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V Jihlavě a Havlíčkově Brodě 
mají bezpečné nemocnice

Hned dvě krajské 
nemocnice z Vysočiny 
se se svými projekty 
umístily na stupních 
vítězů 10. ročníku celo-
státní soutěže Bezpečná 
nemocnice. 
Druhé místo patří Nemocni-
ci Jihlava za projekt Softwa-
rová podpora identifikace in-
fekcí spojených s poskytová-
ním zdravotní péče a pomyslný 
bronz převzali zástupci Nemoc-
nice Havlíčkův Brod za projekt 
Barevné rozlišení lékových sku-
pin – nejvyšší standard bezpe-
čí. Vítězství si z Horáckého di-
vadla Jihlava ve druhé polovině 
ledna odvezlo vedení Ústřed-
ní vojenské nemocnice – Vo-
jenské fakultní nemocnice Pra-
ha za projekt Multidisciplinární 

tým paliativní péče. V konku-
renci 20 zdravotnických zaří-
zení s 22 přihlášenými projekty 
obhájila nemocnice prvenství 
z minulého roku.

Nad soutěží, do které se 
v tomto ročníku přihlásilo 

historicky nejvíce projektů, už 
tradičně převzal záštitu hejtman 
Kraje Vysočina. Oceněným 
na slavnostním večeru v Ho-
ráckém divadle Jihlava osob-
ně pogratuloval, stejně jako ná-
městek ministra zdravotnictví 

Roman Prymula. „Tématem 
letošního ročníku je Bezpečí 
ve zdravotnictví – nekonečný 
příběh? Chtěli jsme se zaměřit 
na otázku, kam se za deset let 
posunula bezpečnost ve zdra-
votnictví. Moderní medicína 
totiž kromě obrovského množ-
ství nových klinických poznat-
ků, léků i technologií přináší ta-
ké řadu nových rizik, jak pro 
pacienty, tak pro zdravotníky,“ 
připomněl hejtman Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD).

Cenu hejtmana Kraje Vyso-
čina a finanční odměnu od spo-
lupracujícího partnera soutě-
že firmy Johnson & Johnson 
v celkové výši 150 tisíc korun 
získalo šest zdravotnických za-
řízení. Peníze využijí na odbor-
né vzdělávání lékařského a ne-
lékařského personálu.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

STRANA 8
Kraj Vysočina prezentoval 
svoje krásy na veletrhu

STRANA 3
Krajští radní bilancují 
uplynulý rok 

STRANA 2
Vysočina se pyšní čistým 
ovzduším

STRANA 2

ÚVODNÍ SLOVO

Máme to 
za sebou 

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

Hned po vánočních a novoroč-
ních svátcích jsem potkal jed-
noho kamaráda, který mě vítal 
slovy: „Tak už to máme za se-
bou, všechen ten úmorný kaž-
doroční kolotoč.“ Ale já musím 
říct, že novoroční období vní-
mám i jinak. Je to i doba klidu 
a odpočinku, doba, kdy je pros-
tor hodnotit svoje resorty, svoji 
práci a službu občanům. 

Po mnoha diskuzích se po-
vedlo Kraji Vysočina realizovat 
řadu zásadních investic ve zdra-
votnictví, shodli jsme se na sti-
pendiích pro lékaře, pro střed-
ní zdravotnický personál, na ná-
borových příspěvcích a vyřešili 
několik krizových situací. Závěr 
roku byl obdobím náročným, 
ale zajímavým. To, že jsme 
mohli v klidu bilancovat, zasta-
vit se na kus řeči s kamarády 
a třeba se věnovat rodině s poci-
tem, že veřejné služby v našem 
kraji fungují, vyžadovalo mno-
ho práce. Práce zaměstnanců 
všech našich krajských organi-
zací. Ve zdravotnictví samozřej-
mě lékařů, sester a dalšího zdra-
votnického a nezdravotnického 
personálu. A jako člověk zod-
povědný právě za zdravotnictví 
Kraje Vysočina bych chtěl prá-
vě jim poděkovat. Poděkovat 
za vstřícnost, empatii, komuni-
kaci, spoustu péče a času, který 
nám, případným pacientům, vě-
nují. Ne vždy se na všem shod-
neme, ne vždy se naplní naše 
představy nebo plány, ale zdra-
votnictví v kraji je dostupné, 
moderní a srovnatelné se služ-
bou nabízenou v Evropě. A to 
právě díky lidem, kteří v něm 
pracují. Proto jim a jejich rodi-
nám do toho roku nadcházející-
ho přeji hodně optimismu, síly, 
štěstí a zdraví. 

To vše platí samozřejmě i pro 
všechny občany našeho kraje. 

❚ Šek v hodnotě 25 tisíc korun předal hejtman Jiří Běhounek řediteli havlíčkobrodské nemocnice Davidu Rezničenkovi, doktorce Ladě Novákové a do-
centce Ladě Cetlové. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Vysočinští hasiči 
mají od ledna 
nového šéfa

 Ředitele Hasičského zá-
chranného sboru Kraje Vy-
sočina Petra Beneše, který 
v závěru minulého roku ode-
šel po pěti letech ve funk-
ci do penze, s Novým rokem 
vystřídal dosavadní vedou-
cí oddělení KOPIS Jiří Ně-
mec. Ještě v prosinci se oba 
muži sešli. Generální ředi-
tel HZS ČR Drahoslav Ry-
ba za přítomnosti hejtmana 
Kraje Vysočina Jiřího Bě-
hounka jmenoval nového ře-
ditele a odcházejícímu podě-
koval za obrovský kus prá-
ce. Sám hejtman Kraje Vy-
sočina navíc Petru Benešovi 
už v polovině prosince udě-
lil krajskou bronzovou me-
daili za dlouholetou prá-
ci pro složky integrované-
ho systému. „S Petrem Be-
nešem je spjatá významná 
kapitola profesionálních ha-
sičů na Vysočině. Za ty roky 
jsme se stali přáteli a zvládli 
jsme hned několik mimořád-
ných situací. S novým ředite-
lem Jiřím Němcem se otevírá 
další kapitola hasičů na Vy-
sočině. Práci krajského ře-
ditelství však dobře zná a já 
věřím, že se manažerských 
úkonů zhostí úspěšně,“ ne-
chal se slyšet Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).

Devětatřicetiletý plu-
kovník Jiří Němec pracuje 
u HZS KV od března 2001. 
Je absolventem Univerzity 
Jana Amose Komenského, je 
svobodný a bezdětný.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Nejrychlejší novoroční 
dítko přišlo na svět v 1:53

Prvním miminkem narozeným 
v roce 2018 v Kraji Vysočina 
je Kryštof z Třebenic na Tře-
bíčsku. Na svět přišel v tře-
bíčské nemocnici jako prvoro-
zený syn maminky Jany a ta-
tínka Petra. Rodičům prvního 
občánka kraje byl osobně po-
blahopřát hejtman Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD).  „Je to ta-
ková malá tradiční pozornost, 
ale důležitější pro každé mi-
minko je přítomnost rodičů, 
kteří ho mají rádi,“ pozname-
nal hejtman.

První narozené miminko do-
stává už od roku 2004 od Kraje 

Vysočina šek a šperk ve zna-
mení Kozoroha.  

Loni byl prvním miminkem 
chlapec Antonín - narodil se jen 
tři minuty po půlnoci v Nemoc-
nici Jihlava. IVANA JELÍNKOVÁ

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj

Pořadí oceněných nemocnic

1.  Ústřední vojenská nemocnice 
– Vojenská fakultní nemocnice 
Praha: projekt Multidisciplinár-
ní tým paliativní péče

2.  Nemocnice Jihlava, p. o.: 
projekt Softwarová podpo-
ra identifikace infekcí spoje-
ných s poskytováním zdravot-
ní péče

3.  Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.:
projekt Barevné rozlišení léko-
vých skupin – nejvyšší standard 
bezpečí

4.  Všeobecná fakultní nemocnice 
v Praze: projekt Zásahová sku-
pina ve Všeobecné fakultní ne-
mocnici v Praze

5.  Masarykův onkologický ústav: pro-
jekt Standardizace aseptických po-
stupů obrázkovou metodou

6.  Nemocnice Třinec, p. o.: projekt 
Bezpečná medikace

Více se o vítězných projektech 
dočtete na webu krajských novin: 
novinykrajevysocina.cz. 

Počty narozených dětí 
v roce 2017 v krajských 
nemocnicích:
Jihlava  1260
Havlíčkův Brod 1428
Třebíč 1270
Pelhřimov 559
Nové Město na Moravě 831

❚ Kryštof s maminkou Janou a tatínkem Petrem. FOTO: PETR PALOVČÍK

O K R E S  J I H L AVA
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Hlasujte v anketě 
Manželství bez mýtů
Příspěvková organizace Psycho-
centrum – manželská a rodinná 
poradna Kraje Vysočina se při-
pojuje k Národnímu týdnu man-
želství, který začíná 12. úno-
ra, a připravila anketu souvise-
jící s letošním mottem Manžel-
ství bez mýtů. „Vybrali jsme 
základní mýty a chceme zjis-
tit, jaký z nich nejvíce ohrožu-
je manželství. Hlasovat bude 
možné od 12. února až do kon-
ce dubna v sídle Kraje Vysočina 
na ulici Žižkova 57 v Jihlavě,“ 
informovala ředitelka psycho-
centra a poradny Olga Hinko-
vá. Mýty pracovníci centra de-
finovaly tři – v manželství jsou 
partneři „jedno tělo, jedna du-
še“, v manželství se partneři ne-
hádají a nevěra znamená konec 
manželství. Výsledky ankety 
zveřejní 15. května na Den ro-
din na www.psychocentrum.cz 
a ve Zpravodaji Krajského úřa-
du Kraje Vysočina.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Pětileté měření 
potvrdilo čistotu 

ovzduší
V Kraji Vysočina je čisté ovzdu-
ší. Potvrzují to dlouhodobá měření 
jeho kvality, za která jen v posled-
ních pěti letech úřad zaplatil téměř 
sedm milionů korun. „Ve srovná-
ní s jinými kraji můžeme opravdu 
prohlásit, že máme na Vysočině 
čistý vzduch. Ve sledovaném ob-
dobí nebyly až na jedinou výjim-
ku překročeny imisní limity ani 
nemusela být vyhlašovaná smogo-
vá situace,” potvrdil krajský radní 
pro oblast zemědělství a životního 
prostředí Martin Hyský (ČSSD).

Všechno ale není úplně růžové. 
„Určité rezervy ještě máme v pří-
padě polétavého prachu zejmé-
na v zimním období v topné se-
zóně. Zapracovat je potřeba také 
na snížení množství benzo(a)py-
renu. Nemůžeme se nechat uchlá-
cholit dobrými výsledky, pros-
tor ke zlepšování stále je,” dopl-
nil Hyský.

Projekt měření kvality ovzdu-
ší trval pět let a data byla sbí-
rána na čtyřiadvaceti místech 
v kraji. Informace a údaje z mě-
ření jsou k dispozici na webo-
vých stránkách s adresou 
www.ovzdusivysocina.cz. Z úda-
jů vedle dalšího vyplývá, že kon-
centrace oxidu siřičitého jsou 
dlouhodobě po celém kraji nízké. 
Za posledních pět let nebyl v kra-
ji překročen imisní limit pro tro-
posférický ozón ani limit pro ben-
zen. „Za hlavní důvody čistého 
vzduchu na Vysočině lze považo-
vat velmi malé zastoupení těžkého 
průmyslu, dlouhodobou orientaci 
území spíše směrem k zeměděl-
ství a lehkému průmyslu a znač-
nou  rozlohu lesů na Vysočině, 
která také přispívá k čistotě ovzdu-
ší,” vyjmenoval Hyský.

Kraj bude v průběžném a dlou-
hodobém sledování ovzduší po-
kračovat i v dalších letech.

  IVANA JELÍNKOVÁ

 Kraj vyhlásí 
21 grantů a rozdělí 

67 milionů
Rozvojový Fond Vysočiny roz-
dělí letos šedesát sedm milionů 
korun. Nejvíce peněz půjde 
na grant Rozvoj podnikatelů, kte-
rý je zaměřen na pořízení nových 
technologií a výrobních prostřed-
ků. „Na letošní rok se podaři-
lo Fond Vysočiny navýšit o pět 
milionů korun. Žadatelé si mo-
hou vybrat z jednadvaceti granto-
vých programů,“ shrnuje náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast regionálního rozvoje Pavel 
Pacal (SNK ED+STAN). 

V loňském roce byl nejvyš-
ší zájem tradičně o grant Jedno-
rázové akce podporující volno-
časové a sportovní aktivity pro 
děti, mládež i dospělé. „Novin-
kou loňského roku byl granto-
vý program Venkovské prodej-
ny 2017. Mezi padesát pět žada-
telů jsme rozdělili dva miliony 
a podařilo se nám uspokojit še-
desát procent žadatelů. I letos 
bude tento program pokračo-
vat a alokaci zdvojnásobíme,“ 
říká Pavel Pacal. První granto-
vé programy budou předlože-
ny na krajské zastupitelstvo za-
čátkem února, od března budou 
úředníci shromažďovat žádos-
ti. Mezi prvními granty budou 
figurovat granty Sportoviště 
2018, Čistá voda 2018 a Naše 
škola 2018. EVA FRUHWIRTOVÁ

Opravy zcela uzavřou Brněnský most v Jihlavě
Krajské město se chystá 
na velké a dlouho-
dobé omezení dopravy. 
Brněnský most, po kte-
rém denně projede 
na šestnáct tisíc aut, se 
bude od dubna do listo-
padu opravovat. Během 
prací nezůstane prů-
jezdný ani částečně.

„Přistupujeme k přípravám 
maximálně odpovědně, chce-
me předvídat a preventivně ře-
šit i případné stavy, ke kterým 
možná ani nedojde,“ okomen-
toval jednání před zahájením 
oprav hejtman Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).

V rámci příprav vedou před-
stavitelé kraje rozhovory se zá-
stupci Policie ČR o možnostech 
případného omezení sjíždění aut 
z dálnice D1 na Jihlavu. A to ze-
jména při komplikacích na dál-
nici. Objízdná trasa městem 

totiž vede právě přes most, kte-
rý bude během oprav zcela uza-
vřený. „Možností vedení dopra-
vy při problémech na dálnici je 
více. A kolem uzavření mostu 
jsou i další otázky k projednání 
s policií, některé už jsou dohod-
nuté, jiné ještě musíme prodis-
kutovat,” doplnil hejtman. 

Neprůjezdný Brněnský most 
omezí i městskou hromadnou 
dopravu v Jihlavě. Radnice 
už proto nechala vystavět no-
vé točny pro trolejbusy na Ma-
sarykově náměstí a na Okružní 

ulici. Dojde také k úpravám sa-
motné Okružní ulice, která po-
nese při uzavření mostu velkou 
zátěž. Budou odstraněny někte-
ré středové ostrůvky a upraveno 
parkování podél ulice. 

Opravy Brněnského mostu za-
jistí olomoucká firma Inženýrské 
a dopravní stavby. Cena díla je 
bezmála padesát milionů korun 
bez daně. „O zakázku se uchá-
zelo šestnáct dodavatelů, což 
je opravdu rekordní počet,” ře-
kl náměstek hejtmana Vladimír 
Novotný (ČSSD). „Most už je 

v takovém stavu, že bychom ho 
museli v nejbližší době uzavřít. 
Oprava je nevyhnutelná,” ujistil 
Novotný.

Přípravné práce by mohly za-
čít už v únoru. S úplným uza-
vřením mostu pro dopravu kraj 
počítá od dubna. Vše ještě mů-
že posunout počasí. „Opravovat 
se budou nosné konstrukce, pilí-
ře, opěry mostu a jeho odvodně-
ní. Na mostě bude položena no-
vá železobetonová deska. Vozov-
ka pak bude o něco širší, aby se 
tam nově vešel samostatný pruh 
pro městské autobusy. Součástí 
oprav bude i sanace spodní stav-
by a nosné konstrukce,“ popsal 
Radek Žižka z Odboru dopravy 
Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Stavba překlenující údolí 
a řeku Jihlavu je z roku 1956, 
je vysoká 18 a dlouhá 237 me-
trů. Most navrhl stavební inže-
nýr Ondřej Hurych z Telče, je-
den z průkopníků využití kon-
strukce z předpjatého betonu.

 IVANA JELÍNKOVÁ

Blíží se 
přijímací zkoušky 
na střední školy

Rodiče a žáci devátých tříd 
si do diáře musí poznačit 
1. března 2018 jako nejzazší ter-
mín podání přihlášky na střed-
ní školu.  Žáci mají k dispozici 
dvě přihlášky do prvního kola 
přijímacích zkoušek.  „Z minu-
lé zkušenosti víme, že většina 
použije přihlášky na dvě různé 
školy a dva různé obory vzdě-
lání,“ vysvětluje radní pro ob-
last školství, mládeže a sportu 
Jana Fialová (ČSSD).

Povinné jednotné zkoušky se 
konají formou písemných testů 
z českého jazyka a matematiky. 

Do konce ledna mají ředite-
lé škol povinnost informovat 
o jednotlivých kritériích i před-
pokládaném počtu přijímaných 
uchazečů pro první kolo. Vladi-
mír Zelený ze školského odbo-
ru doporučuje, aby si uchazeči 
zjistili přesné informace k při-
jímacímu řízení přímo na ško-
lách nebo na jejich webových 
stránkách. 

„Jednotné testy budou vy-
hodnoceny centrálně Centrem 
pro zjišťování výsledků vzdě-
lávání,“ doplňuje radní Fialo-
vá. Výsledky se školy dozvě-
dí nejpozději 27. dubna a poté 
do dvou pracovních dnů zve-
řejní seznamy přijatých ucha-
zečů. Nepřijatí žáci obdrží roz-
hodnutí.  EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Kvalita poskytované péče jde ruku v ruce s odpovídajícím zázemím. Kompletní rekonstrukcí prošlo v roce 
2015 oddělení hematologie a transfúzologie Nemocnice Pelhřimov. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Akreditace potvrdila kvalitu péče 
i bezpečnost pelhřimovské nemocnice

Po čtvrté získala 
krajská nemocnice 
v Pelhřimově důležitý 
certifikát, když v závěru 
minulého roku obhájila 
akreditaci. Tříčlenná 
komise Spojené akredi-
tační komise ČR (SAK 
ČR) přímo v praxi 
hodnotila zdravot-
nické i nezdravotnické 
provozy, důkladně pro-
věřovala nastavené 
procesy péče o pacienty, 
jejich bezpečí a v nepo-
slední řadě hygienické 
normy.

A v případě Nemocnice Pel-
hřimov rozhodla udělit certi-
fikát na další tři roky, do r oku 
2020. „Kvalita poskytované pé-
če v krajských zdravotnických 
zařízeních je pro nás prioritou. 
Vysoké požadavky kladou dů-
raz na léčebný proces, na kli-
nické oblasti, ale velkou ro-
li hrají například také stravová-
ní, provoz nemocnice, hygiena 
nemocničního prostředí, prá-
delna nebo požární ochrana,“ 

vysvětlil náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast 
zdravotnictví Vladimír Novot-
ný (ČSSD).

Kraj Vysočina v minulém ro-
ce poskytl čtyřem nemocnicím 
příspěvek bezmála 1,4 milionu 

korun, který byl určený na po-
krytí nákladů spojených s hod-
nocením kvality a bezpečí po-
skytovaných zdravotních slu-
žeb. „Reakreditací v minulém 
roce prošly krajské nemocnice 
v Havlíčkově Brodě, v Jihlavě, 

v Novém Městě na Moravě 
a v Pelhřimově. Třebíčskou ne-
mocnici čeká reakreditace v le-
tošním roce,“ doplnil hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).

  MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Termíny jednotné 
přijímací zkoušky 
na střední školy
 1. termín: 

12. dubna 2018 – pro čtyřle-
té obory vzdělání, včetně ná-
stavbového studia
13. dubna 2018 – pro obory 
šestiletých a osmiletých gym-
názií

 2. termín: 
16. dubna 2018 – pro čtyřle-
té obory vzdělání, včetně ná-
stavbového studia
17. dubna 2018 – pro obory 
šestiletých a osmiletých gym-
názií

V Jihlavě má vyrůst Vzdělávací a výcvikové 
středisko krajských záchranářů

Nejpozději do konce ro-
ku 2020 má Zdravotnická zá-
chranná služba Kraje Vysočina 
začít využívat speciální Vzdě-
lávací a výcvikové středisko 
za desítky milionů korun, kte-
ré nebude mít v Česku obdoby. 
Bude stát těsně u jihlavského 
sídla záchranářů ve Vrchlické-
ho ulici. Nejzajímavějším vy-
bavením bude torzo vrtul-
níku, které umožní 
nejrůznější simu-
lace i trénink práce 
záchranářů v podvě-
su. Centrum bude mít lezeckou 
stěnu, speciální počítačovou 
místnost pro nacvičování rizi-
kových zásahů a významnou 
částí bude pracoviště pro tré-
nink tzv. Biohazard týmu s ve-
stavěným dekontaminačním 
bazénkem a dekontaminač-
ní sprchou. Součástí vybavení 
budou také dva nejmodernější 

simulátory pacientů. „V závě-
ru minulého roku po rozhod-
nutí Rady Kraje Vysočina od-
startoval proces zadání veřej-
né zakázky na stavební prá-
ce. Evropské peníze programu 

IROP pokryjí 85 procent nákla-
dů spojených s financováním 
stavby a pořízením vybavení,“ 
informoval náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast ma-
jetku Josef Pavlík (nez.). 

Tréninkové středisko bude 
k dispozici nejen záchranářům 
a leteckým záchranářům, ale ta-
ké tady budou moci cvičit ha-
siči a policisté. „Podmínky pro 
společná cvičení dosud chybě-
ly. Navíc budou záchranáři i je-

jich kolegové absolvovat pra-
videlná a intenzivní cvi-

čení v těsné blízkosti 
svých pracovišť,“ 
doplnil na závěr 
jedno z význam-

ných pozitiv náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 

oblast zdravotnictví Vladimír 
Novotný (ČSSD). Předpoklá-
dané celkové náklady na stav-
bu Vzdělávacího a výcvikové-
ho střediska se pohybují ve výši 
85,4 milionu, kraj přitom uhradí 
zhruba 12,5 milionu korun, zby-
lé prostředky pokryjí evropské 
fondy a státní rozpočet.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❙ Práce na stavbě by mohly podle předpokladů začít na jaře letošního 
roku. VIZUALIZACE: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Projekt získal podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci specifického cíle 1.3 - Zvýšení při-
pravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, konkrétně z 27. výzvy s názvem Vzdělávací a výcviková střediska IZS.

❙ Brněnský most bude od dubna pro dopravu zcela uzavřen.  FOTO: IVANA JELÍNKOVÁ

Uzavřený most
Z důvodu nevyhovujícího 
technického stavu musel být 
v polovině ledna zcela uza-
vřen most na silnici III. tří-
dy v obci Mírovka na Havlíč-
kobrodsku. Most z roku 1925 
sloužil více než 90 let, v těch 
posledních o jeho osudu roz-
hodla nekázeň řidičů těž-
ké dopravy, kteří nerespek-
tovali omezené zatížení mos-
tu. Most přes řeku Šlapanku 
bude brzy z jara zdemolován 
a nahrazen novou konstrukcí.
 JITKA SVATOŠOVÁ

video na 
novinykrajevysocina.cz
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Není jednoduché události 365 
dní roku 2017 Kraje Vysoči-
na shrnout do několika řádků, 
které jsou pro bilancování vy-
hrazeny. V loňském roce jsme 
si připomněli 10 let zahranič-
ní spolupráce se Zakarpatskou 
oblastí Ukrajiny. Nejsme žád-
ní rekordmani v počtu uzavře-
ných přeshraničních smluv, 
a tak v našem zahraničním port-
foliu najdete stabilní partner-
skou šestku. Loni jsme také po-
desáté rozdali nejvyšší krajská 

ocenění. Kamennou, skleněnou 
nebo dřevěnou medaili získalo 
celkem už 91 spoluobčanů. Ob-
rovského úspěchu dosáhla  malá 
obec Heřmanov, v roce 2017 se 
stala nejen obcí roku Kraje Vy-
sočina, ale zdobí ji i zlatá stuha 
z celostátního kola soutěže. 

Odvětví, které na sebe vá-
že opravdu zvýšenou pozor-
nost, je v případě Kraje Vysoči-
na doprava. Kraj se stará o zhru-
ba 4565 km silnic II. a III. tříd 
a o 871 mostů. V roce 2017 jsme 

na jejich opravy vynaložili jed-
nu miliardu korun – nejen svých, 
ale také státních a evropských. 
Pokud jde o veřejnou autobuso-
vou a železniční dopravu, roč-
ně na její provoz doplácíme ví-
ce než 600 milionů korun, loni 
jsme navíc poslali autobusovým 
dopravcům 35 milionů korun 
na Vládou ČR nařízené navýše-
ní mezd. 

Z úspěchů, které si Kraj Vyso-
čina v roce 2017 připsal, vyberu 
jeden: Systém elektronického 

objednávání pacientů do vybra-
ných ordinací nemocnic Kraje 
Vysočina eAmbulance zvítězil 
v anketě organizované Iniciati-
vou 202020. Podle dostupných 
informací získala aplikace přes 
polovinu z více než 2000 do-
šlých hlasů. Naším cílem je rea-
lizovat v regionu projekty, kte-
ré lidem ulehčují život. Hlavní 
prioritou samosprávy Kraje Vy-
sočina v roce 2017 bylo rozum-
né a spravedlivé hospodaření, 
zlepšení a zkvalitnění servisu 

pro občany i starosty vysočin-
ských obcí a udržení kvalitní 
spolupráce se složkami inte-
grovaného záchranného systé-
mu. Věřím, že jsme tak činili 
s ohledem na  dobré mezilidské 
vztahy s maximálním posíle-
ním motivace posunout náš kraj 
k lepší budoucnosti. 

V letošním roce si naše re-
publika připomene 100. výročí 
založení Československa. I náš 
region se zapojí do celorepub-
likových oslav. Máme ambici 

zainteresovat všechny význam-
né instituce v kraji včetně kraj-
ských příspěvkových organi-
zací, škol a muzeí. Připomínka 
takto významného výročí spoje-
ného s naší novodobou státnos-
tí je jedinečnou příležitostí k in-
tenzivnímu oživení a prohloube-
ní naší historické a kulturní pa-
měti a posílení národní a státní 
identity.

Jiří Běhounek, 
 hejtman (nez. za ČSSD)

Sociální služby
V roce 2017 bylo v rám-
ci celé Vysočiny na zajiš-
tění sociálních služeb po-
užito téměř 700 milionů 
korun, a to z prostřed-
ků dotace MPSV a vlast-
ních prostředků kraje. Te-
dy o zhruba 17 % více než 
v roce 2016. Sociálních slu-
žeb nejen přibývá, ale zvy-
šuje se také jejich standard.  
Sociální služby zajišťuje 
v regionu více než 3,5 tisí-
ce lidí, z toho 70 % z nich 
pracuje v přímé péči. Pozi-
tivní zprávou roku 2017 by-
lo rozhodnutí VZP pokračo-
vat v platbách za péči mo-
bilních hospiců. Toto roz-
hodnutí podpořilo priority 
Kraje Vysočina při zajiště-
ní péče o pacienty v pokro-
čilých fázích onemocnění, 
včetně zajištění kvalitní pé-
če v závěru života. Důraz 
bude i nadále kladen na pé-
či o umírající v domácím 
prostředí prostřednictvím 
domácí i mobilní paliativní 
péče. Na tu kromě zdravotní 

pojišťovny a klientů při-
spívá i Kraj Vysočina, a to 
částkou 10 milionů ročně. 
Paliativní péči jako takové 
bude zvýšená pozornost vě-
nována i v následujícím ob-
dobí, stejně jako transfor-
maci sociálních služeb, dí-
ky které má nový domov už 
219 klientů původních ústa-
vů sociální péče. V tom-
to případě maximálně vyu-
žíváme národních i evrop-
ských dotací. Dobrou zprá-
vou pro uživatele sociálních 
služeb na Vysočině je fakt, 
že v roce 2017 jsme zahájili 
práce na stavbě stolůžkové-
ho nového domova pro se-
niory v Havlíčkově Brodě, 
kam se klienti nastěhují už 
letos, a intenzivně pracu-
jeme na přípravě projekto-
vé dokumentace k domovu 
pro seniory v areále jihlav-
ské nemocnice.

Pavel Franěk, 
náměstek hejtmana pro 

oblast sociálních věcí 
(ANO 2011)

Regionální rozvoj
V roce 2017 bylo prostřednic-
tvím dvacítky grantových pro-
gramů Fondu Vysočiny rozdě-
leno 62 milionů korun. Novin-
kou roku 2017 byl grant Ven-
kovské prodejny. V rámci něho 
bylo schváleno 55 žádostí v ob-
jemu dvou milionů korun. Ven-
kovské prodejny nesmí být 
do budoucna ohroženým dru-
hem a Kraj Vysočina je připra-
ven tento úspěšný grant v roce 
2018 zopakovat. Čtyři miliony 
korun si mezi sebe rozdělilo na-
příklad i dvacet úspěšných ža-
datelů grantového programu 
s názvem Cyklodoprava a cyk-
loturistika 2017. Krajské dota-
ce půjdou na výstavbu a rekon-
strukci odpočívek v rámci cyk-
lotras, na zpracování projekto-
vých dokumentací cyklostezek 
a na zlepšení povrchů komu-
nikací stávající sítě cyklotras 
i místních účelových komu-
nikací. Dynamicky se rozví-
jel i Program obnovy venko-
va Vysočiny, který navýšil svo-
ji alokaci na 80 milionů Kč, což 
umožnilo 661 obcím realizovat 
na svém území další rozvojové 
aktivity.

Ve druhé výzvě kotlíkových 
dotací měl Kraj Vysočina k roz-
dělení mezi žadatele celkem 231 
milionů korun. Vyměněno bu-
de dalších cca 2500 starých kot-
lů. Ještě v tuto chvíli je možné 
o dotace úspěšně žádat. Výraz-
nou stopu za sebou Kraj Vysoči-
na zanechal v roce 2017 rovněž 
v agendě Evropského regionu 
Dunaj–Vltava. V tomto uskupe-
ní trojúhelníku tří zemí – České 
republiky, Německa a Rakouska 
– se pracuje na společných pro-
jektech a v letošním roce bude 
Kraj Vysočina celému regionu 
předsedat. Loni byla ustave-
na také krajská Komise pro in-
formatiku a Smart region Rady 
Kraje Vysočina. Komise bude 
zastřešovat a podporovat aktivi-
ty klíčových partnerů na území 
regionu v oblasti smart tech-
nologií. Na internetové adrese 
www.mojespolky.cz je od roku 
2017 k dispozici aplikace. Slou-
ží jako mapa spolků a kalendář 
akcí, které pro veřejnost spolky 
pořádají. 

Pavel Pacal, náměstek hejt-
mana pro oblast regionálního 

rozvoje (SNK ED + STAN)

Zdravotnictví, fungování koalice
Krajské zdravotnictví zajišťu-
je pět nemocnic a zdravotnic-
kou záchrannou službu s 21 vý-
jezdovými základnami. V ro-
ce 2017 se podařilo za krajské 
peníze opravit porodnici a pe-
rinatologické centrum havlíč-
kobrodské nemocnice, dokon-
čit další část oprav interního pa-
vilonu Nemocnice Jihlava nebo 
otevřít nový chirurgický pavi-
lon pro Nemocnici Třebíč. Vy-
soká vytíženost krajských po-
hotovostí zajišťovaných také ne-
mocnicemi si vyžádala navýše-
ní dotace o pět milionů korun 
na současných 25 milionů – jen 
pro zajímavost, ročně lékařskou 
pohotovost vyhledá v našem 
kraji zhruba 35 tisíc pacientů.
Jsou v péči více než 4,8 tisí-
ce zaměstnanců pěti krajských 
nemocnic a krajem zřizované 
zdravotnické záchranné služby.  

Máme za sebou rok fungová-
ní nového složení Rady Kraje 
Vysočina. Čtyři strany, které se 
dohodly po volbách na vedení 

kraje, mají mnohdy rozdílné 
pohledy na řízení resortů a slu-
žeb. O to více je potřeba ocenit 
pracovní a přátelskou atmosfé-
ru při jednáních rady kraje. Má-
me schválený rozpočet na rok 
2018, a to je dobrý předpoklad, 
že se dokážeme shodnout i v ná-
sledujícím období na důležitých 
investicích v kraji. Za tuto věc-
nou, komunikativní a spolu-
pracující atmosféru jsem velmi 
rád. Jako předseda klubu ČSSD 
bych chtěl poděkovat za spo-
lupráci i opozičním zastupite-
lům. Jsou velmi kritičtí a rázní. 
Ale když mohu posoudit někte-
rá jiná jednání krajských zastu-
pitelstev, jsou zároveň korekt-
ní a vstřícní. Jsem členem naše-
ho zastupitelstva již mnoho let 
a přál bych si, aby Kraj Vysoči-
na měl stále takovou dobrou at-
mosféru pro jednání a rozhodo-
vání.

Vladimír Novotný, 
náměstek hejtmana pro 

oblast zdravotnictví (ČSSD)

Zemědělství, životní prostředí a agenda Zdravého kraje
V roce 2017 nás Národní síť 
Zdravých měst vyhodnotila 
jako nejpříkladnější region 
v kategorii podpory zdraví 
a kvality života. Možná moh-
la doplnit i ocenění za čisto-
tu, na jaře se totiž dobrovol-
níkům podařilo v blízkosti 
2850 km silnic sebrat 82 tun 
odpadu. Zatím nejvíce v his-
torii kraje. Majitelé a nájem-
ci lesů mohli požádat o do-
tace na nákup nové lesní 

techniky, připraveno bylo 15 
milionů korun, požádalo 550 
zájemců. Naše lesy si v rám-
ci Evropského kongresu pro-
hlédli unijní lesní pedagogo-
vé, byli nadšeni, a to i přes-
to, že lesy především na Tře-
bíčsku sužovalo nebývalé 
sucho, na podzim bylo ješ-
tě hůř, když na přelomu říj-
na a listopadu postihla re-
publiku ničivá vichřice. Ško-
dy na porostech se podepsaly 

na výnosech. Hlavním téma-
tem roku 2017 však byla vo-
da a sucho. Kraj postupně 
vydával a bude vydávat do-
poručení, která mají pomo-
ci zadržovat vodu v krajině. 
A voda ještě jednou: mini-
málně stovek vlastníků ze-
mědělské i lesní půdy se tý-
kal návrh opatření obecné 
povahy obsahující striktně 
omezující opatření v rámci 
ochranného pásma II. stupně 

vodního zdroje nádrže Švi-
hov na Želivce. Vedení Kra-
je Vysočina společně se zá-
stupci zemědělců a zaintere-
sovaných obcí bude i v roce 
2018 aktivně s Povodím Vl-
tavy a dalšími partnery jed-
nat tak, aby nebylo ohrože-
no tradiční pěstování bram-
bor u nás.

Martin Hyský, 
radní pro oblast životního 

prostředí a zemědělství (ČSSD)

Školství
Základní a střední ško-
ly na Vysočině navštěvova-
lo ve školním roce 2016/2017 
téměř 65 tisíc žáků. Je to při-
bližně o sedm tisíc dětí mé-
ně než před devíti lety. Ka-
pitola školství Kraje Vyso-
čina v roce 2017 disponova-
la tradičně nejvyšší položkou 
4,97 miliardy korun. Z ní až 
70 % představovalo peníze 
na platy. Je to právě kvalitní 
pedagogická základna, kte-
rá nám umožňuje na Vyso-
čině vychovávat budoucí ge-
neraci. Každoročně se sna-
žíme na Vysočině podporo-
vat a představovat jiné učební 
a studijní zaměření – po tech-
nickém vzdělávání přišlo 
minulý rok na řadu odbor-
né a zemědělské studium, le-
tos se zaměříme na moder-
ní technologie. V této souvis-
losti jen připomenu, že byla 
zahájena modernizace Škol-
ního statku Humpolec za 80 
milionů korun, čtyři krajské 

technické školy si sestavují 
plnohodnotný model traktoru 
ZETOR, z loňska jsou hoto-
vé repase čtyř starších trakto-
rů a práce našich technických 
škol byla vysoko oceněna 
na veletrhu vzdělávání v part-
nerském Nitranském kraji. Se 
společností Bosch Diesel Jih-
lava a dalšími klíčovými part-
nery, jejichž podpory si ob-
rovsky ceníme, pokračují vě-
domostní odborné soutěže 
S Vysočinou do Evropy, Po-
znej Vysočinu, Cihlu k cihle 
i Zemědělství Vysočiny, da-
ří se nám s jejich podporou 
rozšiřovat projekty Stavíme 
z Merkuru, Roto z Vysočiny, 
Cihla k cihle a další. Skvě-
lé výsledky máme, respekti-
ve krajské střední školy mají, 
i na sportovním poli, v umě-
leckých oborech, gastronomii 
nebo v cizích jazycích. 

Jana Fialová, radní pro 
oblast školství, mládeže 

a sportu (ČSSD)

Kultura
Rok 2017 byl skutečně štěd-
rý pro regionální kulturu i pa-
mátkovou péči. Zásadní rekon-
strukcí interiérů prošla jediná 
profesionální divadelní scéna 
v kraji – Horácké divadlo Jihla-
va. Herci využívají novou zku-
šebnu, diváci i ostatní veřejnost 
budou moci už brzy navštívit 
novou divadelní kavárnu v pří-
zemí atraktivní divadelní budo-
vy. Zatímco Horácké divadlo 
má stavební úpravy za sebou, 
na hradě Roštejn jsou práce 
na opravách interiérů a stavbě 
interaktivních expozic v plném 
proudu.  A do třetice – Kraj Vy-
sočina letos připravil přestavbu 
budovy bývalého pivovaru hra-
du Kámen, ze kterého v násle-
dujících dvou letech vyroste ná-
vštěvnické centrum. Podle do-
stupných statistik je zřejmé, že 
počet návštěvníků turistických 
cílů na Vysočině roste, v roce 
2017 o 11 % oproti roku 2016, 
opakovaně byla nejnavštěvo-
vanější jihlavská ZOO. A pro 
úplnost – v roce 2017 rozdělil 
Kraj Vysočina mezi obce, cír-
kev i soukromé vlastníky přes 
17 milionů korun na obnovu 

památek a památkově chráně-
ných území.

Cenu Kraje Vysočina za kul-
turní počin získal v anke-
tě Zlatá jeřabina Den dětské 
vietnamské kultury v kategorii 
Kulturní aktivita, v kategorii 
Péče o kulturní dědictví Hrad 
Ledeč nad Sázavou za postup-
nou obnovu a záchranu hra-
du. Rozrostl se seznam „Mi-
strů tradiční rukodělné výro-
by Kraje Vysočina“ o tři nové 
Mistry řemesla, Seznam ne-
materiálních statků tradiční li-
dové kultury Kraje Vysočina 
o Jihlavský havířský průvod 
a na prestižní Seznam nemate-
riálních statků tradiční lidové 
kultury ČR byl úspěšně nomi-
nován Historický morový prů-
vod v Brtnici. Kraj systema-
ticky podporuje cyklodopravu 
a cykloturistiku, v provozu je 
již osm automatických sčítačů 
na páteřních cyklotrasách mo-
nitorujících jejich využití. 

Jana Fischerová, 
náměstkyně hejtmana 

pro oblast kultury, památkové 
péče a cestovního 

ruchu (ODS)

Bilancování: rok 2017 v Kraji Vysočina

Samá pozitiva našeho klubu
Pozitivně začnu a pozitiv-
ně i skončím. První výhodou 
našeho sedmičlenného klubu 
KDU-ČSL je, že zahrnuje zá-
stupce všech pěti okresů Vyso-
činy. Druhou naší výhodou je, 
že máme mezi sebou poslance 
(V. Kaňkovský) a senátora (F. 
Bradáč), kteří krajským téma-
tům umí dát celostátní souvis-
losti. Třetí výhodou je, že jsou 
mezi námi komunální politi-
ci zvyklí pracovat na radnicích 
(Č. Jůzl, P. Janoušek, J. Her-
brych a moje maličkost). Čtvr-
tou výhodou je, že náš služeb-
ně nejstarší zastupitel (od r. 
2004) jako bývalý radní pro fi-
nance má rozpočet kraje v ma-
líčku a právem vede finanční 
výbor (M. Houška). Pátou vý-
hodou je, že jsme lidovci, sta-
bilní středová strana s dlou-
hou tradicí, která má oporu 
v řadě pracovitých lidí v teré-
nu. Jedinou nevýhodou je, že 

jsme tady na Vysočině už 9 
let v opozici, přípravu si dělá-
me po večerech a nemůžeme 
si plnění svého volebního pro-
gramu plánovat sami. Ale na-
štěstí ho za nás částečně plní 
současná koalice. Často totiž 
něco rozumného navrhneme 
- koalice to nejprve zkritizu-
je, ale pak to upraví a vezme 
za své. Tak se to stalo u moti-
vačních stipendií pro mediky, 
u kamenného hospice, u na-
výšení dotací pro malé ob-
ce, u propojení veřejné dopra-
vy, u podpory boje proti suchu 
a v neposlední řadě i u pou-
kázání na závažné pochybení 
radního pro finance. Závěrem 
mi tedy nezbývá než součas-
né koalici poděkovat, že tak 
vlastně plní náš opoziční lido-
vecký volební program.

Jaromír Kalina, 
zastupitel Kraje Vysočina 

(KDU-ČSL)

Ptačí bilancování
První rok nového vedení kraje je za námi, všichni bilancují. 

A co komunisti?

To víš, po osmi letech poctivé   
spolupráce se ocitli v opozici…

Ale i tak se rozhodli zůstat
pro lidi vrabcem v hrsti a pokračovat v práci.

Aha – místo některých holubů na střeše, kteří jen slibují 
a na ostatní z toho pohodlného posezení kálí ☺

Helena Vrzalová, zastupitelka Kraje Vysočina (KSČM)



LEDEN 2018 |  4AKTUALITY, NÁZORY ZASTUPITELŮ

Všední dny
Miloš Vystrčil, 
zastupitel 
Kraje Vysočina
a senátor (ODS)

Je zvykem, že 
na přelomu roku jsou různým 
způsobem oceňováni nebo vy-
zdvihováni a chváleni zejména 
Ti, kteří díky svému úspěchu, 
odvážnému činu nebo třeba ne-
zištné pomoci druhému něčeho 
významného dosáhli, něco vý-
znamného vytvořili  nebo na se-
be jinak upozornili či vynikli. 

Myslím si, že tento zvyk oce-
ňovat nebo alespoň upozorňo-
vat na Ty, kteří dokázali něco 
výjimečného nebo bohulibého, 
je určitě správný. Může to být 
pro nás pro všechny dobrý pří-
klad, motivace, inspirace nebo 
povzbuzení.

Přesto jsem přesvědčen, že 
je v tomto čase důležité v sou-
vislosti s naším dalším osudem 
a fungováním zmínit ještě jed-
nu zásadní věc. 

To, že se nám v naší zemi dnes 
přes všechny problémy relativně 
velmi dobře žije, to, že naše ze-
mě patří v celém světě k vůbec 

nejbezpečnějším, to, že naše ži-
votní prostředí je velmi zacho-
valé a náš život velmi svobodný, 
nezařídilo několik odvážných 
hrdinů nebo úspěšných sportov-
ců nebo třeba umělců či politiků. 

Všechny tyto naše úspěchy 
a výdobytky jsou plodem kaž-
dodenní práce, kterou ve všed-
ní dny odvádí v naší zemi pro 
většinu z nás anonymní miliony 
lidí. Miliony lidí v naší ze-
mi a statisíce na Vysočině totiž 
chodí každý všední den do prá-
ce, každý den se starají o své 
děti, pomáhají potřebným, ve-
dou zájmové kroužky a vyko-
návají spoustu dalších činností, 
a tím tvoří nebo upravují zemi 
či společenství, ve kterém žije-
me.

Proto bych chtěl na začátku 
roku toto zvláště ocenit a také 
velmi poděkovat. Pro mě jsou 
právě tito lidé hrdiny všední-
ho dne. Jsem totiž přesvědčen, 
že to v životě vůbec nejtěžší, je 
právě každodenně a pravidelně 
si pořádně a poctivě plnit svoje 
pracovní, rodinné či jiné často 
nikde nepsané povinnosti. 

Další rozhledna na obzoru?
Josef Herbrych, 
zastupitel 
Kraje Vysočina 
(KDU-ČSL)

Novoroční vý-
stupy na vrcholky kopců jsou 
čím dál populárnější. A my 
na Vysočině máme z čeho vy-
bírat. Třeba Mařenka není jen 
zdrobnělinou ženského jmé-
na, ale řada nás ze západu Tře-
bíčska si pod tím jménem už 
pět let vybaví i nejvyšší vr-
chol okresu s překrásnou roz-
hlednou. Koncem roku se tu 
scházejí stovky lidí z blíz-
ka i z dálky, kteří pro rozhled 
po kraji nejsou líní vyšláp-
nout do výšky 739 metrů nad 
mořem. Od záměru do zdár-
ného konce to trvalo téměř 
12 let a jsem rád, že jsem 

s ostatními tehdejšími staros-
ty Mikroregionu Podhůří Ma-
řenky byl u toho. Lidé ma-
jí rozhledny rádi – možná pro 
nadhled a pocit volnosti, hr-
dost na svou zemi, touhu hle-
dání na vzdálených obzorech 
i uvědomění si vlastní malosti 
v porovnání s rozlehlou kraji-
nou. Z vrcholu Mařenky před 
sebou na západě vidím nej-
vyšší vrch Vysočiny - Javo-
řici. Sílí hlasy, že i ona si za-
slouží rozhlednu. Opět ožily 
teď při pochodech na přelomu 
roku. Chce to příznivé okol-
nosti a nadšené lidi typu Pavla 
Pípala, díky němuž stojí roz-
hledna na Křemešníku. Rád 
toto téma na úrovni zastupi-
telstva kraje otevřu a nabízím 
i svou zkušenost s přípravou 
Mařenky. Kdo se připojí?

Více peněz pro obce
Josef 
Zahradníček,
zastupitel
Kraje  Vysočina 
(KSČM) 
 

Je leden, první měsíc roku 
2018, a loňské Vánoce a osla-
vy konce roku jsou již ne-
návratně pryč. Sluší se ta-
ké ještě popřát, abychom 
i tento započatý rok prožili 
ve zdraví, v pohodě, ve spo-
kojenosti a aby byl pro nás 
všechny úspěšný. Mnohým 
přesto zůstanou vzpomínky 

na plnění svých předsevzetí, 
která se také postupně vytrácí.

Co ale zůstává, je tvrdá 
realita každodenního života. 
Pro nás zastupitele obcí je le-
tošní rok také posledním ro-
kem tohoto volebního obdo-
bí a mnozí z různých důvodů 
přemýšlíme, zda znovu kan-
didovat do zastupitelstev ob-
cí a měst, nebo opustit stále 
náročnější práci komunální-
ho politika.   V mnohých ob-
cích jsou již schváleny roz-
počty na letošní rok a poma-
lu se připravují ke schválení 

závěrečné účty roku 2017. 
Ve velké většině obcí a měst 
jsou příjmy větší, než se plá-
novalo. Je tam jistě více vli-
vů, proč došlo k navýšení 
rozpočtů měst a obcí. Nijak 
jinak tomu není ani u kraj-
ského rozpočtu. Je však ta-
ké pravdou, že se vedení ob-
cí a měst musí vyrovnat s ná-
růstem výdajů, které sama 
nemohou nijak ovlivnit. Mou 
snahou a snahou i některých 
dalších členů krajského za-
stupitelstva bylo mimo ji-
né i pomoci obcím do 1500 

obyvatel a povýšit rozpo-
čet Kraje Vysočina v polož-
ce POV (Program obnovy 
vesnice) na částku alespoň 
100 milionů korun. Vládnou-
cí krajská koalice ale náš ná-
vrh zamítla a loňskou částku 
zvýšila pouze o pět milionů 
na částku 85 miliónů korun. 
POV je dlouhodobě hodno-
cen starosty obcí jako jeden 
z nejjednodušších programů 
a také jako jediný  z progra-
mů, o kterém se dá říci, že je 
pro obce „nárokovým“.  Tak 
snad až v příštím roce…

Studenti zdravotnických škol 
mohou žádat o stipendium 

Podobně jako pro 
mladé lékaře nabízí 
teď Kraj Vysočina 
stipendium také zdra-
votním sestrám, pokud 
po dokončení studia 
zůstanou v místních 
nemocnicích.

„Stipendium představuje část-
ku třicet tisíc korun na jeden 
školní, případně akademický 
rok, a je určeno studentům po-
maturitního studia vyšších od-
borných nebo vysokých škol,” 
uvedla mluvčí Kraje Vysočina 
Jitka Svatošová.

Žádosti o podporu při studiu 
krajský úřad přijímá do konce 
března. „Ke každé žádosti ná-
leží smlouva s vybranou kraj-
skou nemocnicí, kde bude stu-
dent po ukončení studia praco-
vat. Závazek práce pro krajské 
nemocnice je ve stejné délce ja-
ko doba, po kterou student pod-
poru pobíral,” upřesnil podmín-
ky získání stipendia náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast zdravotnictví Vladimír 
Novotný (ČSSD).

Opatření zaměřené na stu-
denty se snaží řešit narůstající 
nedostatek zdravotníků v kraj-
ských nemocnicích. Zatím ale 

situace není vážná. „Na Vysoči-
ně v současné době chybí v ne-
mocnicích zhruba necelé tři de-
sítky sester. Stipendii nechceme 
řešit okamžitou poptávku po té-
to profesi. Naše pozornost je vě-
nována obsazování pozic v bu-
doucnu,“ upozornil Vladimír 
Novotný. Jihlavská nemocnice 
aktuálně hledá pět zdravotních 
sester, v Třebíči chybí devět, ale 

zařízení v Novém Městě na Mo-
ravě hlásí plný stav.  

Už rok v kraji funguje obdob-
ným systémem podpora mla-
dých lékařů. „V roce 2017 kraj 
vyplatil více než milion korun 
a podpořil třináct budoucích lé-
kařů, kteří se zavázali pracovat 
pro nemocnice zřizované Kra-
jem Vysočina,“ vyčíslil náměs-
tek Novotný.

Na stipendia pro budoucí za-
městnance krajských nemocnic 
vyčlenil Kraj Vysočina pro rok 
2018 tři miliony korun. Kromě 
studia mediků a budoucích se-
ster uhradí náklady na náboro-
vé příspěvky pro nově příchozí 
lékaře, a to včetně těch, kteří se 
zaváží pracovat pro krajskou zá-
chranku.

 IVANA JELÍNKOVÁ

Ocenění pro Kraj 
Vysočina i Jihlavu 

a Křižánky
Národní síť Zdravých měst ČR 
ocenila Kraj Vysočina jako nej-
příkladnější v kategorii podpo-
ry zdraví a kvality života. Titul 
Šampion Zdravých měst získa-
la Jihlava a Křižánky. 

„Podporovat kvalitu života 
a zdraví je velmi důležité. Snaží-
me se o to konkrétními projekty, 
systémovými opatřeními i pro-
gramy pro různé skupiny občanů. 
Ocenění je důkazem, že to dělá-
me dobře,“ hodnotí radní Kra-
je Vysočina pro oblast životního 
prostředí a politik Zdravého kra-
je Martin Hyský (ČSSD). Projekt 
Zdravá města pochází ze zahrani-
čí, smyslem je utvářet města, ob-
ce i regiony jako kvalitní, zdravá 
a příjemná místa pro život, a to 
na základě dohody s občany. 

Kraj Vysočina je členem Ná-
rodní sítě Zdravých měst od ro-
ku 2003. Z nejznámějších kam-
paní, do kterých se veřejnost 
každoročně hojně zapojuje, jsou 
to Den země, Dny zdraví a Ev-
ropský týden mobility. Hlav-
ním posláním Národní sítě Zdra-
vých měst je  sdílení zkušeností 
a dobrých praxí. Kraje a města, 
která jsou členy, se hlásí k udr-
žitelnému rozvoji, podpoře kva-
lity, zdraví a také k partnerství.  
 EVA FRUHWIRTOVÁ 

❚ Kraj Vysočina chce zajistit dostatek zdravotních sestřiček v nemocnicích nabídkou stipendia. 
 FOTO: ARCHIV NEMOCNICE JIHLAVA

Příhraniční regiony v trojúhelníku tří zemí – České republiky, Němec-
ka a Rakouska – založily společný Evropský region Dunaj–Vltava. 
Díky této přátelské spolupráci vznikají společné plány a projekty. Ví-
ce informací na webu www.evropskyregion.cz. 

Kraj Vysočina převzal žezlo nad 
Evropským regionem Dunaj–Vltava
V polovině ledna převzal ná-
městek hejtmana Pavel Pacal 
(SNK ED + STAN) z rukou 
prezidenta dolnobavorského 
okresního sněmu  Olafa Hein-
richa předsednictví Evropské-
ho regionu Dunaj–Vltava. Vy-
sočina se zaměří na komunit-
ní rozvoj malých obcí a lepší 
přeshraniční propojení. „Od-
liv a stárnutí obyvatelstva, 
nutnost obnovy, zajištění do-
statečných a kvalitních slu-
žeb, mezigenerační soužití, to 
jsou aktuální témata, která ře-
ší většina malých obcí naše-
ho evropského regionu. Naší 
snahou je rovnoměrný rozvoj 
Evropského regionu Dunaj–
Vltava, aby mohl konkurovat 
okolním regionům,“ uvedl Pa-
vel Pacal. 

Ve spolupráci s ostatními 
šesti partnerskými regiony se 
na letošní rok připravují akti-
vity spojené mottem: Evrop-
ský region Dunaj–Vltava ja-
ko aktivní a soudržný region. 
V plánu je středoškolská stu-
dentská soutěž, soutěž o nej-
lepší vesnici, studijní cesty 
starostů a angažovaných oby-
vatel, konference dobré praxe 

v oblasti komunitního rozvo-
je obcí. „Pro širokou veřejnost 
připravujeme Evropský den 
sousedů, Den seniorů a Ev-
ropský den jazyků,“ přiblížil 
Pavel Pacal. Partnerské regi-
ony se letos pustí do přípravy 
dvou nových střednědobých 
strategií zaměřených na mladé 

a starší obyvatele a na hospo-
dářský a inovativní prostor. 
Kraj Vysočina je sedmým před-
sedajícím regionem. Na přelo-
mu roku předá rotující předsed-
nictví Hornímu Rakousku, které 
bude Evropskému regionu před-
sedat již podruhé.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Nový předsedající Evropského regionu Pavel Pacal předal zástupcům 
Dolního Bavorska výrobek ze skla z Vysočiny jako poděkování za před-
sednictví v minulém roce. FOTO: BEZIRK NIEDERBAYERN

Morový průvod v Brtnici 
figuruje na významném 

celorepublikovém seznamu 

Historický morový průvod 
v Brtnici slaví velký úspěch. 
Koncem roku 2017 se do-
stal na Seznam nemateriál-
ních statků tradiční lidové kul-
tury České republiky, stal se 
čtvrtým reprezentantem Vy-
sočiny na národním seznamu 
a doplnil jemnický Běh o Bar-
chan (2013), Betlémskou ces-
tu v Třešti (2015) a Skři-
páckou muziku na Jihlavsku 
(2016). „Zápis každého ze stat-
ků na seznam je velmi pres-
tižní záležitostí. Je podmíněn 
předchozím zápisem na kraj-
ský seznam, doporučením Ná-
rodní rady pro tradiční lidovou 
kulturu a následně rozhodnu-
tím ministra kultury,“ přibli-
žuje cestu k zápisu náměstky-
ně hejtmana pro oblast kultury 

a památkové péče Jana Fische-
rová (ODS). Zápisem Historic-
kého morového průvodu v Brt-
nici se Kraj Vysočina zařadil 
mezi regiony s největším po-
čtem nemateriálních statků za-
psaných na prestižním národ-
ním seznamu.  

Historický morový průvod, 
který uchovává a po generace 
pořádá město Brtnice a Řím-
skokatolická farnost Brtni-
ce, je projevem obřadní lidové 
kultury a vztahuje se k památ-
ce obětí morové epidemie z ro-
ku 1715. Poprvé se uskutečnil 
v roce 1926. Poslední, v po-
řadí 20. ročník, se konal v ro-
ce 2015 a další průvod míst-
ních v kostýmech budete moci 
zhlédnout v roce 2020.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ 

❚ Naposledy prošel Historický morový průvod Brtnicí v roce 2010. 
  FOTO: ARCHIV MUZEA VYSOČINY TŘEBÍČ
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Konfitovaná perlička 
s bramborovopetrželovým pyré z Francie

V prosincovém vydání kraj-
ských novin jsme psali o stu-
dentech z Hotelové ško-
ly Třebíč, kteří Vysoči-
nu v závěru minulého ro-
ku úspěšně reprezentovali 
na mezinárodní kuchař-
ské soutěži Trophée Mile 
International ve francouz-
ské Remeši. V soutěžní ka-
tegorii Slaný pokrm připra-
vovali konfitovanou perlič-
ku s bramborovopetrželovým 
pyré, kterou si můžete uvařit 
i doma.

Suroviny na 6 porcí:
Perlička
  stehna a křídla z perličky 
(á 4 ks)

  100 gramů drůbežích jater
  2 vajíčka
  5 plátků toustového chleba
  750 gramů sádla
  rozmarýn, tymián, sůl, pepř 
a nové koření

  4 stroužky česneku
  olej na smažení
  6 ml brandy

Pyré
  5 brambor
  400 ml vody
  2 kořenové petržele
  50 ml smetany
  10 gramů červené čočky
  sůl

Postup
Stehna vykostíme, kůži stáh-
neme a s křídly dáme do hor-
kého tuku dochuceného roz-
marýnem, česnekem, tymiá-
nem a konfitujeme zhruba 1,5 
hodiny. Po zkonfitování vy-
jmeme a scedíme, nakrájí-
me na jemné kostičky a pro-
mícháme se semletými játry. 
Dochutíme solí, pepřem, mle-
tým kořením a brandy. Vy-
tvarujeme obdélníčky, obalí-
me ve vajíčku a ve strouhan-
ce (tu jsme si připravili z to-
astového chleba) a smažíme 
v oleji. Po usmažení rozkrojí-
me na trojúhelníčky. Přílohu 
si připravíme tak, že uvaříme 
brambory a petržel. Po uvaření 
propasírujeme a přidáme sme-
tanu. Nakonec přidáme uva-
řenou černou čočku a dochu-
tíme solí. Kompletní recept 
soutěžního pokrmu najdete na 
www.novinykrajevysocina.cz.
Dobrou chuť !
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Tajenku křížovky zasílejte do 20. února na e-mailovou adresu: tajenkyNKV@regvyd.cz. Do předmětu elektronické zprávy uveďte „křížovka - Kraj Vysočina“. Tři vylosovaní výherci 
získají hodnotné  věcné ceny z Kraje Vysočina. Znění tajenky z minulého čísla: Ledopád obce Vír. Jména výherců zveřejníme v následujícím čísle.  Výherci minulé křížovky: Zdenka 
Loucká, Miluše Jeřábková a Martin Boček. Výhercům blahopřejeme!

Tajenka, které se upravují na Novoměstsku, dosahují celkové délky 100 km. Začínají severovýchodně od Nového Města na Moravě a vedou přes úze-
mí více než dvaceti obcí. Dráhy jsou upravovány rolbou pro klasický styl běhu na lyžích. Na křižovatkách jednotlivých tras a na dalších významných 
místech jsou umístěny turistické rozcestníky s oranžovými směrovkami. Všechny trasy jsou upravovány před víkendem – v závislosti na počasí pře-
vážně v pátek a v sobotu. Nově můžete přes GPS sledovat online pohyb rolby v terénu. Více informací na www.lyzovani.nmnm.cz 

KŘÍŽOVKA O CENY

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Vysočinská správa silnic sklízí celorepubliková ocenění

Těsně před zimní sezónou 
na konci roku 2017 převzal 
ředitel Krajské správy a údrž-
by silnic Vysočiny Jan Míka 
ve Španělském sále Pražského 
hradu ocenění „Českých sto 
nejlepších“. Vyznamenání je 
udělováno firmám, podnikům 
či společnostem, které dosa-
hují mimořádných, vynikají-
cích nebo v pozitivním smy-
slu slova pozoruhodných vý-
sledků.

Krajská správa a údrž-
ba silnic se v zimním ob-
dobí stará o téměř pět tisíc 

kilometrů komunikací. To je 
taková vzdálenost jako z Jih-
lavy do španělského Madridu 
a zpět. „Ve čtrnácti cestmis-
trovstvích a šesti dalších stře-
discích máme k dispozici více 
než 150 sypačů, stovku trakto-
rů, 40 menších nákladních vo-
zů, 60 dodávek a zhruba 100 
osobních automobilů,” vyjme-
noval ředitel Jan Míka základ-
ní technické vybavení silničá-
řů v kraji.

Většina řidičů si na silničáře 
vzpomene, když jim cesta za-
padá sněhem. Odklízení sně-
hu ale není jediným úko-
lem správy a údržby 
silnic. Co dalšího má-
te v popisu práce? 
„Odklízení sněhu je 
dost zavádějící po-
jem. Podle znění zá-
kona o pozemních ko-
munikacích se zimní 
údržbou zmírňují závady 
ve sjízdnosti vznikající povětr-
nostními vlivy. Všechny silnice 
jsou v zákoně rozděleny podle 

důležitosti 
a jsou stanove-

ny lhůty, do kolika 
hodin od výjezdu posypových 
mechanismů musí být zajištěna 

sjízdnost. Třeba u silnic I. třídy 
to musí být do tří hodin.

Kromě zimní údržby se dá-
le staráme o vysprávky výtlu-
ků, opravy povrchů vozovek, 

údržbu vodorovného i svislého 
dopravního značení, odvodně-
ní komunikací, údržbu mostů, 
bezpečnostních zařízení a vege-
tace kolem cest.”

Co se krajské správě a údrž-
bě silnic podařilo v roce 2017 
a co vás čeká letos?
Vloni se nám podařilo získat 
zakázku na údržbu silnic prv-
ních tříd v Kraji Vysočina. Je 
to služba, kterou už desítky let 
zajišťujeme, ale v jiných kra-
jích se ne všem kolegům po-
dařilo tuto zakázku získat. Ta-
ké jsme za poslední roky získali 
a obhájili řadu certifikátů ISO, 
uspěli jsme v soutěži řidičské 
zručnosti nazvané Cestářské ro-
deo a před koncem roku 2017 
jsme byli vyhlášeni jako jedna 
z „Českých sto nejlepších“ spo-
lečností.

V roce 2018 nás čeká opět 
jako každý rok plnění služby 
správy a údržby silnic, ale také 
další pokračování ve vytváření 
trvale udržitelné firmy. 

 IVANA JELÍNKOVÁ

V příštím vydání představíme 
příspěvkovou organizaci Kraj-
ská knihovna Vysočiny, která lo-
ni oslavila 15 let svého provozu.

❚ Sypače jsou vybaveny zařízením, které zaznamenává množství vydaného materiálu. 
 FOTO:  3X IVANA JELÍNKOVÁ
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❚ Ředitel Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny Jan Míka.

Nový web sdružuje informace o paliativní péči
Péče o pacienty v pokro-
čilých fázích onemocně-
ní včetně zajištění kvalitní 
péče v závěru života je pro 
blízké osoby velmi nároč-
né. Kraj Vysočina proto pod-
poruje poskytování paliativ-
ní  péče systémově od ro-
ku 2010, vloni vznikla stra-
tegie organizace paliativní 
péče v regionu, od letošní-
ho roku funguje nový web 
www.paliatr-vysocina.cz za-
měřený na koordinaci infor-
mací a vzdělávání v této ob-
lasti. 

Podle náměstka pro so-
ciální oblast Pavla Fraňka 
(ANO 2011) je cílem propojit 

veškeré současné znalosti od-
borníků i lidí, kteří mají zku-
šenost s doprovázením umí-
rajících. „Pro umírající pa-
cienty i pro jejich rodiny je 

důležité být ve svém přiroze-
ném prostředí. Paliativní péče 
musí být odborná a dostup-
ná. Prioritou Kraje Vysočina 
je toto zajistit,“ popsal Pavel 

Franěk. Součástí strategie je 
možnost získání atestace pro 
lékaře v oboru Paliativní me-
dicína a jejich proškolování, 
aby se rozšířily týmy schopné 
poskytovat náročnou a speci-
alizovanou péči. „Pozornost 
bude zaměřena také na palia-
tivní péči v domovech pro se-
niory a v krajských nemocni-
cích. Doplněním tohoto sys-
tému může být i kamenný 
hospic,“ poznačil náměstek 
pro oblast zdravotnictví Vla-
dimír Novotný (ČSSD).

Kraj na služby paliativní 
péče  uvolní v roce 2018 cel-
kem 10 milionů korun.

  EVA FRUHWIRTOVÁ

ení sně-
ko-
y 

ní 
ady 
povětr-

důle
a jsou

ny lhůty

❚❚❚ 

Výrobci potravin mohou usilovat 
o značku Regionální potravina

Výrobci potravin z Kraje Vy-
sočina se mohou přihlásit 
do devátého roční-
ku soutěže Regio-
nální potravina. 
Od poloviny 
února budou 
potřebné in-
formace včet-
ně přihláš-
ky do soutě-
že zveřejněny 
na webu www.
regionalnipotra-
vina.cz. Výrobci po-
travin se mohou hlásit do 4. 
dubna. Hodnotitelská komise 
zasedne 11. května v Třebíči 

a vybere produkty, kte-
ré získají ocenění 

Regionální po-
travina. Tak-

to označe-
né potra-
viny jsou 
z árukou 
kvali-
ty a pů-
vodu 

z míst-
ních zdro-

jů, splňu-
jí nejpřísnější 

evropské i národní požadavky 
na kvalitu.
 EVA FRUHWIRTOVÁ
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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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Koupím obrazy, sbírku, 

pozůstalost. Malíři

Jambor, Kaván, Kuba,

Slavíček, Blažíček,

Tel: 603 863 235     sberatelobraz@seznam.cz

OBRAZY

Macoun, Panuška i jiní. Děkuji za nabídku.
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Na mon ové 
paraboly jen za 300
korun ne

karet FreeSAT.

Volejte 778 527 899
www.satelitnizpravodaj.cz
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KOTLÍKOVÉ DOTACE 2017
KRAJ PŘIJME POSLEDNÍCH 150 ŽÁDOSTÍ,

ZPRACUJI, PODÁM VAŠI ŽÁDOST O DOTACI

Martin Sklenář tel. 607 654 821
Do 2022 výměna kotlů třídy 0,1,2! BOHDALOV ZR

MÁTE KOTEL NA TUHÁ PALIVA A CHCETE NOVÝ KOTEL?
DOTACE: tepelné čerpadlo, automat na pelety max. 80 %  
- 120 000 Kč, kotel na dřevo (ruční přikládání) max. 80 %  

- 100 000 Kč, plynový kondenzační kotel max. 75 % 
-  95 000 Kč, automat na uhlí max. 75 % - 75 000 Kč. RV
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 akciová společnost, přijme:

MISTRY DO VÝROBY

 AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Dr. Zdeněk Pavlovský,  
Personální ředitel, U Nádraží 1967, 393 01  Pelhřimov  

nebo E-mail:  zdenek.pavlovsky@agrostroj.cz

Bližší informace na telefonu 565 360 211.                

 JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ 
A ROZRŮSTAJÍCÍ SE FIRMĚ – KONTAKTUJTE NÁS 

NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:                     

Požadujeme:   
minimálně střední nebo vyso-
kou školu - technický obor

 technické myšlení
 praxe výhodou
  aktivní přístup k řešení 

problémů
 ochotu se dále vzdělávat
 flexibilitu a zodpovědnost

Nabízíme:
  nadstandardní mzdové 

ohodnocení 

  zajímavou práci v perspek-
tivní firmě

 další profesní  rozvoj
 firemní jazykové kurzy
 moderní technologie
 zahraniční stáže         
 závodní stravování
 vlastní zdravotní středisko
 ubytování, bytová výstavba                              
 benefity      
 nástup  dle dohody
 firma uvítá muže i ženy
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OPERÁTORY CNC
 Obráběcí centra   Ohraňovací lisy

vyučen v oboru nebo praxe

OPERÁTORY VE VÝROBĚ 
 obsluha práškové lakovny

LAKÝRNÍKY 
 pro robotizované práškové lakování

 na tyto profese zaměstnance zaučíme
 dvousměnný až třísměnný provoz

 AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., Miloslav Kubiska, vedoucí  
personálního útvaru, U Nádraží 1967, 393 01  Pelhřimov

nebo E-mail: miloslav.kubiska@agrostroj.cz

Bližší informace na telefonu 565 360 208. 

NABÍZÍME VELMI VÝHODNÉ MZDOVÉ PODMÍNKY! 
 zajímavou práci v perspektivní firmě, moderní technologie,
  další profesní rozvoj, závodní stravování, vlastní zdravotní středisko,
 ubytování, bytová výstavba, zázemí stabilní české firmy

Firma vítá na dané profese muže i ženy.  

 JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ A ROZRŮSTAJÍCÍ 
SE FIRMĚ – KONTAKTUJTE NÁS NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:                     

 akciová společnost,  
přijme ihned nebo dle dohody větší počet zaměstnanců na profese:
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 akciová společnost, přijme:

ASISTENTKU ŘEDITELE KVALITY       

 AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Dr. Zdeněk Pavlovský,  
Personální ředitel, U Nádraží 1967, 393 01  Pelhřimov  

nebo E-mail:  zdenek.pavlovsky@agrostroj.cz

Bližší informace na telefonu 565 360 211.                

Váš životopis a telefonické spojení  
zasílejte na adresu: 

Požadujeme:
 VŠ nebo SŠ  
  aktivní znalost NJ, další zna-

lost cizího jazyka výhodou
  praxe v podobné činnosti 

výhodou
 organizační schopnosti
 komunikativnost
 loajálnost          

Nabízíme:   
  odpovídající mzdové  

zařazení 

  zajímavou práci v perspek-
tivní firmě

  další profesní a jazykový  
rozvoj

 závodní stravování  
 vlastní zdravotní středisko                            
 benefity    
 ubytování, bytová výstavba   
 zázemí stabilní firmy
  nástup: ihned nebo podle 

dohody
                    

RV
18

00
01

1/
01Tel. 603 195 520

www. ksstavebni.cz, ksstavebni@seznam.cz

M ENÍ TERMOKAMEROU 
BLOWERDOOR TESTY
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Koupím moto
československé 

výroby

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ …atd.,
v původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní, 

popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku. Tel: 775 623 723
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Topné panely Teploceramic jsou průlomovou 
technologií v oblasti elektrického vytápění. Pracují 
na principu infračerveného záření a proudění
teplého vzduchu. Díky svému modernímu designu 
se keramický nebo metalový panel stane krásným 
doplňkem Vašeho bytu, domu či kanceláře. 
Dohromady s GSM zásuvkou je vhodný také pro 
rekreační objekty. Panel můžete následně ovládat 
přes mobilní telefon a nikdy už nebudete přijíždět 
do vymrzlé chaty. Regulace panelu je možná přes 
prostorový termostat, zásuvkový termostat nebo 
časovač. Metalový topný panel má integrovaný digitální termostat, kterým můžete regulovat 
teplotu jak samotného panelu, tak i teplotu v místnosti.

● Nevíří prach a nespaluje kyslík (vhodný pro alergiky)
● Vyhřívá rovnoměrně, nevysušuje vzduch
● Minimální životnost 30 let, záruka 5 let
● Velmi nízká spotřeba (srovnání: el. přímotop má spotřebu 2000W/hod,  
   Teploceramic pouhých 430W/hod)
● Krytí IP54, jednoduchá instalace

TEPLOCERAMIC TCM 600 nyní jen za 4 990,- Kč  
sleva 500,- Kč 

TEPLOCERAMIC SWRE 1000 nyní jen za 5 990,- Kč 
sleva 700,- Kč 

DOPRAVA PO CELÉ ČR  
ZDARMA!!!

Teploceramic ● tel.: +420 608 201 041 ● e-mail: obchod@teploceramic.cz ●  www.teploceramic.cz

VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU JE NYNÍ 
LEVNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM! 

    SLEVA AŽ 700,- Kč NA PANEL!
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Příběh oblíbené lyžařské oblasti 
začal již před 40 lety, když v roce 
1977 došlo k zahájení spolupráce 
lanových drah šesti tyrolských obcí 
v oblasti mezi údolím Brixental 
a pohořím Wilder Kaiser. Vznikla 
tak rozlehlá oblast pro vyzna-
vače zimních sportů SkiWelt. 
Od počátku jde o společný projekt 
regionálních vizionářů s origi-
nálními nápady a je to zde znát, 
protože si zde své najdou děti 
i dospělí, „hobíci“ i zdatní lyžaři. 
Pro české turisty je to oblast zají-
mavá dostupností.  Automobilem je 
to slabou hodinku od Mnichova. 

V současnosti je tato oblast zimních spor-
tů jedním z největších a nejmodernějších ly-
žařských areálů na celém světě a patří v ce-
losvětovém měřítku i k těm nejúspěšnějším. 
SkiWelt má k dispozici celkem 21 sjezdů do-
lů do údolí, tolik nenabízí žádný jiný lyžař-
ský areál.  Oblast kolem vrcholů Hohe Salve, 

Zinsberg, Hartkaser a Astberg byla tehdy ja-
ko místo zimních sportů prakticky neznámá. 
Vybudováním první lanovky v r. 1947 vstou-
pila oblast Brixental do světa zimních sportů. 
A již tehdy bylo zapotřebí průkopnických no-
vinek. Tak byla v obci Hopfgarten v r. 1947 
postavena nejdelší sedačková lanovka v Ev-
ropě o délce 2.830 metrů, a v r. 1948 ve Wes-
tendorfu největší lanovka v Rakousku, která 
již v sezóně 1948/49 přepravila 22.289 osob. 
V následujících letech a desetiletích přibývaly 
lanovky v obcích Söll, Scheffau, Brixen, Ell-
mau a Going, později následovala i obec Itter. 
V lyžařské oblasti SkiWelt se neustále realizo-
valy průkopnické projekty, jako 1970 nejdelší 
pozemní lanovka v Evropě v Ellmau, v r. 1988 
první 8-sedačková lanovka v Evropě v obci 
Söll nebo v r. 2008 první lanovka na solární 
pohon na celém světě v obci Brixen im Thale. 

Dnes již tak je v lyžařské oblasti SkiWelt kaž-
dou noc v provozu cca 65 strojů na úpravu tra-
tí, aby všech 284 km sjezdovek bylo příští den 
nebo i noc opět v perfektním stavu! 

Rok co rok se všechna zařízení vylepšují 
a modernizují. Nové sjezdovky a také rozma-
nité trasy, které spojují lyžařské areály jednot-
livých obcí SkiWelt, nabízejí každoročně no-
vé zážitky. Jako reakce na několik po sobě ná-
sledujících zim s malým množstvím sněhu se 
v 90. letech 20. st. instalovala první zasněžova-
cí zařízení a jejich počet se postupně zvyšuje. 
V současnosti je již k dispozici 15 retenčních 
nádrží, zřízených s ohledem na vhodné umís-
tění v okolní přírodě a při dodržování všech 
ekologických zásad. Na podzim 2017 tak by-
la v rámci světoznámé akce „World Snow 
Awards“ britského deníku „The Telegraph“ 

poprvé v historii propůjčena cena za ekologii 
jednomu z lyžařských areálů SkiWelt Wilder 
Kaiser- Brixental, a to jako ocenění za dlou-
holeté projekty v oblasti ekologického provo-
zu. Mimochodem, 100% elektrické energie, 
potřebné pro provoz lyžařské oblasti a výrobu 
technického sněhu, přichází ze „zelené“ vodní 
energie dodavatele Tiroler Wasserkraft. 

V posledních letech stály v popředí zájmu or-
ganizace SkiWelt především investice do zvy-
šování komfortu. Je to tak rozhodně znát a po-
hodlí pro všechny lyžaře, snowboardisty i dal-
ší turisty jsou tu na špičkové úrovni. Všechny 
přibližovací vleky byly nahrazeny moderními 
kabinkami nebo pohodlnými sedačkami, čas-
to i s vyhříváním, což ocení především rodiče 
s menšími dětmi, pro které je zde také mnoho 
koutků, které i těm nejmenším usnadní a zpří-
jemní lyžařské začátky. Následovala výstav-
ba parkovacích domů, úschoven lyží, investi-
ce do Wi-Fi-sítí a do technologií pro zajištění 
dostatečných sněhových podmínek a perfekt-
ně upravených sjezdovek. 
 Více na: www.skiwelt.at
 JAN ONDRUŠ

RV
18

00
13

8/
02

RV
17

02
18

0/
03

RV
18

00
13

6/
02

RV
18

00
15

7/
01



LEDEN 2018 |  8REGION

(ne)
obyčejné příběhy, prvorepublikové osobnosti, architektura, významné továrny doby

❚ Úspěšní juniorští reprezentanti Josef Kořenář a Jakub Škarek hrají 
v dresu jihlavské Dukly. FOTO: DUKLA JIHLAVA

❚ Kočka divoká. FOTO: WIKIPEDIA

❚ Vítězní Dannyho parťáci s medailemi, pohárem a hlavně s Davidem 
Novotným. FOTO: ARCHIV ORGANIZÁTORŮ DAVI CUP 2017

❚ Prezentace Vysočiny byla na brněnském veletrhu součástí konceptu agentury CzechTourism. 
Ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák představuje novinky – tištěné publikace Kalendář akcí 
2018 a Sto let příběhů na Vysočině vedoucímu Odboru kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina Ladislavu Seidlovi.  FOTO: 2X ARCHIV KRAJE VYSOČINA

❚ Souběžně s veletrhy REGIONTOUR a GO se uskutečnil Festival krajových specialit a re-
gionálních potravin RegFoodFest. Mladí kuchaři se navíc při veletrzích zúčastnili největší 
gastronomické soutěže ČR Gastro Junior Brno 2018 – Bidfood Cup. 
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Ochranáři chtějí 
zachovat trasy pro 

stěhování savců
Odborníci z Rakouska a sou-
sedních krajů České republiky 
spolupracují na vytváření bez-
pečné cesty pro stěhování vel-
kých savců. Propojení cenných 
přírodních stanovišť a ochra-
nu biodiverzity v česko-rakous-
kém pohraničí podporuje nový 
projekt INTERREG s názvem 
Connecting Nature. Cílem je 
zachování migračních koridorů 
pro velké savce spojujících Al-
py, Český masiv a Karpaty.

Narušení migrační cesty po-
tvrzuje i krajský radní pro ob-
last lesního a vodního hospo-
dářství, zemědělství a život-
ního prostředí Martin Hys-
ký (ČSSD). „V Kraji Vysočina 
jsme zjistili již patnáct kritic-
kých bodů na migračních kori-
dorech velkých savců. Od pro-
jektu očekáváme praktické ná-
vrhy na zlepšení průchodnosti 
těmito konkrétními problé-
movými místy. Migrační kori-
dory také musí být začleněny 
do podkladů pro územní pláno-
vání,“ řekl radní.

Společný postup vítají i zá-
stupci rakouské strany. „Spo-
lupráce s naším severním sou-
sedem, Českou republikou, má 
v Dolním Rakousku v mnoha 
oborech velkou důležitost. Tím 
více vítám tento společný pro-
jekt k propojení přírodních sta-
novišť a k ochraně vzácné koč-
ky divoké,“ prohlásil náměstek 
zemského hejtmana Stephan 
Pernkopf.

Výskyt vzácné kočky divo-
ké se omezuje na lesní pro-
středí. Kočka se vyhýbá ote-
vřené zemědělské krajině, tak-
že je při migraci odkázána jen 
na síť lesních koridorů. „Chtě-
li bychom proto udělat z kočky 
divoké ambasadorku našeho 
projektu Connecting Nature. 
Na jejím příkladu lze názorně 
ukázat, jak důležité je vzájem-
né propojení velkých zalesně-
ných území,“ uvedl vedoucí 
projektu Christian Übl, ředitel 
Národního parku Thayatal.

Dokončení a vyhodnocení 
projektu je plánováno na rok 
2020. IVANA JELÍNKOVÁ

Novinky 2018 odhalila Vysočina na brněnském veletrhu REGIONTOUR

Futsalový Davi Cup 2017 
znovu pomáhal

Jednodenní futsalový turnaj 
Davi Cup 2017 hostila v závěru 
roku Třebíč. V rámci 4. ročníku 
charitativní akce se utkalo dva-
cet špičkových týmů, uskuteč-
nila se autogramiáda hráčů 1. 
fotbalové ligy, tradičně se dra-
žily exkluzivní dresy a nechy-
běla ani soutěž o ceny pro ná-
vštěvníky. Vybralo se rekord-
ních více než 127 tisíc korun, 
které podpoří léčbu bývalé-
ho hráče Horáckého fotbalové-
ho klubu Třebíč Davida Novot-
ného. „Ten je po autonehodě 

z prosince 2011 upoután na in-
validní vozík. Vítězství v tur-
naji, který včetně všech dopro-
vodných aktivit organizuje Da-
vidův spoluhráč Pavel Chalu-
pa, si vysportovali Dannyho 
parťáci, druhé místo patří týmu 
Salavice Lions a bronz si odve-
zl Foul team,“ informoval ná-
městek hejtmana Kraje Vysoči-
na Pavel Franěk (ANO 2011). 
Nejlepším střelcem byl Jan 
Ovčačík a téměř nepřekonatel-
ným brankářem Zbyněk Ko-
froň. MONIKA BROTHÁNKOVÁ 

Mezi hokejovými juniory se blýskli 
dva brankáři z Vysočiny

Při úspěšném a nadějném ho-
kejovém zápase proti Švé-
dům na mistrovství světa hrá-
čů do dvaceti let, ale i při zá-
věrečných prohraných duelech 
s výběrem Spojených stá-
tů a Kanady, se v české bráně 
střídali Josef Kořenář a Jakub 
Škarek, oba rodáci z Vysočiny. 

Dvacetiletý rodák z Vystr-
kova u Humpolce Josef Koře-
nář začínal s hokejem v Hum-
polci a přes Pelhřimov se do-
stal do Jihlavy. Před minulou 
sezónou odešel do zámoří, kde 
pak hájil v americké juniorské 
soutěži United States Hockey 
League (USHL) branku Lin-
coln Stars. Letos podepsal no-
váčkovskou smlouvu s týmem 
NHL San José, chytá ale v Čes-
ku v Dukle Jihlava. „V San Jo-
se s tím souhlasili. Řekli mi, 
že mi vybrali dobrý klub, aby 
mě připravil na příští sezónu,“ 
uvedl Kořenář na jihlavském 

webu. V Jihlavě Kořenář tvo-
ří brankářský tým společně 
s o dva roky mladším talen-
tovaným Jakubem Škarkem, 

který je také v kádru juniorské 
reprezentace, a norskou posi-
lou Larsem Voldenem.

 IVANA JELÍNKOVÁ

Sto let příběhů na Vysočině 
připomíná nová brožura

V letošním roce si 
bude celá repub-
lika připomí-
nat 100leté výro-
čí založení ČSR 
a ani Vysočina ne-
bude výjimkou. 
Právě Sto let příběhů 
Vysočiny bude hlav-
ním komunikačním 
tématem letošního ro-
ku. Součástí nejrůzněj-
ších akcí a aktivit je no-
vě vydaná brožura s ná-
zvem Sto let příběhů, lid-
ských osudů, architektury 
i sportu a kultury na Vy-
sočině. „Napříč Vysočinou 
jsme hledali zajímavé osudy, 
významné osobnosti, událos-
ti, ale třeba i stoleté obchodní 
značky a zjistili jsme, že Vy-
sočina se do dějin rozhodně 
zapsala, což mimo jiné doka-
zují historické fotografie. Po-
stupně budeme jednotlivé pří-
běhy odhalovat," prozradil ře-
ditel Vysočina Tourism To-
máš Čihák s tím, že tiskovinu 
doplňuje nově spuštěný web 
www.vysocina100let.cz. „Ne-
jen tištěnou brožurou, ale ta-
ké připravovanými akce-
mi si chceme připomenout 

významný mezník spojený 
s počátky naší repub-
liky. Na Vyso-
čině najdeme 
stovky míst, 
které stole-
té události 
připomína-
jí,“ necha-
la se slyšet 
náměstky-
ně hejtma-
na pro oblast 
kultury Jana 
Fischerová (ODS) 

a dodala, že i se závěrečnými 
výletními tipy brožu-

ra stojí za přečte-
ní. Navíc, pro 

čtenáře no-
vin Kraje Vy-
sočina při-
pravujeme 
od února se-
riál, kde bu-
deme ty nej-

zajímavější 
„stoleté“ příbě-

hy představovat.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ 
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