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Nejlepší krajští sportovci 
se sešli v olympské aréně
V atmosféře připomínající 
řeckou arénu se na začátku 
dubna uskutečnilo 
ve žďárském Domě kultury 
slavnostní vyhlášení 
nejlepších sportovců Kraje 
Vysočina za uplynulý rok. 
Ocenění se udělovala 
v jedenácti kategoriích.

Mezi zdravotně postiženými spor-
tovci zvítězil plavec Martin Císař 
(SK Vodomílek Jihlava). Junior-
ským kategoriím kralovala díky 
svým loňským výkonům orientač-
ní běžkyně Tereza Čechová (Orien-
tační klub Jihlava) a hokejista há-
jící branku jihlavské Dukly Ja-
kub Škarek. Nejlepším trenérem 
byl podle odborné komise slože-
né z funkcionářů, zástupců klubů 
i sportovních novinářů Petr La-
cek (SK TKD Lacek), který sto-
jí za úspěchy taekwondistů z Vy-
sočiny v tuzemsku i v zahraničí. 
Mezi sportovními kolektivy zvítě-
zili házenkáři TJ Sokol Nové Vese-
lí, jejichž družstvo mužů se vloni 
probojovalo do nejvyšší soutěže. 
Kategorii dospělých ovládla plav-
kyně Tereza Horáková (JPK Axis) 
a fotbalový brankář Jan Hanuš 
(FC Vysočina Jihlava).

Kategorii Sportovní výkon 
roku ovládl olympijský vítěz, 
judista Lukáš Krpálek, těsně 
za ním skončila rychlobruslařka 
a cyklistka Martina Sáblíková 
a fl orbalista Tomáš Sýkora. Cenu 
za přínos pro sport si ze slavnost-
ního předávání odnesl Zdeněk 

Tulis, který už téměř dvacet let 
stojí v čele FC Vysočina Jihlava 
a výrazně tak přispěl k vzestupu 
klubu i fotbalu na Vysočině. 
Nejvíce hlasů veřejnosti získal 
lyžař Matěj Fiala (HB Ski Team) 
a mažoretky z klubu Jannies 
Batelov.

V průběhu večera byl oceněný 
i Alois Bradáč, který celý život 
zasvětil běhání. Získal nejen 
ocenění od města Žďár nad 
Sázavou, ale i pamětní medaili 
hejtmana Kraje Vysočina. 
„Slavnostní večer byl vyvrcho-
lením sportovního roku 2016, 

ve kterém sportovci z našeho kraje 
dosáhli mnoha úspěchů, zejména 
mě pak těší, že máme celou řadu 
nadějí, a tedy jistotu dalších 
úspěchů v budoucnu,“ zhodnotil 
sportovní večer hejtman Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD).

Záchranáři 
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Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
Kraj Vysočina patří dlouhodo-
bě v regionu k několika největ-
ším zadavatelům a investorům. 
Při prostudování krajského roz-
počtu je jasné, že se na tom ne-
změní nic ani v roce 2017. Kraj 
Vysočina má v plánu zahá-
jit stavbu nebo projektovou pří-
pravu minimálně u stovky sta-
vebních akcí, vyjma dopravních 
staveb. V kolonce kapitálové vý-
daje je aktuálně počítáno s ak-
cemi za téměř 680 milionů ko-
run, a to mám na mysli pouze 
vlastní peníze kraje. Nejrušně-
ji bude na krajských školách, 
kde má kraj letos v plánu reali-
zovat 65 akcí za téměř 201 mi-
lionů korun, většina z nich přijde 
na řadu o prázdninách. Jednou 
z výjimek je například stavba tě-
locvičny pro Obchodní akademii 
a Hotelovou školu v Třebíči nebo 
očekávaná stavba hřiště u Gym-
názia v Havlíčkově Brodě. Nej-
dražší stavební projekty, stejně 
jako v minulosti, bude moci veřej-
nost sledovat v krajských nemoc-
nicích. Devět stavebních akcí, 
z nichž nejočekávanější byla de-
molice a stavba nového dětského 
oddělení Nemocnice Nové Měs-
to na Moravě, má pokrýt 330 
milionů korun, pokračuje opra-
va interního pavilonu Nemocnice 
Jihlava a stavba pavilonu chirur-
gických oborů Nemocnice Třebíč. 
Hlavní místo mezi projekty pro 
kulturní organizace drží vybu-
dování nového zázemí a restau-
race v Horáckém divadle Jihlava, 
zahájení stavby Krajské knihov-
ny Vysočiny v Havlíčkově Brodě 
a zpřístupnění nových expozic 
hradu Roštejn – v tomto případě 
pomohou s fi nancováním Evrop-
ské fondy. Výčet by nebyl úplný, 
pokud bychom nezmínili žádnou 
ze staveb pro sociální služby. Už 
nyní se pracuje na dostavbě Do-
mova důchodců v areálu Nemoc-
nice Havlíčkův Brod. 

I díky krajským zakázkám se 
daří regionálnímu stavebnic-
tví. Výsledky této spolupráce 
jsou každoročně vyhodnocová-
ny mimo jiné v soutěži Stavba 
Vysočiny, výsledky ročníku 2016 
budou známy v červnu. Držte 
nám palce!

Josef Pavlík
(nez. za ANO)

náměstek hejtmana 
pro oblast fi nancí 
a majetku

Milan Pilař

Nejlepší sportovkyní kraje roku 2016 je plavkyně Tereza Horáková (uprostřed), druhá (vlevo) Renata Paulíčková reprezentuje kraj v orientačnímu běhu 
a třetí Iveta Jiránková se věnuje taekwondu. Titul sportovec roku předával náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.
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foto na www.iKrajvysocina.cz

Hejtman Jiří Běhounek ocenil společensky odpovědné organizace z Vysočiny
Dvě soukromé společnosti, so-
ciální zařízení a město se od dub-
na pyšní titulem společensky od-
povědná organizace. V sídle Kraje 
Vysočina v Jihlavě převzali zá-
stupci tradičního výrobce lyží 
z Nového Města na Moravě – spo-
lečnosti SPORTEN, české strojí-
renské společnosti zabývající se 
vývojem, výrobou a testováním 
letecké techniky První brněnské 
strojírny Velká Bíteš, města Tře-
bíč a sociálního zařízení Domov 
bez zámku Náměšť nad Oslavou 
originální skleněnou Cenu hejt-
mana Kraje Vysočina za společen-
skou odpovědnost.

Do druhého ročníku soutěže 
vyhlašované Krajem Vysočina 
a partnery se proti premiérovému 
ročníku přihlásilo o pět subjektů 
více – celkem 31 organizací, kterým 
nechybí smysl pro odpovědné 
chování vůči zaměstnancům, 
klientům a v neposlední řadě i pod-
nikatelskému prostředí. „Ocenění 

má za cíl podpořit koncept spo-
lečenské odpovědnosti, která se 
zcela jistě příznivě odráží na rozvoji 
regionu, mění společenské klima, 
zlepšuje životní podmínky a také 
přispívá k ochraně životního 
prostředí,“ vysvětlil hejtman Kraje 

Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD) s tím, že cena vyzdvihuje 
práci všech, kteří se věnují dobré 
praxi ve fi rmách, městech i spo-
lečnostech nad rámec svých 
povinností a rozhodně by o svých 
aktivitách neměli skromně mlčet.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina 
za společenskou odpověd-
nost udělil letos Kraj Vysočina 
ve spolupráci se Sdružením pro 
oceňování kvality subjektům 
působícím v Kraji Vysočina 

za podpory partnerů: Krajské hos-
podářské komory Kraje Vysočina, 
CZESHA – Unie školských 
asociací ČR, KOUS Vysočina, 
z. s., a Vysočina Education, p. o.
 Lucie Pátková

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost si za společ-
nost SPORTEN Nové Město na Moravě převzal od hejtmana Kraje Vysočina 
Jiřího Běhounka a náměstka Pavla Fraňka marketingový ředitel Petr Kutal.
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Výsledky II. ročníku soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina 
za společenskou odpovědnost

Kategorie soukromý sektor 
do 250 zaměstnanců
1.  SPORTEN, a. s., Nové Město 

na Moravě
2.  HBH odpady, Havlíčkův Brod
3.  Rodinný pivovar BERNARD, a. s.,

Humpolec

Kategorie soukromý sektor 
nad 250 zaměstnanců
1.  První brněnská strojírna Velká 

Bíteš, a. s., Velká Bíteš
2.  FRAENKISCHE CZ, s. r. o., Okříšky
3.  ICOM transport, a. s., Jihlava

Kategorie 
veřejný sektor – obce
1.  Město Třebíč
2.  Město Žďár nad Sázavou
3.  Město Humpolec

Kategorie 
veřejný sektor – ostatní
1.  Domov bez zámku Náměšť nad 

Oslavou
2.  Střední průmyslová škola 

Třebíč
3.  Diecézní charita Brno – 

Oblastní charita Jihlava

Most v Třebíči 
je v provozu
Nově zrekonstruovaný Podklášter-
ský most přes řeku Jihlavu v Třebíči, 
jehož demolice odstartovala vloni 
na jaře výstavbu moderní mostní 
konstrukce, se v sobotu 22. dub-
na otevřel pro dopravu i pěší.
Čtyřicet metrů dlouhý jednopólový 

most za zhruba padesát milionů 
z krajského rozpočtu bude proti 
minulosti o jeden jízdní pruh širší, 
s kovaným zábradlím a zdobným ve-
řejným osvětlením. Vrátila se na něj 
z depozitáře i socha svatého Jana 
Nepomuckého. Rekonstrukcí prošlo 
schodiště na kraji mostu směrem 
k bazilice svatého Prokopa. Nový 
most by měl výrazně zjednodušit 
dopravu v centru Třebíče. Milan Pilař

foto na www.iKrajvysocina.cz

Přednášky na Family Pointech
15. 5. 2017, 10.00 Třebíč
16. 5. 2017, 10.00 Havlíčkův Brod
17. 5. 2017, 9.30 Žďár nad Sázavou

Více informací na www.kr-vysocina.cz
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Záchrance roste počet výjezdů
Za posledních deset 
let vzrostl Zdravotnické 
záchranné službě 
Kraje Vysočina (ZZS) 
počet výjezdů zhruba 
o čtvrtinu. Stále častěji 
pomáhají v terénu lékaři 
a záchranáři chronicky 
nemocným lidem 
a seniorům.

Statistiky Zdravotnické záchran-
né služby vykazují rostoucí počet 
volajících občanů, kteří požadují 
ošetření a transport do zdravot-
nického zařízení. Jen v loňském 
roce výjezdové skupiny Zdravot-
nické záchranné služby Kraje Vy-
sočina vyjížděly k 45 tisícům pří-
padů. Podle Petra Novotného, 
náměstka ředitelky ZZS, jde o re-
akci veřejnosti na nabídku služ-
by, která je k dispozici 24 hodin 
denně. V obdobném režimu se 
stejnými dopady fungu-
je v regionu i pět kraj-
ských nemocnic. 
Vytíženost výjez-
dových skupin stá-
le narůstá i přesto, 
že se díky vedení 
kraje podařilo navý-
šit počet výjezdových 
základen a absorbovat tak 
zvýšenou poptávku po předne-
mocniční péči. I tak stále narůs-
tá doba, kdy operační středisko 

nemá k dispozici volnou výjezdo-
vou skupinu k akutnímu zásahu,“ 
říká ředitelka ZZS Kraje Vysočina 

Vladislava Filová.
Vedení ZZS si je 
vědomo toho, že 
řada stavů by měla 
být řešena buď 
návštěvou praktic-
kého lékaře, nebo 

lékařské pohotovost-
ní služby, nicméně však 

upozorňuje, že volající 
laik často nemusí být schopen 
posoudit nutnost zásahu 
záchranné služby a vyhodnotit 

potřebu pomoci na základě tele-
fonického volání je mnohdy velmi 
obtížné. Zdravotnická záchranná 
služba tak bohužel stále častěji 
nahrazuje návštěvu u praktic-
kých lékařů, kteří neordinují 
o víkendech a v některých 
oblastech je jich také nedostatek 
nebo chybí. Další problémo-
vou skupinou jsou specifi cké 
skupiny občanů, kteří vůbec 
neřeší své zdravotní problémy 
návštěvou praktického lékaře 
nebo ambulantního specia-
listy a volají rovnou na tísňovou 
linku 155, která je určena pro 

případy vážného ohrožení života 
nebo zdraví. Ohroženi jsou pak 
pacienti, kteří zásah záchranné 
služby skutečně potřebují a místo 
toho, aby u nich byla výjezdová 
skupina co nejdříve, musí na její 
příjezd čekat déle, protože 
nejbližší výjezdová skupina 
zasahuje u případu, který by bylo 
možné řešit jinak, a tudíž další 
výjezdová skupina vyjíždí ze 
vzdálenější výjezdové základny.

Zdravotnická záchranná služba 
Kraje Vysočina má k dispozici 21 
výjezdových základen rozmístě-
ných po celém regionu.

Opravy silnic budou k nepřehlédnutí
Kraj Vysočina má v plánu v letoš-
ním roce opravit silnice II. a III. 
třídy za více než jednu miliardu 
korun. Některé z plánovaných 
staveb si vyžádají úplné uzavírky 
a většina z nich se neobejde bez 
stanovení objízdných tras.

„V plánu oprav máme aktuálně 
připraveno více než 150 jed-
notlivých akcí, které by měly 
ještě letos zlepšit technický stav 
a bezpečnost krajských silnic 
a mostů. Rozsahem se jedná 
o téměř stejné množství opravo-
vaných komunikací jako v před-
chozích letech,“ říká radní Kraje 
Vysočina pro oblast dopravy Jan 
Hyliš (ČSSD). Přesný přehled 
o uzavírkách je denně aktuali-
zován na www.kr-vysocina.cz/
doprava. 

Petr Palovčík

Opravovaný úsek Objízdná trasa pro vozidla

II/405 průtah Brtnicí
přelom duben–květen

osobní: přes Kněžice
nákladní: po I/38 a dále směr Stonařov a Kněžice

Velké Meziříčí most u poš-
ty 602-028
začátek června

osobní: přes průmyslovou zónu, Třebíčská ulice
nákladní: přes D1 nebo přes Křižanov

II/112 hr. kraje – Košetice
duben–květen–červen

bez rozlišení: přes Lukavec, Vyklantice a Buřenice
následně bude opravován úsek Jiřičky – rozcestí Křelovice a Košetice – Jiřičky

II/361 Jaroměřice n. R. – 
Příštpo
duben–červen

bez rozlišení: po II/152 směr Moravské Budějovice, III/4118 směr I/38 Znojmo, dále 
Zvěrkovice a Hostim, Rozkoš a dále po II/361 

III/018320 Ostrov – 
Opatovice
duben–červenec

bez rozlišení: po III/01832 až po křižovatku s II/150, dále směr Ledeč nad Sázavou, 
Hradec až po křižovatku se silnicí III/34731 až po uzávěru v Opatovicích

II/388 s křiž. I/19 Bystřice 
– křiž. II/387 Vír
duben–červenec

bez rozlišení: II/388 ke křižovatce III/38722, dále po III/38722 ke křižovatce se 
silnicí 1/19, dále po silnici 1/19 přes Lesoňovice do Bystřice nad Pernštejnem ke
křižovatce se silnicí II/388, zde zpět na silnici II/388

Nový Domov důchodců v Jihlavě – kraj žádá o dotaci
Necelých 150 milionů. To je suma, o kterou Kraj 
Vysočina požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR (MPSV) v programu Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb. Peníze by rád 
použil na výstavbu Domova důchodců v Jihlavě v areálu 
krajské nemocnice.
„Jestli budeme v rámci hodno-
cení projektů úspěšní, bude zná-
mo nejdříve na přelomu květ-
na a června,“ sdělil Pavel Franěk 
(ANO), náměstek hejtmana Kra-
je Vysočina pro oblast sociálních 
věcí a nestátních neziskových or-
ganizací. Nový domov pro senio-
ry by navýšil kapacitu pobytových 
služeb na Jihlavsku o 120 míst. Po-
kud vše půjde podle plánu, vyros-
te za heliportem krajské záchran-
ky nejdříve přespříští rok. Objekt, 
vedený jako odloučené pracovi-
ště Domova Ždírec, má mít dvě 
křídla s třemi nadzemními patry. 

Poskytovat bude navíc odlehčova-
cí služby a služby se zvláštním re-
žimem pro seniory s Alzheimero-
vou chorobou.

Kraj o ministerskou dotaci 
neusiluje poprvé. Za pomoci 
příspěvku od MPSV schvále-
ného vloni by měla v průběhu 
května odstartovat stavba nového 
pavilonu Domova důchodců 
v komplexu Nemocnice Havlíčkův 
Brod. Projekt za 123 milionů 
korun nabídne pro seniory 
z havlíčkobrodského regionu 
celkem 109 lůžek ve vzdušných 
pokojích s terasami.

Jak informoval náměstek 
Franěk, kromě těchto dvou inves-
tičních akcí připravují krajští 
zastupitelé tak zvaný PPP projekt 
na modernizaci Domova pro 

seniory v Humpolci a problema-
tice se věnují i jednotlivá města 
jako je Chotěboř, Pacov, Žďár nad 
Sázavou nebo Telč.

Lucie Pátková

Ladovská zima se 
cestářům prodražila
Mechanizace Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny (KSUSV) 
ujela za letošní zimu bezmála 
dvojnásobek kilometrů let před-
chozích. Stejně tak si zasněžené 
silnice a teploty výrazně pod nulou 
vyžádaly využití mnohem více 
posypových materiálů. Vedení 
kraje proto navýšilo z přebytku 
hospodaření rozpočet společnosti 
o 88 milionů korun, které mají tyto 
náklady pokrýt.

„V porovnání se zimou let 2013 
a 2014 najeli silničáři o tři sta 
tisíc kilometrů více a v porovná-
ní s loňskou navíc 160 tisíc km. 
Zvýšené náklady proto považujeme 
za zcela odůvodněné,“ komen-
toval mimořádný příspěvek radní 
Kraje Vysočina pro oblast dopravy 
a silničního hospodářství Jan Hyliš 
(ČSSD).

Zajištění průjezdnosti silnic II. 
a III. tříd si během letošní zimy 
vyžádalo i navýšení množství posy-
pových materiálů. Soli v roce 2015 
spotřebovala KSUV 6,1 tisíc tun 
a v rámci letošní zimy 9,3 tisíce. Při 
porovnání s průměrem posled-
ních čtyř let jde o 45% navýšení. 
Obdobná je situace u inertních 
materiálů. V roce 2013/2014 jich 
spotřebovali silničáři 26 tisíc tun, 
v roce 2015/2016 31 tisíc a během 
poslední zimy celých 46 tisíc tun.

Petr Palovčík

Vysočina 
láká mediky 
na stipendia
Dostatek mladých mediků pro 
nemocnice na Vysočině má zajistit 
nová možnost vyplácení stipendií. 
Ta mohou studentům třetích a vyš-
ších ročníků lékařských fakult zajis-
tit až 50 tisíc korun ročně za příslib 
následného odpracování odpoví-
dajících let v některé z nemocnic 
zřizovaných Krajem Vysočina.

„Důvodem pro zavedení těchto 
stipendií je snaha řešit personální 
situaci v krajských nemocnicích. 
V prvním roce podpory uvolníme 
na tato stipendia zhruba jeden 
milion korun,“ říká náměstek 
hejtmana pro oblast zdravotnictví 
Vladimír Novotný (ČSSD).

Stipendia mohou motivovat 
mediky už od nového akademic-
kého roku 2017/2018. Vysočinské 
vedení přitom zvažuje i další 
možnosti pro zlepšení personální 
situace v nemocnicích. „Diskutuje-
me o programu podpory lékařů pro 
získání atestací a s tím souvisejícím 
zohledněním hodnocení lékařů, 
kteří tvoří zázemí pro vzdělávání 
nové generace,“ uvedl Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD), hejtman Kraje 
Vysočina. Petr Palovčík

Kotlíkové dotace
V dodatečné výzvě na kotlíkové do-
tace bylo před několika dny kladně 
vyřízeno 249 podaných žádostí. Bu-
doucí majitelé nových ekologických 
kotlů si mezi sebe rozdělí téměř 
30 milionů korun. V průběhu květ-
na budou úspěšní žadatelé obesláni 
návrhem smlouvy. Poté, co byl 
rozdělen i zbytek peněz z předchozí 
výzvy, nejsou v současné době 
k dispozici už žádné peníze.

V okamžiku, kdy Ministerstvo 
životního prostředí pošle krajům 
další peníze a bude jasné, za jakých 
podmínek o ně mohou občané 
požádat, bude Kraj Vysočina infor-
movat veřejnost prostřednictvím 
svých www stránek a veřejných 
médií. Petr Palovčík

Vysočina v roce 
2016 hospodařila 
s přebytkem přes 
jednu miliardu
Hospodaření kraje za loňský rok 
v průběžných součtech vykazuje 
disponibilní zůstatek 510 milionů 
korun. Do Fondu strategických 
rezerv přitom už během roku 2016 
vysočinské vedení poslalo 580 
milionů korun. Závěrečný účet je 
tedy v plusu přes 1,09 miliardy.

„Jednoznačně pozitivním rysem 
je, že takto vytvořené rezervy se 
následně směrují do investic, kdy 
bez využití úvěrů a zadlužování 
přispíváme k celkovému rozvoji 
kraje,“ komentoval hospodaření 
náměstek hejtmana pro oblast 
financí a majetku Josef Pavlík (nez. 
za ANO).

S ohledem na zkušenosti z mi-
nulých let a na aktuální potřeby 
Vysočiny bylo rozhodnuto, že 
budou posíleny investice v dopravě 
vzhledem ke zvýšeným nákladům 
na zimní údržbu a na nutné opravy 
komunikací. Pro srovnání – v roce 
2015 hospodařil Kraj Vysočina 
s disponibilním zůstatkem ve výši 
1,180 miliardy korun a v roce 2014 
s 880 miliony korun. Petr Palovčík

Společný nákup 
pro příspěvkové 
organizace 
i krajský úřad
Centrální nákup kancelářských 
a hygienických potřeb a čisticích 
prostředků pro Kraj Vysočina a jím 
zřizované příspěvkové organizace 
odstartuje v letošním roce.

„V loňském roce se konal sběr 
dat, kterého se zúčastnilo 98 
organizací a Krajský úřad Kraje 
Vysočina. Po rozsáhlé analýze, při 
které bylo nutné provést standar-
dizaci podkladů, jsme zjistili, že 
u kancelářských potřeb mohou 
úspory dosáhnout 2,2 milionu 
korun a u hygienických a čisticích 
prostředků 1,8 milionu korun. 
Úspora peněz ale není jedinou 
motivací sjednocení nákupu. 
Důležité je i odstranění administra-
tivní zátěže spojené s opakovaným 
zadáváním zakázek jednotlivými 
příspěvkovými organizacemi, 
přínosem je také možné snížení 
chybovosti při zadávání takových 
zakázek,“ zdůvodnil Vladimír No-
votný (ČSSD), náměstek hejtmana 
pro oblast zdravotnictví, analýzy 
a podpory řízení, RHSD, veřejno-
správní kontroly u PO, přezkoumá-
ní hospodaření obcí.

V současné době vedení Kraje 
Vysočina řeší způsob zapojení 
příspěvkových organizací do této 
aktivity. Milan Pilař

Podpora Turistickým
informačním centrům
I v letošním roce rozdělí Kraj 
Vysočina téměř 1,5 milionu 
korun subjektům na území kraje 
provozujícím Turistická informační 
centra (TIC). Podle náměstkyně 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu Jany Fischero-
vé (ODS) se dostane na všech 
36 žádajících TIC bez ohledu 
na to, zda je zřizuje město, sou-
kromá společnost, nebo fyzická 
osoba. Maximální výše dotace 
mohla činit až 50 tisíc korun 
a TIC za ni mohou pořizovat 
např. navigace, tištěné turistické 
propagační materiály, nové www 
stránky s jazykovými mutacemi, 
ale také nájezdové rampy do TIC 
nebo stojany na kola a lavičky. 
Letos si na nejvyšší podporu díky 
celoroční intenzivní práci sáhlo 
Nové Město na Moravě, Chotěboř 
nebo Počátky.

Jitka Svatošová
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Výjezdů Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina rok od roku přibývá, také proto se záchranáři pravidelně účastní 
cvičení společně s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina.
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Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stőcklo-
vá si přijela prohlédnout plány nového domova pro seniory v Jihlavě.

Jitka Svatošová
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Vysočina hraje na internetu prim
Dvacátý ročník celostátní 
konference Internet 
ve státní správě 
a samosprávě v Hradci 
Králové opět potvrdil, že 
Vysočina umí moderní 
technologie využívat 
maximálně ve svůj 
prospěch.

Uživatelé tzv. elektronických 
veřejných služeb v rámci vy-
hlášené ankety ocenili systém 
elektronického objednávání 
do vybraných ordinací nemoc-
nic Kraje Vysočina eAmbulance 
i zcela novou turistickou aplika-
ci, která od května začne bavit 
návštěvníky Žďáru nad Sáza-
vou. „Je zajímavé, že podob-
ná technologie jako u průvodce 
Žďárem nad Sázavou zatím ne-
byla v ČR nikdy využita,“ říká 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD), který byl 
na největší IT konferenci v ČR 
oceněn titulem osobnost eGo-
vernmentu. Nepřehlédnutelné, 
a tedy po právu i oceněné byly 
i úspěchy tvůrců nových webo-
vých profilů.

Nejlepší webové stránky měst 
má podle celorepublikové poroty 
soutěže Zlatý erb krajská Jihlava 

a mezi obcemi se na třetím místě 
umístily Okříšky. Nové Město 
na Moravě opětovně zaujalo 

s aplikací Otevreno.nmnm.cz 
v kategorii Smart City a nejlepší 
elektronická služba.

Nový blok 
v Dukovanech
Na únorovém zasedání Zastupi-
telstva Kraje Vysočina jsme měli 
mimo jiné k projednání otázku Vy-
jádření podpory výstavbě nového 
bloku v elektrárně Dukovany.

Jsem velice rád, že si byli všich-
ni vědomi závažnosti tohoto bodu 
a ten byl následně všemi přítom-
nými zastupiteli napříč politickým 
spektrem podpořen. Energii po-
třebujeme všichni a ani přesvěd-
čení odpůrci elektrárny doma ne-
svítí loučemi. Možná někdo může 
namítat, že můj názor je ovlivněn 
mojí dlouholetou prací na této elek-
trárně, ale jiné možnosti, které šet-
ří životní prostředí místo využití já-
dra, v republice nemáme. A zda by 
se někomu líbilo mít zde například 
uhelnou elektrárnu, která by vypro-
dukovala několik milionů tun CO

²
 

a nebo zastavěnou půdu solárními 
panely, toho člověka je mi upřím-
ně líto.

Elektrárna Dukovany pokryje 
spotřebu všech domácností v celé 
ČR a z mezinárodních kritérií pat-
ří mezi 20 % nejlépe provozovaných 
elektráren na světě. Dalším vel-
mi důležitým aspektem, hovořícím 
pro výstavbu nového bloku a pokra-
čování v provozu, je zaměstnanost 
v našem regionu. Stačí se podívat 
na prázdné haly bývalých výrob-
ních podniků a zrušená zemědělská 
družstva. Elektrárna Dukovany je 
jedním z mála dobře fungujících 
podniků a omezení, nebo dokonce 
zrušení provozu by mělo nedozírné 
následky.

Na závěr chci všem občanům po-
přát hezké a klidné chvíle s přichá-
zejícím jarem a lidem, kteří roz-
hodují o výstavbě nového bloku 
v Dukovanech, méně diskuzí a více 
konání, protože čas neúprosně běží.

Slovo zastupitele

Marek Nevoral 
(KSČM)

zastupitel 
Kraje Vysočina

Když nestojí zástupy před branami…
„Komu se tu nelíbí, ať jde, před 
branami stojí spousta jiných!“ 
tato slova jsem v začátku své 
lékařské kariéry slýchal od tehdej-
ších ředitelů nemocnic. Ano, ještě 
před 10 lety čekala řada absolven-
tů na místo lékaře v oboru, který 
si vysnila, řadu měsíců. A nejeden 
mladý lékař či lékařka museli na-
konec zvolit jiný obor, než jakému 
si původně přáli se věnovat, jinak 
by byli bez práce. K vytoužené 

odbornosti se jim pak někdy poda-
řilo dostat oklikou, ale stálo je to 
mnoho úsilí i času.

Uplynulo pár let a jsme v úplně 
jiném příběhu. Nemocnice napříč 
republikou – a Vysočinu nevy-
jímaje – žehrají na nedostatek 
lékařů i sester, na venkově již 
citelně chybějí praktičtí lékaři, 
dětští praktici, o zubařích nemlu-
vě. A na fronty čekatelů o tuto 
práci můžeme asi na dlouho 

zapomenout. Pro vedení nemoc-
nic i oddělení není jednoduché 
se s touto situací vyrovnat. 
Na webech nemocnic je dlouhý 
seznam volných pozic. A volní 
zdravotníci v nedohlednu.

Starostové píší na všechny mož-
né strany s cílem obsadit uvolněné 
místo ve venkovské ordinaci. Co 
s tím? Je třeba si pravdivě přiznat, 
že jednoduché řešení neexis-
tuje. Bohužel se dlouho nikdo 

v naší zemi nezabýval věkovým 
průměrem lékařů, neúnosnou 
mírou přesčasové práce zdravot-
níků, vysokou mírou stresu mimo 
jiné i z narůstající administrati-
vy, nevyhovujícím vzdělávacím 
systémem těchto profesí. Čeká 
nás v tomto ohledu hodně práce 
na všech úrovních, včetně té 
krajské.

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

Veřejná doprava 
Vysočiny
Kraj Vysočina má největší hustotu 
obcí ze všech krajů a co se týká 
délky silnic, je v přepočtu na jed-
noho obyvatele také na jednom 
z prvních míst.

I proto je nákladné a složité 
zajistit pro pokud možno všechny 
obyvatele Vysočiny kvalitní doprav-
ní dostupnost. Zároveň je jasné, že 
pro život zejména v menších obcích 
je fungování kvalitní hromadné 
dopravy zásadně důležité. Kraj 
Vysočina si to uvědomuje a vyna-
kládá na zajištění veřejné dopravy 
ročně zhruba 600 milionů korun.

S rozvojem informačních 
technologií se Kraj Vysočina nyní 
snaží opět vrátit k pokusu připravit 
projekt většího propojení veřejné 
drážní (vlakové) a veřejné silniční 
(autobusové) krajské a veřejné 
městské dopravy. 

Již dnes je jasné, že pokud má 
propojení všech druhů veřejné do-
pravy přinést kvalitnější dopravní 
obslužnost občanům Vysočiny, 
zvýší se roční náklady na její 
fungování o desítky milionů korun. 
Domnívám se, že je potřeba si to 
již při přípravě projektu „Veřejná 
doprava Vysočiny“ uvědomit.

Zároveň je také potřeba mít 
na paměti, že nutnou podmínkou 
pro případnou úspěšnou realizaci 
propojení všech druhů veřejné 
dopravy na Vysočině jsou podrob-
né, často i opakované konzultace 
se zástupci měst a obcí a jejich 
důsledné a pečlivé vyhodnocení.

Miloš Vystrčil (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina, senátor
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„Neskromně věříme, že se nám eAmbulanci podaří rozšířit do celé republiky. Musíme však zlomit mírný odpor lékařů. 
Musím konstatovat, že nejvíce sil věnujeme v současné době komunikaci s nimi, pro užívání této on-line služby potře-
bují více argumentů než pacienti,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Petr Palovčík

Když se pomíjí data
Nemyslím si, že by vzájemné 
vzkazy přes média byly za rámec 
neproduktivní půtky, která čtenáře 
až tolik nepoutá, ale když bývalý 
soudruh náměstek Pavlík v březno-
vém vydání napadl moji argumen-
taci o nákladovosti složení Rady 
kraje srovnáním s platy uvolněných 
předsedů v článku Když chybí argu-
menty, dovolím si jeho pozornost 
napřít k nedostatkům jeho „rádoby 
brilantního“ početního úkolu.

Jde o to, že se účelově omezil jen 
na komparaci platů, ale do svého 
malého počtáře opomněl zakalku-
lovat to, že noví funkcionáři rady 
mají na rozdíl od bývalých předsedů 
k dispozici každý svoji asistentku, 
kancelář a služební vozidlo. Sám by 
měl vědět, co to stojí, tak to tak-
ticky přehlédl, a proto mu dopočet 
nákladů v rovnici chybí! Mimo to 
je i počet uvolněných členů rady 
nyní o jednoho vyšší, než tomu bylo 
do jeho angažmá v kraji. To se to 
potom počítá, když nezahrnu, co se 
mi do příkladu nehodí.

Nebudu hatit náměstku Pavlíkovi 
početním hašteřením jeho ekono-
mickou invenci, ať si sám do rovnice 
dosadí všechny srovnatelné uka-
zatele a může na tomto místě svůj 
nepřesný příspěvek opravit i s čísly.

Chápu, že až vyjde (stane-li se 
tak vůbec) tento příspěvek, pak 
laskavý čtenář bude mít už dávno 
jiné starosti, ovšem náměstek Pavlík 
s odpovědností za krajské peníze se 
do té doby alespoň procvičí v po-
čtech a to se přece u takové funkce 
může hodit, ne?

Ostatně, kdyby mlčel – mohl 
zůstat filozofem!

Milan Plodík (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina

Informační technologie mění komunikaci ve zdravotnictví
České zdravotnictví elektronizu-
je. Usnesením vlády ČR z loňské-
ho roku byla schválena Národní 
strategie elektronického zdravot-
nictví na období 2016–2020. Za-
vedení eHealth v České republi-
ce podporují zástupci lékařských 
profesních komor a sdružení, 
státní správy, zdravotních pojiš-
ťoven i zdravotnických zařízení. 
V době globální elektronizace se 
IT stává součástí medicíny. Zdra-
votníci potřebují přístup ke zdra-
votnické dokumentaci pro po-
skytnutí správné péče, pacientům 
předepsání nebo vyzvednutí 
léků v zahraničí poskytne kom-
fort. Propojení všech centrálních 

i roztroušených informačních 
systémů zajišťuje, že pacien-
ti, lékaři, nemocnice, pojišťovny 
i státní správa budou mít k dis-
pozici stejné informace pro léč-
bu, její kontrolu i řízení. Vyloučí 
se duplicita vyšetření, přístupná 
bude historie zdravotní péče. Pa-
cient bude kontrolovat svoje me-
dicínská data a rozhodovat, kdo 
a jak je použije. Systém poskyt-
ne i statistická data o nemocnosti 
a trendech v léčebné či ošetřova-
telské péči. 

Kraj Vysočina propaguje 
eHealth v České republice. 
Pracovní skupina krajského 
odboru informatiky pod vedením 

Petra Pavlince vypracovala 
koncepci eHealth Kraje Vysočina 
v roce 2009. Využívají ji poskyto-
vatelé zdravotnické péče v oblasti 
ekonomické a logistické, ale 
i ve službách pacientům, výměnou 
zdravotnických informací mezi 
nemocnicemi. Kraj Vysočina 
úspěšně podal projektovou žádost 
v rámci koordinovaného přístupu 
členských zemí EU. Předmětem 
projektu je vybudování Národního 
kontaktního místa pro eHealth 
pro Českou republiku a zapojení 
České republiky do celoevrop-
ského mechanismu výměny 
zdravotnických dat pro službu 
pacientský souhrn jako země při-

jímající i poskytující. V lednu 
2017 byl na Odboru informatiky 
Krajského úřadu Kraje Vysočina 
vytvořen multidisciplinární tým 
složený z odborníků v IT technolo-
giích, legislativy a medicíny, který 
pracuje na projektu NIX-ZD.
CZ. V období let 2017 až 2020 
bude navrhovat, implemento-
vat, testovat a následně i spouštět 
provoz Národního kontaktního 
místa pro eHealth. S projektovým 
týmem spolupracují partnerské 
organizace, kterými jsou Minis-
terstvo zdravotnictví ČR, Zdra-
votnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, Nemocnice Jihlava 
a Asociace krajů ČR.

www.zzsvysocina.cz

Pozvánka na tradiční   DĚTSKÝ DEN
V sobotu 27.5. 2017 od 8 - 12 hodin v sídle organizace
na ulici Vrchlického 61, Jihlava.

Akce se koná ve spolupráci s Nadačním fondem KRYŠTŮFEK.
Hravé dopoledne moderuje Milan Řezníček.

TĚŠÍME SE NA VÁS

Bezplatně poradí 
ohledně úspor energií
Tepelné čerpadlo, solární ohřev, 
izolace, dešťová voda, fotovoltaika, 
biomasa. Dnes se na každého, kdo 
staví nový dům nebo zefektivňuje 
stávající bydlení, valí celá řada 
možností. Aby se člověk zorien-
toval v nových a často nevyzkou-
šených technologiích, je dobré se 
poradit s odborníky. Proto jako 
předseda senátního Podvýboru 
pro energetiku a dopravu vítám 
založení nového Energetického po-
radenství EKIS ve Velkém Meziříčí. 
Služba určená občanům, veřejné 
správě i podnikatelům je zdarma, 
středisko sídlí na náměstí. Osobně, 
přes telefon i on-line vám tam 
poradí kvalifi kovaní energetičtí 
poradci.

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

Obyvatelé z Věcovska 
přispěli na sanitku
Nemocnice v Novém Městě na Mo-
ravě obnovuje vozový park sanitních 
vozů; stáří sedmnácti sanitek, které 
ročně najedou přes čtyřicet tisíc ki-
lometrů, je v současnosti v průměru 
třináct let. „Obnova je nezbytná pro 
větší spolehlivost nových vozů i pro 
zvýšení bezpečnosti a pohodlí pa-
cientů,“ připomíná Miroslava Peško-
vá, vedoucí dopravní zdravotní služby.

Na nákupu nové sanitky, kterou 
nemocnice převzala v závěru března, 
se podíleli sponzoři z firem, měst, 
mikroregionů, ale přispěli i jednotliv-
ci. Mezi nimi i obyvatelé z Věcovska. 
Sbírku ve Věcově, Odranci, Koníkově, 
Roženeckých Pasekách, Míchově a Ji-
mramovských Pavlovicích organizoval 
Jaromír Šauer. „Nákup sanitky pro 
novoměstskou nemocnici nám není 
lhostejný. Proto jsem po okolních 
obcích vylepil letáky a požádal jsem 
obyvatele o pomoc,“ přiblížil svoji 
aktivitu Jaromír Šauer, který získal 
od zhruba třiceti dárců 15 555 Kč. 
Dárci celkem věnovali na nákup sanit-
ky v hodnotě přes 1,1 milionu korun 
částku 715 603 Kč. „Vážíme si této 
podpory. Jsme rádi, že službu, kterou 
zdravotní služba poskytuje, vnímá 
veřejnost jako potřebnou,“ uzavřela 
Věra Palečková, ředitelka nemocnice.

 Milan Pilař
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Vysočina zná své Truhláře 2017
Čtrnáct žáků ze sedmi škol v kraji 
se na konci března sešlo v dílnách 
Střední průmyslové školy a Střed-
ního odborného učiliště Pelhři-
mov, kde se utkali o krajský titul 
Truhlář 2017. Odborná soutěž tes-
tuje jak teoretickou znalost oboru, 
tak zručnost. Praktickým úkolem 
letošního 14. ročníku bylo vyro-
bit podle výkresové dokumenta-
ce dřevěnou poštovní schránku. 
Vítězem se stal domácí Jiří Pipek, 
na druhém místě skončil Vác-
lav Naebauer z VOŠ, OA a SOUT 
Chotěboř a třetí příčku po sečte-
ní bodů z obou částí obsadil dal-
ší mladý truhlář z Pelhřimova Jan 
Mimra. „Všichni tři nejúspěšněj-
ší účastníci obdrželi mimo jiné 
hodnotné ceny v podobě ručního 
elektrického nářadí, které dozajis-
ta využijí při své profesi,“ podotk-
la Jana Fialová, radní Kraje Vyso-
čina pro oblast školství, mládeže 
a sportu.

Lucie Pátková

Země živitelka
Vyrábíte kvalitní a chutné potraviny? 
Nabídněte je ostatním. Kraj Vysoči-
na ani letos nevynechá mezinárodní 
agrosalon Země živitelka, který se 
koná na sklonku srpna na Výstavišti 
v Českých Budějovicích. Jsou na něj 
zváni všichni zájemci z řad země-
dělců a potravinářů, kteří mají chuť 
prezentovat a prodat své výrobky. 
„Chceme dát možnost výrobcům 
z našeho regionu prezentovat roz-
manitost jejich nabídky a vyzkoušet 
si atmosféru výstavy,“ vysvětluje 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
zemědělství a životního prostředí 
Martin Hyský (ČSSD).

Země živitelka se uskuteční 
od 24. do 29. srpna, přičemž 
vystavovatel si pouze přiveze své 
výrobky a nehradí žádné poplat-
ky za účast; vjezd do areálu mu 
organizátoři povolí. Zájemci, kteří 
mají o tuto akci zájem, se mohou 
do 20. května obrátit na koordiná-
torky Lenku Vondrovou nebo Jitku 
Merunkovu na telefonních číslech 
564 602 209 nebo 562 602 365.

Jitka Merunková

Seriál akcí zaměřených na bezpečnost 
na silnicích odstartoval

V březnu začal další ročník 
akce Bezpečná Vysočina. Žáci 
základních škol z Jihlavy, Telče, 
Moravských Budějovic či Bystřice 
nad Perštejnem si po ránu oblékli 
refl exní vesty a s dopravními 
policisty Policie ČR kontrolovali 
vozidla a jejich řidiče. Tradiční 
kampaň má co nejvíce snížit počty 
dopravních nehod a všem účast-
níkům silničního provozu, včetně 
chodců, připomenout jeho zásady 
a pravidla.  Petr Palovčík

V dílně SPŠ a SOU Pelhřimov mladí řemeslníci vyráběli soutěžní dřevěné 
poštovní schránky. 
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7.–11. srpna 2017
Kampus Raabs
Více informací a přihlašovací formulář na
www.jungeuni-waldviertel.at

Příjem přihlášek od 18. 4. 2017.

Čistou Vysočinu letos zajistilo 
na 22 tisíc dobrovolných pracantů
Celých čtrnáct dubnových 
dní mělo bezmála 
22 tisíc dobrovolníků 
na úklid Vysočiny. Tolik 
zájemců se totiž přihlásilo 
do letošního devátého 
ročníku tradiční akce Čistá 
Vysočina spojené s jarním 
úklidem přírody.

Do úklidu se zapojilo 163 obcí, 
ale vyrazili i žáci a studenti z více 
než 120 středních, základních, ale 
také mateřských škol. Výjimkou 
nebyli ani pracovníci soukromých 
fi rem a členové nejrůznějších 
spolků nebo jednotlivci. Ti všichni 
byli vybaveni pytli na odpadky, 
průhlednými na plasty a černými 
na ostatní komunální odpad, 
aby zbavili odpadků veřejná pro-
stranství v obcích i městech, ale 
také škarpy u silnic napříč celou 
Vysočinou.

Ruku k dílu přiložili i členové 
Rady Kraje Vysočina. „Čistá 
Vysočina je výjimečnou příleži-
tostí, jak ukázat, že nám na okolí, 
ve kterém žijeme, opravdu záleží. 
Byl jsem překvapený, co všechno 
jsme u silnice, ale například 
i v blízkosti lesa objevili,“ nechal 
se slyšet náměstek hejtmana 
pro oblast regionálního rozvoje 
Pavel Pacal (SPV), ke kterému se 
připojili kolegové náměstci Pavel 

Franěk (ANO), Vladimír 
Novotný (ČSSD), ale 
i ředitel Krajského úřadu 
Kraje Vysočina Zdeněk 
Kadlec nebo radní 
Martin Hyský (ČSSD). 
„Čistá Vysočina, kterou 
organizujeme v rámci 
aktivit Zdravého Kraje 

Vysočina, je jed-
noznačně nej-

masovější akcí 
v historii kraje. 
Letos doufáme 
v nižší počet 

tun sesbíra-
ných odpadků, 

což by znamenalo, 

že se situace zlepšuje a potvrzuje 
pozitivní trend do budoucna,“ 
doplnil krajský radní pro oblast 
životního prostředí a politik 
projektu Zdravý Kraj Vysočina 
a místní Agenda 21 Martin Hyský 
s tím, že výsledky by mohly 
být známé na přelomu května 
a června. Milan Pilař

Za dohledu dětí policisté kontrolovali doklady, technický stav vozidla a pro-
váděli dechovou zkoušku. Kdo měl  vše v pořádku, dostal od žáků základních 
škol sladký bonbon, v opačném případě byl dárek kyselý.
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Plné znění personální inzerce na www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa.
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel 
nejpozději dne 10. 5. 2017 do 12.00 hod.

Plné znění personální inzerce na www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa.
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději dne 9. 5. 2017 do 12.00 hod.

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na pozice

úřednice/úředník
na úseku koncepcí 
a řízení projektů 
životního 
prostředí odboru 
životního prostředí 
a zemědělství
s místem výkonu práce 
Seifertova 24, Jihlava

požadujeme
  VŠ vzdělání v magisterském studijním programu 
zaměřeném na ekologii
  znalost příslušných zákonů: 129/2000 Sb., 
185/2001 Sb., 114/1992 Sb.
  vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečli-
vost a spolehlivost
  řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu 
řídit služební vůz při výkonu svěřených pracov-
ních činností

výhodou
  znalost zákona č. 500/2004 Sb., zkouška zvláštní 
odborné způsobilosti na úseku hospodaření 
s odpady a nakládání s obaly na úseku ochrany 
přírody a krajiny
  zkušenost ze zpracování koncepcí, strategií, plá-
nů odpadového hospodářství, s řízením projektů 
využívajících podpory z OP, zkušenosti v oblasti 
veřejné správy, uživatelská znalost GIS, ArcInfo

nabízíme
  pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní 
úvazek, 10. platovou třídu
  zahájení pracovního poměru nejdříve 1. 7. 2017

úřednice/úředník
na úseku 
přezkoumání 
hospodaření obcí 
odboru kontroly
(dvě pozice) s místem 
výkonu práce Seiferto-
va 26, Jihlava

požadujeme
  VŠ vzdělání v bakalářském programu nebo vyšší 
odborné vzdělání
  praxe v oblasti fi nančního auditu, fi nanční kont-
roly, rozpočtového hospodaření nebo účetnictví 
nejméně 3 roky
  znalost zákonů 129/2000 Sb., 128/2000 Sb., 
420/2004 Sb., 250/2000 Sb.,
  znalost účetnictví územních samosprávných 
celků a jejich příspěvkových organizací
  řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu 
řídit služební vůz při výkonu svěřených pracov-
ních činností

výhodou
 VŠ vzdělání ekonomického zaměření
  zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní 
činnosti při fi nančním hospodaření územních 
samosprávných celků a jeho přezkumu

nabízíme
  pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní 
úvazek, 10. platovou třídu
  zahájení pracovního poměru ihned po ukončení 
výběrového řízení
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8 let Čisté 
Vysočiny = 135 tisíc 

dobrovolníků = 
640 tun odpadu

Radní Kraje Vysočina se hned po Velikonocích zařadili mezi dobrovolníky akce Čistá Vysočina, aby uklidili odpadky 
podél silnice z Jihlavy na Brtnici v úseku za Sasovem.
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Další akce Bezpečné 
Vysočiny
Vážení kamionů 
se žáky středních škol 
2. května
Jihlava CÚ Střítež
11. května
letiště Havlíčkův Brod
16. května
Jihlava CÚ Střítež
23. května
letiště Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina pořádá veřejné projednání Koncepce rozvoje silniční sítě 
na území Kraje Vysočina a posouzení jejích vlivů na životní prostře-
dí (SEA), které se koná ve čtvrtek 11. května 2017 od 10.00 v sídle Kraje 
Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava, zasedací místnost D 2.03.

 Více informací na www.kr-vysocina.cz

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

foto na www.iKrajvysocina.cz
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Recept 

Kuličky kozího sýra na červené řepě a salátu 
z celeru Kuchařů Vysočiny Junior 2017
Přinášíme recept na předkrm 
mladých nadějných kuchařů, 
kteří zvítězili v soutěži pořádané 
Obchodní akademií a Hotelovou 
školou Havlíčkův Brod – Kuchař 
Vysočiny Junior 2017 open. Ingre-
dience a postup odtajnili vítězové 
Iveta Vokurková a Jan Koudela 
z OA, SZŠ a SOŠS Jihlava.

Na čtyři porce potřebujeme:
300 g červené řepy, 300 g celeru, 
200 g jablek, 500 ml vody, 100 ml 
červeného vína, půl lžíce soli, jed-
nu celou skořici, pepř bílý mletý, 
150 g vlašských ořechů, citron, 
160 g kozího sýra, 50 ml balzami-
cového octa, olivový olej, dvě lžíce 
majonézy a na ozdobu salát frissé 
a výhonky z červené řepy

Oloupanou červenou řepu 
nakrájíme na kostky a dáme vařit 
do osolené vody s červeným 
vínem a celou skořicí. Uvařenou 
řepu nastrouháme a dochutíme. 
Oloupaný celer a jablka nastrou-

háme, dochutíme a smícháme 
s majonézou. Vlašské ořechy 
položíme na plech, který vložíme 
do konvektomatu/trouby na
10 minut na 160 °C a necháme 
opražit (v troubě to bude trvat 
déle). Poté ořechy necháme 
vychladnout a roztlučeme je. 
Následně z kozího sýra vytva-
rujeme kuličky, které obalíme 
v ořeších. Za pomoci tvořítka 
uděláme na talíři slzy z červené 
řepy a z celeru s jablky, přidáme 
kozí sýr a ozdobíme přelitím 
olivového oleje, balzamikem, 
ořechy, salátem frissé a výhonky 
z červené řepy. Dobrou chuť!

Lucie Pátková

František Kožík vysokoškolským studiem následoval otce a stal se v roce 1931 doktorem práv. Další dva roky studoval ještě na filozofické fakultě a zároveň byl 
mimořádným posluchačem dramatické konzervatoře. Po vojně nastoupil do rozhlasu v Brně a po třech letech odešel do Prahy jako rozhlasový dramaturg, pak 
dvě desetiletí jako dramaturg Čs. filmu. Jeho rozsáhlá a žánrově … (TAJENKA) knižních titulů. Tvořil lehce, měl cit pro dramatický efekt a scénické vidění reality.

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 nebo e-mailem na adresu  noviny@kr-vysocina.cz 
do 5. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se 
jmény výherců. Tajenka minulé křížovky:  dosahovaly téměř až k Opavě.  Výherci minulé křížovky: Natálie Poláčková, Dvořáková Eva, Milan Haruda. Výhercům blahopřejeme!

Autorství: Mar-
tin Němeček Omamné látky Předtím Chemická 

značka berylia
Vzácný radio-
aktivní prvek Vsakování Druh palmy

Ukazovací 
zájmeno střed.

rodu

Pomoc:   MIRA,  
TORA.

Manilské 
konopí

Uježděná část 
cesty (nářečně)

Slůvko 
dovtípení Přitakání Mravouka Napomínat

Vyřídit 
zavazadla 

(do letadla)

Tatarský 
náčelník

Konec tajenky

Začátek 
tajenky

Nadměrná 
hrdost

Citoslovce 
kvílení

Býv. SPZ okresu 
Tábor

Poukázka

Juviové ořechy
Ve svém bytě

Ostrovan
Slezská řeka

Spojka (jenže)
Bodná zbraň
Člen kočov- 
ného kmene

Pytlákovy 
nástrahy 

Kancelářská 
zkratka

Tamhleti
Latinská spojka

Zrní určené 
k setí

Výtvor sochaře
Švédská 

automobilka

Islámské 
rodové tradice

 Předloha

Vodní  proud
Opuštěná

Poledníková 
značka

100 °C
Sražená vodní 

pára
Záhady Osudové 

znamení

Starořímská 
mince

Jihoamerické 
morče

Německy 
„červený“

Zkr. Min. 
zdravotnictví
Nerozhodně 

v šachu

A sice
Nemoc  kloubů

Ženské jméno
Zárodek

Předložka 
(opak do)

Značka 
americia

Dovednost 
(zast.)

Pokrač. tajenky

Písmeno řecké 
abecedy Příbuzná Konec modlitby

Kuchaři Vysočiny Junior jsou talentovaní žáci z Jihlavy
Kuchařské duo z OA, SZS a SOŠS 
Jihlava Iveta Vokurková a Jan Kou-
dela si v soutěži Kuchař Vysočiny 
Junior 2017 open vyvařili první 
místo. V soutěži organizované 
Obchodní akademií a Hotelovou 
školou Havlíčkův Brod připravili 
kuličky kozího sýra na červené 
řepě a salátu z celeru jako předkrm 
a hlavní chod v podobě fi látka ze 
pstruha s holandskou omáčkou 
na restované zelenině s brambo-
rovo-citronovým pyré a porazili 
dalších devět soutěžních týmů 
z Kraje Vysočina a partnerských 
škol ze Slovenska.

„Soutěžní atmosféra byla skvělá, 
žáci i jejich odborný pedagogický 
doprovod si přijeli pro nové zkuše-
nosti, které určitě získali. Předseda 
poroty Lukáš Ende – komisař 
z Asociace kuchařů a cukrářů ČR, 

ale ani šéfkuchař Pavel Mareš je 
nešetřili, zato jim předali mnoho 
praktických rad a doporučení, jak 
v úspěšném vaření pokračovat,“ 

informovala krajská radní Jana 
Fialová (ČSSD), která odborníky 
ze své pozice náročného zákaz-
níka doplnila v porotě. Hodnotili 

vzhled pokrmu, originalitu i úroveň 
prezentace, druhá tříčlenná porota 
složená z pedagožek gastrooborů 
krajských středních škol se pak 
zaměřovala na práci v kuchyni. 
„Na začátku jsme si moc nevěřili, 
ale dopadlo to nad naše oče-
kávání,“ svěřila se Iveta Vokur-
ková hned po vyhlášení vítězů. 
„S nápady, co vařit, přišla naše 
paní mistrová Dana Veselá a my 
jsme si pak jídla sami dolaďovali, 
stihli jsme je uvařit před soutěží jen 
třikrát,“ doplnil Jan Koudela.

Druzí v soutěži kuchařů skončili 
Jakub Dejmek a Ondřej Šibůrek 
z Obchodní akademie a Hotelové 
školy Třebíč a bronz patří Lukáši 
Kocmanovi a Ondřeji Prchalovi 
z domácí Obchodní akademie a Ho-
telové školy Havlíčkův Brod. 

Lucie Pátková
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U Havlíčkova Brodu je jeden 
z nejstarších mostů v Česku
Před osmi stoletími toho na úze-
mí dnešní Vysočiny bylo jen málo. 
Přinejmenším jedna důležitá věc 
se ale v regionu nacházela. Ha-
berská stezka – klíčová trasa, spo-
jující v raném středověku Čechy 
s Moravou.

Když pak na dnešním Havlíč-
kobrodsku vznikly první vesnice 
a města, z Haberské stezky se 
začaly odpojovat různé odbočky, 
aby regionální obchodníci 
klíčovou trasu co nejvíc využili. 
Jedna z odboček – nejspíš kolem 
roku 1225 – začala spojovat 
tehdejší Smilův (dnes Havlíčkův) 
Brod a Polnou.

Poutníci ale při cestě mezi 
těmito dvěma obcemi pravidelně 
řešili nepříjemný problém – 
museli se totiž brodit přes říčku 
Šlapanku, která cestu protínala. 
S touto obtíží se ale vyrovnávali 

nejspíš jen do konce patnáctého 
nebo počátku šestnáctého století. 
Tehdy totiž poblíž dnešní Věžnice 
vznikl kamenný most.

Kdo ho nechal postavit a kdy, 
není jasné. Písemné prameny o tom 
totiž žádné svědectví nepřinášejí. 
Historikové ale soudí, že most, 

který nese jméno U Lutriána, je 
starší než přemostění v nedalekém 
Ronově (to vzniklo s jistotou 
v šestnáctém století).

Věžnice se tak může chlubit, 
že se jen nedaleko od ní nachází 
jeden z nejstarších českých 
mostů. Starší byly prokazatelně 
jen pražské mosty na Vyšehradě, 
Juditin a Karlův, pak most v Písku, 
ve Velharticích a také dva později 
rekonstruované mosty v Dobřví 
a Ralštejně.

Most U Lutriána je poměrně 
malý, má tři oblouky, vystavěn 
byl z lámaného a neopracova-
ného kamene. Do současnosti 
se dochoval ve velmi dobrém 
stavu. Turisté se k němu nejsnáze 
dostanou po silnici z Věžnice nebo 
po modré turistické značce ze 
Šlapanova nebo z Kamenné.

Jiří Svatoš
Přes most dříve vedla asfaltová silnice. Asfalt byl ale odstraněn při rekon-
strukci v roce 2004.
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Iveta Vokurková a Jan Koudela převzali od radní Kraje Vysočina Jany Fialové 
sadu profesionálních nožů a vyvařili si ocenění v podobě skleněné kuchař-
ské čepice Kuchař Vysočiny Junior 2017.
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Osobnost regionu

Telč se stala Františku Kožíkovi 
celoživotní láskou
Městem šťastných lá-
sek a jezerní růží – tak 
pojmenoval spisova-
tel František Kožík 
ve svých dílech klenot 
jihozápadní Moravy 
Telč. „Každý z Vás 
má někde na světě 
kout, kde je jeho srdce 
doma. Já mám takový 
domov v Telči. Bylo by 
snadné psát o tomto 
městě ve verších 
a vymýšlet mnoho básnických 
přirovnání – o krásné schovance 
Vysočiny, o začarované princez-
ně s rudými jeřabinami, o jezerní 
růži. Ale velký cit mluvívá vždy 
prostě… Ano, v Telči jsem býval 
v dětství nejšťastnější, a pro-
to jsem nejženštějšímu mezi 
moravskými městy zůstal věrný,“ 
vyznal se spisovatel František 
Kožík, autor osmdesáti knih, kte-
rý se rozžehnal s tímto světem 
před dvaceti lety – 
5. dubna 1997.

Narodil se 16. května 1909 
v Uherském Brodě. Do Telče 
se každým rokem vracel. Jeho 
dědeček tu byl soudcem a malý 
František k němu a k babičce 
jezdíval na prázdniny. Ale těšil 
se sem i jako dospělý, aby, jak 

říkával, si mohl 
sáhnout na kliku 
domu, kterou tak 
rád brával do ruky, 
když sem jezdil 
jako chlapec. Telči 
věnoval i sbírku 
básní Město 
vzpomínek a poe-
tické povídání Až 
přijdete do Telče. 
V roce 1994 byl 
jmenován za celo-

životní propagaci Telče čestným 
občanem města.

Kožík byl nejen vynikajícím 
prozaikem, básníkem, dramati-
kem a autorem knih pro mládež, 
ale také skvělým vypravěčem, 
častým účastníkem besed se 
čtenáři.

Na jedné takové akci v Třebíči 
jsem ho poznal osobně a zjistil, 
že oba máme, ač věkem vzdále-
ni, něco společného. Byl to onen 
dům na telčském náměstí. I já 
měl prarodiče, kteří tam bydleli, 
i můj dědeček zde byl soudním 
radou. Z této skutečnosti vzniklo 
posléze naše přátelství, jehož 
jsem si vždy nesmírně vážil 
a na něž mi zbyly ty nejkrásnější 
vzpomínky. 

Pavel Kryštof Novák

František Kožík

Vítězové soutěže S Vysočinou do Evropy 
poletí v létě do britského Brightonu
Průběžná školní kola, ale také fi nálový 
test a následnou prezentaci v anglic-
kém jazyce na téma Přírodní a kulturní 
dědictví Kraje Vysočina v krajské sou-
těži S Vysočinou do Evropy zvládl 
nejlépe Ondřej Dacer z Gymná-
zia Vincence Makovského se 
sportovními třídami Nové 
Město na Moravě, druhá 
byla jeho spolužačka 
Monika Daňková a jako 
třetí si dvoutýdenní 
jazykový pobyt ve Velké 
Británii, v přímořském městě 
Brighton užije Michael Koudela 
z Gymnázia Žďár nad Sázavou.

„Oceněná trojice podávala 
nejvyrovnanější výsledky v rámci celé 
soutěže. Podařil se jim test i prezentace 
v anglickém jazyce, porotu přesvěd-
čili jednoznačně. Přeji jim šťastnou 
cestu do Anglie a mnoho nezapome-
nutelných zážitků,“ vzkázala radní 
Kraje Vysočina pro oblast školství Jana 
Fialová (ČSSD).

„Už jsem si vyzkoušel účast v sou-
těži Poznej Vysočinu a teď před matu-

ritou jsem si jako dárek nadělil první 
místo v této středoškolské soutěži. 
Jsem rád za každou příležitost zlepšit si 
angličtinu, protože se mi bude hodit při 
budoucím studiu informatiky,“ svěřil 

se Ondřej Dacer, který překonal 
213 svých středoškolských 

soupeřů a stanul na pomy-
slné první příčce. „Také 
jsem absolvovala soutěž 
pro žáky základních škol, 
ale tahle středoškolská 

varianta je daleko nároč-
nější. V budoucnu bych svou 

angličtinu ráda využila při studiu 
zahraničních vztahů nebo zahraničního 
obchodu,“ prozradila stříbrná Monika 
Daňková, se kterou souhlasil i Michael 
Koudela, třetí z vítězů. „Prezentace 
před spolužáky byla hodně náročná, 
pracovat s trémou sebere hodně sil,“ 
doplnil Michael, který plánuje studovat 
informatiku, ale prý se může ještě hod-
ně věcí změnit. Další, v pořadí 9. ročník 
soutěže pro studenty středních škol 
vyhlásí Kraj Vysočina opět na podzim. 
 Lucie Pátková
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Hlasování 
onejlepší 

prezentaci zvolilo vítězkou Lindu Sharabati zGymnázia Havlíčkův 
Brod.

foto na www.iKrajvysocina.cz
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6 cm 5 x 5 cm
100 cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 45,00 Kč 48,00 Kč
160 cm 48,00 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 58,00 Kč
200 cm 59,00 Kč 64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 15,50 Kč
125 cm  1,6/2/13 17,50 Kč
150 cm  1,6/2/14 19,00 Kč
160 cm  1,6/2/15     20,00 Kč
160 cm  1,6/2/23     26,00 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné, 

sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!!  Doprava zdarma.

PLETIVO

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659

www.prodej-pletiva.cz
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Volejte 568 420 203, 777 263 979 

briket a uhlí

www.uhelnapaliva.cz 

na kotel 

na Bílinské 
uhlí 

Automatický kotel Alfa 
= komfort a efektivita 
TOPÍ NA UHLÍ A PELETY

Neváhejte s nákupem nového kotle
84
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Zavolejte a domluvte si bezplatnou informační schůzku 725 774 710!

Přednáška ZDARMA 
„Jak na učení bez mučení“

Jihlava
25. 4. 2017 v 17:00 
23. 5. 2017 v 17:00

 Pelhřimov
27. 4. 2017 v 16:00

Havlíčkův Brod
25. 4. 2017 v 17:00 
9. 5. 2017 v 17:00

Neváhejte a přihlaste 
se na přednášku!

725 774 710
www.basic.cz

Dyslektik neznamená hlupák
Mgr. Iva Nováková, Časopis „Zdraví a krása“
Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory krás-
ným větám, které čtete ve studijním plánu 
svého dítěte, realita je taková, že jeho handi-
capt ve škole skoro nikoho nezajímá. Dyslektik, 
dysgrafik, či majitel jiné podobné poruchy? 
Pro některé učitele prostě hlupák, který poma-
lu čte a ještě pomaleji chápe. 

Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se doma učí 
dlouhé hodiny, ovšem výsledky ve škole tomu 
rozhodně neodpovídají. Jakoby vůbec nechá-
palo, co čte, natož, aby dokázalo text někomu 
přetlumočit. Nakonec vám nezbude nic jiného, 
než denně nastudovat několik předmětů a zno-
vu je dítěti odvykládat. Což o to, pokud trénu-
jete na pozici učitele v základní škole, není to 
na škodu. Jsou-li vaše ambice přece jen trochu 
jiné, zřejmě vás několikahodinová denní ztráta 
zrovna nadšením nenaplňuje...

 Zázrak? Asi jo...
„Co jsem ve škole nepochopil za pět hodin, 
i když jsem popsal 15 stránek, pochopil jsem 
v Basicu za deset minut. (Popsal jsem dva 
řádky).“ student, 14 let

„Míša je těžký dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik 
s diagnózou LMD. Těžko se soustřeďuje, trpí po-
ruchou chování a učení. Vyzkoušeli jsme všechny 
možné prostředky - terapie, domácí učitele atd. 
- bohužel s chabým výsledkem. A najednou se 
stal zázrak; objevili jsme BASIC a učitelku, která 
má výjimečné schopnosti. Během letního inten-
zivního kurzu se Míša zlepšil zázračně: plynule 
si čte, ve psaní používá diakritiku, kterou dříve 
úplně opomíjel. Největší radost mi udělal, když 
cca po dvoutýdenní terapii jsem ho našla doma 
s knížkou v ruce, kterou neodložil přes hodinu 
a přelouskal prvních 30 stran. Teď vidím syna 
spokojeného, šťastného. Děkujeme!!!“ paní N.

Desítky stránek popsaných podobnými 
vzkazy jsem četla jako ve snách. Že by oprav-
du existovala alternativa denního únavného 
doučování? Zní to skoro jako zázrak. Roz-
hodně po těch letech, co doma bojujeme 
s poruchou učení.

Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že Stu-
dijní centrum Basic, o.p.s. (www.basic.cz) 
pomáhá dětem a studentům jakéhokoliv 
věku zvládat problémy se čtením, psaním či 
pravopisem pomocí specializovaného indi-
viduálního doučování. Na základě dosavad-
ních výsledků se zdá, že i tyto děti máji šanci 
zařadit se mezi úspěšné studenty a zajistit si 
tak uplatnění v životě. 

No, nebudu přehnaný optimista, který věří, 
že si tento program najde v dohledné době 
cestu do našich základních škol. Ale díky bohu, 
my si můžeme najít cestu k němu. 
 Iva Nováková

Studijní centrum BASIC
Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01
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Moderní architektura kráčí dopředu mílovými kroky.  
Každý si může udělat vlastní představu, zda všechny kroky  
vedou správnými směry. Stejně jako v oblasti módy, má každý  
z nás odlišný pohled také na různé stavby či projekty – můžeme 
být nadšenými fanoušky, ale i zarytými odpůrci. Je ale nepochyb-
né, že některé materiály a výrobky využíváme bez ohledu na to, 
zda se z našeho pohledu jedná o stavbu krásnou, anebo méně 
krásnou. Jedním z těchto materiálů a výrobků jsou i hliníkové 
stavební výplně – okna, dveře, stěny či fasády. Jejich nadčasový 
vzhled i kvalita nachází své místo ve spouště staveb nejen  
v Kraji Vysočina. 

Společnost PKS okna a.s. je jedním z dodavatelů hliníkových 
výplní v ČR. Dlouhodobě si buduje na českém trhu pozici  
tradičního českého výrobce s vlastním výrobním zázemím  
a vlastní distribuční obchodní sítí s celorepublikovou působností. 
Svojí činností, spojenou s dosažením cca 640 mil. Kč ročního 
obratu, se firma v současnosti řadí do skupiny největších výrobců 
oken v rámci ČR. Výrobu hliníkových výplní (oken, dveří, stěn, 
fasád) má ve svém sortimentu od roku 1995.   
 
Mnohem více realizací, nejen s hliníkovými okny,  
si můžete sami prohlédnout na: 
www.pksokna.cz/reference

PKS okna a.s. 

Brněnská 126/38  
591 01 Žďár nad Sázavou 

tel:  566 697 301 
e-mail: okna@pks.cz  

www.pksokna.cz

Hliníková okna patří do 
moderní architektury 

Hotel, Humpolec - hliníková PKS okna

Vysočina aréna, Nové Město n. Mor. - hliníková PKS oknaMěstské lázně, Nové Město n. Mor. - hliníková PKS okna
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Úzká pračka

Indesit IWSC
51251 C ECO EU
Energetická třída A+ • hloubka 42 cm • pro až 
5 kg prádla • 1 200 ot/min • 16 programů praní 
• odložený start • ochrana proti přetečení
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Motor: 800W/24V

73 316,-

SLEVA 
40 %

 Jihlava, Fritzova 4 | |  | |
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Mistrovství Evropy
o prázdninách
v Počátkách
u Chotěboře
Nejlepší piloti z celého kontinentu 
se v první polovině srpna sjedou 
na Vysočinu. Na letišti v Počátkách 
u Chotěboře se totiž uskuteční 
evropský šampionát v akrobatic-
kém létání. Podle organizátorů se 
ho zúčastní asi 80 pilotů.

Zájem o pořádání mistrovství Ev-
ropy v letošním roce přitom neměla 
jen Česká republika, usilovalo o něj 
taky Polsko, Maďarsko a Rumun-
sko. Počátecké letiště ale zaujalo 
hlavně kvalitou zázemí.

Ještě před evropským šampio-
nátem – konkrétně v polovině 
června – se v Počátkách usku-
teční také otevřené mistrovství 
republiky. A pořadatelé předpo-
kládají, že evropská špička dorazí 
i na něj. Závodníci si totiž budou 
chtít vyzkoušet, v jakých podmín-
kách budou závodit o evropské 
medaile.

Jiří Svatoš

VSTUPENKY  �WWW.MTB2017NMNM.CZ  SOUTĚŽ!  �WWW.MTB2017NMNM.CZ/SOUTEZ/    
    

  /MTBNMNM/       /MTB_NMNM/       /MTB_NMNM/       YOUTUBE.COM/MTBNMNM  

ZAŽÍT SVĚŤÁK 
JE NEJVÍC!

PÁTEK 18.00 - 20.00  SHORT TRACK EXHIBICE  18.15 ŽENY, 19.00 MUŽI

SOBOTA 10.00 - 23.00  CROSS COUNTRY OLYMPIC  10.00 MUŽI U23, 13.15 ŽENY ELITE

NEDĚLE 10.00 - 16.00  CROSS COUNTRY OLYMPIC  10.00 ŽENY U23, 13.15 MUŽI ELITE

BIRELL MTB NIGHT RACE (SOBOTA 21.00), NABITÁ EXPO ZÓNA, CYKLO-ATRAKCE 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ, EXHIBICE, BIKE PARTY

SP MTB NMNM 2017_inzerce 230x105mm_bez partneru.indd   1 31.3.2017   20:38:48

Fotoohlédnutí: Sportovec Kraje Vysočina 2016

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek předává ocenění v kategorii sportovní výkon 
roku 2016 otci fl orbalisty Tomáše Sýkory.

Náměstek hejtmana Pavel Pacal a radní Jana Fialová s vítězi kategorie Junior – chlapci: 2. tenista Zdeněk Kolář, 
1. Jakub Škarek (cenu přebíral otec) a 3. skokan o tyči Jan Švec.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek předává ocenění veřejnosti Mažoretkám Jannies Batelov.Při vzdušné akrobacii na šálách se mnohým tajil dech.

foto na www.iKrajvysocina.cz
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Hasičské stovky 
znovu v Třebíči
V sobotu 13. května poměří 
v Třebíči svoji zručnost a rych-
lost dobrovolní i profesionální 
hasiči a hasičky z celé republiky 
ve třech věkových kategoriích 
v závodu v Běhu na 100 metrů 
s překážkami. „Také letos je zá-
vod součástí seriálu Český pohár 
2017 v běhu na 100 m s překáž-
kami a v Třebíči začíná. Loni se 
třebíčský závod vydařil a hned 
v úvodu sezony mohli diváci a fa-
noušci vidět šestnáctkové časy 
v mužské kategorii, sedmnáct-
kové časy žen a pěkné výkony 
dorostenců. Nejeden závodník si 
v Třebíči dal svůj osobní rekord,“ 
popisuje František Pešťál, jeden 
z pořadatelů ze SDH Budíkovice.

Závody se konají v sobotu 
13. května na atletickém sta-
dionu TJ Spartak Třebíč. První 
závodník vyběhne v 9.00. Pro 
děti bude k dispozici nafouknutý 
skákací hrad a diváci mohou 
soutěžit ve stříkání ze džberovek 
na plechovky na čas.
 Milan Pilař

Běh Jarmily Kratochvílové ovládli běžci z Keni
Více než 150 závodníků 
se o Božím hodu 
velikonočním vydalo 
na trať Běhu Jarmily 
Kratochvílové, který 
letos už po třiatřicáté 
hostil Golčův Jeníkov 
a okolní obce. 
Patnáctikilometrovou trať opět 
nejrychleji absolvovali závod-
níci ze zahraničí. Nejrychlejší 
byl Keňan Joel Maina Mwan-
gi, který do cíle dorazil za ne-
celých 47 minut. Jeho krajané 
obsadili také zbylé dvě pozice 

na stupních vítězů.Nejrychlej-
ší z Čechů byl čtvrtý Jan Janů, 
Kraj Vysočina pak nejlépe re-
prezentoval Leoš Pelouch. Zá-
vodník chotěbořského sportov-
ního klubu na vítěze ztratil pět 
a půl minuty a doběhl sedmý.
Podobně jako v minulých le-
tech se na start závodu postavi-
la taky řada běžců, jejichž hlav-
ním cílem bylo závod dokončit. 
Mezi ně patřil třeba i nejstarší 
startující Vincent Mojžíš, kte-
rý se narodil v roce 1937. Pat-
náctikilometrovou trať zvládl 
za dvě a čtvrt hodiny.

Jiří Svatoš

fo
to

: R
 M

ed
ia

Náměstkyně hejtmana Jana Fischerová blahopřeje v cíli svému kolegovi z Rady Kraje Vysočina Pavlu Pacalovi, v poza-
dí hejtman Jiří Běhounek.

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/

vysocinakraj


