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Aby chutnalo...

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

Díváte se rádi na kuchařské 
nebo kulinářské show a  pořa-
dy? Také mám své oblíbené 
televizní kuchaře a  obdivuji, 
co dokážou „vykouzlit“ z  mi-
nima zdánlivě nekombinova-
telných surovin. I oni začínali 
svou kariéru nenápadně vět-
šinou na středních školách, 
stejně jako stovky žáků gastro 
oborů v šesti Krajských ško-
lách na Vysočině. Pro nejna-
danější budoucí šéfkuchaře 
otvírá kraj Vysočina už čtvr-
tým rokem Gastroakademii, 
v  rámci níž mají děti možnost 
vařit pod dohledem zkušených 
kuchařů v  běžných provozech 
nejlepších regionálních hotelů 
a  restaurací. Dosavadní skvělé 
výsledky ve výuce gastrooborů 
vynesly Vysočině pořadatelství 
prestižní francouzské kulinář-
ské soutěže Philippa Milla, 
vyhlášeného francouzského 
šéfkuchaře oceněného dvěma 
michelinskými hvězdami. Jen 
osm týmů středních škol z celé 
České republiky se bude moci 
už v  listopadu zúčastnit toho-
to prestižního podniku, který 
se bude konat v Jihlavě a bude 
volně přístupný veřejnosti. 
Například ve Francii jsou ob-
rovskou motivací pro soutěžní 
týmy členové poroty – vždy jde 
o  národní gastronomickou eli-
tu. I v tomto směru můžeme slí-
bit, že bude česká verze věrnou 
kopií – pozvání do české poroty 
přijali renomovaní a  uznávaní 
šéfkuchaři Pavel Mareš, Tomáš 
Popp, Jan Horký, Ondřej Sla-
nina a  originální cukrářka Iva 
Roháčová, sám Philippe Mille, 
jako prezident soutěže, na sebe 
převzal roli nestranného po-
zorovatele, prostředníka mezi 
nadějnými kuchaři a  porotou 
a také rádce soutěžních týmů.

To, že tým kolem Philippa 
Milla svěřil organizaci českého 
kola soutěže Kraji Vysočina, je 
pro nás obrovská čest, ale i zá-
vazek a obrovská výzva, navíc 
Česká republika je prvním mi-
mofrancouzským státem, kde 
se bude o titul bojovat.

Pořadatelství světově uzná-
vané gastronomické soutěže je 
o  velké šanci, kterou chceme 
maximálně využít pro zvýše-
ní prestiže gastronomických 
oborů na Vysočině i  v  České 
republice. Důležité je kromě 
jiného, aby chutnalo... 

STRANA 2

Poslední kolo kotlíkových 
dotací už v září

Sobíňov získal titul Vesnice roku

Součástí Sobíňova je 
poutní mariánské místo 
v Sopotech, které patří 
k deseti nejvýznamněj-
ším v celém kraji. 

Zajímavost

STRANA 3

Majitelé lesů mohou 
žádat o 50 milionů

STRANA 8

Fotogalerie: Letní  
dovádění s Vysočinou

Digitální svět vtáhl studenty Mladé univerzity

Centrální dispečink 
ohlídá návaznost spojů

Kraj Vysočina přidal k pres-
tižnímu titulu ještě finanční dar 
v  hodnotě sto tisíc korun. „Na 
této soutěži je nejhezčí to, že 
spojuje lidi. Společně o  něco 
usilují, a to utužuje dobré vzta-
hy,“ míní hejtman Kraje Vy-
sočina Jiří Běhounek (nez. za 
ČSSD), který ocenění obcím 
v  Sobíňově předával a  osobně 
gratuloval. Další barevné stuhy 

Mladá univerzita Waldvi-
ertel–Vysočina má po prvním 
srpnovém týdnu bezmála stovku 
nových absolventů. Děti z Dolní-
ho Rakouska a Vysočiny ve věku 
11 až 14 let absolvovaly šest dní 
plných zážitků, zábavy i  vědo-
mostí. Jeden den strávily také na 
Vysočině, konkrétně v  Jihlavě 
a v Telči.

Děti si nechaly poradit, jak 
se orientovat v  náročném světě 
sociálních sítí, které nabízí nej-
různější nepravdy a  lži. „Horo-
lezec Radek Jaroš je nechal na-
hlédnout do světa extrémů, které 
musel zdolávat při pokořování 
nejvyšších vrcholů světových 
hor,“ prozradil Zbyněk Čech za 
vysočinskou stranu organizátorů.

Téma Digitálního světa – na-
šeho světa budoucnosti dodrželi 
organizátoři i  při přípravě pra-
covních dílen. Z šesti aktivit při-
pravených pro středeční den na 
Vysočině projevily děti největší 
zájem o workshop v ZOO Jihla-
va a o Divadlo fyziky. Studenti se 
zúčastnili 15 přednášek, 25 růz-
ných tematických workshopů 
nebo také sportovní olympiády.

Jedenáctý ročník přeshraniční  
Mladé univerzity Waldviertel–
Vysočina ukončila za přítomnosti 
rodičů a hejtmana Kraje Vysoči-
na tradiční univerzitní slavnost. 

„Pravidelně ji hostí rakouský Ra-
abs a žádný rok si ji nenechám ujít. 
Je úžasné vidět, jak spolu studenti 
z Vysočiny a Dolního Rakouska 
bezprostředně komunikují a také, 

že za necelý týden navázali na-
prosto přirozená přátelství,“ sdělil 
své dojmy hejtman Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Pozvánku, videospot a plakát na závěrečnou slavnost si studenti vytvořili ve skupině propagace a digi-
tálu.  FOTO: KRAJ VYSOČINA

a ceny podle soutěžních katego-
rií si v Sobínově převzaly i další 
obce.  

Do celostátního kola společ-
ně se Sobíňovem postupují také 
vítěz kategorie Zelené stuhy za 
péči o  zeleň a  životní prostředí 
– obec Chlumětín ze Žďárska 
a  držitelka Oranžové stuhy za 
spolupráci obce a  zemědělské-
ho subjektu – obec Třeštice na 

Jihlavsku. Celostátní komise 
navštíví Sobíňov začátkem září. 
„S přípravou jsme začali hned po 
slavnostním vyhlášení,“ potvrzu-
je starosta Miloš Starý. 

Soutěž Vesnice roku v  Pro-
gramu obnovy venkova se ko-
nala už po pětadvacáté a letošní 
vyhlášení výsledků krajského 
kola soutěže doplnilo vydání 
publikace s  informacemi o  ob-
cích, které vyhrály v  minulých 
letech. „Knihu jsme připravili 
jako rozhovor se starosty. Čte-
náři se dozvědí nejen o historii 
obcí, ale také o aktivitách, kte-
ré vedly k  udělení zlaté stuhy, 
a také to, jak vítězství ovlivnilo 

životy občanů,“ přiblížil náměs-
tek hejtmana Pavel Pacal (STAN 
+ SNK ED), který má na staroti 
regionální rozvoj. Fotogalerii 
dalších oceněných najdete na 
straně 8. Přehled oceněných 
obcí pak na webových stránkách  
www.novinykrajevysocina.cz. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Starosta obce Sobíňov na Havlíčkobrodsku 
Miloš Starý si za péči o rozvoj svého území 
i podporu místního spolkového života převzal 
začátkem srpna zlatou stuhu pro vítěze v sou-
těži Vesnice Kraje Vysočina roku 2019. 

◾ Starosta Sobíňova Miloš Starý hrdě ukazuje ocenění za 1. místo v soutěži Vesnice Kraje Vysočina roku 2019.    FOTO: LIBOR BLAŽEK

video na  
novinykrajevysocina.cz

Dalším krokem k zavedení no-
vého systému organizace veřejné 
dopravy pod názvem Veřejná do-
prava Vysočiny (VDV) je zavede-
ní centrálního dispečinku veřejné 
dopravy. Ten bude dozorovat 
veškerou regionální autobusovou 
i  vlakovou dopravu. Speciální 
software bude online vyhodnoco-
vat dopravní situaci, polohy jed-
notlivých autobusů i vlaků a poté 
navrhovat variantní řešení mimo-
řádných situací, které jsou gene-
rovány nejčastěji výlukami nebo 
objížďkami. Centrální dispečink 
Kraje Vysočina by měl být do bu-
doucna schopen řídit a koordino-
vat pohyb až šesti stovek doprav-
ních prostředků. Software bude 
funkční do pěti měsíců. Kromě 
funkcí běžného dispečinku bude 
do poloviny příštího roku doplněn 
i  o  funkcionalitu tvorby jízdních 
řádů. Pro cestující se připravuje 
nová aplikace, ve které bude mož-
né sledovat polohu konkrétního 
spoje – autobusového i vlakového 
vč. informací o reálných časech.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

DOTACE

DOTACE
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Všichni prvňáčci dostanou 
bezpečný kufřík

Už osmým ro-
kem si prvňáčci na 
Vysočině z  prvního 
školního dne odne-
sou kromě nových 
zážitků také dárek 
v  podobě bezpeč-
ného kufříku Kraje 
Vysočina. Malí ško-
láci v něm mimo jiné 
najdou veselou cyk-
lolékárničku se Zajícem, 
maskotem Kraje Vysočina, který 
dětem připomene důležitá tele-
fonní čísla na složky Integrova-
ného záchranného systému, re-
flexní pásek a přívěsek, reflexní 
vestičku, reflexní pytlík na pře-
zůvky, vystřihovánky, omalo-
vánky, pastelky, papírovou sklá-
dačku a zábavnou dětskou knihu 
Ferda v  autoškole od BESIPU. 
Chybět nebude ani časopis Pas-
telka s  krajskou tematikou bez-
pečného pohybu dětí ve škole 
a  v  přírodě. „Kraj Vysočina se 
bezpečnosti dětí věnuje syste-
maticky a  v  mnoha oblastech. 
Vzrůstající počet dětských úra-
zů, ať už v  silničním provozu 
nebo při běžných aktivitách, 
je patrný nejen v  době letních 
prázdnin, ale také při návratu 
do školních lavic,“ říká hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD) s tím, že nejvíce 
jsou ohrožení žáci prvních tříd, 

kteří se začínají pohybovat bez 
doprovodu rodičů. 

Kufříky budou v  některých 
školách předávat členové Rady 
Kraje Vysočina. V  ostatních 
školských zařízeních se příjemné 
povinnosti ujmou třídní učitelky 
a  učitelé. Kufříky se dostanou 
ke všem prvňáčkům na Vysoči-
ně, včetně prvňáčků v malotříd-
kách a speciálních a praktických 
školách.

Kromě bezpečných kufříků 
dostanou prvňáčci letos už po-
páté stavebnici ROTO společně 
s pracovními listy a paní učitelky 
metodiku, jak stavebnici použí-
vat. Se stavebnicí od Kraje Vyso-
čina si hraje už jednadvacet tisíc 
školáků. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Partnery projektu Bezpečně do školy jsou mimo Kraje 
Vysočina také například společnosti NET4GAS, Yashica, 
ČEZ, Fraenkische, GORDIC, Jaroměřická mlékárna, BESIP 
a ASECOL.

Harmonogram školního roku 2019/2020

2. září 2019 začátek školního roku 2019/2020

29.–30. října 2019 podzimní prázdniny

23. prosince 2019  
– 5. ledna 2020

vánoční prázdniny

6. ledna 2020 začátek výuky v novém roce

31. ledna 2020 pololetní prázdniny

9.–15. března 2020 jarní prázdniny

9.–13. dubna 2020 velikonoční prázdniny

30. června 2020 ukončení školního roku 2019/2020

1. července 2020  
– 31. srpna 2020

letní prázdniny

Poslední kolo kotlíkových dotací 
bude spuštěno v září

Na podporu výměny 
starých kotlů v Kraji 
Vysočina byla pro 3. 
kolo kotlíkových dotací 
poskytnuta částka té-
měř 240 milionů korun. 
Za tyto prostředky by 
měl kraj podpořit vý-
měnu až 2 378 kotlů.

Pravidla, která stanoví pod-
mínky pro čerpání dotace na vý-
měnu starého kotle na tuhá pali-
va s ručním přikládáním za nový 
ekologický zdroj tepla, hejtman-
ství zveřejní 3. září 2019 a v ten-
to den budou také k  dispozici 
nové formuláře žádosti o dotaci 
a další podklady pro podání žá-
dosti. Příjem žádostí pak bude 
spuštěn 23. října 2019.

Přesný harmonogram seminářů pro veřejnost

Obec Termín konání Čas konání Místo konání

Humpolec 10. 9. 2019 16:00–18:00 Horní Náměstí 300, Humpolec  
(velká zasedací místnost - 3. patro)

Jihlava 11. 9. 2019 16:00–18:00 Žižkova 57, Jihlava  
(zasedací místnost B 3.16 - KrÚ Vysočina)

Bystřice nad Pernštejnem 16. 9. 2019 16:00–18:00 Luční 764, Bystřice nad Pernštejnem  
(malý sál KD)

Třebíč 17. 9. 2019 16:00–18:00 Masarykovo nám. 116/6, Třebíč  
(zasedací místnost MěÚ)

Chotěboř 18. 9. 2019 16:00–18:00 Tyršova 256, Chotěboř (kino)

Pacov 19. 9. 2019 16:00–18:00 Náměstí Svobody 1, Pacov  
(Zámecký sál MěÚ Pacov)

Telč 23. 9. 2019 16:00–18:00 nám. Zachariáše z Hradce 71, Telč (ZUŠ)

Havlíčkův Brod 24. 9. 2019 16:00–18:00 Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod  
(zasedací místnost Nové radnice - 1. p., č. 106)

Nové Město na Moravě 25. 9. 2019 16:00–18:00 Tyršova 1001, Nové Město na Moravě  
(gobelínový sál KD)

Pelhřimov 1. 10. 2019 16:00–18:00 Pražská 2460, Pelhřimov (zasedací sál MěÚ)

Velké Meziříčí 2. 10. 2019 16:00–18:00 Náměstí 15/17, Velké Meziříčí  
(kinosál Jupiter Club)

Moravské Budějovice 3. 10. 2019 16:00–18:00 nám. Míru 31, Moravské Budějovice  
(zasedací místnost MěÚ)

Světlá nad Sázavou 7. 10. 2019 16:00–18:00 nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou  
(zasedací místnost MěÚ)

Žďár nad Sázavou 8. 10. 2019 16:00–18:00 Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou  
(zasedací místnost MěÚ)

Náměšť nad Oslavou 9. 10. 2019 16:00–18:00 Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou 
(zasedací místnost MěÚ)

Golčův Jeníkov 14. 10. 2019 16:00–18:00 5. května 8, Golčův Jeníkov (Goltzova tvrz)

Občané, kteří mají zájem zís-
kat informace o  podrobnostech 
výzvy nebo zkonzultovat svoje 
konkrétní dotazy, mají možnost 
obrátit se na linku poskytovatele 
dotace 564 602 888 nebo své do-
tazy zaslat na kotliky@kr-vyso-
cina.cz. Rovněž je možné navští-
vit stránky www.kr-vysocina.cz/
kotliky, kde najdou aktuální in-
formace. V době od 10. září 2019 
do 14. října 2019 se uskuteční 
informační semináře ve všech 
obcích s rozšířenou působností. 

Základní podmínky 
pro čerpání dotace
1. Žadatelem může být pouze 

fyzická osoba – vlastník 
rodinného domu nebo 
bytového domu s maximálně 

třemi bytovými 
jednotkami.

2. Nemovitost, ve které 
má dojít k výměně zdro-
je, musí být vytápěna kotlem 
na tuhá paliva (uhlí/dřevo) 
s ručním přikládáním, který 
je zařazen do emisní třídy 1 
nebo 2 nebo nemá žádnou 
emisní třídu.

Výměny, na které 
se NEVZTAHUJÍ 
kotlíkové dotace
• výměna kotle 3. a vyšší emis-

ní třídy za nový zdroj tepla
• výměna starého plynového 

kotle za nový zdroj tepla
• výměna kotle s automatic-

kým přikládáním paliva za 
nový zdroj tepla

• vý-
měna kotle 

v rodinných 
domech, kde byl 

v minulosti, nejméně 
od 1. 1. 2009, zdroj pod-
pořen z programů Zelená 
úsporám, Nová zelená 
úsporám nebo ze společných 
programů na podporu výmě-
ny kotlů nebo z Kotlíkových 
dotací

Ve 3. kole Kotlíkových do-
tací v  Kraji Vysočina budou 
podporovány následující zdro-
je tepla splňující parametry 
Ekodesignu:
• kondenzační plynový kotel – 

75% dotace, max.  
95 000 Kč

• kotel na biomasu s ručním 
přikládáním – 80% dotace, 
max. 100 000 Kč

• automatický kotel na bio-
masu – 80% dotace, max. 
120 000 Kč

• tepelné čerpadlo – 80% 
dotace, max. 120 000 Kč

Podpora bude navýšena 
o  7  500 Kč při realizaci výmě-
ny zdroje v oblastech se zhorše-
nou kvalitou ovzduší. Jedná se 
o obce Bystřice nad Pernštejnem, 
Humpolec, Hradec, Kožlí, Ledeč 
nad Sázavou a  Ostrov. Seznam 
jednotlivých zdrojů tepla, které 
splňují parametry Ekodesignu, je 
dostupný na webových stránkách 
Státního fondu životního prostře-
dí: https://svt.sfzp.cz.

Ve třetím kole kotlíkových 
dotací nejsou podporovány 
nové kotle spalující uhlí.

Konkrétní podmínky budou 
upřesněny v  Pravidlech Rady 
Kraje Vysočina pro poskytová-
ní dotací na výměnu kotlů na 
pevná paliva v  domácnostech, 
která budou zveřejněna po jed-
nání Rady Kraje Vysočina dne 
3. 9. 2019. V  tento den budou 
také zveřejněny nové formuláře 
žádosti o dotaci a další podkla-
dy pro podání žádosti.

16.–22. ZÁŘÍ 2019

sledujte: www.zdravykrajvysocina.cz

Tento projekt je spolu�nancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

www.mzp.cz   www.sfzp.cz

V září 2019 proběhne v pěti okresních městech Kraje Vysočina 
prezentace projektu
PODPORA ČISTÉ MOBILITY V KRAJI VYSOČINA
s ukázkami forem udržitelné mobility.
Přijďte si prohlédnout a vyzkoušet elektrokola, elektrokoloběžky,
elektrická cargo-kola, auto na vodík a mnoho dalšího!

14. 9. Havlíčkův Brod, areál psychiatrické nemocnice
17. 9. Jihlava, Masarykovo náměstí 
18. 9. Žďár nad Sázavou, Náměstí Republiky
19. 9. Třebíč, Karlovo náměstí
20. 9. Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Senioři na Vysočině se naučí 
bránit „šmejdům“

SMOLAŘ. To je název diva-
delní hry o nástrahách, které mo-
hou číhat na seniory na zdánlivě 
bezpečných místech. V září, říj-
nu a  listopadu představení plné 
nejčastějších triků, kterými se 
podvodníci snaží starší populaci 
oklamat a podvodně z ní vylákat 
peníze, odehrají herci Horácké-
ho divadla Jihlava v prostorách 
své divadelní zkušebny. 

Vstupenky na představení, 
které je zdarma, je nutné si za-
rezervovat na nejbližším Senior 
Pointu v  okresním městě. Svo-
zový autobus pak zájemce zdar-
ma odveze do Jihlavy a  zase 
zpátky. Pro každý okres je 

určené vždy jedno vystoupení, 
výjimkou je Jihlavsko se dvěma 
z šesti termínů. 

„Smolař by měl zábavnou 
formou poučit jak říci NE ma-
nipulacím, podvodníkům a  ná-
tlaku. Každé představení pojme 
padesát diváků a  následovat 
bude půlhodinová diskuze se zá-
stupcem policie,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast sociálních věcí Pavel 
Franěk (ANO 2011). Projekt so-
ciální prevence je podpořen Mi-
nisterstvem vnitra z  dotačního 
programu Prevence kriminality 
2019.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Termíny představení  
v Horáckém divadle Jihlava

18. září v 16:00 pro Jihlavsko

8. října v 15:00 pro Havlíčkobrodsko

11. října v 15:00 pro Pelhřimovsko

1. listopadu v 15:00 pro Třebíčsko

7. listopadu v 15:00 pro Žďársko

14. listopadu v 15:00 pro Jihlavsko

Pro více informací kontaktujte nejbližší Senior Point.

Informace o představení podá Andrea Pohanová,  
tel.: 564 602 164, e-mail: pohanova.a@kr-vysocina.cz

Příjem 

žádostí bude

spuštěn  

23. října
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Krajští záchranáři mají nové 
stanoviště v Ledči nad Sázavou

Studenti ze žďárské průmyslovky 
získávali praxi v robotice

Nové výjezdové stano-
viště krajské záchranky 
v Ledči nad Sázavou 
vyrostlo za 330 dní. 

K  případům nově vyjíždí 
z  horní části areálu Gymnázia, 
SOŠ a  VOŠ Ledeč nad Sáza-
vou v  ulici Koželská, kam se 
v  průběhu prázdnin přestěho-
vali z  místní Polikliniky. „Pů-
vodní prostory nevyhovovaly 
dispozičně a komplikovaný byl 
i  výjezd sanitek k  zásahům,“ 
potvrdila ředitelka ZZS Kraje 
Vysočina Vladislava Filová.

Týmy krajských záchranářů 
mají k dispozici dvojgaráž a pl-
nohodnotné zázemí. To 
vše vyšlo hejtmanství 
jako zřizovatele zá-
chranky na více 
než 12  milionů 
korun. Stav-
bě loni v  srpnu 
předcházela de-
molice původní-
ho objektu, který 
byl pro potřeby ZZS 
nevyhovující. „Důsledně 
jsme oddělili dopravní proudy 
záchranné služby a  školy, tak 

ZZS  
Ledeč n. S.  

1 200  
případů  

ročně

◾ Odtud budou ledečtí záchranáři vyrážet ke svým případům.
  FOTO: KRAJ VYSOČINA

aby nedošlo k  jejich 
kolizi, vybudovali 

nový výjezd na 
hlavní silnici, do-
šlo i na přeložky 
areálových in-
ženýrských sítí 
a  terénní úpravy 

kolem objektů,“ 
informoval náměstek 

hejtmana Kraje Vysoči-
na pro oblast ekonomiky a ma-
jetku Martin Kukla (ANO 2011). 

Zdravotnická záchranná služ- 
ba funguje v  Ledči nad Sáza-
vou od roku 1994, od roku 2005 
pod hlavičkou Kraje Vysoči-
na. „Spádová oblast zahrnuje 
přibližně dvacet tisíc obyva-
tel. Z  tohoto stanoviště vyjíž-
dí záchranáři ročně k  více než 
1  200  případům,“ přiblížil na 
závěr náměstek hejtmana pro 
oblast zdravotnictví Vladimír 
Novotný (ČSSD).
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

hlavní partner

vystavovatelé
mediální 
partner

významní partneři

• Oficiální pokus o pokoření světové rekordu v počtu traktorů jedné značky

• Přehlídka odborných středních škol Kraje Vysočina 

•  Ochutnávka a představení regionálních potravin

•  Autogramiáda českých biatlonových reprezentantů

•  ZETOR CUP, soutěž v jízdě zručnosti

•  Manitou SHOW továrního jezdce, kaskadérské kousky prvotřídních bikerů, 

tematický fotokoutek

•  HOST: Hudební skupina POETIKA

•  Každý účastník konvoje bude zařazen do soutěže o atraktivní ceny 

(Apple iPhone, All Inclusive zájezd do Francie s prohlídkou továrny 

  MANITOU a Paříže, vyhlídkový let vrtulníkem, návštěva vinice Hnánice...)

A dál... se nechte překvapit …

    
 VYSO

ČINA

čtvrtek 
19. 9. 2019čtvrtek 
19. 9. 2019 10.00–15.00 hod.

10.00–15.00 hod.

Občerstvení zajištěno. Vstup i parkování zdarma. 

Akce se koná za každého počasí.

Hraje MTO Klešice.

VYSOČINA ARENA  
VYSOČINA ARENA  

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

uvá
dí

VÍCE INFORMACÍ O TÉTO SHOW NA ADRESE:

www.zetorshow.cz nebo www.kr-vysocina.cz

Zemědělské družstvo
Nové Město na Moravě 

Přes dva roky složitého po-
litického vyjednávání a  logické 
argumentace na úrovni kraje 
a  vlády, mravenčí práce zástup-
ců zemědělských podniků a  ve 
výsledku ochota ministra země-
dělství Miroslava Tomana najít 
a  především prosadit kompro-
misní řešení mezi udržením ne-
jen tradičního pěstování bram-
bor na Vysočině v  kombinaci 
s  rozšířením ochranného pásma 
vodní nádrže Švihov. To vše 
předcházelo vyhlášení pilotního 
projektu pro šetrné hospodaření 
zemědělců v  ochranném pásmu 
vodní nádrže Švihov (Želivka), 
která je největší vodárenskou 
nádrží ve střední Evropě. Projekt 
spočívá ve výrazně omezeném 
používání přípravků na ochranu 
rostlin, které jde nad rámec stá-
vajících už tak tvrdých omezení 
a  jeho cílem je zlepšení kvality 
povrchové vody. Ministerstvo 
zemědělství je připraveno mezi 
zemědělské podniky v  oko-
lí Švihova rozdělit každé tři 

následující roky po 60 milionech 
korun. Dopady přijatých opatře-
ní ministerstva zemědělství reali-
zovaná z důvodu nutnosti zajistit 
i  do budoucna dostatek kvalitní 
pitné vody budou tedy alespoň 
v  tomto pro Vysočinu klíčovém 
odvětví adekvátně odškodněny.

Fakt, že se o této velmi složité 
situaci a  náročném vyjednává-
ní ale ve výsledku POZITIVNÍ 
skutečnosti, která představuje 
existenční záchranu pro desítky 
zemědělských společností pře-
devším na Pelhřimovsku, málo 
ví, mě nutí být alespoň ze stra-
ny Kraje Vysočina informačně 
proaktivní. Není vždy úplně 
jednoduché slíbit pomoc, když 
výsledek je nejasný a  okolnosti 
vám nejsou nakloněny. Nemusíte 
sedět v Bruselu, abyste pomohli. 
Díky všem – především pak vy-
sočinským zemědělcům, že jsme 
táhli za jeden provaz a nenechali 
se odradit větou: „Tohle nejde“.
 JIŘÍ BĚHOUNEK,  

 HEJTMAN KRAJE VYSOČINA (NEZ. ZA ČSSD)

Odpovídající kompenzace 
pro zemědělce

Přes třicet studentů třetího 
ročníku oboru Elektrotechnika 
žďárské průmyslovky absolvo-
valo první ročník výuky robotiky 
v  praxi. V  ukončeném školním 
roce se díky spolupráci jejich 
školy s  inženýrskou společností 
DEL seznámili s tím, jak to cho-
dí při programování a následném 
využívání robotů v praxi na půdě 
firmy. 

„Studenti si tak mohli vy-
zkoušet projekty z reálného pro-
středí, na reálném technickém 
vybavení, navíc s  lektory, kteří 
jsou odborníci z praxe,“ popisuje 
hlavní přínosy spolupráce ředi-
tel žďárské strojní průmyslovky 
Jaroslav Kletečka. Škola a žďár-
ská společnost DEL budou učit 
žáky a studenty využívat získané 
teoretické znalosti v  praxi také 
v příštích letech.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Ve školicím středisku DEL Future Lab studenti řešili úkoly z oborů mechatroniky a elektrotechniky, pro-
gramovali v jazycích PLC a ovládali různé roboty nebo databáze.  FOTO: ARCHIV VOŠ A SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

DOTACE: Na hospodaření v lesích půjde 50 miliónů
Kraj Vysočina má připrave-

ných dalších 50 milionů korun, 
které v  následujících měsících 
rozdělí mezi majitele lesů a žada-
tele, kteří v lesích hospodaří. Až 
o půl milionu korun bude možné 
žádat celé září, a  to i v případě, 
že zájemce už na jaře v dotační 
výzvě uspěl. V prvním dotačním 
kole šly peníze především na po-
řizování oplocenek.

„Jde o zopakování dotačního 
titulu z Fondu Vysočiny s upra-
veným názvem Hospodaření 
v  lesích 2019 II., v  rámci ně-
hož bylo na jaře letošního roku 
rozděleno mezi 474 žadatelů 
26 milionů korun. Na jaře byly 
uspokojeny všechny správně za-
slané žádosti. Předpokládám, že 
i  podzimní výzva, v  rámci níž 
nabízíme dvojnásobek peněz, 
pokryje opět všechny doručené 
a  následně správně vyúčtované 
požadavky,“ informuje radní 
Kraje Vysočina pro oblast ži-
votního prostředí a zemědělství 
Martin Hyský (ČSSD). 

Žádosti o dotace budou moci 
zájemci hejtmanství doručit 
v  termínu od 2. do 30. září. Už 

od srpna je možné konzultovat 
obsahy žádostí a připravovat je-
jich podání na oddělení zeměděl-
ství. Kompletní informace jsou 
k dispozici na webu Fondu Vy-
sočiny www.fondvysociny.cz.

Hejtmanství žádá vlastníky 
lesů, aby pokračovali v  boji 

Průběžné informace 
získají zájemci:

Lenka Vondrová
tel.: 564 602 209
e-mail: 
vondrova.l@kr-vysocina.cz
Milan Hejda
tel.: 564 602 366
e-mail: 
hejda.m@kr-vysocina.cz

Kontakty

proti kůrovci, tak jak ukládá 
zákon o  lesích. Mohou využít 
nejen dotace na hospodaře-
ní v  lesích, ale i  na činnosti 
směřující proti šíření kůrov-
ců, a  to podle nařízení vlády 
č. 30/2014 Sb.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Radní Kraje Vysočina Martin Hyský (vlevo) a Jiří Bartoš z krajského 
oddělení lesního hospodářství při mapování škod po kůrovci.
  FOTO: KRAJ VYSOČINA
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Potraviny

Miloš Vystrčil (ODS) 
zastupitel Kraje Vysočina  
a senátor 

Možná si toho někteří také 
povšimli, jiní třeba nikoliv. 
V  rámci informací, které jsou 
výsledkem zvláštní zprávy 
mezivládního panelu o  změně 

klimatu ve vztahu k  půdě, mě 
zaujala skutečnost týkající se 
využití potravin.

Podle informací z  mezivlád-
ního panelu dochází totiž k tomu, 
že zhruba 30 % na světě vyrobe-
ných potravin není využito, tedy 
lidmi zkonzumováno.

Důvody těchto ztrát potravin 
jsou prý kromě plýtvání potravi-
nami také například i ztráty při 
sklizních nebo při výrobě.

Také je bohužel platným fak-
tem, že na celém světě trpí asi 

800 milionů lidí podvýživou 
a  zároveň na zemi žijí asi dvě 
miliardy lidí s nadváhou.

Je jasné, že není v silách jed-
notlivce změnit tento neutěšený 
stav, ale co určitě každý může-
me, je si opět začít postupně více 
vážit potravin a zamezovat plýt-
vání s nimi. Že chléb je boží dar, 
věděli a podle toho se i k potravi-
nám chovali naši předkové. Zdá 
se, že je nejvyšší čas se k tomuto 
vztahu k  potravinám vrátit. Po-
můžeme tím sobě i druhým.

Les jako přítěž?

Miroslav Houška (KDU-ČSL) 
zastupitel Kraje Vysočina

Po práci sedám do traktoru 
a  se syny jedeme kácet kůrov-
cem napadané stromy. Vracíme 
se před setměním. To byl teď 
u nás běžný scénář všedních dní. 
Těžko se lze bránit zmaru. Zvlášť 
když si uvědomuji, kolik práce 
mým předkům dalo vydělat si na 

koupi lesa a starat se o něj. Les 
byl úsporou na horší časy. Jenže 
dnes se radují ti, kteří ho včas 
vykáceli. Anebo řeknou „Les je 
dnes přítěž“ a  dívají se na nás 
trochu jako na blázny.

Vůbec trendem dneška je vše 
si půjčit nebo to sdílet, ať jsou to 
kola, auta, taxíky, sdílené ubyto-
vání a další věci. Jaký vztah ale 
lidé k  těm věcem budou mít? 
Naučí se za majetek nést zodpo-
vědnost? Asi jsem „stará škola“, 
ale pro mě jsou majetky i finance 
úzce spojeny s  odpovědností – 
zvlášť u politiků jsou to svěřené 

majetky či finance obcí, kraje 
nebo státu. I  nemovitosti jsou 
majetkem „svěřeným“ od před-
ků, který máme předat potom-
kům. Bohužel pro mnoho lidí je 
majetek jen cesta k zisku, což ale 
v době kalamity neplatí. 

Snad kůrovec a  další krize 
přispějí k  tomu, že pochopíme 
skutečný smysl vlastnictví. Bo-
hužel absolutní nezájem státu 
o podporu vlastníků napadených 
lesů tomu nenasvědčuje a  dává 
spíš za pravdu těm, kteří si nic na 
horší časy nenaspořili a smějí se 
našim starostem. 

Budoucnost rozsvícených žárovek

Martin Kukla (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina 
a náměstek hejtmanapro  
oblast ekonomiky a majetku

 
Evropský parlament schválil naří-
zení, podle kterého je energie z já-
dra nově zařazena mezi tzv. špinavé 
zdroje. I přesto, že jádro nemá žád-
né emise, figuruje ve stejné skupině 
jako nejšpinavější uhelné elektrár-
ny. Evropská unie členské země 
přirozeně nutí získávat energii z ob-
novitelných zdrojů, osobně dávám 
přednost spíše šetření a  omezení 

plýtvání elektřinou včetně využívá-
ní úsporných spotřebičů a lokálních 
obnovitelných zdrojů se spotřebou 
v místě výroby (fotovoltaické elek-
trárny na rodinných domech pro 
vlastní spotřebu).

Česká republika je v  současné 
době, pokud jde o  produkci elek-
třiny, soběstačná, dokonce si může 
dovolit tuto strategickou komoditu 
vyvážet. Česko však bude muset 
uhelné elektrárny, které nyní pro-
dukují zásadní podíl spotřebované 
energie,  do budoucna zavřít, po-
ptávka po elektřině však neklesá. 
Protože je energetika klíčovým 
odvětvím, které zásadně ovlivňuje 
výkonnost národního hospodářství, 
nezatracuji obnovitelné zdroje. Na-
opak větrnou, solární nebo vodní 

energii si dovedu představit jako 
zdroje druhotné. Faktem, který ho-
voří proti jejich masovému rozšíře-
ní, je totiž jejich nestabilita výroby 
v čase. Při jejich využívání je nutné 
používat záložní zdroje a přenoso-
vou soustavu vybavit sofistikova-
ným jištěním proti přetížení. To vše 
generuje obrovské náklady, navíc 
extrémně diskutabilní je i uhlíková 
stopa, která zůstává za pořízením 
a instalací technologií na získávání 
čisté energie.

Osobně fandím i  jaderné ener-
gii. Je šetrná k životnímu prostředí 
a  v  ideální kombinaci s  ostatními 
zdroji energií bude zárukou i  bu-
doucích rozsvícených žárovek 
a  naší energetické nezávislosti 
a soběstačnosti.

Moderní krajské zdravotnictví

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

Nárůst osobních nákladů 
a  nepokrytí výdajů za poskyt-
nutou zdravotní péči jsou pro-
blémy v  hospodaření našich 
nemocnic, které nás stále nej-
více tíží. Proto se naše krajské 
nemocnice musí hodně snažit, 
aby udržely hospodaření v  ro-
zumných mezích. To je také dů-
vod, proč Rada Kraje Vysočina 
doporučila zastupitelstvu kraje 
navýšit nemocnicím příspěvek 

na provoz o 100 milionů korun. 
Vedení našich nemocnic by jistě 
dokázalo hospodařit beze ztrát. 
Mohlo by to ale také znamenat, 
že budeme mít nemocnice, které 
sice udrží vyrovnané hospoda-
ření, ale postupně se jim vytra-
tí personál. V  tomto ohledu se 
Kraj Vysočina nesoustředí jen 
na náborové příspěvky, stipen-
dia a navyšování platů zdravot-
níků. Každým rokem zvyšuje 
finanční prostředky uvolňova-
né na investice a nemocnice se 
mění doslova před očima. V Ne-
mocnici Nové Město na Moravě 
dojde po dokončení dětského 
pavilonu k  modernizaci dal-
ších čtyř objektů, v  Jihlavě se 
modernizuje gastroprovoz za 
více než 300 milionů korun, 
v  Pelhřimově je připravován 

nový urgentní příjem a  stavba 
budovy pro dětské, gynekolo-
gicko-porodnické a  neurolo-
gické oddělení za 400 milionů 
korun. V  Třebíči se dokončují 
rozsáhlé rekonstrukce a  budují 
operační sály a  v  Havlíčkově 
Brodě investujeme do oprav jen 
v letošním roce více než 24 mi-
lionů korun. Nezapomíná se ani 
na přístrojové vybavení. Nové 
magnetické rezonance se ote-
vřely v Havlíčkově Brodě a Tře-
bíči. Celkem čtyři magnetické 
rezonance fungující na Vysoči-
ně tak zvýší dostupnost péče pro 
naše pacienty několikanásobně. 
Myslím, že i lidé našeho kraje si 
všímají, jak se jejich nemocnice 
mění v  moderní zdravotnická 
zařízení, která umí poskytnout 
i náročnou zdravotnickou péči.

Co vyvolá přílišný tlak na ekologii?

František Bradáč (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina 
a senátor

Diskuse o klimatu a energetice 
silně ožily. Přispěly k tomu stávky 
za klima, možná i  seriál o výbu-
chu elektrárny v Černobylu. 

Bohužel se zdá, že v diskusích 
hrají často roli přehnané emoce. 

Politici se předhánějí v  hezky 
znějících slibech klimatické neu-
trality, čisté energie, snížení emisí 
a zavádění elektromobilů. Nestojí 
ale za zamyšlení, jaký bude mít 
překotné zavádění těchto věcí do-
pad hlavně na chudší a starší lidi 
a  zda nepovede ke zvýšení soci-
álního napětí a  nevyvolá bojkot 
ekologických opatření? Chápu 
třeba snahu podpořit elektromobi-
ly, mám ale pochyby, jestli promi-
nutá dálniční známka za 1 500 Kč 
za rok bude při vysoké ceně elekt-
romobilu hrát nějakou roli. 

Extrémy nikam nevedou. 
Viděli jsme to na podpoře solár- 
ních elektráren a  vidíme to na 
snaze Němců zbavit se „jádra“. 
Ostatně my v  Česku vlastně 
ani jinou možnost než jader-
nou energii nemáme – není tu 
tak větrno, nejsou tu velehory 
s  vydatnými řekami. Naštěstí 
už je rozhodnuto, že se v Duko-
vanech nový blok stavět bude. 
Každopádně bych v  debatách 
o klimatu uvítal víc rozumu, od-
povědnosti a předvídání důsled-
ků radikálních opatření.

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

právnička/právník
(odboru školství, 
mládeže a sportu; 
oddělení právního 
a krajského 
živnostenského úřadu)
s místem výkonu práce  
Věžní 28, Jihlava  
nebo Žižkova 57, Jihlava

Kontaktní osoba: 
Ivana Hanáková Kosourová
tel.: 564 602 107,  
e-mail: 
kosourova.i@kr-vysocina.cz. 

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním 

programu (obojí právního zaměření)
• orientaci v systému veřejné správy ČR, problematice územních 

samosprávných celků (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů)

• schopnost orientace v právních předpisech, právní myšlení
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební 

motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:
• zkušenosti z oblasti veřejné správy

nabízíme: 
• pozici vhodnou i pro absolventy 
• pracovní poměr na dobu určitou 
• možnost zahájení pracovního poměru – ihned 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

Plné znění podmínek výběrového řízení je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná 
místa. Přihlášku do výběrového řízení v písemné podobě je nutno doručit tak, aby 
ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 20. 9. 2019 do 12.00 hod. 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.

DEN ZEMĚDĚLCŮ, POTRAVINÁŘŮ 
A VENKOVA Kraje Vysočina – DOŽÍNKY
a Den otevřených dveří památek

7. září 2019
Masarykovo náměstí

Doprovodný program na náměstí 

Doprovodný program na náměstí 

JIHLAVSKÁ RADNICE – velká zasedací síň:

od 10 do 17 hodin  /  Moderují: Karel Paštyka a Lýdie Jakubičková

od 10 do 17 hodin

od 14 do 17 hodin

POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka krojovaných dechových hudeb:
  9.30–10.00 přivítání chlebem a solí
10.00–10.45 DOŽÍNKY (zahájení) / předání dožínkových kytic / DS Šípek Jihlava

Regionální potravina Kraje Vysočina 2019 / předání ocenění
10.45–12.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA A JOŽKA ŠMUKAŘ
12.15–13.45 JÁRINKY / dámská kapela                                   
14.00–15.30  SKALIČANÉ / dychová hudba zo Skalice
15.45–17.15 MISTŘÍŇANKA ANTONÍNA PAVLUŠE

JARMARK
Výstava staré i nové zemědělské techniky, výstava vozidel značky KIA, výstava a prodej regionálních produktů, 
aktivity prezentující zemědělství a potravinářství na Vysočině, výstava živých zvířat od drobných chovatelů.
Dobové řemeslné městečko. Ukázky tvoření ze sena – Lenka Bezděkovská.

MARMELINDA
Ukázka vaření marmelád od 10 do 14 hodin. Linda Bezusová Kamarádová oceněná značkou 
Great taste 2018 v Británii.

Velká ZÁBAVA pro děti v dolní části Masarykova náměstí
malování na obličej / dřevěný kolotoč se zvířátky / kozí taxi / mravenečník.
Zámecká stáj Plandry – střelba z luku / slámové bludiště / pojízdné atrakce / hry pro ty nejmenší… 
Náš hospodářský dvoreček – makety hospodářských zvířat v životní velikosti. Projížďka na živých 
ponících. Ukázka sov a dravců ze Záchranné stanice Pavlov. Atrakce Rodinného parku Robinson Jihlava. 
Králičí hop. ZOO Jihlava – stánek s přírodninami / informace ze ZOO a aktivity pro děti.

Od 15 hodin „Jihlava ve fotografi i včera a dnes“ – volné pokračování 
promítání s komentářem nad místy v našem městě – ak. mal. Martin KOS

Mediální partneři akce

Změna programu vyhrazena. 

Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2, Jihlava – tel. 565 591 833. 
7. 9. 2019 otevřeno: 8.30–17.00 hod.

Krajská rada Kraje Vysočiny

Inzerat _ Den zemedelcu _ 137x194mm _ zrcadlo.indd   1 7.8.2019   11:02:56

Objeďte objížďku

Helena Vrzalová (KSČM) 
zastupitelka Kraje Vysočina 

Silnice na Vysočině nejsou 
v  ideálním stavu a  je třeba je 
opravovat. To bez debat. Každý 
řidič situaci chápe a na vyznače-
nou objížďku vyráží s úsměvem 
na rtech, těše se na budoucí nový 
povrch. Mírné rozčarování se 
dostaví ve chvíli, kdy zjistí, že 
část objízdné trasy je uzavřena 

a čeká ho – další objížďka. Dva 
původní kilometry se tak hravě 
protáhnou i na dvacet, nemluvě 
o hledání ne vždy dobře znače-
né cesty a vyhýbání nákladním 
vozidlům a autobusům, které se 
na silničku neurčenou k takové-
mu provozu sotva vejdou. Ještě 
větší riziko je hledat vlastní tra-
su podle místních znalostí, i na 
té se totiž může objevit uzavír-
ka. No nic, musíme to opravit, 
objížďka je konečně za námi. 
Míříme k  semaforu, kterým je 
řešen jednosměrný provoz přes 
obec. Přes celou obec, takže če-
kací dobu lze využít i k lehkému 

občerstvení nebo zdravotní pro-
cházce. Pokud jedete dál, čeká 
vás s největší pravděpodobností 
podobných zpestření hned ně-
kolik a váš úsměv postupně na-
hrazuje skřípění zubů – zejména 
když máte být v cíli v konkrét-
ním čase. Některé silnice jsou 
navíc přetížené trvale, protože 
je řidiči využívají k  vyhýbá-
ní se pravidelným kolonám na 
dálnici. 

Opravy a  rekonstrukce jistě 
ano, ale opravdu není možné 
jednotlivé stavby naplánovat 
tak, aby přinášely co nejméně 
komplikací a zdržení?

ČERVENEC–SRPEN 2019 |  4



REGION

Domov Kopretina v Černovicích

Kulajda z Vysočiny

Vody máme na Vysočině stále málo, ale v srpnu nám alespoň tro-
chu zapršelo, lesy se zapařily a k životu se začalo probouzet podhou-
bí. Pokud jste si z lesa nějaké úlovky donesli, inspirujte se receptem 
na chutnou kulajdu s houbami z vysočinských lesů.

Tajenku křížovky zasílejte do 19. září 2019 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: Malinská skála. 
Vylosovaní výherci: J. Svobodová, Ledeč nad Sázavou; I. Uchytilová, Chotěboř; M. Janáčková, Havlíčkova Borová. Blahopřejeme!
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 
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

Na nejvyšším vrchu v okrese Třebíč s výškou 711 m. n. m. stojí (znění v tajence). Veřejnosti byla zpřístupněna v roce 2012 a nahradila původní dřevěnou 
stavbu, která sloužila poutníkům k výhledům do dalekého okolí. Své jméno získala po dívce, kterou loupežníci v roce 1689 zamordovali nedaleko od mís-
ta, kde leží smírčí kámen s křížem. Třicetimetrovou stavbu tvoří devítimetrový podstavec obložený kamenem, na něm stojí kovové schodiště doplněné dře-
věnými prvky. Na vrchol věže vás vyvede schodiště s nízkými nášlapy a 156 schody. 

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

RECEPT

Suroviny:
• dvě až tři lžíce hladké 

mouky
• litr vývaru nebo vody
• velkou lžíci másla
• dvě lžíce oleje
• pět středně velkých 

brambor
• čerstvé nebo sušené a ve 

vodě namočené houby 
• smetanu ke šlehání
• dvě až tři lžíce octu, cukr
• čerstvý nebo mražený 

kopr
• bobkový list, celé nové 

koření, kmín, sůl, čerstvě namletý pepř
• čtyři vajíčka

V kastrolu rozpustíme lžíci másla a přidáme trochu oleje. Máslo 
zaprášíme 2 až 3 lžícemi hladké mouky, jíšku stále mícháme a res-
tujeme, než začne vonět a směs lehce zhnědne. Do rozpálené jíšky 
přilijeme vařící vývar nebo vodu a vše rozšleháme. Následně přidáme 
nakrájené brambory, očištěné houby, kmín, bobkový list a nové koře-
ní. Houby předem orestujeme a potom přidáme do polévky. Vaříme 
do změknutí brambor, přibližně 10 až 15 minut. Vyndáme koření, 
přilijeme smetanu, osolíme, opepříme, přidáme kopr, dochutíme cuk-
rem a octem (dvě lžíce octa a dvě lžíce cukru, záleží na vaší chuti). 
Přidáme vajíčko, můžeme upravit i jako ztracená. Dobrou chuť!
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Senioři se vzdělávali  
na letní škole

Až s  prvním zářijovým týd-
nem skončí další ročník Letní 
školy seniorů Kraje Vyso-
čina. Letos byl rozdě-
len do dvou částí. 
V  červenci mohli 
zájemci z  deseti 
měst a obcí napříč 
Vysočinou vybí-
rat ze tří předná-
šek na téma zdravý 
spánek, paměť a  pit-
ný režim a životospráva. 
V srpnu se změnila místa setkání 
a odborní lektoři zavítali do dal-
ších deseti měst a obcí Vysočiny. 
Mluvilo se o  tom, jak rozhýbat 
klouby, jak využít zahrádku pro 
radost i pro zdraví a nakonec jak 
si doma upéct kváskový chléb.

„Velký zájem o  přednášky 
byl například v Třebíči nebo ve 

Velké Bíteši. Úspěch měla také 
setkání v Novém Městě na Mo-

ravě. Obrovskou poklonu 
zaslouží Havlíčkova 

Borová, kam zástup-
ci obce s  pomocí 
hasičů sami svá-
želi seniory ze 
spřátelené obce 
Malá Losenice,“ 

vyzdvihl náměstek 
hejtmana Kraje Vy-

sočina pro oblast soci-
álních věcí Pavel Franěk (ANO 

2011). 
Senioři v  hodnoticích dotaz-

nících oceňovali nejen prostředí, 
ale i obsah přednášek a nešetřili 
slovy chvály. Řada seniorů se 
loučila se slovy „tak zase příští 
rok“.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

červenec: 
téměř 

800 účastníků

Kopretina Černovice vytváří 
domov dětem, mládeži a dospě-
lým s  mentálním i  kombinova-
ným postižením, 
kteří vzhledem 
ke své sociál-
ní situaci ne-
mohou žít 
v  přiroze-
ném domá-
cím prostře-
dí. Domov se 
nachází v  areálu 
památkově chráněné-
ho zámku v Černovicích v těsné 
blízkosti rozsáhlého veřejně pří-
stupného lesoparku. „Poskytu-
jeme pobytové a  sociální služ-
by pro děti, mládež i  dospělé 
v  denním, týdenním i  trvalém 
pobytu,” přibližuje ředitel Fran-
tišek Vránek a dodává, že jejich 
maximální snahou je rozvoj při-
rozených vazeb klientů s okolím 
a  rodinou. O  klienty pečuje sto 
třicet zaměstnanců s  různým 
odborným zaměřením.  Vedení 
domova organizuje každoroční 
setkání bývalých zaměstnanců, 
kteří jsou už v důchodě. 

V domově se klienti cítí 
opravdu jako doma

Domov Kopretina disponu-
je 170 lůžky. Je rozčleněn na 

jednotlivá oddělení komunitní-
ho typu, které tvoří samostat-
né buňky pro deset až dvanáct 
klientů s  vlastní kuchyňkou, 

obývacím pokojem a ložnicemi. 
Ve dvou speciálních odděleních 
je režim přizpůsobený pro in-
tenzivní ošetřovatelskou péči. 
Součástí domova je chráněné 
bydlení i  sociálně-terapeutické 
dílny, kde se klienti zacvičují 
v  sebeobsluze a  připravují se 
na práci na zahradě, v prádelně 
i v jiných oblastech. 

Děti chodí každý 
den do školy

V  areálu se nachází základ-
ní speciální škola přizpůsobená 
dětem s  postižením. Ve cvičné 
kuchyňce se děti učí připravovat 
jednoduchá jídla, školní družinu 
využívají k  výtvarným činnos-
tem a oblíbeným hrám, v rámci 
zdravotní a tělesné výchovy na-
vštěvují cvičebnu a  k  dispozici 
mají také herny pro zájmové 
vzdělávání. Některé děti pokra-
čují po základní škole do školy 
praktické, kde získávají střední 
vzdělání. Výuka je zaměřena na 
rozvoj pracovních dovedností 
a znalostí ze základní školy. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Expozice na hradě představuje spisovatele Foglara
Jediné muzeum věnované 

českému spisovateli a  skautovi 
Jaroslavu Foglarovi najdete na 
Vysočině. Expozice, která zdobí 
šest místností hradu Ledeč nad 
Sázavou, vznikla za rekordní 
tři roky k  110. výročí narození 
známého spisovatele. Téměř na 
dohled od hradu leží legendár-
ní Sluneční zátoka, kam Foglar 
jako skaut jezdil a kterou popi-
suje ve svých příbězích. 

Stejně jako náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina Martin Kuk-
la (ANO 2011), kterého prová-
zel sám autor expozice, malíř 
a ilustrátor Milan Teslevič, mo-
hou návštěvníci vidět například 
velkoformátové tapety zákoutí 
románových Stínadel, početnou 
sbírku ježků v kleci nebo auten-
tické rekvizity z knih. Součástí 
výstavy je také přesná replika 
Foglarovy domácnosti. „Rád 

bych muzeum rozšířil o prosto-
ry půdy hradu, kde má vznik-
nout nejen klubovna Rychlých 
šípů, ale i  scéna volby velkého 
Vonta z  kostela sv. Jakuba,“ 
prozradil Milan Teslevič, který 
je autorem stovky portrétů Jaro-
slava Foglara. 

Prohlédnout si je návštěvníci 
mohou v expozici na hradě. Od 
června má navíc autorovo por-
trétování v počtu 340 podobizen 
zápis v  České knize rekordů 
a  kuriozit. „Už nyní připravuji 
knihu portrétů, kde jich bude 
shromážděno na pět stovek,“ 
dodal na závěr Milan Teslevič. 

Expozice vznikla ve spolu-
práci s městem Ledeč nad Sáza-
vou a správou ledečského hradu. 
Více na www.muzeumjarosla-
vafoglara.cz.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Kraj Vysočina zveřejňuje záměr  
prodeje nemovitých věcí:
I. Budova zámku v Těchobuzi č. p. 1 včetně 
provozní budovy č. p. 80 a pozemků o celkové 
výměře cca 11 500 m2, stavby s energetickou 
náročností F 280,7 kWh (m²/rok) a C 93,6 kW 
h (m2/rok) o užitné ploše cca 2 250 m2, v k. ú. 
a obci Těchobuz. Součástí je dále stavba skladu, 
bez funkčních vnitřních rozvodů, je nezbytná jeho 
kompletní rekonstrukce. Stavba zámku je nemovitou kulturní památkou. Prohlídka 
prodávaných nemovitostí je možná ještě16. 9. 2019, od 14.00 hod nebo po předchozí 
domluvě s Petrem Dvořákem, odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 
724 650 192, e-mail: dvorak.p@kr-vysocina.cz. Zájemci o koupi předloží své nabídky 
prostřednictvím poštovní zásilky nebo osobně na podatelnu krajského úřadu nejpozději 
do 1. 10. 2019 do 12:00 hodin. Minimální nabídková cena je aktuálně 8 600 000 Kč.

II. Budova č. p. 1724 na ul. Telečské 
v Jihlavě, která je součástí pozemku par. č. 3519 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2 
včetně pozemku par. č. 3522/3 ostatní plocha 
o výměře 638 m2, stavba s energetickou náročností 
F 216,7 kWh (m²/rok), vše v k. ú. a obci Jihlava. 
Výběrové řízení „na určení pořadí“ se uskuteční 
dne 18. září 2019, minimální kupní cena 6 090 000 Kč. Prohlídka prodávaných 
nemovitých věcí bude zájemcům umožněna dne 4. 9. 2019 od 14:00 hodin nebo 
po předchozí dohodě s Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým, 
informace podá Petr Dvořák, tel.: 724 650 192, e-mail: dvorak.p@kr-vysocina.cz.

Bližší informace o prodeji nemovitých věcí lze získat na internetu www.kr-vysocina.cz, 
část Úřední deska, Odbor majetkový – Záměry. Prodej nemovitých věcí bude proveden 
podle schválených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku 
Kraje Vysočina.

◾ Pracovníci Domova Kopretina připravují pro klienty výlety, hry, spor-
tovní turnaje i karnevaly. FOTO: ARCHIV DOMOVA KOPRETINA

◾ Martin Kukla (vlevo) a Milan Teslevič v expozicích věnovaných Jaro-
slavu Foglarovi. FOTO: KRAJ VYSOČINA
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KOTLÍKOVÉ DOTACE 2019 
PŘIJEDU, ZPRACUJI A ELEKTRONICKY PODÁM 

VAŠI ŽÁDOST O KOTLÍKOVOU DOTACI 

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

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

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

kondenzační kotel max. 75 % -  95 000 Kč 

ČERVENEC–SRPEN 2019 |  6

Máte zájem se osobně a profesně vzdělávat? Máte obchodního ducha, dobré komunikační a prodejní schopnosti? 
Baví Vás fotografie a fototechnika?
Rádi Vás v našem týmu přivítame! Aktuálně hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici odborný prodejce 
fotografických služeb a fototechniky FOTOLAB – Jihlava, Hradební 1.

POŽADUJEME
• střední odborné vzdělání,
• praxi v prodeji foto či elektro,
• schopnost jednat s lidmi a příjemné 

vystupování,
• osobní nasazení, ambice a zodpovědnost za 

svěřené úkoly,
• samostatnost, pečlivost, komunikativnost, 

flexibilitu,
• ochotu učit se novým věcem, loajalitu,
• odolnost vůči stresu,
• uživatelskou znalost práce na PC.

PRACOVIŠTĚ 
FOTOLAB, Hradební 1, Jihlava

Životopisy v ČJ posílejte na e-mail lenka.jakubova@cewe.cz,   
budete kontaktováni.

NABÍZÍME
• zajímavou a odpovědnou práci,
• 4-hodinový úvazek = 20 hodin týdně,
• příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv,
• stabilitu a zázemí mezinárodní společnosti,
• širokou škálu zaměstnaneckých benefitů včetně: 5 týdnů 

dovolené, Flexi Passy, příspěvek na penzijní spoření 
nebo životní pojištění, kartu ActivePass Sodexo nebo 
MultiSport Benefit, slevu na firemní produkty, finanční 
odměny závislé na plnění osobních stanovených cílů 
a také hospodářských výsledků společnosti, půjčení foto 
techniky zdarma, vzdělávací kurzy, účast na firemních 
akcích, stravenky,

• součástí mzdy je od prvního měsíce i motivace na obrat.
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INZERCI V TITULECH NOVINY KRAJE PRO VÁS ZAJISTÍ:

Havel MOUKA

Štěpánka HADRAVOVÁ

605 557 777

605 167 046

mouka@redvyd.cz

hadravova@regvyd.cz

Jitka PARBUSOVÁ
777 174 407

parbusova@regvyd.cz

Zdeněk SAMKO
725 958 825

samko@regvyd.cz

 www.chciinzerci.cz
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Kostelecké uzeniny a.s. – výrobní potravinářská 
společnost se sídlem v Kostelci u Jihlavy, hledá 

vhodné kandidáty na pozice:

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

a technologií 
• třísměnný provoz
Požadujeme:
• SOU technického směru (mechanik strojů, 

zámečník, obráběč kovů, klempíř) 

ÚDRŽBA 
VZDUCHOTECHNICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ
Pracovní náplň:
• údržba a obsluha vzduchotechnického 

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

(příp. § 6 pro samostatnou činnost)

STROJNÍK A ÚDRŽBÁŘ 
CHLADÍRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Pracovní náplň:
• elektroúdržba na energocentrech

• dvousměnný nepřetržitý provoz nebo 
jednosměnný provoz

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

(příp. § 6 pro samostatnou činnost)

ELEKTROMECHANIK STROJŮ 
A ZAŘÍZENÍ - ELEKTRIKÁŘ
Pracovní náplň:
• elektroúdržba strojů a zařízení
• třísměnný provoz
Požadujeme:
• SOU/SŠ vzdělání v oboru elektrikář, 

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

mostatnou činnost výhodou)
Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti
• odpovídají finanční ohodnocení, prémie 

a odměny
• zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 

příspěvek na penzijní připojištění, závodní 
stravování, svačiny zdarma, příspěvek 
na dopravu, zaměstnanecké balíčky, sys-
tém kafeterie – peníze na volný čas a zdra-
ví zaměstnanců ve výši 6 000Kč/rok)

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

volna-pracovni-mista.html nebo na vrátnici naší firmy.

STROJNÍK 
CHLADÍRENSKÉHO 
ZAŘÍZENÍ
(po zapracování možnost výdělku až 36 000 Kč)
Pracovní náplň
• obsluha a elektro údržba na 

energocentrech
• dvousměnný nepřetržitý provoz

ÚDRŽBA 
CHLADÍRENSKÉHO ZAŘÍZEN
(po zapracování možnost výdělku až 27 000 Kč)
Pracovní náplň
• elektro údržba na energocentrech
• jednosměnný provoz

ÚDRŽBA 
VZDUCHOTECHNICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ
(po zapracování možnost výdělku až 27 000 Kč)
Pracovní náplň
• údržba a obsluha vzduchotechnického 

zařízení
• jednosměnný provoz
Požadujeme
• SOU/SŠ vzdělání v technickém oboru
• manuální zručnost 

• výhodou vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5 
(příp. § 6 pro samostatnou činnost)

• praxe v oboru výhodou

ÚDRŽBÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
(po zapracování možnost výdělku až 32 000 Kč)
Pracovní náplň
• údržba a seřizování výrobních strojů 

a technologií
• třísměnný provoz
Požadujeme
• min. SOU technického směru ( mechanik 

strojů, zámečník, obráběč kovů, klempíř ) 
•  praxe výhodou

Pro všechny pozice nabízíme
• zázemí stabilní společnosti 
• � nanční ohodnocení odpovídající výkonu
• k výdělku dále navíc zaměstnanecké 

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

• možnost profesního růstu
• místo působení Kostelec u Jihlavy
• nástup možný ihned

V případě zájmu zasílejte svůj strukturovaný životopis na e-mail:
personalni@ku.cz (Iva Bartejsová, tel.: +420 567 577 060),

případně je k dispozici dotazník na www.kosteleckeuzeniny.cz/
volna-pracovni-mista.html nebo na vrátnici naší � rmy.
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HLEDÁME 
PRÁVĚ VÁS

Zašlete životopis 
na e-mailovou adresu:  
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz

...komunikativní, kreativní  
a pracovité lidi, se zájmem o média

Regionální vydavatelství s.r.o. 
rozšiřuje svou působnost a hledá...
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Termínované 
vklady s pevnou
úrokovou sazbou

www.creditas.cz  |  800 888 009

Stavte se na naši nově 
otevřenou pobočku
Jihlava, Židovská 1103/1
Provozní doba
 Po, Út, Čt: 8.00–12.00, 12.30–16.00
 St: 8.00–12.00, 12.30–17.00
 Pá:   8.00–12.00, 12.30–15.00
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Soukromá střední škola  
pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12  Obrataň

Dálkové studium v oborech:

4 leté dálkové studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
✓ Sociální činnost
✓ Ekonomika a podnikání

2 leté nástavbové studium:

✓ Podnikání (stačí mít výuční list)

2 leté zkrácené studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výuka probíhá 1 víkend do měsíce

Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

› studium pro asistenta pedagoga
› studium pedagogiky volného času
›  studium pedagogiky 

- učitel odborných předmětů 
- učitel praktického vyučování 
- učitel odborného výcviku 
- učitel uměleckých odborných předmětů 
- učitel jazykových škol

Webové stránky:
www.sspobratan.cz
E-mail: sekretariat@sspobratan.cz 702 076 909, 724 268 963 
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•  neštípané smrkové
•  v délce 2 m nebo 2,5 m

415 Kč/prostorový metr (prm) 

1 kamion = 19 458 Kč 
Při odběru 1 kamionu (47 prm) 
doprava a složení hydraulickou
rukou ZDARMA!
Uvedené ceny vč. DPH

mob.: 739 539 997 
e-mail: petrasek@fajndrevo.cz
Provozní doba Po – Pá: 7:00 –15:00

DLOUHODOBĚ  VYKUPUJEME  LESY

Palivové 
dřevo...

AKCE
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Domov Ždírec, p.o. u Jihlavy  
hledá zaměstnance do přímé péče 

PEČOVATELE/KY   
ZDRAVOTNÍ SESTRY 
s nástupem v září a říjnu 2019

KONTAKT: 
e-mail:  simkova.m@domovzdirec.cz
telefon:  734 644 641

www.domovzdirec.cz
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Soutěž potvrdila, že Vysočina má 
celou řadu obcí, kde se dobře žije

◾ Oranžová stuha zdobí nově Třeštice na Jihlavsku. Oceňuje spolupráci obce 
a zemědělského subjektu. Starostovi Martinu Kodysovi (uprostřed) gratu-
loval hejtman Jiří Běhounek a státní tajemník Ministerstva zemědělství Jan 
Sixta (vpravo).

Osm prázdninových zastávek 
Letního dovádění s Vysočinou 2019

Září bude opět měsícem 
půlmaratonů na Vysočině

◾ Jihlavští půlmaratonci na startu. Letos vyběhnou 8. září ve 12:00.
  FOTO: JAN HOLOUBEK

Věnovali jste prázdninové měsíce pohybu? Pak máte určitě dob-
rou fyzičku na to, abyste se zúčastnili půlmaratonů na Vysočině. 
Startovat můžete v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě.

První v krajském městě odstartuje v neděli 8. září, druhý se po-
běží přesně o týden později – 15. září ze sportoviště na Plovárenské 
v Havlíčkově Brodě dál podél řeky Sázavy. V obou městech mohou 
klasickou více než 21 kilometrů dlouhou trať běžet muži, ženy, ale 
také týmy. V Brodě můžete absolvovat jen tzv. „čtvrtku“ a uběhnout 
„jen“ 10 kilometrů. V Jihlavě opět připravují charitativní Rodinný 
běh na 1 200 metrů. Výtěžek organizátoři věnují pětileté Natálce, 
která trpí kombinovaným postižením a potřebuje rehabilitační po-
byt. Pokud zvažujete účast, přihlásit se můžete elektronicky na jih-
lavskypulmaraton.cz, respektive na havlickobrodskypulmara-
ton.cz, registrovat se ale můžete i těsně před závody na místě startů.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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◾ Diplom za péči o drobné sakrální památky převal z rukou náměstkyně hejt-
mana Jany Fischerové (vpravo) starosta obce Štěpkov na Třebíčsku Jaroslav 
Kyprý. Ke gratulantům se přidala i starostka Heřmanova, Vesnice Kraje Vyso-
čina 2017, Pavla Chadimová, která byla předsedkyní odborné komise.

◾ Ve Smrčné na Jihlavsku to žije. Proto obec od letoška zdobí diplom 
za společenský život v obci. Od náměstka hejtmana Pavla Pacala a sta-
rostky Heřmanova Pavly Chadimové ho převzal starosta Smrčné Josef 
Nechvátal (uprostřed).

◾ Starosta obce Vír na Bystřicku Ladislav Stalmach (vpravo) převzal hned 
dvě ocenění. Diplom za vzorné vedení kroniky a také cenu za Inovativní 
obec. Gratuloval náměstek hejtmana Vladimír Novotný a předsedkyně ko-
mise Pavla Chadimová.    FOTO: 4X LIBOR BLAŽEK

Krajského kolo soutěže Vesnice Kraje Vysočina roku 2019 má své vítěze. Začátkem srpna si Sobíňovští na místním fotbalovém hřišti pře-
vzali zlatou stuhu za vítězství v 25. ročníku soutěže. Slavily ale také další obce z Vysočiny, které komise navštívila a ocenila například jejich 
bohatý společenský život, činnost mládeže nebo péči o drobné sakrální památky.

◾ Návštěvníci Letního dovádění (nejen v Měříně) se mohli registrovat a zís-
kat Rodinný pas Kraje Vysočina. Žlutooranžová kartička, která je zadarmo, 
přináší nejrůznější slevy a výhody. Její majitelé mohou vybírat z volnočaso-
vých a společenských aktivit a nákupů, díky kterým ušetří.

◾ Do zábavných soutěží se zapojili a do obce Kouty na Třebíčsku v červenci 
dorazili krajská radní Jana Fialová a náměstek hejtmana Pavel Franěk. 

◾ Vystoupení kapely Maxim Turbulenc přímo vyzívalo k tanci. Takhle 
si to děti užívaly v závěru července v České Bělé na Havlíčkobrodsku.

◾ V rozesmáté Brtnici se konala pátá zastávka prázdninové tour Letní dová-
dění s Vysočinou. Některé soutěže zabavily děti, rodiče i prarodiče. Kraj Vy-
sočina podporuje mezigenerační dialog. 
 FOTO: 4X MILAN ŠUSTR, KRAJ VYSOČINA

eNeschopenky 
v pelhřimovské nemocnici

Bez výjimky musí začít od Nového roku lékařské ordinace, a to 
včetně těch nemocničních, vydávat elektronické neschopenky. 

„Krajská Nemocnice Pelhřimov už v  září spustí pilotní projekt 
eNeschopenky, který umožní ověřit mimo jiné časovou náročnost 
vydávání, vyškolit většinu uživatelů a seznámí je s nabízenými funk-
cemi systému. Navíc ověří vyšší stupeň  zabezpečení při použití elek-
tronického podpisu lékaře, se kterým legislativa bohužel nepočítá. 
Z našeho pohledu jde však téměř o nutnost,“ upozorňuje Vladimír 
Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví 
(ČSSD).

V následujících týdnech projdou v Nemocnici Pelhřimov proško-
lením všichni uživatelé systému eNeschopenky. Předběžně se počítá 
s tím, že duplicitní vydávání potvrzení o neschopnosti pak bude reál-
ně probíhat zhruba měsíc. Pacienti ale budou až do konce letošního 
roku stále dostávat  potvrzení pracovní neschopnosti fyzicky na ně-
kolikastránkovém formuláři.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Středoškoláci se vydají 
s Vysočinou do Evropy

Dvoutýdenní kurz anglického jazyka čeká na trojici vítězů 11. roč-
níku úspěšné vědomostní soutěže S Vysočinou do Evropy. Vyhlašuje 
ji Kraj Vysočina pro středoškoláky, kteří se vzdělávají ve školách na 
území Vysočiny. 

Soutěž je rozdělena do dvou částí. „V té průběžné mají soutěžící 
za úkol v co nejkratším čase správně odpovědět na otázky týkající 
se geografie, historie, umění nebo významných osobností a událostí, 
které jsou spjaté s naším regionem, a to prostřednictvím webových 
stránek www.ourregion.cz. Třicet finalistů pak bude odpovídat na 
dvacet testových otázek v angličtině a deset nejlepších představí svou 
prezentaci v cizím jazyce na téma Filmový průmysl a Vysočina,“ při-
blížila krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialo-
vá (ČSSD). 

Soutěžící se mohou registrovat od 16. září, první kolo průběžné 
části odstartuje 21. října v 14:00 a do prosince ho budou následovat 
další čtyři kola. Finále soutěže se uskuteční v sídle Kraje Vysočina 
v Jihlavě v březnu.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

ČERVENEC–SRPEN 2019 |  8


