale především jde 
o vhodný prostředek, jak je přivést 
ke čtenářství, což je podle mě ještě 
důležitější,“ řekla náměstkyně 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
obslat kultury Jana Fischerová 
(ODS), která na setkání přijala 
pozvání.

Celý měsíc vyvrcholí burzou 
knih vyřazených z fondů krajské 
knihovny, kterou mohou využít 
zájemci od středy 29. do pátku 31. 
března vždy od 9.00 ve vestibulu 
Staré radnice v Havlíčkově Brodě.

Milan Pilař

Partnerství Kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí pokračuje
Desetileté výročí spolupráce letos 
slaví Kraj Vysočina a Zakarpatská 
oblast Ukrajiny. K více než 150 
dosud společně realizovaným 
akcím se v roce 2017 přidají další, 
především stavební akce.

Finanční pomoc Kraje Vysočina 
bude u východních partnerů tradič-
ně využita na podporu zázemí pro 
vzdělávání a zdravotnictví, na po-

moc nejchudším lidem a při řešení 
krizových situací. Velký důraz je 
při spolupráci kladen i na připomí-
nání soužití našich národů a s tím 
spojenou výuku českého jazyka. 
Mezi dvanácti investičními akcemi 
podporovanými Krajem Vysočina 
na území partnerského regionu 
jsou nejčastější rekonstrukce škol 
a školských zařízení, zejména vý-

měna oken a dveří s cílem zabránit 
únikům tepla, v Chustu, Sasivce, 
Velkých Kamjatech a Volovci.

„Předpokládáme, že podporu 
krajského zastupitelstva získá 
i rekonstrukce Dětské nemocni-
ce v obci Velikyj Bereznyj nebo 
rekonstrukce zázemí pro sirotky 
a sociálně slabé děti v obci Boh-
dan,“ říká hejtman Kraje Vysočina 

Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Podíl 
spolufinancování na realizovaných 
akcích je vždy 50 % Kraj Vysočina 
a 50 % ukrajinská strana. Vedle in-
vestic a financování oprav pomáhá 
Kraj Vysočina např. zakarpatským 
studentům s účastí na vzdělávacích 
projektech, výměnných pobytech 
a studiu např. na Vysoké škole 
polytechnické Jihlava. Petr Palovčík

Turisty osloví baroko v mnoho podobách

Barokní koncerty, výstavy, před-
nášky, ale i výroba dobových po-
krývek hlavy a nádobí, taková 
bude turistická sezona na Vysoči-
ně v tomto roce. Agentura Czech-
Tourism stanovila Baroko národ-
ním tématem a krajská destinační 
agentura Vysočina Tourism vý-
zvu přijala a rozhodla se v rámci 
ní upozornit na regionální barok-
ní poklady.

Veřejnost se dozví vše o regio-
nálních aktivitách z informačního 
portálu www.baroknivysocina.cz 
a pro své výlety bude moci využít 

speciálně připravovanou mapu 
upozorňující na barokní odkazy. 
„Nejde o spojení samoúčelné, 
Vysočina je hrdou adresou pro 
celou řadu mimořádně zdařilých 
barokních staveb – poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře, zámek v Jaro-
měřicích nad Rokytnou nebo 
děkanský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v Polné,“ vyjme-
novává náměstkyně hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast 
kultury a cestovního ruchu Jana 
Fischerová (ODS).

Vedle standardních výstavních 
expozic s prvky baroka nabídne 
tato turistická sezona řadu 
kulturních specialit. Hudební 
odkaz baroka zakompo-
nují do dramaturgie dubnové 
Stamicovy slavnosti v Havlíčkově 

Brodě i festival Hudba 
tisíců v Jihlavě a okolí. 

V akčnější podobě 
se do doby 17. a 18. 
století podívají 
návštěvníci Dne 
dětí a Oživlého 

židovského města 
v Třebíči nebo při 

Muzejní noci ve Žďáru 
nad Sázavou.  Petr PalovčíkKostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, dílo barokního stavitele Jana 

Blažeje Santiniho.
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Autorky nového leporela, Petra Braunová a Barbora Botková, při křtu knihy, 
kterou vydala Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
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www.narodni-divadlo.cz

UVÁDÍME
V NÁRODNÍM 
DIVADLE

 WILLIAM SHAKESPEARE

SEN
ČAROVNÉ NOCI
REŽIE: DANIEL ŠPINAR 
28. 3. & 10., 25. 4. & 9., 19. 5. 2017

Stamicovy slavnosti, 
Havlíčkův Brod/Jihlava

25. dubna, 19.00 hodin 
Koncert Kraje Vysočina, kostel 
povýšení sv. Kříže, Jihlava, 
Missa solemnis

27. dubna, 18.00 hodin
Kurfalcký komorní orchestr, 
kostel Nanebevzetí Panny 
Marie Havlíčkův Brod
Hraje Kurfalcký komorní orche-
str, Komorní fi lharmonie Pardu-
bice, Boni pueri, SPS Jasoň

více info: www.kkvysocina.cz
www.facebook.com/
krajskaknihovnavysocina/

tisíců
V 

se
s
n
d

ži
v 

Muzej
nad Sázavvitele Jana

Přehled 
všech akcí na 

baroknivysocina.cz.

Nabízíme trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapra-
cování, pestrý benefi tní program a příjemný pracovní kolektiv. Plné znění 
personální inzerce na www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa.
Přihlášku k výběrovému řízení podejte prostřednictvím podatelny, e-poda-
telny na dresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad 
Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Ředitel Krajského úřadu 
Kraje Vysočina
vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na pozice

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel 
nejpozději dne 6. 4. 2017 do 12.00 hod.

úřednice / úředník 
na úseku 
stavebního řádu
s místem výkonu práce 
Žižkova 57, Jihlava

požadujeme:
■   vysokoškolské vzdělávání, znalost 

příslušných zákonů, dobrá znalost 
kancelářského software

nabízíme:
■   pracovní poměr na domu neurčitou, 

zahájení pracovního poměru možné 
od 1. 6. 2017

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel 
nejpozději dne 10. 4. 2017 do 12.00 hod.

úřednice / úředník 
na úseku správy 
databází a aplikací
s místem výkonu práce 
Žižkova 57, Jihlava

požadujeme:
■  VOŠ nebo SOŠ s maturitou, dobrá 

znalost některé z databází MS SQL, 
MySQL, Oracle

nabízíme:
■   pracovní místo je vhodné i pro 

absolventy, pracovní poměr na dobu 
neurčitou

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel 
nejpozději dne 5. 4. 2017 do 12.00 hod.

úřednice / úředník 
na úseku dopravní 
obslužnosti v oblasti 
odbavování cestujících, 
správy dat z odbavení 
cestujících a koncepce 
tarifu Kraje Vysočina
s místem výkonu práce 
Žižkova 57, Jihlava

požadujeme:
■   Vysokoškolské vzdělání , základní 

orientace v problamtice zajišťování 
dopravní obslužnosti kraje a pro-
blematice odbavování cestujících 
v linkové a drážní dopravě, znalost 
příslušných zákonů,

nabízíme:
■   pracovní místo je vhodné i pro 

absolventy, pracovní poměr na dobu 
neurčitou

Vysočinu nejlépe poznal trojlístek 
soutěžících ze Žďárska a Jihlavska

Začátek jara v regionu už poos-
mé doprovodilo vědomostní klá-
ní Poznej Vysočinu. Více než 80 
nejlepších řešitelů ze školního 
kola se dostavilo v pátek 17. břez-
na do sídla Kraje Vysočina v Jih-
lavě k fi nálovému testu. Nejvyš-
šího počtu správných odpovědí 
dosáhla Petra Klusáková ze Zá-
kladní školy Bystřice nad Pern-
štejnem. „Od malička se zajímám 
o astronomii a s nově vyhraným 

počítačem budu mít více prosto-
ru na googlování nových infor-
mací. S přípravou do soutěže mi 
pomáhala hodně mamka,“ svěři-
la se mladá vítězka. Druhé místo 
obsadil Aleš Matějíček ze Základ-
ní školy Polná a pomyslný bronz 
patří Anně Švaňhalové z Gymná-
zia Žďár nad Sázavou. Trojice nej-
úspěšnějších převzala ceny v po-
době notebooku a chytrých telefo-
nů z rukou náměstkyně hejtmana 

Jany Fischerové, náměstka Pav-
la Fraňka, radního Martina Hys-
kého a radní Jany Fialové, „Sou-
těž Poznej Vysočinu je určena pro 
žáky, kteří jsou ochotni naučit 
se o kraji, ve kterém žijí a studu-
jí, něco navíc a sledovat pozorně 
život kolem sebe. Výsledky, kte-
rých každoročně ti nejlepší při-
hlášení dosahují, nás nutí mír-
ně posouvat hranici obtížnosti, 
ale je to ve prospěch obou stran,“ 
uvedla radní Kraje Vysočina pro 
oblast školství, mládeže a sportu 
Jana Fialová (ČSSD). Soutěž Po-
znej Vysočinu je určená pro žáky 
druhých stupňů základních škol 
a studenty víceletých gymnázií. 
I letos čtyřicítka nejlepších vyra-
zí na dvoudenní výlet do Prahy. 
Od pátku 19. do soboty 20. května 
společně zvládnou návštěvu Praž-
ského hradu a prohlídku výstavy 
Body The Exhibition, zavítají také 
do Národního divadla, kde večer 
zhlédnou představení Sen čarov-
né noci. Druhý den pak cestova-
tele z Vysočiny čeká komentovaná 
prohlídka hlavního města a Pla-
netárium Praha.
 Lucie Pátková

Radní Jana Fialová s vítězi soutěže Poznej Vysočinu, Alešem Matějíčkem, 
Petrou Klusákovou a Annou Švaňhalovou, a Petr Vondruška, ředitel Divize 
Česká republika PSJ, a. s.
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Recept 

Perníkové království 
Jaromíry Voborné z Rouchovan
Jaromíra Voborná z Rouchovan 
peče a zdobí perníky dvacet 
let. Sama si vyrábí formičky, 
inspiraci hledá v časopisech 
a perníky peče podle receptů své 
prababičky. Před Velikonocemi 
a před Vánocemi je její dům celý 
provoněný lahodnou perníkovou 
vůní. A také oči se se mají na co 
dívat. Perníčky jsou s dokonalou 
přesností nazdobené.

„Míchám a míchám. Podle po-
třeby přidávám cukr a citronovou 
šťávu. Až se mi zdá dobrá kon-
zistence, pustím se do zdobení,“ 
vypráví Jaromíra Voborná, která 
velikonoční zajíce zná zpaměti 
a ke zdobení nepotřebuje před-
lohu. Formy a formičky si vyrábí 
sama. „Vyrábím je z plechovek. 
Když si vymyslím nějaký tvar, tak 
si také musím vyrobit formičku. 
Vezmu plechovku a pomocí 
kleštiček zohýbám plech tak, aby 
vyhovoval mé představě tvaru,“ 
popisuje svůj postup. Vlastními 
silami tak vznikla forma na ve-
likonočního zajíce i krojovanou 
panenku.

Její manžel František o ní říká, 
že je neuvěřitelně trpělivá. Jaro-
míra potvrzuje, že bez trpělivosti 
by to nešlo dělat. „Za ty roky 
mám už zdobení v ruce. Veliko-
nočního zajíce zdobím pět až 
osm minut. Když dělám betlém, 
nejdéle trvá nazdobit koně, který 
veze krále. Je to přes dvě a půl 
hodiny,“ vypočítává. Za celou 
dobu pečení nespálila ani jeden 
plech. Perníčky a perníky rozdává 
po rodině a známým. Každý rok 
peče a zdobí nové, ani betlémy 
neschovává, jak se říká, na příště. 
A tak svým voňavým uměním 
rozdává Jaromíra radost všem, 
kteří ji znají. Eva Fruhwirtová

Třebíč je rodu ženského, ale původně byla rodu mužského, německy Trebitsch, v němčině užíváno od roku 1850 do 1924 a pak mezi lety 1940 a 1945, 
v jidiš zní Trejbitš. Po Jihlavě je druhým největším městem Kraje Vysočina. V dobách svého největšího rozmachu byla Třebíč po Olomouci a Brně nejvý-
znamnějším střediskem na Moravě, statky zdejšího kláštera ... (tajenka).

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 nebo e-mailem na adresu  noviny@kr-vysocina.cz 
do 5. 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:  humanistického a novogotického.  Výherci prosincové křížovky: Václav Šelepa, Josef Černý, Irena Lorencová. Výhercům blahopřejeme!

Osobnost regionu

Josef Kremláček by na počátku 
března oslavil osmdesátku
Akademický malíř Josef 
Kremláček se v Třebíči 
narodil a také zemřel. 
Zřekl se života v kul-
turních centrech a až 
na dobu svých studií 
a krátký pobyt v Par-
dubicích své milované 
město nikdy neopustil.

V žádném případě 
ale nepobýval jen 
ve svém ateliéru. Rád 
cestoval, poznával reálie ke svým 
ilustracím v mnoha exotických 
zemích, jezdil na knižní veletr-
hy, navštěvoval výstavy nejen 
po republice, ale také v sousedním 
Rakousku, celý život se vzdělával.

To vše se projevilo v jeho mno-
hostranné tvorbě. Na jedné straně 
byl jedním z našich nejlepších 
ilustrátorů dětských knih, na stra-
ně druhé nadšeným surrealistou 
a členem prestižních výtvarných 
organizací.

Josef Kremláček se narodil 
před osmdesáti lety, 5. března 
1937. Absolvoval brněnskou Školu 
uměleckých řemesel a pražskou 
Vysokou školu uměleckoprů-
myslovou u profesora Adolfa 
Hoffmeistera.

Svými Třebíčany byl ctěn 
a uznáván. Dlouhá léta působil 
jako oblíbený učitel na základní 
umělecké škole, přátelil se s es-
perantisty, muzejními pracovníky, 

měl ve velké váž-
nosti i své kolegy – 
výtvarníky, ať už to 
byl Vlastimil Toman, 
Vladimír Werl či 
Ladislav Novák.

Přiznám se, že 
Josefu Kremláčkovi, 
který patřil mezi 
mé nejlepší přátele, 
jsem zůstal mnoho 
dlužen. Jako skvělý 

vypravěč, mimo jiné účastník 
četných besed na školách, znal 
výborně nejen oblast své tvorby, 
ale také prostředí staré Třebíče, 
radosti i strasti jejích obyvatel 
i blízkého okolí. Vše uměl podat 
s neodolatelným humorem, takže 
kniha jeho vzpomínek by byla 
jistě mimořádně zajímavá. K její 
realizaci ale pro stálý nedostatek 
malířova času nedošlo.

Josef Kremláček, nositel řady 
ohodnocení za ilustrační činnost, 
byl oceněn v roce 2012 i svým 
rodným městem – stal se čestným 
občanem Třebíče a v roce 2015 
pak obdržel in memoriam skleně-
nou medaili Kraje Vysočina.

Muž s tváří dobrotivého dědeč-
ka opustil své přátele 22. červ-
na 2015. Všem, kteří ho měli rádi, 
chybí nejen jeho nové práce, ale 
především on sám – pokorný 
umělec a laskavý člověk.
 Pavel Kryštof Novák

Autorství: 
Martin 

Němeček

Balkánská 
objemová 
jednotka

Kočáry 
(nářečně)

Rachmaninova 
opera Začátek tajenky

Španělská 
exkrálovna 

krásy

Léčivá aroma-
tická bylina

Římskými 
číslicemi 499 Maniok

Pomoc:   
ABLACE, 

AKOV, DÉCOR.
Karetní trumf Délka (bás-

nicky)
Název značky 

metru
Operní zpěvák 

(obecně)
Dejme tomu, 

například

Člen vrcholné 
vědecké 
instituce

Uchazeč

Promenáda 
v lázních

Pokračování 
taj. 

Anglická 
číslovka

Otrhat (ovoce)

Hudba 
amerických 
černochů
Lidožrout

Předložka
Sladkovodní 

ryby

Žemlovka
Rostlina 

paznehtník
Symetrála

Kostra hlavy 
(knižně)

Býv.SPZ okr.
Mělník

Dotažek
(v lihovarnictví)

Citoslovce 
ohrazení
Dokola

Latinský 
pozdrav

Druh  palmy

Kočka 
(expres.)

Francouzs. 
„dekorace“

Dovnitř
Štětina černé 

zvěře
Dravý pták

24 hodin
Rytmický

celek

Divadelní 
hvězda Ozdoba lustru

Opatřiti 
podkovou

Odvar 
z léčivých 

bylin
Nepravdy

Umělý jazyk
Inic. zpěvačky 

Pilarové

Kůra (zastarale)

Odchlípení 
(lékařsky)

Inic. fotbalisty 
Panenky

Římská čtyřka
Polní 

plošná míra

Dědičný základ 
znaku

Konec
tajenky

Mořský 
láčkovec

Objemová 
jednotka Antoušek

Místa na letních táborech rychle mizí. Neváhejte s přihláškou
Příroda, budíček, sbírání bobří-
ků, zpěv u večerního ohně. Letní 
dětské tábory jsou stále vyhledáva-
nou možností, jak během prázdnin 
smysluplně zabavit nejenom 
školáky. Na Vysočině se i letos 
v létě „otočí“ na 300 běhů táborů 
s účastí více než 5000 dětí.

„Vysočinu si táborníci velmi 
oblíbili, a tak tady v létě tábory po-
řádají organizace z celé republiky,“ 
poznamenává předseda předsta-
venstva Rady dětí a mládeže Kraje 
Vysočina Jan Burda. Podle něj jsou 
populární především tábory pří-
městské, kdy mají rodiče ratolesti 
každý večer zpět doma.

Z pobytových táborů pořád 
„frčí“ ty „foglarovského typu“ –
s podsadovými stany bez jakéhokoli 

technického vybavení, které dopl-
ňují například tábory v budovách. 
Jejich kapacita je různá, otálet 
s přihláškou se ovšem nevypla-

tí – většina rodičů přihlašuje své 
děti na tábor právě během března 
a dubna, někteří organizátoři do-
konce nyní hlásí plné stavy a výběr 

se tak zužuje. Typ tábora by přitom 
přihlašovatelé neměli brát na leh-
kou váhu. „Určitě bych doporučil 
vsadit na ověřeného pořadatele 
a reference známých. Je také dobré, 
aby dítě – zvlášť pokud jede na tá-
bor poprvé – jelo s nějakým kama-
rádem,“ radí Jan Burda s tím, že 
pobytové tábory dětem prospívají 
z celé řady důvodů. „Tábor dává 
prostor k seberozvoji a sebepozná-
ní. Je důležité, že alespoň v létě 
může dítě prožívat relativní svobo-
du a zároveň určitou odpovědnost 
za své chování. Na táboře dozrává 
po každé stránce, poznává nové 
přátele, učí se větší samostatnosti, 
zkouší své schopnosti a získává 
zkušenosti do života.“

  Lucie Pátková
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Ve Vladislavi u Třebíče pivo 
vařili už v šestnáctém století
Jednou z dominant 
městyse Vladislav u Třebíče 
je vysoký komín. Ten 
v minulosti patřil obecnímu 
pivovaru, který zanikl před 
více než 50 lety.

Kdy přesně se ve Vladislavi zača-
lo pivo vařit, není dnes už možné 
z písemných zdrojů přesně zjistit. 
Jisté však je, že to bylo nejpozdě-
ji v polovině šestnáctého století. 
Nedlouho před rokem 1556 totiž 
pivovar získal neoblíbený a nepří-
liš bohatý třebíčský šlechtic Bu-
rian Osovský z Doubravice.

V majetku jeho následovníků 
pak výrobna zůstala ještě asi 
200 let, až v osmnáctém století ji 
získala obec Vladislav. Následně 
pivovarnický areál vlastnila 
řada soukromých majitelů. 
Ve dvacátém století ale začalo 

vaření piva v nevelkém městysu 
u Třebíče upadat.

Defi nitivně ho pak v nelehkých 
letech druhé světové války 
ukončil poslední majitel František 
Nikodem, po osvobození už pivovar 
nebyl obnoven a v roce 1948 bylo 
„s konečnou platností“ rozhodnuto 
o jeho zrušení. Část areálu byla 
následně zdemolována, jeho zbytek 
během komunistické diktatury 
nebyl příliš využíván a chátral.

Po sametové revoluci o bývalý 
pivovar dlouho nebyl zájem, 
až před pár lety na vladislav-
skou výrobu piva navázal nový 
soukromý majitel.

Historické pivovarnické budovy 
i nová výrobna piva se nacházejí 
v samotném středu městyse 
Vladislav – naproti obecnímu 
úřadu. Do Vladislavi se návštěv-
níci nejsnáze dostanou po silnici 
číslo 23, která spojuje Třebíč 
a Náměšť nad Oslavou.  Jiří Svatoš

Historická budova pivovaru ve Vladislavi je příkladem památky, kterých je 
na Vysočině několik desítek a patří mezi ohrožené. Noví majitelé ve Vladi-
slavi budou muset vynaložit velké úsilí a náklady, aby stav objektu změnili.

fo
to

: R
 M

ed
ia

Letní tábory jsou laděné do různorodých témat. Centrum volného času 
například loni uspořádalo tábor s názvem Avatar.
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Josef Kremláček

Rok zemědělství
Symbolicky první jarní den 
21. března vyhlásil Kraj Vysočina 
letošní školní rok rokem 
zemědělství a odbor-
ného vzdělávání. 
„Po roce technic-
kého vzdělávání 
bylo zemědělství 
jednoznačnou 
volbou. Je to 
obor tradiční 
a pro Vysočinu 
životně důležitý. 
Postupně budeme ve-
řejnost i budoucí potenciální 
žáky seznamovat s doprovodnými 
aktivitami, s atraktivními projekty 
a soutěžemi,“ informovala radní 
Kraje Vysočina pro oblast školství 

Jana Fialová (ČSSD). Malou ochut-
návkou připravovaných projektů 

jsou soutěže Stavíme ze 
stavebnice ROTO 

na téma Moje farma 
nebo Stavíme 
z Merkuru – letos 
traktory. Téma-
tické výukové 
pomůcky budou 
součástí Bez-

pečných kufříků 
pro všechny nové 

prvňáčky a třešničkou 
na dortu bude postavení 

čtyř identických traktorů Zetor. 
Ale nečekejte nic tradičního, jejich 
podoba veřejnost opět překvapí!

Jitka Svatošová
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Zemědělské obory studuje 
643 žáků.
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6 cm 5 x 5 cm
100 cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 45,00 Kč 48,00 Kč
160 cm 48,00 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 58,00 Kč
200 cm 59,00 Kč 64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 15,50 Kč
125 cm  1,6/2/13 17,50 Kč
150 cm  1,6/2/14 19,00 Kč
160 cm  1,6/2/15     20,00 Kč
160 cm  1,6/2/23     26,00 Kč

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

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

PLETIVO

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

www.prodej-pletiva.cz
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Elektrokola-skutry.cz

80 elektrokol skladem  
Jihlava, Fritzova 4 |

www.elektrokola-skutry.cz

Motor: 48ccm
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Zavolejte a domluvte si bezplatnou informační schůzku 725 774 710!

Přednáška ZDARMA 
„Jak na učení bez 

mučení“
Jihlava

28. 3. 2017 v 17:00
 Pelhřimov

30. 3. 2017 v 16:00

Havlíčkův Brod
28. 3. 2017 v 17:00 
11. 4. 2017 v 17:00

Neváhejte a přihlaste 
se na přednášku!

725 774 710
www.basic.cz

Dyslektik neznamená hlupák
Mgr. Iva Nováková, Časopis „Zdraví a krása“
Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory krás-
ným větám, které čtete ve studijním plánu 
svého dítěte, realita je taková, že jeho handi-
capt ve škole skoro nikoho nezajímá. Dyslektik, 
dysgrafik, či majitel jiné podobné poruchy? 
Pro některé učitele prostě hlupák, který poma-
lu čte a ještě pomaleji chápe. 

Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se doma učí 
dlouhé hodiny, ovšem výsledky ve škole tomu 
rozhodně neodpovídají. Jakoby vůbec nechá-
palo, co čte, natož, aby dokázalo text někomu 
přetlumočit. Nakonec vám nezbude nic jiného, 
než denně nastudovat několik předmětů a zno-
vu je dítěti odvykládat. Což o to, pokud trénu-
jete 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 po-
ruchou 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 inten-
zivního 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 oprav-
du existovala alternativa denního únavného 
doučování? Zní to skoro jako zázrak. Roz-
hodně po těch letech, co doma bojujeme 
s poruchou učení.

Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že Stu-
dijní centrum Basic, o.p.s. (www.basic.cz) 
pomáhá dětem a studentům jakéhokoliv 
věku zvládat problémy se čtením, psaním či 
pravopisem pomocí specializovaného indi-
viduálního doučování. Na základě dosavad-
ních 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

Studijní centrum BASIC
Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01
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PKS

Akce platí při uzavření smlouvy na plastová okna do konce dubna 2017  
a vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 1. 2. 2017 - 30. 4. 2017.

www.pksokna.cz

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

e-mail: okna@pks.cz
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Stavíte? Rekonstruujete? Zařizujete interiér? 
Zastavte se u nás! Stavební veletrhy Brno

Inspirace a poradenství: 
pro stavbu, stylové bydlení 
i krásnou zahradu
Od 26. do 29. dubna se na brněn-
ském výstavišti konají Staveb-
ní veletrhy Brno a veletrh nábytku 

a interiérového designu MOBITEX. 
Jejich návštěvou získáte ucelené in-
formace o novinkách a trendech pro 
stavbu, rekonstrukci, vybavení inte-
riéru nábytkem, ale i rady pro krás-
nou zahradu. Zkrátka nepřijdou 

ani zájemci o dřevěné bydlení, kteří 
získají informace na veletrhu DSB 
– Dřevo a stavby Brno. Nabídku 
vystavovatelů doplní bezplatná ne-
závislá odborná poradenská centra 
a atraktivní doprovodný program.

Praktická řešení 
vašich plánů na stavbu 
či rekonstrukci
Na stáncích jednotlivých vystavo-
vatelů naleznete praktická řešení 
vašich plánů na stavbu, rekon-
strukci či vybavení interiéru ná-
bytkem. Navrhovaná řešení pak 
můžete zkonzultovat s renomo-
vanými odborníky v nezávislých 
odborných poradenských cent-
rech, která jsou připravena s obo-
rovými asociacemi a svazy a jsou 
pro všechny návštěvníky po celou 
dobu konání akce k dispozici zce-
la zdarma. Poradenství se zaměří 
například na problematiku správ-
ných technologických postupů, 
aplikaci právních norem, energe-
ticky úsporné stavění či aktuál-
ní dotační tituly. Stranou pozor-
nosti nezůstanou ani cenné rady 
zaměřené na výběr kvalitního ná-
bytku nebo představení tradič-
ních českých výrobců nábytku.

Schiedel radí: Při 
výběru komínu vsaďte 
na zkušeného výrobce
Společnost Schiedel, s.r.o vyví-
jí, vyrábí a testuje komínové sys-
témy více než 70 let. Jako ne-
zpochybnitelný lídr v komínové 
technice si Vás dovoluje pozvat 
na svůj stánek v hale P. Odborní 
poradci společnosti Schiedel jsou 
připraveni zkonzultovat s Vámi 
jakýkoliv požadavek z oblasti ko-
mínové technologie. Seznámit se 
zde můžete také s unikátním ře-
šením krbu v komínovém těle-
su. Tento prefabrikovaný krbový 
modul se instaluje do domu ho-
tový a otestovaný přímo z výroby, 
čímž se eliminují montážní chy-
by a Vám šetří čas i peníze. S mi-
nimálními požadavky na pro-
stor představuje pro své uživatele 
rychlé a výhodné řešení, jak si do-
přát příjemnou atmosféru s plá-
polajícím ohněm.

Krásná a úrodná zahrada, 
tentokrát i s prvkem vody
V roce 2016 nabídl projekt Za-
hradní architektury na více než 
1500 metrech praktické ukázky 
různých druhů zahrad, zahradní-
ho nábytku a dřevěných doplňků 

do zahrad. Pro rok 2017 počítáme 
s jeho dalším rozšířením, mimo 
jiné o prvek vody. Chybět nebu-
dou ani rady a triky pro krásně 
rozkvetlou zahradu nebo bohatou 
úrodu z našich záhonů. Můžete se 
těšit nejenom na inspiraci z před-
připravených ukázek, cenné rady, 
ale budete mít i možnost vyřešit 
s renomovanými odborníky své 
plány na vlastní zahradu.

Více informací naleznete 
na www.bvv.cz/svb

Nová zelená úsporám 
a Operační program 
Životní prostředí 
na stavebním veletrhu 
IBF v Brně

  Aktuální dotační příležitosti 
v oblasti energetických úspor 
v obytných domech a obnovi-
telných zdrojů energie, které 
nabízí program Nová zelená 
úsporám (NZÚ), a také no-
vinky v Operačním programu 
Životní prostředí 2014–2020 
vám představí Ministerstvo 
životního prostředí a Státní 
fond životního prostředí ČR.

  Dozvíte se, na jaká opatření 
můžete v programu NZÚ 
žádat o finanční podporu, 
jak správně podat žádost 
o dotaci na rodinný či bytový 
dům a jakých chyb se naopak 
vyvarovat. Odborné pora-
denství máme připravené 
také pro projektanty nebo 
energetické specialisty.

  Prezentován bude rovněž 
Operační program Životní 
prostředí 2014–2020, který 
nabízí evropské finanční pro-
středky na pestrou škálu eko-
logických projektů z různých 
oblastí životního prostředí. 
Příležitost dává zejména ob-
cím a městům, organizacím 
státní správy a samosprávy, 
výzkumným a vědeckým 
ústavům, fyzickým osobám 
podnikajícím i neziskovým 
organizacím.

Pro více informací navštivte 
stránky: 
www.novazelenausporam.cz 
a www.opzp.cz.

26.–29. 4. 2017

www.bvv.cz/svb
www.mobitex.cz

Inteligentní a bezpečný dům
Inteligentní a bezpečný 
dům není jen trendovou 
záležitostí

Ještě před několika málo lety byla 
představa lednice, která nakupuje 
potraviny za svého majitele, vnímá-
na jako nereálná, z říše sci-fi . Nyní 
se však problematika tzv. chytrých 
řešení stává běžnou součástí na-
šich životů, ať už se jedná o chytré 
telefony, robotické vysavače, různé 
aplikace nebo tzv. inteligentní 
domácnosti. V současné době 
roste počet novostaveb a domů 
s inteligentní elektroinstalací, tzv. 
inteligentních řešení domácnos-
tí. Jedná se pouze o trendovou 
záležitost, nebo je na nich přece 
jenom něco zajímavého? Přednosti 
inteligentních domů tvoří hned 
několik vzájemně se doplňujících 
aspektů, ať už se jedná o úsporu 
nákladů, bezpečnost nebo variabi-
litu nastavení systému.

Inteligentní domácnost 
nerovná se drahá
Řešení inteligentního bydlení 
přitom nemusí být vůbec drahé. 
Správný postup je takový, že se 
nejdříve defi nují potřeby uživatelů, 
následně se s ohledem na roz-
počet hledá optimální řešení. 
Snížení nákladů se dá dosáhnout 
jednotlivými použitými prvky. 
Pokud jsme například ve fázi 
stavby nebo rekonstrukce, můžeme 
náklady ušetřit například při řešení 
ozvučení tím, že využijeme kvalitní 
vestavné reprosoustavy. Při správ-
ném nastavení naopak dochází 
k úspoře energií a tím i nákladů.

Úspora energií vede 
k úspoře nákladů
Další jejich předností také je, že 
jeden systém nahrazuje několik 
samostatných systémů, ať už 
se jedná třeba o zabezpečení 
nebo vytápění. S inteligentním 

řízením se nám také nestane, že 
klimatizace bude obydlí chladit, 
a přitom bude zapnuté topení. Při 
inteligentním řešení domácnosti 
totiž jednotlivé systémy spolu 
komunikují. Jednotný systém 
zároveň pomocí měřičů spotřeby 
řídí všechny technologie v domě, 
tedy také sleduje spotřebu energie 
a následně provádí optimalizaci. 
Další výhodou je, že se v domě 
nemusí topit po celý den tehdy, 
když je dům přes den prázdný. 
Naopak, systém lze nastavit tak, 
aby v době našeho návratu byl 
dům vytopen na předem určenou 
teplotu. Systém sám vyhodnotí, 
kdy je topení třeba zapnout. To je 
ovšem pouze jeden z mnoha pří-
kladů, jak dochází k úspoře energií 
a tím i nákladů.

Variabilita řešení je 
samozřejmostí

Pokud se rozhodnete pro tzv. 
inteligentní řešení domácnosti, je 
třeba přesně definovat přání a po-
žadavky uživatele tak, aby dům 
v maximální možné míře sloužit 
svým obyvatelům. Je zapotřebí 
přemýšlet racionálně, dům se vždy 
musí chovat tak, jak potřebujeme 
my. Software domu je řešen tak, že 

na základě předem definovaných 
podmínek řeší dílčí situace a běžný 
provoz za nás. Sofistikovaný 
systém se dá průběžně přizpůso-
bovat aktuálním potřebám jeho 
uživatelů, nastavení přitom není 
definitivní, je možné ho kdykoliv 
přizpůsobit. Jako příklad může 
sloužit mladá rodina s malými 
dětmi, které postupem času 
rostou a obyvatelé domu stárnou: 
jejich potřeby je možné odrazit 
v nastavení domácnosti. Vypínači 
se přiřadí příslušné svítidlo nebo 
funkce, lze nastavit i tzv. scény 
nebo makra, kdy jedním tlačítkem 
je možné provést větší množství 
úkonů – například při odchodu jed-
ním tlačítkem vypnete nepotřebná 
elektrická zařízení a zásuvky. Tím 
se dostáváme k další otázce, a sice 
k bezpečnosti.

Inteligentní domy 
zvyšují naše bezpečí
Problematika bezpečnosti má hned 
několik aspektů – ať už se jedná 
o vnější bezpečnost – například ka-
merový systém, který hlídá bezpečí 
obyvatel domu před nechtěným 
vniknutím cizích osob, až po bez-
pečnost vnitřní, kdy různá čidla 
(například požární hlásič nebo hlá-

sič oxidu uhelnatého) hlídají zdravé 
vnitřní klima. Systém také pomáhá 
předcházet škodám, například tím, 
že sám vyhodnotí možné nebezpe-
čí: třeba při prasklém vodovodním 
potrubí dokáže sám vypnout hlavní 
přívod vody. Určitě zajímavá je také 
možnost vypnutí všech potenciálně 
nebezpečných systémů při odchodu 
z domácnosti. To si můžeme 
představit tak, že při odchodu 
zadáváme „odchod“ a systém 
sám vyhodnotí, které spotřebiče je 
dobré odpojit. Nemůže se nám tak 
tedy stát, že necháme zapnutou 
žehličku. Což sekundárně vede 
také k úspoře času, nemusíme se 
několikrát vracet, nastavení zjistíme 
jedním pohledem na tablet nebo 
mobilní telefon. Další samostatnou 
otázkou je například problematika 
bezpečnosti seniorů nebo malých 
dětí. 

Chcete o těchto 
otázkách vědět víc?
Zastavte se od 26. do 29. dubna 
na brněnském výstavišti, kde se 
konají Stavební veletrhy Brno a ve-
letrh nábytku a interiérového de-
signu MOBITEX. Problematice tzv. 
chytrého bydlení bude věnována 
samostatná interaktivní expozice 
vzorové inteligentní domácnosti. 
Zde prezentovanými řídicími sys-
témy budete moci sami, tabletem 
nebo telefonem, ovládat například 
domácí spotřebiče, osvětlení, 
tepelné čerpadlo nebo vjezdovou 
bránu. Projekt představí také elek-
tromobil integrovaný do energetiky 
domu jako kompenzátor výkyvů 
spotřeby, nabíjený solárními panely 
spolu s hlavními bateriemi domu. 
To vše bude nejenom k vidění, ale 
především k vyzkoušení v reálných 
podmínkách na expozici v pavilonu 
F. Partnery projektu jsou společ-
nosti ABB, Pražská energetika, 
Studio Jasyko a Veletrhy Brno.

Více informací naleznete 
na www.bvv.cz/svb

Chystáte se stavět 
dřevostavbu? Zastavte 
se na veletrhu DSB!
Zájemci o kvalitní dřevostavby by si 
neměli nechat ujít veletrh DSB – Dře-
vo a stavby Brno, který od středy 26. 
do soboty 29. dubna 2017 nabídne 
ucelenou přehlídku dodavatelů 
dřevěných montovaných staveb. 
Nabídku vystavovatelů doplňuje 
doprovodný program a poradenské 
centrum, které odpoví na všechny 
otázky související se stavbou a bydle-
ním v moderní dřevostavbě. Stranou 
pozornosti nezůstane ani problemati-
ka péče o dřevo. Praktickou inspiraci 
z hotových dřevěných montovaných 
domů nabídne Centrum vzorových 
domů Eden 3000, které se nachází 
v blízkosti brněnského výstaviště.

Dřevostavba od A do Z
Páteční doprovodný program 
veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno, 
který organizuje Asociace dodava-
telů montovaných domů, představí 
dřevostavby jako energeticky 
efektivní a ekologicky šetrné domy. 
Na jaká témata se můžete těšit? 
Program zahájí přednáška s názvem: 
Jsou dřevostavby tématem dneška? 
Dále budou představeny faktory, 
které ovlivňují vnitřní ovzduší 
dřevostaveb pod názvem Zdravý 
dům nebo Zásady šetrného stavění 
aneb co je to udržitelná výstavba. 
Pro potenciální investory bude jistě 
zajímavá přednáška na téma jak si 
vybrat zhotovitele vaší nové dřevo-
stavby nebo co je třeba zohlednit při 
výstavě rodinného domu.

Poradenské centrum ADMD
Na stánku Asociace dodavatelů mon-
tovaných domů nabízí svou pomoc 
návštěvníky vyhledávané odborné 
poradenské centrum, které organizu-
je Asociace dodavatelů montovaných 
domů. Kromě ADMD se na veletrhu 
představí na společném stánku 
dalších dvanáct fi rem z řad členů 
a partnerů Asociace. Zájemci zde 
budou moci získat odborné nezávislé 
informace od skutečných odborníků, 
kteří jsou po celou dobu konání 
k dispozici pro návštěvníky veletrhu 
zcela zdarma. Zajímá vás technologie 
staveb na bázi dřeva? Chystáte si 
pořídit vlastní bydlení? Na co si dát 
pozor při výběru dodavatele vašeho 
vysněného domu? Jak fi nancovat váš 
dům? Nebo jak ochránit dřevo před 
houbami, plísněmi či hmyzem? To je 
jen krátký přehled možných dotazů, 
na které získáte odpovědi v poraden-
ském centru ADMD na veletrhu DSB 
– Dřevo a stavby Brno.

Den energeticky úsporného 
bydlení 2017 v Národním 
stavebním centru v Brně
Den energeticky úsporného bydlení 
2017 se se uskuteční v sobotu 29. 
dubna v areálu Centra vzorových 
domů EDEN 3000 a je určen pro 
zájemce o problematiku energeticky 
úsporného vytápění, resp. bydlení 
v rodinných domech. Pro návštěvníky 
jsou připraveny například komento-
vané prohlídky expozic stavebního 
a interiérového centra nebo přednáš-
ky, individuální odborné poradenství 
a konzultace spojené s vybavením 
domu tepelnými čerpadly, solár-
ními nebo fotovoltaickými panely, 
řízeným větráním s rekuperací popř. 
klimatizačním zařízením, nebo inteli-
gentními systémy řízení.

Více informací naleznete na
www.bvv.cz/dsb

Soliterní reprostoustavy B&W 800 připojené na komponenty Classe ovlá-
dané řídícím systémem pro inteligentní domy Crestron.

Na Stavebních veletrzích Brno naleznete inspiraci nejenom pro stavbu, 
rekonstrukci, vybavení interiéru, ale i pro krásnou zahradu.
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Běhu Jarmily Kratochvílové 
se může zúčastnit každý
Už po třiatřicáté se letos v polovině 
dubna v Golčově Jeníkově a okol-
ních obcích uskuteční Běh městem 
Jarmily Kratochvílové. A podobně 
jako v minulých letech se ho mo-
hou zúčastnit také amatérští běžci. 

Startující se mohou hlásit na webo-
vých stránkách www.behjk.cz až 
do 15. dubna. Registrace pak bude 
možná také přímo v Golčově Jeníko-
vě před startem závodu.

Na patnáctikilometrovou trať se 
závodníci z jeníkovského náměstí 
T. G. Masaryka vydají v neděli 
16. dubna v 10.00.

Běhu Jarmily Kratochvílové, 
který každoročně podporuje Kraj 
Vysočina, se pravidelně účastní 
také závodníci ze zahraničí. Třeba 
loňský ročník ovládl Keňan Kiprono 
Too Silas, který tratí proběhl za ne-
celých 47 minut. Milan Pilař

Chotěbořští strážníci 
vyhráli turnaj 
městských policií
Obvykle hlídkují v ulicích a dbají 
na to, aby lidé dodržovali zákony. 
Chotěbořští policisté však prokáza-
li, že vynikají ještě v jedné činnosti 
– a to v malém fotbale. Podařilo 
se jim totiž ovládnout Jüstelův me-
moriál v Hodoníně, tedy fotbalový 
turnaj městských policií.

Chotěbořští, kteří na memoriálu 
obhajovali loňské vítězství, nejprve 
v základní skupině dvakrát vyhráli, 
v závěrečném utkání ale nesta-
čili na Kroměříž 1:4. Přesto však 
postoupili do finále, ve kterém se 
s Kroměříží potkali znovu.

A ani závěrečné utkání turnaje 
se pro Chotěbořské zpočátku moc 
dobře nevyvíjelo. Po prvním po-
ločase hráči z Vysočiny prohrávali 
0:2, ve druhé polovině ale skóre 
i díky dvěma trefám Jiřího Somara-
yera otočili a finále vyhráli 3:2.

 Jiří Svatoš

Mladí házenkáři Nového Veselí 
ovládli prestižní mezinárodní turnaj
Dvacet týmů z deseti zemí se 
na konci ledna sjelo do Nového 
Veselí a Žďáru nad Sázavou na le-
tošní ročník Sokol Kempa Cupu. 
A v silné mezinárodní konkurenci 
se házenkáři z Vysočiny neztratili.

Starší dorostenci Nového Veselí 
ve své kategorii obsadili šestou 
příčku, jejich mladší kolegové však 
domácí turnaj překvapivě ovládli.

Nejprve suverénně vyhráli 
základní skupinu, v semifi nále 
v dramatickém regionálním derby 
porazili Žďár nad Sázavou 20:18 

a postoupili do fi nále. V závěrečném 
utkání dvou dosud neporažených 
týmů pak Novoveselští překvapivě 
snadno přehráli Lipsko 28:22.

Mladší dorostenci Žďáru 
nakonec na medaili nedosáhli, 
v utkání o bronz totiž podlehli 
Berlínu a skončili čtvrtí.

Kraj Vysočina fi nančně 
podporuje extraligové házenkáře 
z Nového Veselí, stejně jako 
prvoligové fotbalisty FC Vysočina 
Jihlava za reprezentaci regionu.
 Milan Pilař

Tradiční zabijačka v Domově pro seniory Velké Meziříčí

Karnevalová tour objela Vysočinu a pobavila děti v šesti obcích

Děti si první karneval v Rozsochách na Žďársku pořádně užily, podobně jako malí
návštěvníci karnevalové tour na dalších místech regionu.
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Po Rozsochách, Březníku a Nových Syrovicích se čtvrté zastavení karnevalové tour uskutečnilo 
v Oudoleni na Havlíčkobrodsku. Na přelomu  března a dubna pak potěšilo děti v Měříně a Hořepníku.

Hlavní role při tvorbě zabijačkových pochoutek se ujal kuchař a řezník v jedné osobě Josef Dostál a nutriční tera-
peut Jan Hutař. Akce se účastnil i  náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk.
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Novoveselští házenkáři budou s účastníky letošního Sokol Kempa Cupu 
spolupracovat i nadále. V plánu jsou například výměnné pobyty hráčů.
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foto na www.iKrajvysocina.cz

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz
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Nová turistická 
mapa regionu
Zahájení jarní turistické sezony 
v Klubu českých turistů Vysočina 
se uskutečnilo v sobotu 18. března 
v Třebíči.

Na nádvoří třebíčského zámku, 
kde si dali účastníci pochodu 
po památkách Třebíče sraz, nechy-
běl ani Pavel Pacal (SPV), náměstek 
hejtmana pro oblast regionálního 
rozvoje. „Kraj Vysočina vydal 
v letošním roce aktualizovanou 
turistickou mapu, kterou mohou 
obyvatelé i návštěvníci regionu vy-
užít pro nejrůznějších volnočasové 
aktivity v přírodě Vysočiny,“ uvedl 
Pavel Pacal.

Aktuální akce Klubu českých 
turistů na Vysočině najdou zájem-
ci na webových stránkách: 
www.kct.cz.


