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Boj s kůrovcem  
významně podporují 
krajské dotace
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Covid-19: Krizový štáb 
Kraje Vysočina je neustále 
v pohotovosti

ÚVODNÍ SLOVO

Náš kraj je příznivý 
pro život s dětmi

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

Jsem velice potěšen, že přes-
ně k  tomuto závěru dospěl ne-
dávný průzkum, který realizoval 
Kraj Vysočina ve spolupráci 
s  VŠPJ Jihlava. Dotazováno 
bylo 800 respondentů žijících 
v  našem kraji ve společné do-
mácnosti alespoň s  jedním dí-
tětem ve věku do 15  let. Na 
otázku, zda si myslíte, že Kraj 
Vysočina je krajem příznivým 
pro život rodin s dětmi, odpově-
dělo variantami „rozhodně ano“ 
či „spíše ano“ 85 % dotázaných. 
Opačný názor mělo pouze 6 % 
respondentů. 

Celých 70 % dotázaných 
hodnotí služby pro rodiny s dět-
mi v  Kraji Vysočina za dosta-
čující a většina dotazovaných je 
přesvědčena, že služby pro ro-
diny s dětmi by se měly přede-
vším zaměřovat na „vzdělávání 
rodičů a  podporu rodičovských 
kompetencí“ a  na „prevenci 
a předcházení problémů v rodi-
ně“. Průzkum cílil také na kva-
litu služeb pro rodiny s  dětmi 
provozovaných na území Kraje 
Vysočina a průměrné hodnoce-
ní všech služeb se pohybovalo 
v rozmezí známek 1,64 až 2 na 
možné škále 1–5 (hodnoceno 
jako ve škole).

Kraj Vysočina se problemati-
ce služeb pro rodiny dlouhodo-
bě věnuje. Proto mě těší, že nám 
průzkum potvrdil, že směřová-
ní našich aktivit v  této oblasti 
ke zkvalitňování, dostupnosti 
a  profesionalitě těchto služeb 
se ubírá správným směrem. 
Výsledky průzkumu nás moti-
vují k další práci a utvrzují nás 
v  tom, že naše rozhodnutí sys-
tematicky podporovat rodinu, je 
správné.

S podrobnými výsledky prů-
zkumu se můžete seznámit na 
rodinném a  sociálním portálu 
webových stránek Kraje Vyso-
čina www.kr-vysocina.cz.

Na hradě Kámen vznikne nové 
návštěvnické centrum
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Kraj Vysočina upozorňuje 
na mýty a fakta 
o zemědělství

Aktuální informace  
Kraje Vysočina k opatřením 
souvisejícím s COVID-19 

■ Omezení úředních hodin krajského úřadu
■ Důležitá telefonní čísla na úřad
■ Doporučení hejtmana Kraje Vysočina
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Vrácené vlaky

Počínaje ránem 16. března 
2020 se do grafikonu jízdních 
řádů vrací tzv. půlnoční vlak 
z  Brna do Třebíče. Vlak 4840 
Brno–Třebíč vozil nově cestu-
jící na této trase pouze od pátku 
do soboty. Nyní bude v Třebíči 
končit i v ostatní pracovní dny. 
Spoj musí být z  oběhových 
důvodů objednán včetně obra-
tového vlaku 4803, který bude 
z  Třebíče odjíždět do Brna 
denně přibližně v 4:23. Kromě 
Třebíče budou mít obnovené 
půlnoční spojení s  Brnem na-
příklad i cestující z Vladislavi. 
Kraj Vysočina musel na pro-
dloužení spoje najít v  rozpoč-
tu 800 tisíc korun. „Očekává-
me, že celotýdenní půlnoční 
spojení Brna s  Třebíčí vykáže 
soustavný odpovídající zájem 
cestujících a  bude potvrzen 
jeho přepravní smysl tak, aby 
nemuselo dojít k dalším vyvo-
laným změnám,“ upozorňuje 
Pavel Bartoš, který má projekt 
Veřejné dopravy Vysočiny, pod 
který nově veřejná drážní i au-
tobusová doprava na Vysočině 
spadá, na starost. 

 JITKA SVATOŠOVÁ

Do dvou let vyroste 
na hradě Kámen nové 
moderní návštěvnické 
centrum. Stavební prá-
ce zahájí majitel, Kraj 
Vysočina, letos v dubnu. 

◾ Nové centrum vznikne přestavbou bývalého pivovaru v areálu hradu. Památku Kraj Vysočina spravuje pro-
střednictvím svého muzea v Pelhřimově. FOTO: VLADIMÍR KUNC, ARCHIV VYSOČINA TOURISM

„Důstojná náhrada původ-
ního objektu, který byl strhnut 
v  70.  letech minulého století, 
bude stát zhruba dvacet milionů 
korun,“ přiblížil náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 
ekonomiky a  majetku Martin 
Kukla (ANO 2011). Návštěvnic-
ké centrum na místě bývalého pi-
vovaru nahradí, mimo jiné, dnes 
už nevyhovující sociální zázemí. 
Vedle dalšího zázemí pro turisty, 
jako je pokladna s drobným pro-
dejem suvenýrů a  občerstvení 
a multifunkční kulturní prostor, 
počítali architekti také s kance-
lářskými prostory pro personál. 
Poté se stavební firma zaměří na 
rekonstrukci samotného hradu. 
Návštěvníci se mohou těšit na 
moderní expozice včetně nové-
ho pojetí koncepce vystavených 
motocyklů. Stavební práce bu-
dou probíhat i během hlavní tu-
ristické sezóny. 

Od loňského roku se 
opravuje hradní kaple

Vedle toho pokračuje generál-
ní oprava hradní kaple. „Hotová 
je prejzová střecha, intenzivně 
se pracuje na záchraně archeo-
logických nálezů především 
z krypty kaple původních vlast-
níků rodu Malovců,“ popsala 
Jana Fischerová (ODS), náměst-
kyně hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast kultury, památkové 

péče a  cestovního ruchu. Ak-
tuálně jsou práce zaměřené na 
vnitřní omítky. Poté se začne se 

stěhováním restaurovaného mo-
biliáře. Jako poslední se na své 
místo vrátí chór i varhanní skříň. 

Poškozený stroj pak nahradí 
jeho věrná a funkční kopie.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

VYSOČINA on-line
www.facebook.com/

vysocinakraj

COVID LINKA KRAJE VYSOČINA
telefonní číslo 564 602 602 mohou občané využívat ve všední dny v době od 8:00 do 22:00 hodin

V týmu operátorů na této lince nejsou zdravotníci, nemohou s Vámi konzultovat zdravotní stav, ale disponují 
informacemi, které Vám pomohou zorientovat se v aktuální situaci, poradí Vám nebo Vás nasměrují.

Kapacita naší linky je omezená, proto prosíme o strpení, pokud se ihned nedovoláte, případně můžete využít 
následující komunikační kanály:

■ Máte-li zdravotní problém, obraťte se prosím na lékaře prostřednictvím formuláře www.ulekare.cz/vysocina, 
zde Vám během šesti hodin odpoví erudovaný lékař. Tuto konzultaci za Vás platí Kraj Vysočina.
■ Máte-li dotaz nezdravotního charakteru, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu na adresu 
koronavirus@kr-vysocina.cz.

Dále můžete využít informační linku Ministerstva zdravotnictví České republiky 1212. Pokud Váš zdravotní 
stav vykazuje příznaky onemocnění koronavirem (teplota nad 38 °C, kašel, případně zimnice a dechové potíže), 
a tyto Vás neohrožují na životě, napište prosím e-mail s Vaším jménem, příjmením, adresou, rodným číslem a te-
lefonním číslem na adresu: koronavirus@khsjih.cz. Pracovníci Krajské hygienické stanice se sídlem v Jihlavě Vás 
budou kontaktovat. Pokud nemůžete využít e-mailového spojení, volejte COVID linku Kraje Vysočina 564 602 602 
a operátoři Vám s registrací Vašeho neakutního případu pomohou.
 Tým COVID linky Kraje Vysočina
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Vítězové znalostní soutěže pojedou 
na jazykový kurz do Anglie

Krajští cestáři pořídili  
nová auta na plyn

Inteligentní semafory řídí dopravu u Velkého Beranova

Do jedenáctého ročníku 
vědomostní soutěže S  Vyso-
činou do Evropy se přihlásilo 
330 žáků středních škol a více-
letých gymnázií. Po několika-
kolovém internetovém testování 
jich postoupilo dvacet devět do 
finále, které se konalo začátkem 
března v  sídle Kraje Vysočina 
v Jihlavě. Trojici nejlepších stu-
dentů čeká v srpnu dvoutýdenní 
jazykový kurz ve Velké Británii. 
Kufry si do Anglie bude balit 
Kateřina Hönigerová z  Gym-
názia, SOŠ a  VOŠ Ledeč nad 
Sázavou, Tereza Culková z Bis-
kupského gymnázia Žďár nad 
Sázavou a Lukáš Chrást z Gym-
názia Nové Město na Mora-
vě. Právě tito studenti nejlépe 
zvládli test znalostí v angličtině 
a  také prezentaci před porotou 
na předem dané téma. Letos 
členové poroty zvolili filmová 
místa na Vysočině.

„Pro nastartování ideální ka- 
riéry je znalost anglického jazy-
ka nezbytná. Pro nás jako zřizo-
vatele středních škol je důležité 
vybavit žáky také znalostmi 
o regionu,“ vysvětlila radní Kra-
je Vysočina pro oblast školství, 
mládeže a  sportu Jana Fialová 
(ČSSD), která předávala cestov-
ní vouchery úspěšným studen-
tům. Soutěžící umístění na čtvr-
tém a pátém místě si za odměnu 
odnesli notebooky a s prázdnou 
neodešli ani ostatní. 

Poděkování patří firmám Ko-
operativa pojišťovna, a. s., Vienna 
Insurance Group a  NET4GAS, 

které jsou významnými partnery 
soutěže. Další ročník vyhlásí pořa-
datelé letos na podzim. Výsledky 

a další informace o  soutěži na-
jdete na www.ourregion.cz.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Dvoutýdenní zahraniční kurz angličtiny vyhrála Tereza Culková, Kateřina Hönigerová a Lukáš Chrást.  
 FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Mírná zima a  přísný har-
monogram prací na stavbě 
obchvatu Velkého Berano-
va byly důvodem, proč se 
už v  závěru února vrátilo 
na silnici II/602 z  Jihlavy 
na Velký Beranov dopravní 
omezení. Kyvadlovou dopra-
vu tady řídí inteligentní sema-
fory. Ty na hojně využívaném 
silničním úseku přispívají k po-
třebné plynulosti dopravy. Pokud 
vše půjde podle plánu, po novém 
obchvatu se řidiči projedou za-
čátkem letošního listopadu.

Rozsah semafory řízeného 
úseku je stejný jako v loni, tedy 
od řeky Jihlavy zhruba do po-
loviny kopce na Nové Domky. 
„Omezení v  tomto úseku potr-
vá až do zprovoznění obchva-
tu,“ informoval Karel Liška 
z  odboru dopravy a  silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
Kraje Vysočina. Semafory tu 

fungují kvůli tomu, že stavbaři 
od poloviny února budují most-
ní provizorium. Po něm budou 
řidiči jezdit přibližně v  dubnu, 
kdy bude na II/602 vznikat most 

s podjezdem silnice na Henčov, 
který má být hotový zhruba 
v  polovině září. Až do konce 
října se však bude místem pro-
jíždět kyvadlově.

Inteligentní semafory fun-
gují na bázi radiového signálu 
a  synchronizace, reagují na in-
tenzitu dopravy a umí zohlednit 
rozdílný provoz v  obou smě-
rech v dopravních špičkách ráno 
a odpoledne. 

„Stavba obchvatu Velkého 
Beranova je zatím největší do-
pravní stavbou realizovanou 
Krajem Vysočina. Trasa dlouhá 
přes čtyři kilometry má rozpočet 
více než 800 milionů korun, se 
kterými nám pomůže evropský 
fond,“ uzavřel náměstek hejtma-
na pro oblast ekonomiky a  ma-
jetku Martin Kukla (ANO 2011) 
a  připomněl, že hejtmanství 
realizuje také stavby obchvatů 
Nového Veselí, Salačovy Lhoty 
na Pelhřimovsku a  připravuje 
stavbu obchvatu Lukavce a pře-
devším jihovýchodního obchva-
tu Jihlavy.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

zprůjezdnění 

listopad 2020 

◾ Inteligentní semafory reagují na intenzitu dopravy a umí zohlednit 
rozdílný provoz v obou směrech.  FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Od letošního roku jezdí pra-
covníci Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny s  devíti nový-
mi nákladními auty Iveco Dai-
ly s  pohonem na zemní plyn. 
Postupně totiž chtějí u  některé 
své techniky přecházet na jiné 
zdroje pohonu, než je benzín 
a nafta. Tam, kde to bude mož-
né, plánují využívat alternativní 
pohony, což povede mimo jiné 
k úspoře peněz z krajského roz-
počtu. „Společně s  kolegy si 
rozhodně nemyslíme, že elek-
tromobilita či zemní plyn jsou 

samospasitelné. Zvlášť u  vel-
kých nákladních aut. Na druhou 
stranu jsme ale přesvědčeni, že 
šetrný přístup k životnímu pro-
středí je nutný všude tam, kde to 
alespoň trochu jde a  nepřinese 
to víc škody než užitku,“ míní 
ředitel Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny Radovan Necid. 
Cestáře přišel nákup devíti aut 
na zemní plyn na 13,3 milionu 
korun, z  toho 2,25 milionu zís-
kali jako dotaci od Státního fon-
du životního prostředí.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Lidé s postižením najdou nový 
domov v Třešti a v Jihlavě 

Proces transformace pobyto-
vých služeb pro osoby se zdra-
votním postižením v  Kraji Vy-
sočina pokračuje. Díky tomu lidé 
s postižením přecházejí z velkých 
ústavů do bytů či rodinných domů 
a  žijí způsobem života, který je 
obvyklý pro jejich vrstevníky. 

Začátkem dubna se přestěhu-
je šest klientů z Domova Kamé-
lie Křižanov do nového domu 
v Třešti. „Druhý dům bude ještě 
po celý měsíc duben neobydlený, 
aby se veřejnost mohla přijít po-
dívat na jeho vybavení a místní se 
mohli blíže seznámit a  pochopit 
smysl této služby. Poté se v něm 
zabydlí dalších šest klientů,“ in-
formovala ředitelka Domova Ka-
mélie Křižanov Silvie Tomšíková.

S  příchodem jara zahajuje 
Kraj Vysočina s podporou evrop-
ských fondů výstavbu čtyř no-
vých domků v  Jihlavě. V  těchto 
komunitních domácnostech bude 
žít 24 klientů Domova Kamélie 
Křižanov a  Domova ve Zboží. 
„V lokalitách Na Kopci a v Pávo-
vě vyrostou dva domy, každý pro 
šest klientů, a  samostatný denní 
stacionář. Nový domov zde najde 
cekem dvacet čtyři lidí, někteří 
odtud pocházejí, takže se vlast-
ně vrátí domů,“ říká náměstek 
pro sociální oblast Pavel Franěk 
(ANO 2011). Budou to běžné 
domácnosti, avšak bezbariérové 

a  přizpůsobené potřebám svých 
obyvatel – míře a charakteru po-
stižení. Jedná se například o sys-
tém pro přesun imobilních osob, 
sníženou výšku oken, přizpů-
sobení koupelen a  WC. Hotovo 
bude už v příštím roce.

„Cílem transformace je změna 
způsobu poskytování pobytových 
sociálních služeb, která vede ke 
zvýšení kvality života klientů 
a  jejich začlenění do běžné spo-
lečnosti. Ti, kteří už žijí v komu-
nitních domácnostech na různých 
místech kraje, prokazují zvýšení 
svých dovedností a  schopnosti 
sebeobsluhy a  především říkají, 
že do původních prostor by se již 
vrátit nechtěli,“ shrnuje krajský 
náměstek Pavel Franěk.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Lidé vymění další stovky 
starých kotlů za nové

Dobrá zpráva dorazí do 2 349 
domácností na Vysočině, které 
požádaly o tzv. kotlíkovou dotaci. 
V těchto dnech obdrží úspěšní ža-
datelé smlouvy o poskytnutí dota-
ce k podpisu.

Po uzavření smluv a doložení 
provedení výměny kotle rozdě-
lí Kraj Vysočina 237,2 milionu 
korun. Jedná se o veškeré peníze, 
které jsou pro tento účel z Ope-
račního programu životní pro-
středí určeny. „Na konci loňského 
roku jsme požádali Ministerstvo 
životního prostředí o  dalších 
94,3 milionu korun, které by měly 
zaručit dofinancování i  dalších 
dosud došlých žádostí předlože-
ných v  rámci této výzvy,“ infor-
moval náměstek hejtmana Kraje 

Vysočina pro oblast regionální-
ho rozvoje Pavel Pacal (STAN + 
SNK ED). Na rozhodnutí o přidě-
lení peněz zatím Vysočina i ostat-
ní kraje stále čekají. 

O  kotlíkové dotace je velký 
zájem. Kraj Vysočina rozdělil 
v  prvním a  druhém kole kotlí-
kových dotací peníze na 4 764 
výměn stacionárních spalovacích 
zdrojů a  celkově dosud vyplatil 
přes 464 milionů korun. Zatímco 
v prvním kole kotlíkových dotací 
byl na Vysočině mezi veřejností 
největší zájem o  kombinovaný 
kotel na uhlí a biomasu, ve dru-
hém kole se pořizovaly přede-
vším kondenzační plynové kotle 
a tepelná čerpadla.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Dvanáct klientů Domova Kamé-
lie Křižanov se přestěhuje do dvou 
domů v Třešti. 
 FOTO: ARCHIV DOMOVA KAMÉLIE KŘIŽANOV

Trápí vás kůrovec? Pomůžou krajské dotace
Téměř bez výjimky celou 

Vysočinu postihla kůrovcová 
kalamita, jejíž následky jsou 
vidět na každém kroku. 
Kraj Vysočina si je 
vážné situace dlou-
hodobě vědom, 
a proto pokračuje 
s podporou vlast-
níků lesů a  dal-
ších lesních hos-
podářů. Pro dotační 
program Hospodaření 
v lesích 2020 připravil pro 
začátek 30 milionů korun, další 
miliony má pro tento účel vy-
členěné. Kraj také administruje 
finanční příspěvky ze státního 
rozpočtu na zmírnění kůrovco-
vé kalamity v lesích podle naří-
zení vlády č. 30/20014 Sb.

„Až do 16. dubna 2020 
mohou vlastníci nebo napří-
klad nájemci lesů žádat o kraj-
skou dotaci, která svým dílem 

přispěje ke stabilizaci lesnictví 
a  navazujícího zpracovatelské-
ho průmyslu. Doporučujeme 

zájemcům o  tuto dotaci, 
aby žádosti podávali 

elektronicky nebo 
je zasílali poštou. 
Konzultovat mo-
hou na telefon-
ních linkách 564 
602 209, 564 602 

577,“ uvedl kraj-
ský radní pro oblast 

zemědělství a  životního 
prostředí Martin Hyský (ČSSD) 
a zdůraznil, že nejde o soutěžní 
program, proto není důležité 
přijít s žádostí první, ale naopak 
dodržet podmínky výzvy a  ter-
mín podání.

Krajský odbor životního 
prostředí a zemědělství v rámci 
administrace žádostí o finanční 
příspěvky na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v  lesích 

Kraj 
Vysočina 

rozdělil už 

82 milionů

◾ Další ministerský titul administrovaný Krajským úřadem Kraje Vyso-
čina přispívá na zalesňování po těžbě.  FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

poskytované ministerstvem na-
konec do 28. února přijal na 
1  700  žádostí. „Finanční pro-
středky ze státního rozpočtu mají 
částečně pokrýt škodu vzniklou 
v souvislosti s nahodilou těžbou 
jehličnatého dříví v  lesích za 

období od října 2017 do prosince 
2018,“ upřesnil Martin Hyský. 
Další období, tedy rok 2019, by 
mělo být podle sdělení minister-
stva administrováno ve druhém 
pololetí 2020. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Jihlavští cestáři s novým vozem při opravě dopravního značení u obce 
Puklice.  FOTO: ARCHIV KSÚSV
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Turistické téma roku 2020 Vysočinu 
sklářskou odstartovala výstava

Do konce března můžete 
v sídle Kraje Vysočina 
v Jihlavě, konkrétně ve 
foyer budovy B vidět vý-
stavu Vysočina sklářská. 
Jde o úvodní počin nabité-
ho celoročního programu, 
který představí Vysočinu 
jako domov sklářů, jejich 
historii i současnost. 

Expozice představuje sklářská 
místa na Vysočině, skláře-výtvar-
níky původem z  Vysočiny, ale 
také výtvory budoucích sklářů 
a  brusičů, které vychovávají na 
světelské střední škole. Nechybí 
ani originální modely se skleněný-
mi prvky z dílny studentů Střední 
uměleckoprůmyslové školy Jih-
lava-Helenín včetně šatů, které si 
oblékla finalistka České Miss.

„Kraj Vysočina je druhou 
nejdůležitější sklářskou oblastí 
v České republice. Vynikáme pes-
trostí sklářské produkce, která jde 
do celého světa,“ vyzdvihla ná-
městkyně hejtmana Kraje Vyso-
čina pro oblast kultury a cestovní-
ho ruchu Jana Fischerová (ODS) 
a  jedním dechem tak odůvodnila 
volbu letošního turistického téma-
tu. To bude spojovat tematické vý-
stavy, dny otevřených dveří sklá-
ren, odborná sympozia, návštěvy 
sklářských míst, turistické puto-
vání pro děti a  celou řadu akcí 
v  průběhu celého roku. „Sym-
bolicky na Den dětí 1.  června 

začne soutěžní putování pro děti 
Vysočinou za skleněnkou. Rodi-
ny s dětmi budou moci navštívit 
osm míst spojených se sklářstvím 
v našem kraji,“ prozradil Tomáš 
Čihák, ředitel krajské destinač-
ní agentury Vysočina Tourism, 

◾ Vysočina sklářská je hlavním turistickým lákadlem letošního roku. Pozve návštěvníky k rozžhaveným pecím 
velkých skláren i malých hutí.  FOTO: LIBOR BLAŽEK

která má Vysočinu sklářskou ve 
své režii. Oblastní galerie Vyso-
činy v  Jihlavě chystá od května 
do srpna výstavu designu a  au-
torského skla Současné sklářství 
a od června bude na hradě v Led-
či nad Sázavou k  vidění nová 

stálá expozice Sklářství na Vy-
sočině, kterou připravuje havlíč-
kobrodské Muzeum Vysočiny. 
Další akce spojené s Vysočinou 
sklářskou najdete na turistickém 
portále www.vysocina.eu.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

video na  
novinykrajevysocina.cz

Studenti gastrooborů vařili o titul v Havlíčkově Brodě
Deset dvoučlenných týmů 

žáků středních gastronomických 
škol nejen z  Vysočiny vařilo 
v  prvním březnovém týdnu na 
půdě Obchodní akademie a  Ho-
telové školy v Havlíčkově Brodě 
o  titul Kuchař Vysočiny Junior 
2020. Pátý ročník ovládly budou-
cí šéfkuchařky z  hostující SOŠ 
a SOU obchodu a služeb z Chru-
dimi – Tereza Pekařová a  Jana 
Rejnušová.

První člen týmu měl za úkol 
v 45 minutách uvařit hlavní chod 
s  přílohou a  omáčkou a  povinně 
použít kuřecí prso supreme a dru-
hý kuchtík připravoval studený 
předkrm s  povinnou ingrediencí 
v  podobě červené řepy. Porotu 
složenou z  certifikovaných ko-
misařů Asociace kuchařů a cukrá-
řů České republiky spolu s  radní 
Kraje Vysočina pro oblast školství 
Janou Fialovou nejvíce oslovil 
pečený kuřecí supreme s brambo-
rovým pyré s lanýžovým máslem 
od Terezy Pekařové a tartar a rol-
ka z  červené řepy s  majonézou 
z  kešu ořechů připravené Janou 
Rejnušovou. „Nervy samozřejmě 

byly, ale jakmile člověk stojí v ku-
chyni, tak už jen vaří a myslí jen 
na výsledné jídlo,“ prozradila Te-
reza Pekařová. „Na přípravu sou-
těže nebylo mnoho času, přibližně 
dvanáct dní. Zkoušely jsme vždy 
odpoledne po škole a o víkendu,“ 
doplnila zkušenější kolegyni Jana 
Rejnušová z 1. ročníku. 

Z  Vysočiny si nejlépe vedly 
Michaela Prášilová a  Blažena 
Trdá z SŠ gastronomické Adolpha 
Kolpinga ze Žďáru nad Sázavou 
a zvláštní cenu radní Kraje Vyso-
čina Jany Fialové si vyvařil tým 
OA a  Hotelové školy Havlíčkův 
Brod Bianca Krutišová a  Martin 
Havlíček. „Oba soutěžící znám už 
z předcházejících soutěží, pracují 
na sobě, a tak jsem chtěla podpo-
řit jejich snažení a  namotivovat 
je do další práce,“ svěřila se Jana 
Fialová (ČSSD), která si zároveň 
pochvalovala, že soutěž má stou-
pající úroveň. Mezinárodního 
klání, které se uskuteční v příštím 
roce, se mohou zúčastnit týmy 
z  Chrudimi, Žďáru nad Sázavou 
a Jihlavy.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Tereza Pekařová za dohledu porotce Tomáše Kourka servíruje svůj ví-
tězný hlavní chod.  FOTO: ZDENĚK JANČA, ARCHIV OAHSHB

Vítězné týmy

1. Tereza Pekařová a Jana Rejnušová, 
SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim

2. Michaela Prášilová a Blažena Trdá, 
SŠ gastronomická Adolpha Kolpinga

3. František Cakl a Eliška Horká, 
OA, SZŠ a VOZŠ, SOŠS Jihlava

Nemocnice Třebíč modernizovala centrální sterilizaci

Původní myčky a  sterilizá-
tory po téměř dvaceti letech 
provozu nahradily v  třebíčské 
nemocnici nové moderní ste-
rilizátory. Jeden kombinovaný 
a druhý s formaldehydem, který 
umožňuje nízkoteplotní steri-
lizaci, a  dále malý sterilizátor, 
který slouží k urgentní sterilizaci 
materiálu. Další tři nové přístro-
je budou sloužit ke sterilizaci lé-
kařských nástrojů a také k mytí 
operační obuvi. „Nová zařízení 
disponují vlastním vyvíječem 
páry, což eliminuje riziko vý-
padku celé centrální sterilizace, 
jako tomu bylo dříve. Díky na-
výšení kapacity myček můžeme 
provádět mytí obuvi a  dalšího 

instrumentária, které se dříve 
z  kapacitních důvodů umývalo 
ručně,“ popisuje ředitelka Ne-
mocnice Třebíč Eva Tomášová. 

Nově jsou všechny přístroje na 
centrální sterilizaci napojené 
na software, který monitoru-
je veškeré mycí a  sterilizační 

procesy. „Zaměstnancům z cen-
trálních operačních sálů odpadá 
papírová evidence a  současně 
tento systém umožňuje snadné 
zpětné dohledání sterilizačních 
procesů. Navíc je systém na-
pojený na autorizovaný servis, 
kam zasílá chybové hlášení ze 
všech přístrojů,“ dodává krajský 
náměstek pro oblast zdravotnic-
tví Vladimír Novotný (ČSSD). 
Celkové náklady na pořízení 
centrální sterilizace vyšly na 
8 288 500 Kč, z čehož rovných 
85 % šlo z regionálního operač-
ního programu, zbývající část 
pokryly peníze ze státního roz-
počtu a z daru města Třebíč. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Nová zařízení přispějí ke zlepšení kvality péče.  FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Prohlášení hejtmana Kraje 
Vysočina Jiřího Běhounka

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s událostmi, před které nás staví současná epidemio-

logická situace v České republice, se na vás obracím s následujícím 
prohlášením.

Mohu vás ubezpečit, že lidé v nemocnicích i u záchranky dělají vše 
pro to, aby všichni, kteří se vrátili z rizikových oblastí – ať už z dovo-
lené, nebo z pracovních cest – ale i ti, kteří s nimi přišli do kontaktu, 
dostali maximum možné zdravotní péče. Fakt, že tito lidé po 13. 3. 2020 
dodržují nařízení a okamžitě podstoupili dvoutýdenní karanténu, je mi-
nimum toho, co mohou udělat pro zmírnění stávající situace. Pokud tak 
z jakéhokoli důvodu neučinili, a to i v případě, že se po dobu vycestová-
ní i po návratu cítí v pořádku, považuji to za hazard se zdravím ostatních 
a toto chování hodnotím jako krajně rizikové a nevhodné. V tomto smě-
ru by měla zafungovat zodpovědnost zaměstnavatelů, kteří s ohledem 
na zdraví kolektivu budou dodržování karantény kontrolovat a trvat na 
něm. Všechny občany Kraje Vysočina vyzývám, aby DŮSLEDNĚ do-
držovali nařízení centrálních orgánů. Jejich zpochybňování nepovede ke 
zlepšení situace, naopak ji může zbytečně komplikovat a vyhrocovat. 
Apeluji na vaši osobní zodpovědnost a děkuji za ni.

Obracím se na vás, spoluobčany, také jako lékař. Stejně jako jsou 
lékaři a sestry v nemocnicích, v ordinacích a u záchranky připraveni 
vám pomoci, buďte i vy na oplátku ve stejné míře trpěliví a ohleduplní. 
Dodržujte veškeré pokyny, které nyní preventivně omezují obvyklé pro-
vozy nemocnic. Na tomto místě se obracím i na všechny kolegy lékaře, 
stomatology, farmaceuty a další, kteří nejsou kmenovými zaměstnanci 
krajských nemocnic, aby v rámci této mimořádné situace výrazněji po-
mohli se zajištěním lékařských pohotovostí kterékoliv krajské nemocni-
ce. Kraj Vysočina udělá vše proto, aby zdravotníci, kteří se o obyvatele 
Vysočiny starají v nemocnicích, v ordinacích a v  terénu nebo slouží 
na pohotovosti, měli dostatek osobních ochranných pomůcek. Kromě 
vládou přidělovaných zásob Kraj Vysočina objednává a zajišťuje ma-
teriál po vlastní linii. Nečekáme jen na to, co na nás zbyde, ale aktivně 
hledáme další zdroje a dodavatele.

Poděkování za mimořádné nasazení směřuji nejen zdravotníkům 
a  pracovníkům v  sociálních službách, ale také regionálním firmám 
a organizacím, kterým vděčíme za pomoc a spolupráci při zajišťování 
ochranných pomůcek a dostatek dezinfekce. Profesionální práci den-
ně odvádí složky Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina, 
dobrovolníci a dobrovolní hasiči. Speciální poděkování patří za nasaze-
ní a osobní angažovanost při řešení mimořádné situace také starostkám 
a starostům, ke kterým máte jako jejich sousedé nejblíže. 

Ano, buďme si vědomi svých práv, ale především nezapomínejme na 
své povinnosti! Zatím se chceme obejít bez striktního nařizování, proto 
prosím noste roušky, kdykoli se pohybujete ve veřejných prostorách, při 
kontaktu s cizími lidmi. Používejte roušky, třeba i provizorně vyrobené! 
Používejte je při cestách hromadnou dopravou, při nákupech, při cestě 
do práce i v práci.

MUDR. JIŘÍ BĚHOUNEK, LÉKAŘ A HEJTMAN KRAJE VYSOČINA, 17. 3. 2020

Důležité informace pro občany 
související s COVID-19 
Naléhavě se doporučuje, aby občané 
v následujících týdnech absolutně vyloučili nebo 
odložili návštěvy úřadů – krajského, městského, 
obecního, finančního atd.
Vysočina na všech svých pracovištích mění na 
omezenou dobu od 16. do 29. března 2020 své úřední 
hodiny: pondělí 13:00–16:00, středa 8:00–11:00.
Téměř veškerá komunikace s pracovišti Krajského 
úřadu Kraje Vysočina vč. detašovaných pracovišť 
je možná telefonicky nebo mailem. Kontakty na 
příslušná pracoviště jsou k dispozici  
na webu www.kr-vysocina.cz.

Důležitá telefonní čísla na pracoviště 
Krajského úřadu Kraje Vysočina
Telefonní ústředna Krajského úřadu: 564 602 111

Telefonní seznam
■ Informace pro žadatele o kotlíkové dotace:  
564 602 888, kotliky@kr-vysocina.cz
■ Informace pro žadatele o dotace na hospodaření 
v lesích a další problematiku v lesním hospodářství: 
J. Bartoš 724 650 116, M. Hejda 724 650 208, 
J. Merunková 724 650 171, L. Vondrová 734 694 492
■ Informace pro žadatele o vyřízení státního 
občanství (doporučujeme odložit toto řízení 
na pozdější dobu): 564 602 115, 564 602 153
■ Informace pro dopravce ve věci zákonné 
povinnosti prokázat finanční způsobilost  
(tuto návštěvu prosíme odložit na další měsíc, termín 
této povinnosti je až 31. července 2020): 564 602 290, 
564 602 244, 564 602 394
■ Informace pro žadatele o vydání zdravotní 
dokumentace: 564 602 459, simkova.j@kr-vysocina
■ Agenda veřejných sbírek: I. Rezničenková,  
724 650 260, reznicenkova.i@kr-vysocina.cz
■ Informace pro žadatele o uznání zahraničního 
vzdělání: 564 602 956
■ Informace pro žadatele o vydání zápisového 
lístku: 564 602 964, 724 650 210 

Bezplatná linka pro dotazy ke COVID-19
TELEFONNÍ ČÍSLO 1212

https://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/
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KORONAVIR vyčistil sklady potravin

Kamil Vejvoda (KSČM),
zastupitel Kraje Vysočina 

I n f o r m a c e 
o  koronaviru zís-
káváme z  médií. 
A  že jich na nás 
v  poslední době 
vyskočilo poměr-

ně dost, je pravda, ale jejich kva-
lita a konkrétní rady a odpovědi 
na běžné otázky – hlavně v  za-
čátcích paniky, to ani náhodou. 
Otázek by byly desítky. Jaký je 
rozdíl mezi chřipkou a Covidem 
19, jak dlouho nemoc trvá, čím 
se vyléčili nemocní, kolik stojí 
testování jednoho pacienta, jak 
dlouho vir přežívá v prostoru, ve 
vodě, v kanalizaci, jak se pokra-
čuje ve výrobě léku proti korona-
viru ve zrychleném režimu atd.

První reakce viditelně za-
skočených odpovědných pra-
covníků nebyly úplně konkrét-
ní a přesvědčivé. Až těsně před 
víkendem a o víkendu se začaly 
objevovat trochu fundovanější, 
to však už po první nákupní 
horečce. Na ministra zdravot-
nictví je to nápor, ale to je úděl 
ministrů. Jemu přibyl korona-
virus, tomu z  dopravy zůstává 
D1, zemědělství má své hrabo-
še. Problémy jsou od toho, aby 
byly řešeny, a  je třeba počítat 
s  tím, že jich bude přibývat 
a  že mohou být i  neobvyklé. 
Selský rozum napovídá, že by 
bylo pro občana užitečnější 
nešťourat se v  minulosti, ale 
s  rozvahou hledět do budouc-
nosti, umět v ní odhadnout ne-
bezpečí a připravovat se na něj. 

Co na to všechno má říkat ob-
čan? Někdo kašle na všechno, 
a to doslova. Větší část spoluo-
bčanů si z toho vybrala fakt, že 
možná bude karanténa, zavřou 
se města, továrny, výrobny, ne-
budou jezdit auta zásobování. 
Co budou doma vlastně jíst. 
Jen oni vědí, kolik toho ta ro-
dina za týden spořádá. A mluví 
se o více týdnech. A tak vznikla 
nákupní horečka, ale je možné 
se lidem divit? A  koneckonců 
pomohli vyčistit sklady potra-
vin. Zboží, kterému pravděpo-
dobně končí datum spotřeby, 
mají nyní ve spížích. A  já se 
přimlouvám, nevyhazujte ho, 
neplýtvejte, pokuste se zásoby 
spotřebovat přesto, že z regálů 
vás bude k nákupu lákat zboží 
čerstvé.

Srážkoměr, bazény a Zambie

Miroslav Houška (KDU-ČSL),
zastupitel Kraje Vysočina 

Na dvoře jihlav-
ských městských 
lesů, kde pracuji, 
máme malý jedno-
duchý srážkoměr. 
Ze zvědavosti se 

u něj často zastavuji a sleduji, ko-
lik napršelo. Moc toho v poslední 
době není. Přemýšlím, kolik vody 
teď potřebují naše pole a lesy. Po 
práci vyjedu na výpadovku na 
Pelhřimov, kde se na poli chystá 

obří nákupní centrum. Říkám si, 
jestli se tam po stavbě udrží ně-
jaká voda, nebo ji většina odteče.

Často si přitom vzpomenu na 
ředitele Školního statku v  Hum-
polci Jana Máchu. Jeho dcera ho 
pozvala do Zambie a on návštěvu 
Afriky od té doby doporučuje 
všem, kdo chtějí pochopit, co 
znamená šetřit s vodou. Ženy tam 
nosí i několik kilometrů ze studní 
pár litrů vody a to jim musí vysta-
čit na celý den. 

My si opravdu do budouc-
na nebudeme moci dovolit 

splachovat WC pitnou vodou, 
„dvojí“ voda bude zřejmě nut-
ností. A  taky čím dál víc sou-
hlasím s  nápadem zmíněného 
Jana Máchy, aby se platila běžná 
cena vody jen do určité spotřeby 
na hlavu, ale další litry nad tuto 
hranici už třeba dvojnásob. Když 
svůj názor zveřejnil, byl obviněn 
z  „komunistického plánování“. 
To je nedorozumění – není v tom 
žádný zákaz, ale možnost volby: 
„Ano, můžeš si napouštět bazén, 
ale pak to zaplať těm, kdo se sna-
ží šetřit.“ 

Odpovědnost a koronavirus

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

Protože článek, 
který píši je zve-
řejňován někdy 
i  s  více než týden-
ním zpožděním, lze 
předpokládat, že 

v době, kdy jej budete číst, bude 
nouzový stav v platnosti již mož-
ná i dva týdny. Předpokládám, že 
diskuse o tom, co kdo udělal nebo 
rozhodl dobře nebo špatně, budou 
na každodenním pořadu.

Jistě tomu bude i tak, že bude 
zřejmé, že v některých případech 

bylo možné rozhodnout jinak, 
myšleno lépe. Ve svém životě 
jsem jako hejtman i starosta zažil 
několik krizových situací, nikdy 
však takto vážnou. I proto si do-
volím dvě poznámky či prosby.

První mojí prosbou je, aby-
chom si uvědomili, že po bitvě je 
každý generálem. Že rozhodovat 
se v rychlosti a při menším počtu 
informací je vždy obtížnější, než 
rozhodnutí hodnotit posléze v kli-
du a  s  dostatečným množstvím 
informací. Samozřejmě, nežijeme 
v  jednoduchém období, jedním 
z důležitých předpokladů, že vše 
zvládneme, je právě i jistá dávka 
klidu a vzájemné tolerance.

Druhou mojí velkou prosbou 
je potom, abychom se chovali 
všichni maximálně odpovědně 
a abychom mysleli na ty nejstarší 
z nás. Senioři jsou nejvíce ohro-
ženou skupinou, prosím, pokud 
můžete, tak pomáhejte a  umož-
něte jim se v maximální možné 
míře vyhnout rizikovým setká-
ním a rizikovým prostředím. Ne-
chci psát pateticky, ale skutečně 
platí, že bychom se neměli je-
nom ptát, co pro nás udělá stát, 
ale měli bychom si také pokládat 
otázku, zda vše, co je možné, dě-
láme i my a zda se chováme do-
statečně odpovědně a  rozumně. 
Držte se.

Naše lesy

Pavel Janoušek (KDU-ČSL),
zastupitel Kraje Vysočina 

Naše lesy, plíce 
naší republiky, stá-
le trpí. Díky prá-
ci vlastníků lesů, 
kteří se snaží řešit 
kalamitu kůrovce, 

máme šanci na obnovu našich 
lesů. Proto jim také patří veliký 
dík. Jsou však mezi námi také 
vlastníci, kteří se obnově lesa za-
tím nevěnují. 

Přitom je dnes možné využít 
různé podpory. Stát je může pod-
pořit příspěvkem na těžbu. Kraj 
Vysočina zase vydává prostředky 
na oplocenky a podporu zakládá-
ní a obnovu lesů. S těžbou a úkli-
dem lesa souvisí také pálení větví. 
Proto mají krajští hasiči na svém 
webu tlačítko „Pálení klestí“, kde 
je možnost nahlásit termín a mís-
to ohně a  kontakt na člověka, 
který pálení bude provádět. Při 
nahlášení případného ohně ve va-
šem okolí vám tak hasiči mohou 

zavolat – a  pokud jde o  pálení 
klestí, vše se vysvětlí po telefonu 
a zamezí se zbytečnému výjezdu 
hasičů. Tím ušetříte nejen peníze 
za neefektivní výjezd, ale také čas 
hasičů, kteří tak nebudou bloko-
váni pro výjezdy ke skutečně po-
třebným událostem. 

Chci poděkovat všem, kteří 
bojují za obnovu zdravé Vy-
sočiny. A  děkuji všem odváž-
ným lidem, kteří boj s  kůrov-
cem v  kombinaci se suchem 
nevzdávají. 

Střediska rané péče na Vysočině

Miloš Hrůza (ANO 2011),
zastupitel Kraje Vysočina 

V  našem kra-
ji fungují nyní 
tři střediska rané 
péče, která nabízí 
služby rodinám 
s  dětmi s  mentál-

ním, tělesným a  kombinovaným 
postižením a  rodinám s  dětmi 
s  poruchou autistického spektra 
a ohroženým vývojem, a to v Tře-
bíči, Havlíčkově Brodě a  v  No-
vém Městě na Moravě. Posláním 
středisek je poskytování podpory, 

pomoci a provázení rodinám, ve 
kterých vyrůstá dítě se specifický-
mi potřebami od narození do 7 let 
věku. Nejlepším prostředím pro 
život dítěte s postižením je rodi-
na. Poradci rané péče proto dojíž-
dí pravidelně přímo do rodinného 
prostředí na konzultace, posky-
tují rodičům informace ohledně 
speciálních potřeb dětí a  prová-
zejí celou rodinu v  těžké životní 
situaci. Poradci podporují rodiče 
v  porozumění potřebám svých 
dětí, aby děti dokázaly využít 
všechny schopnosti, dovednosti 
a  nadání. Poradci také předávají 

rodině kontakty na návazná zaří-
zení a odborníky, zapůjčují a do-
poručují pomůcky a  potřebnou 
literaturu. Podle kritérií rané péče 
musí být nejméně 75 % činností 
služby poskytováno v  domácím, 
přirozeném prostředí rodiny. 
Všechna střediska na Vysoči-
ně toto plní vzorně a  své služby 
poskytují z  90 % v  domácím 
prostředí. Potěšitelný je i fakt, že 
střediska rané péče na Vysočině 
mají volné kapacity. Rodiny tak 
v  případě potřeby přijmou oka-
mžitě bez nepříjemných čekacích 
lhůt.

Přebytek hospodaření potěší 
řidiče, pacienty i sportovce

Kraj Vysočina hospodaří zod-
povědně a  každoročně řeší, jak 
naloží s  přebytkem hospodaření 
uplynulého roku. Nevyužité pro-
středky z  loňského roku půjdou 
do silnic, nemocnic, hasičům 
i  do sportu. Začátkem roku už 
hejtmanství z  předpokládané-
ho přebytku přerozdělilo téměř 
160 milionů korun, většinu do 
kapitoly doprava, v  březnu rad-
ní a  následně krajští zastupitelé 
rozhodovali o  rozdělení dalších 
277 milionů korun. „Šedesát mi- 
lionů půjde na zkvalitnění lékař-
ské péče, za dalších 50 milio-
nů krajští cestáři opraví silnice, 
70 milionů jsme vyčlenili na ře-
šení kůrovcové kalamity, přes pět 
milionů využijí hasiči-profesio-
nálové na uskladnění pohonných 
hmot pro složky IZS v krizových 

situacích, bezmála dva miliony 
si rozdělí pro aktivity mládeže 
fotbalisté z  Jihlavy a  házenkáři 
z Nového Veselí a téměř 800 tisíc 
využije ZOO Jihlava na vybudo-
vání zimní ptačí expozice,“ přiblí-
žil náměstek hejtmana Kraje Vy-
sočina pro ekonomiku a majetek 
Martin Kukla (ANO 2011). Dal-
ších 20 milionů bude směřovat 
obcím na podporu vybudování 
významných sportovních zařízení 
a o 57 milionů posílí Fond stra-
tegických rezerv. „Fond strate-
gických rezerv jsme prozřetelně 
částkou 800 milionů korun posi-
lovali už během roku 2019. A to 
je dobře, je logické, že v  době 
ekonomického růstu si kraj dělá 
rozumnou rezervu,“ doplnil na 
závěr náměstek Martin Kukla.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

ČISTÁ VYSOČINA  
2020 ZRUŠENA

Z důvodu aktuální situace v ČR přistoupil Kraj Vysočina ke zrušení 
letošního ročníku jarního úklidu přírody. Nebylo to jednoduché 

rozhodnutí, neboť se týká tisíců dobrovolníků, jejichž aktivity a chuti 
pomoci po zimě přírodě od odpadu si velice vážíme.

Vedení Kraje Vysočina

Mýty a fakta o zemědělství 

Nejen v  médiích, ale také 
mezi lidmi se objevují nejrůz-
nější smyšlené nebo zavádějící 
informace a mýty o českém ze-
mědělství. Řada z nich je zalo-
žená na mylných předpokladech 
a  často nedostupných faktech. 
Prostřednictvím série několika 
článků o  zemědělství na Vyso-
čině se pokusíme některé mýty 
vyvrátit a upozornit na všeobec-
ně méně známá fakta.

První mýtus: Zemědělci 
používají hnojiva 
a pesticidy ve velkém

Čeští zemědělci, zemědělce 
z Vysočiny nevyjímaje, prý po-
užívají v  porovnání s  ostatními 
státy tuny pesticidů a průmyslo-
vých hnojiv, a tím u nás dochází 
k chemizaci a poškozování půdy 
a krajiny. Jenže jde o všeobecně 
rozšiřovaný mýtus číslo 1. Graf 
pod článkem jasně ukazuje, že 
v případě Česka je spotřeba pes-
ticidů podle kg účinné látky na 
hektar v porovnání s dalšími stá-
ty poměrně nízká. Zatímco tře-
ba belgičtí zemědělci spotřebují 
přes 8 kg, naši zemědělci něco 
okolo 2 kg na hektar. Důležitý 
je také fakt, že i přes současnou 
sušší periodu dosahují čeští ze-
mědělci velmi dobrých výnosů. 
Kolem roku 2000 byl průměrný 
hektarový výnos obilovin podle 

ČSÚ 4,43 t/ha, za poslední prů-
měrované období narostl na 5,83 
t/ha. „Kdyby zemědělci nepou-
žívali přípravky na ochranu rost-
lin vůbec, dosahovali by daleko 
nižších výnosů a potřebovali by 
mnohem více zemědělské půdy, 
aby nás všechny uživili. Spíše by 
se však stali za současných pod-
mínek nekonkurenceschopnými, 
což by vedlo k dalšímu poklesu 
potravinové soběstačnosti, která 
je pro každou zemi strategickou 
výhodou,“ zdůraznil krajský rad-
ní pro oblast zemědělství Martin 
Hyský (ČSSD). 

Zemědělci kolem Želivky 
omezují používání chemie

Kraj Vysočina trend při-
měřeného snižování používání 
pesticidů a  průmyslových hno-
jiv podporuje. Pozitivní vývoj 
potvrzuje rozhodnutí zeměděl-
ců z okolí vodní nádrže Švihov. 

Šestnáct zemědělských podniků, 
které hospodaří na více než 10 ti-
síci hektarech půdy převážně 
ve druhém ochranném pásmu 
přehrady a  z menší části i  v  je-
jím třetím ochranném pásmu, se 
dobrovolně zavázalo omezit po- 
užívání přípravků na ochranu 
rostlin. „Jejich rozhodnutí si 
vážíme a  plně ho podporujeme. 

Výsledky pilotního projektu Mi-
nisterstva zemědělství budeme 
znát v průběhu roku 2021. A po-
kud bude dosaženo pozitivních 
výsledků, budeme inspirací pro 
další lokality v  oblastech vod-
ních zdrojů po celé České repub-
lice,“ upřesnil na závěr Martin 
Hyský.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Parkování v krajských nemocnicích

Martin Kukla (ANO 2011),
náměstek hejtmana Kraje Vysočina 

Vedle postupné 
modernizace a do-
stavby jednotlivých 
pavilónů krajských 
nemocnic na Vy-
sočině se v krajské 

radě zabýváme i  zkvalitňováním 
doprovodných služeb pro pacien-
ty nebo hosty nemocnic. Osobně 
mě trápí především nedostatek 
parkovacích míst v  areálech ne-
mocnic i v  jejich těsné blízkosti. 
V  tomto směru mám pro spolu- 
občany dobrou zprávu. V případě 

Nemocnice Pelhřimov byla 
v minulosti zásadně posílena ka-
pacita parkování pro zaměstna- 
nce, ale i tak Kraj Vysočina počí-
tá s dalšími místy pro parkování 
v suterénu nového pavilonu dět-
ského, gynekologicko-porodnic-
kého a neurologického oddělení. 
Parkování v  areálu Nemocnice 
Jihlava posílí v  budoucnu 400 
míst v novém parkovacím domě, 
nyní jsme ve fázi zpracovává-
ní, počítáme, že by mohl stát 
v  místech bývalého infekčního 
oddělení. Další parkovací dům 
zvýší parkovací kapacity v areá-
lu třebíčské nemocnice, kde na 

projektu u  pavilonu pro matku 
a  dítě pro více než dvě stovky 
aut velice úzce spolupracujeme 
s  městem Třebíč. Aktivita sa-
motné nemocnice posouvá z ro-
viny úvah k  plánování nového 
parkovacího domu i Nemocnici 
Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina 
už našel v  rozpočtu peníze na 
studii.

Navzdory naší obrovské sna-
ze vyřešit nedostatek parkova-
cích míst v blízkosti nemocnice 
se nedaří uspokojit 100 % par-
kujících. I přesto, že nás limitují 
omezené rozvojové plochy, stá-
le hledáme uspokojivá řešení.

◾ Zemědělci z Vysočiny používají přípravky na ochranu rostlin uvážlivě.
 FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ
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Domov pro seniory Velké Meziříčí
PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Život plný aktivit
Každý měsíc si mohou oby-

vatelé domova přečíst časopis 
Déčko, který vydávají zaměstnan-
ci speciálně pro ně. Po celý rok 
si mohou vybrat z  rozmanitého 
kulturního programu. Oblibě se 
těší Univerzita třetího věku a také 
kulturní akce připravené dětmi 
z  místních základních i  mateř-
ských škol nebo žáky Základní 
umělecké školy Velké Meziříčí. 
Pravidelnými návštěvníky jsou 
také děvčata z výchovného ústavu 

a  žáci praktické školy nebo stu-
denti gymnázia. Každý druhý 
měsíc oslavují senioři společně 
narozeniny s  živou muzikou. Od 
loňského roku pořádá organizace 
Chaloupky pro zájemce z domova 
zahradnický kroužek. Po celý rok 
navštěvují domov canisterapeuti 
se svými psy, jejichž společnost 
si řada klientů oblíbila. Každý tý-
den probíhá v  domově výpůjčka 
knih z knihovny a k dispozici jsou 
také audioknihy. V případě zájmu 
mohou senioři využít individuální 
dopravu služebním vozem samo-
statně s  řidičem nebo s doprovo-
dem personálu. Domov spolupra-
cuje s  římskokatolickou farností. 
Hojně jsou navštěvované páteční 
bohoslužby a duchovní nabízí se-
niorům i  možnost individuálních 
rozhovorů.

Seniory navštěvují 
dobrovolníci

Také dobrovolníci docházejí 
za velkomeziříčskými seniory, 
společně si s nimi povídají, čtou 
nebo hrají deskové hry. Spoluprá-
ci s dobrovolnickými centry Střed 
z  Třebíče a  Kambalou ze Žďáru 

nad Sázavou si pochvaluje ředi-
tel Vítězslav Schrek. „Ceníme si 
našich dobrovolníků, a  to i  těch, 
kteří nás navštíví třeba pouze 
jednorázově. Někteří našim oby-
vatelům připraví kulturní akce, 
jiní nachystají tematické besídky 
nebo jen zahrají a potěší, “ dodá-
vá. Pátým rokem se management 
domova věnuje strategickému 

plánování. Dlouhodobé cíle jsou 
pak společnou dohodou všech 
zaměstnanců, stejně jako třeba 
přijaté hodnoty, které pracovníci 
vyznávají k obyvatelům domova 
i  sami k  sobě navzájem. Vždy 
se snaží, aby se senioři cítili pří-
jemně, pečují o  jejich soukromí 
a také důstojnost. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Vítězný pečený kuřecí supreme

Tajenku křížovky zasílejte do 16. 4. 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: prase visajánské  
Vylosovaní výherci: S. Kabelka, Rožná, J. Pětníková, Pelhřimov, M. Coufal, Třebíč  
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

Obchodní akademie a Hotelová 
škola v Havlíčkově Brodě hostila 
soutěž Kuchař Junior 2020. Nej-
lepší hlavní chod – pečený kuřecí 
supreme s bramborovým pyré 
s lanýžovým máslem, mrkvovým 
pyré, glazovanou zeleninou, žam-
piony a smetanovou omáčkou za 
45 minut uvařila Tereza Pekařová 
ze SOŠ a SOU obchodu a služeb 
z Chrudimi. 

Suroviny:
◾ 4 ks kuřecí supreme ◾ 250 g brambor ◾ 10 g lanýžového másla
◾ 2 dl smetany ◾ 1 dl mléka
◾ 100 g červené cibule ◾ 140 g másla
◾ 3 dl kuřecího vývaru ◾ 1 dl bílého vína
◾ mletý kmín, sůl, pepř, tymián

Kuřecí supreme očistíme, maso osolíme, opepříme a opečeme na 
oleji ze všech stran. Supreme vložíme na plech, přidáme máslo a čerst- 
vý tymián, v troubě dopečeme při 200°C asi 10 minut.

Brambory uvaříme, rozmačkáme, přidáme máslo, smetanu, mléko 
a vyšleháme. Do hotového pyré vmícháme lanýžové máslo a dochu-
tíme solí. Smetanovou omáčku připravíme tak, že si nadrobno nakrá-
jíme červenou cibuli, kterou restujeme na másle, zalijeme ji bílým 
vínem a redukujeme. Přidáme nasekaný tymián, podlijeme kuřecím 
vývarem a znovu zredukujeme. Přilijeme smetanu, necháme zredu-
kovat, přecedíme, omáčku vyšleháme tyčovým mixérem a nakonec 
dochutíme solí. Kompletní postup receptu včetně přípravy mrkvové-
ho pyré, glazované zeleniny a žampionů s cukrovým hráškem a vítěz-
ný předkrm najdete na webu novinykrajevysocina.cz. Dobrou chuť!

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

V rámci projektu Vysočina sklářská je prezentována okružní naučná stezka na Žďársku. Má 20 zastavení a vychází od mostu přes Svratku, míří pod (znění v ta-
jence) a přes České Milovy se vrací zpět. Naučné tabule vyprávějí Příběh okolní krajiny, kde lze pozorovat pozůstatky milovské skelné huti postavené roku 1835. 
Kolem ní vznikla celá osada s množstvím domů, v nichž žily stovky sklářů a dalších řemeslníků. Dodnes se dochoval dům skelmistra, který je nyní krásně opra-
vený, a je možné ho navštívit v rámci Dnů otevřených ateliérů. 

 FOTO: ZDENĚK JANČA, ARCHIV OAHSHB

Česká verze knihy Sousedé v Česku jako první na Vysočině
Lidé z Vysočiny měli začát-

kem března jako první v repub-
lice možnost prolistovat českou 
verzi knihy Sousedé. Za více 
než 400stránkovým knižním 
počinem stojí přes dvacet čes-
kých a  rakouských historiků, 
kteří tak přibližují společnou 
historii obou států. Trojice ze 
čtyř editorů Václav Šmidrkal, 
Ota Kondrád a  Niklas Perzi 
představila knihu v  prostorách 
Oblastní galerie Vysočiny v Jih-
lavě. „Motivace podpořit knihu 

byla ze strany Kraje Vysočina 
opravdu velká. Jsou to naši nej-
bližší sousedé a  mnoho rodin 
z  našeho regionu má své pra-
předky právě v Rakousku, proto 
bychom historii obou zemí ve 
společném kontextu měli znát,“ 
uvedla náměstkyně hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast kultu-
ry a mezinárodních vztahů Jana 
Fischerová (ODS). Kraj Vysoči-
na podpořil vznik knihy částkou 
340 tisíc korun.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Vysočina má vesnice, kterými 
se může chlubit

Historie Kraje Vysočina se 
začala psát v  roce 2000 a  ve 
stejném roce se poprvé volila 
i  Vesnice roku Vysočiny. Vel-
ký celostátní úspěch zazname-
nal v  roce 2003 Vilémov na 
Havlíčkobrodsku. Ten nejenže 
se stal Vesnicí roku 2003, ale 
nakonec zvítězil i  v  celostát-
ním kole soutěže. Její porotci 
tehdy oceňovali především ak-
tivitu a  sounáležitost občanů 
s obcí, ve které v roce 2003 žilo 
přes tisícovku obyvatel. Další-
mi úspěšnými Vesnicemi roku 
z  Vysočiny se staly například 
obce Častrov na Pelhřimovsku, 
Pikárec, Ořechov, Křižánky 

nebo Heřmanov na Žďársku. Ty 
všechny se postupně v průběhu 
let prosadily v celostátním kole 
soutěže. Sám Heřmanov v čele 
se starostkou Pavlou Chadi-
movou v  roce 2017 zopakoval 
úspěch Vilémova a  z  Luhačo-
vic, kde se v posledních letech 
národní finále odehrává, si od-
vezl titul Vesnice roku 2017 
za celou Českou republiku. 
Komise tehdy ocenila, že se tu 
lidé více spoléhají na vzájem-
nou pomoc i zapojení do života 
obce, a proto jsou jejich setkání 
i  pro návštěvníka jako rodinná 
oslava.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

20 LET KRAJE VYSOČINA

◾ Celých dvacet let, od roku 1990 do 2010, se o Vilémov a jeho obyvatele 
starala Jaroslava Dvořáková (na fotce z roku 2003).  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

◾ Cílem česko-rakouského týmu autorů bylo vytvořit populárně-naučnou 
knihu, kterou si rádi přečtou zájemci z řad veřejnosti.  FOTO: LIBOR BLAŽEK

◾ Návštěva canisterapeutů a jejich psů je součástí celoročního programu 
pro seniory.  FOTO: DOMOV PRO SENIORY 

video na  
novinykrajevysocina.cz

Desátým rokem funguje Krajem Vysočina zřizovaný Do-
mov pro seniory ve Velkém Meziříčí v novém moderním 
objektu na ulici Zdenky Vorlové. Domov s kapacitou 
sto tří lůžek nabízí 67 míst seniorům, dalších 36 lůžek 
je určeno v rámci domova se zvláštním režimem pro 
klienty s demencí. O obyvatele, kteří bydlí v jednolůž-
kových či dvoulůžkových pokojích s vlastním sociál-
ním zařízením, pečuje sedmdesát dva zaměstnanců. 
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KOTLÍKOVÉ DOTACE 2020  
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ STÁLE POKRAČUJE - PŘIJEDU, 
ZPRACUJI A PODÁM VAŠI ŽÁDOST O DOTACI 

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

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

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

kondenzační kotel max. 75 % -  95 000 Kč 



Nejbližší prodejna

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

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

KOMPLETNÍ  
NABÍDKA PRSTENŮ NA

WWW. B RI LAS.CZ
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•  neštípané smrkové
•  v délce 2 m nebo 2,5 m

415 Kč/prostorový metr (prm) 

1 kamion = 19 505 Kč 
Při odběru 1 kamionu (47 prm) 
doprava z těžebního místa (z lesa) 
do 50km 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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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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Krajské peníze 
pomůžou Rohozné

Nejvíce postiženou obcí 
Vysočiny, kterou se 10. února 
letošního roku prohnala vichři-
ce Sabine, je Rohozná na Jih-
lavsku. Silný vítr tady poničil 
přes osmdesát domů včetně 
osmi nemovitostí v  obecním 
majetku a podle odhadů starost-
ky Štěpánky Šteflové způsobil 
13milionovou škodu. Vichřice 
poškodila novou i starou hasič-
skou zbrojnici, kapli sv. Václa-
va, budovu bývalé školky, obec-
ní dílny a sklady, budovu pošty, 
ubytovnu a  garáže se skladem. 
„Finanční pomoc ve výši 
1,5  milionu korun, která půjde 
z krajského rozpočtu, má pomo-
ci s  náklady, jež se obci nepo-
daří pokrýt z  vlastních zdrojů, 
pojistky nebo veřejné sbírky,“ 
informoval hejtman Kraje Vy-
sočina Jiří Běhounek (nez. za 
ČSSD), který pomoc navrhl. 
Kraj Vysočina není jedinou in-
stitucí, která se rozhodla lidem 
v  Rohozné pomoci. V  prvních 
dnech po ničivé vichřici obec 
podpořili města, sousední obce 
i  jednotlivci v  rámci veřejné 
sbírky, která potrvá do konce 
března.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Startuje soutěž 
Regionální 
potravina

Výrobci potravin z Vysočiny 
se mohou opět ucházet o uděle-
ní prestižní značky Regionální 
potravina. Do 11. ročníku stej-
nojmenné soutěže se mohou 
hlásit všichni výrobci potravin 
z  Vysočiny, kteří mají do 250 
zaměstnanců. „Přihlášky na pře-
depsaných tiskopisech pro rok 
2020 přijímáme do 16.  dubna. 
Současně si dovolujeme upo-
zornit, že vlivem epidemie může 
docházet k posunu termínů,“ in-
formoval ředitel Okresní agrární 
komory Třebíč Karel Coufal. 

Regionální potravina, která 
se uděluje od roku 2010 s cílem 
podpořit místní výrobce potra-
vin, se vyhlašuje jednou ročně 
v každém ze třinácti krajů Čes-
ka. Soutěží se v devíti kategori-
ích, v každé může zvítězit pouze 
jeden výrobek. Bližší informa-
ce, přihlášky a  metodiku pro 
letošní rok naleznete na webu  
regionalnipotravina.cz. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Narozeninové karnevaly bavily rodiny po 
celé Vysočině a připomínaly 20 let kraje

◾ Tanečky, soutěže, písničky, dárečky, ale také registrace Rodinných a Senior pasů Kraje Vyso-
čina, které přináší řadu výhod včetně slev. V tomto případě se zábavné odpoledne v první břez-
novou neděli odehrálo v Čáslavicích na Třebíčsku. 

◾ Poslední karnevalovou štací byla Velká Losenice na Žďársku, kde se děti proměnily v be-
rušky, princezny nebo indiány. Pátý karneval v Lípě na Havlíčkobrodsku se vzhledem k bezpeč-
nostnímu nařízení neuskutečnil. FOTO: 2X ARCHIV KRAJE VYSOČINA, MILAN ŠUSTR

Čeští biatlonisté bodovali ve sprintech

Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě hostila první březnový víkend Svě-
tový pohár v biatlonu. Čeští sportovci zazářili ve sprintech – Markéta Davidová vy-
bojovala třetí místo a Michal Krčmář si doběhl pro druhý nejlepší výsledek v kariéře 
v podobě čtvrtého místa ve sprintu. Zlaté medaile v hromadném startu si z Vysočiny 
odvezli Norové. Tiril Eckhoffová ovládla závod s hromadným startem žen, do čela 
se dostala už po první střelbě a ani jedna chyba na poslední položce ji nepřipravila 
o  vedení. Druhé místo obsadila Švédka Hanna Oebergová a  třetí skončila Němka 
Franziska Preussová. Johannes Bö přidal ke zlatu ze sprintu ještě cenný kov ze zá-
vodu s hromadným startem mužů. Za norským závodníkem se umístil francouzský 
reprezentant Emilien Jacquelin. Třetí doběhl do cíle Němec Arnd Peiffer.

Dlouholetý reprezentant Michal Šlesingr odjel v  Novém Městě na Moravě po-
slední závod ve své sportovní kariéře. Jelikož se závody kvůli koronaviru konaly bez 
fanoušků, zvažuje alternativní rozloučení se svými příznivci. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Světová biatlonová elita, tentokrát už za podpory tisíců fanoušků, se ve Vysočina Areně 
opět představí v březnu 2021. FOTO: KAROLINA SEDLÁČKOVÁ

Třebíčská průmyslovka bude mít 
cykloboxy

Studenti i zaměstnanci střední průmyslové školy v Třebíči se mohou těšit na dva-
cet nových uzavřených cykloboxů. V letošním roce je u hlavního vstupu do budovy 
vybuduje zřizovatel školy– Kraj Vysočina. Nebude chybět ani samoobslužný servisní 
stojan, který umožní v případě potřeby základní servis nebo dohuštění kol. „Třebíč 
bude pilotním projektem, náklady jsme vyčíslili na 650 tisíc korun. Jsem přesvědče-
na, že to bude další motivace pro studenty i zaměstnance školy, aby do školy a do prá-
ce jezdili více na kole,“ říká náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu Jana Fischerová (ODS). Součástí projektu bude 
i pořízení dvou elektrokol, která budou využívat zaměstnanci školy v rámci mikro-
mobility, tedy v případech, kdy je to efektivnější než usednout za volant automobilu. 
„Areál školy je poměrně rozsáhlý a  elektrokola v  tomto případě velmi dobře po-
slouží,“ míní ředitel Střední průmyslové školy Třebíč Zdeněk Borůvka. Kraj Vysoči-
na chce zároveň inspirovat ostatní organizace a zaměstnavatele, aby začali aktivněji 
přistupovat k podpoře cyklodopravy. Instalaci cykloboxů v minulosti podpořil Kraj 
Vysočina například i u jihlavské ZOO. Sedm cykloboxů využívají od loňského roku 
cyklisté také na třebíčském přestupním terminálu. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Už rok slouží k úschově kol cykloboxy na třebíčském přestupním terminálu.
 FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Mladí konstruktéři programovali roboty z Lega

Nejlepší týmy

Kategorie Open
Jakub Jan Antonů a Vojta  

Janků, ZŠ O. Březiny Jihlava

Kategorie A, jednoduchá 
konstrukce

Tomáš Zeisel a Tomáš Trnka, 
ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory

 Kategorie B, pokročilá 
konstrukce, programování

Dominik Dvořák a Tomáš  
Kolář, Gymnázium Třebíč

Ze stavebnice Lego lze po-
stavit opravdu cokoliv. V soutě-
ži Lego Robot pořádané Krajem 
Vysočina ve spolupráci se spo-
lečností Bosch Diesel Jihlava 
o tom porotu přesvědčily vítěz-
né chlapecké dvojice. Kategorii 
pokročilé konstrukce a  progra-
mování ovládl tým z Gymnázia 
Třebíč – Dominik Dvořák a To-
máš Kolář. „Programování se 
věnuji asi rok ve školním krouž-
ku robotiky. Moje první zkuše-
nost byla s  Ozoboty a  později 
jsem začal programovat roboty 
z Lega. Baví mě možnost vytvá-
řet rozmanité stroje, které vyko-
návají různé činnosti,“ prozradil 
Dominik. 

Speciální Cenu Jany Fialové, 
krajské radní pro oblast škol-
ství, získali Lukáš Kříž a  Hon-
za Daňhel ze Základní školy E. 
Rošického Jihlava. Jejich model 
koncertního podia skupiny Ka-
bát s publikem, pohyblivými čle-
ny kapely, světelnými rampami 
i  profesionálně nazvučenou pro-
dukcí přivedl všechny k velkému 
úžasu. 

Druhého ročníku soutěže se 
zúčastnilo 37 dvoučlenných týmů 
ze sedmnácti základních škol 
a  víceletých gymnázií na Vy-
sočině. Týmy si podle zdatnosti 
mohly vybrat účast v  jednoduš-
ší kategorii dálkově ovládaného 
robota, kategorii autonomního 

◾ Vojta Janků a Jakub Jan Antonů se svým originálním vítězným modelem.  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

naprogramovaného robota plnící-
ho zadaný úkol a nejpokročilejší 
týmy předvedly vlastní funkční 
modely v  open kategorii. „Pod-
poru technického vzdělávání 

považujeme dlouhodobě za prio- 
ritu. Tyto soutěže děti motivují 
a  zároveň rozvíjejí jejich schop-
nosti. Jednou z  nich vyrostou 
opravdu dobří konstruktéři 

a  programátoři,“ shrnula kraj-
ská radní Jana Fialová (ČSSD). 
Partnerem soutěže je společnost 
Bosch Diesel Jihlava.

 EVA FRUHWIRTOVÁ


