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Úvodní slovo
Martin Hyský
(ČSSD)
radní Kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje a územního
plánování

Koncem října se uzavřely brány
výstavy EXPO 2015 v Miláně.
I Kraj Vysočina do Milána přivezl
na dva týdny originální expozici
věnovanou světlu a sklu. Autorem
expozice s názvem „Budiž světlo!“, která vznikala zhruba jeden
rok, je mladý architekt z Vysočiny Michal Kotlas. Ke spolupráci
jsme přizvali uměleckého skláře
Petra Horu a dvě tradiční firmy
z regionu BOMMA a BROKIS,
uvádějící na trh originální výrobky respektující vkus a tradici. Další firmy a podnikatelé se
prezentovali v rámci podnikatelské mise. Během návštěvy se také
podařilo znovu navázat kontakty
s vedením italského regionu Friuli-Venezia Giulia. S prováděním
expozicí nám pomáhali studenti VŠPJ v originálních módních
modelech studentky SUPŠ Jihlava – Helenín Elišky Hanušové.
Expozicí během 14 dní prošlo na
220 tisíc návštěvníků. Prezentace byla velmi úspěšná, za což
je třeba poděkovat realizačnímu
týmu z krajského úřadu a za spolupráci také všem výše jmenovaným, kteří se na expozici podíleli,
dále kolegům z krajské hospodářské komory, studentkám a studentům uměleckých škol a VŠPJ,
týmu generálního komisaře pro
EXPO, podnikatelům a zástupcům firem účastnících se mise
a také zastupitelům, kteří na prezentaci uvolnili potřebnou částku. Speciální poděkování patří
Ivaně Třoskové, ředitelce pobočky
CzechTrade v Miláně, která nám
výrazně pomohla.

Nejvyšší ocenění

Kraj koordinuje údržbu
se záchranáři

Jsou jedni z nás a přesto
výjimeční

Bývala u sv. Maura, teď plánuje
lovecká témata
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Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina
pro desítku osobností
Deset osobností Kraje
Vysočina převzalo
29. října 2015 z rukou
hejtmana Kraje Vysočina
Jiřího Běhounka
v Horáckém divadle
Jihlava Nejvyšší ocenění
Kraje Vysočina – dřevěné,
skleněné a kamenné
medaile.
Petr Palovčík

V letošním roce Výbor pro udělování medailí vybíral z největšího počtu nominací, a to ze tří desítek. Mezi oceněnými z oblasti
kultury, veřejného života, sportu, vědy i rozvoje regionu opět figurovalo jméno horolezce Radka
Jaroše. Ten jako první za dobu, co
se medaile Kraje Vysočina udílejí, převzal ocenění již podruhé. V roce 2009 byl za své sportovní úspěchy mezi laureáty se
skleněnou medailí, letos převzal
medaili kamennou. „Radek je
mimořádně cílevědomý, odhodlaný a charakterní chlap, kterého nezastaví před dosažením cíle
žádná překážka. Své sportovní

foto: Jaroslav Loskot

Díky za skvělou
reprezentaci

Zima na silnicích

Vládkyně
Roštejna

Foto na www.iKrajvysocina.cz

Oceněný Radek Jaroš převzal kamennou medaili od hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a předsedy Senátu ČR Milana Štěcha.

úspěchy spojuje se jménem Kraje Vysočina a kraj je na jeho úspěchy hrdý,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD). Mezi oceněnými je

přitom poprvé v historii osobnost, která získala druhou medaili. Radek Jaroš dostal v roce
2009 skleněnou medaili a letos převzal medaili kamennou.

O tom, kdo medaile skutečně dostane, rozhoduje Zastupitelstvo
Kraje Vysočina. Návrhy osobností mu předkládá Výbor pro
udílení medailí, který je složen

ze třinácti členů, zástupců všech
stran krajského zastupitelstva.
Od roku 2008 převzalo Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina téměř
60 osobností. 
Více na str. 3

Už je nejvyšší
čas vybrat
střední školu
Už teď stojí deváťáci před volbou,
jakým směrem se v dalším vzdělávacím procesu vydat, kam směřovat
svou profesní dráhu. Na začátku je
třeba ujasnit si svůj vztah k učení
a plnění studijních povinností,
ochotu do studia investovat čas
a především uspořádat si informace
o konkrétní nabídce středních škol
vyhovující zvolené oblasti. Současný
trh práce říká, že zájem stále trvá
o budoucí strojaře, zámečníky,
techniky, řemeslníky všech oborů,
zemědělce a zdravotníky. Při finálním výběru se nebojte zohlednit
rodinnou tradici, umělecký talent,
zájmy na základní škole, zásadní
může být dojíždění a zcela rozhodující pak také dosavadní prospěch
na základní škole. Nabídka studijních oborů středních škol na území
Kraje Vysočina je dostupná přes
www.kr-vysocina.cz. Nenechávejte tedy volbu střední školy nebo
učiliště na poslední chvíli a včas si
„vyberte“ studijní obor.
Jana Fialová (ČSSD)
radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu

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!
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7. 12. 2015, 16:00 hod. Třešť, kino MÁJ
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KOTLÍKOVÉ
DOTACE

Informace o dalších místech setkání včetně termínů budou zveřejněny v následujících číslech krajských
novin a na webových stránkách Kraje Vysočina.

PRO DOMÁCNOSTI
V KRAJI VYSOČINA

Kontaktní osoby v pracovních dnech:
Odbor regionálního rozvoje Krajského 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

www.kr-vysocina.cz/kotliky

2 AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Rozpočet Kraje
Vysočina na rok
2016 je připraven
Vladimír
Novotný
náměstek hejtmana
pro oblast financí,
analýz a grantových
programů

Finální verze rozpočtu Kraje
Vysočina na rok 2016 je připravena
k předložení zastupitelstvu na prosincovém jednání. Je sestaven jako
vyrovnaný ve zdrojích a výdajích
ve výši 8,6 miliardy korun. Největší
objem prostředků na výdajové straně tvoří tradičně výdaje v oblasti
školství, mládeže a sportu v objemu 4,3 miliardy korun, následuje
oblast dopravy s výdaji přes
1,5 miliardy korun.
„Předpokládáme pro příští rok
nárůst daňových příjmů proti roku
2015 o 16 %. Nechceme je okamžitě
takzvaně „projíst“ a budou převedeny až do výše 350 mil. Kč do Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina,“
uvedl Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana pro oblast financí,
analýz a grantových programů.
„Kraj Vysočina tímto opatřením
generuje zdroje, které budou prioritně
sloužit na kofinancování evropských
projektů v programovacím období
2014–2020,“ dodává náměstek Novotný. Kraj Vysočina dál počítá v roce
2016 s velkými investicemi ve zdravotnictví. Především do výstavby
nového chirurgického pavilonu v Nemocnici v Třebíči, rekonstrukce interny
v Jihlavě a pavilonu 13 v nemocnici
v Havlíčkově Brodě.
Novinkou pro sestavování rozpočtu na rok 2016 je výrazné posílení
principů tzv. participativního rozpočtu. Veřejnost dostala prostor diskutovat a rozhodovat o využití části
rozpočtu prostřednictvím aplikace
www.vas-nazor.cz. Z dvacítky konkrétních dotazů přitom projevili lidé
největší zájem o oblast ochrany
přírody a živočichů, jmenovitě týkající se Stanice Pavlov, o. p. s., která
působí jako záchranná stanice pro
hendikepované živočichy. „Kraj s tímto pomocným nástrojem pracoval
velmi zodpovědně a mnohé názory
a podněty veřejnosti byly do rozpočtu zapracovány. O tom se bude
moci ostatně přesvědčit každý sám,
až bude, tak jako každý rok, vyvěšen
na stránkách kraje,“ uzavřel téma
Petr Palovčík
Vladimír Novotný.

Kotlíkové dotace

Redakce novin Kraj Vysočina požádala radního Kraje Vysočina pro oblast životního
prostředí a zemědělství Zdeňka Chláda, zda by mohl specifikovat základní informace
o příjemcích budoucích tzv. kotlíkových dotací, o výši podpory a také o informace
o tzv. „mikro“ energetických opatřeních.

Bližší vymezení bude uvedeno
ve výzvě.
Výše podpory:
 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího
pouze uhlí,
 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného
kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 80 % způsobilých výdajů v případě, že jsou projektem realizovány OZE (tepelné čerpadlo nebo
kotel na biomasu).
Zvýšení dotace o 5 % ke všem
předchozím bodům bude v případě výměny kotlů v rodinných domech ve městech Humpolec, Pelhřimov, Třebíč a Velké Meziříčí
(tyto oblasti s překračovanými

Informace na desítkách schůzek pro žadatele o kotlíkové dotace poskytuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství
Zdeněk Chlád.

limity znečištění ovzduší mají 5%
výhodu, tedy vyšší dotaci).
 Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt mohou být ve výši
150 tis. Kč, maximální výše dotace může být tedy 127,5 tis. Kč.

a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů,
 o ddělení vytápěného prostoru
objektu od venkovního (např.
zádveří),
 dílčí výměna oken,
 v ýměna vstupních a balkonových dveří,
 i nstalace těsnění oken a dveří,
dodatečná montáž prahů vstupních dveří,
 v ýměna zasklení starších oken
za moderní dvojskla s vysokou
tepelnou izolací.
Po vyhlášení výzvy (od tohoto data
rovněž začíná uznatelnost nákladů)
budou podrobné informace včetně formuláře žádosti zveřejněny na
www.kr-vysocina.cz/kotliky.

Mikroenergetická opatření: budou realizována v případě, že
příjemce nedoloží Průkaz energetické náročnosti budovy s kategorií C a lepší. Mezi mikroenergetická opatření patří:
 z ateplení střechy nebo půdních
prostor,
 z ateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
 dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.),
 oprava fasády, např. prasklin



red

Kraj koordinuje zimní údržbu
s činností záchranářů
V čase ještě před začátkem zimní sezony inicioval Kraj Vysočina schůzku se zástupci

Integrovaného záchranného systému a dalšími dotčenými subjekty.
Cílem bylo vzájemně se informovat

Více než 150 vozidel bude letošní zimu připraveno udržovat silnice regionu.

o novinkách v jednotlivých institucích a zlepšit koordinaci plánu
zimní údržby. Na Vysočině je letos
do závějí připraveno vyjet 153 kusů
techniky, která bude obsluhovat
celkem 119 okruhů.
„Chceme průjezdné a rychle
uklizené silnice a v případě komplikací i maximálně rychlý zásah
odpovědných složek,“ komentoval schůzku náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl (ČSSD), jeden z iniciátorů porady.
Povinnost mít na autě zimní
pneumatiky platí od 1. listopadu,
ovšem jen v případě, když bude
hrozit, že silnice pokryje vrstva
sněhu, ledu nebo námraza. Výjimkou jsou úseky označené značkou
Zimní výbava, tam je zimní obutí povinné po celou zimu. To platí
např. pro úsek D1 mezi Jihlavou
a Humpolcem.
Petr Palovčík

Vysočina podporuje spolkový život

Kraj Vysočina je hrdým partnerem
zájmových svazů a spolkové činnosti, přičemž cíleně a programově rozšiřuje okruh zájmu. Nejedná
se přitom jen o pomoc finanční, ale
i cílené rozšíření možností jejich

Krajské medaile
mají nové držitele

aktivit a podporu úspěchů jejich
členů. Jednou z oblastí je například
finanční pomoc organizaci sdružující zahrádkáře, včelaře nebo různé
chovatele, kterým umožňuje svou
pravidelnou podporou prezentaci,
např. na velkých národních výstavách. Aktivně prezentuje a odebírá regionální produkty, které patří v současné době mezi „poklady“
oficiálních reprezentačních dárků
Kraje Vysočina.
Výraznou podporu v řádu desetitisíců každoročně poskytuje Kraj

Vysočina i organizacím, jako je
např. Konfederace politických vězňů, Český svaz bojovníků za svobodu, Svaz PTP nebo Svaz důchodců. Aktivní spolupráce panuje
i mezi krajem a Nadačním fondem
olympioniků. Výrazné sportovní osobnosti jsou tak často k vidění na vrcholných sportovních událostech i kláních mládeže. Morální
kredit, skvělé výkony a jejich láska
ke sportu pak jako motivace působí
i na nejmladší generace.

Petr Palovčík

Další mistrovství světa už
dopravu ve Žďáru neochromí
hejtmana pro oblast dopravy Kraje
Poslední listopadový týden se
uleví dopravě ve východní části
Vysočina Libor Joukl (ČSSD) a dodává: „Jsem přesvědčen, že teď
Žďáru nad Sázavou. Otevřen bude
zcela nový obchvat města, který
bude doprava mnohem klidnější,
plynulejší a bezpečnější.“
automobily přijíždějící od Brna
Stavbu zahájilo Ředitelství silnic
a Jihlavy odkloní z centra. Nová
trasa silnice II/19 směrem na Nové
a dálnic ČR v dubnu tohoto roku.
Délka obchvatu je 882 metrů a cena
Město na Moravě vede průmyslovou zónou po ulici Brněnská
stavby je 51 milionů korun.
a dále na Mělkovice.
„Největší komplikací byla
koordinace stavby s inves„Především v čase
Otevření
velkých závodů v notičními akcemi dalších
obchvatu
subjektů ve městě, tak
voměstské Vysočina
Žďáru nad
aby nemusel být provoz
Areně docházelo
Sázavou
na příjezdu do měsv těsné blízkosti centra
23. 11. 2015
zcela zastaven,“ popisuje
ta k velkým dopravzástupce investora Marie
ním zácpám a kompliTesařová, ředitelka ŘSD, sprákacím,“ popisuje jeden
va Jihlava. 
z důvodů výstavby náměstek
Petr Palovčík

foto: Jaroslav Loskot

Předmětem podpory bude:
 kotel na pevná paliva,
 kombinovaný kotel (uhlí/biomasa),
 kotel na biomasu,
 plynový kondenzační kotel,
 tepelné čerpadlo,
 související stavební úpravy s realizací nové otopné soustavy nebo
úpravou stávající,
 služby energetického specialisty
 realizace mikroopatření do max.
20 tis. Kč.

Komplexní systém regionální
dopravy s názvem Veřejná doprava
Vysočina bude podle posledních
informací z jednání Rady Kraje
Vysočina spuštěn do konce roku
2019. Cestujícím má přinést
pohodlnější přestupování, možnost
nákupu jízdenek i přes internet
a úspory za jízdné.
„Nezbytný pro zavedení systému je tarifní systém, který by měl
být pro Vysočinu navržen tak, aby
do něj mohla být zahrnuta regionální drážní osobní doprava, regionální veřejná linková doprava,
dálková drážní osobní doprava i některé provozy MHD,“ komentoval
chystané změny náměstek hejtmana pro dopravu Libor Joukl (ČSSD),
který doplnil, že kvůli přesnějšímu
klíčování tržeb bude nový systém
založený na bezkontaktních čipových kartách a doplňkově na papírových jízdenkách s kódy.
tek hejtmana pro oblast financí
Specifikace zónoVladimír Novotný (ČSSD).
vého uspořádání
Aktuálně má Kraj VysoKomplexní
je mimo jiné nutčina uzavřené smlouvy
ná pro upřesněs 21 linkovými autobudopravní systém
ní podmínek pro
sovými dopravci a dvěVysočiny do konce
dopravce v Zadáma drážními. Ročně
roku 2019
vací dokumentaci
Kraj Vysočina na zajišna soutěž o zajištětění základní dopravní
ní regionální dopraobslužnosti v regionu, tedy
vy po roce 2019. „Na ní
na tzv. prokazatelné ztráty
pracujeme s cílem zajistit bezz veřejné dopravy, doplácí téměř
chybný a na sebe navazující systém
600 milionů korun.
ve veřejné dopravě,“ doplnil náměsPetr Palovčík
foto: Jaroslav Loskot

Příjemci podpory mohou být
pouze fyzické osoby a podporu
lze žádat na výměnu kotle pouze v nemovitosti určené k bydlení (rodinný dům s max. 3 bytovými jednotkami) na území
Kraje Vysočina.

foto: Jaroslav Loskot

Od 1. ledna 2016 začne v regionu fungovat nová příspěvková
organizace Kraje Vysočina s názvem Projektová kancelář Kraje
Vysočina, příspěvková organizace.
O jejím zřízení rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Nová instituce
s příspěvkem na provoz ve výši cca
osm miliónů korun nabídne do budoucna uplatnění pěti až deseti
odborníkům především na projektové řízení a veřejné zakázky.
„Projektová kancelář bude mimo
jiné vytipovávat možnosti externího financování, vyhledávat vhodné
dotační programy pro konkrétní
záměry kraje a jeho příspěvkové organizace, zpracovávat a kontrolovat
projektové žádosti, tvořit rozpočty
projektů a mimo to dále řešit společné i centrální nákupy pro organizace kraje,“ vyjmenoval některé
povinnosti příspěvkové organizace
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD). Senátor a krajský zastupitel Miloš Vystrčil (ODS) upozornil
na neexistenci záruky, že do organizace skutečně nastoupí oslovení
odborníci a vyslovil také obavu, aby
do budoucna organizace nesloužila
ke skrytému navyšování úřednických
míst suplováním některých činností, jejichž výkon náleží pracovníkům
krajského úřadu. 

red

Veřejná doprava Vysočiny – plán
na snadné přestupy a úspory

foto: archiv Kraje Vysočina

Nová krajská
organizace
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Miloslav Mejzlík - převzal ocenění za svého bratrance akademického malíře Josefa
Kremláčka in memoriam.

Pro Simonu Nevrklovou je ocenění Kraje Vysočina
velkým povzbuzením v jejích studijních plánech.

Miloš Stránský využil slavnostního okamžiku k uzavření
jedné životní kapitoly.

Laureáti Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina 2015
Kamenné medaile
Kraje Vysočina v roce 2015

Miloš STRÁNSKÝ (1938 v Praze)
Herec, režisér a ředitel divadla. První porevoluční ředitel Horáckého divadla Jihlava.
Na prknech divadla ztvárnil 145 rolí a je
autorem mnoha divadelních textů.

Radek JAROŠ
(1964 v Novém Městě na Moravě)
Alpinista a uznávaný sportovec. Šestnáct
let zdolával korunu Himálaje – tedy
14 osmitisícovek světa. Radek Jaroš je první,
kdo je Nejvyšším oceněním Kraje Vysočina
dekorován podruhé. Letos z rukou hejtmana
Kraje Vysočina Jiřího Běhounka převzal
medaili kamennou.
Pavel SUKDOLÁK (1925 v Humpolci)
Grafik a výtvarník. Patří ke skupině nejvýznamnějších grafiků druhé poloviny 20. století. Průběžně se věnuje i ilustrační tvorbě.

Skleněné medaile
Kraje Vysočina v roce 2015
Pavel DOBROVOLNÝ
(1934 v Ratibořicích na Moravě)
Podnikatel v zemědělství. Na své kozí
farmě v Ratibořicích se věnuje především
ekologickému zemědělství s produkcí
BIO výrobků z kozího mléka. Řada
výrobků je oceněna titulem Biopotravina
roku. V roce 2003 něno jeho hospodářství
titulem Farma roku.

Dřevěná medaile
Kraje Vysočina v roce 2015
Kamila BARTOŠKOVÁ
(1996 v Pelhřimově)
Úspěšná reprezentantka ČR v požárním
sportu, držitelka dvou zlatých a jedné
bronzové medaile na MS v požárním sportu
– dorostenecká kategorie.

UNESCO. Nominační zpráva pro zápis
na seznam UNESCO vycházela právě z Fišerových pramenů.

Simona NEVRKLOVÁ
(1997 v Novém Městě na Moravě)
Studentka gymnázia. Úspěšná překladatelka
z anglického jazyka a vítězka překladatelské
soutěže Juvenes Translatores. V roce 2015
získala Simona titul pro Českou republiku.

Josef KREMLÁČEK
(1937 v Třebíči – červen 2015
v Třebíči), oceněn in memoriam
Akademický malíř. Oblíbený ilustrátor
dětských knih, autor animovaných filmů.
Ilustroval sedm desítek knih pro domácí
i zahraniční nakladatele.

Josef ŠPAČEK (1986 v Třebíči)
Koncertní mistr. Hru na housle vystudoval
na prestižních světových univerzitách,
nyní působí v České filharmonii na postu
koncertního mistra. V roce 2012 se stal laureátem světové houslové Soutěže královny
Alžběty v Bruselu. 
Petr Palovčík

Skleněná, kamenná a dřevěná medaile Kraje Vysočina pochází z dílny havlíčkobrodského
výtvarníka Radomíra Dvořáka.

Josef FILA (1951 v Jihlavě)
Působil 15 let na postu ředitele krajského
Horáckého divadla Jihlava. Jeho jméno je
spjato s tradicí divácké ankety Horác nebo
hudebního cyklu Jazz v divadle.
Rudolf FIŠER, CSc.
(1940 v Domaželicích u Přerova)
Pedagog a historik, spoluautor odborných
publikací. Významným způsobem přispěl
k zapsání třebíčských památek na seznam

Kraj Vysočina vyhlašuje první ročník soutěže

Cena hejtmana Kraje Vysočina
za společenskou odpovědnost
Chce tímto krokem ocenit snahy organizací, které do svých provozních
činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní
a také zájmy zákazníků.
Vyhlášení 1. ročníku proběhlo v listopadu 2015.
Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2016.

Oceněný dlouholetý ředitel Horáckého divadla Josef Fila si zvyká na roli diváka, který je připraven kdykoli poradit
a sdílet s novým vedením své profesní zkušenosti.

Hodnoceny jsou zejména výsledky dosažené v roce 2015.
Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz/odpovednost.
Konzultovat záležitosti týkající se způsobu vyplnění dotazníků
je možné na těchto kontaktních spojeních:
- Mgr. Ivona Krummerová, Národní středisko podpory kvality,
tel.: 221 082 237, e-mail: krummerova@csq.cz
- Ing. Miloslav Ileček, Okresní hospodářská komora Jihlava,
tel.: 561 114 331, e-mail: ilecek@hkjihlava.cz.

Slovo zastupitele
Miloš Vystrčil
(ODS)
zastupitel
Kraje Vysočina,
senátor

Lidová písnička a také
pomoc hasičům
Okolo Frýdku cestička, V Hodoníně za vojáčka, Vínečko bílé
a mohl bych jmenovat desítky
dalších. To vše jsou známé lidové
písničky, které jsou v autorském
zákoně a nejen tam nazývány výtvory tradiční lidové kultury.
Přestože tyto lidové písničky nemají známého autora a ochrana
podle práva autorského se na ně
nevztahuje, jsou všichni provozovatelé živé hudební produkce
nuceni předkládat deset dní předem tzv. kolektivnímu správci –
Ochrannému svazu autorskému
(OSA) program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl.
Tato povinnost se týká i lidových
písniček, které žádného konkrétního autora nemají, a tudíž jejich veřejná produkce nepodléhá
žádnému zpoplatnění.
I kvůli našemu horáckému
folkloru a také mnoha dalším
dotčeným skupinám a organizacím se snažíme v Senátu PČR
tuto povinnost – nesmyslně někam a někomu, dokonce dopředu hlásit produkci lidových
písniček – zrušit. Jedná se o zbytečnou byrokracii, která všechny
jen zatěžuje. Snad se nám to podaří, byť odpor úřednického molocha je větší, než jsem čekal.
A ještě jedna dobrá zpráva, dobrovolní hasiči i na malých obcích mohou konečně díky nově
schválenému zákonu o hasičském záchranném sboru dostávat peníze na techniku i stavby
také přímo od státu, tedy například od svého ministerstva vnitra
nebo generálního ředitelství. Tak
doufejme, že nějaké ve státním
rozpočtu budou, legislativně již
podpoře dobráků nic nebrání.

Záchranka používá
nový dispečink
Za 33 miliónů korun se podařilo
Kraji Vysočina modernizovat zázemí a vybavení dispečinku Zdravotnické záchranné služby Kraje
Vysočina (ZZS). Náklady na stavební úpravy zdravotnického operačního střediska, technologickou
vybavenost, informační systémy
pro operační řízení, rádiovou síť,
telefonii pomohla pokrýt dotace
z evropských fondů.
„Operační řízení Zdravotnické
záchranné služby bylo sice na vysoké úrovni vzhledem k organizaci vlastních zásahů v kraji, ale
doposud postrádalo odpovídající
technologie pro řízení a koordinaci součinnostních zásahů zejména
při mimořádných událostech. Nyní
existuje sofistikované propojení
na jednotnou infrastrukturu všech
složek integrovaného záchranného
systému. Komunikace je rychlejší
a jednodušší,“ informoval hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD).
Modernizace jihlavského dispečinku krajské záchranky si vyžádala i zhruba čtrnáctidenní provizorní
přemístění centrálního dispečinku
do náhradních prostor v Havlíčkově Brodě. Toto provizorní řešení se
obešlo bez sebemenší pozornosti
veřejnosti, což je dokladem profesionálního přístupu týmu ZZS Kraje
Vysočina.
Jitka Svatošová

Pavel Dobrovolný byl oceněním velice dojat. Jeho životní příběh je spojen s farmou Dvůr Ratibořice.

foto: Jaroslav Loskot

Klienty domovů
pomůžou v budoucnu
lokalizovat speciální
hodinky

Při setkání se starosty a vedením
kraje vyzvala k důraznější diskusi,
která může následně přinést více
nápadů pro rozvoj kraje. Starostům přitom přímo přislíbila více
pravomocí při zadávání veřejných
zakázek.
„Uchazeč, který obci dluží
nebo něco nedodělá, se nemůže zúčastnit nového výběrového řízení,“ popsala ministryně
Karla Šlechtová (nez. za ANO
2011) situaci, kdy nesolidní společnosti vědomě mohou podrážet
cenu a následně neplní své závazky: „My se v novém zákoně snažíme přesně popsat postup výběrových řízení, aby všichni věděli, jak
v tomto případě postupovat.“
Ministerstvo pro místní rozvoj
podle Šlechtové získalo pro příští rok 100 až 150 milionů korun

S péčí o klienty postižené
různou formou demence
pomůžou
na Vysočině
elektronické hodinky vybavené lokalizačním zařízením GPS.
Zástupci Kraje Vysočina si
od nich slibují zajištění větší bezpečnosti klientů a také cestu k případnému navýšení kapacit zařízení.
„S ohledem na rostoucí poptávku
po odborné péči o seniory bychom
rádi ještě do konce tohoto roku
pilotně zahájili testování této nové
technologie,“ vysvětlil radní Kraje
Vysočina pro oblast sociálních věcí
Petr Krčál (ČSSD). Hodinky zajistí,
že se klienti budou moci volně pohybovat. Zároveň personál domova
dostane na mobilní telefon informaci například o tom, že pacient
opouští pokoj nebo areál zařízení.
Kraj od Nového roku navýší počty
lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou ve svých domovech,
mimo jiné v Třebíči – Kubešova
a v Náměšti nad Oslavou. V zařízení
v Náměšti, ale také v Domově pro
seniory ve Velkém Meziříčí a v Domově ve Ždírci dostanou první
hodinky, které jak pracovníci zařízení, tak klienti se souhlasem svých
blízkých otestují. Až poté se krajští
úředníci rozhodnou, jestli novinku
zavedou do širší praxe.
Monika Brothánková


foto: Jaroslav Loskot

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Pokud existuje byť
jen sebemenší riziko
dopravní nehody vlivem
nepřiměřeného chování
některého z účastníků
silničního provozu,
udělejme vše pro to,
abychom toto riziko
odstranili, upozornili
na něj a naučili se ho
předvídat.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek na setkání se starosty obcí a členy
Regionální stálé konference i radou kraje.

na podporu místních komunikací.
Větší pozornost mimo jiné bude
věnovat i soutěži Vesnice roku.
To pochválil i hejtman Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), který přesto

na závěr tiskové konference poznamenal: „Obce podporujeme a soutěž vítáme, ale jako kraj nemáme
moc šance výsledky ovlivnit. Chci
proto apelovat na Ministerstvo pro

Karla Šlechtová při návštěvě jihlavské nemocnice.

místní rozvoj, ať mají kraje šanci aktivně se zapojit do hodnocení
přihlášených obcí.“
Další diskuse byla směřována
k plánu snížení počtu stavebních
úřadů. Ministryně chce dohlédnout jak na zmenšení aktuálního
počtu 720 úřadů, tak na zachování
odborné způsobilosti pracovníků
vykonávajících stavební agendu.
Pracovní pobyt v Kraji Vysočina zakončila Karla Šlechtová,
ministryně pro místní rozvoj,
prohlídkou pavilonu urgentní
a intenzivní péče Nemocnice Jihlava. Jeho vybudování bylo podpořeno významnou dotací z ROP
Jihovýchod.

rekonstrukce a dostavby kuchyně a jídelen.
„Podpora byla čerpána dle pravidel a všechna zařízení se radikálně změnila k lepšímu,“ komentoval kontrolu krajský radní Martin
Hyský (ČSSD) a dodal, že se donátorství Kraje Vysočina setkává s obrovskou vděčností, a to jak
od státních orgánů, tak od učitelů,
dětí i jejich rodičů. Kraj Vysočina
má v partnerském regionu velmi
dobré jméno.

Petr Palovčík

Znovuosazení českého nápisu na mohylu v Užockém průsmyku.

Radní Kraje Vysočina Martin Hyský při slavnostním otevření zrekonstruované mateřské školy v obci Žornava, na jejíž opravy přispěl dobročinný
fond ViZa.

Krajský radní Martin Hyský (ČSSD) rozdal malým školákům drobné dárky
z Vysočiny.

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
vychovává odborníky v technických oborech
typu v České republice. Nabízí bakalářské i magisterské studium
v denní i kombinované formě studia a oslovit může i zájemce o moderní, špičkové technologie. Zcela
novým oborem je bakalářský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi určený
pro zájemce o ryze technické studium. Studenti už tradičních oborů Aplikovaná informatika a Počítačové systémy se například

Libor Joukl, náměstek
hejtmana Kraje Vysočina

„Nezaměřovali jsme se pouze
na motoristy, ale i na cyklisty a chodce. Ti všichni jsou v ohrožení při
porušení pravidel prakticky každý
den,“ upozornil náměstek hejtmana
Kraje Vysočina Libor Joukl (ČSSD).
Součástí krajské akce prevence byly
desítky přednášek ve školách, akce
Kufříky do škol i vážení kamionů
nebo instalace stacionárních vah
do silnice II/602 u Velkého Meziříčí.
Skutečně poslední, mimořádnou
letošní akcí bude Pekelný vlak, který
Vysočinou projede v sobotu 28. listopadu. Kampaň oslovila několik desítek tisíc lidí. Akci pořádal Kraj Vysočina ve spolupráci s BESIPem, IZS Kraje
Vysočina, Krajskou správou a údržbou
silnic Vysočiny a dalšími partnery.


Video na www.iKrajvysocina.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jediná veřejná vysoká škola se
sídlem na Vysočině a první veřejná vysoká škola neuniverzitního

Dopravní hřiště na náměstí v Přibyslavi a zásah složek Integrovaného záchranného systému tamtéž
ukončil letošní ročník road show
Bezpečná Vysočina. Šlo o poslední
z osmdesáti preventivních akcí upozorňujících na nutnost opatrného
chování na silnicích a na dodržování
dopravních předpisů.

Policisté kontrolovali dopravní
předpisy a správné chování na dopravním hřišti.

Kontrola na Ukrajině dopadla na výbornou

Osmým rokem pokračuje spolupráce mezi Krajem Vysočina
a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. V říjnu zástupci kraje kontrolovali čerpání finanční pomoci
a stav projektů určených na rok
2015. Těch je v tomto roce celkem 29. Během dvoudenní návštěvy zavítali do dvou školek
a tří základních škol. Podpora
byla v těchto případech využita
na rekonstrukce budov, především na výměnu oken a dveří, změnu vytápění nebo
Aktuálně
šest domovů
na Vysočině
posky tuje 201 míst
pro klienty postižené
demencí. Příští rok
přibyde dalších
71 míst.

Za autíčky do Příseky

aktivně podílejí na vývoji aplikací
pro mobilní telefony, nebo „chytrých“ sportovních hodinek a brýlí.
Škola podporuje vědeckou
a publikační činnost u akademických pracovníků. Ti se navíc často aktivně účastní významných
konferencí a jsou uznávanými
členy mezinárodní odborné komunity. To vytváří zajímavý prostor i pro další růst posluchačů.
Motivací k aktivnímu přístupu

ke studiu je mimo jiné stipendijní program a přímý kontakt
s potenciálními zaměstnavateli
v rámci vykonávání studijní praxe. Velký důraz je kladen i na výuku cizích jazyků, přičemž jednotný kreditní systém ECTS
podporuje zároveň mobilitu studentů. VŠPJ je zapojena i do mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+.
Petr Palovčík

Donedávna zchátralá tvrz v Přísece, obci asi 5 km od Brtnice u Jihlavy, se během dvou let změnila k nepoznání. Pomineme-li její
dlouhou historii sahající až do
13. století, největší devastaci zažila v 50. letech 20. století, kdy ji
spravovalo JZD. Když v roce 1955
vichřice strhla z věže jehlancovitou střechu, uvažovalo se dokonce
o „odpamátnění“ objektu. K tomu
nedošlo.
V roce 2012 objekt zakoupila firma Abrex, s. r. o., zabývající se vývojem modelů autíček vyráběných
v současné době v Číně. Spolumajitel a jednatel firmy Radek Bukovský má zájem dostat jejich výrobu
zpět do ČR. A protože se zajímá
o historii vývoje dětských hraček
a zároveň je jejich vášnivým sběratelem, nalezl v Přísece vhodný objekt pro prezentaci své sbírky.
V muzeu se návštěvník seznámí s historií výroby hraček v českých zemích od roku 1910 do současné doby. Československo bylo

asi s dvaceti velkými podniky
a stovkou menších společností
v období mezi dvěma světovými
válkami hračkářskou velmocí. Je
tu vystaveno kolem 10 000 modelů vozidel nejrůznějších značek

a různých proveniencí. Doprovází je modely vláčků a železnic,
letadélka, vrtulníky, zemědělské
stroje, vojenská technika, stavební stroje, dopravní prostředky policie, záchranné služby

Recept

Domácí paštika z kuřecích jater

a hasičů. Modely pocházejí z celého světa, Kanadou a USA počínaje a Japonskem na Dálném
východě konče. Muzeum je otevřeno celý týden včetně pondělí.
Petr Novák

Ke svatomartinskému vínu
bychom si měli dopřát i něco
dobrého na zub. Proto si
tentokrát připravíme chutnou domácí paštiku. Budeme
potřebovat 800 g kuřecích jater,
100 g másla, 10 dkg slaniny
nakrájené na plátky, střední
cibuli, stroužek česneku, 2 snítky
tymiánu, 100 ml bílého portského, sůl, pepř a na ozdobu snítky
rozmarýnu. Cibuli a česnek
nakrájíme najemno a orestujeme

Tvrz v Přísece nedaleko Brtnice na Jihlavsku ukrývá velkou sbírku hraček vyráběných od počátku 20. století. Mezi hračkami dominují auta všech značek a velikostí.

více na /www.muzeumauticek

na másle, následně přidáme
tymián, očištěná kuřecí játra
a dobře propečeme. Nakonec
zakápneme portským a necháme
vychladnout. Poté játra dobře
rozmixujeme. Formu (nejlépe srnčí hřbet) vyložíme plátky slaniny,
sklepeme do ní směs z jater, vše
zakryjeme alobalem, zatížíme
a necháme 24 hodin v lednici
ztuhnout. Podáváme s čerstvým
pečivem. Dobrou chuť!

Monika Brothánková

Historie benediktinů na třebíčském zámku Na Roštejně vládne žena
Putovní výstava Via benedictina
je k vidění na zámku v Třebíči.
Expozici připravilo Muzeum Vysočiny Třebíč. „Prostřednictvím textů,
fotografií a fotokopií historických
listin se můžou návštěvníci seznámit s historií řádu benediktinů a se
začátkem jeho působení v českých
zemích,“ přiblížil ředitel muzea
Jaroslav Martínek. Výstava je
přístupná na prohlídkové trase Svět
portálů a bran až do jarních měsíců
příštího roku, než o ni požádá
například jiné muzeum. Čítá na dvě
desítky panelů a vznikla v roce
2013 u příležitosti 800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko.
Představuje mimo jiné i benediktinský klášter, který byl ve středověku
také v Třebíči.
„Právě benediktinský konvent
zahájil v Třebíči stavbu románsko-

-gotické baziliky, která dnes nese
jméno svatého Prokopa a je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je tedy zajímavé
dozvědět se o řádu benediktinů

podrobnosti,“ uvedla radní pro
oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Marie Kružíková (ČSSD).

Monika Brothánková

Novou kastelánkou hradu Roštejn
nedaleko Telče na Jihlavsku se
stala Kateřina Rozinková. Po seznámení s provozem hradu chce
zajistit reinstalaci expozic a zacílit
jeho prezentaci na původní využití
jako loveckého sídla.
Proč jste se rozhodla
ucházet se o tuto pozici,
co vás lákalo?
Na podobné pozici jsem
pracovala i v posledních pěti
letech, kdy jsem byla zástupkyní
kastelána na hradě a zámku
v Bečově nad Teplou v Karlovarském kraji. O pozici jsem se
ucházela především proto, že
jsem se chtěla zkusit osamostatnit, zkusit práci na objektu sama
za sebe.

Panely putovní výstavy takto přibližují historii řádu benediktinů a začátky jeho
působení na českém území.

S jakými cíli jste nastoupila
do funkce, můžete představit
některé své plány?
V krátkodobém horizontu je určitě
tím nej cílem co nejvíce se s památkou a jejím okolím seznámit a sžít,
to je podle mě základní esence
povolání kastelána. V dlouhodobějším horizontu bychom rádi pracovali
ve spolupráci s kolegy z Muzea
Vysočiny Jihlava na reinstalacích
expozic a zacílili prezentaci objektu
více na jeho původní využití – tedy
jako lovecké sídlo.
Jaké je vaše nejmilovanější
historické období a proč?
Ačkoli jsem se dosud jak odborně,
tak profesně zaměřovala na různá
období, od románského až po 20.
století, mou oblíbenou érou je re-

foto: Petr Palovčík

Petr Palovčík

Petr Palovčík

Tour Bezpečná
Vysočina skončila
v Přibyslavi

foto: Petr Novák

„Farmářská cena konzumních
brambor se aktuálně pohybuje mezi
6 až 7 korunami, při takzvaném prodeji ze dvora je mezi 9 a 10 korunami. Proti loňsku jde o výrazný nárůst,
který způsobilo dlouhotrvající sucho,“
vysvětloval tajemník Českého bramborářského svazu Josef Králíček.
Na rozdíl od prodejních trhů
na centrálním havlíčkobrodském
náměstí zůstala veřejnosti částečně
skryta studentská soutěž. Vítězný pohár získal tentokrát Jiří Holešovský ze
Střední zemědělské školy Benešov.
„Hlavně díky této akci můžeme Vysočinu stále ještě považovat
za bramborářský kraj,“ ocenil pořadatele – Výzkumný ústav bramborářský a Český bramborářský svaz –
Zdeněk Chlád (ČSSD), krajský radní
pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.

listopad 2015

foto: archiv Muzea Vysočiny Třebíč

Foto na www.iKrajvysocina.cz

Informace o nových
národních i evropských
dotačních programech
a o změnách zákona
o zadávání veřejných
zakázek představila
začátkem listopadu
ministryně pro místní
rozvoj Karla Šlechtová
při návštěvě Vysočiny.

foto: archiv Kraje Vysočina

foto: Jaroslav Loskot

Na tři stovky odborníků z Čech
i zahraničí a třicítka specializovaných firem se zúčastnila v Havlíčkově Brodě 25. ročníku Bramborářských dnů. Jedním z hlavních
témat diskuse byl nárůst ceny této
strategické komodity.

Ministryně Karla Šlechtová
navštívila Vysočinu

foto: Jaroslav Loskot

Bramborářské dny
po pětadvacáté
v Havlíčkově Brodě

KULTURA 5

www.ikrajvysocina.cz

Kastelánka Kateřina Rozinková přichází na Roštejn s velkými plány, chce
hradu vrátit jeho lovecký charakter.

nesance. Jsem tedy ráda, že mohu
nyní pracovat na Roštejně, který
jedno ze svých nejvýznamnějších
údobí zažil v 16. století za vlády
významného renesančního velmože Zachariáše z Hradce.
Petr Palovčík

Petr Palovčík

Novoměstská nemocnice
získá moderní
magnetickou rezonanci
Novoměstská nemocnice v příštím
Magnetická
roce získá
rezonance stojí
novou moderní
39 milionů korun,
magnetickou
15 miliony přispěje
rezonanci. Půjde
nemocnici Kraj
už o druhou
Vysočina.
krajskou nemocnici
na Vysočině, která
bude moci pracovat s tímto supermoderním diagnostickým
přístrojem. Aktuálně ho využívá
pouze Nemocnice v Jihlavě.
„Pro novoměstskou nemocnici to
znamená posílení neinvazivních
diagnostických metod v oblasti neurologické, onkologické, ortopedické
a traumatologické. V podstatě se tak
pacientům výrazně zlepší dostupnost
šetrnější a modernější diagnostiky,“
vysvětlil hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Také
lékaři novoměstské nemocnice nové
vybavení vítají.
„Vytížení provozu této moderní
a šetrné diagnostické metody bude
jistě maximální, protože v současné
době je dostupnost pro pacienty z Vysočiny omezená. Musí proto podstupovat dlouhé čekací doby na vyšetření v Jihlavě nebo cestovat do jiných
krajů,“ dodal zastupitel Kraje Vysočina
a lékař Radek Černý (ODS). Situace
na Vysočině by se do budoucna mohla
ještě více zlepšit. Výhledově a v závislosti na dostatku peněz mají další
magnetickou rezonanci do dvou let
pořídit také nemocnice v Havlíčkově
Brodě a v Třebíči.
Monika Brothánková


Osobnost regionu

Křížovka o ceny

Trikolora ve znaku Hroznatína
připomíná slavného rodáka
V rámci oslav 650. výročí od první písemné zprávy o obci došlo
i k požehnání znaku Hroznatína,
vesnice skryté v lesích na pomezí
třebíčského a žďárského okresu.
Je zajímavý tím, že jeho tvůrce,
heraldik Jan Tejkal, na něm
připomenul státními barvami
i zdejšího nejznámějšího rodáka
Ludvíka Svobodu (1895–1979).
Až do roku 1992 existovalo v Hroznatíně malé muzeum
v domě, v němž se narodil. Po jeho
zrušení to byla pouze pamětní
deska z roku 1980. Od 16. března 2013 je zde i kámen odhalený
v blízkosti rodného domu. Stalo se
tak za účasti veřejnosti z iniciativy
Klubu českého pohraničí, Společnosti Ludvíka Svobody, v níž působí i dcera bývalé hlavy státu Zoe
Klusáková Svobodová, Kraje Vysočina a obce Hroznatín.
Ludvík Svoboda nebyl pouze komunistickým prezidentem
(1968–1975) či ministrem obrany,
ale i bojovníkem v československých legiích za první světové
války, účastníkem slavných bitev
u Zborova a Bachmače i velitelem československého armádního
sboru v Sovětském svazu. V prosinci 1943 po obsazení Kyjeva byl
jmenován brigádním generálem.
S jeho jménem se setkáváme
i v názvu základní školy v blízkém

Ludvík Svoboda byl roce 1915 s bratrem Josefem odveden do rakousko-uherské armády. Ludvík jako domobranec k pěšímu pluku č. 81., z něho 18. září
přešel u Tarnopolu do zajetí. Nejdříve vstoupil do hasičského sboru města Kyjeva, kde absolvoval odborný výcvik, a 5. srpna 1916 se přihlásil do československých legií. Bojoval ve slavných bitvách u Zborova, u Bachmače a zúčastnil se bojů o transsibiřskou magistrálu.
Autorství:
Martin
Němeček

Germánka

1. díl tajenky

Otírání,
obrus

Žito
(slovens.)

Pomoc: ALI,
APT, STĚŽEJ,
VIDMO.

4. díl tajenky

Pokrývka
těla savců

Časté jméno
fenky

Výtažek
z léč. bylin
Vojenský vlak

Obal zubní
pasty
Kynologic. klub
(zkr.)

Vousy
pod nosem
Jm. hereč.
Janžurové

Šedé barvy
Děts. citoslovce
pádu
Luděk Sobota
a Jiří Krampol
Sbohem

Roztavená
hmota
(technic.)

Odborník
ve strategii

Ostrý přízvuk
Stupeň spodní
křídy
Svatebčan
(zastarale)
Uzavřená
elipsa

Cizí ženské
jméno
Tlumoky

Značka
miliampéru
Zřasení látky
Stáří
Ruské
ukazovací
zájmeno

Okraj střechy
Rostlina
zběhovec

Spektrum
(zastarale)

Janinský paša

Jedovatá rostli3. díl tajenky
na beladonka

Město
v České rep.
Římskými čísly
501

Citoslovce
bolesti

Pavel Kryštof Novák

Churavět

Pádová
otázka

Docela
(zastarale)

Rudíkově, postavené před čtyřiceti lety. Svoboda byl jedním z těch,
kteří přispěli k jejímu vzniku. Zatímco starou školu sám jako chlapec navštěvoval, do té nové se
vzhledem ke zdravotnímu stavu
už nepodíval.
Ludvík Svoboda byl ale i obyčejný člověk pracující v kravíně,
vzpomínají na něj dosud pamětníci
v jeho rodné obci. Výročí 120 let
od jeho narození, které připadá
na 25. listopadu, si v Hroznatíně
připomněli slavnostním shromážděním v sobotu 21. listopadu.

Chemická
2. díl tajenky Mužské jméno
značka osmia

Krystalická
břidlice

Součást pantu

foto: Pavel Kryštof Novák

4 REGION

Italské přístavní
město
Inic. sklad.
Dvořáka

Tklivé
Značka
stroncia

Někde
(básnic.)

Hmotnost

Francouzský
filmový komik

Anglicky
„tvoje“

Svobodný
feudální
statek

Protiklad

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 nebo e-mailem na adresu noviny@kr-vysocina.cz
do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Tajenka minulé křížovky: „LEXIKUM, GRAMATIKU, ZEJMÉNA TVAROSLOVÍ“ Výherci: Hedvika Kovacsová – Třebíč, Jiří Houdek – Svitavy, Iveta Moučková – Kameničky. Výhercům blahopřejeme!

6 INZERCE
Netradiční vánoční dárek?

PLETIVO

u hlavní silnice Žďár nad Sázavou,
Ždírec n. Doubravou v blízkosti
rybníku Velké Dářko. Moderní objekt
s restaurací, velkou kuchyní, 6 pokoji,
velkým sálem a terasou.

České domácnosti získají díky kotlíkovým dotacím zpět 70 - 85 % uznatelných
nákladů na výměnu starého neekologického kotle na pevná paliva za modernější
systém vytápění. Příjem žádostí se navíc
kvapem blíží. Jaký příspěvek můžete při
výměně kotle získat a kam se obrátit o
pomoc?

Zastavěná plocha 1022 m2 plus 5657 m2
volná plocha.

cena
15,50 Kč
17,50 Kč
19,00 Kč
20,00 Kč
26,00 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

Kontakt: agsvoboda@iol.cz, tel: 566 659 152

Dyslektik neznamená hlupák

TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?
OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...

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

Je to začarovaný kruh. Vaše
dítě se doma učí dlouhé hodiny,
ovšem výsledky ve škole tomu
rozhodně neodpovídají. Jakoby
vůbec nechápalo, co čte, natož,
aby dokázalo text někomu
přetlumočit. Nakonec vám
nezbude nic jiného, než denně
nastudovat několik předmětů

a znovu je dítěti odvykládat. Což
o to, pokud trénujete na pozici
učitele v základní škole, není to
na škodu. Jsou-li vaše ambice
přece jen trochu jiné, zřejmě vás
několikahodinová denní ztráta
zrovna nadšením nenaplňuje...
Zázrak? Asi jo...

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

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

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

HLEDÁME POSILY DO NAŠEHO TÝMU. Máte rád/a děti a chcete jim pomoci s učením? Více na www.basic.cz, životopisy zasílejte na jihlava@basic.cz

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA
„Jak na učení
bez mučení”
Jihlava
24. 11. od 18.00
9. 12. od 17.00

Společnost E.ON nabízí nově komplexní
pomoc a koordinaci kroků pro získání
kotlíkové dotace.
V jejím rámci zajistí potřebný energetický
posudek domu, navrhne vhodný topný
zdroj zajištění jeho instalace a v případě
potřeby navrhne i další energetická opatření. Navíc se postará o nezbytnou administrativu, připraví potřebnou dokumentaci a pomůže vám s podáním žádosti na
příslušném krajském úřadě. Ušetříte tak
čas a vše budete mít připraveno v předstihu, abyste byli mezi prvními žadateli a
zvýšili tím svou šanci na získání dotace.

Hledáte prověřenou firmu
na Vysočině?

Pelhřimov
25. 11. od 17.30
10. 12. od 16.00

Hledejte na najisto.cz.

Havlíčkův Brod
16. 12. od 17.00

Tel.: 725 774 710
www.basic.cz

Kdy a jak o dotace žádat?
Rozdělování dotací je plně v kompetenci
jednotlivých krajů, které určí konkrétní
postup žádostí o dotace i své případné
speciální podmínky. Předpokládá se, že
kraje spustí příjem žádostí počátkem roku
2016, ale již nyní je čas se na žádost řádně
připravit. Samotnou žádost o dotaci bude

nutné doplnit další povinnou dokumentací a některé činnosti včetně samotné
montáže musí provádět specializovaní
odborníci. Nezbytnou podmínkou je například dodání energetického posudku s návrhem případných mikroopatření, v případě, že budova nebude splňovat minimálně
energetickou třídu náročnosti C.

902/11-VII/15

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659
www.prodej-pletiva.cz

Až 85% z ceny kotle uhradí dotace
Výše podpory je přitom vysoká. Při pořízení kotle na uhlí získáte zpět až 70 % nákladů na jeho pořízení, u kombinovaného
kotle na uhlí a biomasu nebo u plynového
kondenzačního kotle 75 % a u kotle výhradně na biomasu a tepelného čerpadla
až 80 % nákladů. Stát navíc u vybraných
prioritních měst a obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší navyšuje dotaci o dalších 5%.
Žádat přitom lze o dotaci nejen na samotné zařízení, ale také další činnosti související s jeho výměnou. Celková maximální
částka uznatelných nákladů je 150 000 Kč.

359/11-VII/15

e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz

Mgr. Iva Nováková,
Časopis "Zdraví a krása"
Možná to taky důvěrně znáte.
Navzdory krásným větám, které
čtete ve studijním plánu svého
dítěte, realita je taková, že jeho
handicap ve škole skoro nikoho
nezajímá. Dyslektik, dysgrafik,
či majitel jiné podobné poruchy? Pro některé učitele prostě
hlupák, který pomalu čte a ještě
pomaleji chápe.

Výměna zastaralých kotlů na pevná paliva
se podle odhadů Ministerstva životního
prostředí týká zhruba 350 tisíc kotlů. Celkem bylo do dotačního programu vyčleněno 9 miliard Kč, z nichž první 3 miliardy korun budou zpřístupněny v rámci 1. výzvy v
letech 2016 a 2017. Budou přitom výhradně určeny rodinným domům. „Domácnosti
mohou svůj stávající kotel s ručním přikládáním vyměnit za moderní nízko-emisní
kotel na uhlí, biomasu nebo jejich kombinaci, plynový kondenzační kotel, nebo tepelné čerpadlo,“ vysvětluje Jan Louženský
ze společnosti E.ON Energie, a.s.

napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

tel.: 777 174 407
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Kotlíkové dotace startují, kam se obrátit o pomoc?

861/11-VI/15-VI/15

Jitku Parbusovou

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška
průměr drátu/počet drátů
100 cm
1,6/2/11
125 cm
1,6/2/13
150 cm
1,6/2/14
160 cm
1,6/2/15
160 cm
1,6/2/23

5 x 5 cm
32,00 Kč
40,00 Kč
48,00 Kč
51,00 Kč
56,00 Kč
64,00 Kč

Nabízíme k prodeji
objekt motorestu Galerie

686/11-VI/15

Zájemci o inzerci, kontaktujte
prosím manažerku inzerce

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška
velikost ok – 6 x 6 cm
100cm
29,00 Kč
125 cm
37,00 Kč
150 cm
44,50 Kč
160 cm
47,50 Kč
175 cm
52,00 Kč
200 cm
59,00 Kč

586/11-VI/15

v Jihlavě, Havlíčkově Brodě,
Žďáru nad Sázavou a Pelhřimově
Veškeré další informace na
www.ts-trend.eu, 604 795 221, 725 406 290
Zahájení kurzů – leden 2016

915/11-VI/15

KURZY TANCE
PRO DOSPĚLÉ

INZERCE 7

listopad 2015

www.ikrajvysocina.cz

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

Dobrý den, užívám druhou plechovku
minerálů v kapslích a musím vám moc
poděkovat. Velmi se zlepšily moje
problémy se všemi klouby, bývala
jsem úplně ztuhlá, zejména po ránu,
či po delším sezení. Jsem teď mnohem pohyblivější a také se upravilo
mé zažívání. Trpěla jsem
zácpou, po pár dnech
užívání se problém
vyřešil.
Objednala
jsem si rovnou 4 balení kapslí a určitě budu
v jejich užívání pokračovat. Zřejmě už napořád. Tak ještě jednou
děkuji a přeji mnoho
spokojených uživatelů.
Helena Kočová,
Praha 10

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

Významným pilířem výrobního programu společnosti
PKS okna jsou kromě plastových oken i okna dřevěná,
která se na českém trhu objevují již od roku 1994.
Od té doby procházejí neustálým vývojem a zvyšuje
se i tlak na kvalitu jejich zpracování a provedení.
Jsou to právě dřevěná okna, která se často objevují
jak na rodinných domech, tak na významných
developerských projektech, pyšnících se moderní
architekturou a vybranými technickými detaily. A nejen
zásluhou těchto developerských projektů se za poslední
roky společnost PKS okna zařadila v oblasti výroby
dřevěných oken mezi tři největší výrobce v celé ČR.

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.
Kyselina křemičitá

67 060 mg

Měď

0,7 mg

Hořčík

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

PKS okna svá dřevěná okna vyvíjí a vyrábí v několika
profilových řadách v závislosti na různé stavební hloubce.
Zpracovává tři hlavní materiály, chcete-li, dřeviny – smrk,
meranti a dub. Při jejich výrobě vychází z nejnovějších
trendů a technologií, a proto se dřevěná PKS okna
vyznačují vysokou kvalitou, dlouhou životností a vysokou
odolností vůči vlivům vnějšího prostředí. Kromě své více
jak dvacetileté tradice sází PKS okna i na hlavní
přednost dřevěných oken. Dřevo je totiž přírodní
a stovky let prověřený materiál. Navíc společnost
kombinuje jeho strojní opracování s opracováním
ručním.

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
• Cena mletých minerálů v plechovce 595 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
• Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 560 Kč/1 kus, 3 ks = 545 Kč/1 kus,
4-5 ks = 515 Kč/1 ks, 6-11 ks = 490 Kč/1 ks, od 12 ks = 460 Kč/1 ks.
• Ceny kapslí: 1 ks = 798 Kč, 2 ks = 766 Kč/1 kus, 3 ks = 746 Kč/1 kus,
4-5 ks = 716 Kč/1 ks, 6-11 ks = 691 Kč/1 ks, od 12 ks = 661 Kč/1 ks
• Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
• Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2462 Kč
(+ kniha zdarma).

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

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

www.kamennezdravi.cz
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Vážení, trpím artrózou nosných
kloubů. Jak jsem začala brát v květnu 2015 vaše minerály, pocítila jsem
lehkost celého těla a nebolestivý
pohyb kloubů i křeče v nohou mně
přestaly. U několika lékařů jsem se
o minerálech zmínila, všichni říkají,
že je velice dobré, že je beru. Moje
sestra užívá minerály také. Trpěla
dnou a nespavostí. Je na tom nyní
mnohem lépe. Objednávám 4 plechovky a moc děkuji.
Zdenka Urbancová,
Žďár nad Sázavou, 69 let

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.

720/11-VI/15

Začalo mě bolet koleno, a to tak, že
jsem se při chůzi po schodech nahoru musel přitahovat pomocí zábradlí.
Z metra jsem mohl vystoupat jen,
když bylo zábradlí volné. Příbuzní
mně darovali plechovku minerálů, a ejhle, po 3 týdnech vycházím
z metra středem, zábradlí nepotřebuji. Koleno sice cítím, ale jdu bez
opory. Vím, že zázraky se nedějí, tvá

víra tě uzdraví atd., ale i tak, za zlepšení jsem rád a objednávám 4 balení
v prášku a knihu.
Jan Havlík, Praha 4, 67 let

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Vážení, je mi 81 let, takže mám nárok na různé choroby. Loni na jaře
mě chytil první záchvat dny. Lékař
mi naordinoval dietu, pilulky a injekce. Po jednom týdnu otok ustoupil
a bolesti přestaly. Ale za pár měsíců
to začalo znovu, i když jsem denně
užíval léky, držel dietu a hodně pil
vodu. Narazil jsem na váš článek
o minerálech, objednal a začal užívat rovnou 2 odměrky denně. Bolesti a otok pravého chodidla zmizely
po týdenním užívání, užíval jsem
samozřejmě dál, až po dvou měsících jsem si dal pauzu. To se mi však
neosvědčilo, neboť po vánocích se
opět dna projevila. I přes pilulky,
které jsem stále užíval. Koncem prosince jsem se vrátil k minerálům, 1
odměrku denně, dna za pár dnů opět
přešla. Od té doby již užívám pravidelně, dna mě neobtěžuje, přestal
jsem brát léky, ani dietu už nedržím,
jen dost piji vodu a vyhýbám se uzeninám. Ve stejné době vaše minerály
pomohly synovi od lupénky. Jsem
za sebe rád, že jsem minerály zkusil
a vám děkuji.
Miroslav Škola, Plzeň

Dřevěná PKS okna
s povrchovou úpravou ZOBEL

Nebo snad podvod?

Složení na 100 g
prášku

Může tohle být náhoda?

Další důležitou předností těchto oken je také i jejich
povrchová úprava - ve formě lazur anebo krycích
odstínů RAL. Při výrobě dřevěných PKS oken jsou
používány pouze ekologické, vodou ředitelné laky
v silnovrstvém provedení. Od roku 2015 používají
PKS okna pro povrchovou úpravu dřevěných

výrobků nátěrové systémy od německé firmy
Zobel. Tyto systémy se vyznačují vynikajícími difuzními
vlastnostmi a voděodolností. Přinášejí výhody i z pohledu
výrobce oken - kratší dobu schnutí nebo vysokou
odolnost vůči slepení. Zobel je firma se zaměřením
na povrchové úpravy dřeva s více než padesátiletými
zkušenostmi a zastoupením ve více než 50 zemích
světa.
PKS okna si dlouhodobě budují na českém trhu pozici tradičního českého výrobce s vlastním výrobním
zázemím a vlastní distribuční obchodní sítí s celorepublikovou působností – její pobočky a prodejní místa
jsou rozmístěny po celé ČR. Neustálý růst společnosti
doposud vygradoval rokem 2014, kdy společnost vyrobila
a zrealizovala rekordní obrat přesahující 600 mil. Kč,
čímž se zařadila mezi TOP 5 největších výrobců oken
v ČR. Ve výrobě dřevěných oken je postavení firmy
v rámci ČR ještě výraznější. Její výrobní výkon v roce
2014, který v dřevěných oknech činil cca 125 mil.
Kč, ji dokonce posunul mezi první tři české výrobce
dřevěných oken.

Aplikace vrchního laku

Více informací na www.pksokna.cz. Výrobu dřevěného
okna můžete vidět, aniž byste opustili vaši kancelář na
http://www.pksokna.cz/vyroba-dreveneho-okna

PKS okna a.s.
tel.:
566 697 301
e-mail: okna@pks.cz
www.pksokna.cz
Sušení finálního laku

Pro více informací a nezávaznou registraci navštivte www.kotelbezstarosti.cz
nebo volejte ZDARMA 800 77 33 22.

8 SPORT, OHLÉDNUTÍ

www.ikrajvysocina.cz

Draci létali nad Jihlavou

Další úspěchy
taekwondistek
z Pelhřimovska

foto: archiv Adriany Šimánkové

Taekwondo z Vysočiny se opět
prosadilo na mezinárodní scéně.
Zástupkyně pelhřimovského
a humpoleckého oddílu totiž
z prestižního turnaje kategorie G1
v Srbsku přivezly tři cenné kovy –
dva individuální a jeden týmový.

Navíc dvě z medailí byly ty nejcennější. Zlato ve své kategorii vybojovala jak studentka pelhřimovského
gymnázia Adriana Šimánková, tak
i reprezentantka oddílu Panter
Humpolec Michaela Kubíková.
Obě mimoto svými excelentními výkony pomohly české juniorské
reprezentaci ke třetí příčce v soutěži
družstev, které se zúčastnilo
252 celků z celého světa.
Jiří Svatoš

Rallye Světlá
ovládla posádka
s porouchaným
závodním vozem

Nejkrásnějšího draka pustila nad Jihlavu malá Sofie. David, jak se její výtvor jmenoval, byl
ozdobou krajské drakiády.

Vysočina vyšle na zimní olympiádu Kraj a sníh vytvoří
dětí a mládeže 93 reprezentantů
z Vysočiny ráj běžkařů
Kraj Vysočina v letošním roce
podpoří najíždění běžeckých stop
částkou 800 tisíc korun. Největší
část poputuje tradičně na Žďársko a Novoměstsko. Zkrátka ale
nepřijdou ani milovníci běžek z okolí
Telče, Třeště, Havlíčkova Brodu,
či Ždírce nad Doubravou. „Podporujeme okruhy s minimální délkou
upravované stopy 10 km a chceme,

V polovině ledna příštího roku
bude Ústecký kraj hostit Hry VII.
zimní olympiády dětí a mládeže
2016. Výprava Vysočiny obsadí
všech deset vypsaných disciplín.
Jen v krasobruslení bude reprezentace kraje méně početná.
Než budou známa konkrétní jména sportovců, musí jednotliví adepti absolvovat řadu

Najíždění běžkařských tratí
podporují i některé města, sportovní kluby, hotely a v okolí Nového Města probíhá i sbírková akce.
V případě vhodných sněhových
podmínek může na Vysočině být
připraveno až 900 kilometrů lyžařské stopy. Lepší podmínky mají
běžkařům přinést v některých lokalitách i nové značení, zpevněné

foto: Čestmír Doubrava

foto: Jaroslav Loskot

Závodníci z celé republiky i ze
zahraničí se letos v říjnu už počtrnácté sjeli na tradiční Rallye Světlá.
Se sedmi rychlostními zkouškami,
které podle odhadů organizátorů
navštívilo až pět tisíc diváků, se
nejlépe vypořádali Martin Šikl
a Petr Vilímek. Jejich Mitsubishi
navíc mělo porouchanou převodovku, takže vítězná posádka
mohla využít jen některé rychlostní
stupně. Druhou pozici v konkurenci
37 startujících párů obsadili Michal
Kopáček a Jan Paul, třetí pak skončili Zdeněk a Petra Němcovi.

Více než sedmdesát draků zkrášlilo nebe nad Jihlavou koncem října. Krajská drakiáda přilákala
na kopec Skalka desítky rodin. Svítilo sluníčko a drakům to pěkně létalo.

Na posledních zimních hrách
na Vysočině zapálila olympijský
oheň bývalá československá
běžkyně na lyžích Květa Jeriová-Pecková.
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nominačních klání. „Naše očekávání je podpořeno zprávami
jednotlivých sportovních center,
která hlásí dobrou formu svých
svěřenců,“ uvedla Jana Fialová (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže
a sportu. „Tipl jsem si šest až
osm medailí, z toho jedna zlatá. Ale byl bych moc rád, pokud
bych se mýlil a naši reprezentanti

Bez sněhu to nejde. A tak blízko
Vysočina Areny v Novém Městě
na Moravě dělníci hloubí jámu,
která bude po určitých úpravách
v jarních, letních a podzimních
měsících sloužit jako sklad této

specifické formy ledu nutné pro
zimní závody. Zásobník sněhu se
rozprostře na ploše necelých deseti
tisíc metrů čtverečních.
„Zásobník bude sloužit ke skladování sněhu tak, abychom byli

foto: Václav Dočkal

Zlatý stř
edník

rated
2012

Petr Palovčík

V novoměstském sportovním
areálu vzniká zásobník sněhu

Manažerka inzerce: Jitka Parbusová
mobil: +420 777 174 407, e-mail:
jitka.parbusova@seznam.cz
Registrováno pod číslem MK ČR E 14751.
Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.
Uzávěrka dalšího čísla
je 7. prosince 2015.
Číslo vychází
od 21. prosince 2015.

přivezli medailí násobně více,“
odhaduje hejtman Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Mezi hlavní aspiranty na medaile by přitom měli patřit mladí hokejisté
a rychlobruslaři.
Na poslední zimní olympiádě
dětí a mládeže v roce 2014 vybojovala Vysočina na domácím území
celkově čtvrté místo mezi kraji.

V Novém Městě na Moravě budují první zásobník sněhu v České republice.

schopni dělat Světové poháry bez
jakýchkoli rizik a abychom je byli
schopni dělat i v listopadu, prosinci
nebo v březnu,“ vysvětlil předseda
Sportovního klubu v Novém Městě
na Moravě a šéf biatlonového svazu Jiří Hamza.
Betonový sklad pojme šedesát tisíc
kubíků sněhu. Organizátorům Světových pohárů tak umožní uspořádat
soutěž na začátku sezony i na jejím
konci, stejně jako v případě oblevy.
Náklady na výstavbu zásobníku se
blíží dvaceti sedmi milionům korun,
přičemž dvacet pět milionů hradí dotace z Ministerstva školství. Zásobníky
sněhu běžně využívají severské země.
V České republice je to novinka.

Lucie Pátková

Na Novoměstsku najdou skvělé podmínky jak běžkaři klasici, tak bruslaři.

aby návštěvníci běžeckých tras byli
o jejich najíždění informováni v rámci jednotného mapového systému
kraje,“ popisuje některé z principů
rozdělení podpory Marie Kružíková
(ČSSD), radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

můstky a prořezávané tratě. Kraj
podporuje tuto aktivitu už třetí
rok. Dotace je poskytována v rámci
Fondu Vysočiny a vyplácena zpětně
podle skutečných nákladů.


Petr Palovčík

Jihlavská gymnazistka excelovala
na mistrovství Evropy
Studentka jihlavského gymnázia
Kateřina Švecová na juniorském
evropském šampionátu ve vodním
lyžování zářila.
Reprezentantka Slavoje Kostelec
se v polském Augustowu dokázala
vypořádat s náročnými povětrnostními podmínkami a obsadila třetí
příčku ve slalomu a druhou příčku
ve skoku.
Ve figurální jízdě, tedy v disciplíně, v níž závodníci předvádějí různé
triky, sice Švecová skončila až pátá,
v celkovém kombinačním pořadí
všech tří odvětví ale i přesto vybojovala první pozici.
Na polském mistrovství jihlavská
gymnazistka rozšířila svou letošní
medailovou sbírku už na čtyři cenné
kovy. Kromě tří medailí z juniorského mistrovství si totiž už v srpnu

přivezla bronz z evropského šampionátu seniorů.
Jiří Svatoš

foto: archiv Kateřiny Švecové

Příčky těsně pod stupni vítězů obsadily dvě polské posádky. Reprezentantům Vysočiny se v závodě příliš
nevedlo. Nejlepší ryze regionální
dvojice, Jaromír Doubrava a Jan
Sváček, obsadila až sedmnáctou
příčku. 
Jiří Svatoš
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Bubeníci, tanečníci, ohňová show a světelné efekty, to vše bylo k vidění
na zahájení VI. zimní olympiády dětí a mládeže na Vysočině v roce 2014.

