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Na podzim má začít  
stavba obchvatu Jihlavy

STRANA 3

Zlatá jeřabina i Skutek 
roku mají své oceněné

ÚVODNÍ SLOVO

Nové výzvy

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

Už od 11. března 2020 píše 
české školství novou kapitolu 
své historie. Uzavření všech škol 
z hodiny na hodinu zcela změni-
lo úhel pohledu na každodenní 
osobní kontakt s žáky a studenty, 
zásadně posunulo využívání IT 
techniky při výuce profilových 
i dalších předmětů a začalo klást 
jiné, specifičtější nároky na pří-
pravu vyučování, předávání in-
formací, ale i na spolupráci školy 
a  rodiny. Více než kdy jindy je 
kladen důraz na samostatnou 
práci, učitelé i  děti pracují čas-
to s  novými programy a  velice 
rychle našli způsob, jak zůstat ve 
spojení a  přiměřeně postupovat 
v  nové látce. Fakt, že se výuka 
„smrskla“ jen na zásadní skuteč-
nosti, mě nijak neznepokojuje. 
Stejně jako většina pedagogů se 
domnívám, že vše podstatné je 
dětem v rámci předepsané výuky 
sdělováno a zbytek učiva se jistě 
podaří dohnat v dalším školním 
roce. Obrovský kus práce v tom-
to období odvedli pedagogo-
vé a  já jim adresuji své uznání. 
Z mnoha mailů i hovorů s učiteli 
a řediteli vnímám, že mají potře-
bu hledat způsoby, jak své žáky 
motivovat k  novým způsobům 
výuky, často se musí obrnit trpě-
livostí, ale i pro ně je tato doba 
v  mnoha ohledech výzvou. Dě-
kuji všem učitelům, kteří se nyní 
věnují přípravě dětí v  posled-
ních ročnících, ať už k  přijíma-
cím, maturitním či praktickým 
zkouškám nebo absolutoriím.
Alespoň v  tomto případě bude 
mít letošní školní rok přiměřeně 
„normální“ zakončení.

Speciální poděkování patří ro-
dičům, kteří se nově stali na část 
úvazku i  učiteli. Uvědomuji si, 
že v některých případech součas-
ný způsob vzdělávání vyžaduje 
Vaši osobní účast. Jsem však 
přesvědčená, že pokud se s dětmi 
dokážete naladit na stejnou vlnu 
a zadané úkoly brát jako společ-
nou aktivitu, může se učení stát 
příjemnou rodinnou zábavou. 
V  opačném případě Vám držím 
palce a vzkazuji: Vydržte, všech-
no jednou skončí a i škola se vrá-
tí zase do svých kolejí!

Současná škola „na dálku“ 
nás všechny něčemu novému 
naučila. Já osobě smekám před 
rychlostí, se kterou se školy 
dokázaly přizpůsobit současné 
situaci, a  děkuji učitelům, že 
své poslání naplňují bez ohledu 
na podmínky a  odolnost svých 
žáků. Přeji všem hodně zdraví!

Archeologové odkryli část barokní 
sklárny u Salačovy Lhoty

STRANA 8

Autokino Vysočina  
promítlo 20 filmů

Kamenné základy ba-
rokní sklárny, cestu k ní, 
stříbrné mince, kachlová 
kamna i sklářské pánve 
odhalil dva měsíce trvající 
archeologický průzkum 
v místě trasy nového 
obchvatu Salačovy Lhoty. 

VYSOČINA on-line
www.facebook.com/vysocinakraj

◾ Fotografie území pořízené z dronu jasně vykreslily části kamenných základů i historickou štětovou komuni-
kaci západně od areálu hutě.  FOTO: ARCHIV ARCHAIA BRNO Z. Ú.

Nyní čeká archeology mytí 
nálezů, jejich fotodokumentace 
a  příprava nálezové zprávy. Ve-
řejnost by první kousky mohla 
spatřit v  létě v Ledči nad Sáza-
vou, kde se na zdejším hradu 
připravuje expozice věnovaná 
vývoji  sklářství na Vysočině. 
Návštěvníci by tam mohli vidět 
sklářské formy se zlomkem da-
tačního nápisu, ale i  jiné cenné 
nálezy, které přispějí k  dalším 
poznatkům o sklářství na Vyso-
čině a o životě obyvatel hutí.

„Nejhodnotnějšími nálezy 
jsou pro nás fragmenty výrob-
ků, ze kterých můžeme určit, co 
sklárna vyráběla,“ říká vedoucí 
archeologického výzkumu Petr 
Duffek. Objevené artefakty, jako 
třeba železná podkova nebo šat-
ní přezka, pomohou zmapovat 
tehdejší každodenní život v huti. 
Nejpočetnějším nálezem co do 
objemu je sklohutní odpad po-
cházející z  tavby skla a  také 
technická keramika v  podobě 
zlomků pánví na tavbu skla. Vý-
zkum se týkal pouze území zasa-
ženého stavbou obchvatu. Podle 
archeologů je větší část sklárny 
včetně pece zakonzervovaná pod 
přilehlou pastvinou pro ovce.

Skláři na Vysočinu přišli  
na přelomu 17. a 18. století

První zmínky o sklářské huti 
v  Salačově Lhotě pocházejí 

z  roku 1690, kdy je v  historic-
kých seznamech uváděn sklář 
Jindřich se svou ženou. Zato 18. 
století je na informace bohatší 
– z  této doby existují seznamy 
sklářských dělníků i jména skel-
mistrů, kteří zde působili. Roz-
sah areálu hutě odhadují archeo-
logové díky objevené cestě, která 
sklárnu obcházela ze západu. 
Na Pacovsku fungovaly sklárny 
až do 70. let 19. století. Dalším 
sklářským regionem bylo širší 
okolí Kamenice nad Lipou, kde 
poslední huť zavřela ve Včelničce 

v roce 2004. Vůbec nejstarší hutě 
na Pelhřimovsku, doložené v pí-
semných pramenech, jsou v pan-
ství Nový Rychnov.

Letošní rok je  
zaměřený na sklářství

Počátky sklářství na Pel-
hřimovsku spadají do konce 
17.  století, ještě starší sklárny 
působily v okolí Žďáru nad Sá-
zavou. Petr Duffek se svými ko-
legy už několik let mapuje tento 
vysočinský fenomén. Veřejnost 
se s  historií a  zajímavostmi ze 

světa skla bude seznamovat po 
celý zbytek roku, a to díky pro-
jektu Vysočina sklářská a Roku 
skla, který pro letošek Kraj Vy-
sočina vyhlásil. Program nalez-
nete na webu www.vysocina.eu. 
Pokud vás zajímají novinky 
z archeologické práce na Vyso-
čině, podívejte se na facebooko-
vou stránku Archeologické ná-
lezy na Vysočině. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

www.vysocina.eu

Speciální příloha 
Hospodaření populárně 
uvnitř



AKTUALITY KVĚTEN 2020 |  2

Zahájení stavby obchvatu Jihlavy 
se blíží

Střední školy připravují studenty 
k závěrečným zkouškám

Dlouho připravovaná 
a jedna z nejdražších 
dopravních staveb Kraje 
Vysočina se blíží k re-
alizaci. Krajští radní 
začátkem května odsou-
hlasili vyhlášení veřejné 
zakázky na dodavatele 
stavby II/602 Jihlava − 
JV obchvat, a pokud vše 
půjde podle plánu, práce 
by mohly začít v říjnu 
letošního roku. Řidiči se 
mají po obchvatu projet 
už v listopadu 2022.

„Na výstavbu obchvatu se nám 
podařilo získat téměř 300 milionů 
korun z  evropských dotací pro-
střednictvím regionálního operač-
ního programu, které představují 
necelou třetinu odhadovaných 
nákladů,“ informoval náměstek 
hejtmana pro oblast ekonomiky 
a  majetku Martin Kukla (ANO 
2011). Dvě třetiny pokryje ze 
svého rozpočtu sám Kraj Vyso-
čina. Nabídky stavebních firem 
kraj očekává do začátku červen-
ce, ještě v létě by mělo být jasné, 
kdo ve výběrovém řízení zvítězí 
a  náročné stavby s  osmi mosty 
a  třemi velkými okružními kři-
žovatkami se ujme. „Pokud vše 
proběhne bez průtahů, už v říjnu 
letošního roku mohou v  místě 

trasy obchvatu začít přípravné 
práce, jako jsou kácení dřevin, 
terénní přípravy, vyměřování, vy-
tyčení i příprava staveniště včetně 
skrývky ornice a  zahájení zem-
ních prací,“ popsal radní Kraje 

Vysočina pro oblast dopravy Jan 
Hyliš (ČSSD).

Obchvat o délce téměř 5,5 km 
a  šířce komunikace 9,5 metru 
propojí silnice II/602 ze smě-
ru Velké Meziříčí a  D1, II/405 

◾ Jedna ze tří velkých okružních křižovatek vznikne na hraně současného křížení silnic II/523 a I/38 v místě Jih-
lavany nazývaným V Ráji.  FOTO: KAROLINA SEDLÁČKOVÁ

ze směru od Třebíče a  I/38 od 
Znojma, a společně s budovaným 
obchvatem Velkého Beranova tak 
odvedou velký podíl tranzitní do-
pravy z Jihlavy.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Zprovoznění 

v listopadu 

2022

Závěrečné zkoušky na střed-
ních školách na Vysočině se týka-
jí až pěti a půl tisíce mladých lidí. 
Studenti posledních ročníků mo-
hou od pondělí 11. května dochá-
zet do škol, aby se připravili na 
maturitu, závěrečné zkoušky a ab-
solutoria. Výuka probíhá ve sku-
pinkách do maximálního počtu 
patnácti osob. Konkrétní podoba 
a  rozsah přípravy ke zkouškám 
je na rozhodnutí ředitele školy. 
„Studium na dálku prostřednic-
tvím internetu nebo jiných ná-
strojů probíhá kontinuálně jako 

dosud,“ informovala Jana Fia- 
lová (ČSSD), radní Kraje Vyso-
čina pro oblast školství, mládeže 
a sportu. Střední školy zřizované 
Krajem Vysočina se na prezenční 
způsob výuky připravily předem 
a  zajistily si ochranné pomůcky 
i  materiál. S  dodávkami jim po-
mohl také zřizovatel. Pro všechny 
přítomné ve školách platí dodr-
žování dvoumetrových odstupů, 
nošení roušek při pohybu ve spo-
lečných prostorách a  pravidelná 
dezinfekce a větrání.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Pomáhají a zachraňují životy. Také díky krajským penězům
Obce, které zřizují jednotky 

požární ochrany vybraných ka-
tegorií, mohly požádat o finan-
ce z Fondu Vysočiny na udržení 
a  rozvoj akceschopnosti svých 
jednotek pro letošní rok. Tuto 
pravidelnou podporu poskytuje 
Kraj Vysočina každoročně, té-
měř od počátku svého vzniku. 
Získané peníze obce využívají 
na výdaje, které vznikají je-
jich jednotkám požární ochra-
ny během roku při zásazích 
a dalších činnostech. Patří sem 
opravy a  udržování techniky, 
nákup potřebného vybavení, 
například hasiva a  ochranných 
pomůcek. 

„Jednotky požární ochra-
ny jsou velmi důležité, pro-
tože zachraňují lidské životy 

◾ Prověření techniky a připravenosti členů jednotky požární ochrany 
obce Pohled na Havlíčkobrodsku.  FOTO: ARCHIV OBCE POHLED

a majetek. Jejich akceschopnost 
se odvíjí také od toho, jaké mají 
vybavení. Proto je nesmírně 
důležité, abychom na Vysočině 
měli tyto požární jednotky dob-
ře vybavené a připravené zasáh-
nout vždy, když bude potřeba,“ 
sdělil hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 

V  období dlouhotrvajícího 
sucha, se kterým se Vysočina 
potýká, vyjíždějí jednotky k de-
sítkám požárů v lesích. Zasahují 
u dopravních nehod a pomáhají 
v situacích, které ohrožují život. 
Letošní rok program Fondu Vy-
sočiny, nazvaný Akceschopnost 
jednotek požární ochrany obcí, 
vyčlenil pro hasiče téměř čtyři 
a půl milionu korun.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Méně střetů řidičů se zvěří díky 
pachovým ohradníkům

Pachové ohradníky zachraňují 
zvířata a  snižují škody řidičům. 
Poprvé se na Vysočině objevily 
v roce 2010, kdy myslivci a lesní 
hospodáři rozmístili první kolíky 
kolem vybraných cest a  nanesli 
na ně ekologicky odbouratelnou 
pěnu. Aktuálně jsou chráněni řidi-
či před střety se zvěří na 130 km 
silnic. „Statistiky vedené od roku 
2010 poukazují na výrazný po-
kles střetů se zvěří, v  některých 
místech řádově o  desítky pro-
cent. Kraj Vysočina proto bude 

v ochraně frekventovaných silnic 
pokračovat,“ uvedl Martin Hyský 
(ČSSD), radní Kraje Vysočina 
pro oblast zemědělství a životní-
ho prostředí. Na letošní rok po-
čítá krajský rozpočet s 250 tisíci 
korunami, za které myslivecká 
sdružení nakoupí aplikační pří-
pravky a obnoví chybějící pacho-
vé ohradníky. Pachová stopa se 
aplikuje třikrát ročně, obvykle na 
jaře a následně dvakrát v průběhu 
léta a podzimu. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Ekologicky odbouratelná pěna slouží jako pachový ohradník.   
 FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Klienti Domova Břevnice se 
uzdravují

Velmi náročné období za se-
bou mají v Domově se zvláštním 
režimem Břevnice u Havlíčkova 
Brodu. Postupně se tady naka-
zilo všech 22 klientů domova 
a  také 12 pracovníků. Situace 
vypadala na konci března kri-
ticky a výhled nezlepšil ani fakt, 
že Armáda ČR odmítla vyslyšet 
krajskou prosbu o pomoc a po-
slat do domova své zdravotníky. 
Nakonec se ale ukázalo, že lidé 
na Vysočině si dokážou pomoci 
i v těch nejtěžších chvílích. „Vá-
žím si pomoci HZS Kraje Vyso-
čina, který prostřednictvím de-
vítičlenného týmu v  domově  
vypomáhal od 31. břez-
na do 27. dubna, 
připojila se i  řada 
d o b r ovo l n í k ů . 
A  ti všichni mají 
podíl na tom, 
že se náročnou 
situaci podařilo 
zvládnout,“ zdůraz-
nil hejtman Kraje Vy-
sočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). První dobré zprávy 
přišly z Domova Břevnice v zá-
věru dubna. Testy prokázaly, že 
klienti i  pracovníci domova se 
začali uzdravovat. „Aktuálně 
zůstávají na nemoc Covid-19 
pozitivní už jen dvě klientky. 
V domově máme sice stále ka-
ranténu, a  protože jde o  jedno 
uzavřené oddělení, stále pra-
cujeme v  ochranných pomůc-
kách, ale situace se postupně 
zlepšuje,“ sdělila k  12.  květnu 

aktuální informace ředitelka do-
mova Hana Hlaváčková. Podle 
jejích slov byla situace v  do-
mově velmi náročná. „Vůbec 
nás nenapadlo, že by podobně 
obtížné období mohlo trvat tak-
to dlouho, už je to sedmý týden 
a pořád máme pozitivní klienty 
i  pracovníky. Bez hasičů, dob-
rovolníků a  samozřejmě našich 
kmenových zaměstnanců – se-
střiček a pečovatelek – bychom 
situaci nemohli zvládnout,“ do-
plnila Hana Hlaváčková.

Rozvolňování opatření
Postupně se v Česku rozvol-

ňují opatření, která 
mění režim také 

v  sociálních zaří-
zeních. Mladší 
klienti mohou už 
od 11. května na 
procházky nebo 

pobývat ve ven-
kovních prostorách 

u  zařízení, senioři bu-
dou moci vyjít ven až od 

8. června – musí tomu však ale 
odpovídat jejich zdravotní stav. 
„Návštěvy v  krajských domo-
vech sociálních služeb budou 
podléhat velice přísnému re-
žimu, budou pravděpodobně 
probíhat pouze ve vybraných 
dnech a  hodinách. Jejich režim 
se může lišit zařízení od zaříze-
ní,“ upřesnil náměstek hejtmana 
pro oblast sociálních věcí Pavel 
Franěk (ANO 2011).
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Kraj 
Vysočina 

děkuje

Vysílač Javořice vypnul vysílání ve formátu DVB-T
Diváci, kteří přijímají televizní 

signál z vysílače Jihlava Javořice 
a vlastní starší televizní přijímač, 
zaznamenali v  pondělí 25. květ-
na změnu. Došlo totiž k vypnutí 
vysílání ve stávajícím standardu 
DVB-T u  multiplexu 3 (kanál 
30). Kvůli mezinárodní kmitoč-
tové koordinaci s Rakouskem se 
multiplex 3 na Javořici vypnul už 
nyní, a  to i  přestože přechod na 

nový vysílací standard DVB-T2 
byl z důvodu pandemie koronavi-
ru v Česku pozastaven. „Pro opě-
tovné naladění vybraných progra-
mů je nutné pořídit set top box 
nebo vhodný přijímač, který umí 
přijmout vysílání ve standardu 
DVB-T2. Pokud už divák vlastní 
set top box nebo má televizi, která 
vysílání v novém formátu DVB-
-T2 přijímá, nemusí nic řešit,“ 

vysvětlil Dušan Matys z  odbo-
ru informatiky Krajského úřadu 
Kraje Vysočina s tím, že vypnutí 
vysílání se týká programů Prima 
Love, Prima Krimi, Prima Zoom, 
Prima Max, Óčko, Óčko Star, Šlá-
gr TV, Krimi Barrandov, Kino Ba-
rrandov a Seznam.cz TV. Všech-
ny potřebné informace najdete na  
www.dvbt2overeno.cz.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Od počátku června až do 
závěru srpna se můžete 
zapojit do průzkumu 
veřejného mínění zaměře-
ného na názory obyvatel 
Kraje Vysočina na krimina-
litu, prevenci kriminality 
a kyberkriminalitu 2020. 
Online dotazník najdete 
na webových stránkách 
Kraje Vysočina  
www.kr-vysocina.cz. Prů-
zkum se na Vysočině reali-
zuje už potřetí, naposledy 
se uskutečnil v roce 2016. 
Ve čtyřletých cyklech ho 
organizuje Kraj Vysočina, 
který se obrací na všechny 
občany s prosbou, aby se 
zapojili. Sesbíraná data 
budou sloužit k tvorbě 
strategického dokumentu 
Koncepce prevence krimi-
nality Kraje Vysočina.

Zapojte se do 
online průzkumu 
o kriminalitě na 
Vysočině

Studenti postaví auto pro krajské silničáře
Do stavby nákladního vozu 

Mercedes-Benz Unimog U219 se 
žáci Střední průmyslové, technic-
ké a automobilní školy v Jihlavě 
pustí na začátku příštího školní-
ho roku. Po jeho dokončení ho 
budou používat krajští cestáři 
k údržbě silnic a stane se součástí 
jejich vozového parku. 

Od září začnou žáci v  jihlav-
ských dílnách pracovat na sesta-
vení víceúčelového nákladního 
vozu, který bude disponovat vý-
měnnými nástavbami a zařízením 

– zametacím kartáčem, nástavbou 
pro zimní údržbu, sklopnou kor-
bou, sněhovým pluhem, přední 
sekačkou nebo zařízením na mytí 
dopravních značek. „Bude to ideál- 
ní objekt k sestavení pro obory au-
totronik a mechatronik,“ popisuje 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
školství, mládeže a  sportu Jana 
Fialová (ČSSD). 

Jedná se v  pořadí o  několiká-
tý technický projekt podobného 
zaměření. Krajské střední školy 
už postavily osobní auto, Zetor 

i Tatru. Právě první složená Tatra 
jezdí po Třebíčsku, druhá, složená 
loni ve Světlé nad Sázavou, bude 
k vidění na Havlíčkobrodsku. Mer-
cedes pomůže už příští rok s údrž-
bou na Jihlavsku. „Naším cílem je 
umožnit žákům krajských technic-
kých škol pracovat a realizovat se 
na projektech s hmatatelnými vý-
stupy. Zatím se každý vysočinský 
konstrukční projekt setkal s výraz-
ným ohlasem, což nás moc těší,“ 
dodává radní Jana Fialová. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ
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Statistika na naší straně

Kraj podporuje hospodaření v lesích

V  době, kdy připravuji svůj 
příspěvek do těchto novin, se jeví 
statistika Covid-19 nakažených 
vs. uzdravených pacientů u nás na 
Vysočině jako relativně uspokoji-
vá. V polovině května vykazovaly 
krajské statistiky 80  % uzdra-
vených pacientů z  celkových 
180 pozitivních případů. Další 
potvrzené případy se objevují 
jen zřídka, což však není důvod 
k velkému optimismu nebo bezmyšlenkovitému opuštění rozumných 
pravidel, která v případě preventivního nošení roušek pravděpodob-
ně pomohla zabránit nekontrolovatelnému šíření nového viru. Díky 
trpělivému dodržování jisté sociální izolovanosti, odsunutí společen-
ských, kulturních i sportovních aktivit nebo pochopení pro dočas-
né uzavření některých provozoven a obchodů se už teď, dříve než 
bylo předpokládáno, můžeme těšit z  uvolnění vládních omezení. 
Já si dovolím apelovat na všechny spoluobčany, aby dobu uvolnění 
všech omezení brali jako doporučení, aby nerezignovali na přimě-
řenou prevenci, neriskovali jen kvůli zábavě nebo z nudy… Mnoho 
věcí, o kterých si myslíme, že nám dělají radost, lze ještě o několik 
týdnů odložit, o to víc z nich budeme mít jako zdraví lidé radost.

Děkuji všem, kteří se v  minulých týdnech chovali odpovědně 
a respektovali vládní nařízení. Ochránili tak sebe i své blízké, ale 
i  lidi, kteří nám byli v případě potřeby připraveni pomoci – byli 
odhodláni riskovat své zdraví, vzdali se pohodlí rodinného záze-
mí, změnili priority a dali přednost svému poslání. Mám na mysli 
složky IZS, zaměstnance nemocnic, domovů pro seniory, dětských 
domovů, ústavů sociální péče. Osobní odpovědnost za naše zdraví 
se promítla i do odpovědnosti za zdraví ostatních – prodavaček, ku-
rýrů, pošťáků, pracovníků technických služeb i dobrovolníků nebo 
např. učitelů a řidičů ve veřejné dopravě… Všem, kteří nerezigno-
vali na své pracovní povinnosti, děkuji za ochotu udržet region „při 
životě“.

Aby se život na Vysočině vrátil do běžných kolejí, je potřeba se 
i nadále chovat alespoň přiměřeně zodpovědně. Z vlastní zkušenosti 
vím, že není na místě žádné nebezpečí podceňovat. Udělejme vše 
pro to, aby krajská COVID statistika vykazovala i v dalších týdnech 
minimum nových případů.

 MUDR. JIŘÍ BĚHOUNEK, HEJTMAN KRAJE VYSOČINA

19. 5. 2020

Lidé i porota zvolili laureáty  
Zlaté jeřabiny a Skutku roku

◾ Několikaměsíční nácvik představení zúročily děti v nádherném vystoupení, ke kterému jim diváci tleskali 
v rámci několika repríz v chotěbořském kině.  FOTO: ARCHIV ZŠ A MŠ LIBICE NAD DOUBRAVOU

Cílem anket je objevit a  ná-
sledně podpořit zajímavé kultur-
ní aktivity v regionu, představit 
povedené obnovy památek a po-
děkovat jednotlivcům i nezisko-
vým organizacím za dobrovolné 
prospěšné aktivity. Zlatá jeřa-
bina i Skutek roku už mají své 
vítěze roku 2019.

Letošní titul Zlatá jeřabina 
pro kulturní regionální aktivitu 
získalo počtem 497 hlasů diva-
delní představení nastudované 
žáky I. stupně malotřídní ZŠ 
v  Libici nad Doubravou. Zlatá 
jeřabina v kategorii péče o kul-
turní dědictví patří pro letošek 
s  382 hlasy projektu Postupná 
obnova vodního mlýna č. p. 15 
v  Trhonicích u  Jimramova. 
„Lidé zapojení do ankety po-
slali 4 445 hlasů. Vítězové obou 
kategorií získají od Kraje Vyso-
čina finanční dar ve výši 30  ti-
síc korun,“ uvedla náměstkyně 
hejtmana pro oblast kultury, 
památkové péče, cestovního 
ruchu a  mezinárodních vztahů 
Jana Fischerová (ODS) s  tím, 
že z důvodu aktuální epidemio-
logické situace se neuskuteční 
slavnostní vyhlášení oceněných, 
nicméně se osobně chystá na in-
dividuální gratulace.

Náměstkyně Jana Fische-
rová navíc na doporučení 

Komise kultury, cestovního 
ruchu a  vnějších vztahů Rady 
Kraje Vysočina udělila čest-
né uznání za významný přínos 
v  oblasti hmotného kulturního 
dědictví za rok 2019. Patří pro-
jektu Obnova střešního krovu 
a střešního pláště kostela sv. Ja-
kuba Většího v Jihlavě. 

Skutek roku 2019
Anketa Skutek roku 2019 

hledala aktivity, které v  loň-
ském roce nejvíce přispěly 
k  rozvoji Vysočiny. O  poči-
nech fyzických osob hlasovali 
lidé v  rámci ankety v  průběhu 
března, vítězné projekty práv-
nických osob vybrali odborní 

porotci. V  oblastech fyzických 
osob zvítězili Romana Novot-
ná, která organizuje Tříkrálovou 
sbírku v městysi Okříšky, David 
Košťál, pořadatel akce Motorkáři 
dětem, a Alice Hradilová s Milo-
slavou Gregorovou za otevření 
a  provoz výměnné Semínkov-
ny v  Novém Městě na Moravě. 
V  oblastech právnických osob 
se oceněním nově pyšní Sdílení, 
o. p. s., za Běh na podporu hos-
picové péče v Telči, Klára Černá 
za provoz bezobalového obcho-
du v Jihlavě, OA, VOŠZ a SZŠ, 
SOŠS Jihlava, která spoluorgani-
zovala první národní kolo gastro-
nomické soutěže Trophée Mille 
ČR 2019, a Rada dětí a mládeže 

Kraje Vysočina za pořádání 
volnočasových aktivit pro děti 
a  mládež v  bývalých okresních 
městech Vysočiny. 

„Kraj Vysočina našel vlastní 
cestu, jak upozornit na dobro-
volnickou práci pro druhé a po-
děkovat těm, kteří ji dělají. Toto 
ocenění je součástí systematické 
podpory rozvoje místní Agen-
dy 21 v  rámci projektu Zdravý 
Kraj Vysočina,“ uvedl politik 
projektu Zdravý Kraj Vysočina 
a MA21 Martin Hyský (ČSSD). 

Přehled všech oceněných 
a  popis jejich aktivit najde-
te na webových stránkách  
www.novinykrajevysocina.cz.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Celkem 1 086 žádos-
tí za cca 75 milionů 
korun do dotačního 
programu Hos-
podaření v  lesích 
2020 adresovali 
krajskému odbo-
ru životního pro-
středí a zemědělství 
vlastníci nebo napří-
klad nájemci lesů. V  rá- 
mci programu Fondu Vysočiny 
je kraj připravený rozdělit 30 mi-
lionů korun, zbývající miliony 
má pro tento účel vyčleněné. 

Zatímco program Hospoda-
ření v lesích 2020 přijal žádosti 
a administrativní kolečko se te-
prve rozbíhá, žadatelé v progra-
mu Hospodaření v  lesích 2019 
II. musí do konce července 
zaslat závěrečné zprávy k  vy-
účtování. „Už jsme vyplatili 

žádosti za 21,5 milionů korun. 
Proplacení zbývajících žádos-
tí je podmíněné předložením 

◾ Na webu kr-vysocina.cz najdete krátká videa o kůrovci, jeho vývoji 
i o tom, jak kůrovce odstranit a na koho se mohou vlastníci lesa ohledně 
boje s kůrovcem obrátit.  FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

závěrečných zpráv ze strany 
žadatelů,“ upřesnil radní Kra-
je Vysočina pro oblast lesního 

a  vodního hospodářství Martin 
Hyský (ČSSD).

Další finanční podpora má 
částečně pokrýt škodu vzniklou 
v souvislosti s nahodilou těžbou 
jehličnatého dříví v lesích z ob-
dobí od října 2017 do prosince 
2018. „Jak nám Ministerstvo 
zemědělství sdělilo, zájem ne-
byl tak vysoký, aby bylo nutné 
krátit částku, o kterou lesníci žá-
dali. Pokud tedy dle příslušných 
zásad požádali a splnili všechna 
kritéria, získají 100% částku,“ 
informoval Martin Hyský s tím, 
že kraj eviduje cca 1 700 žádostí 
za cca 600 milionů korun. O fi-
nanční příspěvek za nahodilé 
těžby jehličnatých porostů rea-
lizované v roce 2019 by se mělo 
žádat ve druhém pololetí letoš-
ního roku.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

1 086 

žádostí za cca 

75 mil. Kč

Testování samoplátců 
na Covid-19 na Vysočině

V současné době může veřej-
nost na Vysočině využít testování 
samoplátců na Covid-19 metodou 
PCR ve všech pěti krajských ne-
mocnicích. Testován může být kaž- 
dý na základě on-line objednávky 
přes webovou stránku. Zde si zvolí 
čas a místo odběru i způsob platby 
a následně službu předem uhradí. 
Bez předchozí registrace a platby 
není možné test provést. Potvrzení 
o  výsledku testu bude samoplát-
cům k  dispozici do 48  hodin od 
odběru po opětovném přihlášení 

do výše uvedené aplikace. Mimo 
stanovené časy a potvrzené ob-
jednání není možné odběry sa-
moplátcům provést. Platba testů 
v hotovosti NENÍ možná. Veškeré 
instrukce k platbě i potvrzení ter-
mínu a  času odběru přijdou re-
gistrovanému zájemci o testování 
v SMS a e-mailu.

Každá z  nemocnic testuje na 
Covid-19 v  jiných časech. In-
formace o  volných termínech 
je třeba předem zkontrolovat na  
https://odbery.kr-vysocina.cz.

Nouzové  
školy

S  koncem nouzového sta-
vu skončil 17. května provoz 
školských zařízení určených 
k  poskytování nezbytné péče 
o  děti ve věku 3 až 10 let za-
městnanců vybraných profe-
sí. Patnáct subjektů na území 
Kraje Vysočina poskytlo péči 
celkem 101 dětem. Poděko-
vání patří zřizovatelům těchto 
organizací: městům Havlíčkův 
Brod, Jihlava, Pelhřimov, Telč, 
Náměšť nad Oslavou, Žďár nad 
Sázavou, Třebíč, Světlá nad 
Sázavou, Chotěboř, Humpolec 
a Moravské Budějovice.

Vedení Kraje Vysočina dě-
kuje za výbornou spolupráci 
a osobní obětavost při zajištění 
provozu poskytované péče.
 JITKA SVATOŠOVÁ

Senioři v Humpolci se budou do dvou let stěhovat
V  minulých dnech začala 

stavba nového domova pro se-
niory v  Humpolci. Investorem 
je soukromá firma, která bude 
domov provozovat dalších dva-
cet pět let po dokončení. Přitom 
bude domov zařazen do krajské 
sítě sociálních služeb a od kra-
je bude dostávat vyrovnávací 
platbu. Tento model spolupráce 
soukromého a veřejného sekto-
ru se nazývá PPP (Public Pri-
vate Partnership) a  v  zahraničí 
je hojně využíván. Rezidence 
Humpolec je prvním PPP so- 
ciálním projektem na území 
Kraje Vysočina.

„Nové zařízení bude sloužit 
klientům krajského Domova 
pro seniory v  Humpolci, který 
má aktuálně kolem 180 obyva-
tel. Funguje na dvou adresách, 

v  ulicích Máchova a  Lužická. 
Nový areál vznikne v  Lužické 
ulici,“ popisuje Pavel Franěk 
(ANO 2011), náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast 
sociálních věcí. Objekt domova 
Máchova bude fungovat jako 

◾ S kapacitou 203 lůžek bude patřit nový humpolecký domov pro seniory 
k největším sociálním zařízením na Vysočině.  FOTO: VIZUALIZACE NOVÉHO DOMOVA

jediná adresa domova až do do-
končení projektu, poté se klienti 
začátkem roku 2022 přestěhu-
jí na novou adresu a  kraj bude 
rozhodovat, jak naloží s  nepo-
třebným objektem.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Testování samoplátců provádí:
■ Nemocnice Jihlava, www.nemji.cz
■ Nemocnice Havlíčkův Brod, www.onhb.cz
■ Nemocnice Třebíč, www.nem-tr.cz
■ Nemocnice Nové Město na Moravě, www.nnm.cz
■ Nemocnice Pelhřimov, www.hospital-pe.cz
� Informace�k�19.�5.�2020

Úspory v rozpočtu
Kraj Vysočina zmapoval prv-

ní možné úspory ve schváleném 
rozpočtu pro rok 2020. Jen za 
měsíc duben totiž chybělo téměř 
50 milionů korun plánovaných 
daňových příjmů. „S  ohledem 
na aktuální ekonomickou situaci 
v  Česku se dá předpokládat, že 
obdobný trend, tedy nižší výběr 
daní, bude pokračovat,“ vysvětlil 
náměstek hejtmana zodpovědný 
za ekonomiku a  majetek Mar-
tin Kukla (ANO 2011) s  tím, 
že úspory kraj důsledně hledá 
pouze ve svých kapitolách. Ne-
promítnou se do provozních pří-
spěvků krajských příspěvkových 
organizací a  ani nebudou důvo-
dem pozastavení plánovaných 
investičních záměrů. První balík 
úspor dosahuje výše bezmá-
la 222 milionů korun. V  částce 
se promítnou například téměř 

stomilionové úspory investic 
do majetku, kterých kraj docí-
lil využíváním elektronických 
aukcí při výběru stavebních fi-
rem, 19,3 milionů korun ušetřili 
cestáři za zimní údržbu, téměř 
4,5 milionů korun mělo stát po-
řádání zrušeného prázdninové-
ho Letního dovádění a  dalších 
3,58 milionů nebude čerpat kraj-
ský odbor školství. Položka pro-
vozních výdajů samotného úřadu 
se sníží o tři miliony korun, které 
představují zrušená školení a od-
ložená plánovaná obměna vo-
zového parku krajského úřadu. 
„Nemožnost odhadnout vývoj 
letošních příjmů Kraje Vysočina 
bude pravděpodobně jistou kom-
plikací při přípravách krajského 
rozpočtu na rok 2021,“ uzavřel 
náměstek Martin Kukla.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Kraj Vysočina každo-
ročně vyhlašuje tradiční 
ankety Zlatá jeřabina 
– Cena Kraje Vysoči-
na za kulturní počin 
roku a Skutek roku. 
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Přizpůsobit se znamená přežít

Vladimír Novotný (ČSSD),
zastupitel Kraje Vysočina a náměstek 
hejtmana pro oblast zdravotnictví

Naše společ-
nost se nyní na-
chází v  období, 
které byť v mnoha 
ohledech limituje 
a  omezuje, záro-

veň dalo příležitost vyniknout 
přirozené české činorodosti 
a  solidaritě. Nové výzvy, sou-
visející například s  nedostat-
kem ochranných pomůcek nebo 
dezinfekce, které jsou nezbytně 
nutné pro zvládnutí virové pan-
demie, daly vyniknout schop-
nosti domácích firem adaptovat 
se na specifickém trhu osobních 
ochranných pomůcek. Řádově 
jen dny trvalo českým firmám 
i iniciativním jednotlivcům, aby 
se chopili příležitosti a  přispěli 
vlastním nápadem nebo inovací 

k dílčímu řešení aktuální situa-
ce. Vážím si všech firem, které 
byly ochotny ze dne na den změ-
nit své výrobní programy a začít 
dodávat potřebný materiál na 
domácí trh, bez reklamy v mé-
diích, nenápadně a  skromně. 
Osobně mám potřebu alespoň 
některé společnosti, které kra-
jům pomáhají, jmenovat. Vím, 
že tento výčet nebude nikdy 
úplný, a  omlouvám se za to, 
ale i  tak děkuji společnostem: 
MODETA STYLE, s. r. o., VÝ-
VOJ, oděvní družstvo v  Třešti, 
Pleas Havlíčkův Brod, Böhm 
Exit 112, EFKO-karton, s. r. o., 
Plastia Nové Veselí, Alpa, a. s., 
Velké Meziříčí, SPUR Zlín, AR-
CÁDE COLOR, s. r. o., MA-
NAUT DESIGN, s.  r. o., podě-
kování za mimořádné nasazení 
především při výrobě štítů pro 
zdravotníky patří všem školám 
a  IT nadšencům, díky posilám 

i  šikovným rukám švadlenek, 
které neúnavně našily více než 
70 tisíc látkových roušek – 
mimo jiné pro nemocnice nebo 
sociální zařízení.

Budoucnost našich firem 
a  jejich ekonomická stabilita 
bude závislá na naší společné 
ochotě české výrobky nadále 
kupovat, spotřebovávat, oceňo-
vat a  doporučovat. Umíme být 
maximálně soběstační, nabízet 
kvalitní zboží a  dávat lidem 
poctivou práci. Přál bych si, 
aby český trh ze současné situ-
ace vytěžil maximum, aby na 
jedné straně byly české firmy 
dodávající kvalitní a  dostup-
né zboží a  na druhé straně byl 
o toto zboží spravedlivý zájem, 
který pomůže českou ekonomi-
ku opět vytáhnout do černých 
čísel. Máme jedinečnou příleži-
tost pro sebe něco udělat, tak ji 
využijme.

Padouch, nebo hrdina?

Čeněk Jůzl (KDU-ČSL),
zastupitel Kraje Vysočina 

Válka stejně 
jako každá krize 
odhalí lidské cha-
raktery na dřeň. 
Bylo tomu tak i ve 
II. světové válce, 

od jejíhož konce uplynulo letos 75 
let. Přinesla příběhy neuvěřitelné-
ho hrdinství, ale i příběhy zvěrstev 
a zrady. U nás na Havlíčkobrod-
sku si z  těch prvních přeživších 
připomínáme generála Karla 

Kutlvašra a  letce Imricha Gab-
lecha či Antonína Vendla. Ironií 
osudu je, že po únoru 1948 čekalo 
řadu z těchto hrdinů místo oceně-
ní spíš zatracení, někdy i věznění 
a další útrapy. A aby té ironie ne-
bylo málo, tak naopak řada gaune-
rů dožila v  klidu, protože místo 
jedné totality pak sloužili totalitě 
druhé. Příkladem je Max Heinrich 
Rostock, nacista, který měl podíl 
na vyhlazení Lidic. Po válce ho 
komunisté omilostnili, naverbova-
li k StB a dožil v klidu jako agent 
v  západním Německu. O  těchto 

ne ojedinělých osudech ale dnešní 
komunisté, kteří si málem dělají 
monopol na oslavy konce války, 
samozřejmě nemluví. 

Každopádně na obou příbě-
zích vidíme, že u  řady hrdinů 
i zrádců už nestihla světská spra-
vedlnost zasáhnout. O  to víc je 
třeba si obojí připomínat. A na-
místo handrkování o válečné po-
mníky dělat vše proto, abychom 
se i  my a  naši potomci uměli 
v dobách krizí zachovat statečně 
a lidsky, i když to třeba v té chvíli 
společnost neocení. 

Šířit „vakcínu“ naděje

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

Pandemie koro-
naviru nás všech-
ny postavila před 
nové výzvy. Jako 
lékař jsem sice 
na složité situace 

zvyklý, ale i  pro mě je poslední 
doba zkušeností, kterou si nikdo 
z nás neuměl představit. Globální 
hrozba nákazy, o níž stále více ne-
víme, než víme, vypnula většinu 
běžných činností. A celou společ-
nost to obrátilo naruby. Nyní če-
káme na návrat do alespoň trochu 

normálního života, i  když nás 
ještě dlouho budou provázet zvý-
šená hygienická opatření. Roz-
hodně ale přes určitou opatrnost 
musíme zajistit, aby na operace 
a  další úkony nečekali pacienti, 
kteří tuto zdravotní péči potřebují. 
Na to jsem také apeloval v rámci 
své práce v Ústředním krizovém 
štábu. A jsem rád, že už se běžnou 
péči i v nemocnicích našeho kraje 
podařilo obnovit. A stejně tak je 
velmi důležité zajistit financování 
péče do budoucna. Jen letos bude 
propad ve veřejném zdravotním 
pojištění minimálně o 40 miliard 
korun. To by mohlo přinést obtíže 

nejen nemocnicím, ale veške-
ré péči o  nemocné. Proto jsem 
ve sněmovně navrhl navýšení 
plateb za seniory, děti a  další 
tzv. státní pojištěnce o  500 Kč 
měsíčně ze státního rozpočtu. 
Jedině tak i  v  příštím roce do-
kážeme zdravotní péči ufinan-
covat. A  těch výzev bude víc: 
nezaměstnanost, snížené příjmy 
kraje i  obcí a  všudypřítomné 
sucho. Věřím, že těžká doba lidi 
spojuje – ukázaly to i předchozí 
dva měsíce. Spojíme-li své síly 
a budeme šířit „vakcínu“ naděje, 
pak se i  s těmito obtížemi doká-
žeme vyrovnat. 

Petrkov

Miloš Vystrčil (ODS),
zastupitel Kraje Vysočina,  
předseda Senátu PČR 

Psal se rok 2008 
a  pomalu konči-
la druhá volební 
čtyřletka krajských 
zastupitelů Vyso-
činy. Osobně jsem 

prožíval velmi hektické a přitom 
velmi krásné období svého živo-
ta, byl jsem hejtmanem Vysočiny 
a  doslova každý den jsem stále 
znovu a znovu zjišťoval, že žijeme 
v kouzelném kraji.

O Vysočině, jejím charakteru 
a roli jsem již tenkrát stejně jako 
dnes často přemýšlel. Říkal jsem 
si, že by stálo za to zkusit Vysoči-
nu okolí, světu i pro sebe samot-
ného popsat, namalovat, vykřičet 

tak, aby každý, kdo chce, měl 
možnost rychle nasát a pochopit 
její kořeny i charakter.

Jak to v  takových případech 
bývá, nakonec jsme nepřišli na 
nic nového. Tehdy, v  tom roce 
2008, vznikla se souhlasem Fran-
tiška X. Halase a  Jana Halase 
a bratrů Daniela a Jiřího Reynko-
vých útlá knížečka s názvem „Já 
se tam vrátím …“.

Obsahem této knížečky, která 
byla vydána nákladem pouhých 
300 kusů, nebylo nic více než 
hymna Vysočiny – báseň Fran-
tiška Halase „Já se tam vrátím“ 
doplněná ilustracemi geniálního 
Bohuslava Reynka.

Celé si to dnes dovoluji napsat 
ze dvou důvodů. Tím prvním je, 
že si letos připomínáme 20 let od 
vzniku Kraje Vysočina, a  stojí 

tedy za to si připomenout i někte-
ré osobnosti s Vysočinou a jejím 
charakterem neodmyslitelně spo-
jené, a  tím druhým důvodem je, 
že nám asi nemůže být jedno, že 
vysočinský selský zámeček nebo 
chcete-li selská tvrz v  Petrkově 
– kdysi legendární a přitom nená-
padné poutní místo – sídlo Reyn-
ků na Vysočině – je na prodej.

Vím, slovy Františka Hala-
se by se asi dalo napsat, že naše 
Vysočina stejně jako celá naše 
země právě nyní tak trochu „kok-
tá a kucká“, ale jeho báseň potom 
dál pokračuje a  Halas píše, „že 
jednoho dne vykukující kukačka 
zjistí, že je vše připraveno, bez-
pečno …“

Tak možná ještě popřemýš-
lejme – nemá selská tvrz v Petr-
kově patřit Kraji Vysočina?

Sociální služby situaci zvládly

Pavel Franěk (ANO 2011),
zastupitel Kraje Vysočina a náměstek 
hejtmana pro oblast sociálních věcí

Koronavirová 
pandemie zasáhla 
oblast sociálních 
služeb velice inten-
zivně. Práce v  této 
oblasti je vyčerpá-

vající a náročná za běžných pod-
mínek, natož když se k ní přidá ri-
ziko nakažení personálu a klientů 
a s tím související opatření. Bylo 
nutné velice rychle připravit kri-
zové postupy pro pobytová zaříze-
ní, vytvořit distribuční kanály pro 

přidělování ochranných pomůcek 
a v některých případech reagovat 
na přítomnost koronaviru přímo 
v zařízeních.

Týmová práce všech zúčastně-
ných, ochota pomáhat nad rámec 
běžných povinností a ukázněnost 
a trpělivost klientů nám však po-
mohly k nastavení nových postu-
pů, se kterými můžeme za stávají-
cí situace v pobytových zařízeních 
bezpečně fungovat. Úmyslně 
zmiňuji i  spolupráci klientů, kte-
ří často v  zařízeních zůstali bez 
kontaktu s  nejbližší rodinou, což 
je pro ně značně traumatizují-
cí. Nezalekli se však moderních 

technologií a  s  pomocí personá-
lu čile komunikovali s  blízkými 
alespoň přes obrazovky tabletů. 
Nyní je již možné na návštěvu do 
zařízení za seniory vyrazit, přesto 
však prosím o  opatrnost, trpěli-
vost a  respektování všech pravi-
del, která mají jednotlivá zařízení 
nastavená. Stále mějme na mysli, 
že senioři patří mezi nejvíce ohro-
žené skupiny a chceme je i nadále 
chránit.

Jsem přesvědčený, že se nám 
fungování sociálních služeb 
v Kraji Vysočina podařilo stabili-
zovat, a za to patří mé velké díky 
všem, kteří se na tom podílejí.

Stavíme s cílem navýšení kapacit v sociálních 
službách

Martin Kukla (ANO 2011),
zastupitel Kraje Vysočina a náměstek 
hejtmana pro oblast ekonomiky 
a majetku 

Kraj Vysočina 
v  současné době 
zřizuje 19 soci-
álních zařízení 
s  téměř 2 250 lůž-
ky. Do budoucna 

se bude toto číslo zvyšovat, a  to 
i  díky rozhodnutí vedení Kraje 
Vysočina investovat nemalé část-
ky do dalších moderních zaříze-
ní. Jako klíčový zřizovatel poby-
tových sociálních zařízení jsme 
například v  roce 2019 dokončili 
náročnou rekonstrukci historické-
ho zámku v  Nových Syrovicích 
u Moravských Budějovic, kde se 
léčí klienti z  těžké závislosti na 
alkoholu. Co se týká novinek, už 

na podzim letošního roku zahájí 
Kraj Vysočina výstavbu domova 
pro seniory v  areálu Nemocnice 
Jihlava, kde do dvou let přibude 
126 lůžek především pro klienty 
s Alzheimerovou chorobou. Kro-
mě přislíbené státní dotace ve výši 
50 milionů korun uhradí celou 
stavbu včetně vybavení kraj, pů-
jde zhruba o  částku 270 milionů 
korun. Konkrétní číslo bude zná-
mo až po vysoutěžení dodavate-
le. Dalších 203 lůžek bude v roce 
2022 k dispozici v Humpolci, kde 
kraj kývl na svůj historicky první 
PPP projekt, tedy na investici sou-
kromého subjektu podpořenou po 
dobu 25 let investičním i provoz-
ním příspěvkem kraje. Toto zaříze-
ní pro sociální služby staví soukro-
má společnost, která se už za dva 
roky postará o klienty současných 
zařízení v  Humpolci. Abychom 

mohli stejným tempem posilovat 
kapacity pobytových sociálních 
zařízení pro seniory našeho regi-
onu, je třeba intenzivně plánovat 
a projektovat. To se děje v případě 
nových kapacit domova Koutko-
va-Kubešova v Třebíči, v případě 
Ústavu sociální péče ve Věži nebo 
Lidmani. V  letošním roce je pro 
investice v sociálních službách vy-
členěno téměř 160 milionů korun, 
tedy zhruba o 20 milionů více než 
v loňském roce.

Platí, že sociální služby pat-
ří k  prioritně řešeným oblastem 
našeho zájmu, což platí násobně 
v  této mimořádné době. Uvě-
domuji si, jak důležití pro chod 
regionu jsou lidé v  sociálních 
službách, ale také jejich kolego-
vé ve zdravotnictví, ve službách, 
ve školách nebo ve výrobě. Díky 
moc, že jste, jací jste.

Májový restart

Pavel Hodáč (KSČM),
zastupitel Kraje Vysočina 

Neuplynulo ani 
půl roku od mého 
posledního člán-
ku v  těchto novi-
nách, ve kterých 
jsem upozorňoval, 

že při přípravě rozpočtu na rok 
2020 musíme brát v potaz i blí-
žící se krizi. Klub KSČM pak 
při schvalování rozpočtu poža-
doval v  několika bodech úpra-
vu rozpočtu Kraje Vysočina. 

Nebyli jsme vyslyšeni. Z  úst 
náměstka pro oblast financí 
jsme se naopak dozvěděli, že 
výběr daní je nad stanoveným 
průměrem rozpočtu a že nejsou 
žádné signály k  obavám. Opak 
byl pravdou. Již na podzim roku 
2019 byl patrný snížený indiká-
tor evropské průmyslové výroby 
a bylo jen otázkou času, kdy se 
naplno projeví i  v  naší „mon-
tovně“. Firmy, které prošly krizí 
v roce 2008–2009, již tento stav 
vnímaly s  určitým předstihem. 
Koronavirová infekce jen vše 

urychlila a  dnes řešíme otázky, 
jak na investicích kraje ušetřit 
minimálně 100 milionů a které 
zbytné věci si musíme pro pří-
ští rok odpustit. Psát o  tom teď 
je sice hezké, ale je již pozdě. 
Rád bych však některé ujistil, 
že opozice může mít ve svých 
návrzích i  věci, které by mělo 
vedení kraje minimálně zvážit. 
Restart bude stát určitě více než 
zamýšlené úspory. Hospodařit 
s rozpočtem v době přebytku je 
velmi snadné, těžší je to, když 
není peněz nazbyt.

Šance pro cestovní ruch

Roman Fabeš (Starostové za 
Vysočinu),
zastupitel Kraje Vysočina 

Psát o  šanci 
v  době, kdy jsou 
uzavřené hotely, 
restaurace a  turi-
stické atrakce, je 
ode mne asi trou-

falost. Všichni provozovatelé 
počítají ztráty a  někteří bojují 
o přežití. Pohled na prázdné tel-
čské náměstí to jen potvrzuje. 
A  výhled do další části roku je 
zatím hodně nejistý. Jak paradox-
ní, když ještě před půl rokem pro-
bíhala debata o  tom, jak omezit 
počty návštěvníků v přeplněných 

turistických lokalitách. O to víc je 
patrné, jak je cestovní ruch citlivý 
na jakékoliv globální či regionál-
ní problémy a  jak výpadek jeho 
příjmů ovlivňuje naši ekono-
miku. I  proto musí toto odvětví 
dostat šanci. Rozdělil bych ji do 
dvou částí. Tou první je podpora 
ze strany samospráv. Řada jich 
promíjí poplatky z  pronájmů za 
plochy využívané pro předza-
hrádky nebo poplatky z  ces-
tovního ruchu. To může být pro 
mnohé provozovatele restaurací 
a ubytovacích zařízení důležitým 
impulsem. Ta druhá šance je pří-
mo u nich samotných. Je zvláštní 
zase po létech vidět návštěvní-
ka města, jak jí na lavičce řízek 

z  alobalu. I  proto si vážím těch, 
kteří jim i v této době, a třeba i se 
ztrátou, nabídli z  okénka oběd 
v  termokrabičce, pizzu anebo 
třeba jenom zmrzlinu. Nyní totiž 
přestává platit „Otevřeme, až při-
jedou turisté“, ale nastupuje „Bu-
deme už dopředu lákat na kvalitní 
službu“. Věřím, že po uvolnění 
opatření se začne opět cestovat. 
Nebudou to sice davy Asiatů, ale 
mohla by to být zajímavá domácí 
klientela. A pokud na ni budeme 
připravení, je tu šance na oživení. 
Chce to ale nyní intenzivní pro-
pagaci turistických cílů v našem 
kraji ze strany měst a  Vysočina 
Tourismu a kvalitní nabídku slu-
žeb ze strany podnikatelů.

Hejtman přerušil činnost krajského krizového štábu
Hejtman Kraje Vysočina Jiří 

Běhounek s ohledem na aktuální 
situaci 19. května 2020 přerušil 
činnost Krizového štábu Kraje 
Vysočina. Poprvé tento institut 
zasedl z důvodu řešení aktuální 
epidemiologické situace v  regi-
onu o víkendu 14. března 2020. 
Původní sestava 21 jmenovaných 
klíčových osob zastupujících 
integrovaný záchranný systém 
nebo bezpečnostní radu kraje se 
v následujících týdnech rozšířila 
o dalších 25 odborníků a zástup-
ců krajské hygienické stanice, 
krajských nemocnic, sboru dob-
rovolných hasičů, energetických 
a  vodohospodářských služeb, 

rozšířen byl i  výkonný tým 
krajského úřadu. „Během všech 
třinácti jednání jsem měl v kri-
zovém štábu oporu. Už z  před-
chozích mimořádných událostí 
vím, že mám v  týmu konstruk-
tivní, pracovité, moudré a  pro-
zíravé kolegy a kolegyně. Práce 
širokého štábu byla sice přeruše-
na, ale z  preventivních důvodů 
jsem ustavil pracovní tým CO-
VID, který bude i  nadále řešit 
aktuální záležitosti související 
s udržením stávajících funkčních 
procesů. Děkuji všem za osobní 
nasazení při zvládnutí první vlny 
Covid v  našem regionu,“ uvedl 
hejtman Kraje Vysočina Jiří 

Běhounek. V  případě nutnosti 
je připravený krizový štáb kraje 
opět svolat.

S koncem nouzového stavu 
nekončí krizové řízení na území 
regionu. Vedení Kraje Vysočina 
se nyní intenzivně zabývá řeše-
ním finančních propadů v rozpo-
čtech konkrétních zřizovaných, 
především zdravotních a sociál-
ních zařízení. Kraj ale bude mu-
set řešit i propad příjmů u svých 
kulturních zařízení, v dopravě, 
v  oblasti životního prostředí, 
sportu a především nabídnout 
regionálním firmám pomoc sou-
visející s oživením ekonomiky. 

 JITKA SVATOŠOVÁ
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ÚVODNÍ SLOVO

Martin Kukla, náměstek hejtmana  
Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky  
a majetku (ANO 2011)

Ještě před dvěma měsíci bych na tom-
to místě zveřejňoval pravděpodobně op-
timistickou prognózu vývoje sdílených 
daní. Optikou aktuálního vývoje příjmů 
ze sdílených daní určených pro kraje 
musím konstatovat, že několik týdnů 
výpadku přirozené ekonomické aktivity 
v důsledku přijatých nezbytných opatření 
proti šíření Covid-19 se podepisuje i na 
střízlivě naplánovaných příjmech Kraje 
Vysočina. Pětiprocentního očekávaného 
růstu příjmů oproti loňskému roku prav-
děpodobně nedosáhneme, s  touto infor-
mací je třeba pracovat a  včas rozumně 
přijmout opatření, která zajistí fungování 
veřejných služeb zajišťovaných Krajem 
Vysočina.

Mým cílem jako náměstka hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky 
a  majetku nebude škrtat, ale důsledně 
HLEDAT úspory tak, aby veškeré už 
zahájené nebo připravené a naplánované 
krajské investice mohly být realizovány. 
Financování nebude důvodem zastavení 
žádné z  krajských staveb! Navrhnutým 
řešením, podpořeným kolegy v  krajské 
radě, je snížit zbytné krajské výdaje, 
pomoci restartu regionální ekonomiky, 
udržet lidi v práci – to znamená dát jim 
práci. Jedním z  účinných nástrojů, kte-
rý nově při soutěžení krajských zakázek 
využíváme, je elektronická aukce. Vlast-
ními silami se Kraji Vysočina podařilo 
v  minulých týdnech aukčně vysoutěžit 
dodavatele dostavby operačních sálů 
pro Nemocnici Třebíč a stavby Domova 
pro seniory v areálu Nemocnice Jihlava, 
ve druhé polovině května nás pak čeká 
elektronická soutěž na dodavatele nové-
ho pavilonu Nemocnice Pelhřimov. Vedle 
zdravotnictví a sociálních služeb se bude 
Kraj Vysočina v  roce 2020 investičně 
angažovat v chystaných dopravních stav-
bách. Z plánované 1,7 miliardy korun je 
více než 700 milionů korun z krajského 
rozpočtu vyčleněno na opravy silnic, 
zbývající miliardu se podařilo získat z ev-
ropských a  státních zdrojů. Realizovány 
budou i stavby svářecích a cvičných dílen 
pro Střední školu průmyslovou, technic-
kou a automobilní v Jihlavě.

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020 
je připraven tak, aby ustál ekonomický 
propad a zároveň umožnil realizovat naše 
plány. V minulých letech jsme velkoryse 
navyšovali rezervní fondy kraje, ze kte-
rých nyní můžeme čerpat. Představují pro 
nás jistotu a umožní nám zdravě investič-
ně růst. Bylo by velice jednoduché vzdát 
se naplánovaných aktivit, odložit věci, na 
které region dlouhá léta čeká, projekty, 
které stály mnoho času, lidské námahy 
i peněz. Jsem rád, že jsme nezvolili pr-
voplánově nejjednodušší cestu, že jsme 
připraveni hledat i náročnější řešení. Vě-
řím, že mě kolegové zastupitelé podpoří 
a při schvalování krajských investic pře-
vládne selský rozum před předvolebním 
rozdáváním peněz na zdánlivě líbivé pro-
jekty. Právě nyní je třeba udržet rozpočto-
vě schválené a plánované investice!

Obchvaty: velké dopravní stavby za stovky milionů

Významnou položkou v  krajském 
rozpočtu, a  to nejen pro rok 2020, je 
doprava. Díky dotacím z  IROP Kraj 
Vysočina pokračuje ve stavbě dvou 
klíčových obchvatů – u  Velkého Be-
ranova na silnici II/602 na Jihlavsku 
a Nového Veselí na komunikaci II/353 
na Žďársku. Práce začaly na obchvatu 
Salačovy Lhoty na Pelhřimovsku na sil-
nici II/128. Kraj připravuje také stavbu 
obchvatu II/128, II/150 Lukavce na Pel-
hřimovsku a  především jihovýchodní 
obchvat Jihlavy, jehož stavba by mohla 
podle aktuálních plánů odstartovat le-
tos na podzim. Téměř na všechny vý-
znamné dopravní stavby za stovky mi- 
lionů korun se kraji daří získat evropské 
dotace.

„Stavba obchvatu Velkého Berano-
va je zatím největší dopravní stavbou 
realizovanou Krajem Vysočina. Trasa 
dlouhá přes čtyři kilometry má rozpočet 
přes 800 milionů korun, část zafinancují 

evropské fondy,“ upřesnil radní Kraje 
Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš 
(ČSSD). Stavba obchvatu Nového Ve-
selí vyjde na 350 milionů korun, dalších 
více než 90 milionů bude stát vybudo-
vání obchvatu Salačovy Lhoty a celko-
vé náklady výstavby obchvatu Jihlavy, 
která se v  současné době připravuje, 
se pohybují kolem 900 milionů korun. 
„Dále intenzivně připravujeme obchva-
ty Brtnice, Zašovic a  Slavětic, které 
budou potřeba kvůli dostavbě Jaderné 
elektrárny Dukovany, a  také obchvaty 
Velké Bíteše a Velkého Meziříčí,“ dopl-
nil náměstek hejtmana pro ekonomiku 
a majetek Martin Kukla (ANO 2011). 

Obchvaty však nejsou jedinými do-
pravními stavbami kraje, na kterých 
se letos pracuje a počítá s nimi krajský 
rozpočet. Spolu s evropskými dotacemi 
plán dopravních investic roku 2020 pře-
sahuje 1,7 miliardy korun. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Investice do dopravních staveb (v mil. Kč)

Rozpočet Kraje Vysočina Další zdroje (SFDI, fondy EU)
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Vysočina je lídrem v investicích 
do zdravotnictví

Kraj Vysočina trvale vynakládá 
velké finanční prostředky na 
péči a rozvoj svého nemovitého 
majetku. Jen v loňském roce 
dosáhly výdaje na neinvestiční 
a investiční výstavbu v oblas-
ti pozemního stavitelství 782 
milionů korun. Velkou část 
výdajů pokryly vlastní kraj-
ské zdroje, další prostředky 
šly především z evropských 
fondů. Letošní plán investic, 
navíc bez započítání evropských 
dotací, se blíží jedné miliardě 
korun. Více než třetinu tvoří 
investice do zdravotnictví.

Už řadu let proto mohou pacienti 
z  Vysočiny pozorovat, že nemocnice 
v kraji se postupně proměňují na nejmo-
dernější zdravotnická zařízení se všemi 
dostupnými lékařskými technologiemi 
a podobně je to také v případě Zdravot-
nické záchranné služby Kraje Vysočina. 
V  letošním roce se začne se stavbou 
nového Pavilonu dětského, gynekolo-
gicko-porodnického a  neurologického 
oddělení Nemocnice Pelhřimov, v  Ne-
mocnici Třebíč koncem dubna zahájili 

◾ Vizualizace nového Pavilonu dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení Nemocnice Pelhřimov.

pavilon. Důležitým cílem je také vhod-
né řešení parkování u  všech krajských 
nemocnic. „Některé studie jsou hotové, 

další se připravují. Parkovací domy by 
mohly vyrůst u nemocnic v Třebíči, kde 
jsme s přípravou nejdále a parkoviště by 
mohlo stát v roce 2023, dále v Havlíč-
kově Brodě a v Jihlavě, v Pelhřimově by 
mohl situaci zlepšit parkovací suterén 
nového Pavilonu dětského, gynekolo-
gicko-porodnického a  neurologického 
oddělení,“ informoval náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast eko-
nomiky a majetku Martin Kukla (ANO 
2011). Další peníze z krajského rozpoč-
tu pomohou s  rekonstrukcí administra-
tivní budovy pelhřimovské nemocnice, 
v loňském roce zahájenou rekonstrukcí 
stravovacího provozu a  energocentra 
Nemocnice Jihlava i s realizací projek-
tů zateplení obvodových plášťů dalších 
devíti budov v třebíčské a novoměstské 
nemocnici. „Plány máme ambiciózní, 
ale zkušenosti stejně tak velké, takže 
se vše jistě podaří,“ zdůrazňuje Martin 
Kukla.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Krajský rozpočet

Krajský rozpočet – příspěvkové organizace

Evropské dotace 2016 2017 2018 2019 2020

200 000

Investice do zdravotnictví (v tis. Kč)

400 000

600 000

výstavbu pavilonu nových operačních 
sálů a  v  Nemocnici Nové Město na 
Moravě budou rekonstruovat vstupní 

2014 20162015 2017 2018 2019 2020
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Peníze na boj se suchem 
a kůrovcem

INVESTICE KRAJE VYSOČINA

◾ Stavba obchvatu II/602 Velkého Beranova. ◾ Výcvikové a vzdělávací středisko ZZS Kraje Vysočina v Jihlavě. ◾ Nové výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou.

Příjmy a výdaje krajského 
rozpočtu 2020

Na začátku roku by-
chom schválenou bilanci 
krajského rozpočtu pro 
rok 2020 označovali za 
reálně zpracovaný výhled 
letošního roku. V březnu 
se ale situace změnila.

Opatření proti šíření nemoci 
Covid-19 zasáhla do všech ob-
lastí, a proto je schválený rozpo-
čet rámcem, od kterého se budou 
odvíjet nutné změny. Ostatně ty 
už Kraj Vysočina začal zodpo-
vědně realizovat. „Dnes už víme, 
že příjmy kraje ze sdílených daní 
nepokryjí plánované výdaje. 
Pro začátek jsme přijali opatře-
ní na snížení rozpočtu ve výši 
222 milionů korun. Panika však 
rozhodně není na místě, jako 
správní hospodáři jsme v  do-
bách ekonomického růstu tvořili 
významné rezervy, do kterých 
teď můžeme sáhnout,“ vysvětlil 
náměstek hejtmana zodpovědný 
za ekonomiku a majetek Martin 

Kukla (ANO 2011) a zdůraznil, 
že veškeré už zahájené, připrave-
né i plánované investiční záměry 
chce realizovat podle původních 
plánů, a  pomoci tak restartu 
ekonomiky.

I když dnes víme, že realita se 
bude v průběhu roku zcela jistě 
měnit, rozpočet pro rok 2020 
krajští zastupitelé v  prosinci 
2019 schválili v  původní podo-
bě (viz graf). Celkový objem 
rozpočtu Kraje Vysočina na le-
tošní rok se oproti schválenému 
rozpočtu v  roce 2019 navýšil 
o  přibližně pět procent. Počítal 
s příjmy ve výši 11,78 miliardy 
korun, s  837 miliony z  Fondu 
strategických rezerv Kraje Vy-
sočina a  v  kolonce plánované 
výdaje najdete částku 12,61 mi-
liardy korun. Jak je vidět z grafu, 
největší rozpočtové kapitoly kra-
je jsou školství (6,55  miliardy) 
a doprava (2,27 miliardy korun). 

Krajští zastupitelé v  závěru 
loňského roku odsouhlasili, že 
se příjmová část rozpočtu posílí 

o 837 milionů korun z krajského 
Fondu strategických rezerv. Jde 
o  částku, kterou bude kraj letos 
potřebovat na předfinancování 
projektů dotovaných evropskými 
fondy. Druhým rokem funguje 
nová struktura krajské dotační 
politiky. Zatímco ještě v  roce 
2018 některé z  dotací financo-
valy jednotlivé kapitoly roz-
počtu, od roku 2019 kraj peníze 
na systémové dotace rozděluje 
komplexně v  rámci Fondu Vy-
sočiny. Kapitola Dotační politika 
pro letošní rok počítá s  částkou 
291,85 milionu korun. 

Rozpočet posílily 
peníze z přebytku 
hospodaření roku 2019

Navíc rozpočet na rok 2020 
významně navýšily prostřed-
ky, které představují přebytek 
hospodaření roku 2019. Kraj 
přibližně 437 milionů korun vy-
užije hned v několika oblastech. 
Na řešení kůrovcové kalamity 
jde 70  milionů, o  150 milionů 

korun posílila kapitola Doprava, 
dalších 60 milionů dostali krajští 
cestáři na souvislé opravy silnic 
a  rekonstrukce mostů, 60  mi-
lionů zkvalitní lékařskou péči, 
20 milionů se proměnilo v dota-
ce obcím na podporu vybudování 
sportovních zařízení a  bezmála 
5,5 milionu korun získal HZS 
Kraje Vysočina na vybudová-
ní šesti kapacitních nádrží na 
uskladnění pohonných hmot, 
které se budou využívat v  mi-
mořádných situacích při dlouho-
trvajících výpadcích elektrické 
energie. Bezmála dva miliony 
si rozdělí pro aktivity mládeže 
fotbalisté z  Jihlavy a  házenkáři 
z Nového Veselí a téměř 800 ti-
síc využije ZOO Jihlava na vy-
budování zimní ptačí expozice. 
Částkou 57 milionů korun z pře-
bytku hospodaření posílil Fond 
strategických rezerv, který byl už 
v průběhu roku 2019 prozřetelně 
zvýšen o  částku 962,7  milionů 
korun.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Kraj Vysočina se ke kůrov-
cové kalamitě staví zodpovědně 
a  jako stejně zásadní problém 
vnímá i  sucho. Řešení obou 
už delší dobu trvajících 
problémů podporuje 
prostřednictvím 
několika dotač-
ních programů 
Fondu Vyso-
činy. Finančně 
přispívá na pro-
jektovou přípra-
vu staveb vodního 
hospodářství, dílem 
financuje samotnou re-
alizaci staveb ve vodním hos-
podářství a  s  bojem proti su-
chu souvisí nepřímo i  krajská 
podpora lesníků, kteří se potý-
kají s  katastrofou způsobenou 
kůrovcem. 

„Zadržování vody v  kraji-
ně totiž významně pomáhají 
i  lesy. Čím více je půda po-
krytá, tím více vody v krajině 
zachytí,“ připomíná radní Kra-
je Vysočina pro oblast lesního 
a vodního hospodářství Martin 
Hyský (ČSSD). Kraj loni z pře-
bytku hospodaření vyčlenil 

100  milionů korun a  pro leto-
šek dalších 70 milionů korun. 
Dotační programy Hospodaře-
ní v lesích 2019 I. a II. financo-

valy především pořízení 
oplocenek. 

„Přes 1 400 ža-
datelů si rozdě-
lilo 82  milionů 
korun. Další 
schválené pro-
středky v  pro-

gramu Hospoda-
ření v  lesích 2020 

uvolňujeme pro le-
tošní rok. Navíc jsme 

připraveni převést další peníze 
z  Fondu strategických rezerv 
Kraje Vysočina, a  pokrýt tak 
všechny došlé a  pravidla spl-
ňující žádosti,“ informoval 
hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD). 

Kraj nezapomíná ani na 
drobné vlastníky, kterých je 
na Vysočině hodně. Lidí vlast-
nících les o rozloze menší než 
jeden hektar je na 30 tisíc, cel-
kem pak máme na Vysočině 
50 tisíc vlastníků lesa.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Covid-19 v číslech

Do konce května 2020 uvolnil 
Kraj Vysočina ze svého rozpoč-
tu 71 milionů korun za účelem 
nákupu nutného ochranného 
materiálu, dezinfekce, nutného 
vybavení pro zřizované krajské 
nemocnice, sociální služby a ško-
ly. Od 17. března je v provozu In-
formační COVID linka Kraje Vy-
sočina. Telefonní číslo 564 602 
602 využilo do poloviny května 
více než 2 700 volajících. Linka 
je stále v  provozu, veřejnost ji 
může využívat i nadále. 

Dobrovolníci na Vysočině 
ušili celkem 80 tisíc látkových 
roušek, Kraj Vysočina tuto ak-
tivitu podpořil nákupem mate-
riálu za téměř půl milionu ko-
run. Roušky v  prvních týdnech 
pandemie zásadně pomohly 

v  nemocnicích a  v zařízeních 
sociálních služeb, ale i  seni-
orům nebo dětem v  dětských 
domovech. Pandemie nemoci 
Covid-19 zásadním způsobem 
omezila. regionální vlakovou 
i  autobusovou dopravu. V  sou-
časné době už jezdí všechny 
spoje podle původních jízdních 
řádů. Kraj Vysočina získal od 
Ministerstva dopravy 900  tisíc 
korun, které byly rozděleny mezi 
největší dopravce regionu jako 
100% dotace pro nákup dezin-
fekce. Zhruba dvě stovky obča-
nů využily sdílené služby kon-
zultací svého zdravotního stavu  
www.ulekare.cz/vysocina . 
Tato služba byla občanům kraje 
k dispozici do 18. května.
 JITKA SVATOŠOVÁ
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291,9 Zemědělství - 3,8 mil. kč

Školství, mládeže a sportu 6 553 mil. Kč

Kultura - 224,9 mil. Kč

Zdravotnictví - 454 mil. Kč

Životní prostředí - 15,9 mil. Kč

Územní plánování - 1,6 mil. Kč

Doprava - 2 271,5 mil. Kč

Sociální věci - 152 mil. Kč

Požární ochrana a IZS - 8,7 mil. Kč

Zastupitelstvo kraje - 65,7 mil. Kč

Krajský úřad - 371,6 mil. Kč

Regionální rozvoj - 18,7 mil. Kč

Nemovitý majetek - 870,3 mil. Kč

Informatika - 52,9 mil. Kč

Analýzy a podpora řízení - 16,6 mil. Kč

Ostatní finanční operace - 63,8 mil. Kč

Rezerva a rozvoj kraje - 230 mil. Kč

Evropské projekty - 837 mil. Kč

Dotační politika - 291,9 mil. Kč
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Peníze na boj se suchem a kůrovcem 

Kraj Vysočina se ke kůrovcové kalamitě staví zodpovědně a jako stejně zásadní problém vnímá i 
sucho. Řešení obou už delší dobu trvajících problémů podporuje prostřednictvím několika dotačních 
programů Fondu Vysočiny. Finančně přispívá na projektovou přípravu staveb vodního hospodářství, 
dílem financuje samotnou realizaci staveb ve vodním hospodářství a s bojem proti suchu souvisí 
nepřímo i krajská podpora lesníků, kteří se potýkají s katastrofou způsobenou kůrovcem. „Zadržování 
vody v krajině totiž významně pomáhají i lesy. Čím více je půda pokrytá, tím více zachytí vody 
v krajině,“ připomíná radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství Martin Hyský 
(ČSSD). Kraj loni z přebytku hospodaření vyčlenil 100 milionů korun a pro letošek dalších 70 
milionů Kč. Dotační programy Hospodaření v lesích 2019 I. a II. financovaly především pořízení 
oplocenek. „Přes 1 400 žadatelů si rozdělilo 82 milionů korun. Další schválené prostředky v programu 
Hospodaření v lesích 2020 uvolňujeme pro letošní rok. Navíc jsme připraveni převést další peníze 
z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, a pokrýt tak všechny došlé a pravidla splňující žádosti,“ 
informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Kraj nezapomíná ani na drobné 
vlastníky, kterých je na Vysočině hodně. Do jednoho hektaru vlastní les na 30 tisíc lidí, celkem pak 
máme na Vysočině 50 tisíc vlastníků lesa.    Monika Brothánková 

Hospodaření v lesích 2020    88 000 000 Kč 

Hospodaření v lesích 2019 I.    25 866 460 Kč 

Hospodaření v lesích 2019 II.    63 429 950 Kč 

Stavby ve vodním hospodářství 2019   70 000 000 Kč 

Stavby ve vodním hospodářství 2020   70 000 000 Kč 

Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020 7 000 000 Kč 

Čistá voda 2019     7 000 000 Kč 
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Peníze na boj se suchem a kůrovcem 
2019-2020 (v mil. Kč)

Hospodaření v lesích 2020

Hospodaření v lesích 2019 II.

Hospodaření v lesích 2019 I.

Stavby ve vodním hospodářství
2020

Stavby ve vodním hospodářství
2019

Projektová příprava ve vodním
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Školství, mládeže a sportu 6 553 mil. Kč

Kultura - 224,9 mil. Kč

Zdravotnictví - 454 mil. Kč

Životní prostředí - 15,9 mil. Kč

Územní plánování - 1,6 mil. Kč

Doprava - 2 271,5 mil. Kč

Sociální věci - 152 mil. Kč

Požární ochrana a IZS - 8,7 mil. Kč

Zastupitelstvo kraje - 65,7 mil. Kč

Krajský úřad - 371,6 mil. Kč

Regionální rozvoj - 18,7 mil. Kč

Nemovitý majetek - 870,3 mil. Kč

Informatika - 52,9 mil. Kč

Analýzy a podpora řízení - 16,6 mil. Kč

Ostatní finanční operace - 63,8 mil. Kč

Rezerva a rozvoj kraje - 230 mil. Kč

Evropské projekty - 837 mil. Kč

Dotační politika - 291,9 mil. Kč
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Na sociální služby letos kraj 
rozdělí více než miliardu korun

INVESTICE KRAJE VYSOČINA     

◾ Vizualizace stavby nové tělocvičny při VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.

◾ Transformované bydlení v Třešti pro klienty Domova Kamélie Křižanov.  FOTO: ARCHIV DOMOVA KAMÉLIE KŘIŽANOV 

◾ Nová budova Domova pro seniory v ulici Husova v Havlíčkově Brodě. 

Více než 932,6 milionů 
korun ze státní pokladny 
rozdělí Kraj Vysočina 
v letošním roce mezi 
organizace zajišťující so-
ciální služby v regionu. 

Navíc ze svého rozpočtu 
přidá kraj více než 60 milionů 
korun pro poskytovatele, které 
kraj nezřizuje, a dalších 76 mi-
lionů korun pro vlastní krajské 
organizace působící v  sociální 
oblasti. „V  loňském roce stály 
sociální služby v Kraji Vysoči-
na celkem 1,04 miliardy korun 
a nabízelo je 123 poskytovatelů 
provozujících 283 sociálních 
služeb, které byly zařazené 
v  krajské síti sociálních slu-
žeb,“ informoval náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 

oblast sociálních věcí Pavel 
Franěk (ANO 2011).

V rozpočtové kapitole Sociál- 
ní věci na běžné výdaje roku 
2020 připadá téměř 148 milionů 
korun, které nad státní prostřed-
ky pokrývají například provoz 
domovů pro osoby se zdravotním 
postižením, domovů se zvlášt-
ním režimem nebo také provoz 
Psychocentra – manželské a  ro-
dinné poradny Kraje Vysočina. 
Významný je také objem pro-
středků na rekonstrukce a velké 
opravy v hodnotě 159,5 milionů 
korun. Opravy fasády se dočká 
stará budova Domova ve Věži, 
střechu letos opraví v  Domo-
vě Kopretina v  Černovicích, v 
domově pro seniory v Onšově 
zase plánují rekonstrukci kuchy-
ně a stavební úpravy čekají také 
domovy pro seniory v  Třebíči. 

Domov Koutkova-Kubešova se 
rozroste o novou budovu a v do-
mově M. Curieových budou 
stavaři rekonstruovat pokoje 
a vzduchotechniku. 

Populace stárne 
a musíme se postarat

Nejvýznamější letos zahajo-
vanou krajskou investicí v  soci-
álních službách je výstavba nové-
ho domova pro seniory v Jihlavě, 
který organizačně připadne pod 
nedaleký Domov Ždírec. „Za 
Kraj Vysočina máme na stavbu 
přislíbenou padesátimilionovou 
dotaci od Ministerstva práce 
a  sociálních věcí. Vlastní pení-
ze nutné pro relizaci projektu ve 
výši 270 milionů korun jsou při-
pravené v rozpočtu na dva roky,“ 
informoval náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro ekonomiku 

a  majetek Martin Kukla (ANO 
2011). A staví se i další domovy. 
V  Humpolci začíná ve spolu-
práci se soukromým partnerem 
růst domov o  dvou stech mís-
tech a  v  Třebíči kraj připravuje 
výstavbu domova s  přibližně 
sto místy, která nahradí stávající 
objekt v Kubešově ulici a rozšíří 
kapacitu regionu o dalších třicet 
lůžek. „Myslíme i  na klienty 
s nejrůznějšími druhy postižení. 
Pokračujeme se stavbami pro-
jektů transformace ústavů sociál- 
ní péče, aktuálně a  v  nejbližší 
době v lokalitách Jihlava Pávov, 
Měřín, Světlá nad Sázavou, Le-
deč nad Sázavou, Golčův Jení-
kov, Havlíčkův Brod, Chotěboř 
a  dále Nové Město na Moravě 
a Žďár nad Sázavou,“ doplnil ná-
městek Martin Kukla.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Školství má ve svém batohu 
6,55 miliardy korun

Kapitola Školství je dlouho-
době nejobjemnější kapitolou 
rozpočtu Kraje Vysočina. Pro 
rok 2020 počítá s 6,55 miliarda-
mi korun. Rozborem této částky 
dojdeme ke zjištění, že přes šest 
miliard korun představují tzv. 
přímé výdaje ve školství, které 
kraji posílá Ministerstvo škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy na 
platy zaměstnanců v  krajských 
i obecních školách.

Ostatní položky kryjí finan-
cování provozních nákladů škol 
a školských zařízení zřizovaných 
krajem a dalších aktivit, v nichž 
mají nezastupitelné místo výda-
je spojené s  organizací volného 
času dětí.

Novinkou v krajském rozpoč-
tu je 750 tisíc korun, které jsou 
určené na zajištění odborného 
psychologického poradenství 
pro děti umístěné v dětských do-
movech zřizovaných Krajem Vy-
sočina. Přes 8,6 milionů korun 
jde do podpory sportu na Vyso-
čině a dalších 11,2 milionů korun 
na vzdělávání žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami a do 
zájmových a sportovních aktivit 
handicapovaných dětí a mladých 
lidí. Další peníze mohou spor-
tovní organizace a spolky čerpat 
z  programů Fondu Vysočiny, 
například na modernizaci spor-
tovišť nebo na účast sportovců 
na významných mezinárodních 
akcích.

Zásadní je krajská podpora 
učebních oborů. Na motivač-
ní stipendia žákům vybraných 

oborů středních škol jsou kaž-
doročně vyčleněné tři miliony 
korun. Kraj Vysočina pokračuje 
i  v  podpoře polytechnické vý-
chovy a  odborného vzdělávání. 
„Také v  novém školním roce 
2020/2021 připravíme oblíbené, 
motivující a  funkční projekty, 
jako jsou Merkury do základ-
ních škol, stavebnice ROTO do 
1. tříd základních škol, projekt 
Teifoc, projekt Gastroakademie 
nebo projekt Postav si svůj…,“ 
prozrazuje radní Kraje Vysoči-
na pro oblast školství, mládeže 
a  sportu Jana Fialová (ČSSD). 
Část prostředků z  celkových 
8,7 milionů korun určených na 
podporu učebních a  technic-
kých oborů se využije na od-
měny lektorů volnočasových 
aktivit pro zájemce o  přírodní 
a technické vědy.

Historicky nejvyšší částka ve 
výši přes 308 milionů korun pů-
jde v roce 2020 do rekonstrukcí 
a  oprav krajských škol. „Napří-
klad žďárská střední průmyslová 
škola bude mít novou tělocvičnu, 
jihlavská střední škola technická 
a  automobilní se dočká svářecí 
školy a  studenti i  pedagogové 
průmyslové školy v  Pelhřimově 
se těší na nový pavilon, stejně 
jako na dokončení rekonstrukce 
domova mládeže odloučeného 
pracoviště v  Kamenici nad Li-
pou,“ vyjmenovává náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina zodpo-
vědný za ekonomiku a  majetek 
Martin Kukla (ANO 2011).
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Krajští silničáři za mírnou zimu 
ušetřili miliony

Krajská správa a  údržba 
silnic Vysočiny vyhodnoti-
la, sečetla a  podtrhla náklady 
i spotřebu materiálu za uplynu-
lou zimní sezonu 2019/2020. 
Podle vyjádření ředitele orga-
nizace Radovana Necida patři-
la k  nejmírnějším za poslední 
roky. „Celkové náklady zimní 
údržby silnic na silniční síti 
Kraje Vysočina dosáhly část-
ky 166,094 milionu korun. To 
představuje v porovnání s před-
chozí sezonou úsporu o více než 

56  milionů korun,“ informoval 
Radovan Necid s  tím, že nej-
náročnější byl leden 2020, kdy 
náklady přesáhly 40 milionů 
korun. Celkově krajští silničáři 
spotřebovali na silnice v  kraji 
7 840 tun soli a 2 589  tisíc lit-
rů solanky za téměř 14 milionů 
korun a 27 468 tun inertního po-
sypového materiálu, jako je drť 
nebo písek, v hodnotě přibližně 
11 milionů korun. Přitom s tech-
nikou najeli 432 871 kilometrů.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Kraj Vysočina

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

2018 2019 2020

Vývoj prostředků  
na sociální služby  
v letech 2018–2020
(v tis. Kč)
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◾ Zámek Nové Syrovice, kde se léčí lidé závislí na alkoholu, prošel citli-
vou rekonstrukcí.
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◾ Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě se už brzy otevře čtenářům. ◾ Rekonstrukce hradu Roštejn se blíží do finále.
◾ Šmeralův dům v Třebíči se proměnil v sídlo Centra tradiční lidové kul-
tury. 

Proměny expozic krajských hradů i nové sídlo 
krajské knihovny
„Velké změny do jara 2022 to-
tiž čekají hrad Kámen, kde se 
v  místech bývalého hradního 
pivovaru začne stavět nové ná-
vštěvnické centrum. Stavební 
aktivity za zhruba 20 milionů 
korun vyvrcholí rekonstrukcí 
samotného hradu a dále tvorbou 
expozic včetně nové koncepce 
prezentace jednostopých vozi-
del,“ uvedla náměstkyně hejt-
mana Kraje Vysočina Jana Fis-
cherová (ODS). Kraj Vysočina 
od loňského roku investuje i do 
Kaple Panny Marie Bolestné ne-
daleko hradu. Práce za více než 
21 milionů korun zahrnují opra-
vy exteriérů i  interiérů. Hotovo 
má být v  září 2021. „Rozpočet 
Kraje Vysočina pro rok 2020 
počítá se závěrečnými náklady 
spojenými s  dokončením stav-
by Krajské knihovny Vysoči-
ny. Knižní a  kulturní stánek za 
zhruba 143 milionů korun má 
stavební firma dokončit letos 
v  červenci, následovat bude 
vybavování interiérů,“ upřesnil 

náměstek hejtmana pro ekono-
miku a  majetek Martin Kukla 
(ANO 2011).

Investice nejsou jedinou po-
ložkou v  rozpočtové kapitole 
Kultura. Ta navíc počítá s  více 
než 194 miliony korun provoz-
ních výdajů. Krajské peníze 

pomáhají zajistit každodenní 
fungování Horáckého divadla 
Jihlava, Krajské knihovny Vyso-
činy, podporují činnost knihoven 
v  Jihlavě, Třebíči, Pelhřimově 
a  Žďáru nad Sázavou a  zajišťu-
jí provoz tří krajských galerií 
a čtyř krajských muzeí. Kraj také 

Co ještě dalšího rozpočtová kapitola Kultura ukrývá

Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu 
Vysočiny autorovi a nakladateli knihy

60 tis. Kč

Dotace KČT na značení cyklotras a pěších tras 420 tis. Kč

Ocenění aktivity turistických informačních 
center v Kraji Vysočina 

60 tis. Kč

Mimořádné investiční příspěvky na akviziční 
činnost sbírkotvorných organizací

1,2 mil. Kč

Dotace na projekt výstavby singletrailového 
areálu v Telči

1,6 mil. Kč

poskytuje příspěvek na provoz 
a  aktivity organizace Vysočina 
Tourism, která dlouhodobě koor-
dinuje spolupráci partnerů v ces-
tovním ruchu na Vysočině a sys-
tematicky propaguje turistickou 
nabídku Vysočiny. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Programy Fondu Vysočiny reagují 
na aktuální potřeby

Programy vyhlašované ve 
Fondu Vysočiny mají pro letoš-
ní rok celkovou finanční alokaci 
ve výši 321 850 000 korun. Rok 
2020 je druhým rokem, kdy 
v  Kraji Vysočina funguje jed-
notná dotační politika. Aktuálně 
celkem 41 programů reaguje 
na potřeby obcí, příspěvkových 
či neziskových organizací, ale 
také podnikatelů v  kraji. „Více 

než kdy jindy musíme podpořit 
restart ekonomiky a podnikatele 
z Vysočiny. Proto jsme upravi-
li program Fondu Vysočiny – 
Rozvoj podnikatelů 2020, který 
je určený pro firmy do 50  za-
městnanců. Snižujeme mini-
mální spolufinancování na 50 % 
a přidali jsme kritérium, v rám-
ci kterého preferujeme náku-
py nových strojů,“ informoval 

náměstek hejtmana Kraje Vy-
sočina pro oblast ekonomiky 
a  majetku Martin Kukla (ANO 
2011). Také alokace jednotli-
vých programů se mění podle 
aktuálních potřeb a zájmu žada-
telů. „V  letošním roce je méně 
vyčleněných prostředků napří-
klad u programů Cyklodoprava 
a  cykloturistika nebo Prevence 
kriminality, naopak se navýšila 

alokace na informační a komu-
nikační technologie, na podporu 
regionální kultury nebo na pro-
gram Bezpečná silnice. Priori-
tou však nadále zůstává boj se 
suchem a  kůrovcovou kalami-
tou,“ přiblížil náměstek hejtma-
na pro oblast regionálního roz-
voje Pavel Pacal (Starostové pro 
Vysočinu) s  tím, že schválený 
dotační program Hospodaření 
v  lesích 2020 finančně pokryjí 
peníze z  Fondu strategických 
rezerv Kraje Vysočina.

Kraj chce na Vysočinu 
přitáhnout zubaře

Na úplnou novinku ve Fondu 
Vysočiny upozorňuje náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast zdravotnictví Vladimír 
Novotný: „Dotační titul Podpo-
ra zajištění stomatologické péče 
2020 s  rozpočtem 1,5 milionu 
korun může do výše až 300 tisíc 
korun využít město, obec nebo 
sdružení obcí na vybudování, 
rekonstrukci nebo vybavení 
nové či stávající zubní ordinace 
s  cílem zajistit nového, popří-
padě navazujícího zubaře, který 
by například nahradil původ-
ního lékaře odcházejícího do 
důchodu.“ 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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◾ Program Obnova venkova Vysočiny podporuje místní ekonomiku. Na realizaci podpořených projektů se pri-
márně podílejí lokální firmy.

Když krajský rozpočet  
myslí na hasiče

Původně krajský rozpočet pro 
rok 2020 počítal s podporou pro-
fesionálních i  dobrovolných ha-
sičů ve výši 13,4 milionů korun. 
Pamatoval na investiční činnost, 
na rozvoj akceschopnosti i dovy-
bavení jednotek požární ochrany 
obcí. 

„Další peníze, konkrétně 
5,4  milionů korun, získali pro-
fesionální hasiči už na jaře, kdy 
jsme přerozdělovali přebytek 
hospodaření z roku 2019,“ infor-
moval náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro 
oblast ekonomiky 
a  majetku Mar-
tin Kukla (ANO 
2011) s  tím, že 
peníze HZS Kraje 
Vysočina využi-
je na pořízení šesti 
kapacitních nádrží 
na pohonné hmoty, které 
bude využívat v  mimořádných 
situacích. Nejde však o  finální 
částku, další podpora bude smě-
řovat žádajícím obcím na dota-
ce na pořízení požární techniky 
nebo na výstavbu či rekonstrukci 
požárních zbrojnic. Letos už kraj 
přispěl 2,4 miliony korun na no-
vou zbrojnici obci Pavlov.

Mimořádný příspěvek 
za pomoc v době pandemie

Krajští hasiči významně 
přispěli k  realizaci opatření 

souvisejících s  šířením nemo-
ci Covid-19. Zajistili plošnou 
dezinfekci v  obci Kynice na 
Havlíčkobrodsku, která byla na 
14 dní dle rozhodnutí hygieniků 
v  karanténě, téměř celý měsíc 
pomáhali v Domově pro seniory 
se zvláštním režimem v Břevni-
ci, kde se nákaza rozšířila mezi 
klienty i personálem, vybudovali 
odběrná místa u  krajských ne-
mocnic, vyráběli a  distribuovali 
dezinfekci a zajišťovali transport 

ochranných prostředků. 
„Mimořádné nasa-
zení a s ním spojené 

náklady si zaslouží 
mimořádný pří-
spěvek. Proto Za-
stupitelstvo Kraje 
Vysočina na svém 

květnovém zasedání 
rozhodlo o  vyplacení 

čtyř milionů korun,“ uve-
dl hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD) s tím, 
že dalšími 2,5  miliony korun 
kraj z rozhodnutí zastupitelstva 
profesionálním hasičům z  Vy-
sočiny proplatil nákup ochran-
ných masek CM6 s ochrannými 
filtry, které co do bezpečnosti 
plně nahradily respirátory tří-
dy FFP3. HZS Kraje Vysočina 
jako složka Ministerstva vnitra 
totiž na rozdíl od Kraje Vysoči-
na mohl nákup realizovat.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI NA TEMATICKÉ PŘÍLOZE PATŘÍ NÁMĚSTKOVI MARTINU KUKLOVI, ANNĚ KRIŠTOFOVÉ, PAVLU DVOŘÁKOVI, DUŠANU VICHROVI A JITCE SVATOŠOVÉ. 
FOTOGRAFIE POSKYTLI KAROLINA SEDLÁČKOVÁ, EVA FRUHWIRTOVÁ, LIBOR BLAŽEK A KRAJ VYSOČINA A JEHO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Kompletní proměna hra-
du Roštejn začala v  roce 2017 
a se závěrem letošního roku má 
skončit. Výsledkem rozsáhlého 
několikaletého projektu a  roz-
počtu ve výši 70 milionů korun, 
se kterým významně pomáhá 
evropský Integrovaný regionál-
ní operační program, jsou nové 

moderní expozice, zázemí pro 
návštěvníky, zrekonstruovaná 
kaple sv. Eustacha a  letos stav-
baři upraví ještě nádvoří a před-
hradí a  dodělají fasádu hradu. 
Zatímco v  lesích mezi Telčí 
a  Třeští jedna z  velkých inves-
tičních akcí do oblasti kultury 
na Vysočině končí, jiná začíná. 

Plán 2020:  

39,728 mil. Kč

◾ Historická trasa nazvaná Lovecké sídlo v proměnách dějin se návštěvníkům otevřela počátkem letních prázd-
nin loňského roku. FOTO: KRAJ VYSOČINA
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Gymnázium Žďár nad Sázavou
PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Pampeliškový sirup

Tajenku křížovky zasílejte do 11. 6. 2020 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenky.NKV@regvyd.cz. 
Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny. Znění tajenky z minulého čísla: RADOMÍR DVOŘÁK  
Vylosovaní výherci: K. Adamcová, Havlíčkův Brod, P. Vostrejž, Bystřice nad Pernštejnem, J. Komendová, Moravské Budějovice. 
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.

KŘÍŽOVKA O CENY RECEPT

Pampeliška má blaho-
dárný vliv na naše játra, 
ledviny, zažívání i imunitu. 
Proto se, pokud máte ve 
svém okolí čistou louku, 
kterou ještě žlutá kvítka 
zdobí, vypravte s košíkem 
na pampelišky a udělejte si 
domácí pampeliškový sirup. 
A pokud už jste pampeliš-
ky nestihli, stejně můžete 
postupovat u kopřiv, rybízu 
nebo malin.

Suroviny na 4 porce:
◾ 500 až 600 květů pampelišky  
(sbírejte za sucha, ideálně dopoledne)
◾ 3 bio citrusy, příp. pomeranče
◾ 2 kg cukru krystal
◾ 2 l vody

Nasbírejte květy pampelišek v čistém prostředí, doma je rozložte 
a zbavte hmyzu a nečistot. Vložte je do hrnce spolu s bio citrusy 
nakrájenými na plátky a přidejte dva litry vody. Přiveďte k varu, na 
mírném ohni vařte 15 minut a poté nechte hrnec vychladnout. Směs 
nechte zhruba 24 hodin louhovat na chladném místě, aby květy 
pustily vonné látky. Druhý den obsah hrnce přeceďte přes plátýnko 
nebo velmi jemné síto a tekutinu nalijte do čistého hrnce. Přidejte 
2 kg cukru (poslouží jako konzervant), míchejte a přiveďte k varu. 
Přibližně 5 minut povařte a ještě horký sirup nalijte do sterilizova-
ných nádob. Pokud chcete, aby vám sirup vydržel déle, můžete ho 
ještě zavařit na 80 stupňů na zhruba 20 minut. 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Dlouhou dobu byl ruinou, a přitom se mohl pochlubit dlouhou historií, která sahá až do 15. století. Dnes je (znění v tajence) významným kulturním centrem 
zdejšího kraje a jeho rekonstrukce získala v roce 2015 ocenění „Prestižní stavba Kraje Vysočina“. Objekt vvystřídal celou řadu majitelů až do roku 1945, nejvý-
znamnějšími z nich byli Hessové, kteří měli sídlo na zámku v Dalešicích, a stavení sloužilo úředníkům a zaměstnancům lihovaru.  Novým majitelem objektu se 
stal v roce 2008 Bronislav Vala, který zde nechal provést generální rekonstrukci a zámek proměnil na wellness hotel.

 FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Muzea a památky znovu přivítají návštěvníky

Úspěšná spolupráce Kraje 
Vysočina a zahraničních regionů

Významným milníkem v dva-
cetileté historii Kraje Vysočina 
je mimo jiné uzavření spoluprá-
ce partnerských regionů formou 
takzvané trojdohody. Právě tu 
v  roce 2006 tehdejší hejtman 
Miloš Vystrčil, dnes předseda 
Senátu PČR, podepisuje se svý-
mi protějšky z  Nitranského sa-
mosprávného kraje (Slovensko) 
a  z  regionu Champagne-Arde-
nne (Francie). Trojdohodě před-
cházel první oficiální dokument 
zachycující vzájemnou spoluprá-
ci Kraje Vysočina se spolkovou 
zemí Dolní Rakousko. Bilaterál-
ní dohodu tehdy podepsali hejt-
mani obou krajů, za Vysočinu 
první hejtman František Dohnal, 
dne 5. září 2002 ve Znojmě.

Další tři partnerské regiony 
Kraje Vysočina se nacházejí 
mimo hranice Evropské unie. 
Jde o Zakarpatskou oblast Ukra-
jiny (od roku 2008), Minskou 
oblast Běloruska (od roku 2014) 
a o čínskou provincii Hubei (od 
roku 2014). Dalším mezníkem 
na mezinárodním poli je rok 

2008, od kdy má Kraj Vysoči-
na vlastní zastoupení v Bruselu, 
a v roce 2016 se kraj přizpůsobu-
je okolnostem a navazuje spolu-
práci s nově vzniklým Regionem 
Grand Est, který k 1. lednu toho 
roku vznikl sloučením Alsas-
ka, dosud partnerského regionu 
Vysočiny Champagne-Ardenne 
a  Lotrinska. Příkladů úspěšné 
spolupráce je celá řada, jsou 
to například výměnné studijní 
pobyty ve Francii, účast na me-
zinárodních gastronomických 
soutěžích, vyučující lektoři fran-
couzského a  německého jazyka 
na krajských středních školách, 
projekt Mladá univerzita Waldvi-
ertel-Vysočina pro děti ve věku 
11 až 14 let, také setkání pra-
covních skupin a výměna zkuše-
ností, stáže pro pracovníky v so-
ciální oblasti, Dolnorakouská 
výstava v Hornu, Raabsu a Telči 
v  roce 2009 nebo účast sloven-
ských a ukrajinských studentů na 
projektu Letní žurnalistické ško-
ly v Havlíčkově Brodě.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

20 LET KRAJE VYSOČINA

◾ Žáci mohou využívat v badatelském centru pracoviště chemické analýzy 
vzorků, pracoviště vysokorychlostního snímkování, termokamery a lase-
rovou optiku nebo robotické pracoviště. FOTO: GYMNÁZIUM ŽĎÁR N. SÁZAVOU

Záhy po propuknutí epidemie 
se učitel Václav Černík pustil na 
gymnáziu do výroby ochranných 
štítů na 3D tiskárnách. Zapojil 
i žďárské skauty, kteří měli v klu-
bovně také 3D tiskárnu. Vyřešil 
perforaci na plastových chráni-
čích obličeje a  jejich napojení 
na plastovou sponu, za níž se štít 
upevňuje na hlavě. „Jeho návod 
a postup na vytvoření štítu jsme 
poslali všem středním průmys-
lovým školám v Kraji Vysočina, 
které disponují větším množstvím 
3D tiskáren. Řádově jsme vytiskli 
několik set štítů, které jsme posla-
li do nemocnice v Novém Městě 
na Moravě a odborným lékařům 
na místní poliklinice,“ říká ředitel 
žďárského gymnázia Vlastimil 
Čepelák. 3D tiskárny používají ve 
výuce výpočetní techniky a fyzi-
ky a  také v kroužku zaměřeném 
právě na 3D tisk. Studenti si tisk-
nou různé součástky, které využí-
vají v kroužcích letectví a progra-
mování robotů.

Důraz kladou na 
výuku cizích jazyků

„Jsme všeobecné gymnázium 
bez zaměření. Usilujeme o  to, 
aby škola byla místem, kam žáci 
i učitelé chodí rádi, místem tvůr-
čí práce a  spolupráce,“ svěřuje 
se ředitel Čepelák. Ve škole stu-
duje v současné době 482 žáků, 
vyučuje 40 učitelů a  o  zázemí 
se stará 13  nepedagogických 

zaměstnanců. Už na nižším 
stupni gymnázia nabízí výuku 
anglického, francouzského, ně-
meckého, ruského a  španělské-
ho jazyka plně kvalifikovanými 
učiteli a  rodilým mluvčím ang-
lického jazyka. Žáci mohou své 
znalosti cizích jazyků uplatnit 
při zahraničních zájezdech, ex-
kurzích a  jazykových kurzech 
organizovaných školou, při me-
zinárodních projektech a výměn-
ných pobytech. Ve společné části 
maturitních zkoušek jsou žáci sto-
procentně úspěšní, za posledních 
sedm let se škola podle výsledků 
žáků u maturitních zkoušek umis-
ťovala v jednotlivých předmětech 

v  celostátním poměřování gym-
názií mezi 7. až 22. místem 
u čtyřletého studia a mezi 12. až 
14. místem u  osmiletého studia. 
V programu Excelence středních 
škol patří gymnázium k  nejlep-
ším školám v Kraji Vysočina.

Spolupráce. Mezi rodiči, 
studenty i veřejností

Organizují pátým rokem dlou-
hodobý projekt Vzdělávat se lze 
v  každém věku. Sérii přednášek 
na různá témata pro veřejnost, 
vždy jednou za čtrnáct dní, ve-
dou učitelé. Zájem je velký, 
průměrná návštěvnost je 90 po-
sluchačů. Ve škole působí Rada 

rodičů, která se jednou měsíč-
ně schází a  reflektuje výchovně 
vzdělávací proces školy. „Po-
máhá nám zajišťovat maturitní 
ples, vznáší připomínky k  práci 
jednotlivých vyučujících, finan- 
čně podporuje činnost školy,“ při-
bližuje ředitel Vlastimil Čepelák. 
Neméně důležitým partnerem je 
Rada studentů, která organizu-
je různé kulturní a  charitativní 
akce pro žáky, navrhuje opat-
ření a  zlepšení v  činnosti školy, 
úspěšně žádá o finanční projekty 
a zlepšuje prostředí školy.

Výuka v době koronavirové
V  počátku koronavirové kri-

ze se učitelé se žáky dohodli na 
platformě, která by co nejlépe 
vyhovovala oběma stranám. 
„Používáme především software 
MS Teams, na němž pořádáme 
se žáky videokonference, posí-
láme jim pracovní listy, webo-
vé odkazy, prezentace, domácí 
úkoly a písemné práce. Bereme 
tuto podivnou dobu jako velkou 
výzvu nejen pro žáky, ale i  pro 
učitele,“ popisuje ředitel a dodá-
vá, že výuka na dálku vyžaduje 
mnohem větší úsilí a  práci než 
běžný režim. Studenty chválí za 
to, že se učí pracovat s vyhledá-
váním informací a zkouší si, jaké 
to je být samostatný. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

www.gymzr.cz

◾ Na archivním snímku Jean-Paul Bachy, hejtman partnerského regi-
onu Champagne-Ardenne, a Miloš Vystrčil, hejtman Kraje Vysočina. 
 FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

V  rámci postupného uvolňo-
vání opatření proti koronavirové 
nákaze se dočkaly znovuotevře-
ní od 11.  května také památky 
a muzea. Právě muzea prodlužují 
své výstavy, aby o  ně zájemci 
nepřišli, a  připravují také nové. 
V pelhřimovském muzeu budou 
připomínat krávy, které neodmy-
slitelně patřily k  životu. Zapojit 
se může i veřejnost tím, že pošle 
fotografie či vzpomínky spojené 
s chovem skotu.

První návštěvníci zamíři-
li na hrad Kámen, který má 
před sebou poslední sezónu ve 

stávající podobě. Poté ho čeká 
rekonstrukce a  získá i  zcela 
nové expozice. Prohlídkové 
trasy v  interiérech hradu se ná-
vštěvníkům otevřou v  souladu 
s vládním nařízením 25. května, 
a to i přesto, že tento den připadá 
na pondělí, kdy měl hrad obvyk-
le zavřeno. Aby si návštěvníci 
hrad ještě „dostatečně užili“, 
bude po celou sezónu otevřeno 
i každé pondělí od 12:00 hodin.

Na hrad Roštejn se turisté 
vrátí začátkem června. „Roz-
hodli jsme se termín otevře-
ní stanovit na 2. červen, a  to 

s ohledem na pokračující rekon-
strukci hradu. Během května se 
očekává největší stavební zásah 
na nádvoří. Chceme, aby se ná-
vštěvníci na hrad po karanténě 
vrátili v době, kdy i z naší stra-
ny budou omezení provozu co 
nejmenší,“ vysvětlila kastelánka 
hradu Kateřina Rozinková.

Ten, kdo vyrazí do muzeí 
a  na prohlídky hradů a  zámků, 
musí počítat s  určitým ome-
zením týkajícím se  například 
povinných rozestupů. Provozo-
vatelé budou prostory pravidel-
ně dezinfikovat, aby zabránili 

šíření nákazy Covid-19. „U nás 
na Vysočině máme spoustu 
krásných míst, která stojí za to 
vidět. Zvláště po době omeze-
ného režimu bude návštěva mu-
zeí nebo hradů a zámků vzpru-
žením a příjemným zpestřením. 
Než vyrazíte, doporučuji ověřit 
si provozní doby na webových 
stránkách jednotlivých institu-
cí,“ vzkazuje Jana Fischerová 
(ODS), náměstkyně pro oblast 
kultury, památkové péče, ces-
tovního ruchu a mezinárodních 
vztahů.
 EVA FRUHWIRTOVÁ
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Uzávěrka příštího čísla je 11. června 2020 a distribuce plánovaná od 22. června 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

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek gratuluje 
zaměstnavatelům, kteří uspěli v letošním, už 
pátém ročníku soutěže Cena hejtmana Kraje 
Vysočina za společenskou odpovědnost. Do 
soutěže se přihlásilo 33 organizací ze soukro-
mého i veřejného sektoru a odborná porota 
ocenila v každé ze šesti kategorií tři s nejvyšším 
počtem bodů. „Společensky odpovědné cho-
vání zásadním způsobem přispívá ke zvyšování 
důvěryhodnosti organizací v očích zákazníků, 
obchodních partnerů i společnosti jako celku. 
Oceňuji, že v našem kraji máme takových fi -
rem hned několik a jsou dobrým příkladem pro 
ostatní, jak lze dosáhnout stanovených cílů 
a zároveň být veřejně prospěšný,“ uvedl hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Přehled oceněných 
společností a zaměstnavatelů 

Soukromý sektor (právnické osoby a fyzické 
osoby – podnikatelé; subjekty vyvíjející přede-
vším ekonomickou aktivitu):

Kategorie zaměstnavatelé 
do 50 zaměstnanců včetně
Požární bezpečnost s.r.o.

Kategorie zaměstnavatelé 
od 51 do 250 zaměstnanců včetně
B:TECH, a.s.
GORDIC spol. s r.o.
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Kategorie zaměstnavatelé 
s 251 a více zaměstnanci
BOSCH DIESEL s. r. o.
FRAENKISCHE CZ s. r. o.
ICOM transport a. s.

Veřejný sektor 
a nestátní neziskové organizace:

Kategorie obce
Město Bystřice nad Perštejnem
Město Humpolec
Město Žďár nad Sázavou

Kategorie příspěvkové organizace zřízené 
územními samosprávnými celky
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace
Domov Kamélie Křižanov, 
příspěvková organizace
Střední průmyslová škola Třebíč

Kategorie nestátní neziskové organizace; 
zapsané spolky s neziskovým charakterem 
činnosti; ostatní veřejnoprávní subjekty
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava
Informační a poradenské centrum 
Vysočina, o. p. s.
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Všem oceněným srdečně gratulujeme a všem 
přihlášeným děkujeme za jejich aktivitu v oblas-
ti společenské odpovědnosti.

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2019
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Havel MOUKA

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

mouka@regvyd.cz
602 557 777
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www.elektrokola-skutry.cz

AKCE: 

DÁREK V CENĚ 

1 500 KČ KE 

KAŽDÉMU 

STROJI

PROČ MY? ZKUŠEBNÍ JÍZDY, ŠIROKÝ VÝBĚR, S VÁMI JIŽ 11 SEZON 
SERVIS A DOPRAVA, REPASE A MĚŘENÍ BATERIÍ 
Infolinka: 737 007 875    Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Pražská 3807
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Uzávěrka příštího čísla je 11. června 2020 a distribuce plánovaná od 22. června 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

Uzávěrka 
příštího čísla je 
11. června 2020 
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◾ Třebíčská firma MICo ve spolupráci s odborníky z ČVUT vyvinula plicní 
ventilátor CoroVent, který bude zachraňovat pacienty s nemocí Covid-19. 
Z výrobní linky v Třebíči v prvních týdnech bude sjíždět asi 50 ventilátorů 
denně. Postupně výroba zrychlí až na desetinásobek. Prvních pět set kusů 
zamíří do českých nemocnic. Zájem o české ventilátory mají i v zahraničí. 
 FOTO: ARCHIV FIRMY MICO

Vysočina v těžkých chvílích umí držet při sobě

◾ Pracovníci rodinné firmy z Vysočiny EFKO-karton, s. r. o., která vyrábí 
legendární plastové figurky IGRÁČEK, v rekordním čase vytvořili limito-
vanou řadu IGRÁČKŮ s rouškou, aby projevili úctu a obdiv lidem v první 
linii. Z každého prodaného kusu IGRÁČKA s rouškou jde 15 korun na ná-
kup ochranných prostředků pro tyto hrdiny. K 15. květnu lidé koupí při-
spěli 759 240 Kč. Navíc sama firma nakoupila 400 litrů dezinfekce za 
80 tisíc korun pro zdravotníky krajských nemocnic v Novém Městě na 
Moravě a v Jihlavě. FOTO: ARCHIV SPOLEČNOSTI EFKO-KARTON, S. R. O.

◾ Už třikrát společnost Bel Sýry Česko poskytla Vysočině věcný dar v po-
době potravin. Třetí dodávka více než 43 tisíci baleními sýrů a pomazánek 
začátkem května putovala do krajských, městských i soukromých sociál-
ních zařízení v kraji a dále dětem z dětských domovů a také záchranářům 
a hasičům na Jihlavsko. Výrobce sýrů z Želetavy už prostřednictvím Kraje 
Vysočina poskytl potravinovou pomoc v hodnotě téměř 800 tisíc korun. 
  FOTO: KRAJ VYSOČINA

◾ S rouškou na obličeji a v gumových rukavicích jsou nadále na blízku se-
niorům, nemocným i handicapovaným z celé Vysočiny zdravotní sestřičky, 
ošetřovatelky, osobní asistentky i pečovatelky všech typů sociálních zaří-
zení. Zajišťují nákupy či osobní hygienu a kvalifikované zdravotnice také 
potřebnou zdravotní péči, bez které by se nemocní neobešli ani v době nou-
zového stavu.  FOTO: OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD, DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŽELIV

Oslavy 20 let kraje: Autokino Vysočina nabídlo deset dní zábavy 

◾ Do autokina na parkoviště v areálu jihlavské nemocnice přijelo téměř 
2,5 tisíce aut. Jejich posádky sledovaly filmy na obří LED obrazovce a zvuk 
ladily v autorádiích. 

◾ Největší LED obrazovka na Vysočině po deset květnových dní dvakrát 
denně promítala české i světové trháky. Vidělo je přes sedm tisíc filmových 
fanoušků. FOTO: 2X KAROLINA SEDLÁČKOVÁ
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Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na 
tři pozice:

úřednice/úředník na úseku přezkoumání 
hospodaření obcí (odboru kontroly)

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním 

programu;
• praxi ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb., praxi spočívající v činnosti, 

která souvisí odborně s předmětem přezkoumání nejméně 3 roky, přehled 
v oblasti veřejné správy, zejména znalost zákona č. 129/2000 Sb. a zákona 
č. 128/2000 Sb., znalost zákona č. 420/2004 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb.; 

• znalost účetnictví územních samosprávných celků a jejich příspěvkových 
organizací;

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

výhodou: 
• vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření;
• zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při finančním 

hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu;
• praktické zkušenosti z kontrolní činnosti nebo auditu ve veřejné správě 

nebo z přezkoumávání hospodaření na obcích.

nabízíme: 
• perspektivní pozici;
• zázemí stabilní organizace;
• pracovní poměr na dobu neurčitou;
• zahájení pracovního poměru po ukončení výběrového řízení;
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu; 
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných 

složek platu;
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program;
• každodenní komunikaci s obcemi při častých pracovních cestách.

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 
dne 8. 6. 2020 do 12:00 hodin. Plné znění personální inzerce je dostupné na webu www.
kr-vysocina.cz, sekce volná 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.
Kontaktní osoba: Eva Plachá, tel.: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz

pozice: 

ředitelka/ředitel Horácké galerie  
v Novém Městě na Moravě
Lhůta pro podávání přihlášek do 26. 6. 2020.
Kompletní znění výběrového řízení  
na www.kr-vysocina.cz v sekci volná pracovní místa.

video na  
novinykrajevysocina.cz

Nejvyšší ocenění pro devět 
osobností

Po květnovém jednání kraj-
ského zastupitelstva známe 
devět jmen, která v  letošním 
roce obdrží nejvyšší oceně-
ní Kraje Vysočina ve formě 
dřevěné, skleněné a  kamenné 
medaile. Mezi oceněnými fi-
gurují talentované osobnosti 
z oblasti sportu, kultury i vědy. 
Jak informoval hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek, čle-
nové krajského výboru pro 
udělování medailí tentokrát 
vybírali z  21 návrhů dvaceti 
osobností, které předložilo 16 
zastupitelů kraje. Slavnostní 

večer spojený s  předáváním 
krajských nejvyšších ocenění 
se uskuteční tradičně v Jihlavě 
na velké scéně Horáckého di-
vadla 5. listopadu.

Seznam oceněných osobností pro 
rok 2020 (v abecedním pořadí):

• Eva Kaplerová  
– herečka

• Petr Kopl  
– ilustrátor

• Michaela Krejčí  
– talentovaná hráčka na 
elektronické klávesové 

Rekonstrukce mostu u Dvorců 
se odkládá

Plánovaná rekonstrukce mos-
tu u Dvorců u Jihlavy na silnici 
II/602 z  Jihlavy do Pelhřimova 
v nejbližších měsících nezačne. 
Stavební práce na mostě, který 
vede přes elektrifikovanou že-
lezniční trať Jihlava – Veselí nad 
Lužnicí i řeku Jihlavu, se přitom 
měly původně rozběhnout už 
v dubnu a skončit na konci říj-
na letošního roku „Rada Kraje 
Vysočina po pečlivém uvážení 
nakonec rozhodla zrušit výběro-
vého řízení na dodavatele stav-
by. Jeden z  účastníků zadáva-
cího řízení totiž podal návrh na 
přezkoumání úkonů zadavatele 
zadávacího řízení k  Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže 

a  za těchto podmínek nebude 
možné dodržet stanovené termí-
ny včetně sjednaných nepřetrži-
tých výluk,“ vysvětlil hejtman 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 
Po mostě u  Dvorců se nadále 
bude jezdit po zúžené vozovce 
se zachováním obousměrného 
provozu pro veškerou dopravu.

Stavební stav mostu u Dvor-
ců u Jihlavy se aktuálně nachá-
zí v kategorii 5 ze sedmimístné 
škály. S  ohledem na náročnou 
logistiku skloubení oprav mostu 
a předjednání výluky drážní do-
pravy bude nový termín oprav 
stanoven v  následujících dvou 
letech.

EVA NEUWIRTHOVÁ

nástroje, vítězka olympiády 
dětí a mládeže

• Lukáš Krpálek  
– sportovec, olympijský vítěz, 
několikanásobný mistr světa 
i Evropy v judu

• Vladimír Kunc  
– fotograf a kameraman

• Dušan Majer  
– odborník na kosmonautiku 
a popularizátor vědy

• Karel Picmaus  
– pilot, letecký instruktor

• Nikola Svobodová  
– studentka a nadějná vědkyně, 
laureátka ceny České hlavičky

• Ladislav Šnelly  
– sportovní funkcionář, bývalý 
předseda softbalového oddílu

Nejvyšší ocenění uděluje Kraj 
Vysočina už od roku 2008. Ka-
mennou medaili obdrželo dosud 
21 osobností spojených s Vyso-
činou, skleněnou medaili vlastní 
59 oceněných a držitelů dřevěné 
medaile pro mladé naděje je pro-
zatím 33. Pro letošní rok schváli-
lo krajské zastupitelstvo udělení 
jedné kamenné, pěti skleněných 
a tří dřevěných medailí.

EVA NEUWIRTHOVÁ

◾ Most leží na důležité krajské spojnici mezi Jihlavou a Pelhřimovem. 
 FOTO: KRAJ VYSOČINA


