
Zlatý erb za nejlepší webové stránky
Na slavnostním ceremoniálu v sídle Kraje Vysočina 
předal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek v polo-
vině března ocenění vítězům krajského kola soutěže 
o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst 
a obcí i veřejných organizací s názvem Zlatý erb. 

Porota posuzovala téměř šedesát-
ku nominovaných projektů. Už 
potřetí za sebou se prvním mís-
tem za nejlepší webové stránky 
města pyšní Jihlava. Druhé místo 
obsadila Polná a třetí příčka patří 
Moravským Budějovicím. V ka-
tegorii nejlepší webová strán-
ka obce bodoval Velký Beranov. 
Podle starosty Milana Pulicara je 
důležité, aby byl web přehledný 

a občané tam našli to, co potře-
bují. Druhé místo obsadila Řás-
ná a Sněžné, třetí místo patří ob-
ci Dolní Město. „Kvalita webo-
vých stránek, jejich bezpečnost 
a aktuálnost jsou v současné do-
bě přirozeným standardem elek-
tronické komunikace. Soutěž 
Zlatý erb je jedním z nástrojů, 
jak kvalitu stránek zvyšovat, jak 
apelovat na správce stránek, aby 

dbali na přehlednost, dohledatel-
nost zásadních informací a prů-
běžně zvyšovali atraktivitu webo-
vých prezentací nejen pro pravi-
delné, ale i náhodné návštěvní-
ky,“ vyzdvihl důležitost kvalitní 
internetové prezentace při vyhlá-
šení hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD). Oce-
nění si odneslo krajské město ješ-
tě v podobě prvního místa v kate-
gorii Smart City a nejlepší elek-
tronická služba za Online mapu 
MHD v Jihlavě. Finále celostátní-
ho kola se uskuteční na konferen-
ci ISSS v Hradci Králové na za-
čátku dubna. 

Pokračování na straně 4

Interní pavilon Nemocnice 
Jihlava se proměnil k nepoznání

Pacienti jihlavské 
nemocnice mají 
k dispozici všech 
šest lůžkových 
pater interního 
pavilonu. 

Po třech letech tady 
skončila náročná kom-
pletní rekonstrukce za 372 
milionů korun. „Budova i sa-
motná oddělení dosahují vyso-
kých zdravotnických standar-
dů a plně odpovídají potřebám 
zdravotníků i pacientů,“ uvedl 
náměstek hejtmana Kraje Vy-
sočina pro oblast zdravotnictví 
Vladimír Novotný (ČSSD).

V nových podmínkách je kar-
diologické, neurologické, urolo-
gické, onkologické, kožní, chi-
rurgické i interní oddělení. Ja-
ko poslední se po úpravách na 6. 
podlaží nastěhovala zpět plicní 
a ORL oddělení. „V průběhu ná-
ročných oprav za provozu se jed-
notlivá oddělení často stěhova-
la a stavební nekomfort museli 
zvládnout i pacienti,“ připomněl 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD), který 

poděkoval za vstřícnost personá-
lu nemocnice, pacientům i doda-
vateli stavebních prací.

Finančně náročnou staveb-
ní akci financoval zřizova-
tel nemocnice Kraj Vysočina. 

„Investice do zdravotnictví jsou 
významnou kapitolou krajské-
ho rozpočtu. Nová pětipodlaž-
ní budova s dětským, gynekolo-
gicko-porodnickým a neurolo-
gickým oddělením má v příštím 

roce vyrůst v areálu Nemocnice 
Pelhřimov,“ doplnil na závěr ná-
městek hejtmana pro oblast eko-
nomiky a majetku Martin Kukla 
(ANO 2011).
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STRANA 3
Kraj financuje stavbu dvou 
nových obchvatů

STRANA 8
Postavte TATRU ze stavebnice 
Merkur a vyhrajte

STRANA 2
Startuje 11. ročník akce  
Čistá Vysočina

ÚVODNÍ SLOVO

Bezpečné silnice

Jan Hyliš (ČSSD),  
radní Kraje Vysočina  
pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství

Podle některých, především ři-
dičů, neexistuje bezpečná silni-
ce. Už jsem byl konfrontován 
i s tvrzením, že jediná bezpeč-
ná silnice je ta, po které nikdo 
nejezdí. V loňském roce bylo 
na Vysočině vyšetřováno 4 448 
dopravních nehod, zhruba stej-
ně jako o rok dříve. Alarmují-
cí je počet usmrcených při těch-
to nehodách – 35 usmrcených 
v roce 2018, což je na Vysočině 
o osm více než o rok dříve a ví-
ce než 1600 lidí bylo loni zraně-
no. V rámci modernizace silnič-
ní sítě na Vysočině je důsledně 
dbáno na zvyšování bezpečnos-
ti silnic II. a III. třídy v majetku 
Kraje Vysočina. Při vytipovává-
ní rizikových úseků spolupracu-
je Kraj Vysočina nejen s Policií 
ČR, ale také s BESIPem. K ply-
nulosti dopravy přispívá budo-
vání okružních křižovatek. Dal-
ší taková přibyde letos v Hum-
polci. Zrychlení spojení mezi 
městy a odklonění tranzitní do-
pravy z obcí řeší obchvaty, zmí-
ním oba právě zahájené na tra-
se Jihlava – Žďár nad Sázavou 
ve Velkém Beranově a Novém 
Veselí. Tam, kde je to možné, 
silnice rozšiřujeme, narovná-
váme nebo zvětšujeme oblou-
ky. V kritických úsecích, kde se 
nehodovost zapisuje do statis-
tik, osazujeme značky, snižuje-
me doporučenou rychlost...vrá-
tím se k úvodu svého zamyšle-
ní... dopravních nehod přibý-
vá, přibývá i usmrcených osob. 
Jsem si vědom faktu, že příčin 
dopravních nehod je nepočíta-
ně, ale volant vždycky drží v ru-
kách řidič. Za každou vážnou 
nehodou je fatální pochybení, 
často porušení dopravních před-
pisů, špatně vyhodnocená do-
pravní situace, nerespektování 
doporučení, frajerství, spěch... 
Zvýšení bezpečnosti silnic totiž 
není jen o stavebních úpravách, 
není o milionech dalších zna-
ček, bezpečnost je o dodržování 
pravidel, o gentlemanství, o re-
spektu a pokoře. Bezpečná sil-
nice je prostě ta, po které jezdí 
řidiči bezpečně.

❚ Každé patro pavilonu má svou barvu. To třetí je oranžové. FOTO: MONIKA ZACHRLOVÁ
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Jedeme vaším směrem

Rozšíření služeb ústavních lékáren o státních svátcích

Kraj Vysočina společně s krajskými nemocnicemi v Havlíčkově Brodě, 
Novém Městě na Moravě, Jihlavě, Pelhřimově a Třebíči zajistí v každém 
okrese na Velikonoční pondělí 22. dubna 2019 otevření lékárenské 
pohotovostní služby.

Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624 9 – 20 hodin

Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59 9 – 20 hodin

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

Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710 10 – 18 hodin
 (25. 12. a 26. 12. otevřeno 9 – 18 hodin)

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

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

www.kr-vysocina.cz

❚ Město Jihlava bodovalo v letošním ročníku Zlatého erbu hned dva-
krát. V kategorii Nejlepší webová stránka města a Nejlepší elektro-
nická služba.  FOTO: LIBOR BLAŽEK

video na  
novinykrajevysocina.cz

O K R E S  J I H L AVA

https://www.facebook.com/nemocnicepelhrimov/?__tn__=K-R&eid=ARDm2ajsXkAU2sCm-7km4u8ZjnG6Ln2Yh3JD_oQxbfoXfdhdtYNFWyZENX4LdPE_lcr3Yj7g4CYvQHHo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHX_rf4D2Zju1nThjzIWiwMJVNwgI7l4ZyHNosvzCjg7EFuIbfrxReNnlrYpVrZhRBd2qvp8xhE5VGmpVwHXlglRk0vfQ9gH-XbJdWzuW0VLHBbuFCeNIVpLgXCa-j1RrqpjCYWYqbCSxNZ04ck2HmfxQ8Hgb0jDIuGS28SPkEd_T6LHSEOvvGHlHVP49EuxeZhs4hTYU5pI_IQmVCwIZ9ZdvEMev-BluugPBTuQX4ci2yfZDQnXY36GCz03MkmlMQ67i-eLbUTvL32F2NaVcY1zxCgYVww8aK7VhdXCZEP1I_7MekLh9w9DrEZbXDRFc9sa3I6KUkBu2wp0rEDyw
https://www.facebook.com/nemocnicepelhrimov/?__tn__=K-R&eid=ARDm2ajsXkAU2sCm-7km4u8ZjnG6Ln2Yh3JD_oQxbfoXfdhdtYNFWyZENX4LdPE_lcr3Yj7g4CYvQHHo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHX_rf4D2Zju1nThjzIWiwMJVNwgI7l4ZyHNosvzCjg7EFuIbfrxReNnlrYpVrZhRBd2qvp8xhE5VGmpVwHXlglRk0vfQ9gH-XbJdWzuW0VLHBbuFCeNIVpLgXCa-j1RrqpjCYWYqbCSxNZ04ck2HmfxQ8Hgb0jDIuGS28SPkEd_T6LHSEOvvGHlHVP49EuxeZhs4hTYU5pI_IQmVCwIZ9ZdvEMev-BluugPBTuQX4ci2yfZDQnXY36GCz03MkmlMQ67i-eLbUTvL32F2NaVcY1zxCgYVww8aK7VhdXCZEP1I_7MekLh9w9DrEZbXDRFc9sa3I6KUkBu2wp0rEDyw
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Klienti Domova Háj budou 
do tří let bydlet ve „svém“

Na šedesát klientů Domo-
va Háj, pocházejících převáž-
ně z Havlíčkobrodska, se těší 
na život v komunitním bydle-
ní rodinného typu. Vý-
stavba chráněného 
bydlení, tedy do-
movů pro oso-
by se zdravot-
ním postiže-
ním v běžné 
zástavbě, bu-
de financová-
na Krajem Vy-
sočina za výraz-
né podpory Ev-
ropského fondu pro 
regionální rozvoj.

Ke dvěma současným ad-
resám ve Světlé nad Sázavou, 
kde už bydlí 12 osob, přiby- 
dou další dvě v sousedství, dá-
le dva domy v Ledči nad Sá-
zavou, také v Golčově Jeníko-
vě, Chotěboři a v Havlíčko-
vě Brodě. „Jejich provoz do-
plní zázemí denních aktivit 
klientů a sociálně terapeutická 
dílna, kterou budou využívat 
i klienti z řad veřejnosti. Nové 

domácnosti včetně zázemí jsou 
rozpočtovány přibližně na část-
ku 186 milionů korun,“ uvedl 
náměstek hejtmana Kraje Vy-

sočina pro oblast so-
ciálních věcí Pa-

vel Franěk 
(ANO 2011).

Ještě le-
tos se za-
čnou stavět 
další dvě 
domácnos-
ti ve Svět-

lé nad Sáza-
vou a dvě nové 

v sousední Ledči 
nad Sázavou, všechny 

s kapacitou po dvanácti osobách. 
V polovině roku 2021 by mělo 
být dokončeno i nové ubytování 
pro deset osob na dvou adresách 
v Golčově Jeníkově, pro dvanáct 
osob na dvou adresách v Chotě-
boři, stejně jako v Havlíčkově 
Brodě. Kraj Vysočina bude sou-
časně hledat využití původní-
ho zařízení s rozlehlým areálem 
v odloučené části Ledče nad Sá-
zavou. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Zastupitelé rozhodli o přebytku 
hospodaření kraje roku 2018

Kam budou směřovat miliony 
z téměř půlmiliardového přebyt-
ku hospodaření Kraje Vysoči-
na roku 2018, rozhodli na svém 
březnovém jednání krajští zastu-
pitelé. Například na opravy ko-
munikací a krajské zdravotnictví 
rozdělí zhruba 234 milionů ko-
run, přes 250 milionů korun bu-
de převedeno do Fondu strate-
gických rezerv, kde bude mini-
málně 150 milionů korun rezer-
vováno pro dopravu.

„Nejvyšší částku, a to 100 mi-
lionů korun poskytne Kraj Vyso-
čina ze svého loňského přebyt-
ku na rekonstrukce konkrétních 
mostů, dalších 50 milionů korun 
navíc dostanou krajští silničáři 
na odstranění již vytipovaných 
škod po zimě a 80 milionů korun 
zapojí Kraj Vysočina do kapitoly 
zdravotnictví,“ popsal konkrétní 
rozdělení přebytku hospodaření 

náměstek hejtmana Kraje Vyso-
čina pro oblast ekonomiky a ma-
jetku Martin Kukla (ANO 2011) 
s tím, že posledními čtyřmi mi-
liony korun se bude kraj podí-
let na pořízení projektové doku-
mentace nového výjezdového 
stanoviště HZS Kraje Vysočina.

Už v lednu přitom krajské za-
stupitelstvo odsouhlasilo dotaci 
pro havlíčkobrodskou Jiskru. Tu 
podpoří částkou 2,4 milionu ko-
run v pořádání Mistrovství svě-
ta v softballu, které se uskuteč-
ní letos v červnu.

Stav Fondu strategických re-
zerv, tedy peněz, které kraj vy-
užívá na kofinancování a předfi-
nancování evropských projektů 
a také na financování mimořád-
ných a neočekávaných výdajů, 
bude mít po provedených převo-
dech na účtu 1,4 miliardy korun.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Čtyři miliony pomohou 
se zachováním 

venkovských prodejen

Třetím rokem mohou obce 
z Vysočiny žádat kraj o peníze 
na zachování dostupnosti slu-
žeb, konkrétně na podporu za-
chování prodejen potravin ne-
bo smíšeného zboží. O vyhlá-
šení dotačního titulu Venkovské 
prodejny 2019 v rámci Fondu 
Vysočiny a jeho čtyřmilionové 
alokaci rozhodlo ve druhé po-
lovině března krajské zastupi-
telstvo.

„Venkovský obchod je mnoh-
dy jedinou šancí, jak si nakou-
pit základní potraviny. Zároveň 
je centrem pro sociální kon-
takt, má jedinečnou komunitní 
funkci. V minulých dvou letech 
na dotaci dosáhlo téměř 150 sí-
del, mnohdy opakovaně,“ in-
formoval náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast re-
gionálního rozvoje Pavel Pacal 
(SNK ED + STAN). Podpora 
na udržení venkovských prode-
jen je určena pro obce do 5 000 
obyvatel, prodejna však musí 
být umístěna v sídle (části ob-
ce) do 400 obyvatel. Další pod-
mínky najdou zájemci z řad 
zástupců obcí na www.fond-
vysociny.cz/dotace/. Žádosti 
bude možné předkládat v ter-
mínu od 23. dubna do 10. květ-
na 2019.
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Klienti se dostanou 
do denních stacionářů

Dva miliony korun si rozdělí čtr-
náct ambulantních zařízení, kte-
rá na Vysočině poskytují služ-
bu svozu klientů do denních sta- 
cionářů a center denních služeb. 
„Tuto pomoc pravidelně využí-
vá zhruba dvě stě klientů ročně. 
Od roku 2016 na ni kraj posky-
tuje dotaci a historicky ji podpo-
řil částkou ve výši 6,8 milionu 
korun,“ informoval náměstek 
hejtmana pro oblast sociálních 
věcí Pavel Franěk (ANO 2011).

Na svoz klientů do ambulant-
ních zařízení provozovatelé vy-
nakládají každoročně nemalé 
náklady, které není možné po-
krýt z plateb ministerstva práce 
a sociálních věcí. „Hrazeny jsou 
především z úhrad od klientů 
a darů donátorů. Příspěvek Kra-
je Vysočina tuto finanční zátěž 
pomáhá provozovatelům elimi-
novat,“ vysvětluje Pavel Franěk 
s tím, že další peníze posílá kraj 
i na samotné fungování center 
zařazených do krajské sítě so-
ciálních služeb.

Tato služba pomáhá konkrét-
ně tělesně, mentálně nebo kom-
binovaně postiženým osobám 
nebo seniorům, kteří využijí 
svozu alespoň 60krát tam i zpět 
za jeden rok. 
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Výstavba 

domácností 

je součástí 

Transformace 

sociálních služeb pro 

lidi s postižením 

v Kraji Vysočina.

Do akce Čistá Vysočina se zapojí 
rekordních 23 500 dobrovolníků

Tisíce dobrovolníků z Vysoči-
ny si najdou čas, aby se postara-
ly o úklid přírody na Vysočině. 
V pořadí 11. ročník akce Čis-
tá Vysočina odstartuje 8. dub-
na a potrvá celých čtrnáct dní. 
Za tu dobu se Vysočina zbaví 
desítek tun odpadků z prostran-
ství kolem silnic, veřejných cest 
i u břehů řek Sázava a Oslava. 

Během deseti let se z Čis-
té Vysočiny stala nejmasověj-
ší osvětová akce v kraji, kte-
rá je jedinečná i v celorepub-
likovém měřítku. „Do jarního 
úklidu přírody se na Vysočině 
tradičně pouští přes dvacet ti-
síc dobrovolníků, kteří v minu-
lém roce uklidili okolí 2 869 km 
silnic,“ připomněl krajský rad-
ní pro oblast zemědělství a ži-
votního prostředí Martin Hyský 
(ČSSD), který se osobně s ko-
legy z Rady Kraje Vysočina 
do úklidu zapojuje.

Zájemci o úklid se mohli re-
gistrovat na krajských webových 

stránkách do konce února. Regis-
trovaní účastníci obdrží zdarma 
sběrové pytle. Do nich budou od-
padky třídit a nechávat je vedle ko-
munikací. Krajská správa a údrž-
ba silnic Vysočiny zajistí svoz se-
braného odpadu u silnic I., II. a III. 
tříd mimo obec. Dobrovolníci, 

kteří místa úklidu nenahlásili, se 
musí o sesbíraný odpad postarat 
sami. Více informací o organizaci 
úklidu získáte na krajském webu 
www.kr-vysocina.cz. Čistá Vyso-
čina je realizována v rámci projek-
tu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.
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Vítězové soutěží pojedou do Anglie a do Prahy
Na dvoutýdenní srpnový jazy-
kový kurz ve Velké Británii se 
může těšit trojice úspěšných 
gymnazistů. Jiří Brychta z no-
voměstského gymnázia, Adéla 
Pivničková z Biskupského gym-
názia Žďár nad Sázavou a An-
na Šotolová z krajského Gym-
názia Žďár nad Sázavou vybo-
jovali ve vědomostní a jazykové 
soutěži S Vysočinou do Evro-
py první místa. Letos se zapoji-
lo 321 žáků z devatenácti kraj-
ských i soukromých středních 
škol a gymnázií. Do finále po-
stoupilo třicet nejlepších. Če-
kal je test znalostí v anglickém 
jazyce. Deset nejúspěšnějších 
studentů následně prezentovalo 
předem zadané téma. Letos po-
rotu zajímal pohled soutěžících 
zvídavýma očima na Vysočinu. 
„Pro nastartování ideální kariéry 
je znalost anglického jazyka ne-
zbytná. Pro nás jako zřizovate-
le středních škol je důležité vy-
bavit žáky také znalostmi o re-
gionu. A v soutěži jsme spojili 
příjemné s užitečným,“ hodnotí 

radní Kraje Vysočina pro oblast 
školství, mládeže a sportu Jana 
Fialová (ČSSD). 

Nejlepší znalci Vysočiny 
pojedou na výlet do Prahy
Pro žáky druhého stupně zá-
kladních škol a víceletých 

gymnázií připravuje každo-
ročně Kraj Vysočina soutěž, 
ve které účastníci poznávají 
známá i méně známá zákoutí-
Vysočiny. Soutěž také testuje 
orientaci v mapě nebo odhalu-
je, jaké mají soutěžící znalos-
ti regionu, kultury i přírodopi-
su. Letos se přihlásilo rekord-
ních 87 škol. V testu uspěl 
nejlépe Jakub Homola ze ZŠ 
a MŠ Bory. Čtyřicítka nejlep-
ších řešitelů krajského kola po-
jede v květnu na VIP výlet or-
ganizovaný Krajem Vysoči-
na do Prahy. Už teď se mohou 
těšit na prohlídku Národního 
muzea, výlet lodí a procházku 
Prahou vedenou průvodci „bez 
domova“. Všech čtyřicet vítězů 
dostalo jako cenu cestovní ku-
fr a sportovní oblečení, tři nej-
lepší pak značkový mobilní te-
lefon.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ V posledních letech se situace zlepšuje a objem sesbíraného odpadu 
snižuje. V loňském roce dobrovolníci sesbírali 73 tun, zatímco v roce 
2016 ještě 104 tun odpadu.   FOTO: LIBOR BLAŽEK

❚ Spokojení vítězové soutěže S Vysočinou do Evropy: Jiří Brychta, 
Adéla Pivničková a Anna Šotolová. FOTO: KRAJ VYSOČINA

❚ V soutěži Poznej Vysočinu 2019 bodoval Jakub Homola, Tereza 
Hochmanová a Tereza Mokričková. FOTO: KRAJ VYSOČINA

Kotlíkové dotace opět na podzim
Kraj Vysočina požádal Mi-
nisterstvo životního prostře-
dí ČR o další kotlíkové dota-
ce. Nejpozději v září kraj vy-
hlásí podmínky dotačního ří-
zení a od října začne přijímat 
žádosti. Částka 247,7 milionu 
korun by měla pomoci s výmě-
nou dalších 2 378 starých kot-
lů. „Konkrétní data budou ve-
řejnosti včas sdělena. Obecné 
podmínky i výše příspěvku zů-
stávají stejné jako v předchozí 
vlně, jedinou zásadní novinkou 
je úplný odklon od uhelných 
kotlů, který požaduje MŽP. 
Získat dotaci na kotel na uhlí 
už proto nebude ve třetí výzvě 

možné, tedy ani na kotel kom-
binovaný, spalující vedle uh-
lí i biomasu. I nadále budou 
podporovány kotle na biomasu 
s ruční i automatickou dodáv-
kou paliva, tepelná čerpadla 
a plynové kondenzační kotle,“ 
informoval náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast re-
gionálního rozvoje Pavel Pacal 
(SNK ED + STAN).

Bonifikace v oblastech s vět-
ším znečištěním ovzduší je 
7 500 korun a v našem kraji se 
týká výměny kotlů ve městech 
a obcích: Humpolec, Bystřice 
nad Pernštejnem, Hradec, Kožlí, 
Ledeč nad Sázavou a Ostrov.

Mezi způsobilé výdaje lze 
ve třetí vlně zahrnout nejen ná-
klady na pořízení zdroje a jeho 
instalaci, ale také náklady na no-
vou otopnou soustavu nebo je-
jí rekonstrukci včetně regulace 
a měření a úpravy spalinových 
cest. Informace ohledně vyhlá-
šení podmínek třetí výzvy kotlí-
kových dotací na Vysočině bu-
dou zveřejněny nejpozději v zá-
ří v novinách Kraj Vysočina, na  
www.kr-vysocina.cz/kotliky 
a v regionálních médiích.

 JITKA SVATOŠOVÁ

Typ zdroje Max. dotace v Kč
Plynový kondenzační kotel 95 000
Kotel na biomasu – ruční podávka paliva 100 000
Kotel na biomasu – automatická podávka paliva 120 000
Teplené čerpadlo 120 000

Vysočina hledá svou  
Stavbu roku 2018

Investoři, architekti, projektanti 
i stavební firmy mohou přihla-
šovat svá stavební díla dokon-
čená v období 2017–2018 do  
17. ročníku soutěže Stavba Vy-
sočiny, a získat tak krajský ti-
tul Stavba roku Kraje Vysočina 
2018. Uzávěrka přihlášek připa-
dá na 15. května.

Soutěž dává příležitost před-
stavit široké laické a odborné 
veřejnosti díla zajímavá, nároč-
ná i originální, a to v sedmi ka-
tegoriích. Nejhodnotnější stav-
bu bude porota volit například 
v kategoriích Novostavby ob-
čanské vybavenosti, Revitaliza-
ce veřejných prostranství nebo 
Dopravní a inženýrské stavby. 
Výsledky pak slavnostně ozná-
mí v rámci galavečera v pondělí 
10. června v Ledči nad Sázavou, 

kde také ocení žáky ze staveb-
ních a navazujících oborů, kte-
ří významně uspěli v doved-
nostních soutěžích (Učeň roku), 
a studenty s nejzajímavějšími 
projekty na novou podobu Gei-
sereiterovy vily v Ledči nad Sá-
zavou (Studentský projekt). 

Soutěž, nad kterou převzal 
záštitu hejtman Kraje Vysočina 

Jiří Běhounek, pořádá Spolek 
Stavba Vysočiny ve spoluprá-
ci s krajskou reprezentací Sva-
zu podnikatelů ve stavebnictví 
a České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě a Krajem Vysočina.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

http://www.fondvysociny.cz/dotace/
http://www.fondvysociny.cz/dotace/
http://www.kr-vysocina.cz
http://www.kr-vysocina.cz/kotliky
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Velvyslanec Spolkové republiky Německo navštívil Vysočinu
Podnikání, kultura a školství. To 
byla hlavní témata, která prová-
zela návštěvu velvyslance Spol-
kové republiky Německo Jeho 
Excelence Christopha Isranga 
v polovině března na Vysočině. 

Součástí nabitého programu 
pana velvyslance bylo setká-
ní s členy Rady Kraje Vysoči-
na. Zavítal také na Gymnázium 
Jihlava, kde s učiteli i studenty 
diskutoval o úspěšných česko-
-německých projektech a výuce 
německého jazyka. „Je skutečně 
působivé, kolik společných ak-
tivit tady realizují. Jako velvy-
slance mě těší, že se tolik stu-
dentů učí německy a že se reali-
zuje celá řada setkání mezi mla-
dými Němci a Čechy,“ nechal se 
slyšet Jeho Excelence Christoph 
Israng, který dále navštívil spo-
lečnost Bosch Diesel Jihlava, 
prohlédl si výrobu a ve školicím 

středisku se mimo jiného dozvě-
děl o spolupráci středních škol 
se společností Bosch na projek-
tu KAIPAN. 

Odpoledne pak strávil v Tře-
bíči návštěvou židovské čtvrti, 
prohlídkou pamětní síně Anto-
nína Kaliny a domu Seligmanna 

Bauera. „Spolupráce v oblas-
ti školství je velmi přínosná, 
nicméně zkušenosti si vymě-
ňujeme také v oblasti kultury, 
sportu a v práci s mladými lidmi 
na nejrůznějších úrovních,“ do-
plnila náměstkyně hejtmana pro 
oblast mezinárodních vztahů Ja-
na Fischerová (ODS), která vel-
vyslance celý den provázela. Ce-
lodenní program uzavřela večeře 
s podnikateli a zástupci Krajské 
hospodářské komory. „Na Vyso-
čině máme 35 firem s majetko-
vým podílem Spolkové repub-
liky Německo. Vývoj produk-
tů, které u nás vyrábějí, pozve-
dává nejen úroveň Vysočiny, ale 
také společných vztahů. Urči-
tě se najdou další možnosti, jak 
spolupracovat,“ uvedl na závěr 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD).

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Na krajském úřadě se velvyslanec podepsal do pamětní knihy a do-
stal koš plný regionálních potravin. FOTO: LIBOR BLAŽEK

Mozkohračky inspirují k trénování paměti
V rámci celostátního Národního 
týdne trénování paměti, jež má 
na Vysočině pevné kořeny, uspo-
řádal odbor sociálních věcí ve dru-
hém březnovém týdnu workshop 
Mozkohračky v akci. Přes třicet 
účastníků setkání, nejen převáž-
ně z řad pracovníků v sociálních 
službách, ale také z řad veřejnos-
ti, mělo jedinečnou příležitost vy-
zkoušet si v praxi řadu rozmani-
tých mozkohraček a pomůcek 
pro trénování paměti i koncent-
race. Trenérka paměti Eva Fruh-
wirtová přivezla také neurotech-
nologie, tedy přístroje, které za-
znamenávají mozkovou aktivi-
tu. Schopnost koncentrace si tak 
účastníci vyzkoušeli na Mindbal-
lu, Mindflexu a Mozkostřelbě. 

Do workshopu se aktivně zapojili 
také klienti Domova Háj. Pracov-
níci z oblasti sociálních služeb se 
zajímali o možnosti využití těchto 
pomůcek pro seniory i pro osoby 
se zdravotním postižením. Tréno-
vat paměť se totiž dá různými me-
todami a lze to dělat i moderním 
a zábavným způsobem. „Jsem 
velmi rád, že lidé z oblasti sociál-
ních služeb hledají inspiraci pro 
svou práci a my jim ji můžeme dí-
ky podobným seminářům nabíd-
nout,“ hodnotí náměstek pro ob-
last sociálních věcí Pavel Franěk 
(ANO 2011). Jak tedy nejlépe pa-
měť trénovat? Nenechat svůj mo-
zek zahálet a podněcovat ho neu-
stále novými pohnutkami.
  MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Zájemci si vyzkoušeli moderní způsoby trénování koncentrace 
na přístroji Mindflex.  FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Kraj zaplatí obnovu pachových 
ohradníků podél silnic v regionu
Pachové ohradníky fungují. 
Na sledovaných úsecích silnic 
Vysočiny se od roku 2009 snížil 
počet případů střetů zvěře s do-
pravními prostředky, často až 
o 40 %. S ohledem na prokaza-
telný efekt tohoto opatření uvol-
ní v letošním roce Kraj Vysoči-
na na obnovu pachových ohrad-
níků v délce 130 kilometrů čtvrt 
milionu korun.

„V porovnání s předešlým 
rokem jsme v roce 2018 zazna- 

menali o 19 % případů srážek 
méně. V loňském roce došlo 
v rámci projektu k navýšení dél-
ky úseků ošetřených pachovými 
ohradníky na konečných cca 150 
kilometrů, v letošním roce to bu-
de téměř 143 kilometrů po ce-
lé Vysočině,“ informoval kraj-
ský radní pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Martin 
Hyský (ČSSD) s tím, že největ-
ší dopad mají pachové ohradní-
ky na Třebíčsku, kde oproti roku 
2009 ubylo střetů se zvěří o 62 % 
a oproti roku 2017 o 45 %. V mi-
nulých letech byla realizace to-
hoto preventivního opatření spo-
lufinancována Nadací Generali.

Kromě projektu Kraje Vyso-
čina by se měl letos nově rea-
lizovat podobný projekt, a to 
prostřednictvím programu pre-
vence v oblasti škod z provo-
zu vozidel Fondu zábrany škod 
spravovaný Českou kanceláří 
pojistitelů.  EVA FRUHWIRTOVÁ

Pečovat a žít doma je normální
V sídle Kraje Vysočina v Jihla-
vě je na 8. dubna od 10:00 při-
pravena série přednášek pro ve-
řejnost. Věnuje se dlouhodobé 
péči o seniory, osoby se zdra-
votním postižením nebo jinak 
znevýhodněné blízké osoby 

v domácím prostředí. Účast pro 
přihlášené účastníky je zdar-
ma. Zájemci se mohou hlá-
sit do konce března na telefon-
ním čísle: 724 650 136 nebo 
na e-mailu: krizova.t@kr-vyso-
cina.cz. JITKA SVATOŠOVÁ

Začaly stavby obchvatů Nového 
Veselí a Velkého Beranova

Další stovky kilometrů 
silniční sítě na Vysočině 
projdou letos pláno-
vanými opravami. 
Nejvýznamnějšími 
dopravními stavbami 
jsou obchvaty Nového 
Veselí na Žďársku 
a Velkého Beranova 
u Jihlavy. 

Obě akce odstartovaly letos 
v březnu. První řidiči se po no-
vých obchvatech projedou už 
v závěru příštího roku.

Obchvat Nového Veselí
Od frekventované dopravy 
se uleví lidem z Nového Ve-
selí a sousední obce Budeč 
na silničním tahu II/353 me-
zi Jihlavou a Žďárem nad Sá-
zavou. „Nová více než pěti-
kilometrová trasa obchvatu 
povede východně od zasta-
věného území. V plánu je vy-
budovat most přes řeku Osla-
vu a také okružní křižovatku, 
která bude usměrňovat provoz 
v křížení budoucího obchvatu 
s komunikací III/35311 spo-
jující Nové Veselí s Březím 
nad Oslavou,“ informoval 
krajský radní pro oblast do-
pravy Jan Hyliš (ČSSD). Prv-
ní dopravní omezení se do-
tkne řidičů až v srpnu, kdy 
se tato komunikace III. třídy 
dočasně uzavře. Obchvat má 
stát 350 milionů korun, o 270 
milionů korun požádal Kraj 

Vysočina z Integrovaného re-
gionálního operačního pro-
gramu.

Obchvat Velkého Beranova
Čilý stavební ruch bude po do-
bu zhruba dvou let probíhat ta-
ké mezi Jihlavou a dálnicí D1 
u Velkého Beranova. Více než 
čtyřkilometrový obchvat s pě-
ti mosty a okružní křižovat-
kou silnic II/602 a II/353 ule-
ví od tranzitní dopravy li-
dem z Velkého Beranova a je-
ho místní části Nové Domky, 

kudy denně, dle posledních 
statistik, projede 12 tisíc aut. 
„Už brzy bude pro veškerý 
provoz uzavřena místní komu-
nikace od křižovatky se silni-
cí II/602 do Henčova. V dub-
nu avizujeme dílčí, ale nut-
ná omezení provozu na silnici 
II/602,“ vyjmenovala některá 

z omezení tisková mluvčí Kra-
je Vysočina Jitka Svatošo-
vá. Na jednu z historicky nej-
náročnějších investičních do-
pravních akcí s celkovými vý-
daji 800 milionů korun požádal 
kraj o evropskou dotaci ve výši 
téměř 535 milionů korun.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Tisíce aut směřujících k dálnici D1 nebo do Žďáru nad Sázavou projedou denně Novými Domky.  FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Dozvíte se:
  Kam se obrátit před tím, než začnete pečovat.
  Jaké máte možnosti finanční podpory a jak o ní zažádat.
  Jaké úřady a instituce vám mohou pomoci.
  Jaké sociální nebo zdravotní služby vám mohou péči ulehčit.
  Praktické tipy, jak si péči co nejlépe zorganizovat a zvládat.
  Pro všechny účastníky přednášek je připravena zdarma příručka 

s názvem Jak na péči.

❚ Speciální pěnu můžete vidět 
na kolících, keřích nebo stro-
mech podél silnic. Zapáchá jako 
predátor. Zvěř proto odrazuje 
od vstupu na označená místa.
  FOTO: LIBOR BLAŽEK

Veřejnou dopravu Vysočiny 
využívají první cestující

Nové autobusové linky Jihlava – 
Velké Meziříčí – Brno nebo že-
lezniční spojení Havlíčkův Brod 
– Pardubice. Například právě 
tyto dvě trasy veřejné dopravy 
už respektují nové uspořádání  
regionálních spojů v rámci při-
pravované Veřejné dopravy Vy-
sočiny (VDV).

Systém Veřejné dopravy Vy-
sočiny, který bude nabízet ví-
ce nových spojů na nejfrekven-
tovanějších spojích nebo např. 
jednotné odbavování, je papíro-
vě a logisticky téměř připraven. 
Proto je postupné začleňová-
ní připravených linek logickým 
krokem, jak ho pomalu začít 
uvádět do provozu. „Můžeme 
takto eliminovat budoucí nára-
zové změny. Pokud si úprav ces-
tující v tuto chvíli vůbec všim-
nou, budou je vnímat jako vítané 
navýšení počtu spojů,“ popisuje 
aktuální stav ve veřejné dopravě 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD).

Na základě zkušeností ze sou-
sedních krajů bude Kraj Vysoči-
na systém Veřejné dopravy Vy-
sočiny zavádět po etapách. Prv-
ní z nich připadá na letošní pro-
sinec, a to začlenění železniční 

regionální dopravy. Etapa se 
prolíná se začleněním většiny 
regionální autobusové dopra-
vy a rozběhnutím odbavovací-
ho systému. Poslední, třetí etapa 
bude zahrnovat změny ve veřej-
ných službách. Bude možné po-
užívat jednu jízdenku pro pře-
stupy nebo nakupovat jízdenky 
po internetu. „Odhadnout, jak 
dlouho bude třetí fáze trvat, není 
aktuálně možné. Systém Veřejné 
dopravy Vysočiny bude živým 
organismem, který se bude mě-
nit v závislosti na spokojenos-
ti cestujících a na jejich doprav-
ních potřebách,“ informoval 
krajský radní pro oblast dopravy 
Jan Hyliš (ČSSD). Ve finále se 
k Veřejné dopravě Vysočiny při-
pojí městské hromadné dopravy. 
V tomto případě je nejdále kraj-
ské město Jihlava.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

video na  
novinykrajevysocina.cz

Nová přírodní památka
Rybníček u Dolního Dvora 
na Havlíčkobrodsku je novou 
přírodní památkou Kraje Vyso-
čina. Lokalita je významná ze-
jména výskytem všech tří dru-
hů čolků známých na Česko-
moravské vrchovině. Ochranné 
pásmo nového zvláště chráně-
ného území zabírá 3,5 hekta-
ru. „Hlavním účelem ochran-
ného pásma je omezit splach 

nežádoucích látek z okolních 
převážně zemědělských po-
zemků,“ vysvětluje krajský rad-
ní pro oblast životního prostře-
dí a zemědělství Martin Hyský 
(ČSSD). Kraj Vysočina na pé-
či o zvláště chráněná území 
a zvláště chráněné druhy rost-
lin a živočichů vynaložil v loň-
ském roce zhruba 6,5 milionu 
korun. EVA FRUHWIRTOVÁ

mailto:krizova.t@kr-vysocina.cz
mailto:krizova.t@kr-vysocina.cz
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Smlouvy a naše osudy

Miloš Vystrčil, 
zastupitel Kraje 
Vysočina (ODS) 
a senátor

„Smluvní strany se dohodly, že 
ozbrojený útok proti jedné nebo 
více z nich v Evropě nebo Se-
verní Americe bude považován 
za útok proti všem, a proto od-
souhlasily, že dojde-li k takové-
mu ozbrojenému útoku, každá 
z nich uplatňujíc právo na indi-
viduální nebo kolektivní obra-
nu, uznané článkem 51 Char-
ty Spojených národů, pomů-
že smluvní straně nebo stranám 
takto napadeným tím, že nepro-
dleně podnikne sama a v sou-
ladu s ostatními stranami tako-
vou akci, jakou bude považo-
vat za nutnou, včetně použití 
ozbrojené síly, s cílem obno-
vit a udržet bezpečnost severo-
atlantické oblasti“

Tolik doslovná citace člán-
ku 5 Severoatlantické (Wa-
shingtonské) smlouvy, kte-
rá byla podepsána před 70 lety 
4. dubna 1949 ve Washingtonu 
při příležitosti založení Severo-
atlantické aliance – NATO.

V reakci na vstup tehdejší 
Německé spolkové republiky 

(NSR) do NATO v roce 1955 
byla rovněž v roce 1955 založe-
na Varšavská smlouva, dnes by-
chom spíše napsali Varšavský 
pakt, jehož zakládajícím členem 
bylo tehdejší  socialistické Čes-
koslovensko. Varšavský pakt se 
definitivně rozpadl v roce 1991.

V době, kdy si připomíná-
me 20 let od našeho vstupu 
do NATO, je asi dobré si uvě-
domit, jaký kus cesty jsme 
za dobu 101 let od vzniku 
samostatného Českosloven-
ska ušli. Stáli jsme tu na jed-
né, tu na druhé straně bariká-
dy, stáli jsme vlevo i vpravo, 
stáli jsme s hlavou vztyčenou, 
anebo naopak sklopenou. Ně-
kdy jsme se tak chovali proto, 
abychom přežili, někdy proto, 
abychom si jenom usnadni-
li život a někdy také proto, že 
to byla otázka naší cti a pře-
svědčení.

Česká republika je dnes jed-
nou z nejbezpečnějších zemí 
a Vysočina potom v Česku vů-
bec nejbezpečnějším krajem. 
Považujeme to za samozřej-
most. Pohled zejména do vzdá-
lenější historie však jasně říká, 
že se o žádnou samozřejmost 
nejedná. Važme si toho.

Blíží se zákaz skládkování
 Tomáš Škaryd, 
zastupitel Kraje 
Vysočina 
(ČSSD) 

Od roku 2024 začne platit 
v České republice novela od-
padového zákona, která zaká-
že skládkování směsného ko-
munálního i recyklovaného 
odpadu. Za nakládání s odpa-
dem mají odpovědnost jednot-
livá města a obce. Tam, kde 
nechtějí řešení nechat na po-
slední chvíli nebo na zodpo-
vědnost budoucím samosprá-
vám, připravují už teď vlastní 
nebo společná řešení. Z Ope-
račního programu Životní 
prostředí lze spolufinanco-
vat projekty jako např. u nás 
v Chotěboři, kdy jsme zakou-
pili 240litrové sběrné nádo-
by a nově zavádíme systém 
sběru door to door. Spoluob-
čané mají nádoby na třídění 
přímo u svých domů. Třídě-
ní odpadu tak probíhá přímo 
v domácnostech. Další menší 

projekty, např. na zpevnění 
ploch pro kontejnery, opravy 
nebo čištění nádob, je možné 
kofinancovat z Fondu Vyso-
činy, programu Odpady. Po-
kud se podaří maximum od-
padů vytřídit, nikdy to nebu-
de beze zbytku. Obce se bu-
dou muset postarat o materiál, 
se kterým už nelze nic udělat, 
v tuto chvíli se jako možnost 
jeví zajistit jeho spálení. Zby-
lý odpad by tak po roce 2024 
neměl putovat na skládky ale 
na překladiště. Ta by měla být 
vybudována na náklady obcí 
spádového území. 

Existuje studie překláda-
cích stanic odpadů v našem 
kraji z roku 2016, není však 
jasné, kdo se realizace ujme,  
resp. kdo ji zaplatí. Ideální 
by bylo, pokud by se k plně-
ní povinností definovaných zá-
konem, připojil finančně stát 
a s konkrétními náklady dílem 
pomohl i Kraj Vysočina. Pů-
jde o peníze, které pomohou 
najít odpověď na otázku: Kam 
s ním?

Proč má členství v NATO smysl
Josef Herbrych, 
zastupitel Kraje 
Vysočina 
(KDU-ČSL)

Letos 15. břez-
na si připomínáme 80. vý-
ročí obsazení Českosloven-
ska nacistickým Němec-
kem, které ukončilo etapu 
prosperujícího mladého stá-
tu a na dlouho ovlivnilo vý-
voj naší republiky. Tato udá-
lost předcházela doposud 
nejstrašnějšímu vojenské-
mu konfliktu v Evropě, dru-
hé světové válce. Ta si jen 
v naší zemi vyžádala 365 ti-
síc obětí. Po dlouhé roky 
utkvěl v našich občanech 
pocit hořkosti a zklamání ze 
zrady spojenců a z nutnosti 
bez boje postoupit pohrani-
čí. Našla by se dlouhá řada 
hrdinů, kteří se s obsazením 

republiky nesmířili a aktiv-
ně se zapojili do boje proti 
okupantům. I my na Vysoči-
ně máme své hrdiny, z nichž 
mnozí obětovali to nejcen-
nější, své životy. Nebyl to 
jen Jan Kubiš, ale i další 
„bezejmenní“ hrdinové, kte-
ří se obětovali pro vlast. By-
li to i naši tehdejší souse-
dé, kteří byli zavražděni jen 
pro svůj rasový původ, ná-
boženské přesvědčení nebo 
třeba jen tělesné postižení.   
Tyto události nesmí být od-
straněny do pozadí. Je třeba 
si připomínat jejich příčiny 
i důsledky, aby se už neopa-
kovaly. Je třeba neustále bo-
jovat za udržení demokracie 
a bezpečnosti nejen v Evro-
pě. Už dvacet let k tomu při-
spíváme i svým členstvím 
v NATO. A věřte, že to má 
smysl.

Nemocnicím chybí nejen lékaři, 
ale i sestry

 Vít Kaňkovský, 
zastupitel Kraje 
Vysočina 
(KDU-ČSL) 
a poslanec 

Dlouho to vypadalo, že perso-
nální krize ve zdravotnictví ne-
bude na Vysočině tak složitým 
problémem jako jinde nebo že 
se bude týkat „jen“ nedostat-
ku lékařů. Nyní se však ukazu-
je, že i naše nemocnice už bo-
jují nejen s deficitem lékařů, 
ale i nelékařského zdravotnic-
kého personálu. Chybějí hlav-
ně zdravotní sestry. Minister-
stvo zdravotnictví sice s vel-
kou slávou prohlašovalo, že si 
zdravotní sestry u lůžka od led-
na polepší o 7 % na tarifní mzdě 
a o 5 000 Kč na příplatcích, ale 
skutečnost je jiná. Nemocnice 

bohužel od zdravotních pojišťo-
ven dostaly mnohem méně pe-
něz, než na platy sester potře-
bují. A tak vedení nemocnic při 
sebelepší vůli nemůže navý-
šit příplatky na maximální mez, 
kterou by si zdravotní sestry 
jednoznačně zasloužily. To je ze 
strany ministerstva pokrytecké 
a nebezpečné řešení. Jak z toho 
ven? Je na vedení krajů, včet-
ně našeho, aby co nejdříve pro-
střednictvím Asociace krajů vy-
jednalo navýšení plateb na platy 
sester. Pokud se to nepodaří, bu-
de vedení kraje v kleštích – buď 
musí omezit činnost nemocnic, 
což si snad nikdo z nás neumí 
představit, nebo musí chybějí-
cí peníze nemocnicím dokrýt 
ze svého – a vězme, že u každé 
nemocnice půjde o desítky mi-
lionů. 

Nové koště dobře nemete
 Pavel Hodáč,
zastupitel  
Kraje Vysočina 
(KSČM) 

Téměř celý rok jsme čekali 
na jmenování nového krajské-
ho ředitele Policie ČR. Po ro-
ce přišla změna na tomto postu 
i na místě ředitele územního 
odboru v Pelhřimově. Musím 
říci, že očekávání nás v Pelhři-
mově zatím hodně zklamalo. 
Z pohledu statistik trestných či-
nů vychází Město rekordů vel-
mi dobře, ale bohužel vandalis-
mus se do těchto počtů jaksi ne-
počítá. Terčem stížností občanů 
je hlavně přístup místní poli-
cie k pořádkové službě, která 
se nejenom nezměnila, ale zdá 
se, že cílí jen na řidiče motoro-
vých vozidel. Hlídky jsou jen 
tam, kde je možné projet au-
tem, a to je málo. V nedávné 
době útoku vandalů opět neo-
dolal domek F. B. Vaňka v Dě-
kanské zahradě. Ač si policisté 

vyžádali klíče od zahrady, aby 
mohli těmto nočním útokům 
čelit, výsledek je nula. Husar-
ským kouskem některých hlí-
dek je i projíždění ulice Školní, 
jehož jsem byl osobně svědkem 
na sklonku loňského roku. No-
vá promenáda za téměř 10 mi-
lionů okolo říčky Bělé se sta-
la spíše místem pro vysedává-
ní a popíjení cizinců než pro 
hezkou procházku. Chci apelo-
vat na nové vedení Policie ČR, 
aby část svých hlídkových ka-
pacit přesunula z kol na nohy. 
Aby nás hlavně o víkendu ne-
vítaly ve městě převrácené po-
pelnice, pomalované zdi a ne-
budil noční řev opilců. Všich-
ni, kdo platí daně, mají prá-
vo na klidný spánek, pořádek 
a bezpečnost. Stále čteme, jak 
je málo policistů. Je to klišé, 
které v Pelhřimově neobsto-
jí. Dokud vandalové neuvidí, 
že hlídky prochází určité čás-
ti města v noci pěšky, nebude 
pořádek. Pane řediteli, zkuste 
s tím něco udělat!

Spolupráce Vysočiny se Zakarpatím pokračuje
Oprava střechy mateřské školy 
v Perečinu, rekonstrukce budovy 
ambulance v Poroškovu nebo po-
kračující podpora výuky české-
ho jazyka na základních školách 
i užhorodské univerzitě. To je jen 
stručný výčet krajským zastu-
pitelstvem schválených projek-
tů pro rok 2019, které bude Kraj 

Vysočina realizovat se svým 
partnerským regionem – Zakar-
patskou oblastí Ukrajiny. 

Na pracovní cestě většiny 
členů stálé komise na Zakar-
patí v závěru února se podaři-
lo ve shodě se zástupci vede-
ní Zakarpatské oblasti Ukraji-
ny vytipovat třináct investičních 

projektů rekonstrukcí školních 
a zdravotnických budov, i dal-
ších třináct projektů pokračující 
výměny zkušeností nejen v ob-
lasti sociálních služeb, škol-
ství, lesnictví nebo v práci po-
licie a hasičů. Projekty na svém 
březnovém jednání schválilo 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina, 

a realizace tak může začít.
„Za celou dobu dva-
náctileté spolupráce 
stále dbáme na rov-
noměrnou podpo-
ru celého území Za-
karpatské oblas-

ti, přičemž investice 
směrují jen do budov 

sloužících široké veřej-
nosti. Financování je zajiš-

těno z poloviny Krajem Vy-
sočina a z poloviny ukrajin-
skou stranou,“ zdůraznil Zde-
něk Kadlec, ředitel krajského 
úřadu a ředitel dobročinného 
fondu ViZa. Ten byl založen 
právě pro zajištění finančních 
transferů na Ukrajinu. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Jedním ze schválených projektů je rekonstrukce kuchyně mateřské 
školy v obci Buštyno v Tjačivském okrese.  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Od roku 
2007 více 
než 200 

projektů

Dokončení ze strany 1

Kvalitní web? Klíčová je 
aktuálnost
Porota hodnotila vedle webo-
vých stránek měst a obcí ta-
ké weby sborů dobrovolných 
hasičů, škol, kulturních, sociál-
ních a zdravotnických zaříze-
ní. Dobrovolní hasiči z Bobrové 
se umístili na prvním místě, ná-
sledoval je sbor hasičů z Údav, 
třetí místo obsadily Košeti-
ce. Recept na to, jak mít dobré 

webové stránky, prozradil veli-
tel dobrovolných hasičů z Bob-
rové Pavel Žilka: „Snažíme se, 
abychom měli každou událost 
na webu co nejdříve. Ať už se 
jedná o zásahy, kulturní nebo 
sborové akce.“ V kategorii ma-
teřských a základních škol je 
vzorem v internetové prezentaci 
Základní škola a mateřská ško-
la Cejle, v kategorii středních 
škol to je Gymnázium Žďár nad 
Sázavou. Z kulturních zaříze-
ní Kraje Vysočina se na prvním 

místě umístilo Informační cent-
rum a Klub kultury Města Vel-
ké Bíteše a v kategorii sociální 
a zdravotnická zařízení Kra-
je Vysočina Nemocnice No-
vé Město na Moravě a součas-
ně Domov pro seniory Velké 
Meziříčí. Dvacetičlenná porota 
hodnotila nejen design a obsah 
webových stránek, ale také pří-
stupnost stránek pro slabozraké 
občany a použitelnost na mobil-
ních telefonech, tedy responziv-
ní zobrazení.  EVA FRUHWIRTOVÁ

Zlatý erb za nejlepší webové stránky 
putuje do Jihlavy a Velkého Beranova

Nejlepší webová stránka města:
1. místo – Jihlava
2. místo – Polná
3. místo – Moravské Budějovice

Nejlepší webová stránka obce:
1. místo – Velký Beranov
2. místo – Sněžné a Řásná
3. místo – Dolní Město

Kategorie Smart City  
a nejlepší elektronická služba:
1. místo – Jihlava: Online mapa 
MHD v Jihlavě

Kategorie SDH:
1. místo – Sbor dobrovolných 
hasičů Bobrová
2. místo – Sbor dobrovolných 
hasičů Údavy
3. místo – Sbor dobrovolných 
hasičů Košetice

Kategorie pro školská  
zařízení Kraje Vysočina:
Základní a mateřské školy
1. místo – Základní škola a ma-
teřská škola Cejle, příspěvková 
organizace
2. místo – Základní umělecká 
škola Bystřice nad Pernštejnem, 
příspěvková organizace
3. místo – Základní škola a ma-
teřská škola Bohdalov

Střední školy
1. místo – Gymnázium Žďár nad 
Sázavou
2. místo – Česká zemědělská 
akademie v Humpolci, střed-
ní škola
3. místo – Střední škola staveb-
ní Jihlava

Kulturní zařízení Kraje  
Vysočina
1. místo – Informační centrum 
a Klub kultury Města Velké Bíte-
še, příspěvková organizace
2. místo – Městské kulturní stře-
disko v Náměšti nad Oslavou
3. místo – Městské kulturní a in-
formační středisko v Humpolci

Sociální a zdravotnická 
zařízení Kraje Vysočina:
1. místo – Nemocnice Nové 
Město na Moravě, příspěvková 
organizace a Domov pro seniory 
Velké   Meziříčí, příspěvková or-
ganizace 
2. místo – Domov Kamélie Křiža-
nov, příspěvková organizace

Zdravá města se 
budou vzdělávat
Národní síť Zdravých měst ČR, 
která koordinuje zdravá města, 
obce a regiony v celé republice, 
pořádá 16. dubna seminář s ná-
zvem Podpora zdraví ve Zdra-
vých městech. Tímto seminá-
řem, zaměřeným na obezitu dě-
tí a možnosti, jak jí předcházet, 
odstartuje v sídle Kraje Vysoči-
na v Jihlavě první část z cyklu 
seminářů pro zástupce měst, ob-
cí a krajů. 

„Při listopadovém konání Fó-
ra Zdravého Kraje Vysočina by-
lo právě téma prevence dětské 
obezity vybráno odbornou ve-
řejností jako jeden z deseti pro-
blémů, kterým se Kraj Vysoči-
na bude v následujících dvou 
letech věnovat,“ uvedl Martin 
Hyský (ČSSD), politik Projektu 
Zdravý Kraj Vysočina a MA21, 
který celé akci poskytl záštitu. 
Na akci je možné se registrovat 
do 10. dubna na www.zdrava-
mesta.cz.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Nová lékárna 
v pelhřimovské 

nemocnici
Od května budou moci pacienti 
pelhřimovské nemocnice vy-
užívat novou lékárnu ve vesti-
bulu hlavní nemocniční budo-
vy. Lékárna se dosud nacházela 
ve střední části areálu nemocni-
ce a cesta k ní byla do prudké-
ho kopce. Zejména pro seniory 
a imobilní pacienty tak by-
ly služby lékárny těžko dostup-
né. To se nyní změní. Snahou 
pelhřimovské nemocnice je zvý-
šit komfort a dostupnost léků 
a zároveň zmodernizovat provoz 
celé lékárny. Ta bude podstatně 
větší. Rozšíří se nabídka volně 
dostupných léčiv a také nabídka 
akcí pro širokou veřejnost. Jed-
ná se zejména o preventivní ak-
ce ve spolupráci s Českou lékár-
nickou komorou. 

Farmaceutky chtějí pokra-
čovat například v poradenství 
v oblasti poruch paměti a také se 
dále zapojovat do aktivit na pod-
poru záchrany života poskytnu-
tím včasné první pomoci. 

„Přestavba přízemí hlavní lůž-
kové budovy na moderní lékár-
nu vychází na šest milionů ko-
run a spolufinancovat ji bude 
zřizovatel nemocnice Kraj Vy-
sočina,“ informoval náměstek 
pro oblast zdravotnictví Vladi-
mír Novotný (ČSSD). 

 EVA FRUHWIRTOVÁ
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Tajenku křížovky zasílejte do 22. dubna 2019 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenkyNKV@regvyd.cz. Jména tří vyloso-
vaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny. Znění tajenky z minulého čísla: Stvořidla na řece Sázavě. Vylosovaní 
výherci: Renata Bočková, Chotěboř, Hana Navrátilová, Velké Meziříčí a Milan Vilímek, Žďár nad Sázavou. Blahopřejeme!
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parla-
mentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících 
s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

Přírodní dětský areál se zahradní železnicí (znění v tajence) se nachází 5 km severně od Žďáru nad Sázavou, na okraji obce Polnička. Areál je situován 
v přírodním prostředí Stříbrného rybníka, místních luk a lesů. Středisko je vyhledáváno turisty a cykloturisty, kteří ho využívají jako možnost občerstvení, 
relaxace nebo přímo cíle výletu. Pro tyto návštěvníky je výborně dostupný na frekventované cykloturistické trase, která kopíruje červenou turistickou 
značku vedoucí z obce Polnička na hráz Velkého Dářka. Pro návštěvníky, kteří přijedou autem nebo na motocyklu, je připraveno bezplatné parkoviště. 
Tradiční zahajování sezony je naplánováno každoročně jako pálení čarodějnic na konci dubna. Více informací na www.vagonpolnicka.cz. 

KŘÍŽOVKA O CENY

Psychocentrum – manželská 
a rodinná poradna Kraje Vysočina

je krajskou příspěvkovou or-
ganizací. V oblasti vztahů 
však pomáhá párům už od ro-
ku 1982. Reflektuje promě-
ny ve společnosti, které se 
promítají do rodinných vzta-
hů. Klientům poskytují kromě 
psychologického vedení, pora-
denství a terapie také sociálně-
-právní pomoc. Psychologové 
se rovněž zaměřují na pomoc 
rodičům a dětem při rozvo-
du, po rozvodu i rozchodu. Pro 
pracovníky v sociálních oblas-
tech nabízejí devět akredito-
vaných programů. Pracoviš-
tě Psychocentra najdete v pě-
ti městech kraje, a to v Třebíči, 
Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, 
Žďáře nad Sázavou a Jihlavě. 
Součástí Psychocentra je Inter-
venční centrum, které poskytu-
je služby lidem od 16 let ohro-
ženým nebezpečným pronásle-
dováním (stalking) a domácím 
násilím.

Diskrétnost, profesionalita 
a respekt ke klientovi
Služby poradny jsou bezplatné 
a pracovníci ze zákona dodržu-
jí mlčenlivost, takže se nemu-
síte obávat, že se o vašich pro-
blémech dozví někdo jiný. Do-
konce můžete do poradny při-
jít zcela anonymně, pracovníci 
po vás nebudou vyžadovat žád-
ný průkaz totožnosti. Konzulta-
ce trvá necelou hodinu, v přípa-
dě páru se jedná o hodinu a půl. 
Výsledkem je individuální plán, 
který vytvoří terapeut společně 
s klientem. Obsahuje cíl, délku 
a způsob spolupráce a je prů-
běžně upravován a také vyhod-
nocován. „Na konzultaci v po-
radně není potřeba žádné do-
poručení ani osobní doklady 

a není rozhodující místo byd-
liště. Prioritou jsou však obča-
né Kraje Vysočina,“ popisu-
je ředitelka Psychocentra Olga 
Hinková. Neduhy duše nejsou 
jen osobní, ale často zasahu-
jí do partnerského života. Me-
zi nejčastěji řešenými situacemi 
jsou krize ve vztahu, poruchy 
komunikace, sebepoškozová-
ní, nízké sebevědomí, konflik-
ty v rodině, vztahy rodičů a dě-
tí a řada dalších osobních, man-
želských a rodinných problémů. 

Odborné techniky 
a metody přispívají 
k řešení problémů
K psychologickému vyšetření, 
pokud je potřebné, psychologo-
vé používají certifikované dotaz-
níky a testy. Úspěšnou terapeu-
tickou metodou je nejen indivi-
duální, párová a rodinná terapie, 

ale také  trénink asertivity, v je-
hož průběhu se klienti učí získat 
zdravé sebevědomí.  Autogenní 
trénink, což je základní relaxač-
ní technika, je u klientů velmi-
oblíbený, protože jim pomáhá 
obnovit duševní energii. Účin-
nou technikou je také hypnote-
rapie založená na přijímání po-
zitivních sugescí.

V centru zájmu je dítě
Psychologové pomáhají nejen 
dospělým, ale také dětem od 11 
let věku. Terapie je podle závaž-
nosti potíží různě dlouhá.  Při 
rodinné terapii se pomáhá celé-
mu rodinnému systému tak, aby 
mohl lépe  fungovat. Na zákla-
dě požadavků různých organiza-
cí vykonávají odborníci v Psy-
chocentru také sociálně právní 
ochranu dětí. Cílem programu 
Dítě v centru je zmírnit kon-
flikty při rozvodu a ukázat nové 
způsoby, jak situaci zvládnout 
tak, aby se děti cítily bezpečně 
a mohly se rozvíjet v prostředí 

bez hádek. „Probíhá v Jihla-
vě jednou za dva týdny formou 
skupinového setkání,“ doplňuje 
ředitelka Olga Hinková. 

Pomáhají a vedou 
pěstouny
V Psychocentru funguje také 
oddělení náhradní rodinné péče. 
Zajišťuje psychologické posu-
zování lidí, kteří chtějí přijmout 
dítě do adopce, pěstounské péče 
nebo se chtějí stát profesionální-
mi pěstouny. Pro pěstouny při-
pravují vzdělávání, poradenství 
a také je doprovázejí při složi-
tých situacích. 

Prvním krokem  
je přiznat si problém
Terapeuté v Psychocentru po-
mohli už stovkám lidí s jejich 
obtížemi. A to díky tomu, že li-
dé našli odvahu svěřit se svým 
trápením odborníkovi. Největ-
ší odměnou pro pracovníky jsou 
tyto autentické věty klientů: 
„Teď už je mi zase lépe.“  „Ko-
nečně mám pevnou půdu pod 
nohama.“  Práce psychologů 
si také cení Helena Třeštíková, 
která je veřejnou podporovatel-
kou Psychocentra.  EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Pracovníkům v sociálních službách představuje Psychocentrum své 
služby v rámci Týdne sociálních služeb.  FOTO: IVAN MATĚJŮ
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Velikonoční beránek
Velikonoce letos připadají až 
na druhou polovinu dubna, ale 
abyste byli připraveni, přináší-
me tip na jeden osvědčený re-
cept.
Suroviny
  300 gramů polohrubé mouky
  5 vajec, oddělených
  2 celá vejce, neoddělená
  250 gramů krupicového cukru
  sáček vanilkového cukru
  šťáva a nastrouhaná kůra 

z půlky citronu
  2 hřebíčky (na oči)
  máslo na vymazání formy
  moučkový cukr na poprášení

Postup

Troubu předehřejeme na 200, 
horkovzdušnou na 180 °C. 

Formu důkladně vymažeme 
změklým máslem a vysypeme 
trochou mouky. Dvě celá vej-
ce a žloutky ušleháme v mí-
se s oběma druhy cukru do pě-
ny, přidáme citronovou šťávu, 
kůru a nakonec mouku. Po-
té vyšleháme z bílků tuhý sníh 
a lehce ho vmícháme do těsta, 
které vlijeme do formy a vloží-
me do trouby. Pečeme zhruba 
35 minut dozlatova. Zda je be-
ránek upečený, můžeme ověřit 
špejlí. Po vyjmutí z trouby za-
balíme beránka na hodinku až 
dvě do vlhké utěrky, aby vy-
chladl. Potom ho vyklopíme 
z formy a můžeme servírovat. 
Dobrou chuť a krásné Veliko-
noce. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

V dalším čísle představíme 
Nemocnici Pelhřimov.

Více informací a kontakty najde-
te na www.psychocentrum.cz. 

manželská a rodinná poradna

Hrad Kámen rozšíří expozici 
motorek o sběratelský unikát

Expozici motorek Muzea Vyso-
činy Pelhřimov na hradě Kámen 
rozšíří tzv. Nanuk, neboli mo-
torka Jawa 350/354.06 ve spe-
ciálním provedení pro SNB. Jde 
o jednu z položek seznamu mi-
mořádných akvizic krajských 
muzeí a galerií, které Kraj Vy-
sočina v prvním čtvrle-
tí letošního roku pod-
pořil částkou 1,2 mi-
lionu korun.

„Krajské sbír-
kotvorné institu-
ce využijí peníze 
na nákup mimořád-
ně hodnotných umě-
leckých děl, která se sta-
nou součástí stálých expozic 
nebo obohatí krátkodobé vý-
stavní programy. Už letos se 
můžeme těšit na nové obrazy, 
dřevěné plastiky, kolekci por-
celánu nebo motorku Nanuk,“ 
přiblížila náměstkyně hejtma-
na pro oblast kultury a pa-
mátkové péče Jana Fischero-
vá (ODS).

V následujících měsících tak na-
příklad Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě nakoupí čtyři 
obrazy Jiřího Johna, havlíčkobrod-
ské muzeum obraz od malíře Věro-
slava Škrabánka, Horácká galerie 
v Novém Městě na Moravě rozšíří 

sbírky o plastiku Václava Ky-
selky a Muzeum Vyso-

činy Jihlava pořídí 
kolekci porcelánu 
a vzorníků z Lido-
vé malírny v Tel-
či. 

Krajská muzea 
a galerie se snaží 

rozšiřovat své sbír-
ky o další unikáty pra-

videlně. „Mimořádná pod-
pora akviziční činnosti umožňuje 
získat umělecky a historicky cen-
ná díla, která výrazně zhodno-
tí sbírky a nepochybně přiláka-
jí pozornost návštěvníků,“ dopl-
nil Ladislav Seidl, vedoucí kraj-
ského odboru kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Nanuk, neboli motorka Jawa 350/354.06 ve speciálním provedení 
pro SNB.  FOTO: JAKUB TIKOVSKÝ

Od roku 

2016 nové 

exponáty 

za 4,5 milionu 

korun

http://www.psychocentrum.cz
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., získala Národní cenu kvality. Porotci ocenili především kvalitu činností, výkonnost a strategii

Mezi tři nejlepší společnosti v oblasti kvality se řadí nově 
i VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Po velmi 
podrobném a náročném hodnocení ze strany hodnotite-
lů Ministerstva průmyslu a obchodu byla oceněna Ná-
rodní cenou kvality v programu START plus. Společnost 
tak navázala na svůj úspěch v roce 2016, kdy zvítězila 
v soutěži o Národní cenu kvality za společenskou odpo-
vědnost a udržitelný rozvoj. 

Tato cena patří mezi nejprestižnější ocenění, kterých je 
možné v České republice vůbec dosáhnout. Výsledky mají 
za cíl veřejně ocenit nejvýkonnější organizace a organi-
zace s nejvyšší kvalitou v republice. „Tohoto významného 
úspěchu si samozřejmě velmi vážíme. Jednalo se o velmi 
podrobné hodnocení na základě mnoha údajů a potvrdilo 
se tak, že naše společnost pracuje s vysokou odborností, 
kvalitou i výkonností. Podle daného modelu jsou hodnoceny 
i firmy v zahraničí. Myslím, že je to určitě další dobrý signál 
pro naše odběratele i partnery. Nemáme obavu ukazovat 

výsledky naší činnosti, 
chováme se transparentně. 
Zároveň je to pro nás samo-
zřejmě i závazek, abychom 
v tomto trendu pokračovali,“ 
hodnotí generální ředitel 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Lu-

bomír Gloc. Ocenění společnost získala v kategorii velkých 
firem společně s firmami Fraenkische CZ a Tescoma.

 „Národní cenu kvality České republiky uděluje Minis-
terstvo průmyslu a obchodu a její prestiž vyplývá z kom-
plexnosti hodnocení. Program Start plus vede organizace 
k systematickému a pravidelnému porovnávání činnosti 
organizace s ostatními firmami nejen v ČR, ale i v za-
hraničí. Vede tak k neustálému zlepšování výkonnosti 
a efektivnosti všech jejich činností,“ přiblížila význam 
soutěže vedoucí marketingu a komunikace společnosti 
Iva Librová.

Odměnou pro VODÁRENSKOU AKCIOVOU 
SPOLEČNOST, a. s., je také na dva roky 
platné ocenění „Commited to excellence“ 
a zařazení firmy do mezinárodní databáze 
nejprestižnějších firem. „Porota ocenila 
především kvalitu pitné vody, kterou po-
skytujeme, způsob jejího sledování, ale 
obecně kvalitu všech našich činností. 
Velmi pozitivně byl přijat také náš 
vlastnický model, kdy je společnost 
prostřednictvím Svazu vodovodů 
a kanalizací vlastněna přímo českými 
a moravskými městy a obcemi, kde 
působíme. Vždy rád dodávám, že jsme 
největší ryze českou vodohospodář-
skou společností v naší republice,“ 
pokračoval Gloc. Hodnotitelé ocenili 
také samotné řízení firmy na základě 
reálných strategických dokumentů 

a pravidelného porovnávání výsledků nejen 
v rámci společnosti, ale také s obdobně vel-
kými společnostmi na českém trhu. K zisku 
Národní ceny kvality přispěla také péče spo-
lečnosti o své zaměstnance a pravidelná pod-
pora společenského života i v Kraji vysočina, 
kde VAS provozuje vodovody a kanalizace, 
například financování dětských sportovních 

aktivit a projektů pro handicapované, stejně 
jako pořádání odborných seminářů pro staros-
ty a další regionální partnery. „Při příležitosti 
Dne Země například otevřeme pro veřejnost, 

ale i základní a střední školy v pátek 26. 
dubna k návštěvě námi provozované 
vodárenské objekty. Bližší informace 
k této akci naleznete na našich webových 

stránkách www.vodarenska.cz,“ doplnila 
Iva Librová.
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PALIVOVÉ DŘEVO
cena 550 Kč / rovnaný prostorový metr,  

vč. dopravy k Vám, tel. 602 121 732

 více na www.drevojihlava.cz
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Koupím moto československé 
výroby: Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – Jawa – CZ 

… atd,  v původním nálezovém 
stavu: koroze, nekompletní, 

popřípadě pouze díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku. 
Tel: 722491746

Koupím moto československé 
výroby: Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – Jawa – CZ 

… atd,  v původním nálezovém 
stavu: koroze, nekompletní, 

popřípadě pouze díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku. 
Tel: 722491746

Děkuji za nabídku. Tel: 722 491 746
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ELEKTRO-BICYKL.CZ...  
pohyb v každém věku

Adove s.r.o., Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Dolní 227 – ulička 
infolinka: 737 007 875 | www.elektrokola-skutry.cz

Doprava a předvedení zdarma – Vysočina

PROČ MY? ZKUŠEBNÍ JÍZDY, ŠIROKÝ VÝBĚR, S VÁMI JIŽ 8 SEZON, PŮJČOVNA ELEKTROKOL

n  možnost dotace na vozíky  
až 10 000 kč, doprava se 
zaučením zdarma

n  elektrokola crussis a apache
n  repase baterií 

SELVO 2350
Motor: 350W / 36 V
Hmotnost 19 kg
Dojezd: až 30 km

24 990,-

14 990 Kč

Selvo 31000
Motor: 1000W
Dojezd: až 55 km
Nosnost: 150 kg

62 480,-

37 490 Kč

Selvo 41000
Motor: 1000W
Dojezd: až 50 km
Nosnost: 150 kg

79 990,-

47 990 Kč
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Kostelecké uzeniny a.s. – výrobní potravinářská společnost se 
sídlem v Kostelci u Jihlavy, hledá vhodné kandidáty na pozice:

ÚDRŽBÁŘ STROJŮ 
A ZAŘÍZENÍ
Pracovní náplň:
•  údržba a seřizování výrobních strojů 

a technologií 
•  třísměnný provoz

Požadujeme:
•  SOU technického směru (mechanik strojů, 

zámečník, obráběč kovů, klempíř) 
Finanční ohodnocení odpovídající výkonu, 
po zapracování možnost výdělku až 32 000 Kč

STROJNÍK 
CHLADÍRENSKÉHO 
ZAŘÍZENÍ
Pracovní náplň:
•  obsluha a elektroúdržba na energocentrech
•  dvousměnný nepřetržitý provoz

Požadujeme:
•  SOU/SŠ vzdělání v technickém oboru
•  výhodou vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5 (příp. § 6 

pro samostatnou činnost)
Finanční ohodnocení odpovídající výkonu, 
po zapracování možnost výdělku až 36 000 Kč

ÚDRŽBÁŘ 
CHLADÍRENSKÉHO 
ZAŘÍZENÍ
Pracovní náplň:
•  elektroúdržba na energocentrech
•  jednosměnný provoz

Požadujeme:
•  SOU/SŠ vzdělání v technickém oboru
•  výhodou vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5  

(příp. § 6 pro samostatnou činnost)
Finanční ohodnocení odpovídající výkonu, 
po zapracování možnost výdělku až 27 000 Kč

ELEKTROMECHANIK 
STROJŮ A ZAŘÍZENÍ – 
ELEKTRIKÁŘ
Pracovní náplň:
•  elektroúdržba strojů a zařízení
•  třísměnný provoz

Požadujeme:
•  SOU/SŠ vzdělání v oboru elektrikář, 

elektromechanik 
•  vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5 (§ 6 pro 

samostatnou činnost výhodou)
Finanční ohodnocení odpovídající výkonu, 
po zapracování možnost výdělku až 34 000 Kč 

V případě zájmu zasílejte svůj strukturovaný životopis na e-mail: personalni@ku.cz 
(tel.: +420 567 577 062, tel: +420 606 772 903), případně je k dispozici dotazník na  
www.kosteleckeuzeniny.cz/volna-pracovni-mista.html nebo na vrátnici naší firmy.

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

benefity  (25 dnů dovolené, příspěvek 
na penzijní připojištění, závodní stravování, 
svačiny zdarma, příspěvek na dopravu, 

zaměstnanecké balíčky, systém kafeterie – 
peníze na volný čas a zdraví zaměstnanců)

•  možný profesní růst
•  nástup možný ihned
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Nová kolekce 2019 

K videní  na  nasich  prodejnách 
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Obchodní zástupci 
Novin Kraje Vysočina

Havel Mouka
602 557 777

mouka@regvyd.cz

Jitka Parbusová
777 174 407

parbusova@regvyd.cz

 
Sťěpánka Hadravová

605 167 046
hadravova@regvyd.cz

Zdeněk Samko
725 958 825 

samko@regvyd.cz

Petr Radvanovský
601 330 804 

radvanovsky@regvyd.cz
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❚ Loni měřilo své síly v hlavním závodu 159 běžců včetně náměstka 
hejtmana Pavla Pacala (na fotografii). FOTO: JAROSLAV LOSKOT
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Kraj pomůže 
s modernizací 

sportovišť
Modernizace zařízení pro spor-
tovní a tělovýchovné aktivi-
ty čeká v letošním roce celkem 
čtyřicet dva sportovišť v kra-
ji. Z Fondu Vysočiny půjdou 
na opravy a pořízení nového 
sportovního vybavení tři miliony 
korun. „V letošním roce byl vel-
ký zájem žadatelů. Hodnoceno 
bylo celkem šedesát tři žádos-
tí o objemu téměř čtyř a půl mi-
lionu korun,“ přiblížil náměstek 
pro regionální rozvoj Pavel Pa-
cal (STAN + SNK ED). Fond 
Vysočiny poskytuje v programu 
Sportoviště 2019 dotaci do ma-
ximální výše 100 tisíc korun. 
Podíl žadatelů je šedesát pro-
cent. Rovných sto tisíc tak napří-
klad využije obec Valeč při bu-
dování workoutového a parkou-
rového hřiště nebo třeba Pohled 
na rekonstrukci hřiště. Okříšky 
se pustí do optimalizace systé-
mu vytápění v Sokolovně, Tělo-
výchovná jednota Věžnice vymě-
ní okna ve fotbalových kabinách, 
Jezdecký klub Opatský Mlýn 
za přispění financí z kraje ohra-
dí venkovní jízdárny a Tělový-
chovná jednota Slavoj Pacov po-
užije získané peníze na regenera-
ci a udržovací práce sportovního 
areálu Za Branou.  EVA FRUHWIRTOVÁ

Program 35. ročníku běhu
Registrace běžců: od 7:30 do 9:45, v budově základní školy
Start hlavního závodu: 10:00, náměstí T. G. Masaryka (14 960 metrů)
Startovné: 100 Kč při registraci online, 300 Kč na místě v den závodu
Popis tratě: náměstí T. G. Masaryka – ulice města – Kobylí Hlava – Chrt-
níč – Okrouhlík – Chlumek – Golčův Jeníkov (náměstí T. G. Masaryka)
Start doplňkového závodu Běháme pro zdraví: 10:05, náměstí  
T. G. Masaryka (1 234 metrů)
Prezentace do doplňkového závodu: v budově ZŠ Golčův Jeníkov – 
závod není omezen věkovou hranicí

Nová publikace 
pro pěší turisty

U příležitosti zahájení turistic-
ké sezóny představuje Evrop-
ský region Dunaj-Vltava no-
vou publikaci, ve které najdou 
turisté dvacet osm nejhezčích 
okružních výletů po celém jeho 
území. Výlety jsou rozděleny 
podle stupně obtížnosti a každý 
obsahuje krátký popis trasy, 
podrobnou mapu s vyznače-
ným okruhem a výškovým pro-
filem. „Zájemci si mohou vy-
brat z celkem 430 km rozmani-
tých turistických stezek napříč 
evropským regionem. Vybra-
ný okruh si je možné stáhnout 
také přes QR kód,“ dodává ná-
městek hejtmana pro oblast re-
gionálního rozvoje Pavel Pa-
cal (STAN + SNK ED).  Kromě 
čtyř okruhů na Vysočině může-
te s rodinou navštívit pohádko-
vý hrad Kašperk, pohodovým 
pěším výšlapem dojít k obo-
ře Wildpark Walderlebnisbüh-
ne v Horní Falci nebo absolvo-
vat náročný výstup až k vrcho-
lu hornorakouské hory Klei-
ner Pyhrgas.  Průvodce pro pěší 
je k dispozici zdarma. V elek-
tronické podobě je ke stažení 
na www.evropskyregion.cz. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Přihlaste se do soutěže Stavíme z Merkuru
Kraj Vysočina vyhlašuje šestý ročník oblíbené kon-
strukční soutěže pro žákyně a žáky druhého stupně 
základních škol a odpovídajících ročníků vícele-
tých gymnázií z Vysočiny Stavíme z Merkuru.

Na soutěžící, kteří se mohou 
hlásit do 31. března, tentokrát 
čeká výzva v podobě nákladní-
ho auta TATRA.

„Nápad, vzhled a technické 
řešení Tatry bude hodnotit spe-
ciálně sestavená porota. Kro-
mě těchto parametrů je důležitá 
i přesnost a rychlost řízení auta 
po překážkové dráze, přesnost 
couvání nebo maximální hmot-
nost, kterou Tatra z Merkuru 
uveze,“ prozradila krajská rad-
ní pro oblast školství, mládeže 

a sportu Jana Fialová (ČSSD) 
s tím, že o vítězi se rozhodne  
9. května v nákupním centru Ci-
ty Park Jihlava.

Cílem soutěže, jejímž partne-
rem je společnost BOSCH DIE-
SEL Jihlava, je podpora tech-
nické tvořivosti žáků základních 
škol a jejich motivace k prá-
ci s konstrukční stavebnicí. Jde 
o další aktivitu, kterou Kraj Vy-
sočina podporuje projekt Mer-
kury do škol.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Proběhněte se Golčovým Jeníkovem 
s Jarmilou Kratochvílovou

Tradičně na velikonoční 
neděli připadá jedna 
z významných sportov-
ních akcí na Vysočině.

V Golčově Jeníkově pořáda-
jí 35. ročník vytrvalostního zá-
vodu Běh městem Jarmily Kra-
tochvílové. Všichni přízniv-
ci pohybu vyběhnou v nedě-
li 21. dubna přesně 
v 10:00 z náměstí 
T. G. Masaryka 
na 15kilomet-
rovou trať.

Běh městem 
Jarmily Krato-
chvílové se letos 
uskuteční po pět-
atřicáté a podobně 
jako v minulých letech se mo-
hou zúčastnit také amatérští 

běžci. „Opět se chystám a rád 
bych překonal loňský čas. Ale 
ze všeho nejvíc se těším, jak si 
to užiji. Samotný dobrý pocit 
z běhu v krásném prostředí je 
nepopsatelný,“ svěřil se sporto-
vec a náměstek hejtmana v jed-
né osobě Pavel Pacal (SNK ED 
+ STAN). 

Zájemci se mohou přihlásit 
na hlavní závod do 17. dubna 

na www.behjk.cz. Registrace 
bude možná také přímo na mís-
tě před startem závodu, který 
každoročně podporuje Kraj Vy-
sočina. Loni zvítězil KIMAIYO 
Hillary Kiptum Maiyo z Keni, 
který trať zvládl v čase 47 mi-
nut a 28 sekund. Z žen byla nej-
rychlejší Daniela Havránková 
s časem 58 minut a 35 sekund.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Start 
závodu 

Běháme pro 

zdraví na 1 234 

metrů bude 

v 10:05

❚ Soutěžní tým bude mít na sestavení Tatry z Merkuru tři hodiny.  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Pořádá spolek

Výzva pro 
nový druh z doby šlapací

DO PRÁCE NA KOLE 2019

PŘIDEJ SE K NÁM!

Na kole, pěšky či poklusem   

Generální
partner

Národní
partneři

Logo 
výzvy

PODPOŘTE ČISTOU MOBILITU VE SVÉM MĚSTĚ
ZLEPŠETE SI KONDICI

VYHRAJTE JÍZDNÍ KOLO
Kraj Vysočina věnuje do každého účastnického města jako cenu skvělé jízdní kolo.

 Zapojit se můžete v celém Kraji Vysočina

Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, 
Havlíčkův Brod, Pelhřimov
Zaregistrujte svůj tým do 30. 4. 2019

 Soutěžíme celý květen

www.dopracenakole.cz 

Vyhlášené grantové programy Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 19. března vyhlásilo další čtyři grantové programy v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2019.  
Níže je uveden předpokládaný výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty  
na odbory krajského úřadu, v jejichž kompetenci budou programy realizovány:

Venkovské prodejny 2019 – 4 000 000 Kč 
– program na podporu projektů v ob-
lasti zachování služeb na venkově (od-
bor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 
564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 23. 04. – 10. 05. 2019
 
Technické vybavení jednotek požár-
ní ochrany obcí 2019 – 2 000 000 Kč – 
program na podporu zkvalitnění vyba-

vení jednotek požární ochrany obcí (od-
bor sekretariátu hejtmana, Pavel Dvořák, 
tel.: 564 602 122, dvorak.pavel@kr-vyso-
cina.cz; Iva Leflerová, tel.: 564 602 175, 
leflerova.i@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 01. 05. – 12. 05. 2019

Regionální kultura 2019 – 1 800 000 Kč 
– program na podporu akcí v oblasti kul-
tury (odbor kultury, památkové péče a ces-

tovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 
724 650 147, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 29. 04. – 10. 05. 2019 

Investujeme v sociálních službách 2019 
– 3 500 000 Kč – program na podporu nut-
ného investičního vybavení či jeho moder-
nizace v zařízeních poskytujících sociální 
služby (odbor sociálních věcí, Jiří Bína, 
tel.: 564 602 817, bina.j@kr-vysocina.cz; 

Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, 
tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz) 
Podávání žádostí: 23. 04. – 07. 05. 2019

Výzvy k předkládání projektů a veškeré in-
formace ke grantovým programům, včet-
ně formuláře žádosti, najdete na interne-
tových stránkách Kraje Vysočina http://ex-
tranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na  
www.fondvysociny.cz.

http://www.behjk.cz
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