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INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO ŽADATELE
Kraj Vysočina zve veřejnost na první konzultační schůzky k problematice Kotlíkových dotací. Chcete 
se dozvědět více o podmínkách získání dotací na nové kotle, způsobech podání žádostí, systémech 
proplácení dotací, termínech vyhlášení výzev? Chcete vědět, který kotel za dotace pořídit nebo kdo 
Vám s vyřízením dotace poradí? Máte další zatím nezodpovězené otázky kolem Kotlíkové dotace, na 
které hledáte odpověď? Přijďte se nás zeptat!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace o dalších místech setkání včetně termínů budou zveřejněny v následujících číslech krajských 
novin a na webových stránkách Kraje Vysočina.

Kontaktní osoby v pracovních dnech:
Odbor regionálního rozvoje Krajkého úřadu Kraje Vysočina:
Ing. Bc. Jan Jež, e-mail: jez.jan@kr-vysocina.cz; tel.: 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová, e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz; tel.: 564 602 532

KOTLÍKOVÉ
DOTACE
PRO DOMÁCNOSTI
V KRAJI VYSOČINA

www.kr-vysocina.cz/kotliky

12. 11. 2015, 16:00 Přibyslav, MěÚ, Bechyňovo nám. 1, zasedací místnost

13. 11. 2015, 16:00 Bystřice nad Pernštejnem, MěÚ, Příční 405

18. 11. 2015, 16:00 Světlá nad Sázavou, MěÚ,  nám. Trčků z Lípy 18, velká zasedací místnost

19. 11. 2015, 16:00 Telč, MěÚ, nám. Zachariáše z Hradce 10, obřadní síň

20. 11. 2015, 16:00 Velké Meziříčí, Jupiter club, Náměstí 17, 1. patro

24. 11. 2015, 16:00 Velká Bíteš, Kulturní dům, Vlkovská 482

25. 11. 2015, 16:00 Humpolec, MěÚ, Horní náměstí 300, zasedací místnost

30. 11. 2015, 16:00 Třebíč, MěÚ, Karlovo nám. 104/55, zasedací místnost 211
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Záchranáři zažili 
katastrofický den
Zásahy v podzemí, na věži 
kostela i u rozpálené 
pece. Udušené dítě, 
popálený bezdomovec 
i kolaps lékaře. To vše 
zažili vysočinští záchranáři 
za jediný den. 

Pět dvoučlenných výjezdových 
skupin, po jedné z každého okre-
su, si na začátku října v Jihlavě 
vyzkoušelo v rámci soutě-
že reakce na netradiční, 
ale reálné situace.

„Víme, že záchra-
náři jsou kdykoliv 
připraveni naskočit 
do sanitek či vrtul-
níku a vyjet vstříc zá-
kroku. My jsme ale chtě-
li vědět, jestli jsou schopní 
zvládnout i velmi specifické situa- 
ce,“ vysvětlil důvody klání vyso-
činský hejtman a lékař Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD).

Podmínky zákroku komplikova-
la obtížně dostupná místa i cizo-
jazyčný nebo hluchoněmý paci-
ent. Porotci v roli pozorovatelů 

sledovali postup při zákrocích 
a v případě chyb, ohrožujících 
jeho úspěšnost, danou posád-
ku upozornili, nebo akci přímo 

zastavili. Největší problém tak-
to záchranářům způsobil zá-
krok po úrazu výbojem z troleje. 
Dvě posádky proud nevypnuly 

a v reálném životě by tak ohrozily 
život raněného i svůj.

Nejlepších výsledků dosáhla 
posádka RZZ z Jihlavy.

Premiér  
na Vysočině
Doprava, ale i sociální práce 
byla tématem návštěvy

Kotlíkové dotace
Revoluci v topení odstartují 
nové dotace

Kniha Vysočiny
Cenu kraje letos získal  
Stížný list

2 3 5

Úvodní slovo

Sociální služby kráčí 
správným směrem
Druhý říjnový týden patřil so-
ciálním službám. Konal se už 
sedmý ročník celorepublikové 
akce nazvané Týden sociálních 
služeb. Svůj um, stejně jako za-
pálení pro věc prezentovali také 
jejich poskytovatelé na Vysoči-
ně. Veřejnost tak měla možnost 
poznat, jak se pečuje o druhé, 
co všechno péče obnáší a nako-
lik vděčné pohledy ji provázejí. 
Připraveny byly dny otevřených 
dveří, přednášky, semináře, ver-
nisáže, mezigenerační setkání, 
sportovní klání, divadelní před-
stavení, filmové a hudební kluby 
a mnohé další aktivity. Sociál-
ní služby se tímto otevřely svě-
tu, zdůrazňovala se přitom je-
jich potřebnost. Pomáhají tam, 
kde si to situace žádá. Ať už jde 
o jednotlivce, rodiny, či skupiny 
obyvatel. Sedmidenní přehlídka 
akcentovala také proměnu so-
ciálních služeb. Jsou dostupné, 
kvalitní, s respektujícím přístu-
pem. Týden sociálních služeb 
jsme na Vysočině zakončili spo-
lečně s předsedou vlády ČR Bo-
huslavem Sobotkou. Za velkého 
zájmu občanů jsme se zúčast-
nili Dne otevřených dveří Domo-
va Jeřabina v Pelhřimově. Kdo 
chtěl, mohl se přijít podívat, jak 
funguje a co nabízí organiza-
ce, která se stará o lidi s men-
tálním postižením. Zázemí, jež 
tu bylo vybudováno v rámci pro-
cesu transformace, kterou do-
mov prošel, bude sloužit nejen 
klientům bývalého ÚSP Těcho-
buz. Služeb mandlovny a žeh-
lírny bude moci využívat také ve-
řejnost. Tím dáváme sociálním 
službám další rozměr. Obdobně 
jako samotné služby mohou být 
nápomocní jejich klienti. Dobrý 
pocit z toho máme všichni.

Petr Krčál (ČSSD)

radní Kraje Vysoči-
na pro oblast  
sociálních věcí 
a prorodinné  
politiky
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Činnost dvoučlenných posádek sledoval pozorovatel. Ten hodnotil kvalitu i rychlost zásahu a mohl akci zastavit při vážném pochybení soutěžících.

Petr Palovčík

Evropský týden 
mobility - diskuse, 
zábava i poučení
Předposlední zářijový týden byl 
na Vysočině ve znamení Evrop-
ského týdne mobility. Do akce se 
zapojila řada občanských sdružení 
a organizací v čele s vedením jed-
notlivých měst, Policií ČR, Klubem 
českých turistů a s podporou kraje. 
Sloganem roku 2015 bylo heslo 
„Vyber. Změň. Kombinuj.“

„Kampaň poukazovala na vyso-
ký nárůst individuální automobilové 
dopravy. Podpora veřejné dopravy, 
budování cyklostezek a zkvalitňování 
pěších zón je přitom šancí na změ-
nu,“ uvedl Martin Hyský (ČSSD), rad-
ní Kraje Vysočina pro oblast regio- 
nálního rozvoje a územního pláno-
vání a dodal: „Můžeme tak ovlivnit 
udržitelnost dopravy, a navíc přispět 
k ochraně životního prostředí.“

Proto akci doprovázely četné 
cyklojízdy, pěší výlety a akce na dět-
ských dopravních hřištích.

Petr Palovčík

VITRÍNA

CHLADÍCÍ PULT

V roce 2014 

vyjeli záchranáři 

ke čtyřiceti tisícům 

případů!

VIII. Diabetologický den 
KRAJE VYSOČINA v rámci 

kampaně Dny zdraví

24. listopadu 2015, 8.30 hodin

Dům zdraví, Vrchlického 57, Jihlava

Přednáškový sál

Více informací na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj
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Školní den BIO potravin v Humpolci
V prostorách České zemědělské 
akademie v Humpolci předsta-
vili producenti z Vysočiny v říj-
nu biopotraviny a výsledky eko-
logického zemědělství. Výstava 
byla doplněna ochutnávkou zdra-
vých výrobků. „Mottem akce bylo 

Vždyť i zdravé může 
být chutné!, a to 

je pro mě veli-
ce důležité,” 

komentovala ochutnávky krajská 
radní pro oblast školství Jan Fia- 
lová (ČSSD) a dodala, že lidé se 
často domnívají, že mezi zdravou 
a chutnou stravou není rovnítko, 
což je mýlka.

Zatímco v jiných krajích se bio-
farmáři věnují především paste-
vectví, ti na Vysočině mají mno-
hem pestřejší zaměření. Polovina 
z ekologicky obhospodařovaných 

pozemků je orná půda a v našem 
kraji najdeme i podnik s bio cho-
vem prasat a velkou kozí farmu.

„Akce poukázala na fakt, že 
se pomalu zlepšuje i zpracová-
ní biopotravin a význam tak má 
i šetrně pěstované obilí. Zdravé 
ekoprodukty jsou lidem tak stále 
dostupnější a příznivější může být 
postupně i cena,“ uzavřela Jana 
Fialová.  Petr Palovčík

Evropské peníze pomohly modernizaci dalších úseků silnic
Statistika mluví jasně. Od jara 
do podzimu se v regionu poda-
řilo dokončit na silnicích dru-
hých a třetích tříd více než 150 

stavebních akcí. „Jen souvislé 
opravy povrchů komunikací se 
letos týkaly zhruba 250 kilome-
trů,“ uvedl náměstek hejtmana 

pro oblast dopravy Libor Joukl 
(ČSSD).

Na mimořádně vysokém počtu 
oprav se podílel svým příspěvkem 

412 milionů korun Státní fond 
dopravní infrastruktury. Po-
dobnou sumu uvolnilo hejtman-
ství na opravy ze svého rozpoč-
tu a přibližně půl miliardy korun 
spolkly velké stavební akce na sil-
nicích Vysočiny z evropských fon-
dů. Drtivá většina prací, na kte-
rých stavbaři pracovali ještě 
v říjnu, je už u konce. „Zbytek 

oprav na silnicích Kraje Vysoči-
na bude hotový do začátku zimy,“ 
ujišťuje Joukl. Také příští rok bude 
na cestách v našem kraji čilý sta-
vební ruch. Už teď jsou připrave-
ny stavby zhruba za 600 milionů 
korun. Budou financované z Inte-
grovaného regionálního operač-
ního programu.

Monika Brothánková

Nemocnice Pelhřimov 
se podílí na přípravě 
protinádorových 
vakcín
Jako jediná na Vysočině pelhřimov-
ská nemocnice spolupracuje na pří-
pravě nových protinádorových 
vakcín, které jsou nadějí pro léčbu 
zhoubných nádorů. Umožňuje jí to 
speciální separátor. 
„Jsme velmi rádi, že můžeme tímto 
způsobem přispět k rozvoji této 
slibné léčebné metody a že naše 
pracoviště svou dostupností umož-
ňuje vhodným pacientům z Vy-
sočiny a okolí účast na klinickém 
zkoušení protinádorových vakcín,“ 
sdělil primář Oddělení hematologie 
a transfúzologie Nemocnice Pelhři-
mov Petr Kessler. 
Separační pracoviště nemocnice 
provádí odběry mononukleárních 
buněk už tři roky. „Protinádorové 
vakcíny založené na dendritických 
buňkách představují nadějný pří-
stup k léčbě některých zhoubných 
nádorů. Nejdále zatím výzkum 
pokročil u rakoviny prostaty, 
probíhají studie u pacientek 
s nádorem vaječníků a u pacientů 
s rakovinou plic,“ informovala 
mluvčí pelhřimovské nemocnice 
Petra Černo. 
 Lucie Pátková

Senioři slavili svůj 
Mezinárodní den
U příležitosti Mezinárodního dne 
seniorů, který každoročně připadá 
na 1. října, uspořádal Kraj Vysočina 
v Pelhřimově oslavu Svátku seniorů. 
Letošního, už pátého ročníku se 
účastnili předseda Senátu PČR Milan 
Štěch, hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek nebo krajský radní pro 
oblast sociálních věcí Petr Krčál. Pro-
gramem provázela oblíbená televizní 
hlasatelka Marie Tomsová, která 
střídavě zvala na vystoupení de-
chovky, představení Vladimíra Hrona 
nebo k návštěvě stánku Rodinných 
a Senior pasů Kraje Vysočina.

„Našemu odpoledni přálo po-
časí a také atmosféra byla skvělá. 
Na oslavách jsme navíc rozšířili řady 
držitelů Senior pasů Kraje Vysoči-
na o dalších 350 lidí,“ uvedl Petr 
Krčál (ČSSD). Projekt Senior pasů 
vznikl na podporu lidí v předsenior-
ském a seniorském věku. Kromě slev 
na zboží nebo služby přináší také bo-
hatou nabídku volnočasových a vzdě-
lávacích aktivit.

Další novinky pro seniory a rodiny 
s dětmi najdete na vysocina.rodinne-
pasy.cz nebo na www.seniorpasy.cz.

Monika Brothánková

Záchranka 
modernizuje
Čtrnáct nových sanitek, čtyřicet 
přístrojů pro nepřímou srdeční 
masáž a nejnovější transportní 
techniku zakoupil Kraj Vysočina 
pro Zdravotnickou záchrannou 
službu. Investice 78 milionů 
korun je z 85 % hrazena z fondů 
Evropské unie. Modernizace se 
dočkala i technologie pro sdílení 
dat mezi zdravotnickým operačním 
střediskem, nemocnicemi a zasahu-
jícími posádkami.

„Včasná dostupnost potřebných 
informací je jednou ze zásadních 
podmínek pro záchranu lidských 
životů. Proto jsme neváhali využít 
evropských peněz a modernizovat 
i tuto část záchranářské techniky,“ 
uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD).

Nové sanitky budou rozděleny 
na základny po celém regionu. Zá-
chranka v současné době disponuje 
60 zásahovými vozy na 21 základ-
nách rozmístěných po celém kraji. 
V roce 2014 vozy vyjely k téměř čtyři-
ceti tisícům případů a najely přes  
1,5 milionu kilometrů.  Petr Palovčík

Nová bezplatná 
služba pro stavebníky
e-Utility Report pro Kraj 
Vysočina – on-line vyjádření 
k existenci sítí

Kraj Vysočina zřídil pro občany, 
kteří plánují výstavbu na území 
Kraje Vysočina, novou bezplatnou 
on-line službu e-Utility Report. 
Aplikace zjednoduší proces 
vyjadřování k existenci technické 
infrastruktury v rámci stavebního 
nebo územního řízení a ušetří čas 
i peníze stavebníků. Umožňuje hro-
madné podání žádostí o vyjádření 
k existenci technické infrastruktury 
všem dotčeným vlastníkům a pro-
vozovatelům technických sítí v mís-
tě plánované stavby na Vysočině.

K podání postačí připojení 
na internet a běžný webový pro-
hlížeč. Vstup do aplikace nalezne-
te na www.vyjadreni.kr-vysocina.
cz, odkaz na vstup do aplikace 
na webových stránkách www.kr-
-vysocina.cz.

Pokud to jednotliví vlastníci 
nebo provozovatelé technických sítí 
umožňují, webová aplikace zajistí 
předání žádostí elektronickou ces-
tou. Pro subjekty, které elektronické 
žádosti nepřijímají, služba vygene-
ruje PDF soubory žádostí, které je 
možno vytisknout a odeslat poštou 
nebo předat osobně.

Vygenerované žádosti jsou v sou-
ladu s platnou legislativou ČR a ob-
sahují veškeré informace potřebné 
pro vystavení vyjádření, které je vy-
žadováno stavebními úřady.

Jitka Svatošová

Premiér na Vysočině ocenil 
úroveň sociální práce 
V sobotu 10. září navštívil 
Kraj Vysočina předseda 
vlády ČR Bohuslav 
Sobotka. V rámci 
pracovního programu 
se zajímal především 
o zaměstnanost, 
regionální dopravní 
situaci a sociální oblast.

„Zlepšování dopravní infrastruk-
tury je jeden z problémů, o kterém 
jsme hodně diskutovali. Naprostá 
shoda panovala například v nut-
nosti zvýšení kapacity silni-
ce mezi Jihlavou a Znoj-
mem,“ popsal jednání 
hejtman Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD). 
Po úvodní návštěvě 
Pacova a Lukavce 
se premiér Bohu-
slav Sobotka zúčast-
nil Dne otevřených 
dveří pelhřimovského 
Domova Jeřabina. „V ob-
lasti sociálních služeb patří Kraj 

Vysočina v porovná-
ní s ostatními regiony 

mezi lídry, projekty transfor-
mace, které tu byly realizovány 

z evropských peněz, výrazně zvý-
šily standard života lidí s handica-
pem,“ ocenil Sobotka zkvalitňo-
vání sociálních služeb.

Závěr návštěvy patřil diskusi s ve-
dením a zaměstnanci největšího 
zaměstnavatele v kraji jihlavské 
firmy Bosch.

Při návštěvě společnosti Bosch diskutoval premiér Bohuslav Sobotka nejen s manažery firmy a zá-
stupci vedení kraje, ale také s odboráři a zaměstnanci. 

Petr Palovčík

Bohuslav 
Sobotka mimo 

jiné potvrdil záměr 
dalšího rozvoje 

Jaderné elektrárny 
Dukovany.
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Radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová ochutnala chléb, který je zdravý, lehký, chutný a čtenáři si ho 
mohou podle receptu na straně 5 připravit  sami doma.
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Stavba tři kilometry dlouhého obchvatu Příseky na silnici II/405 trvala necelý rok a už od poloviny září ho využívají 
řidiči. S financováním stavby pomohla dotace z ROP Jihovýchod.

Projekty dokončené v roce 2015 s podporou ROP Jihovýchod Celkové výdaje

II/405 Příseka – obchvat 167 mil. Kč

II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř 205 mil. Kč

II/360 ul. Rafaelova – Poucov 130 mil. Kč

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 1 100 mil. Kč

II/347 Světlá n/S – D1, 2. stavba – úsek č. 1

II/345 Chotěboř – průtah, 2. etapa přes 26 mil. Kč

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba, úsek č. 1 64 mil. Kč

II/523 Jihlava – Větrný Jeníkov

II/523 Větrný Jeníkov – Humpolec 70 mil. Kč

31. 10. 
Farmářské 
trhy, Telč,  

9.00 – 16.00 
hodin

zveřejňuje záměr prodeje nemovitostí:

Bližší informace o prodeji nemovitého majetku lze získat na internetu  
www.kr-vysocina.cz, část Úřední deska, Odbor majetkový – Záměry nebo u odboru 
majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel. č.: 724 650 192.
 
Prohlídka prodávaných nemovitostí bude zájemcům umožněna ve stanoveném termí-
nu nebo po předchozí dohodě s Petrem Dvořákem, odbor majetkový, Krajský úřad 
Kraje Vysočina, tel. č. 724 650 192, e-mail dvorak.p@kr-vysocina.cz.
 
Prodej nemovitostí bude proveden podle schválených Zásad zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro převod nemovitého majetku Kraje Vysočina.

I. Nemovitosti (pozemky, stavby s energetickou náročností „D, E a F) bývalého 
areálu Sanatoria Buchtův kopec  o celkové výměře cca 19 ha, v k.ú. a obci Daňko-
vice, v k.ú Sněžné na Moravě a obci Sněžné.

II. Nemovitosti (pozemky, stavby 
s energetickou náročností  
„G a F“) bývalého školního areálu 
praktického vzdělávání o celkové 
výměře cca 3 300 m2, na ul. Ná-
dražní v k.ú. a obci Bystřice nad 
Pernštejnem.

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

Zdroj: Kraj Vysočina (výběr)

foto a video na www.iKrajvysocina.cz
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Slovo zastupitele

Vážení spoluobčané, 
asi jste zaregistrovali zprá-
vy o dalším osudu Jaderné elek-
trárny Dukovany, především pá-
tého bloku, který by postupně 
nahradil bloky stávající. Často 
slýcháváme o úsporných spotře-
bičích a úsporách na ener 
giích, ale žádná nevede k nulo-
vé spotřebě. Elektrická energie 
je poslední oblastí, v níž jsme so-
běstační, nenechme se dotlačit 
k tomu, že i tu budeme dovážet. 
Nenechme se dotlačit k zapově-
zení jaderné energie. 
Žiji v havarijním pásmu Jader-
né elektrárny Dukovany, znám 
názory většiny lidí. K jádru jsou 
povětšinou pozitivní. Jsem i pro 
alternativní zdroje, ale sta-
vět solární elektrárny na polích 
a profitovat na dotacích státu? 
Proč se nepodpořila výstavba 
na konkrétních objektech pro 
vlastní spotřebu? U mnohahek-
tarových solárních plantáží jde 
jen o další bohatnutí. Zatím ni-
kdo nepřišel s nápadem výroby 
lacinější energie než z jádra. 
Věřím, že se už snad na rozšíře-
ní dukovanské elektrárny o pátý 
blok dostane. Jsem velmi rád, že 
Kraj Vysočina výstavbu pátého 
bloku výrazně podporuje.

Jaroslav 
Soukup
starosta v Jaroměři-
cích nad Rokytnou 
a zastupitel za ČSSD

Přírodní dědictví Kraje Vysočina

Kraj Vysočina je hlavním garantem 
péče a ochrany jednoho ze svých 
největších bohatství. Stará se o 146 
přírodních památek a rezerva-
cí, včetně těch národních, a peču-
je o další chráněné krajinné oblas-
ti. Každý rok si tato činnost vyžádá 
více než pět milionů korun. Ty jsou 

často určené na údržbu daných úze-
mí. Na často podmáčených nebo 
velmi strmých pozemcích s výsky-
tem chráněných druhů rostlin a ži-
vočichů je jedinou možností ruční 
kosení a kontrolovaná pastva.

V lesních přírodních rezerva-
cích a památkách pak podporu-
je kraj přirozenou obnovu lesa 
budováním oplocenek a výsad-
bou. Na vhodných místech ob-
novuje tůně a vodní plochy pro 

obojživelníky a další vzácné živoči-
chy. Kraj navíc zasahuje i tam, kde 
dříve nesprávně hospodařili vlast-
níci a nájemci pozemků. Odstra-
ňuje například náletové dřeviny 
a ruderální porosty.

Vysočina využívá v maximál-
ní možné míře i finanční pomoci 
ze zdrojů Evropské unie. V letech 
2007 až 2015 získal kraj na devět 
projektů zaměřených na zlepšení 
stavu přírodních rezervací a pamá-
tek 26 milionů korun. Další podpo-
ra ze zdrojů Evropské unie je cílená 
do projektu Natura 2000. Ten zlep-
šuje na 75 lokalitách životní pod-
mínky pro nejvýznamnější chrá-
něné živočichy a rostliny, a to jak 
z krajského, tak i z celoevropského 
hlediska. Jde například o ochra-
nu rašelinišť a slatinišť se vzácnou 
vegetací, rybníky s výskytem kuň-
ky ohnivé, mloka skvrnitého a lesy 
s výskytem tesaříka obrovského. 
Pro šest projektů Natury 2000 zís-
kala Vysočina více než 10 milionů 
korun. Petr Palovčík

Cestářské rodeo prověřilo  
před zimou umění silničářů
Silničáři z celého kraje poměři-
li své řidičské umění za volantem 
pětadvacetitunového vozu zimní 
údržby. Osmý ročník Cestářského 

rodea v areálu Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny v Jihlavě 
letos po třetí v řadě vyhrál Franti-
šek Strohmer z Třebíče.

„Smyslem soutěže je ukázat, jak 
těžká je manipulace s vozy zimní 
údržby a do jakých situací se naši 
řidiči často dostávají,“ říká ředitel 
KSÚS Vysočina Jan Míka. Silničá-
ře prověřil například průjezd bran-
kou, přesnost v couvání nebo rad-
licí museli zasunout železnou tyč. 
Jízdu zručnosti absolvovalo cel-
kem 35 řidičů ze všech cestářství 
v kraji, trasu rodea projeli s plně 
naloženým sypačem se sněhovou 
radlicí a rozmetadlem posypu.
Cestářské rodeo bylo součástí ce-
loročního projektu Bezpečná Vy-
sočina. Ve stejný den se v Jihlavě 
konal i Den komunální techniky 
a konference Bezpečná Vysočina, 
určená pro odbornou veřejnost 
a zástupce měst a obcí.  
 Monika Brothánková

Kraj elektronickými
aukcemi ušetří 
Úspora v řádech statisíců až milionů 
korun je důvodem, proč Kraj Vysočina 
nakupuje energie prostřednictvím 
elektronických aukcí. V roce 2016 
zaplatí kraj a jeho dalších 97 institucí 
za elektrickou energii a plyn proti stej-
nému období minulého roku přibližně 
o třicet milionů korun méně.

„Podařilo se nám vysoutěžit lep-
ší ceny, než které by nám nabídla 
komoditní burza. Využívání e-aukcí 
se tedy vyplatilo a nic nás nevede 
k tomu, abychom přecházeli k jiným 
způsobům nákupu,“ uvedl náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast 
financí Vladimír Novotný (ČSSD).

Ceny za měrnou jednotku u plynu 
i elektřiny kraj vysoutěžil v průměru 
o 140 korun níž než v předchozím 
roce. Ušetřené peníze se u jednotli-
vých organizací, tedy středních škol, 
nemocnic, muzeí či domovů důchod-
ců odrazí v nákladech na provoz. 
Vzhledem ke spotřebě energií v mi-
nulém roce by mohly krajské insti-
tuce na elektřině ušetřit zhruba šest 
milionů korun, u plynu dokonce  
26 milionů korun. E-aukci Kraj Vy-
sočina poprvé otestoval před sedmi 
lety při výběru dodavatele na dodáv-
ky energie pro nemocnice. „Násle-
dovala aukce pro budovy krajského 
úřadu a samostatná soutěž na do-
dávku plynu do krajských nemocnic. 
Od roku 2010 probíhá každý rok 
soutěž na dodávku elektrické ener-
gie a plynu už pro všechny organiza-
ce zřizované krajem,“ uvedl náměs-
tek Novotný. 

 Lucie Pátková

Rozšíření dostupnosti 
paliativní péče na Vysočině
V současné době Kraj Vysočina 
dokončuje Koncepci paliativní péče 
Kraje Vysočina. Hejtmanství chce 
vytvořit systém, ve kterém bude tato 
péče dostupná po celém regionu – 
primárně založená na domácí formě 
ošetřování, doplněná lůžkovou péčí, 
kterou zajistí převážně poskytovatelé 
zdravotních služeb zřizovaných Kra-
jem Vysočina. „Při poskytování této 
péče je nutné navázat úzké klinické 
i organizační kontakty s ostatními 
klíčovými poskytovateli 
a subjekty v kraji, 
například s charitami 
nebo jinými nezisko-
vými organizacemi,“ 
vysvětluje Petr Krčál 
(ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast 
sociálních věcí.
Stávající stav neumožňuje 
kvalitní nastavení komplexní péče 
pro těžce nemocné pacienty. Proto 

hejtmanství podpoří mimo jiné 
specializované týmy paliativní péče, 
v krajských nemocnicích zajistí 
přibližně dvě až čtyři lůžka vyčle-
něná těmto pacientům nebo rozšíří 
dostupnost ambulancí specializova-
né paliativní péče v okresech. Napří-
klad projekt mobilní specializované 
paliativní péče už ověřují na Tře-
bíčsku ve spolupráci s Nemocnicí 
Třebíč a tamější oblastní charitou. 
Na základě vyhodnocení aktivit 

včetně jejich finanční náročnosti 
pak budou postupovat i po-

dobná zařízení v dalších 
částech Vysočiny. Kraj 
Vysočina se rozvojem 
systému paliativní péče 
zabývá více než deset let. 

V rámci dotačního řízení 
letos na domácí hospico-

vou péči vynaložil přes sedm 
milionů korun.

Monika Brothánková

Kotlíkové dotace
Na dotazy odpovídá radní Kraje Vysočina pro oblast 
životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád (ČSSD)
V tomto čísle měsíčníku vydávaného Krajem Vysočina 
přinášíme prvních devět odpovědí na nejčastější 
otázky související s kotlíkovými dotacemi pro majitele 
rodinných domů na území Kraje Vysočina. 

Kotlíkovými dotacemi je myšleno 
rozdělení evropských dotací pro-
střednictvím dotačního titulu vy-
hlášeného Krajem Vysočina. Prá-
vě u Kraje Vysočina budou moci 
žádat zájemci o dotace na likvi-
daci starých kotlů a pořízení no-
vých, ekologických. Dotační titul 
pro občany Kraje Vysočina do-
sud nebyl vyhlášen, proto nikdo 
z žadatelů nic nezmeškal. Výzva 
k předkládání projektů bude s nej-
větší pravděpodobností vyhláše-
na na přelomu roku 2015/2016. 
Na stránkách novin Kraj Vysoči-
na budeme o této skutečnosti čte-
náře informovat.

1. Kdo může o kotlíkovou 
dotaci požádat?
Může žádat jakákoli fyzická oso-
ba, která chce jako vlastník nebo 
spoluvlastník měnit kotel v ro-
dinném domě o maximálně třech 

bytech. Dotace není určena pro 
právnické osoby.

2. Kterých kotlů se týká 
výměna s využitím 
kotlíkové dotace?
Vyměnit lze kotel dosud připojený 
na otopnou soustavu na TUHÁ pa-
liva (např. dřevo nebo uhlí) s ruč-
ním přikládáním.

3. Které kotle budou 
moci být za kotlíkové 
dotace pořizovány?
Půjde o pořízení kotlů, které splňu-
jí parametry tzv. ekodesignu. Se-
znam dosud certifikovaných kot-
lů je přístupný na www.opzp.cz. 
Tepelné zdroje využívající obno-
vitelnou energii (kotle na bioma-
su, pelety, solární systémy, tepelná 
čerpadla) mohou být instalovány 
pouze firmami s platným osvěd-
čením. V opačném případě dotace 
nebude přiznána.

4. Kolik je maximální 
výše kotlíkové dotace?
Maximální náklady, ze kterých 

bude hrazena dotace, jsou 150 ti-
síc korun. To znamená, že výše do-
tace je 127,5 tisíce korun při max. 
procentu dotace 85 % na konkrét-
ní případ výměny. Procenta dota-
ce se budou odvíjet od typu nově 
pořizovaného kotle.

5. Na základě čeho 
mohu získat dotaci?
Prvním krokem je vyplnění jedno-
duchého formuláře a přiložení po-
vinných příloh.

6. Kde získám informace 
o formuláři?
Formulář bude po vyhlášení vý-
zvy dostupný na internetu. Fyzic-
ky je možné si ho začátkem roku 
2016 vyzvednout na městských 
i obecních úřadech nebo na recep-
ci krajského úřadu v Jihlavě.

7. Musím o dotaci požádat 
hned po zveřejnění výzvy?
Ne. Peněz je dostatek, žádosti bu-
dou v rámci první výzvy přijímány 
celé dva roky. Následně budou vy-
hlášeny další výzvy.

8. Kdo mi s podklady 
pro žádost pomůže?

Formulář žádosti a požadované 
doklady budou jednoduché, občan 
je zvládne obstarat sám. Pouze tzv. 
energetická mikro opatření musí 

být konzultována s tzv. energetic-
kým specialistou. Jejich seznam je 
dostupný na www.mpo-enex.cz/
experti.

9. Mohu kotlíkovou dotaci 
kombinovat s jiným 
dotačním titulem – např. 
Zelená úsporám?
Pokud chcete provést další ener-
geticky úsporná opatření ze Ze-
lené úsporám, musíte si podat 
žádost na Státním fondu život-
ního prostředí. Více informací 
na www.sfzp.cz.

V dalším čísle novin Kraj Vysoči-
na se budeme radního Kraje Vysoči-
na Zdeňka Chláda ptát na povinné 
přílohy budoucích žádostí, varian-
ty výměn kotlů a zeptáme se také 
na uznatelnost některých výdajů.

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

Nemocnice 
Jihlava: 

15 lůžek 
paliativní 

péče

Jitka Svatošová

více na www.kr-vysocina.cz/kotlíky
dotazy na noviny@kr-vysocina.cz

Transformace Domova Jeřabina je u konce
Kraj Vysočina úspěšně pokra-
čuje v projektu transformace so-
ciálních služeb. Klienti tří zaří-
zení Kraje Vysočina postupně 
poznávají zcela nový způsob ži-
vota. „Ve druhé polovině září jsme 
v Humpolci dokončili dvě domác-
nosti pro lidi s postižením a celko-
vě uzavřeli transformaci Domo-
va Jeřabina Pelhřimov – bývalého 
ÚSPMP Těchobuz – za 121 mi-
lionů korun,“ uvedl Petr Krčál 
(ČSSD), radní pro oblast sociál-
ních věcí a prorodinné politiky.
Ve dvou objektech našlo svůj do-
mov celkem 12 klientů, kteří využijí 
službu chráněného bydlení, stejně 
jako dalších 60 chráněnců po celém 
Pelhřimovsku. Proces transforma-
ce sociálních služeb nastartoval 
Kraj Vysočina v roce 2007. Týká 
se tří krajských sociálních ústavů. 
Vedle zařízení Těchobuz jde dále 
o Ústav sociální péče Jinošov, je-
hož úplná transformace na Domov 
bez zámku skončila na začátku 

letošního roku. Posledním zaříze-
ním, které se má do konce letošní-
ho roku částečně transformovat, je 
Domov Kamélie Křižanov (Ústav 
sociální péče Křižanov). Jeho pro-
měna probíhá ve dvou etapách 
a postaveno bude devět objektů ur-
čených pro bydlení.

V Kadolci na Žďársku byla nová 
domácnost slavnostně otevřena 
25. října, o měsíc později je v plá-
nu dokončení bydlení v Osové Bí-
týšce a v závěru listopadu 
najdou klienti domov 
přímo v Křižano-
vě. Za pomoci 

prostředků Evropské unie, stát-
ního rozpočtu a krajských peněz 
více než 200 klientů vymění ústa-
vy za bydlení v rodinných domech. 
Hejtmanství chce v transformaci 

ústavních zařízení i nadále 
pokračovat.

Monika Brothánková 
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Dvě nové domácnosti slouží v Humpolci od poloviny září lidem s postižením. Slavnostního otevření se zúčastnil 
i radní pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

Slavnostní 
otevření nového 

bydlení
Kadolec, 25. 10. 2015

Osová Bítýška, 25. 11. 2015
Křižanov, 27. 11. 2015

Cestáři předvedli své řidičské umění i za volantem KAIPANu, který 
sestavují studenti na krajských středních školách.
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Tolik 
území kraje 

zabírají celkem 
chráněné krajinné 

oblasti Železné 
hory a Žďárské 

vrchy.
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%

Foto a video 
na www.iKrajvysocina.cz
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VODA je téma 
kalendáře  
Vysočiny 2016
Vodopád, přehrada, řeky i kašny 
z našeho kraje jsou vyobrazeny 
v nástěnném kalendáři Vysočiny 
pro rok 2016. Obsahu odpovídá 
i název Kraj Vysočina - studánka 
naší země. Autorem snímků je 
renomovaný havlíčkobrodský 
fotograf Vladimír Kunc.

„Jeho osobitý pohled na vodu 
v různých skupenstvích a situacích 
posunul kalendář směrem k men-
šímu uměleckému dílu, které s do-
bou získává na hodnotě,“ uvedl 
Libor Joukl (ČSSD), náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina. Za rok pří-
prav pořídil autor tři stovky sním-
ků. Na jednotlivé listy kalendáře, 
titulní a na jednotlivých dvanáct 
měsíců, vybral třináct ústředních 
snímků a přidal vždy další tři, 
zachycující okolí vybrané lokali-
ty. Na snímcích nechybí Dalešická 
přehrada, Želivka, vodopád ve Víru 
nebo telčské kašny.

Kalendář byl vydán ve spolupráci 
s krajskými pobočkami hospodář-
ské a agrární komory. Jako v letech 
minulých bude distribuován mezi 
krajské příspěvkové organizace, 
podniky, města a obce v regionu.

Petr Palovčík

Havlíčkobrodská 
Galerie slaví padesátku
Galerie výtvarného umění v Havlíč-
kově Brodě si letos připomíná  
50. výročí své existence. Jako jediná 
se v Česku specializuje na moderní 
českou knižní ilustraci, kresbu a gra-
fiku vzniklou po roce 1918. I proto 
můžete až do 29. listopadu v pro-
storách stálé expozice zhlédnout 
výstavu s názvem Fenomén papír.

„Poprvé vystavujeme výběr z roz-
sáhlé sbírky politické a společenské 
karikatury, která se stala základem 
sbírkové skupiny Kres-
ba,“ uvedla ředitel-
ka galerie Hana 
Nováková. Navíc 
každý měsíc galerie 
připravuje besedu, 
která se týká jednoho 
z kmenových autorů z Vy-
sočiny. V listopadu se mohou 
příznivci umění těšit na bese-
du o Jaroslavu Panuškovi.

„Všem pracovníkům galerie bych 
chtěla poděkovat za dobře odvádě-
nou práci a galerii popřát do další 
padesátky mnoho zajímavých vý-
stav obdivovaných stále se vracejí-
cími návštěvníky nejen z Vysočiny,“ 
uvedla Marie Kružíková (ČSSD), 
radní Kraje Vysočina pro oblast kul-
tury, památkové péče a cestovního 
ruchu. Monika Brothánková

Poklady Vysočiny  
se přemístily  
do Pelhřimova
Nejcennější a nejzajímavější předmě-
ty ze sbírek Kraje Vysočina. Ty před-
stavuje exkluzivní výstava Poklady 
Vysočiny, která je kolektivním dílem 
všech muzeí a galerií zřizovaných 
krajem. Výstava se v září přesunula 
do své předposlední zastávky – 
do 29. listopadu je k vidění v pelhři-
movském muzeu. „Novinkou oproti 
předchozím instalacím v Jihlavě, 
Třebíči a Novém Městě na Moravě 
je použití Průvodce4U a rozmístění 
výstavy i do stálých expozic. Mimo-
řádně se tedy návštěvník za jednotné 
vstupné podívá na výstavu a také 
do expozičních prostor,“ uvedla rad-
ní Kraje Vysočina pro oblast kultury 
a památkové péče Marie Kružíková. 
 Lucie Pátková

Kněžický cyklomaraton 
uzavřel první desetiletí 
své existence
Už podesáté letos v polovině září 
vyrazili cyklisté na tradiční terénní 
maraton v Kněžicích na Jihlavsku. 
S padesátikilometrovou tratí, která 
vedla především po lesních a polních 
cestách, se nejlépe vypořádal David 
Andrle. Ten si s náročnou trasou, 
během níž musel překonat převýšení 
840 metrů, poradil za hodinu  
a 46 minut. O pouhých 32 sekund 
za ním pak zaostal obhájce loňského 
triumfu Adam Lavička.

Na náročnou trať kněžického 
maratonu se však nepustili jen cyk-
lističtí matadoři. Ve startovním poli 
totiž figurovali také veteráni, kteří už 
dávno oslavili šedesáté narozeniny. 
Nejstaršímu účastníkovi, který proťal 
cílovou pásku, bylo dokonce 64 let.

Své síly v Kněžicích změřily také 
zástupkyně něžného pohlaví. Žen-
skou kategorii ovládla Renata Pau-
líčková, která se s padesátikilomet-
rovou tratí vypořádala za dvě hodiny 
a deset minut.  Jiří Svatoš

V třebíčském muzeu se cítí 
pohodlně i handicapovaní
Muzeum Vysočiny 
Třebíč už druhým rokem 
provozuje v budově 
tamního zámku čtyři 
moderní expozice, 
které si bez problémů 
mohou prohlédnout také 
postižení návštěvníci. 

Nově muzeum ve spolupráci se 
Slepeckým muzeem při Technic-
kém muzeu v Brně pořídilo ke stá-
lým výstavám doprovodné texty 
v Braillově písmu.

„Zrakově handicapovaný ná-
vštěvník bude mít možnost za-
stavit se u každé jednotlivé au-
dionahrávky a získat o ní z textu 
v Braillově písmu doplňující 
a upřesňující informace v návaz-
nosti na část expozice, v níž se 
právě nachází,“ vysvětlil ředi-
tel Muzea Vysočiny Třebíč Jaro-
slav Martínek. Muzeum nezapo-
míná ani na sluchově postižené. 
Do konce roku by měly fungovat 

videonahrávky průvodcovských 
textů pro neslyšící a nedoslýcha-
vé ve znakovém jazyce vytvořené 

spolu s Českou unií neslyšících. 
Sluchově znevýhodnění zájem-
ci o prohlídku si tyto nahrávky 

budou moci pustit na tabletu, 
který jim muzeum zapůjčí. „Prů-
vodce ve znakovém jazyce bude 
rovněž nahrán do informačního 
systému Průvodce4U, čímž při-
spěje ke zlepšení informovanos-
ti o jednotlivých exponátech pro 
tuto cílovou skupinu občanů,“ po-
dotkl ředitel Martínek.

Zpřístupnit muzeum i lidem 
s postižením byl jeden ze záměrů 
rekonstrukce objektu dokončené 
před dvěma lety. Budova má vý-
tahovou plošinu pro bezbariérový 
přístup do různých úrovní, k dis-
pozici jsou také výsuvné transport-
ní ližiny a nechybí sociální zázemí 
pro vozíčkáře. V Kamenném sálu, 
kde se konají koncerty a další kul-
turní akce, zase po obvodu stropu 
přibyla takzvaná indukční smyč-
ka, která v kombinaci se sluchadly 
zesiluje zvuk a zlepšuje kvalitu po-
slechu u nedoslýchavých návštěv-
níků. „Naším cílem je maximálně 
zpříjemnit návštěvu muzea všem, 
a proto neustále hledáme způso-
by, jak pomoci s překonáváním 
bariér,“ uvedla radní Kraje Vyso-
čina pro oblast kultury, památko-
vé péče a cestovního ruchu Marie 
Kružíková (ČSSD).

Lucie Pátková

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný (ČSSD) ukazuje nový 
výtah pro imobilní návštěvníky v třebíčském muzeu.
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Divadelní anketu Horác 
ovládla sladká Sugar
Téměř 1200 diváků jediné profe-
sionální scény na Vysočině hla-
sovalo v dalším ročníku diva-
delní soutěže Horác. Tu letos už 

po třiadvacáté vyhlá-
silo Horácké di-

vadlo Jihlava 

(HDJ). Vítězem diváckého klání 
se stal americký muzikál Někdo to 
rád horké, jehož představení jsou 
v jihlavském divadle vyprodaná 
dlouho dopředu.

„Nemůžu říct, že bych cenu di-
váků pro tuto inscenaci nečekala. 

Nicméně 
velmi si jí vá-
žím, znamená 
to, že naše práce má smysl. 
Horác pro Sugar ale není cenou 
jen pro mě. Dělím se o ni se záku-
lisním personálem, bez kterého 
by představení nevzniklo, se vše-
mi herci a hlavními představiteli,“ 
uvedla režisérka úspěšného muzi-
kálu Kateřina Dušková.

V oblíbené anketě mohli rozho-
dovat tací, kteří v průběhu sezony 
zhlédli nejméně dvě různé insce-
nace. Volili v celkem pěti katego- 
riích; premiérově bylo uděleno 
ocenění ředitele HDJ Železný Ho-
rác. Jeho držitelem se za nejvíce 
odehraných her stal Milan Šinde-
lář. Putovní cenu ředitele Smolná 
Horákyně pro člena uměleckého 
souboru, který se něčím výjimeč-
ným vepsal do divadelní historie, 
získala Anna Bazgerová. Herečka 
nepřišla na představení, v němž 
sama účinkovala. Myslela si, že 
se hraje až o dvě hodiny později. 
Cenu za nejhlasitější zvolání na je-
višti si odnesla Marta Dřímal On-
dráčková a Horáce roztržitých si 
vysloužil Matyáš Procházka, který 
získal nejvíc neplatných hlasů. 

 Lucie Pátková

Výsledky ankety Horác za sezonu 2014-2015
Inscenace sezony Někdo to rád horké

Výprava sezony Někdo to rád horké

Herečka sezony Vladimíra Čapková

Herec sezony Petr Soumar

Mladý talent Vladimíra Čapková

Železný Horác (Cena ředitel HDJ) Milan Šindelář

Smolná Horákyně (Cena ředitel HDJ) Anna Bazgerová

Zvířecí Horác Čivava Chiguita

Výkřik sezony  Marta Dřímal Ondráčková

Horác roztržitých  Matyáš Procházka

Kraj Vysočina – region inovací
Optokon – jednička ve výrobě optických vláken

OPTOKON je předním světovým 
výrobcem a dodavatelem aktiv-
ních a pasivních prvků pro vlák-
novou optiku. Jeho specializací je 
výroba pasivních a aktivních prv-
ků pro výstavbu optických teleko-
munikačních a datových sítí. Jeho 
produkty lze nalézt i v průmyslo-
vých aplikacích a u ozbrojených sil 
po celém světě.

OPTOKON byl založen v roce 
1991. Sídlí v Jihlavě, kde se spolu 
s vedením společnosti nacháze-
jí výrobní závod, kalibrační labo-
ratoř a vývojové pracoviště. OP-
TOKON je držitelem certifikátu 
systému řízení kvality ISO 9001. 
Jeho struktura je založena na ma-
ticové organizaci skládající se 
z šesti výrobních divizí a regionál-
ně řízených poboček. Se zákazní-
ky navazuje dlouhodobé vztahy. 
Poskytuje jim širokou škálu slu-
žeb, včetně aplikační podpory, 

produktového školení, technické 
podpory a instalace. Servisní stře-
disko OPTOKON provádí opravy 
a servis měřicích přístrojů a zaří-
zení pro vláknovou optiku.

OPTOKON Jihlava je zároveň 
mateřskou společností tzv. OP-
TOKON GROUP, která se díky 
strategickému investování do ob-
chodních aktivit v řadě zemí ně-
kolika světadílů stala jedním 
z předních světových dodavatelů 
pasivních komponentů vláknové 
optiky a vybavení pro datové sítě. 

Díky stále se zvyšující technické 
zdatnosti pracovníků a vybavení 
firmy novými a novými špičkový-
mi technologiemi je OPTOKON 
partnerem nejvýznačnějších svě-
tových společností působících 
v oblasti vláknové optiky.

Firma OPTOKON v součas- 
nosti expanduje a staví novou mo-
derní halu pro výrobu optických 

kabelů. Výstavba probíhá na Vy-
sočině v Pelhřimově a zajistí pro 
region nová pracovní místa. Sou-
částí expanze je i zřízení moder-
ního Telekomunikačního data 
centra Vysočina společností OP-
TONet Communication, spol. s r. 
o., která je součástí OPTOKON 
GROUP. 

 Petr Palovčík
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Jihlavští gymnazisté 
spolupracují s kolegy 
z Holandska
Dvě desítky studentů Cygnus 
Gymnasia z Amsterodamu dorazily 
v září do Jihlavy. Návštěva byla 
součástí dvouletého projektu JAmES, 
který financuje program Erasmus+. 
K holandským gymnazistům se při-
pojilo dalších 22 studentů Gymnázia 
Jihlava, kteří se účastnili společného 
bádání v Moravském krasu. „Jeho 
hlavním tématem byla voda, chemic-
ký rozbor, život ve vodě a modelace 
vody krajinou. Studenti prezentovali 
výsledky skupinové práce v závěru 
týdne na našem gymnáziu,“ infor-
moval pedagog Jiří Marek. Účastníci 
projektu navštívili mimo jiné i Prahu, 
seznámili se s Jihlavou a nechyběla 
ani exkurze do Telče. „Kromě výstupů 
ze společného bádání si studenti 
zlepšili jazykové dovednosti, což se 
jim bude v profesním životě určitě 
hodit,“ uvedla Jana Fialová (ČSSD), 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
školství, mládeže a sportu. Projekt 
JAmES bude pokračovat v dubnu 
příštího roku, kdy jihlavští studenti 
vyrazí na týden do Amsterodamu. 
Nakonec gymnazisté obou zemí vy-
tvoří pod dohledem vyučujících Lenky 
Fasorové, Ivety Nečadové, Milana 
Svobody a Jiřího Marka odborný 
slovník týkající se termínů z biologie, 
chemie i oblasti tvorby krajiny a vše 
zdokumentují fotoalbem a filmem 
na DVD. Monika Brothánková

= 450 
výstav 

ve sbírkách 9 tisíc 
uměleckých děl

50 let 
existence

Petr Krčál získal 
cenu za sociální 
služby
Letošním držitelem Ceny Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb 
České republiky za mimořádný 
přínos sociálním službám je radní 
Kraje Vysočina pro oblast sociál-
ních věcí PETR KRČÁL (ČSSD).

Odborná cena je každoročně 
udělována pouze jedné osobnosti 
a je výrazem uznání poskytovatelů 
sociálních služeb. Cena byla předá-
na v rámci VII. výročního kongresu 
poskytovatelů sociálních služeb 
konaného jako součást Týdne so-
ciálních služeb. „Cenu chápu jako 
poděkování všem, kteří se v Kraji 
Vysočina podílí na zkvalitňování 
sociálního prostředí a služeb. Jako 
tým jsme dokázali tuto oblast posu-
nout obrovský kus dopředu,“ uvedl 
Petr Krčál.

 Jitka Svatošová
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Hejtman ocenil nejkrásnější knihu Vysočiny
Jednu z nejkrásnějších knih  
25. ročníku Podzimního knižního 
veletrhu, který se tradičně koná 
v Havlíčkově Brodě, poctil cenou 

během slavnostního večera hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD). Kraj Vysočina vele-
trh už patnáct let, od vzniku krajů, 

pravidelně podporuje a oceňuje 
nejkrásnější knihu Vysočiny.

Cenu z rukou Jiřího Běhounka 
převzali autoři publikace Stížný 
list české a moravské šlechty pro-
ti upálení Jana Husa 1415–2015, 

kterou vydal Spolek Za záchranu 
rodného domu malíře Jana Zrzavé-
ho v Okrouhlici. „Jsem samozřejmě 
velice rád, že už 25 let se tato akce 
pořádá, a tak se následně i kraj 
mohl připojit a oceňovat díla, kte-
rá jsou pro čtenáře vždycky velmi 
inspirativní,“ uvedl hejtman Jiří 
Běhounek na slavnostním večeru. 
Další cenu města Havlíčkův Brod 
získal titul nakladatelství Karoli-
num Barokní architektura v Če-
chách a svého vítěze má i cena Tis-
káren Havlíčkův Brod a.s., kterou 
si za nejkrásnější dětskou publikaci 
odnesla Marcela Konárková za kni-
hu Galerie aneb Arturovo dobro-
družství.  Monika Brothánková

Recept

Domácí chléb z trouby
Česká zemědělská akademie 
v Humpolci uspořádala začátkem 
října Den biopotravin. Návštěvníci 
akce se mimo jiné dozvěděli, jak 
upéct domácí chléb. Jak nám pro-
zradila zástupkyně ředitele školy 
pro ekonomiku Eva Kubíčková, 
budeme na něj potřebovat:
750 gramů chlebové mouky  
(můžeme smíchat 200 gramů žit-
né a 550 gramů hladké chlebové 
mouky), hrst lněných semínek, 
hrst slunečnicových semínek, 
dvě lžičky sušeného droždí, tři 
lžičky soli, čtyři špetky kmínu 
a 650 ml vody.

Mouku smícháme se lněnými 
a slunečnicovými semínky. Ná-
sledně přidáme sušené droždí, sůl, 
kmín a vodu. Krátce zamícháme, 
propracujeme těsto, které nechá-
me 8 až 12 hodin v teple vyky-
nout. Poté pomoučníme pracovní 
desku, na kterou těsto vyklopíme 
a vytvarujeme. Následně si po-
moučníme utěrku, kterou posype-

me kmínem, a těsto na ni přen-
dáme. Mezitím si rozehřejeme 
troubu na maximum – 220 °C. 
Hrnec vyložíme pečicím papí-
rem, připravené těsto překlopíme 
do hrnce (litinový je nejlepší), aby 
vrchní část – budoucí kůrka – 
byla vidět. Hrnec přiklopíme po-
klicí a pečeme 40 minut. Potom 
sundáme poklici, troubu nastaví-
me na 200 °C a dopékáme zhru-
ba 20 minut, aby vznikla kůrka. 
Chléb vyndáme z trouby, potřeme 
vodou a necháme vychladnout. 
Dobrou chuť!  

 Monika Brothánková

Pravidla českého pravopisu (PČP) je tradiční název příruček popisujících či kodifikujících jak sám český pravopis, tedy způsob zápisu řeči, tak i ostatní jevy 
(např. viz tajenka) spisovné formy češtiny. Přitom je cílem, smyslem zejména její sjednocení v zájmu celonárodní srozumitelnosti. Za nejzávaznější bývají 
považována vydání zpracovaná Ústavem pro jazyk český (ÚJČ) Akademie věd.

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 nebo e-mailem na adresu  noviny@kr-vysocina.cz  
do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmé-
ny výherců. Tajenka minulé křížovky: „... Jaroměřice nad Rokytnou Hildebrandta“  Výherci: Marie Vítková, Kněžice, Eva Dvořáková, Žďár nad Sázavou,Blanka Schánělová, Žirovnice. Výhercům blahopřejeme!

Osobnost regionu

K odkazu Emila Smetánky  
se hlásí Horní Krupá i Sněžné
Vynikající český 
bohemista Emil 
Smetánka se 
narodil 14. října 
1875 v rodině 
evangelického 
faráře v Horní 
Krupé, své dět-
ství prožil v tehdejším Němec-
kém, nyní Sněžném.

Do tohoto na počasí sice drs-
ného, ale v jeho očích nesmír-
ně krásného kraje se rád vra-
cel a na zdejším hřbitově našel 
po svém odchodu na věčnost  
6. ledna 1949 i místo posledního 
odpočinku. Z lásky k tomuto kou-
zelnému koutu Vysočiny se vy-
znal v próze Moje zlaté Německé, 
která vyšla zásluhou Josefa Rýdla 
s mistrnými dřevoryty Bohdana 
Laciny ve Sněžném v roce 1948.

Když jsem se jako student češ-
tiny díky svému strýčkovi k tisku 
dostal, nabyl jsem přesvědčení, že 
ve zkratce podaný pohled na mi-
lovaná místa musel napsat sku-
tečný mistr slova.

A opravdu, nemýlil jsem se. Emil 
Smetánka po studiích na hav- 
líčkobrodském a kolínském gym-
náziu absolvoval tehdejší Karlo-
-Ferdinandovu univerzitu v Praze, 
kde později působil jako profesor 
českého jazyka a staré literatury. 
Jako první zde získal v roce 1901 

doktorát z moderní 
filologie.

Byl spoluauto-
rem Stručných dějin 
literatury české, 
vydavatelem ná-
boženských textů 
Petra Chelčického 

a Jana Ámose Komenského, redi-
goval časopis Naše řeč a po svém 
učiteli Janu Gebauerovi i Staro-
český slovník. Po vzniku ČSR se 
zasloužil o vytvoření vojenské, 
poštovní a lékařské terminologie 
a jako hlavní redaktor Pravidel 
českého pravopisu prosazoval po-
češtěné psaní cizích slov.

„Ve svém životě nezapomínal 
ani na prostředí, v němž vyrůstal 
a v Praze na Smíchově byl kuráto-
rem evangelického sboru,“ uvádí 
o něm současný hornokrupský 
farář David Šorm.

„Tak ho vidím: robustní posta-
va, výrazná hlava s mocnou kšticí, 
na tváři široký, dobrotivý úsměv. 
Typický syn Českomoravské vr-
choviny, jemuž velké město nikdy 
nepřirostlo k srdci. Stálá dušev-
ní rovnováha, podepřená vzácně 
šťastným rodinným životem. Po-
vaha čistá, bezelstná, s laskavým 
pohledem na věci i lidi. Skvělý 
člověk,“ popsal svého profesora 
filolog Vladimír Šmilauer.  Pavel 
Kryštof Novák

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek předává ocenění historiku Petru 
Čornejovi (vpravo).

fo
to

: J
ar

os
la

v 
Lo

sk
ot

Autorství: Mar-
tin Němeček

Značka 
kilogramu

Polní plošná 
míra Být nemocný Arabské 

knížectví Antoušek Částice hmoty
Duše boha 
v japonské 
mytologii

Souzvuk 
několika 

tónů

Iniciály 
zpěvačky 

Urbánkové

Pomoc: 
KALU, LUCE, 

MITAMA.
Pohoří v Rusku Janinský paša 4. díl tajenky Plemeno

Pracovník 
obsluhující 
filmovací 
zařízení

Rámová pila

2. díl tajenky

Edisonovo 
jméno

Kniž. odkazov. 
zkratka

Iniciály fotba-
listy Panenky

Pokrm z rýže 
a masa

3. díl tajenky

Homérův epos         
Značka hliníku

Časté psí 
jméno

Africký brodivý 
pták 

Planetka

Chemická zn. 
radia 

Pastorační 
duchovní

Páka s nožním 
ovládáním

Římskými čísly 
1551

Bývalý prezi-
dent USA

Slepičí slabika
Inic.herce 
Munzara

Stávat se 
kyselým

Jitka (domácky) 
Prudký  útok

Lakomý člověk 
(expres.)

Velkozobý  
pták

  Vykládaná 
zlatnická práce

Úřad (z něm-
činy)

Římskými 
čísly 101 

Opice gibbon

Razítka 
(obecně) 

Umělý  jazyk

Odvar  
z léčivých  

bylin

1. díl tajenky 
Zkr. techn. 
průkazu

Severské zvíře  
Bývalá SPZ 
Kutné Hory

Prodloužená 
boční zeď

Zn. ústní vody 
a zubních past

Polynéský 
opojný nápoj

Vánoční ryba Hudební 
značka Zahnívat

Bílá krasavice nad Velkým Meziříčím
Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí 
vyrostla 552 m n. m. podle projektu 
architekta Václava Hlaváčka  
36 metrů vysoká celokovová roz-
hledna. Tvar připomíná strukturu 
DNA. Tři hlavní, vpravo se stáčející 
ocelové nosníky nesou uprostřed 
spirálové schodiště se 160 schody 
stáčející se opačně, takže celá 
stavba tvoří dvojitou šroubovici.

Podlaha vyhlídkové plošiny, 
na které může být 30 lidí najed-
nou, se nachází ve výšce 584 metrů 
nad hladinou moře. Jihovýchodním 
směrem jsou vidět sloupce páry 
z chladicích věží Jaderné elektrárny 
Dukovany a Velké Meziříčí i s okol-
ními vesnicemi. Rozhlednu osvětlují 
tři reflektory.

Konstrukce měla být původně 
žárově pozinkovaná, ale statici po-
stup nedoporučili z obavy, že by ji 

žár mohl deformovat. Proto je pouze 
natřena odolnou bílou barvou. Pro-
jektanti, statici i generální dodavatel 
stavby ATIKA LYSÝ, s. r. o., z Velké-
ho Meziříčí museli vyřešit základy 
stavby. Fajtův kopec je totiž kopec 
umělý. Vyrostl z navážky 75 000 m³ 
přebytečné zeminy při stavbě dálni-
ce D1 a základová deska byla proto 
ukotvena k pilotám, zapuštěným až 
do hloubky 16 metrů. Ocelovou kon-
strukci zhotovila firma Kovovýroba 
Jiří Caska. Cena stavby byla 9,4 mili-
onů korun a kromě dárců se na jejím 
financování podílela i Evropská unie, 
Kraj Vysočina, město Velké Meziříčí 
a další. Rozhledna je otevřena ce-
loročně kromě období mimořádně 
nepříznivých klimatických podmínek. 
Přístup je bez obsluhy přes turniket 
za symbolických 20 Kč. 

 Petr Novák

Cena Název publikace Autoři Nakladatelství

Cena Kraje  
Vysočina  
ze nejkrásnější  
knihu Vysočiny

Stížný list české 
a moravské šlechty 
proti upálení Jana 
Husa 1415–2015

Petr Čornej, Aleš 
Knápek, Ladislav  
Macek, Pavel Rous

Spolek Za záchra-
nu rodného domu 
malíře Jana Zrzavého 
v Okrouhlici

Cena města  
Havlíčkův Brod 
za nejkrásnější  
knihu veletrhu

Barokní architektura 
v Čechách

Petr Macek, Richard 
Biegel, Jakub Bachtík Karolinum

Cena Tiskáren  
Havlíčkův Brod 
za nejkrásnější  
dětskou knihu

Galerie aneb  
Arturovo  
dobrodružství

Marcela Konárková Meander

Cena čtenářů  
Krajské knihovny 
Vysočiny a poslu-
chačů Českého  
rozhlasu Region

Kostel svatého  
Jakuba v Brtnici Alois Toufar Římskokatolická  

farnost Brtnice

Tvůrčí dílny, ateliéry a salony  
se otevřely už popáté
Přes 150 výtvarníků na Vysočině 
se zapojilo do pátého ročníku Dnů 
otevřených ateliérů. K návštěvě 
v termínu 3. a 4. října lákaly 
i základní a střední výtvarné školy. 
Stovky uměnímilovných lidí tak 
putovaly napříč krajem a užívaly si 
nebývalou nabídku.

V Havlíčkově Brodě zaplnili ná-
vštěvníci knihařskou dílnu i poetické 
podkroví kavárny U Notáře. V Ledči 
nad Sázavou ožily hradní komnaty 
i animační studio místní ZUŠ. Ve Vel-
kém Meziříčí otevřel Ateliér v podlou-
bí a malířskou a šperkařskou výstavu 
doprovodilo bluesové vystoupení.

„Vysočina je kraj s velkým kultur-
ním a řemeslným bohatstvím. Tato 
tradice umožňuje setkání umělců s ná-
vštěvníky ateliérů a obdivovateli jejich 
umění,“ řekla krajská radní pro oblast 
kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu Marie Kružíková (ČSSD), která 
osobně několik ateliérů navštívila.

V tomto ročníku lákaly k návště-
vě i netradiční nabídky a expozi-
ce. Například v Dlouhé u Bobrové 
od ohniště vítal zájemce kovář Josef 
Tulis a ve sklárně Jaroslava Svobody 
v Karlově u Žďáru nad Sázavou si 
mohli zkusit něco vyfouknout sklář-
skou píšťalou. Petr Palovčík

Vyšší odborná škola grafická v Jihlavě otevřela ateliér animace a zájemci si  
pod dohledem mohli vytvořit krátký, jednoduchý  animovaný film.  
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Ateliér Velkomeziříčské  výtvarnice 
Gerdy Odehnalové. 

Foto a video 
na www.iKrajvysocina.cz
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www.vysocina-sport.cz
Všechny sporty z vašeho kraje

SPORTOVNÍ ZPRAVODAJST VÍ  Z   VYSOČINY

NABÍZÍME SPOLUPRÁCI 

VŠEM KLUBŮM A SPORTOVNÍM

ODDÍLŮM Z VYSOČINY

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-sport.cz 

 SPORTOVNÍ MAGAZÍN PRO CELOU VYSOČINU
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Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

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

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

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

(+ kniha zdarma).

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

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

Dobrý den, je mi 69 let a před rokem 
mi lékař oznámil, že mi odcházejí led-
viny. Pořád se to zhoršovalo, až to 
zastavily vaše minerály. Kreatinin mi 
z 290 klesl na 224 a po další kontrole 
u lékaře se hodnota kreatininu ustáli-
la na 212. Nebudu muset tím pádem 
na dialýzu, která mi hrozila. Krevní tlak 
mám 120/80! Cholesterol 3,5. Také 
mně odezněly křeče v lýtkách a v prs-
tech. Lépe spím, ráno vstávám radost-
ně a celkově se cítím v  lepší kondici. 
Podařilo se mi shodit 6 kg váhy, při 
svých 175 cm jsem vážil 100 kg. Moc-
krát děkuji a objednávám další 2 ple-
chovky.
 Josef Štěpán, Pardubice

Dobrý den, rád bych vám poděko-
val za minerály, které mi pomohly při 
pohybových bolestech, hlavně v  ko-
lenou, trápila mě dna a  zácpa. Prsty 
u  nohou mně otékaly tak, že jsem 
často neobul ani botu. Užíval jsem 3x 
denně lék Milurit. Po jedné plechovce 
minerálů jsem bez otoků a bez prášků. 
Lépe chodím, vyprazdňování je pravi-
delné, i můj praktický lékař mi minerá-
ly schvaluje, že je to jedině dobře pro 
moje tělo.
 Josef Živný, Krakovany

Vážení, řadu let trpím hypofunk-
cí štítné žlázy. Jejím sekundárním 
příznakem bylo i značné vypadává-
ní vlasů. Cca po 3měsíčním užívání 
Schindeleho minerálů tento příznak 
téměř vymizel. Manžel v  loňském 
roce měl úraz s  bolestivými ná-
sledky v oblasti ramenního kloubu, 

se značným omezením jeho pohyb-
livosti. Po  využívání zhruba 1 ple-
chovky vašich minerálů se hybnost 
ramenního kloubu značně zlepšila 
a  jeho bolest se ozývá jen spora-
dicky. Protože se jedná o  vedoucí 
pravou ruku je zlepšení velmi vý-
znamné z  hlediska sebeobsluhy. 
Děkuji za zaslání další objednávky 
minerálů. S pozdravem 
 PhDr. Marie Renotiérová, Olomouc

Vážení, 21. 10. oslavím 95 let po-
bytu na  této planetě a  nastřádala 
se mi za  tu dobu hezká řádka ne-
duhů, na  které beru léky, většinou 
dlouhodobě (revma, artróza, otoky, 
cholesterol, atd.). V  březnu 2014 
jsem objednala 4 plechovky vašich 
minerálů. První měsíc se žádný zá-
zrak nekonal a  já si začala myslet 
své, už jsem vyhodila peníze za dost 
věcí, které mi vůbec nepomohly. 
Tady jsou moje zkušenosti po 4 ple-
chovkách. Bolest v rameni, která mě 
budila v  noci, a  taktéž křeče v  lýt-
kách, ustaly, na sonu prý se ztratila 
cysta na  ledvině, pálení 
v  dlani (karpální tu-
nel) je pryč a  nepů-
jdu na operaci. Páteř 
nebolí, uklouzla jsem 
ve vaně a z výšky do-
padla na záda. Vymě-
šování mám pravidel-
né a chutná mi. Dělám 
vám reklamu už jen 
tím, že vyjdu z domu. 
 Vlasta Strejcová, 
 Plzeň

Může tohle být náhoda?

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

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

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

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

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

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
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Kyselina křemičitá 67 060 mg Měď 0,7 mg
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 0Hořčík 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
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TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?

725 774 710,  775 040 808

OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...

Dyslektik neznamená hlupák
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, dysgrafi k, 
či majitel jiné podobné poru-
chy? Pro některé učitele prostě 
hlupák, který pomalu čte a ještě 
pomaleji chápe. 

Je to začarovaný kruh. Vaše 
dítě se doma učí dlouhé hodiny, 
ovšem výsledky ve škole tomu 
rozhodně neodpovídají. Jakoby 
vůbec 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, dysgra-
fi k, dyskalkulik s diagnózou LMD. 
Těžko se soustřeďuje, trpí poru-
chou chování a učení. Vyzkoušeli 
jsme všechny možné prostředky 
– terapie, domácí učitele atd. – 

bohužel s chabým výsledkem. 
A najednou se stal zázrak; obje-
vili jsme BASIC a učitelku, která 
má výjimečné schopnosti. Bě-
hem letního intenzivního kurzu 
se Míša zlepšil zázračně: plynule 
si čte, ve psaní používá diakriti-
ku, 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 bojuje-
me s poruchou učení.
Usměvavá lektorka mi vysvět-
luje, že Studijní centrum Basic, 
o.p.s. (www.basic.cz) pomáhá 
dětem a studentům jakéhoko-
liv věku zvládat problémy se 
čtením, psaním či pravopisem 
pomocí specializovaného indi-
viduálního doučování. Na zá-
kladě dosavadních výsledků 
se zdá, že i tyto děti máji šanci 
zařadit se mezi úspěšné stu-
denty a zajistit si tak uplatnění 
v životě.  No, nebudu přehnaný 
optimista, který věří, že si tento 
program najde v dohledné 
době cestu do našich základ-
ních škol. Ale díky bohu, my si 
můžeme najít cestu k němu.
  Iva NovákováMasarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01

U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA

„Jak na učení
bez mučení”

Jihlava
3. 11. 2015 od 17:00

24. 11. 2015 od 18:00
 

Pelhřimov
4. 11. 2015 od 17:00

25. 11. 2015 od 17:30
 

Havlíčkův Brod
4. 11. 2015 od 16:30

18. 11. 2015 od 16:30

Tel.: 725 774 710
www.basic.cz

Tvůrčí a řemeslné kurzy

CENY V KČ ZA 1 KG

EKOLOGICKÉ TABLETY

DO MYČKY 1,10 / KUS

ARAŠÍDY 79,90 KOKOS 89,90

DATLE 69,90 ROZINKY 89,90

FÍKY 149 KEŠU 289,90

SARDINKY 97 MAKRELA 97

KNIHA ZDARMA
Zákulisí světové politiky,

o historii i současnosti

P.box 23, 46014 Liberec

velkysporveku.eu
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6 cm 5 x 5 cm
100cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 44,50 Kč 48,00 Kč
160 cm 47,50 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 56,00 Kč
200 cm 59,00 Kč 64,00 Kč

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

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

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

PLETIVO

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

www.prodej-pletiva.cz

Zájemci o inzerci, kontaktujte 
prosím manažerku inzerce
Jitku Parbusovou

tel.: 777 174 407
e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz
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Hledáte prověřenou firmu
na Vysočině?

Hledejte na najisto.cz.

Zimní sleva se vztahuje na cenové nabídky zhotovené 
v období 21.9. – 31.12. 2015 a platí pouze při uzavření smlouvy 
na plastová či dřevěná okna do konce roku 2015, 
s termínem montáže zakázky v období leden – únor 2016.

www.pksokna.cz

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

e-mail: okna@pks.cz
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AKADEMIE – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Uměleckořemeslné obory zaměřené na:
  sklo (hutní tvarování, malba,  

broušenía rytí, vitráže) 
  kámen (kameník, kamenosochař) 
  keramika (umělecký keramik) 
  kov (umělecký kovář, zlatník) 
   dřevo (umělecký truhlář) 

(3 leté i 4 leté obory)

Výtvarné obory:
  design interiéru – bytový architekt 
  průmyslový design
  zahradní architekt  – stavby v zahradách 

a parcích 
  restaurátor a konzervátor
  kamenosochař 
  výtvarné zpracování skla, keramiky, kovu, 

dřeva, kamene (4 leté obory)

STROJNÍK SKLÁŘSKÝCH AUTOMATŮ  
NOVINKA!! (3 letý obor)  
praxe přímo ve výrobě u budoucího  
zaměstnavatele

Aranžér – propagační grafik (3 letý obor)

Gymnázium
  všeobecné
  se zaměřením na předškolní pedagogiku 

a pedagogiku volného času
   s rozšířenou výukou jazyků

Sociální činnost (4 letý obor) 

Ošetřovatel (3 letý obor)

Podnikání (nástavba denní i dálková)

Přihlášky k talentovým zkouškám do 30. 11. 2015
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  9. 11. 2015 (příp. kdykoli po předchozí dohodě)

www.akademie-svetla.cz, tel. 569 729 251

MICHLiq
váš inteligentní 
průvodce 
ekonomikou

K dostání u dobrých knihkupců 
a na respektstore.cz
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Viditelná stopa Kraje Vysočina 
na italském EXPO 2015

Celkově jsem přivítala, 
že pavilon České 
republiky je hodně 
na ráně. Velice chválím 
studentské průvodce, 
kteří byli velkou 
přidanou hodnotou 
naší expozice.

Radek Černý
krajský zastupitel (ODS)

Jsem patriot Žďáru nad 
Sázavou a odkaz Jana 
Blažeje Santiniho- 
-Aichela v sofistikované 
expozici Kraje Vysočina 
byl dobrým námětem. 
Je příjemné vidět, že 
se v expozici kraje lidé 
zastavují a cítí se v ní 
dobře.“

Marie Černá
krajská zastupitelka (PRO VYSOČINU)

Hra světel a stínů 
nabídnutá expozicí 
Kraj Vysočina byla 
originálně zvolena 
a byla trefou 
do černého.

Pavel Heřman
krajský zastupitel (PRO VYSOČINU)

Prezentaci Kraje 
Vysočina na EXPO 
chápu jako jednu 
z nejmasovějších, 
kterou historie kraje 
pamatuje. Sešel se tu 
celý svět a viditelným 
dílkem byl i Kraj 
Vysočina.

Poprvé v historii se Kraj Vysočina aktivně prezentoval na Světové výstavě. Italské EXPO 2015 bylo mimořádnou příležitostí ukázat se v rámci 
Českého pavilonu a deklarovat, že Kraj Vysočina jako region v srdci České republiky a Evropy je moderní, turisticky atraktivní, bezpečný, vhodný 
pro sportovní aktivity bez ohledu na roční období, plný originálních chutí i šikovných a pracovitých lidí.

„Expo je obrovská příležitost pro 
celou Evropu ukázat světu jedi-
nečnost a přírodní krásy starého 
kontinentu. Navíc Kraj Vysočina 
přizval ke spolupráci tradiční vý-
robní firmy z regionu – jak společ-
nost BOMMA, tak BROKIS patří 
mezi menší společnosti, obě však 
uvádějí na trh originální zboží re-
spektující vkus a tradici,“ infor-
moval radní Kraje Vysočina pro 
oblast regionálního rozvoje Kraje 
Vysočina Martin Hyský (ČSSD).

Dva týdny plné světla, infor-
mací a odlesků originálního skla. 
I tak by se v kostce dala popsat 
prezentace Kraje Vysočina. Zhru-
ba 200 tisíc lidí vidělo světlo při-
vezené Vysočinou. „Fakt, že ex-
pozici v Miláně vidělo více lidí než 
kteroukoli nejnavštěvovanější tu-
ristickou atraktivitu v Kraji Vyso-
čina za jediný rok, nás utvrdil, že 
rozhodnutí prezentovat se na Svě-
tové výstavě bylo správné,“ uvedl 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD).

Expozice Kraje Vysočina pro 
Světovou výstavu EXPO 2015 
nazvaná Budiž světlo! vznikala 
od projektu až po realizaci zhru-
ba rok. Už na začátku roku 2016 ji 
bude moci v jihlavském City Par-
ku navštívit i domácí veřejnost. Expozice Kraje Vysočina představila světlo jako zdroj energie, informací a také jako estetický prvek. 

Hostesky a průvodci expozicí Kraje Vysočina nabízeli hostům – v tomto případě zastupitelům Kraje Vysočina, regionální 
potraviny – v tomto případě medové placičky.

Součástí prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015 byla také obchodní mise. 
Zhruba dvacítka podnikatelů z Kraje Vysočina měla možnost navázat nové 
obchodní vztahy.

Za odměnu do Milána. I tak by mohlo vypadat záhlaví pozvánky, která byla 
krajskou radní pro oblast školství Janou Fialovou adresovaná výhercům 
vyhlášených soutěží pro střední školy.

V rámci prezentace Kraje Vysočina na Světové výstavě v Miláně se objevily 
také výrobky společností BOMMA a BROKIS.

Biatlonová střelnice, kterou do Milána přivezl Kraj Vysočina, byla ve stálém obležení. Mezi tréninkovými střelci převládaly 
ženy. Ty měly také lepší nastřílené skóre.
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: 

Jana Fischerová
poslankyně a krajská zastupitelka (ODS)


