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V partnerském Zakarpatí 
dojde také na opravu škol

STRANA 3

Březen bude na Vysočině 
měsícem čtenářů

ÚVODNÍ SLOVO

Dotace 
pro Vysočinu

Pavel Pacal,  
náměstek hejtmana  
Kraje Vysočina pro oblast 
regionálního rozvoje  
(STAN + SNK ED) 

Už druhým rokem bude letos 
fungovat nový systém dotační 
politiky Kraje Vysočina. Před 
rokem a  půl, kdy jsme ho ve-
řejnosti představovali, visely ve 
vzduchu jisté obavy z nové ad-
ministrace, padalo nespočetně 
dotazů na přerozdělování peněz 
a objevovaly se i názory, že ta-
hle novinka rozdělování kraj-
ských dotací příliš neprospěje. 
Po prvním roce „ostré“ admini-
strace žádostí o krajské dotace 
mohu s  velkým uspokojením 
konstatovat, že tahle NOVIN-
KA se opravdu povedla. Nena-
plnily se žádné obavy žadatelů, 
přehledný a zjednodušený sys-
tém vypsaných grantů si region 
oblíbil a kvituje jeho jednodu-
chost, přehlednost, transparent-
nost a  především včasnost. Už 
koncem loňského roku byla 
zcela jasná struktura krajské 
dotační podpory, všichni žada-
telé tak mohou již na začátku 
roku plánovat podání žádostí, 
rozhodnout se, s  čím by jim 
mohl Kraj Vysočina finančně 
pomoci a  podle toho rozdělit 
i vlastní finanční spoluúčast.

V  letošním roce v  rámci 
grantového schématu Fondu 
Vysočiny rozdělíme 290 mi- 
lionů korun, dalších minimálně 
30 milionů korun je připraveno 
pro majitele a  všechny, kteří 
hospodaří v lesích. Mezi nejvy-
hledávanější dotační tituly patří 
ale Program obnovy venkova 
Vysočiny. Letos je v  něm při-
praveno 89 milionů korun. Kraj 
ho vypisuje už 17 let a během 
nich jsme mezi města a  obce 
rozdělili 1,265 miliardy korun. 
Právě tyto peníze pomáhají i na 
těch nejmenších obcích s  udr-
žováním místních komunikací, 
opravami veřejného osvětlení, 
obnovou zeleně nebo moder-
nizací veřejných staveb. Jsem 
rád, že se nám prostřednictvím 
krajské dotační politiky daří 
dělat z  Vysočiny stále lepší 
místo pro život.

Přebytek krajského rozpočtu 
se promítne v opravených silnicích 

a rekonstruovaných mostech
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Fotogalerie: Narozeninové 
karnevaly Kraje Vysočina

Učni instalatérských oborů poměřili své síly

Podnikatelem  
roku se stal  
Tomáš Vránek

Zakladatel a  předseda před-
stavenstva společnosti ICE In-
dustrial Services Tomáš Vránek 
se stal EY Podnikatelem roku 
2019 Kraje Vysočina. Jeho fir-
ma se zabývá vývojem, výro-
bou a  programováním vysoce 
moderních automatizovaných 
výrobních strojů a linek na klíč. 
Nezávislou porotu zaujal ino-
vativním přístupem k  výrobě, 
podporou technického vzdělá-
vání a  také úspěšným zavede-
ní principů svobodné firmy do 
fungování podniku. Také díky 
tomu je Vránkova firma jednou 
z nejrychleji rostoucích techno-
logických společností v  oblasti 
automatizace v  Česku. Podni-
kateli roku poblahopřál hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD): „Úspěšné firmy 
jsou příkladem pro další, proto 
jsem velmi rád, že Váš příběh 
bude motivovat ostatní podnika-
tele.“ Dodal, že příznivý rozvoj 
soukromého podnikání v  Kraji 
Vysočina se pozitivně podepi-
suje na formování oborů kraj-
ského středoškolského vzdělá-
vání a rekvalifikací.

Jméno držitele titulu EY 
Podnikatel roku 2019 České 
republiky bude spolu s  vítězi 
v dalších kategoriích vyhlášeno 
3. března 2020 v  Praze. Vítěz 
z  České republiky se zúčastní 
celosvětového finále v  červnu 
2020 v Monte Carlu. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Celých 150 milionů korun, 
které jsou částí disponibil-
ního zůstatku Kraje Vy-
sočina z roku 2019, zajistí 
opravy a investice do ně-
kolika významných kraj-
ských silničních tahů II. 
a III. tříd včetně potřeb-
ných rekonstrukcí mostů 
napříč celou Vysočinou.

Záměr i  konkrétní opravy, 
modernizace a  úpravy odsou-
hlasilo Zastupitelstvo Kraje Vy-
sočina na svém únorovém 
zasedání, a tak 50 milionů 
půjde na realizaci šes-
ti větších investičních 
akcí a zbylé dvě třetiny 
financí využijí krajští 
silničáři na investice 
a  souvislé opravy silnic 
a rekonstrukce mostů, kte-
ré jsou v nevyhovujícím tech-
nickém stavu. „Odsouhlasené 
stavební akce máme z hlediska 
administrativy a potřebných po-
volení připravené k  okamžité 
realizaci. Práce chceme stihnout 
v letošním roce,“ upřesnil hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD).

Modernizací tak projdou 
průtahy Opatovem, Uhelnou 
Příbramí nebo Pavlovem na 
Jihlavsku. „Významná bude re-
konstrukce průtahu Velkou Bí-
teší na silnici II/602, kde budou 
stavbaři rekonstruovat i  násep, 
a  opěrná zeď vyroste u  silnice 
II/352 v  Sázavě na Žďársku,“ 
uvedl krajský radní pro oblast 
dopravy Jan Hyliš (ČSSD).

Opravy mostů v režii 
krajských silničářů

Souvislé opravy silnic a  re-
konstrukce mostů bude mít 
v režii Krajská správa a údržba 

silnic Vysočiny (dále KSÚSV), 
která měla v  závěru roku 2019 
ve správě 865 mostů po celém 
kraji. Potřebné obnovy se do-
čkají mosty ve velmi špatném 
technickém stavu. „Vysoutěžení 
dodavatelé v  průběhu letošní-
ho roku zrekonstruují mosty ve 
Víru, v  Jaroměřicích nad Ro-
kytnou, v Kněžicích, Dolní Ro-
žínce, Mysleticích nebo Velké 
Chýšce, celkem to bude 15 mos-
tů. Pod naším dohledem se bu-
dou realizovat nové asfaltové 
vrstvy na silnici II/03824 v rám-
ci plánované mimoúrovňové 
křižovatky silnice I/38 v  ulici 
Romana Havelky,“ informoval 
ředitel KSÚSV Radovan Necid 
s tím, že na rekonstrukci mostů 

využijí částku 82 milionů, o kte-
rou se navýšil už schválený 
rozpočet KSÚSV, a  navýšení 

◾ Potřebnou rekonstrukcí má v letošním roce projít také průtah městyse Uhelná Příbram na Havlíčkobrodsku. 
Dodavatel stavby, kterého určí výběrové řízení, opraví přibližně kilometrový úsek v centru městyse.  
 FOTO: KAROLINA SEDLÁČKOVÁ

Investiční akce za 50 milionů Kč 

Silnice Místo Stavební akce

III/4026 Opatov průtah

II/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah

III/3998 Velká Bíteš rekonstrukce náspu

II/602 Velká Bíteš průtah

II/352 Sázava opěrná zeď

II/403 Pavlov průtah

150 
milionů 

na investice 

a opravy 
silnic

Šest dílčích praktických do-
vedností a test znalostí z oboru 
– to byly úkoly krajské soutěže 
Učeň instalatér 2020, která se 
konala koncem ledna na Střed-
ní škole stavební v  Jihlavě. 
S teorií i praxí si nakonec nej-
lépe poradili žáci z  jihlavské 
stavební školy, Aleš Rosol ob-
sadil první místo. Spolu se stří-
brným spolužákem Bohumilem 
Bartošem a ještě dalšími třemi 
soutěžícími bude reprezentovat 
Vysočinu v  celostátním kole 
soutěže Učen instalatér, které 

◾ Aleš Rosol dosáhl nejvyššího počtu bodů v porovnání s výsledky všech krajských kol. FOTO: SŠ STAVEBNÍ JIHLAVA

Pořadí krajského kola soutěže 
Učeň instalatér 2020

1. 
místo

Aleš Rosol, Střední 
škola stavební Jihlava

2. 
místo

Bohumil Bartoš, Střední 
škola stavební Jihlava

3. 
místo

Lukáš Macíček, Česká 
zemědělská akade-

mie v Humpolci

o dalších 18 milionů pomůže se 
souvislými opravami silnic.

  MONIKA BROTHÁNKOVÁ

se uskuteční v závěru letošního 
února v Brně.

„Učeň instalatér je jednou 
z  několika soutěžních přehlí-
dek řemesel a řemeslných obo-
rů v  České republice v  rámci 
projektu České ručičky a  naši 
žáci se rozhodně neztratí. Těší 

mě, že soutěže přispívají k  po-
pularizaci učňovského školství 
v  očích mladých lidí, jejich ro-
dičů, učitelů i široké veřejnosti,“ 
pochvaluje si radní Kraje Vyso-
čina pro oblast školství Jana Fia-
lová (ČSSD).

 EVA FRUHWIRTOVÁ

 ZDROJ: KRAJ VYSOČINA
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Třebíčská whisky rozšířila  
seznam regionálních produktů

Krajské nemocnice modernizují přístroje i stravovací provoz
◾ Renata Krejčová ukazuje umístění nových bezpečnostních podložek.
 FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Seznam výrobků, které mají 
právo nosit značku Vysočina 
regionální produkt, rozšířila 
Trebitsch single malt whisky. 
Rozhodla o  tom odborná po-
rota. Potvrzení převzal z  rukou 
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka začátkem února pro-
vozní ředitel Ondřej Chládek. 

Na začátku byla myšlenka 
otevřít bar. A proč v něm nemít 
vlastní whisky? Tuto otázku si 
před osmi lety položil Tomáš 
Dyntar. Využil své zkušenosti 
z  pivovaru a  pustil se do prá-
ce. Výsledkem byla první tře-
bíčská single malt whisky na 
světě. Do týmu přizval svého 
kamaráda Ondřeje Chládka, 
který se stal provozním ředite-
lem. V  Šebkovicích u  Třebíče 
koupili starý lihovar a  pustili 
se do oprav. V  současné době 

také provozují stylový whisky 
bar v  třebíčské židovské čtvrti. 
Zlatavý mok z Třebíče si našel 
své příznivce nejen na Vyso-
čině a  v  České republice, ale 

po celém světě. Úspěch čes-
ké whisky tkví v  tom, že díky 
dlouhé tradici českého piva se 
produkuje v  Čechách výborný 
slad a svou roli hraje také místní 

voda a nadmořská výška Vyso-
činy. Díky tomu je zde dobrý 
tlak a vlhkost vzduchu. Whisky 
nakuřují na české rašelině a zra-
je v  dubových sudech vyrábě-
ných a vypalovaných tradičním 
způsobem. Každou láhev pak 
stáčejí ručně. A  také jednotlivě 
uzavírají. Whisky dělá dobré 
jméno nejen Třebíči, ale také 
celé Vysočině. 

Kromě rozšíření seznamu 
regionálních produktů o  whis-
ky z  Třebíče schválila komise 
recertifikaci u osmnácti položek 
na seznamu Vysočina regionál-
ní produkt a prodloužení statutu 
Síť regionálních produktů u  je-
denácti provozoven.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

www.regionalni-znacky.cz/vysocina
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Zapojit se můžete v celém Kraji Vysočina - 
Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov  

PODPOŘTE ČISTOU MOBILITU VE SVÉM MĚSTĚ
ZLEPŠETE SI KONDICI A UŽIJTE SI FIREMNÍ TEAMBUILDING
VYHRAJTE HODNOTNÉ CENY

Kraj Vysočina věnuje do každého účastnického města 
jako cenu skvělou koloběžku.

Novoměstská nemocnice 
vyšetřuje od poloviny ledna pa-
cienty na novém počítačovém 
tomografu. Jako jediný v repub-
lice je vybaven umělou inteli-
gencí. Jeho hlavní předností je 
snížení dávky ozáření pacienta, 
špičková kvalita pořízených 
snímků a rychlejší vyšetření. 

Výpočetní tomografie umož-
ňuje pomocí rentgenového záře-
ní neinvazivní zobrazení vnitř-
ních orgánů a  tkání s  vysokou 
rozlišovací schopností a  ve 3D 
projekci. Slouží k  diagnosti-
ce širokého spektra poranění 
a  chorob. V  Novém Městě na 
Moravě vyšetří ročně v průmě-
ru na 500 pacientů. „Kvalitní 
péče je pro nás prioritou, proto 
investujeme do modernizace 
přístrojového vybavení nemoc-
nic nemalé peníze. CT vyšetření 
je dnes už standardem ve všech 
pěti krajských nemocnicích,“ 
řekl náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast zdravotnic-
tví Vladimír Novotný (ČSSD). 
Přístroj vyšel na necelých 
19 milionů korun, dotaci ve výši 

5,4 milionu korun poskytl Kraj 
Vysočina. 

Začala modernizace 
stravovacího provozu 
jihlavské nemocnice

Ve druhé polovině ledna pře-
dala jihlavská nemocnice pa-
vilon stravovacího provozu do 
rukou stavební firmy. Náročná 

modernizace bude probíhat za 
provozu a bude trvat dva roky. 
Denně zde kuchaři uvaří na 
1  500 obědů. Pacienti se musí 
připravit na určitá omezení 
spojená s  rekonstrukcí. „Čeká 
nás kompletní výměna techno-
logie gastro provozu tak, aby 
kapacita jídelny vystačila jed-
nak pro zajištění nemocnice, 

ale také aby mohla obslou-
žit plánovaný domov seniorů 
v  areálu nemocnice,“ přiblížil 
náměstek pro zdravotnictví 
Vladimír Novotný. 

Během následujících osmi 
etap dojde také k  zateplení, 
výměně oken, střešní krytiny 
a výtahů. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Včely se zabydlí  
na krajské střeše

Nový domov budou mít od 
letošního jara tři včelstva s 200 
tisíci včelami. Zabydlí se na 
střeše sídla Kraje Vysočina 
v  Jihlavě. Aby získaly potřeb-
nou péči, starat se o  ně budou 
jihlavští včelaři, kteří působí 
v  koutku při jihlavské ZOO. 
S  nápadem přišel náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina Mar-
tin Kukla, který má profesně 
na starosti krajskou ekonomiku 
a majetek, ale ve svém volném 
čase je vášnivým včelařem. 
„Střešním včelařením se chce-
me stát vzorem pro další veřejné 
instituce, nejen v  Jihlavě a  na 
Vysočině,“ vysvětlil náměs-
tek Martin Kukla (ANO 2011) 
s tím, že včely přispějí k osvětě 
a propagaci včelařů z Vysočiny 

a  zároveň podpoří rozmanitost 
přírody v centru města.

Nejen mladí včelaři jsou zvě-
daví, jaká bude kvalita krajského 
medu. To ukáže první medobraní. 
„S  prodejem nepočítáme, ale je 
možné, že med budou moci zá-
jemci ochutnat na krajských ak-
cích,“ prozradil Martin Kukla.

Na Vysočině se jednomu 
z  nejstarších oborů lidské čin-
nosti věnuje přes pět tisíc vče-
lařů, kteří se starají o  bezmála 
63 tisíc včelstev. Kraj Vysočina 
na jejich činnost přispívá ročně 
400 tisíci korunami. Další až dva 
miliony korun je hejtmanství při-
pravené vyplatit, a pokrýt tak ná-
klady spojené s vyšetřením moru 
včelího plodu.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Evakuační podložky  
zvyšují bezpečnost seniorů

Od letošního roku jsou 
všechna lůžka v  třebíčském 
domově pro seniory na Kout-
kově a Kubešově ulici vybave-
na evakuačními podložkami. 
V  případě mimořádné události 
usnadňují personálu nebo zá-
chranářům urychlenou evakua-
ci obyvatel domova. Podložka 
je součástí lůžka a  je umístěna 
pod matrací, aby bylo možné 
její okamžité použití. „Mani-
pulace není vůbec náročná. 
Personál absolvoval školení, 

jak v  případě nouzové situace 
postupovat,“ informovala ře-
ditelka Domova pro seniory 
Koutkova – Kubešova v  Třebí-
či Helena Chalupová a  doda-
la, že plánují společné cvičení 
s  hasiči, při kterém proběhne 
tréninková evakuace s využitím 
bezpečnostních podložek. Aktuál- 
ně žije v  domově 172 klientů. 
K dosavadním šedesáti podlož-
kám přibylo 112  nových, a  to 
díky příspěvku od Nadace ČEZ. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Proměna partnerského 
Zakarpatí pokračuje

Šest milionů korun z rozpočtu 
Kraje Vysočina může podpořit 
jedenáct projektů v  partnerské 
Zakarpatské oblasti Ukrajiny 
v  letošním roce. Členové stálé 
komise na Zakarpatí v  závěru 
letošního ledna oblast navštívili 
a  o  potřebnosti investic se pře-
svědčili na vlastní oči. Výběr 
budou ještě projednávat, aby 
se následně dostal na jednání 
březnového Zastupitelstva Kraje 
Vysočina. Pokud ho odsouhla-
sí, bude se Vysočina finančně 

spolupodílet například na rekon-
strukci základní školy v Dubriv-
ce v  Užhorodském okrese nebo 
na modernizaci topného systému 
ambulance ve Vrchní Vorotě. Le-
titá spolupráce obou regionů ne-
stojí jen na investičních projek-
tech, významné jsou i tzv. měkké 
projekty. „Měla by pokračovat 
výměna zkušeností profesionál-
ních hasičů i policejních útvarů, 
nákupem knih a učebnic podpo-
rujeme školy v Zakarpatí ve výu-
ce českého jazyka a v plánu jsou 
také sociální stáže pracovníků 
ze Zakarpatí v krajských sociál-
ních zařízení,“ vyjmenovává jen 
nepatrnou část připravovaných 
projektů ředitel Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zároveň ředitel 
Dobročinného fondu ViZa Zde-
něk Kadlec. Zároveň připomíná, 
že financování je zajištěno z po-
loviny Krajem Vysočina a z po-
loviny ukrajinskými partnery. Od 
počátku spolupráce, roku 2007, 
oba regiony společně realizovaly 
přes dvě stě projektů. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Partnerství měst 
z Vysočiny

Jihlava–Užhorod

Pelhřimov–Mukačevo

Třebíč–Rachiv

Žďár nad Sázavou–Chust

Nové Město na 
Moravě–Mižhirja

Chotěboř–Tjačiv

Telč–Poljana

◾ Whisky dělá dobré jméno Třebíči i celé Vysočině. FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný na návštěvě v novoměstské nemocnici.
 FOTO: TAMARA PECKOVÁ HOMOLOVÁ

Desatero rad jak správně vybrat pro vaše děti letní tábor
Nabídka letních táborů pro 

děti je široká, ale jak vybrat ten 
správný? 

„Nejlepší způsob je získání 
referencí. Poptejte se známých, 
kamarádů vašeho dítěte. Jistě 
najdete někoho, kdo na tábory 
jezdí. A  jejich rodiče jsou tím 
nejlepším měřítkem. Bez obalu 
vám řeknou, jak to na táboře 
chodí, a jsou tak skvělým zdro-
jem informací,“ radí Jan Burda 
z  Rady dětí a  mládeže kraje 
Vysočina. 

I  když se to možná nezdá, 
řada letních táborů už hlásí 
plno. Pokud ještě nemáte pro 
děti na léto vybráno, je nej-
vyšší čas. Není problém najít 
na internetu nebo v  různých 
inzerátech řadu nabídek. Po-
znat kvalitní tábor nemusí být 
tak náročné. Chce to jen trochu 
času. 

Abychom vám výběr usnad-
nili, nabízíme deset rad, jak 
se v  široké nabídce táborů 
zorientovat.

1. BEZPEČNOST – Bude tábor pro naše dítě bezpečný?
2. CENA – Co všechno zahrnuje cena tábora?
3. DŮVĚRYHODNOST – Je organizátor tábora důvěryhodný?
4. HYGIENA – Vyhovuje tábor hygienickým předpisům?
5. INFORMOVANOST – Máme o táboře dostatek informací?
6. KVALIFIKACE – Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci?
7. PROGRAM – Jaký je program tábora?
8. ROZVOJ – Přinese našemu dítěti tábor něco nového?
9. STRAVOVÁNÍ – Bude na táboře zajištěno kvalitní stravování?
10. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ – Bude na táboře zdravotník?

Kompletní znění všech otázek a další rady a doporučení, včetně 
katalogu táborů najdete na www.tabory-vysocina.cz.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

video na  
novinykrajevysocina.cz
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Projekt havlíčkobrodské nemocnice zvítězil 
v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice

V  listopadu 2014 anonym 
zavolal do Nemocnice Havlíč-
kův Brod a oznámil, že v areálu 
je bomba. Následovala okamži-
tá evakuace několika stovek 
pacientů i  personálu. Tato ne-
příjemná událost, která se navíc 
hned druhý den ráno opakova-
la, vedla k tomu, že nemocnice 
začala pracovat na zvyšování 
bezpečí zaměstnanců i  paci-
entů. V  loňském roce pak vy-
pracovala projekt Ochrana před 
závažným násilným útokem, 
s  nímž zvítězila ve 12. roční-
ku celostátní soutěže Bezpečná 
nemocnice. 

„Od ministerstva zdravotnictví 
jsme získali dotaci,  díky níž jsme 
vyškolili střední management, 
primáře a  vrchní sestry. Teorií 
i  praktickými ukázkami prová-
zí bezpečnostní expert Stanislav 
Kazbunda, který vytipovává kri-
tická místa v  nemocnici a  záro-
veň zdravotníkům ukazuje, jak 
reagovat při různých událostech 
a jak se bránit,“ přiblížila náměst-
kyně pro kvalitu péče havlíčko- 
brodské nemocnice Lada Cetlová. 
„Od našich zaměstnanců máme 
velmi pozitivní reakce, proto bu-
deme ve školeních pokračovat,“ 
doplnila kolegyni náměstkyně 

◾ Bezpečnostní expert Stanislav Kazbunda sestře na Emergency Lence 
Vopršalové ukazuje, že i obyčejná propiska se může stát zbraní.
 FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Oceněné Bezpečné nemocnice
Nemocnice Projekt

1. 
místo

Nemocnice  
Havlíčkův Brod, p. o.

Ochrana před závažným násilným útokem

2. 
místo

Fakultní nemocnice  
Plzeň

Integrace nevidomých osob a osob slabozrakých 
na poskytování bezpečné a kvalitní zdravotní péče

3. 
místo

Nemocnice Rudolfa 
a Stefanie Benešov, a. s.

Vysoce nakažlivé nemoci – filmová dramatizace 
nácviku řešení mimořádné situace

4. 
místo

Fakultní nemocnice 
Olomouc

Prevence záměny pacienta při odběru biologického materiálu

5. 
místo

Nemocnice  
Jihlava, p. o.

Edukační plakát a brožura pro pacienty stomické poradny

Dudáctví patří 
do tradiční lidové 

kultury

Dudy jsou v našem prostředí 
kulturně tradiční, přesto dnes 
vzácný nástroj. Také proto roz-
šířilo dudáctví prestižní Seznam 
nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury Kraje Vysočina. 
Na dudy se u  nás hrálo už ve 
14.  století, na Horácku a  Pod-
horácku bylo dudáctví součástí 
živé lidové kultury v 19. stole-
tí. A ještě v minulém století byl 
dudák nezastupitelným účast-
níkem některých významných 
městských slavností, například 
Morového průvodu v  Brtnici 
nebo Kozimberského posvícení 
v Pacově. Dnes na tento nástroj 
hraje na Vysočině aktivně 14 
muzikantů. 

Hru na dudy vyučují na Zá-
kladní umělecké škole v  Hro-
tovicích. „Chodí k  nám dvě 
žákyně a  jsme otevřeni dalším 
zájemcům. Tento nástroj je 
specifický svým naprosto ne-
nahraditelným zvukem. Naše 
dudačky vystupují sólově, ale 
také je zapojujeme do našeho 
zvonkového souboru, což je dal-
ší unikát, protože jsme jediná 
základní umělecká škola, která 
hru na zvonky učí,“ přiblížil ře-
ditel hrotovické umělecké školy 
Jakub Lojda. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Do sociálních služeb posílá kraj letos přes miliardu korun
Sociální služby v  Kraji Vy-

sočina poskytuje 123 orga-
nizací, které pomáhají lidem 
v nepříznivé životní situaci. Při-
spívají k řešení a zvládání han-
dicapů zdravotních i sociálních. 
Obracejí se na ně lidé, 
kteří své problémy 
často nemohou bez 
pomoci druhých 
řešit. Na provoz 
rozsáhlé krajské 
sítě sociálních 
služeb půjde v  le-
tošním roce více než 
miliarda korun. Částka 
dosahující výše přes 930 milio-
nů korun je ze státního rozpoč-
tu. K ní přidává Kraj Vysočina 
z  vlastního 76 milionů korun 
pro organizace, které zřizuje, 
a dalších 60 milionů korun pro 
ty, které na Vysočině působí, 
ale jejichž zřizovatelem je jiná 
instituce. Peníze jsou určené 
nejen na provoz, ale i na mzdy 
sociálních pracovníků. 

Naplánované jsou 
investiční akce a projekty

„Budeme pokračovat v trans-
formaci příspěvkových orga-
nizací Domov Kamélie Křiža-
nov, Domov Háj a  Domov ve 
Zboží, díky nimž nalezne nový 
domov 130 klientů s mentálním 

a  kombinovaným postižením. 
Doplníme síť ambulantních so-
ciálních služeb pro osoby v do-
mácí péči,“ přibližuje náměstek 
pro oblast sociálních věcí Pavel 
Franěk (ANO 2011). Kraj Vy-
sočina také pamatuje na služby 
pro seniory. Na konci loňského 

roku byl zahájen provoz v nové 
přístavbě Domova pro seniory 
Havlíčkův Brod pro 109 klien-
tů, letos se začne stavět zbrusu 
nové zařízení v areálu jihlavské 
nemocnice s  kapacitou 138 lů-
žek. „Nyní probíhá výběrové 
řízení, bagry na staveniště vyje-
dou v  polovině roku. Na před-
pokládané náklady 400 milionů 
korun přispěje také Ministerstvo 
práce a sociálních věcí padesáti 
miliony korun,“ upřesňuje ná-
městek pro oblast ekonomiky 
a  majetku Martin Kukla (ANO 
2011). 

Letos startuje projekt s  ná-
zvem Tvorba systému sociál-
ně zdravotního pomezí v Kraji 
Vysočina. Tým zdravotně so-
ciálních pracovníků v  kraj-
ských nemocnicích se rozšíří 
a  jejich práce se systémově 
propojí s  činností dalších so-
ciálních pracovníků v  různých 
institucích. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

136 
milionů 

z rozpočtu 

kraje

Březen měsícem 
čtenářů v Krajské 

knihovně Vysočiny

Pestrá nabídka akcí a  služeb 
čeká čtenáře v  měsíci březnu 
v  Krajské knihovně Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě. Je totiž jed-
nou z více než čtyř set veřejných 
knihoven z  celého Česka, které 
se do tradiční akce a  jejího le-
tošního 11. ročníku zapojují. „Po 
celý měsíc budou mít noví čte-
náři možnost registrace zdarma, 
stávající čtenáři, kteří mají upo-
mínku na vypůjčené dokumen-
ty, mohou zase využít ve dnech 
30. a 31. března amnestie na upo-
mínky. Podmínkou je řádné vrá-
cení všech výpůjček,“ prozradila 
ředitelka krajské knihovny Jitka 
Hladíková. Ve dnech 3.–5. března 
se uskuteční Burza knih plná za-
jímavých titulů i žánrů, v březnu 
poznáme Čtenáře roku za Vyso-
činu, tentokrát z řad učitelů, který 
může aspirovat na celostátního 
vítěze soutěže. Přehled všech akcí 
v březnu – měsíci čtenářů najdete 
na www.kkvysociny.cz.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Obchvat Salačovy Lhoty na 
silnici II/128 na Pelhřimovsku se 
v polovině února dostal do důle-
žité stavební fáze. „Po dlouhých 
14 letech majetkoprávních pří-
prav začaly v  pondělí 17.  úno-
ra práce na 2,42 km dlouhém 
silničním úseku, který odvede 
z  obce těžkou dopravu. S  fi-
nancováním stavby za více než 
90 milionů korun pomůže Kraji 
Vysočina evropská dotace,“ in-
formoval před zahájením prací 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD). Trasa 
obchvatu vede volným terénem 
a  kopíruje vrstevnici. Předpo-
kládá se tedy, že práce budou 
probíhat hladce. Stavba si vyžá-
dá minimální dopravní omezení 
v místech křížení se silnicemi na 
Malou a Velkou Černou a obec 
Mezilesí. V  době napojování 
staré a nové silnice II/128 bude 
provoz na dotčených úsecích 
převedený na provizorní pane-
lovou cestu. Obchvat Salačovy 
Lhoty mají stavbaři dokončit 

pro ošetřovatelskou péči Lada 
Nováková.

V  pětce nejlepších Bezpeč-
ných nemocnic roku 2019 figu-
ruje i  Nemocnice Jihlava. Její 
zdravotníci vymysleli a  vydali 
brožuru, která zjednodušuje orien- 
taci v  pomůckách pacientům po 
operaci střev. Ti se totiž musí na-
učit pečovat o střevní vývod. 

Odborná porota rozhodova-
la mezi patnácti přihlášenými 
projekty, které spojovalo téma 
soutěžního ročníku – kontinuál-
ní zvyšování kvality a  efektivity 
zdravotní péče. „Nesmíme usínat 
na vavřínech, ale naopak stále 

myslet na zlepšování podmínek 
vedoucích ke zkvalitňování po-
skytované zdravotní péče,“ uvedl 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD). Soutěž je 
součástí celostátní odborné konfe-
rence Dny bezpečí, na které letos 
vystoupila celá řada odborníků. 

„Dáváme prostor nemocnicím 
sdílet výsledky reálných a úspěš-
ně uskutečněných projektů, které 
přispívají k péči a bezpečnosti pa-
cientů,“ pochvaloval si náměstek 
hejtmana pro oblast zdravotnictví 
Vladimír Novotný (ČSSD).
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

video na  
novinykrajevysocina.cz

◾ Jako populace stárneme. Je proto nutné s vývojem demografické křivky 
počítat a zajistit  více lůžek v domovech pro seniory. FOTO:  LIBOR BLAŽEK

Po čtnácti letech čekání  
se Salačova Lhota dočká obchvatu

v  létě příštího roku. Ve finál-
ních přípravách před počátkem 
stavby je i  obchvat Lukavce na 
silnici II/128 na Pelhřimovsku. 

Pokud hejtmanství získá evrop-
skou dotaci, začít by se mohlo 
už v roce 2021.
 JITKA SVATOŠOVÁ

◾ Hejtman Jiří Běhounek a starosta Salačovy Lhoty Martin Malina 
u nové trasy obchvatu. FOTO: KRAJ VYSOČINA

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na 
dvě pozice:

úřednice/úředník na úseku majetkoprávní 
agendy (odboru majetkového)

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 

v bakalářském studijním programu 
• základní orientaci v oblasti veřejné správy ČR, znalost fungování krajského 

zřízení, zákona č. 129/2000 Sb.
• orientaci v problematice majetkoprávních agend ve veřejné správě, katastru 

nemovitostí
• orientaci ve stavebních projektových dokumentacích a geometrických 

plánech
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové 

vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

nabízíme: 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládané zahájení pracovního poměru 1. 4. 2020
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• zajímavou práci v dobrém kolektivu spolupracovníků

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 
4. 3. 2020 do 12:00 hodin. Plné znění personální inzerce je dostupné na webu  
www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, 
e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

úřednice/úředník na úseku vnitřní správy – 
matrikářka/ matrikář (oddělení ostatních správních 
činností)

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší 

odborné vzdělání
• znalost právních předpisů z oblasti výkonu přenesené působnosti na úseku 

matrik a státního občanství, zejména zákon č. 186/2013 Sb., zákon  
č. 301/2000 Sb., zákon č. 21/2006 Sb., zákon č. 500/2004 Sb.

• přehled v oblasti veřejné správy, zejména znalost zákona č. 129/2000 Sb. 
a zákona č. 128/2000 Sb.

• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové 
vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

nabízíme: 
• pracovní poměr na dobu neurčitou, zahájení pracovního poměru  

od 1. 5. 2020, plný pracovní úvazek
• 10. platovou třídu, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději  
do 5. 3. 2020 do 12:00 hodin. Plné znění personální inzerce je dostupné na webu  
www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, 
e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

tři pozice: úřednice/úředník na úseku 
dopravní obslužnosti v oblasti dispečinku 
a operativního řízení provozu veřejných 
služeb v přepravě cestujících

jedna pozice: úřednice/úředník na úseku investic 
odboru majetkového
Více informací na www.kr-vysocina.cz
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Od března autobusem  
a vlakem s novou jízdenkou

MUDr. Jiří Běhounek  
(nez. za ČSSD),
hejtman Kraje Vysočina 
 

Novinkou ve veřejné vlakové 
i autobusové dopravě na Vysoči-
ně bude od 1. března 2020 jed-
notná přestupní jízdenka VDV 
(Veřejné dopravy Vysočiny). 
První odlišností od původních 
jízdenek bude její nová podoba, 
která v  textové části pamatuje 
i na údaj o časové platnosti jíz-
denky. Jedna integrovaná papíro-
vá jízdenka umožní cestujícímu 
absolvovat cestu mezi obcemi 
za stejnou cenu bez ohledu na 
to, jaký dopravní prostředek si 
k tomu vybral a kolikrát potřebo-
val přestoupit. V případě poříze-
ní jednotné jízdenky se začátkem 
jízdy v autobuse pro cestujícího 
nic nemění, automaticky ji může 
použít pro přestup na jakýkoli 
další dopravní prostředek. V pří-
padě první cesty vlakem s  plá-
nem přestoupit dále na autobus 
je nutné, aby cestující při ná-
kupu jízdenky u  ČD požadoval 
jízdenku VDV. Výjimkou jsou 
přejezdy do jiného kraje nebo 
do sousedního integrovaného 
dopravního systému (IDS JMK, 
IREDO, IDS JK, SID a  PID), 
kdy si cestující jak ve vlaku, 
tak v  autobuse kupuje jízdenku 
nikoli v  tarifu VDV, ale v  tarifu 
dopravce. Cestující o  jízdenku 
v tarifu dopravce při přejezdech 
mezi kraji nemusí žádat, bude 
mu automaticky vydána.

Co je integrovaná papírová 
24hodinová síťová jízdenka? 
Jde o novinku, která cestujícímu 

umožní cestovat po našem regio-
nu všemi integrovanými autobu-
sy a vlaky po dobu 24 hodin od 
okamžiku zakoupení jízdenky. 
Tuto jízdenku může cestující vy-
užít už od 1. března 2020. Bude 
ve dvou verzích, a  to základní 
jednotlivá a  rodinná. Další plá-
nované předplatné jízdné bude 
7denní, 30denní, 90denní nebo 
roční síťové. Cestujícím bude 
k  dispozici v  následujících fá-
zích zavádění nového doprav-
ního systému v Kraji Vysočina, 
stejně jako platba kartou nebo 
využívání e-shopu. K  1. březnu 
2020 se upraví ceny jízdného 
v celém kraji. Nový systém totiž 
vyžaduje zavést jednotný ceník. 
V důsledku toho dojde ke sjed-
nocení ceníků všech dopravců 
do jednoho. Jde o  první změnu 
ceníku od roku 2007. Dosavadní 
slevy pro studenty a seniory zů-
stávají v rámci linek Veřejné do-
pravy Vysočiny ZACHOVÁNY 
a respektovány.

Důležitou informací pro spo-
luobčany využívající regionální 

autobusovou a  vlakovou do-
pravu je i  fakt, že k  1. březnu 
2020 dojde u  autobusové do-
pravy k  dílčím stabilizačním 
úpravám navazujících jízdních 
řádů. Příjemná bude úprava 
výše jízdného v  rámci někte-
rých vybraných přestupů. Ke 
stejným stabilizačním změnám 
dojde i na dráze, a to k 16. břez-
nu 2020.

Tento další krok ukazuje, že 
VDV je živý a  stále rozvíjející 
se systém, který se maximálně 
snažíme přizpůsobit přeprav-
ním potřebám většiny cestují-
cích. Děkuji Vám za trpělivost.

Více informací na webu  
www.verejnadopravavysociny.cz.

Poznámka:  
Informace o novinkách ve veřejné 
autobusové i vlakové dopravě se 
týkají pouze spojů objednávaných 
Krajem Vysočina v rámci systému 
Veřejné dopravy Vysočiny. U spojů, 
které jsou doobjednávány obcemi, 
není možné využívat integrační 
výhody.

Na Vysočině jdeme s dobou
Martin Kukla (ANO 2011),
náměstek hejtmana Kraje Vysočina 

Naše zdraví 
a  zdraví celé naší 
rodiny má být 
vždy na prvním 
místě. Přejeme 
si ho do nového 

roku, k  narozeninám, svátku 
a všichni víme, že je to to nejdů-
ležitější. Nicméně ruku na srdce, 
už se vám někdy stalo, že jste od-
ložili návštěvu lékaře nebo snad 
i operaci s argumentem, že na to 
teď nemáte čas? Pravděpodobně 
většina z nás ví, o čem mluvím. 

Proto mě velmi těší, že u nás na 
Vysočině, konkrétně v  Nemoc-
nici Jihlava, začala v  závěru 
ledna fungovat tzv. jednodenní 
chirurgie, která, jak se shodují 
odborníci, má být budoucností 
zdravotnictví. S nápadem přišel, 
a  já mu to za to velmi děkuji, 
jihlavský ortoped Zdeněk Faltus, 
který neváhal a pustil se do reali-
zace. Jednodenní chirurgie slouží 
především pacientům, kteří pod-
stupují artroskopické výkony. 
Ti ráno nastoupí do nemocnice, 
lékaři provedou zákrok, násled-
ně se pacient přesune na dospá-
vací lůžko, kde je pod kontrolou 

zdravotníků, a  přibližně za pět 
hodin po operaci je propuštěn 
domů a doléčování probíhá am-
bulantně. Jednodenní chirurgie 
má v  jihlavské nemocnici fun-
govat dva dny v týdnu, většinou 
v  pátek a  v  sobotu, a  využívat 
bude operačních sálů, které by 
v  tyto dny obsazené nebyly. Je 
to skvělý nápad, který jsem od 
počátku podporoval, a je skvělé, 
že efektivně propojuje veřejný 
sektor se soukromým. Věřím, že 
praxi ocení především pracovně 
vytížení pacienti, kteří by jinak 
váhali, zda zákrok podstoupit 
a ležet několik dní v nemocnici.

Pestrá krajina
Miloš Vystrčil (ODS),
zastupitel Kraje Vysočina,  
senátor
 

Na konci ledna 
jsem se zúčastnil 
na České země-
dělské univerzitě 
v  Praze konferen-
ce s názvem Pest-

rá krajina. Zjednodušeně řečeno 
jsem měl na konferenci možnost 
si vyslechnout, jakým způsobem 
se osvícení zemědělci stara-
jí a mohou starat o krajinu a že 
dobrý zemědělec – dobrý hospo-
dář, který myslí na budoucnost, 
je vlastně zároveň výrobcem 
i „zahradníkem“. 

Svůj příspěvek jsem se 
však rozhodl napsat zejména 

kvůli jiné věci, o  které se na 
konferenci také hodně mlu-
vilo. V  naší zemi je obrovské 
množství vlastníků půdy, kteří 
na půdě nehospodaří, nýbrž ji 
pronajímají různým hospodá-
řům – například soukromým 
zemědělcům, družstvům a  dal-
ším společnostem. V  naprosté 
většině je tomu u těchto na své 
půdě nehospodařících vlastníků 
tak, že mají nájemní smlouvu, 
inkasují peníze nebo naturálie 
a o stav půdy na svých pozem-
cích se v  podstatě nestarají. 
Leckdy ani přesně neví, kde se 
jejich pozemky nacházejí.

Jinými slovy tyto na půdě ne-
hospodařící vlastníky nezajímají 
osevní postupy, způsoby hnojení 
a další prováděné či neprováděné 

činnosti související s péčí o půdu 
na jejich pozemcích. Cílem mého 
příspěvku je vlastníky, možná 
leckdy i velké ochránce přírody 
a  životního prostředí upozornit 
na to, že z pozice vlastníka mají 
možnost právě správné nakládá-
ní s půdou na svých pozemcích 
v  rámci stanovení podmínek 
uvedených například v  nájemní 
smlouvě zásadně ovlivnit.

Je tedy na každém z nás, kte-
ří pronajímáme na zemědělskou 
produkci třeba i jen malý kousek 
pozemku, abychom se zajímali 
a  případně ovlivňovali způsoby, 
jak se s půdou na těchto našich 
pozemcích nakládá. Můžeme 
tím našemu životnímu prostředí 
pomoci mnohem více, než by se 
na první pohled zdálo.

Společným úsilím posílíme  
morální hodnoty společnosti

Pavel Franěk (ANO 2011),
náměstek hejtmana Kraje Vysočina 

Rád přináším 
dobré zprávy a bý-
vám nakloněn ta-
kovým aktivitám 
a organizacím, kte-
ré pomáhají hendi-

kepovaným a nemocným, osamě-
lým seniorům, sociálně slabým 
rodinám, osobám na okraji spo-
lečnosti a dalším skupinám, které 
se ocitly v tíživé životní situaci.

Kraj Vysočina bude i  letos 
podporovat projekty v  oblasti 
dobrovolnictví a  neformální po-
moci osobám závislým na po-
moci jiné osoby v  našem kraji. 
To je dobrá zpráva pro dobro-
volnická centra v  našem kraji, 

která v rámci svých programů vy-
sílají dobrovolníky do sociálních 
a zdravotních zařízení v kraji.  

Vím, že mnozí z  vás jste za-
angažováni do různých spolků, 
jako je např. Svaz dobrovolných 
hasičů, Československý červený 
kříž, dále do tělovýchovných or-
ganizací, turistických, okrašlova-
cích či ekologických spolků. Spo-
lupodílíte se na rozvoji morálních 
hodnot společnosti, jako jsou so-
lidarita, přátelství, úcta, tvořivost, 
péče o  rozvoj budoucí generace, 
ochrana životního prostředí atd.

O to větší radost mám z toho, 
že na krajském úřadě se utvořila 
skupinka dobrovolníků, která se 
může pyšnit nálepkou „úředník-
-dobrovolník“. Několikrát v  mi-
nulém roce navštívili sociální 

zařízení v  kraji, aby svůj volný 
čas strávili s  klienty popovídá-
ním, procházkou, zpěvem, sdí-
lením zkušeností a  dovedností. 
I  letos v  této aktivitě budou po-
kračovat a rozšíří své řady o další 
kolegy. A  já budu tento spole-
čensky odpovědný přístup ze své 
pozice plně podporovat, protože 
dobrovolník nejen dává, ale zís-
kává dobrý pocit ze smysluplné 
práce, nové dovednosti a nezapo-
menutelné zážitky. S ohledem na 
stárnutí populace bude společnost 
potřebovat více dobrovolníků pro 
lidi, kteří se bez jejich pomoci 
jednoduše neobejdou.

Tak zkusme společně dělat 
svět lepší, věnujme část svého 
času člověku, organizaci nebo 
místu, kde žijeme.

Spolupráce se Zakarpatskou  
oblastí Ukrajiny pokračuje

Milan Plodík (KSČM),
zastupitel Kraje Vysočina
 

Členové Stálé 
konference a dob-
ročinného spolku 
ViZa na své po-
slední cestě na 
Zakarpatí v  lednu 

letošního roku navštívili a  po-
soudili několik nových projektů, 
které by mohly být zařazeny pro 
realizaci v  letošním roce, pří-
padně u některých s přechodem 
do roku 2021. Zároveň jsme si 

prohlédli již některé zrealizova-
né projekty z  minulosti. Jsem 
rád, že zejména v  oblasti škol-
ství se udělalo mnohé a je radost 
vidět děti ve školkách a školách, 
jak jsou vděčné za nová okna, 
sociální zařízení, topení, nebo 
třídy pro výuku českého jazy-
ka. Vybrané projekty budou po 
projednání a  schválení ve Stá-
lé konferenci ViZa předloženy 
krajským zastupitelům. Důle-
žité je rovněž připomenout, 
že tato spolupráce probíhá už 
i na úrovni partnerských měst, 

například z české strany se jed-
ná o  města Jihlava, Pelhřimov, 
Žďár nad Sázavou, Chotěboř, 
Nové Město na Moravě a  jsou 
připravena další města. Stejně 
tak probíhá spolupráce mezi 
Krajem Vysočinou a  Zakarpat-
skou oblastí Ukrajiny na úrov-
ni policie a  hasičů. Věřím, že 
i po podzimních volbách budou 
nově zvolení zastupitelé pokra-
čovat v již 12 let fungující spo-
lupráci s  touto částí Ukrajiny, 
která, a  třeba právě proto, byla 
dříve součástí ČR.

Jsem rád za stipendia pro mediky
Vít Kaňkovský (KDU-ČSL),
poslanec a zastupitel  
Kraje Vysočina

Před čtyřmi lety 
jsem tehdejšímu 
vedení našeho kra-
je (ČSSD s  pod-
porou KSČM) 
navrhl, aby zřídilo 

institut stipendií pro studenty 
medicíny. Chtěl jsem motivovat 
budoucí lékaře, aby po promoci 
nastoupili do nemocnic na Vy-
sočině, a  ne do zahraničí nebo 
do velkých měst. Už tehdy se 
totiž zvlášť v našem venkovském 

kraji začal projevovat nedostatek 
lékařů. 

Odpovědí mi byl úsměšek na 
tvářích krajských radních. Zřej-
mě si řekli: „Co nám to ta opo-
zice zase vymýšlí.“ A  ejhle, po 
volbách 2016 neuplynul ani půl-
rok a nové vedení kraje (nicméně 
zdravotnictví zůstalo v  barvách 
ČSSD) motivační stipendia pro 
mediky zavedlo. Udělalo tak 
s velkou slávou a během uplynu-
lých tří let se za to i opakovaně 
pochválilo.

Když dáte konstruktivní ná-
vrh a někdo jej odmítne, aby si 
ho pak vzal za vlastní, může vás 

to naštvat. Já to ale beru s nad-
hledem a nejsem naštvaný, zvlášť 
když se tu podobná věc nestala 
poprvé. Naopak mám radost, že 
se nápad z dílny KDU-ČSL ujal 
a že za tři roky fungování stipen-
dií už týmy důležitých oddělení 
vysočinských nemocnic rozšířila 
řada mladých lékařů.

Ať už letošní krajské volby 
dopadnou jakkoli, budu rád, 
když se po nich nebude řešit, 
KDO návrh dává, ale CO navr-
huje. A budu rád, když se nové 
vedení kraje nebude tvářit, že ho 
opozice otravuje, ale uzná, že ob-
čas se opozici vyplatí naslouchat. 

Alzheimer centrum v Třebíči se postupně plní
Miloš Hrůza (ANO 2011),
zastupitel Kraje Vysočina 

V  listopadu 
loňského roku 
bylo slavnost-
ně otevřeno IGF 
Alzheimer cen-
trum v  Třebíči. 

Toto zařízení patří mezi největší 
a  nejmodernější centra toho-
to druhu v  Kraji Vysočina. Po 

bezmála tříměsíčním provozu 
je v  centru 18 klientů, přičemž 
zhruba 90 % z  nich je z  naše-
ho kraje. Zařízení o  kapacitě 
125  lůžek provozuje soukromý 
subjekt. Do krajské sítě mají 
nyní zařazeno 50 lůžek a finanč-
ně na provoz přispívá dle svých 
zásad i město Třebíč. O klienty 
se v této chvíli stará 39 stálých 
zaměstnanců. Vzniknout by tu 
měla nově čtyři odlehčovací 

lůžka a chystá se otevření den-
ního stacionáře. Ve spolupráci 
s  městem se plánuje zvelebení 
přilehlé zahrady. Ta by měla 
sloužit nejenom klientům sa-
motného centra, ale i široké ve-
řejnosti. Chloubou nového cen-
tra je také moderně vybavená 
kuchyň. Nové Alzheimer cen-
trum v Třebíči tak nabízí svým 
klientům širokou škálu služeb 
včetně nadstandardní péče.

Povzbuzení z Číhoště
Čeněk Jůzl (KDU-ČSL),
zastupitel Kraje Vysočina  

Před 70 lety, 
25. února 1950, 
byl ve vězení es-
tébáky utlučen 
kněz, kterého měli 
lidé rádi a  který 

nic špatného neudělal. Soudruzi 
ho ale potřebovali očernit jako 
podvodníka, aby potlačili církev. 
Po jeho smrti jeho tělo zahraba-
li mezi cirkusová zvířata v rohu 

hřbitova a  tím pro ně skončil 
případ Josef Toufar. Chtěli ho 
vymazat z paměti lidí.

Jenže to, co zanechal v  srd-
cích obyčejných lidí na Havlíč-
kobrodsku, vymazat nešlo. A tak 
po čtyřiceti letech polopravd za-
čala na povrch vycházet pravda. 
A to, čeho se tehdejší mocní nej-
více báli – totiž aby se dějiště ne-
vysvětlitelného pohybu oltářní-
ho křížku stalo poutním místem 
– se dnes stalo skutečností. Na 
koncertu Hradišťanu v  Číhošti 

řekl jeho primáš Jiří Pavlica, že 
„přináší pozdrav z poutního mís-
ta Velehrad novému poutnímu 
místu Číhošť“. 

Tyto paradoxy naší nejnovější 
historie jsou povzbuzením i pro 
nás. I  my můžeme doufat, že 
jednou vyjde najevo plná pravda 
o  těch dnešních mocných, kteří 
nám říkají polopravdy, vodí nás 
za nos a vyvolávají strach a zá-
vist. A třeba to nebude trvat ani 
těch čtyřicet let jako u  Josefa 
Toufara. 

Další miliony na Hospodaření v lesích 2020
Zmírnění následků kůrovco-

vé kalamity a  podpora obnovy 
lesních porostů na Vysočině. To 
jsou hlavní účely dotačního pro-
gramu v  rámci Fondu Vysočiny 
s  názvem Hospodaření v  lesích 
2020. V krajské pokladně je vy-
členěných minimálně 30 milionů 
korun. „Program není soutěžní, 
žádosti proto vyřizujeme prů-
běžně podle času podání. Je však 
důležité splnit podmínky výzvy 

a hlavně podat žádost včas, tedy 
v  termínu od 16. března do 16. 
dubna 2020,“ uvedl radní Kra-
je Vysočina pro oblast život-
ního prostředí Martin Hyský  
(ČSSD). 

Žádosti mohou majitelé lesů 
nebo lidé v  lesích hospodařící 
předkládat v  papírové podo-
bě, elektronicky přes podatelnu  
posta@kr-vysocina.cz nebo 
prostřednictvím datové schránky. 

„Není překážkou, že majitelé 
lesů na území Vysočiny v  loň-
ském roce žádali a uspěli, o po-
moc se mohou obrátit znovu,“ 
upřesnil radní Martin Hyský 
s  tím, že minimální výše dota-
ce je 10 tisíc korun, maximální 
500 tisíc. 

Detaily k  programu včetně 
údajů na kontaktní osoby najdete 
na webu www.fondvysociny.cz. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Hlasování: Zlatá jeřabina a Skutek roku
Hlasovat o Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 se bude během ce-

lého března, a to ve dvou kategoriích ankety: 1. kategorie Kulturní aktivita a 2. ka-
tegorie Péče o  kulturní dědictví. Popis jednotlivých počinů naleznete v  březnu na 
stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/pocinroku. Ocenění a finanční dar 
získají v obou kategoriích tři počiny s nejvyšším počtem hlasů.

Od 1. března 2020 můžete hlasovat v 16. ročníku krajské ankety Zlatá jeřabina, a pod-
pořit tak zajímavou kulturní akci nebo příkladnou obnovu památky.

Přehled kulturních aktivit nominovaných do Zlaté  
jeřabiny – Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019

Kulturní aktivita Péče o kulturní dědictví

1. Antropologická expozice / Humpolec 1. Arnolec / Obnova kaple sv. Anny

2. Balady a romance (Rock for Portimo) / Nové Město na Moravě 2. Horní Paseka (Zahrádka u Ledče nad Sázavou) / Restaurování 
vitrážových oken a obnova zvonu v kostele sv. Víta

3. Den tiskařů v Kralicích nad Oslavou / Kralice nad Oslavou 3. Chotěboř / Obnova kašny na náměstí T. G. Masaryka

4. Děti Antonína Kaliny v Třebíči / Třebíč 4. Jaroměřice nad Rokytnou / Obnova mostů v zámeckém parku

5. Dvořákovy vylomeniny / Havlíčkův Brod 5. Jihlava / Obnova středověkého krovu a střešního 
pláště kostela sv. Jakuba Většího

6. Evropský festival filozofie / Velké Meziříčí 6. Jihlava / Restaurování Mariánského sloupu se 
sochami světců na Masarykově náměstí

7. Festival řemesel a vyznání / Horní Dubenky 7. Jimramov (Trhonice) / Postupná obnova vodního mlýna č. p. 15

8. Halloween na zámku Brtnice / Brtnice 8. Křižánky / Obnova pily u domu č. p. 7 v Českých Křižánkách

9. Havíření 2019 / Jihlava 9. Mohelno / Oprava střechy věže kostela Všech svatých

10. James Bond v Přísece / Příseka 10. Mrákotín (Praskolesy) / Oprava kamenných 
zídek na území památkové zóny

11. Jihlava k Vánocům 2019 / Jihlava 11. Nová Říše / Obnova poklony Panny Marie Bolestné

12. Karlík a továrna na čokoládu / Jihlava 12. Plandry / Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého

13. Koncerty tak trochu jinak / Jihlava 13. Počátky / Rekonstrukce vily č. p. 340

14. KoresponDance 2019 / Žďár nad Sázavou 14. Světlá nad Sázavou / Postupná obnova 
zámku (kompletní obnova fasád)

15. Martínkovské krojované hody / Martínkov 15. Štoky (Petrovice) / Obnova kostela Povýšení sv. Kříže

16. Se zlatou růží v erbu / Doupě 16. Třebíč / Restaurování uměleckých děl (soch a plastik) 
ve veřejném prostoru Masarykova náměstí

17. Svobodná třicítka / Jihlava 17. Velké Meziříčí / Restaurování maleb 
a štukové výzdoby arkád na zámku

18. Tři oříšky pro popelku / Chotěboř 18. Vílanec / Obnova ohradní zdi hřbitova vč. restaurování brány

19. Vrchovina, krabatina, mrchovina / Humpolec 19. Žďár nad Sázavou / Rekonstrukce původních oken 
v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

20. XV. ročník festivalu historického šermu, hudby 
a tance Zubštejn / Bystřice nad Pernštejnem 20. Želetava / Restaurování drobné sakrální architektury

Jak hlasovat?
v termínu od 1. do 31. března 2020

■ elektronicky na www.kr-vysocina.cz/pocinroku  
     (hlas je nutné potvrdit přes e-mail)
■ prostřednictvím originálního anketního lístku zaslaného  
     na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57,  
     587 33 Jihlava s označením „POČIN ROKU“

Pravidla
■ každý může zaslat pouze jeden hlas pro  
     jednu akci v každé kategorii
■ více informací naleznete na webových stránkách  
     Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/pocinroku

V areálu krajského úřadu roste lípa  
zasazená prezidentem Václavem Havlem

V areálu sídla Kraje Vysočina 
v Jihlavě roste strom zasazený prv-
ním polistopadovým prezidentem. 
V  roce 2002 navštívil Vysočinu 
prezident Václav Havel, který spo-
lu s  tehdejším hejtmanem Fran-
tiškem Dohnalem a  španělským 
velvyslancem Santiago Cabana-
sem zasadil lípu – strom Evropské 
unie. Další památný strom, ten-
tokrát jeřáb ptačí, přibyl v  areálu 
v roce 2006 u příležitosti oslav pá-
tého výročí přidělení jména kraji 
Vysočina. Vysočina je kraj, který 
si prezidenti oblíbili. T. G. Masa-
ryk strávil na Vysočině počátkem 
století téměř celé prázdniny, když 
chtěl poznat kraj, odkud pocházel 
Karel Havlíček Borovský. Edvard 

Beneš si zase vybral zámek v Ná-
měšti nad Oslavou jako své letní 
sídlo. S  Vysočinou bylo spjaté 
i dětství a dospívání Václava Hav-
la, který vyrůstal nedaleko Křiža-
nova. V prezidentské éře navštívil 
Václav Havel Vysočinu několikrát, 
stejně jako jeho následovník Vác-
lav Klaus. Druhého polistopado-
vého prezidenta Vysočina vítala 
v letech 2004, 2007 a 2010. V roce 
2014 si osm měst regionu prohlédl 
prezident Miloš Zeman, který kraj 
do roku 2019 navštívil ještě čtyři-
krát. A není tajemstvím, že Miloši 
Zemanovi Vysočina, a především 
Nové Veselí na Žďársku, kde má 
chalupu, přirostly k srdci.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

V březnu můžete hlasovat  
pro Skutek roku 2019

Hlasování veřejnosti v  an-
ketě Skutek roku 2019 startuje 
1.  března. Jen hlasy veřejnosti 
rozhodnou o  pořadí nominova-
ných skutků ve třech oblastech 
fyzických osob. Hlasovat může-
te po celý březen. Cena Skutek 
roku je výrazem poděkování 
a  ocenění aktivit všech, kteří 
v  roce 2019 vykonali pro kraj 
něco mimořádného nad rámec 
svých povinností, a to často bez 
ohledu na svůj osobní prospěch. 
„Na Vysočině žije celá řada lidí, 
kteří svůj čas věnují dobré věci, 
pomoci druhým, dobrovolnic-
tví, a  svými činy tak posilují 
sociální soudržnost a  zvyšují 
kvalitu naší občanské i  kulturní 

společnosti. Měli bychom na 
ně upozornit a  poděkovat jim,“ 
zdůraznil radní Kraje Vysočina 
a  politik Projektu Zdravý Kraj 
Vysočina a  MA21 Martin Hys-
ký (ČSSD). Hlasovat můžete 
pro počiny fyzických osob na  
www.kr-vysocina.cz/pocinroku 
v  termínu od 1. do 31. března 
2020. 

Hlasovat může kdokoli, a  to 
jednou ve všech oblastech. Své 
favority můžete vybírat cel-
kem ve třech oblastech – soci-
álně-zdravotní; volný čas dětí 
a mládeže a poradenství, osvěta, 
vzdělávání. Projekty právnic-
kých osob vyhodnotí odborná 
porota. 

◾ Prezident Václav Havel při první návštěvě Vysočiny zasadil na nádvoří 
sídla Kraje Vysočina pamětní lípu. Vlevo přikládá ruku k dílu první hejt-
man František Dohnal a vpravo španělský velvyslanec Santiago Ca-
banas.
  FOTO: KRAJ VYSOČINA

1. kategorie | Kulturní aktivity roku 2019
Název akce, pro kterou hlasujete:

2. kategorie | Péče o kulturní dědictví v roce 2019
Název akce, pro kterou hlasujete:

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

Souhlasím se zpracováním osobních  
údajů pro účely ankety Zlatá jeřabina 2019.

ANKETNÍ LÍSTEK

1. kategorie | Kulturní aktivity roku 2019
Název akce, pro kterou hlasujete:

2. kategorie | Péče o kulturní dědictví v roce 2019
Název akce, pro kterou hlasujete:

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

Souhlasím se zpracováním osobních  
údajů pro účely ankety Zlatá jeřabina 2019.

ANKETNÍ LÍSTEK
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Každodenní snadné užívání
Samotná aplikace je snadná - můžete 
jednoduše polykat kapsle, nebo si objednáte 
prášek, který rozmícháte ve sklenici a vypijete. 
Zajímavá je také možnost minerály ve formě 
prášku použít k vytvoření přírodní pleťové 
masky a dodat své pokožce posilnění nejen 
zevnitř, ale i zvenku.

Minerály v prášku
695 Kč za balení 400 g

Minerály v kapslích
1038 Kč za balení 400 g

Využijte výhodnou nabídku při nákupu 2 a více kusů

Sleva od
2 Ks
3 Ks
4 Ks
6 Ks
12 Ks

Prášek (cena za Ks)
645 Kč
620 Kč
600 Kč
580 Kč
556 Kč

Kapsle (cena za Ks)
963 Kč
926 Kč
896 Kč
866 Kč
830 Kč

Skutečné zkušenosti s užíváním minerálů
Vážení, jsou to již čtyři roky, co jsem četla v časopise váš leták o Schin-
deleho minerálech a jejich léčebných schopnostech. V tu dobu jsem 
měla velké problémy s patami - značné bolesti při chůzi i došlapování 
a problémy s kloubní artrózou na rukách. Léčba nepomáhala, proto 
jsem si na zkoušku objednala minerály a začala je užívat.
Po třech měsících užívání vymizely bolesti pat i kloubů na rukách. 
Vaše minerály beru již čtyři roky a jsem spokojená, v pohodě a fit!
Děkuji a objednávám další dvě balení.
Marie Zeisková, Moravský Krumlov

Zdravotnický prostředek
pro každého, bez rozdílu věku
Schindeleho minerály jsou ideální podpora pro mladý organismus, 
který potřebuje očistu a povzbuzení, ale také pro seniory, trpící 
potížemi souvisejícími s věkem. Tato „léčivá hornina“ přináší pozitiv-
ní účinky v široké škále obtíží. Působí blahodárně při překyselení
a zažívacích potížích a ulevuje od obtíží souvisejících s revmatoidní 
artritidou či dna, což prokázala nezávislá univerzitní studie.

Jedná se o certifikovaný zdravotnický prostředek, který na rozdíl od 
doplňků stravy prochází velkým množstvím kontrol a testů, které 
dokazují jeho účinky i zdravotní nezávadnost.

Co vše Schindeleho minerály obsahují
Kyselina křemičitá, měď, hořčík, chrom, železo, nikl, vápník, kobalt, 
draslík, vanad, mangan, titan, sodík, bor, zinek, molybden.

SCHINDELEHO
MINERÁLY 
Nečekaný zdroj zdraví 
čistě přírodního původu

Že ještě neznáte Schindeleho 
minerály? Tak pozorně čtěte 
následující řádky. Jejich pozitivní 
účinky na organismus doložily 
svými zkušenostmi tisíce spokoje-
ných zákazníků u nás i v Rakousku, 
kde dochází k těžbě. Ano, tento 
zcela přírodní produkt se skuteč-
ně doluje z hlubin země. Jedná se 
o horninu unikátních vlastností, 
jemně rozemletou do formy 
prášku, která se již přes 30 let těží 
v oblasti Dolních Rakous. Pokud se 
tedy snažíte hledat přírodní alterna-
tivy k lékům či různým prospěšným, 
ale chemickým přípravkům, jsou 
Schindeleho minerály pro vás tím 
pravým.

Certifikace
je známkou kvality
Zvýšení kvality života, snížení únavy, 
skleslosti a špatné nálady prokázaly 
jak testy tohoto certifikovaného 
zdravotnického  přípravku, tak i reál-
né zkušenosti uživatelů. Příroda 
někdy dokáže pomáhat velkou 
silou a díky stránce www.kamenne-
zdravi.cz mohou nyní i čeští zákaz-
níci najít cestu k tomuto produktu. 

Pro sebe a své blízké jednoduše objednejte na www.kamennezdravi.cz nebo na telefoním čísle 777 690 712.

Přidejte se k tisícům spokojených zákazníků, kteří používají Schindeleho minerály a žijí díky jeho účinkům spokojenější život.     
Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, T: 233 310 574 • M: 777 337 909, 777 690 712

Za vaši zkušenost
při dalším nákupu
plechovka zdarma.

Již 30 let garance 100 % přírodního  původu
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KOTLÍKOVÉ DOTACE 2020  
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ STÁLE POKRAČUJE - PŘIJEDU, 
ZPRACUJI A PODÁM VAŠI ŽÁDOST O DOTACI 

Tel.: 607 654 821 
www.s-projekt.webnode.cz  

 MÁTE KOTEL NA TUHÁ PALIVA A CHCETE NOVÝ KOTEL? 
 DOTACE: tepelné čerpadlo, automat na pelety max. 80 

% - 120 000 Kč, kotel na dřevo s akumulační nádrží 
(ruční přikládání) max. 80 % - 100 000 Kč, plynový 

kondenzační kotel max. 75 % -  95 000 Kč 
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Uzávěrka příštího čísla 
12. března 2020  

Distribuce  
od 23. března 2020 



Nejbližší prodejna

BRILAS Jihlava  - Srázná 4837/19 (1. patro)

BRILAS Brno-Bohunice  - Traťová 653/3
BRILAS Brno-Žabovřesky  - Sochorova 1

KOMPLETNÍ  
NABÍDKA PRSTENŮ NA

WWW. B RI LAS.CZ
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STROJNÍK CHLADÍRENSKÉHO  
ZAŘÍZENÍ
(po zapracování možnost výdělku až 36 000 Kč)
Pracovní náplň
• obsluha a elektro údržba na  

energocentrech
• dvousměnný nepřetržitý provoz

ELEKTROMECHANIK STROJŮ 
A ZAŘÍZENÍ
(po zapracování možnost výdělku až 34 000 Kč)
Pracovní náplň
• údržba strojů a zařízení
• 3 směnný provoz
Požadujeme
• SOU/SŠ vzdělání v oboru elektrikář, 

elektromechanik 
• vyhláška č. 50/1978 Sb., § 5,  

(§ 6 pro samostatnou činnost výhodou) 
• manuální zručnost, praxe v oboru výhodou

VRCHNÍ MISTR
Pracovní náplň
•  Kvalifikovaně vede, kontroluje a koordinuje 

činnost středisek závodu CZ 333 – J
•  Jedná se Státní veterinární správou, zodpovídá 

za dodržování výtěžnostních norem 

a technologické kázně. Podílí se na zpracování 
návrhu na technické vybavení závodu  

Požadujeme
• SŠ potravinářského směru
• znalost práce na PC (MS Word, Excel), 
• znalost programu SAP výhodou
• samostatnost, flexibilita

KLASIFIKÁTOR JATEČNÝCH ZVÍŘAT
Pracovní náplň
•  klasifikace jatečných prasat a skotu dle 

prováděcích vyhlášek a předpisů EU
Požadujeme
•  min.SOU s výuč.listem zemědělského nebo 

veterinárního směru výhodou
•  znalost práce na PC

Pro všechny pozice nabízíme
• zázemí stabilní společnosti 
• k výdělku dále navíc zaměstnanecké benefity 

(25 dnů dovolené, zaměstnanecké balíčky, 
závodní stravování, svačiny zdarma, příspěvek 
na penzijní připojištění, příspěvek na 
dopravu, systém cafeterie, příspěvek na volný 
čas a zdraví zaměstnanců 

• možnost profesního růstu
• nástup možný ihned

V případě zájmu zasílejte svůj strukturovaný životopis na e-mail:
personalni@ku.cz (Iva Bartejsová, tel.: +420 567 577 061),

případně je k dispozici dotazník na www.kosteleckeuzeniny.cz/
volna-pracovni-mista.html nebo na vrátnici naší firmy.

Kostelecké uzeniny a.s. – výrobní potravinářská společnost  
se sídlem v Kostelci u Jihlavy, hledá vhodné kandidáty na pozice:
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Klubový večer probíhá ve vzdělávacím centru PodpoVRCH, které je součástí Zoo Jihlava. Vchod do 
centra je u hlavního vstupu zoo. K účasti na Klubovém večeru není potřeba vstupenka do zoo. Začátek 
programu je vždy v 17.00. Předpokládaná délka přednášky je cca 90 minut. Vstupné, které se                            
v hotovosti platí na místě, je 40 Kč. Na tento program není potřeba žádná rezervace. Účastníci mohou 
bezplatně využít parkoviště.

5. 3. 2020

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
Březinovy sady 5642/10, Jihlava

+420 567 573 730, info@zoojihlava.cz
www.zoojihlava.cz

Táborský cestovatel Pavel Mráz nás vezme do středoasijského státu, jehož 90% území leží výše 
než 1000 m nad mořem a 35% dokonce výše než 3000 m n. m. Společně navštívíme hlavní město 
Biškek (dříve Frunze), historické město Oš a Ferganskou kotlinu při hranicích s Uzbekistánem, 
vysokohorské jezero Issyk-kul v pohoří Tan-šan s hladinou ve výšce naší Snežky i hliněné vesnice 
v Alajském údolí. Projedeme třítisícové průsmyky a pohlédneme na hřeben Pamíru s dominující 
horou Pik Lenina (7134 m n. m.). A chybět nebudou „ani zážitky“ s kyrgyzskými auty, silnicemi 
nebo policií.

Kyrgyzstán – Země pastevců, jurt a velehor

Po skončení přednášky můžete využít
možnost procházky s průvodcem k výběhu kočky Arabské

Večerní prohlídka
se zoologem

 Prohlídka je  vhodná pro děti od 12 let.
V průběhu prohlídky je možné odejít dříve dle potřeby.  

Chcete zjistit, jak se chovají zvířata v jihlavské zoologické 
zahradě po zavírací době? Využijte možnosti prohlédnout 

si ji při večerní prohlídce s průvodcem. 

NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU
V ceně prohlídky je průvodce a parkování  na hlavním parkovišti.

19. 3. 2020

Začátek v 18 hod. na hlavní pokladně zoo. Cena prohlídky je 215,- Kč za osobu. 
Kapacita 15 míst.  Předpokládaná délka prohlídky  je cca 120 minut. 

www.zoojihlava.cz
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Uzávěrka příštího čísla je 12. března 2020 a distribuce plánovaná od 23. března 2020. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

Havel MOUKA

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

mouka@regvyd.cz
602 557 777

Vít VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

vrbicky@regvyd.cz
603 786 170



REGION

Dvacet let Kraje Vysočina připomínají 
zábavné narozeninové karnevaly

Kraj Vysočina, periodický tisk, pro Kraj Vysočina 
vydává Regionální vydavatelství, s.r.o., 
Krakovská 201/14, Olomouc 779 00, IČ: 27846717
Kraj Vysočina – měsíčník / vydání 2020/2 / vychází 
24. 2. 2020 v Kraji Vysočina v nákladu 232 000 ks / 
Registrováno pod číslem MK ČR E 14751 / Uzávěrka 
dalšího vydání 12. 3. 2020 / nevyžádané příspěvky 
nevracíme /neprodejné/ Distribuce: Česká pošta, s.p. 
/ Reklamace na dodávky novin na čísle 602 557 777 
nebo na e-mailu mouka@regvyd.cz

Redakce: Juraj Aláč (šéfredaktor), Monika Brothán-
ková, Eva Fruhwirtová – redakce.vysocina@regvyd.cz

Redakční rada: Miroslav Houška, Vladimír Novotný, 
Jiří Běhounek, Jana Fischerová, Pavel Pacal, Ivana 
Šteklová, Zdeněk Kadlec, Miloš Hrůza, Helena 
Vrzalová, Jan Ondruš, Juraj Aláč

Inzerce: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 
602 557 777, Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.
cz, 777 174 407

www.novinykrajevysocina.cz
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◾ První karnevalovou zastávkou byla o třetí únorové neděli Třešť. Místní kulturní dům se zapl-
nil dětmi, jejich rodiči a prarodiči do posledního místa.   

5. 3. ČTVRTEK
17.35 SPRINT ŽENY

6. 3. PÁTEK
17.30 SPRINT MUŽI

7. 3. SOBOTA
14.00 ŠTAFETA ŽENY
17.00 ŠTAFETA MUŽI

8. 3. NEDĚLE
11.45 HROMADNÝ START ŽENY
13.45 HROMADNÝ START MUŽI

www.biathlonNMNM.cz

BMW IBU WORLD CUP
BIATHLON
SVĚTOVÝ POHÁR V NMNM

NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ  5.—8. 3. 2020

NMNM SP20 inz_236x215 912002167_press.pdf   1   10.02.2020   10:04

Přijďte potrénovat 
svou paměť

Vysočina se i  letos zapojí 
do Národního týdne trénování 
paměti. V  sídle Kraje Vysočina 
v  Jihlavě se uskuteční v  úterý 
17. března od 10:00 do 13:00 ho-
din workshop s názvem Desatero 
dobrých rad pro mozek a paměť. 
Certifikovaná trenérka paměti 
Jana Vejsadová poradí, jak zlep-
šit paměť a jak se udržovat v dob-
ré mentální kondici v  každém 
věku. Její doporučení vycházejí 
z  nejnovějších poznatků neuro-
vědy. „Našemu mozku prospívá 
pravidelný spánek a  také pohyb 
a zdravá strava,“ upozorňuje tre-
nérka paměti a dodává, že i těm-
to tématům se bude na semináři 
věnovat. Každý účastník obdrží 
svoje Desatero dobrých rad pro 
mozek a  paměť. Workshop je 
otevřený široké veřejnosti a  je 
zdarma. 

Další přednášky v  rámci ce-
lorepublikového týdne trénová-
ní paměti, které vedou trenéři 
sdružení v  České společnosti 
pro trénování paměti a mozkový 
jogging, můžete najít na webu  
www.trenovanipameti.cz.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Úspěšní sportovci z Vysočiny přivezli 
z Olympiády dětí a mládeže 18 medailí

◾ Sportovní výprava z Vysočiny čítala na stovku mladých sportovních nadějí. A pravděpo-
dobně i originální transparent přispěl k vybojovaným 18 medailím a celkově osmému místu 
na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže v Karlovarském kraji v závěru ledna. 

Hlasujte pro 
Sportovce Kraje 

Vysočina

Ještě několik dní má veřejnost 
možnost hlasovat pro své oblí-
bené sportovce nebo sportovní 
kolektiv, a  zvolit tak Sportovce 
Kraje Vysočina pro rok 2019. 
Osmnáctý ročník krajské ankety 
odstartoval možností podat no-
minace 6. ledna, přesně o měsíc 
později se spustilo veřejné hla-
sování a až do půlnoci 6. března 
můžete svoje sympatie proměnit 
ve volbu na webových stránkách 
www.kr-vysocina.cz/sportovec, 
a  zvolit tak nejlepší sportovce 
Vysočiny. „Pokud víte o jednot-
livci nebo sportovním kolektivu, 
který není v anketě na krajském 
webu uvedený, můžete ho nomi-
novat dodatečně přes uvedený 
formulář. Návrh po schválení 
zařadíme do hlasování,“ infor-
moval Zdeněk Beneš z  Oddě-
lení mládeže a  sportu Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina. Aby 
nemohlo dojít ke zneužití nebo 
ovlivnění ankety, přijde vám 
ještě potvrzovací e-mail. Nej-
lepší sportovci Vysočiny pro rok 
2019 se o svém ocenění dozví na 
slavnostním vyhlášení 9.  dubna 
v Horáckém divadle v Jihlavě. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ K medailovému zisku přispěla i rychlobruslařka Madlen Chladová z HC Ledeč nad Sázavou 
(druhá zleva). Kompletní výsledky najdete na www.novinykrajevysocina.cz.   
 FOTO: 2X KRAJ VYSOČINA

◾ Malé berušky, princezny, kovbojové i nejrůznější zvířátka si užili koncert Čiperkové nebo ta-
neční vystoupení Hotch Potch.    FOTO: 2X ARCHIV KRAJE VYSOČINA, MILAN ŠUSTR


