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Ze Zimní olympiády dětí a mládeže 
si Vysočina přivezla třicet medailí

Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České 
republiky se konaly od 28. ledna do 2. února 
na sportovištích v Pardubickém kraji s olympij-
ským centrem v Litomyšli.

Domů na Vysočinu přivezli 
mladí sportovci jedenáct zla-
tých, sedm stříbrných a dva-
náct bronzových medai-
lí. Po čtyřech letech se vrací 
na Vysočinu hokejové zlato. 
Naši hokejisté se s kapitánem 
Matoušem Menšíkem postara-
li o úchvatnou podívanou v zá-
pase proti týmu z Moravsko-
slezského kraje. Šedesát mi-
nut hry přineslo hokej nahoru 
dolů, osm branek a tři obraty 
ve skóre. O olympijském  vítě-
zi rozhodlo až prodloužení. Ja-
ko správný kapitán si vzal zla-
tý gól na starost Matouš Men-
šík. 

„Kraj Vysočina díky skvě-
lým sportovním výkonům na-
příč všemi disciplínami skončil 
na třetím místě v bodování krajů. 
Jsem nesmírně hrdý na všechny 
naše mladé sportovce. Patří jim 
velké poděkování a zapomenout 
nemohu také na jejich trené-
ry a podporu rodičů,“ zhodnotil 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD). 

Nejvíce zlata je 
za rychlobruslení
Do cíle dojela pro zlato s ob-
rovským nasazením vysočin-
ská biatlonová štafeta chlap-
ců a Nikol Nepokojová přidala 
do své rychlobruslařské sbírky 
už třetí olympijské zlato, pro 
zlatou olympijskou medaili si 
dobruslili s absolutně nejlep-
ším časem i vysočinští chlapci, 
jen o stupínek za nimi skonči-
la i vysočinská rychlobruslař-
ská štafeta dívek. Zlato z rych-
lobruslení si přivezl Jakub 
Doležal v kategorii mladších 

chlapců a Michael Bačkov-
ský z kategorie starších chlap-
ců. Pro zlato si doběhla na 2km 
trase také Lucie Crháková. 

Mladí sportovci zažili 
opravdovou olympijskou 
atmosféru
Pořadatelé vypsali jedenáct 
sportovních soutěží. Mladí 
sportovci zažili olympijskou 
atmosféru podobné té „velké“ 
olympiádě. Účastnili se zapá-
lení olympijského ohně, slav-
nostních ceremoniálů, vyzkou-
šeli si soužití v olympijské ves-
nici a také složili olympijskou 
přísahu.  První ročník olym-
piády se konal v roce 2003. 
Kraj Vysočina hostil hry před 
čtyřmi lety. Více informací 
na www.kr-vysocina.cz
  EVA FRUHWIRTOVÁ
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Milí čtenáři!
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Jakékoliv téma, které bych 
s Vámi na tomto místě rád sdí-
lel, absolutně „převálcovalo“ 
téma olympiáda. Tu zatím po-
slední - korejskou, kterou si bu-
deme patrně spojovat kromě ji-
ných skvělých a oslavovaných 
úspěchů se jménem talentova-
né snowbordistky a zlaté ze su-
perobřího slalomu Ester Ledec-
ké. Ester se díky ideální kombi-
naci talentu, píle, tréninkových 
příležitostí i schopnosti přizpů-
sobit výkonnost světové špičce 
v kombinaci s podporou rodi-
ny i svého týmu dostala na ab-
solutní sportovní špičku – nená-
padně, ale zaslouženě. Podob-
ně dobře našlápnuto mají podle 
výsledku letošních Her VIII. 
olympiády dětí a mládeže i dal-
ší juniorští sportovci. Ti z Vy-
sočiny přivezli z pořádajícího 
Pardubického kraje třicet me-
dailí. Skvělý výsledek!

Při troše dobré vůle, s chu-
tí vyhrávat a s podporou spo-
lečnosti, rostou mezi dětský-
mi olympioniky budoucí vel-
ká sportovní jména. Kraj Vy-
sočina podporuje sportovní 
centra talentované mládeže už 
11 let, od roku 2008 mezi ně 
rozdělil více než 40 milionů 
korun. V současné době pat-
ří mezi podporované 16 spor-
tů, u kterých se kluby domlu-
vily na spolupráci a přistoupily 
na podmínky krajské podpory. 
Vedle podpory fotbalu a lední-
ho hokeje pomáháme se zajiš-
těním dopovídajících tréninko-
vých podmínek například také 
plavcům, florbalistům, judis-
tům, lyžařům, orientačním běž-
cům, ale i šachistům. A všech-
ny sportovní úspěchy, nejen ty 
olympijské, jsou pro nás důvo-
dem v této podpoře pokračovat.

❚ Hejtman Jiří Běhounek přijel mladé sportovce podpořit přímo do místa dění olympiády, poděkovat jim za reprezentaci a sledovat jejich skvělé výkony.
 FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINAMartin Kukla je 

novým náměstkem 
hejtmana

Kraj Vysočina má 
nového náměstka 
hejtmana pro ob-
last financí a ma-
jetku. Po rozhod-
nutí krajských 
zastupitelů, kte-
ří se sešli v prvním únorovém 
týdnu, se jím stal Martin Kuk-
la za Hnutí ANO 2011. Od 7. 
února nahradil odvolaného Jo-
sefa Pavlíka. „Mojí prioritou je 
efektivní správa krajského ma-
jetku včetně jeho zhodnocování, 
udržení vyrovnaného krajského 
hospodaření, ale i rozumné hle-
dání úspor,“ uvedl pětatřicetile-
tý Martin Kukla, který pochází 
z Počátek, je otcem dvou synů, 
dosud byl zaměstnancem spo-
lečnosti Bosch Diesel Jihlava 
a za Hnutí ANO 2011 se v ro-
ce 2016 stal krajským zastupi-
telem. Devítičlenná Rada K raje 
Vysočina se skládá z pěti členů 
ČSSD, dvou radních za Hnutí 
ANO 2011 a po jednom zástup-
ci mají ve výkonném orgánu 
kraje ODS a SNK ED + STAN.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj

Sportovci soutěžili v 11 disciplínách:

alpské lyžování, běžecké lyžová-
ní, lední hokej, skicross, snow-
boarding, biatlon, krasobrus-

lení, rychlobruslení, lyžařský 
orientační běh, taneční soutěž 
a šachy

Opravy uzavřou důležitý most
Nejdříve 1. dubna 2018 bude 
z důvodu nutné modernizace 
uzavřen Brněnský most na sil-
nici II/602 v Jihlavě. Průjezd 
jednou z nejvytíženějších ulic 
krajského města – ulicí Hra-
dební mezi obchodním cen-
trem CityPark a Psychiatric-
kou nemocnicí – bude uzavřen 
do 1. listopadu. Osobní dopra-
va bude vedena jihlavskými 
ulicemi Okružní a Havlíčkova. 
Tranzit povede z Jihlavy směr 
I/38, dále na dálnici D1 s vari-
antním sjezdem exit 119, dále 
směr Velký Beranov nebo exit 
134 směr Měřín po II/353 a dá-
le zpět do Jihlavy po II/602. 

Trasy budou značeny podle ak-
tuálního dokončení oprav 

dálnice D1.  Objízd-
né trasy budou dů-

kladně vyznače-
ny. Veškeré infor-
mace o objízd-
ných trasách budou 
začátkem břez-

na zveřejněny na 
www.kr-vysocina.cz.

Se zprovozněním Brněn-
ského mostu se počítá podle 
platné smlouvy nejpozději za-
čátkem listopadu 2018. Veške-
ré naplánované práce se  tedy 
uskuteční během jedné staveb-
ní sezóny. JITKA SVATOŠOVÁ❚ Takto z dálky vypadá Brněnský most v dobré kondici, ale na jeho modernizaci je nejvyšší čas. FOTO: IVANA JELÍNKOVÁ 
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Ocenění pro mistry 
tradičních řemesel

Krajští zastupitelé ocenili 
v únoru tři řemeslníky titulem 
Mistr tradiční rukodělné výro-
by Kraje Vysočina. Cenu si vy-
sloužila paní Marie Žilová a je-
jí dcera Eva Jurmanová z Nové-
ho Veselí za tradiční techniky 
a postupy při zpracování zmen-
šených součástek lidových kro-
jů. Mistrem tradiční rukoděl-
né výroby je nově také kameník 
Jaroslav Fieger ze Světlé nad 
Sázavou, který z kamene vyrábí 
mimo jiného také obilní mlýnky 
a sekeromlaty.

„Věřím, že oceňování mistrů 
řemesel bude mít v Kraji Vy-
sočina i v budoucnu své neza-
stupitelné místo. Je skvělé, že 
můžeme podpořit a slavnostně 
ocenit ty, kteří svůj volný čas 
věnují krásným aktivitám sou-
visejícím s kulturou a tradiční-
mi hodnotami,“ uvedla náměst-
kyně hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast kultury, památkové 
péče, cestovního ruchu a mezi-
národních vztahů Jana Fische-
rová (ODS).

První titul Mistr tradiční ru-
kodělné výroby získali v roce 
2016 pilnikář Drahomír Smej-
kal a kolář Aleš Uherka a v loň-
ském roce ocenění převzala Ha-
na Šmikmátorová, která zdobí 
tradičními technikami veliko-
noční kraslice, dále také Jind-
řich Toman za výrobu štípaných 
holubiček za dřeva a Jindřich 
Holub, který dobovými postupy 
například ruční výrobou šinde-
le opravil Michalův statek v Po-
hledi u Světlé nad Sázavou.

Seznam Mistrů tradiční ruko-
dělné výroby Kraje Vysočina 
vede krajská příspěvková orga-
nizace Muzeum Vysočiny Tře-
bíč, pod kterou funguje Regio-
nální pracoviště tradiční lidové 
kultury Kraje Vysočina. To zá-
roveň přijímá a hodnotí návr-
hy na udělení titulu a následně 
zapsání nových mistrů na ten-
to prestižní seznam. Slavnost-
ní předání ocenění se uskuteč-
ní na zámku v Třebíči ve středu 
18. dubna 2018. IVANA JELÍNKOVÁ

Záchytka získá 
novou adresu

Na přelomu října a listopadu chce 
mít Kraj Vysočina k dispozici no-
vou vlastní záchytnou protialko-
holní stanici. Vyroste v areálu Ne-
mocnice Jihlava, na pozemcích 
kraje, jen několik desítek metrů 
od současné záchytky, která fungu-
je v pronajatých prostorách Zdra-
votního ústavu. „Jsme na začátku 
projektování. S ohledem na novou 
úpravu vyhlášky potřebujeme ví-
ce místa, specifické zařízení. Zvá-
žili jsme všechny možnosti a shod-
li se na využití modulární sestavy 
předvyrobených buněk s napoje-
ním na inženýrské sítě nemocnice,“ 
informoval ve druhé polovině úno-
ra náměstek hejtmana Kraje Vyso-
čina pro oblast zdravotnictví Vladi-
mír Novotný (ČSSD).

Podle náměstka hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast majetku a fi-
nancí Martina Kukly (ANO 2011)
vyroste unikátní dvoupodlažní se-
stava na připravených základech 
během několika týdnů, delší čas za-
bere montáž interiérů a povinné-
ho vybavení. „Odhadované nákla-
dy na pořízení této stavebnice včet-
ně jejího zprovoznění odhadujeme 
okolo šesti milionů korun s tím, že 
definitivní cenu ukáže poptávka,“ 
říká Martin Kukla.

Na hledání budoucího řešení lo-
kace a fungování krajské záchyt-
ky spolupracuje Kraj Vysočina ve-
lice úzce s vedením města Jihla-
vy a Službami města Jihlava, které 
jsou dosavadními zkušenými pro-
vozovateli záchytky. JITKA SVATOŠOVÁ

Sanatorium 
prodáno

Zastupitelstvo Kraje Vysoči-
na schválilo na svém únorovém 
jednání prodej areálu bývalého 
sanatoria Bu chtův kopec v ka-
tastru Sněžného za 18,15 mi-
lionu korun. Zájem projevil je-
den uchazeč, který zaplatil jis-
tinu 300 000 korun. Má v plánu 
využít areál pro rehabilitač-
ní zdravotnický provoz. Budo-
vy se dočkají oprav do tří až 
pěti let. Kraj se nemovitosti 
na Buchtově kopci snažil pro-
dat  přes pět let. Z původně po-
žadovaných 50 milionů korun 
upravil cenu v posledním ko-
le prodeje na 18 milionů korun. 
Nemovitosti definitivně změ-
ní majitele po uhrazení celkové 
částky a zapsání změny do ka-
tastru nemovitostí.

Sanatorium na Buchtově 
kopci nejdřív sloužilo k léč-
bě tuberkulózy. Naposled tam 
byla léčebna dlouhodobě ne-
mocných, provozovala ji kraj-
ská  Nemocnice Nové Město 
na Moravě. Poté, co byla léčeb-
na řadu let ztrátová, byla kon-
cem roku 2011 uzavřena. Údrž-
ba nevyužitého areálu přijde 
Kraj Vysočina ročně na 1,1 mi-
lionu korun. EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Tříhodinový program se skládal z ukázek zumby, exhibice kickboxu, parkourového vystou-
pení, breakdance a nechyběly ani ukázky moderní gymnastiky, indiánských tanců nebo free-

stylová fotbalová show Petra Zacha. FOTO: LIBOR BLAŽEK

Tisíce míčků: Kraj Vysočina 
vytvořil nový český rekord

 Zapsání do České knihy rekor-
dů, ale hlavně propagace vol-
nočasových aktivit napříč celou 
Vysočinou. To byl hlavní cíl zá-
bavného odpoledne v nákupní 
centru CityPark Jihlava pod ná-
zvem Vysočina v pohybu. Zá-
stupci Kraje Vysočina poslední 
lednovou neděli spolu s partne-
ry zorganizovali nejen úspěšný 
pokus o český rekord, ale také 
chtěli přitáhnout děti ke spor-
tům a dalším volnočasovým ak-
tivitám, které mají smysl. „Je 
skvělé, že děti, které sem 
do obchodního centra 
dorazily, si moh-
ly vyzkoušet 
hned několik 
sportů. Pokud 
se pro ně-
který z nich 
rozhodnou 

a počítače nebo tablety vymě-
ní za trochu pohybu, splní to 
přesně náš cíl,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina 
Pavel Franěk (ANO 2011), kte-
rý asistoval i u nového českého 
rekordu. Ze sítě zavěšené vyso-
ko nad hlavami návštěvníků se 

v jednu chvíli vysypaly tři ti-
síce očíslovaných ping-pongo-
vých míčků. Pokud diváci ně-
které z nich chytili, posloužily 
jako los k získání cen v podo-
bě volných vstupenek například 
do Horáckého divadla Jihlava 
nebo na zápasy Dukly Jihlava 

a FC Vysočina Jihlava. „Byl to 
největší počet míčků ve vzdu-
chu spuštěných v jednu chví-
li,“ potvrdil zápis do České kni-
hy rekordů zástupce pelhřimov-
ské Agentury Dobrý den Miro-
slav Marek. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Soutěže v elektronické bezpečnosti znají vítěze

Žáci a studenti poměřovali  své 
dovednosti v soutěžích zamě-
řených na bezpečnost v infor-
ma čních technologií. Znalos-
ti si ověřili v soutěžním kví-
zu a Kvízu PLUS z projektu 

nazvaného Kraje pro bezpeč-
ný internet. Druhou možností 
zapojení byla kreativní soutěž 
věnovaná tématu Internet věcí.

Vítězem krajského kola sou-
těžního kvízu se stal Patrik 

Růžek ze Střední průmyslové 
školy a Středního odborného 
učiliště v Pelhřimově. V Kra-
ji Vysočina byla vyhlášena ta-
ké soutěž škol, kde se na prv-
ním místě, s největším počtem 

zapojených studentů do sou-
těžního kvízu, umístilo Gym-
názium, Střední odborná ško-
la a Vyšší odborná škola Ledeč 
nad Sázavou.

V rámci kreativní soutěže 
vytvářeli žáci a studenti videa 
a plakáty nebo komiksy za-
měřené na téma internetu věcí 
a rizika s ním spojená. Porota 
hodnotila 111 prací. „Vzhle-
dem ke kvalitě všech přihláše-
ných prací, vybrat ty nejlepší 
nebyl snadný úkol. Navíc po-
čty všech přihlášených doka-
zují, že o problematiku bez-
pečnosti internetu je v Kraji 
Vysočina velký zájem,“ uvedl 
náměstek hejtmana Vladimír 
Novotný (ČSSD). Absolutním 
vítězem kreativní soutěže se 
stal Štěpán Taláček z Gymná-
zia Jihlava. Vítěznou školou 
v rámci soutěže škol se stalo 
Gymnázium Jihlava. Letos se 
jednalo již o sedmý ročník té-
to soutěže.

Mladí odborníci na elektro-
nickou bezpečnost  převzali 
ocenění na konci ledna. Domů 
si odnesli tablety, xboxy, klá-
vesnice a další hodnotné elek-
tronické ceny.  EVA FRUHWIRTOVÁ

❙ Vítězové soutěže Internet věcí, je věcí nás všech z Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa z Třebíče.  FOTO:ARCHIV KRAJE VYSOČINA

❙ Přístroj, který dokáže vyhodnotit  
zánět dýchacích cest. 
 FOTO: ARCHIV NEMOCNICE PELHŘIMOV

video na 
novinykrajevysocina.cz
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Pacientům 
s dýchacími 

problémy pomůže 
nový přístroj

Nemocnice Pelhřimov získa-
la darem diagnostický přístroj 
NIOX VERO určený pacien-
tům s dýchacími problémy. Za-
řízení měří frakčně exhalova-
ný oxid dusnatý, a dokáže tak 
velmi rychle vyhodnotit míru 
alergického zánětu v dýchacích 
cestách u pacientů s respirační-
mi onemocněními. „Pravidel-
né vyšetření tohoto typu pomá-
há odhalit, zda je pro pacienta 
vhodná léčba inhalačními kor-
tikosteroidy, pomáhá optimali-
zovat dávky těchto kortikoste-
roidů a snížit počet exacerbací 
neboli zhoršení průběhu astma-
tu až o padesát procent,“ zdů-
raznila Lucie Rejzková z plic-
ní ambulance pelhřimovské ne-
mocnice. Vyšetření je vhodné 
pro děti i dospělé a jeho hlav-
ní předností je rychlost. „Vý-
sledky poskytne během jedné 
minuty,“ vysvětlila mluvčí Ne-

mocnice Pelhřimov Petra Čer-
no. Přístroj v hodnotě 126 tisíc 
korun darovala nemocnici fir-
ma Chiesi CZ. „Často admini-
struujeme finanční nebo věcné 
dary krajským nemocnicím, ať 
už od firem, nebo soukromých 
osob. Přispívají ke komfortu 
pacientů a pomáhají tam, kde 
je třeba. Patří jim velký dík,“ 
nechal se slyšet náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina Vladimír 
Novotný (ČSSD) s tím, že jen 
za minulý rok soukromí i fi-
remní dárci podpořili krajské 
nemocnice věcnými dary v cel-
kové hodnotě přesahující 868 
tisíc korun. Často šlo o vybave-
ní pokojů, o nábytek, ale v ně-
kterých případech i o speciali-
zované zdravotnické přístroje. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ 

Změny veřejné dopravy Vysočiny
Vysočina se připravuje na no-
vé uspořádání veřejné regio-
nální autobusové i vlakové 
dopravy. Ke změně stávají-
cích jízdních řádů, které mají 
historický základ ve 20. stole-
tí a řadu let jen minimálně re-
agovaly na potřeby měnícího 
se rytmu výroby v největších 
firmách regionu, dojde po ro-
ce 2019. „Z toho důvodu Kraj 
Vysočina velice pečlivě při-
pravil optimalizaci jízdních 
řádů tak, aby větší objem do-
pravních výkonů bylo možné 
zajistit menším počtem auto-
busů s vyšším podílem malých 
autobusů v celém systému. To 

předpokládá vytvoření do-
pravně i tarifně integrovaného 
systému, založeném na přípo-
ji mezi autobusy a vlaky, popř. 
mezi autobusy navzájem, na-
bídku zvýhodněného předpla-
ceného jízdného pro pravidel-
né cestující, možnost objed-
návat si jízdenky přes internet 
a také k úhradám jízdného vy-
užívat platebních karet,“ vy-
jmenovává velice stručně vý-
hody hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

V regionu se tak po roce 2019 
objeví stovky nových spojů / li-
nek. Páteřní doprava bude i na-
dále nabízena bez nutnosti 

přestupů. Nově však přibude řa-
da navazujících spojů. Zásad-
ní pro cestující je skutečnost, 
že při přesunu z místa na místo 
budou moci využít volitelného 
dopravního prostředku na jed-
nu jízdenku, kterou si i v pří-
padě přestupu koupí u prvního 
využitého dopravce. Navíc doj-
de ke sjednocení ceníků, před-
platné bude výhodnější než 
jednorázové jízdné, cestují-
cí mohou na budoucím jízd-
ném oproti současnému násob-
ně ušetřit. Připravuje se také 
speciální jízdní kupón pro se-
niory, jeho podoba se stále dis-
kutuje. Pokud jde o studenty 

a žáky – studentské potvrze-
ní bude fungovat stále stej-
ně. Do budoucna se předpok-
ládá možnost přímé komunika-
ce dopravce se školou, která sa-
ma potvrdí totožnost studenta.

K zavedení nové podoby Ve-
řejné dopravy Vysočiny při-
stoupil Kraj Vysočina z důvo-
du brzkého vypršení smluv s té-
měř všemi smluvními dopravci. 
Podle platné evropské legisla-
tivy už nemůže dále prodlužo-
vat stávající smlouvy. Do kon-
ce roku 2019 musí uzavřít nové 
smlouvy s dopravci, kteří musí 
projít soutěží ve výběrovém ří-
zení. JITKA SVATOŠOVÁ
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Jasánek a ti druzí.
Pavel Hodáč, 
zastupitel  
Kraje Vysočina
(KSČM)

Na posledním jednání zastupi-
telstva Kraje Vysočina jsme by-
li svědky nechutného proce-
su odvolání náměstka hejtmana 
Ing. Pavlíka /ANO/. Vcelku vese-
lá taškařice nebýt několika faktů. 

Samotnému odvolání předchá-
zel na minulém jednání pokus zá-
stupců KDU-ČSL o to samé. Ta-
dy se ještě svého lídra ANO za-
stalo. Na únorovém zasedání, 
aniž by někdo čekal na výsledek 
odvolacího soudu a ctil by presu-
mci neviny, už to šlo rychle. Čle-
nové zastupitelstva kraje si také 
vyslechli s velkým zájmem vy-
stoupení Ing. Pavlíka. Všichni 
teď čekáme, jak se k tomu postaví 

moralista Jasánek, jehož minulost 
v předlistopadové KSČ zde  by-
la zmiňována. Pro zastupitelský 
klub KSČM nic nového. ODS tak  
dosáhla svého, Ing. Pavlík byl od-
straněn z vedení Kraje Vysočina. 
Klademe si tedy otázku, co udě-
lá soudruh Jasánek. Zatím vesele 
vystupuje v mediích a dělá, že se 
ho to netýká. Tak nevím,  nezbý-
vá než otevřít Pandořinu skříňku 
a něco hezkého si přečíst?

Podnikatel roku je Lubomír Stoklásek
Vítězem regionál-
ního kola prestižní 
soutěže Podnikatel 
roku se stal Lubomír 
Stoklásek, majitel 
a generální ředitel spo-
lečnosti AGROSTROJ 
Pelhřimov, a.s., která 
patří mezi nejvý-
znamnější výrobce 
zemědělské techniky 
v České republice.

Odborná porota ocenila 
úspěšné podnikatelské akti-
vity i angažovanost Lubomí-
ra Stokláska v rámci rozvo-
je Vysočiny a významné zá-
sluhy v oblasti podpory vzdě-
lávání a péče o zaměstnance. 
„Ocenění vnímám jako ces-
tu pro mladé podnikatele, aby 
byli stejně úspěšní nebo ješ-
tě úspěšnější a odhodlanější 
ve svém úsilí vybudovat fir-
my, které uspějí v celosvětové 
konkurenci,“ sdělil své první 
dojmy vítěz Lubomír Stoklá-
sek.

Jméno držitele titulu EY Pod-
nikatel roku 2017 České re-
publiky bude spolu s vítězi 

v dalších kategoriích vyhlá-
šeno 27. února  v Praze. Vítěz 
z České republiky se zúčastní 

celosvětového finále, kte-
ré se uskuteční 13.–17. června  
v Monte Carlu. EVA FRUHWIRTOVÁ

Škola provoněná Španělskem
V polovině února se Obchodní 
akademie a Hotelová škola Hav-
líčkův Brod proměnila v ma-
lé Španělsko. Žáci, učitelé i ku-
chařky se zapojili se do pro-
jektu Den mezinárodní kuchy-
ně v českých školních jídel-
nách. Studenti se v hodinách 
dějepisu učili o španělských dě-
jinách, v literatuře se zaměři-
li na španělské autory a v před-
mětech cestovního ruchu se se-
známili se španělskými destina-
cemi. Do školy přijel španělský 
velvyslanec Pedro Calvo-So-
telo Ibáñez-Martín a společně 
s radní pro oblast školství Janou 

Fialovou (ČSSD) ochutnali špa-
nělské pokrmy, které připravi-
li studenti gastro oborů.  Na sto-
le nechyběla studená španělská 
polévka gazpacho a také tapas 
nebo-li jednohubky. Španěl-
skou atmosféru dokreslila stu-
dentka Lea Mack ová se svým 
otcem, zahráli španělské sklad-
by na housle a loutnu. Celý den 
plný zážitků vyvrcholil obědem 
ve školní jídelně. Kuchařky spo-
lečně se studenty připravily ga-
zpacho, paellu (podobné české-
mu rizotu) a pomeranč s medem 
a olivovým olejem jako dezert. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Jihlavská interna po rekonstrukci
V interním pavilonu jihlav-
ské nemocnice, který prochá-
zí  od roku 2016 kompletní re-
konstrukcí, je hotové další pat-
ro. „Během února se do druhé-
ho podlaží nastěhovalo interní 
oddělení. Práce se tak posunu-
ly do poslední třetiny. Opravit 
zbývá první patro, přízemí a ta-
ké sklepní prostory,” uved-
la mluvčí jihlavské nemocnice 
Monika Zachrlová.

Právě práce v přízemí přinesou 
pacientům a návštěvníkům vel-
ké komplikace. Uzavřen je kvů-
li nim hojně využívaný spojovací 
krček k Domu zdraví. „Kompli-
kovaná cesta bude pro všechny, 
kteří se budou chtít dostat nemoc-
nicí na Dům zdraví nebo na rent-
geny. Přes interní pavilon to ne-
půjde. Cesta bude značená, pevně 
věřím, že všichni tuto komplikaci 
zvládneme,“ řekl provozně-tech-
nický náměstek Nemocnice Jih-
lava Alexandr Filip.

Celkovou rekonstrukci pavi-
lonu E za bezmála 400 milionů 
korun financuje Kraj Vysoči-
na. Práce postupují od nejvyšší-
ho šestého patra směrem dolů. 
Každé z nově opravených pod-
laží dostává svoji symbolickou 

barvu. Hotové už je hnědé, ze-
lené, žluté a oranžové patro. To 
nejnovější, do kterého se pře-
stěhovalo interní oddělení, je 
fialové.

Rozmístění oddělení po jed-
notlivých patrech ještě není 

konečné. „V nejvyšším šestém 
patře je momentálně kardio-
logie. Po úplném dokonče-
ní všech prací tam pacienti na-
jdou plicní oddělení. Aktuální 
umístění jednotlivých praco-
višť najdou zájemci na webo-
vých stránkách www.nemji.cz/
rekonstrukce,” poradila mluvčí.

V chodbách nemocnice se 
vyplatí pečlivě sledovat znače-
ní. „Změn je hodně. Kompletně 
předěláváme také značení pří-
mo v budovách, protože víme, 
že spousta lidí se nedívá na in-
ternet a změny zjistí až u nás 
v nemocnici,“ doplnil ředitel 
Lukáš Velev. U informačního 
centra je také denně přítomný 
člověk, který osobně pomůže 
návštěvníkům a pacientům na-
jít žádané oddělení.

Opravy nadzemních lůžko-
vých částí pavilonu by měly být 
hotové v říjnu 2018.

  IVANA JELÍNKOVÁ

Veletrh dotačních příležitostí se zaměří 
na podnikání a průmysl

Plánujete realizovat podnikatel-
ský záměr a rádi byste se poo-
hlédli po možném dotačním ti-
tulu? Pak si do svých diářů za-
pište 12. března, kdy se v sídle 
Kraje Vysočina v ulici Žižko-
va 57 v Jihlavě uskuteční Vele-
trh dotačních příležitostí se za-
měřením zejména na podnikání 
a průmysl. V jeden čas, od 9:00 

hodin, a na jednom místě bude-
te mít příležitost konzultovat své 
záměry nebo jen načerpat infor-
mace o dotačních titulech z nej-
žádanějších operačních pro-
gramů a jiných dotačních zdro-
jů v České republice. „Zástupci 
organizací administrujících pří-
slušné dotační tituly, jako napří-
klad IROP, OPZ, OPŽP, Fond 

Vysočiny, Program rozvoje ven-
kova i programy CzechInvestu 
a CzechTrade, budou připrave-
ni u jednotlivých konzultačních 
stolků, aby předali maximum in-
formací,“ uvedl náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 
regionálního rozvoje Pavel Pacal 
(SNK ED+STAN), který převzal 
nad akcí záštitu. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Iluze
Miloš Vystrčil, 
zastupitel 
Kraje Vysočina, 
senátor (ODS)

Potřebujete změnit dodavatele 
plynu, elektrické energie nebo 
mobilního operátora? Potřebu-
jete se rychle domluvit se zdra-
votní pojišťovnou, bankou ne-
bo si třeba zamluvit nebo do-
předu zakoupit jízdenku na au-
tobus nebo na vlak? Potom se 
prosím připojte na internet a za-
čněte s příslušnými organizace-
mi elektronicky komunikovat. 
Pokud máte potřebnou uživa-
telskou zkušenost, odpovídající 
platební kartu a zvládnete ske-
novat, fotografovat, vyhledá-
vat, ukládat, snižovat rozlišení, 
telefonovat na zákaznickou lin-
ku a odesílat a přijímat e-maily, 
máte šanci, že uspějete.

Protože jsem v nedávné době 
musel některé z výše uvedených 
úkonů elektronicky absolvovat, 
neodpustím si dvě poznámky.

První poznámkou je, že ad-
ministrativy a vyžadovaných 
dokumentů státními i soukro-
mými institucemi při elektro-
nické komunikaci neustále neu-
věřitelně přibývá. 

Druhá poznámka mi připadá 
ještě závažnější, nejen stát, ale 
k mému překvapení většinou již 
i velké soukromé firmy se cho-
vají tak, jakoby je přestávaly za-
jímat Ti, kteří nechtějí nebo ne-
umějí různé vzniklé situace ře-
šit prostřednictvím elektronické 
komunikace. 

Přitom zejména pro starší se-
niory začíná být elektronické 
vyřizování různých žádostí ne-
bo vyplňování různých formu-
lářů, objednávek apod. zcela lo-
gicky nad jejich síly.

Proto jsem přesvědčen, 
že do budoucna bude nutné 
pro starší a elektronické ko-
munikace méně znalé obča-
ny zavést a zajistit službu, 
na kterou se v případě potře-
by mohou občané kdykoliv 
a v podstatě s čímkoliv obrá-
tit a společně tam elektronic-
ky věci vyřídit. 

Považuji totiž za iluzor-
ní si myslet, že budeme všich-
ni do budoucna  schopni vše sa-
mostatně bez pomoci vyřizovat 
elektronicky. Jako všichni neu-
míme jezdit autem nebo třeba 
uvařit obyčejný guláš, tak stej-
ně tak nebudeme nikdy všichni 
umět nebo chtít v plné šíři elek-
tronicky komunikovat.

Zaplatí lidé za odpady víc?
Pavel Janoušek, 
zastupitel Kraje 
Vysočina
(KDU-ČSL)

Obcím přišlo varování, že se 
v Česku připravuje raketové 
zdražení poplatků za skládko-
vání odpadů, z 500 Kč za tu-
nu až na 2 000. Obce ho nepo-
kryjí, a proto budou muset  li-
dem zdražit poplatky za odpa-
dy. Důvodem zdražení prý je, 
aby se šetřilo na nové spalov-
ny. Odborové svazy z oblasti 
odpadového hospodářství tvrdí, 
že si Česko odhlasovalo zákaz 
skládkování už od roku 2024, 
i když ho k tomu Evropská 
unie nenutí. Na Vysočině, kde 
nemáme „velkou“ spalovnu, 

proto bude muset být překladi-
ště, odkud se bude odpad vozit 
nejspíš do Brna. Za jeho svoz 
obce z východu kraje logicky 
chtějí platit méně, naopak ty 
na západě chtějí stejný popla-
tek pro všechny. Zřejmě vznik-
ne napětí mezi obcemi i lidmi. 
Kraj už se dříve pokusil koor-
dinovat debatu o spalovně, ale 
pak se obce nedohodly. Teď 
jsou obce (a tím i lidé) v nejis-
totě a ptají se: Kde bude pře-
kladiště? Která spalovna a jak 
zajistí „odbyt“ odpadů? Nebu-
de pak svoz škodit životnímu 
prostředí víc než samotná spa-
lovna...? Určitě by ke zmírnění 
nejistoty přispělo, kdyby Kraj 
Vysočina chystané zdražení 
skládkování formou legislativ-
ní iniciativy připomínkoval.

Volit hejtmana přímo?
Má to háček

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

Po přímé volbě prezidenta i pří-
má volba starostů a hejtmanů. 
V tom si teď notují někteří po-
litici včetně prezidenta a pre-
miéra. Přitom nejde o nic no-
vého. O přímé volbě starostů se 
s větší či menší intenzitou dis-
kutuje mnoho let, obvykle před 
komunálními volbami. Ano, zní 
to pěkně: vybereme toho nej-
lepšího a nejoblíbenějšího. Jen-
že co prosadí sám starosta, když 
za sebou nebude mít zbývají-
cí část rady, případně zastupitel-
stva? Vždyť starosta či hejtman 

teď má v radě i zastupitelstvu je-
den hlas jako každý jiný. A když 
vidím, jak přímá volba preziden-
ta dělí národ, obávám se, že pří-
má volba starosty nebo hejtmana 
rozdělí obec či kraj. Navíc ze své 
praxe starosty ve Velkém Mezi-
říčí vím, že vedení obce je týmo-
vá práce. Jde o souhru v koalici 
i souhru s úřadem. Proto si my-
slím, že přímou volbu nelze za-
vést bez úpravy zákona o obcích 
a krajích. Buď by starosta musel 
dostat víc pravomocí, nebo by se 
přímo volilo jen v obcích bez ra-
dy... Nevyřešených otázek je ví-
ce. A hlavně: podle průzkumů 
mají největší důvěru lidí obecní 
samosprávy. Pak je otázka, zda 
je vůbec účelné do tohoto osvěd-
čeného systému zasahovat.  

❚ Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a vítěz soutěže Podnikatel roku Lubomír Stoklásek.  FOTO: SPOLEČNOST EY

❚ Studenti obsluhovali španělského velvyslance. FOTO: LIBOR BLAŽEK

❚ Moderní interiéry Interního pavilonu Nemocnice Jihlava. FOTO: NEMOCNICE JIHLAVA

video na 
novinykrajevysocina.cz
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Skutek roku: Své hlasy 
posílejte celý březen

Hlasování veřejnosti 
v anketě Skutek roku 
2017 startuje 1. března. 
Jen hlasy veřejnosti 
rozhodnou o pořadí 
nominovaných skutků 
ve čtyřech oblastech 
fyzických osob. Hlasovat 
je možné celý březen.

Cena Skutek roku je výrazem 
poděkování a ocenění aktivit 
všech, kteří v roce 2017 vy-
konali pro kraj něco mimo-
řádného nad rámec svých po-
vinností, a to často bez ohledu 
na svůj osobní prospěch. „Prá-
vě občanská angažovanost, 
dobrovolnictví a ochota věno-
vat svůj volný čas ve prospěch 
druhých je významným prv-
kem kulturní společnosti a po-
siluje její sociální soudržnost,“ 

říká radní Kraje Vysočina 
a politik Projektu Zdravý Kraj 
Vysočina a MA21 Martin Hys-
ký. Hlasovat můžete pro poči-
ny fyzických osob na www.
kr-vysocina.cz/pocinroku 
v termínu od 1. do 31. břez-
na 2018. Hlasovat může pou-
ze občan Kraje Vysočina, a to 
jednou v každé oblasti. Své fa-
vority můžete vybírat celkem 
ve čtyřech oblastech – sociál-
ně-zdravotní; životní prostře-
dí; volný čas dětí a mládeže; 
poradenství, osvěta, vzdělává-
ní.  Projekty právnických osob 
bude hodnotit odborná poro-
ta. Podpořte i Vy dobrý Skutek 
roku 2017 svým hlasem!
 JOSEF LOVEČEK

Hlasování o Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 se uskuteční během celého 
března, a to ve dvou kategoriích ankety: 1. kategorie Kulturní aktivita a 2. kategorie Péče 
o kulturní dědictví. Popis jednotlivých počinů naleznete v březnu na internetových strán-
kách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/pocinroku. Ocenění a finanční dar získají v obou 
kategoriích tři počiny s nejvyšším počtem hlasů. 

Kulturní aktivita Péče o kulturní dědictví

1. Bachův varhanní podzim / Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Jihlava 1. Baliny / Celková obnova zvoničky

2. Barokní kratochvíle / Chotěboř 2. Bohuslavice / Celková obnova kapličky (poklony)

3. Betlémská cesta / Třešť 3. Brtnice / Obnova kaple sv. Floriána na Dolním hřbitově

4. Brtnické kovadliny / Brtnice 4. Dobronín / Obnova kapličky

5. Den pro starou Brtnici / Brtnice 5. Havlíčkův Brod / Obnova budovy Staré radnice

6. Divadlo na Staré plovárně / Jihlava 6. Habry / Postupná revitalizace židovského hřbitova

7. DOA 2017 / Kraj Vysočina 7. Horní Paseka (Zahrádka u Ledče nad Sázavou) / Postupná oprava a oživení 
kostela sv. Víta 

8. FolKaliště / Kaliště 8. Humpolec (Rozkoš) / Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

9. Horácký džbánek / Žďár nad Sázavou 9. Jemnice / Celková obnova kostela sv. Víta

10. Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2017 / Jihlava, Kaliště u Humpolce, Havlíčkův Brod 10. Kamenice nad Lipou / Celková obnova pivovaru

11. Jaroslav Kreibich: Obrazy a sbírka knih Babička / Chotěboř 11. Kamenice u Jihlavy (Řehořov) / Restaurování sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého

12. Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku / Havlíčkův Brod 12. Kněžice (Brodce) / Restaurování sousoší Piety

13. Muzeum Air Marshala RAF Karla Janouška / Police 13. Krahulov / Celková obnova střešního pláště kostela sv. Petra v okovech

14. Novoměstské Slunohraní / Nové Město na Moravě 14. Krásná Hora / Restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele

15. Nultá generace / Jihlava 15. Ledeč nad Sázavou / Restaurování mariánského sloupu na náměstí

16. Oživené židovské město / Třebíč 16. Nová Cerekev / Restaurování kašny

17. 27. Podzimní knižní veletrh / Havlíčkův Brod 17. Pacov (Roučkovice) / Obnova návesní kapličky

18. Pamětní síň A. Kaliny v Galerii Ladislava Nováka / Třebíč 18. Pelhřimov / Rekonstrukce Šrejnarovského domu č. p. 10

19. Prázdniny v Telči / Telč 19. Pohled / Celková obnova kapličky sv. Anny 

20. Santiniho barokní slavnosti / Žďár nad Sázavou 20. Polná / Restaurování varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie

21. Se zlatou růží v erbu / Doupě 21. Polná / Revitalizace prvního hradního nádvoří

22. Skoro všechno o ZOO / Jihlava 22. Přibyslav / Restaurování křtitelnice v kostele Narození sv. Jana Křtitele

23. Staročeské Vánoce na Michalově statku / Pohleď 23. Radostín nad Oslavou / Obnova věže kostela sv. Bartoloměje 

24. XXI. Středověké slavnosti na hradě Orlíku / Rozkoš 24. Rokytnice nad Rokytnou / Obnova schodiště u kostela vč. restaurování soch světců

25. Svaté neřesti / Nová Říše 25. Telč / Obnova věže kostela sv. Ducha

26. Vánoční koncert TELČísel / Telč 26. Velké Meziříčí / Obnova Rytířského sálu vč. restaurování nástěnných maleb 
na zámku

27. Velká barokní noc / Bystřice nad Pernštejnem 27. Vícenice u Náměště nad Oslavou / Obnova kapličky Panny Marie Lurdské 

28. Zapomenuté světlo / Jihlava 28. Vojnův Městec / Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

29. Z garáže ke hvězdám / Třebíč 29. Žďár nad Sázavou / Restaurování fasády bývalého hotelu Veliš č. p. 64 

30. ZUŠ OPEN / Bystřice nad Pernštejnem 30. Žirovnice / Obnova kapličky 

Jak hlasovat?
v termínu 1. 3. 2018 – 31. 3. 2018
■  elektronicky na www.kr-vysocina.cz/

pocinroku  (hlas je nutné potvrdit 
přes e-mail) 

■  prostřednictvím originálního an-
ketního lístku zaslaného na adresu 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižko-
va 57, 587 33 Jihlava s označením 
„POČIN ROKU“

Pravidla
■  každý může zaslat pouze jeden hlas 

pro jednu akci v každé kategorii
■  více informací naleznete na webo-

vých stránkách Kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz/pocinroku 

Hlasování: Zlatá jeřabina a Skutek roku
Od 1. března 2018 můžete svým hlasem podpořit ve 14. ročníku kraj-
ské ankety Zlatá jeřabina zajímavou kulturní akci nebo příkladnou 
obnovu památky. 

Přehled kulturních aktivit nominovaných do Zlaté jeřabiny – 
Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2017
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
 kultur ictví v roce 2017

Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, p íjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

ANKETNÍ LÍSTEK

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2017
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
 kultur ictví v roce 2017

Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, p íjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

ANKETNÍ LÍSTEK

Plné znění personální inzerce je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa. Přihlášku 
k výběrovému řízení podejte prostřednictvím podatelny nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Žižkova ul. 57, 587 33 Jihlava nebo e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz. Více 
informací Ivana Hanáková Kosourová, tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel 
nejpozději 12. 3. 2018 do 12.00 hodin.

Výběrové řízení
požadujeme:
  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním progra-
mu nebo vyšší odborné vzdělání
  orientaci v problematice kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu
  základní znalost dotační politiky v oblasti cestovního 
ruchu na úrovni kraje i státu
  dobrou znalost běžného kancelářského software 
(MS Offi ce, internet)
  řidičské oprávnění skupiny „B“, 
schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo

výhodou:
  zkušenosti z oblasti veřejné správy
  znalost německého nebo anglického jazyka
  obor absolvovaného studia zaměřený na cestovní ruch, 
regionální rozvoj, ekonomii

nabízíme:
  pracovní poměr na dobu neurčitou
  předpokládané zahájení pracovního poměru od 1. 5. 2018
  plný pracovní úvazek
  10. platovou třídu, pozici vhodnou i pro absolventy

úřednice / úředník 
na úseku cestovního 
ruchu

odboru kultury, 
památkové péče 
a cestovního ruchu
s místem výkonu práce 
Krajský úřad Kraje Vysoči-
na, Žižkova 57, Jihlava

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

Plné znění personální inzerce je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa. Přihlášku 
k výběrovému řízení podejte prostřednictvím podatelny nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Žižkova ul. 57, 587 33 Jihlava nebo e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz. Více 
informací Eva Plachá, tel.: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel 
nejpozději 7. 3. 2018 do 12.00 hodin.

Výběrové řízení
požadujeme:
  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo 
v bakalářském studijním programu se zaměřením 
na lesní hospodářství
  znalost zákona č. 289/1995 Sb., 449/2001 Sb., 
226/2013 Sb., 129/2000 Sb.
  dobrou znalost běžného kancelářského software 
(MS Offi ce, internet)
  řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu 
řídit služební motorové vozidlo

výhodou:
  znalost zákona č. 500/2004 Sb.
 zkušenosti v oblasti veřejné správy 
  zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku 
lesního hospodářství a myslivosti
  uživatelská znalost geografi ckých informačních 
systémů (GIS) 

nabízíme:
  pracovní poměr na dobu neurčitou
  předpokládané zahájení pracovního poměru – 
duben 2018
  plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu

úřednice / úředník 
na úseku lesního 
hospodářství a myslivosti

odboru životního 
prostředí a zemědělství
s místem výkonu práce 
Krajský úřad Kraje Vysoči-
na, Žižkova 57, Jihlava

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



5 | ÚNOR 2018 REGION

Tajenku křížovky zasílejte do 19. března 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: běžecké trasy. Jména výherců zveřejníme v následujícím čísle.  Výherci minulé křížovky: Jan Kopic, 
Oldřich Mrázek a Žofi e Konvalinková. Výhercům blahopřejeme!

Nejnavštěvovanější turistickou atraktivitou Vysočiny je Zoologická zahrada v Jihlavě. Statut zoo získala v roce 1982 a leží v malebném údolí říčky 
Jihlávky. V areálu jsou vodní plochy, zalesněné svahy, louky i skály, a to v bezprostřední blízkosti centra města. Zoo je domovem pro téměř 200 dru-
hů exotických zvířat, včetně druhů ohrožených vyhubením. Zoo se specializuje na chov kočkovitých šelem, opic a plazů a během jediného dne mů-
žete navštívit... (znění v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Krajská knihovna Vysočiny ztrojnásobila svůj fond

Sedm stovek návštěvníků za-
míří každý den do Krajské 
Knihovny Vysočiny v Havlíč-
kově Brodě. Dnes sídlí v his-
torické budově na Havlíčkově 
náměstí, ale už vyhlíží posta-
vení nového moderního zaří-
zení v blízkosti kulturního do-
mu Ostrov. „Musím přiznat, že 
stále bojujeme s místem. V ro-
ce 2002, kdy Krajská knihov-
na Vysočiny vznikla, jsme mě-
li zhruba sto dvacet tisíc kni-
hovních jednotek, v roce 2007 
už to bylo téměř dvě stě tisíc 
a na konci loňského roku přes 
tři sta padesát tisíc. V letošním 
roce by měla být zahájena stav-
ba nové budovy, která by tuto 
situaci měla vyřešit,“ uvedla ře-
ditelka krajské knihovny Jitka 
Hladíková.

V loňském roce knihov-
na oslavila 15 let existence. 
„V rámci oslav jsme uspořádali 

spoustu akcí pro veřejnost, ote-
vřeli jsme výstavu, vydali dru-
hý díl leporela o havlíčkob-
rodských pověstech, připravi-
li vzdělávací programy pro dě-
ti i pro veřejnost. Novinkou byl 
1. Reprezentační knihovnický 
ples,“ vyjmenovala ředitelka.

Krajské zařízení se podle slov 
ředitelky zaměřuje na všechny 
věkové skupiny čtenářů. Třeba 
pro ty úplně nejmenší a jejich 
rodiče mají program S knížkou 
do života, na školáky se obra-
cejí akcí Knížka pro prvňáčka 
a zrakově postiženým umožňuje 
oddělení specializovaných slu-
žeb práci se zvukovými kniha-
mi, s knihami v Braillově pís-
mu a nabízí smyslové hry. „Ak-
tivit je celá řada. Pravidelně 
organizujeme setkání se zajíma-
vými osobnostmi, cestovatel-
ské besedy či koncerty. Oblíbe-
ný je i Biograf v knihovně, akce 

Listování, tedy scénická čtení 
s knihou v ruce, nebo Univerzi-
ta volného času,“ upřesnila Jitka 
Hladíková. Na seniory se obrací 
program Nenechte mozek zle-
nivět nebo jazykové kurzy. Stá-
le bohatší je nabídka audioknih.

Podporuje nějak Krajská 
knihovna Vysočiny menší za-
řízení v malých obcích naše-
ho kraje?
Krajská knihovna plní takzva-
né regionální funkce v rám-
ci Kraje Vysočina, a to zejmé-
na při poskytování poradenské 
a konzultační činnosti napří-
klad formou metodických ná-
vštěv. Pomáháme při aktualiza-
ci knihovních fondů, při zpra-
cování statistik, dodáváme sou-
bory nových knih, v roce 2017 
jich bylo 135 tisíc, a především 
zajišťujeme vzdělávací akce 
pro knihovníky. Podporujeme 
také automatizaci nebo tvor-
bu webových stránek. Každý 
rok oceňujeme nejlépe pracu-
jící neprofesionální knihovny 
v Kraji Vysočina na Malé kni-
hovnické slavnosti.

Kolik vlastně výtisků čtenáři 
najdou v krajské knihovně?
K poslednímu dni roku 2017 
jsme evidovali celkem 351.190 ks 

knihovních jednotek, to předsta-
vuje jak knihy, časopisy, noviny, 
hudebniny nebo mapy, tak i au-
diovizuální nosiče, zvukové kni-
hy nebo třeba deskové hry.

Nakupujete pouze nové tituly, 
které vycházejí?
Nenakupujeme pouze novinky, 
nakupujeme také knihy, které 
jsou častým půjčováním opo-
třebované nebo poškozené, dá-
le knihy, které nám v knihovně 
chybí. S tipováním chybějících 
titulů mohou pomáhat i čtenáři.

Nakupujeme také knihy pro 
vysoké školy – pro knihovnu 
Vysoké školy polytechnické 
v Jihlavě a pro Univerzitní cen-
trum Telč, a to na základě je-
jich požadavků, tyto knihy po-
tom mají ve svém fondu a jsou 
k dispozici studentům.

Jaké máte plány na rok 2018?
Kromě zmiňovaného zahájení 
stavby nové knihovny chystáme 
mnoho akcí v rámci oslav 100. 
výročí vzniku našeho státu a už 
teď jsou všichni zváni na začá-
tek listopadu na 2. Reprezen-
tační knihovnický ples.

 IVANA JELÍNKOVÁ

Čísla Krajské knihovny 
Vysočiny za rok 2017
  počet registrovaných 
čtenářů 6 428

  z toho do 15 let 1 395
  počet návštěvníků 313 983
  počet výpůjček 342 368
  akce pro veřejnost 1 249
  stav knihovního 
fondu 351 190

Výběr z akcí Krajské knihovny Vysočiny
Březen – měsíc čtenářů 2018
  Fandíme sportu – výtvarná sou-
těž – 15. 2. – 30. 4. Dětské od-
dělení KKV

  Zpívání s Horáckou muzikou 
– 16. 3. v 19:00 sál Staré rad-
nice

  Burza knih – 20. 3. – 22. 3.
 vestibul Staré radnice

  Biograf v knihovně – 26. 3. 
v 19.00  m-centrum

  Pomlázkování – 27. 3. 15:30 – 
17:30 Dětské oddělení KKV

V příštím vydání představíme 
příspěvkovou organizaci  Domov 
pro seniory Náměšť nad Osla-
vou. Ten v roce 2013 získal cer-
tifikát Značky kvality a v roce 
2016 vysokou hodnotu poskyto-
vaných služeb úspěšně obhájil. 

❚ Denně knihovnu navštíví cca 700 z celkového počtu 6 428 čtenářů, 
kteří si v minulém roce půjčili 342 368 knih nebo jiných dokumentů. 
 FOTO:  LIBOR BLAŽEK

❚ Ředitelka Krajské knihovny Vy-
sočiny Jitka Hladíková. 
 FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Postní Babiččiny bartoušci

Letošní masopustní 
úterý připadlo na 13. února, 
kdy jsme se pobavili, dobře se 
najedli a teď bychom správně 
měli prožívat předvelikonoč-
ní postní období. Proto jsme 
se inspirovali receptem pra-
covníků Výzkumného ústavu 
bramborářského v Havlíčkově 
Brodě, kteří na workshopech 
s názvem Brambory zdravá 
potravina – netradiční užití 
brambor v kuchyni připravo-
vali a dávali ochutnat Babičči-
ny bartoušky.

Budeme potřebovat:
  brambory (va rný typ B, BC)
  polohrubá mouka
  sádlo
  máslo
  mléko
  mletý mák
  moučkový cukr

Postup:
Brambory oloupeme a uva-
říme ve slané vodě. Slijeme 

vodu, brambory ne-
cháme mírně vychladnout 
a nastrouháme je. Na vále 
nastrouhané brambory dob-
ře prohněteme s polohrubou 
moukou a zpracujeme vláčné 
těsto. Vytvoříme váleček, kte-
rý nakrájíme na stejné kousky. 
Vyválíme z nich tenké placky 
a opečeme je z obou stran – 
ideálně na suché pánvi. Upe-
čené placky nakrájíme nebo 
nůžkami nastříháme do mis-
ky na čtverečky cca 2x2 centi-
metry a spaříme horkým mlé-
kem tak, aby jen zvlhly. Při-
dáme rozemletý mák (cca jed-
na polévková lžíce na jednu 
placku), moučkový cukr po-
dle chuti, a nakonec omas-
tíme rozehřátým sádlem ne-
bo máslem. Pořádně promí-
cháme a následně podáváme. 
Babiččiny bartoušci jsou vý-
borné teplé, ale pochutnáte si 
na nich i za studena. Tak dob-
rou chuť!

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Děvčátko ze Žďáru 
na slavné poštovní známce 
Bylo 17. června 1928 půl tře-
tí odpoledne, kdy do Žďáru při-
jel první prezident svobodného 
Československa. Vítal ho sta-
rosta Josef Kružík s představi-
teli města a okolí a také sbor 
dětí. Nejmenší z nich, Evič-
ku Neugebauerovou, vzal pre-
zident do náručí a zeptal se: 
„Jak se jmenuješ? Pojedeš se 

mnou?“ Holčička nabídku od-
mítla, ale okamžik zazname-
nal snímek, který se po dlou-
hých deseti letech stal námětem 
k vydání slavné poštovní znám-
ky. Ta obletěla celý svět a lo-
gicky se začaly objevovat otáz-
ky – kdo je malé děvčátko v ná-
ručí prezidenta a kdy fotogra-
fie vznikla? Před několika lety, 
tehdy už starší dáma, provdaná 
Eva Haňková na setkání s pre-
zidentem vzpomínala: „Pana 

prezidenta jsem šla vítat s ma-
minkou. Obě jsme byly obleče-
ny do kyjovského kroje. Měla 
jsem panu prezidentovi předat 
kytičku a dále si už jen vzpo-
mínám, že jsem byla v jeho ná-
ručí. Neuvědomovala jsem si, 
že se jedná o nějakou zvlášt-
ní událost, ale také jsem se ne-
bála, ani nestyděla,“ svěřila se 

Eva Haňková, která po emi-
graci v roce 1951 žije s rodi-
nou v USA, kde svůj profes-
ní život zasvětila výuce jazyků 
na střední škole. A jak šel čas 
se známkou? V roce 2000 fi-
latelisté, pamětníci a hrdí vlas-
tenci příběh „oprášili“ a u pří-
ležitosti Celostátní filatelistic-
ké výstavy Brno 2000 a 150. 
výročí narození T. G. Masary-
ka vyšla známka znovu.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ 

FOTO: ARCHIV REGIONÁLNÍHO MUZEA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
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Uzávěrka příštího čísla je 15. března a distribuce plánovaná od 26. března. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: 
Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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Sběratel koupí jednotlivé obrazy, pozůstalost 

i sbírku. Malíři Slavíček, Blažíček, Jambor, Macoun, 

Kaván, Panuška, Kuba i jiní. Děkuji za nabídku.

Tel: 603 863 235     sberatelobraz@seznam.cz

OBRAZY
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KOTLÍKOVÉ DOTACE 2017
KRAJ PŘIJME POSLEDNÍCH  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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Tel. 603 195 520
www. ksstavebni.cz, ksstavebni@seznam.cz

M ENÍ TERMOKAMEROU 
BLOWERDOOR TESTY
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6 cm 5 x 5 cm
100cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 44,50 Kč 48,00 Kč
160 cm 47,50 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 56,00 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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 akciová společnost, přijme ihned nebo dle dohody

ODBORNOU REFERENTKU, ODBORNÉHO 
REFERENTA - ÚTVAR 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.                

 JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ  

A ROZRŮSTAJÍCÍ SE FIRMĚ – KONTAKTUJTE NÁS NEBO ZAŠLETE 

ŽIVOTOPIS NA ADRESU: 

Požadujeme: 
  VŠ nebo SŠ 
  aktivní znalost AJ, případně 
další cizí jazyk
   znalost principů projektové-
ho menežmentu
   základní znalost SAP vítána
   organizační schopnosti, aktiv-
ní přístup k řešení problémů
   komunikativnost, ochotu 
dále se vzdělávat
   flexibilita, zodpovědnost, 
spolehlivost, loajálnost 

Nabízíme:
  nadstandardní mzdové 
ohodnocení 
   zajímavou práci v perspek-
tivní firmě
   moderní technologie
   další profesní a jazykový 
rozvoj (firemní kurzy)
   závodní stravování 
   vlastní zdravotní středisko 
   benefity 
   ubytování, bytová výstavba 
   zázemí stabilní firmy
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 akciová společnost, přijme ihned nebo dle dohody

Zaměstnance na MONTÁŽ

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. 

 JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ  

A ROZRŮSTAJÍCÍ SE FIRMĚ – KONTAKTUJTE NÁS NEBO ZAŠLETE 

ŽIVOTOPIS NA ADRESU: 

Požadujeme: 
  vyučen v oboru nebo praxe

Nabízíme:
  velmi výhodné mzdové 
podmínky!
  zajímavou práci v perspek-
tivní firmě
  moderní technologie
  další profesní rozvoj

  závodní stravování
  vlastní zdravotní středisko
  benefity
  ubytování, bytová výstavba
  zázemí stabilní české firmy
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Koupím moto

 
Jawa – CZ …atd,
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PRODÁVÁME kabely, vodiče, vypínače a zásuvky, rozvaděče, jističe,  

osvětlení, ventilátory, kabelové žlaby, přepěťové ochrany, …

DÁLE NABÍZÍME spojovací materiál, kotevní techniku,  

kartáčnické výrobky, elektrické ruční nářadí Narex, Dewalt, …

Prodej technických plynů + propan butan.

Balonky + foukání balónků heliem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE: Na Bělidle 5646/5a, Jihlava

www.elpe.cz
E-mail: velkobchodji@elpe.cz, Tel.: 725 74 71 44

Otevírací doba: po–pá: 7:00–16:00
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INFORMACE O PŘEPRAVĚ
Přeprava zboží pro automobilový průmysl.
Stabilní linka.
Denní návraty domů
Řidič je na soupravě sám.
Parkování v Jihlavě.

NABÍZÍME
průměrná mzda cca 32 000 Kč
všechny složky mzdy ve výplatní pásce
garantovaný výplatní termín
smlouvu na dobu neurčitou
moderní vozový park Mercedes – Benz

POŽADUJEME
ŘP sk. C+E, profesní průkaz.
Digitální kartu.
Spolehlivost, pracovitost.
Trestní bezúhonnost.

BENEFITY
ZDARMA pojistku z výkonu povolání,
ZDARMA doprava autobusy společnosti
ZDARMA chytrý mobilní telefon vč. tarifu,
příspěvek na životní nebo penzijní pojištění

PRAVIDELNÉ
NÁVRATY DOMŮ

PŘIDEJTE SE K NÁM

www.modra-vlna.cz  Po-Pá 7:00 – 14:00 +420 606 773 222 personalni@icomtransport.cz

ŘIDIČI/ŘIDIČKY KAMIONU
Mladá Boleslav - Jihlava - Brno a zpět

ZAJISTÍME VÁM REKVALIFIKACI
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Uzávěrka příštího čísla je 15. března a distribuce plánovaná od 26. března. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: 
Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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CRUSSIS E - CITY 1.5
Motor: 250 W

+ koš zdarma

SELVO 4800
Motor: 800W/24V

73 316,-

SELVO 3500
Motor: 500W/48V

SLEVA 40 %

Bultaco Brinco R

 Jihlava, Fritzova 4 |
|  | |

18 990,-
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Darujte zábavný trénink mozku pro celou rodinu.

+420 737 103 866 / fruhwirtova@efcomm.cz
facebook.com/trenujmozek

mozkoherna.cz
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❚ Pro nejcennější kov si na dva kilometry volně doběhla Lucie Crháková. 

❚ Olympijské hokejové zlato se po čtyřech letech vrací na Vysočinu.

❚ Úspěšná byla děvčata i v lyžařském orientačním běhu nebo v běhu na dva kilometry klasicky.

❚ Úžasné výkony předvedli i mladí rychlobruslaři. Vybojovali neuvěřitelných 11 medailí. 
 FOTO: 4X ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Kraj Vysočina, periodický tisk,
pro Kraj Vysočina vydává Regionální 
vydavatelství, s.r.o., Krakovská 201/14, 
Olomouc 779 00, IČ: 27846717

Kraj Vysočina – měsíčník / vydání 2018/2 
/ vychází 26. 2. 2018 v Kraji Vysočina 
v nákladu 232 000  ks / Registrováno pod 
číslem MK ČR E 14751 / Uzávěrka dalšího 
vydání 15. 3. 2018 / nevyžádané příspěvky 
nevracíme /neprodejné/ Distribuce: Česká 
pošta, s.p. / Reklamace na dodávky novin 
na čísle 602 557 777 nebo na e-mailu 
mouka@regvyd.cz

Redakce:
Juraj Aláč (šéfredaktor), Monika Brothán-
ková, Eva Fruhwirtová, Ivana Jelínková 
- redakce.vysocina@regvyd.cz

Redakční rada:
Miroslav Houška, Vladimír Novotný, Jiří 
Běhounek, Jana Fischerová, Pavel Pacal, 
Ivana Šteklová, Zdeněk Kadlec, Miloš 
Hrůza, Helena Vrzalová, Jan Ondruš, 
Juraj Aláč

Inzerce:
Havel Mouka,  
mouka@regvyd.cz, 602 557 777

Jitka Parbusová, 
parbusova@regvyd.cz, 777 174 407

www.novinykrajevysocina.cz

Mistrem světa 
v angličtině je 

Matěj Doležálek
Student humpoleckého gymná-
zia Matěj Doležálek vyhrál ce-
losvětovou soutěž Best in Eng-
lish, které se účastnilo více než 
patnáct tisíc soutěžících z 28 
zemí světa. 

Nenápadný, velice talentova-
ný a skromný Matěj vyniká té-
měř ve všem, co studuje - ve fy-
zice, zeměpise, chemii, věnu-
je se sólové hře na trubku. Spe-
ciální kategorií v jeho hledáčku 
studijních zájmů je matemati-
ka. Loni v srpnu se zúčastnil 
v litevském Vilniusu Středoev-
ropské matematické olympiády 
a obsadil druhé místo. 

Matěji GRATULUJEME!
 JITKA SVATOŠOVÁ

OMLUVA
Redakce měsíčníku Kraj Vyso-
čina se omlouvá autorce sloup-
ku v lednových novinách Hele-
ně Vrzalové za neúplné grafic-
ké přetištění jejího příspěvku.

Turistické značení
Kraj Vysočina letos opět uvolní 
peníze na obnovu a údržbu zna-
čení pěších a cyklistických tras. 
Částka 370 tisíc korun by měla 
pomoci nejen s obnovou orien-
tačních značek, ale i se 
zprůchodněním znače-
ných turistických tras 
a údržbou informač-
ních systémů. Na udr-
žení nutné přehled-
nosti a funkčnosti tras 
přispívá Kraj Vysočina 
od roku 2003. JITKA SVATOŠOVÁ

Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže: Vysočina slaví třetí místo

Havlíčkův Brod bude hostit softbalové mistrovství světa 
Hippos arena v Havlíčkově Brodě jako jeden z nej-
modernějších softbalových areálů v Česku bude 
hostit mistrovství Evropy a v roce 2019 dokonce 
spolupořádat mistrovství světa.

Aby se zápasy mohly konat 
ve městě na severu Vysočiny, 
bylo nutné udělat několik sta-
vebních úprav. Kraj Vysoči-
na v roce 2015 financoval ná-
stavbu šaten a pořízení nového 
vybavení podílem 3,6 milionu 
korun. V minulém roce na po-
sílení osvětlení hřiště pro ve-
černí zápasy a výstavbu nové 
VIP tribuny ze svého rozpoč-
tu uvolnil 2,4 milionu. „Pod-
porujeme většinu sportovišť, 
kde se pořádají významná klá-
ní. V Třebíči baseball, v Jih-
lavě hokej a fotbal, biatlon 
v Novém Městě na Moravě, 

a v Brodě úspěšné Hrochy,“ 
nechal se slyšet hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD), který se začátkem 
února účastnil slavnostního 
otevření tribuny. Generálkou 
na mistrovství světa bude letos 
v termínu od 25. do 30. červ-
na Mistrovství Evropy mužů. 
„Navíc se u nás 2. září ode-
hraje exhibiční utkání výbě-
ru Evropy proti úřadujícímu 
mistru světa Novému Zélan-
du,“ informoval na závěr šéf-
trenér oddílu Hroši z TJ Jiskry 
Havlíčkův Brod Dušan Šnelly.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Rekonstruovaný areál bude sloužit i k běžným tréninkům, mistrovským zápasům, srazu reprezentace a přípravným zápasům reprezentačního 
mužstva. FOTO: LIBOR BLAŽEK

Výzva č. 4/2018 – 
zemědělské akce

k Zásadám 

Zastupitelstva Kraje Vysočina 
pro poskytování fi nančních 
příspěvků 

NA PODPORU ZEMĚDĚLSTVÍ 

pro období 
2015 – 2021 z rozpočtu Kraje 
Vysočina č. 17/14 

ve znění Dodatku č. 1

Předmět podpory (výdaje způsobilé ke spolufi nancování)
Způsobilé výdaje na pořádání a organizaci soutěží a výstav zamě-
řených na zemědělskou prvovýrobu, zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů.

Defi nice příjemce podpory
Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, tj. 
nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti zřízené 
podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů, spolky podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
nadace podle § 306 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na-
dační fondy podle § 394 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Způsobilé výdaje, na které může být poskytnut fi nanční příspěvek 
od 5 000 do 100 000 korun na každý jednotlivý projekt.
Způsobilými výdaji projektu jsou:
  náklady na propagaci, tiskové materiály, webové prezentace;
  doprava vystavovaných exponátů, komodit, předmětů;

  pronájmy ploch a objektů;
  spotřeba materiálu; 
  ceny poskytnuté účastníkům projektu;
  honoráře přednášejících a hodnotitelů;
  cestovné přednášejících;
  drobný hmotný dlouhodobý majetek přímo související s projektem;
  služby související s projektem (např. organizační zajištění);
  ostatní osobní náklady (dohody konané mimo pracovní poměr – do-
hody o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) vč. zákonných 
odvodů

Žádosti mohou zájemci předkládat 
od 12. 3. 2018 do 16. 3. 2018.

Informace ke zpracování projektů bude poskytovat 
oddělení zemědělství, Jitka Merunková, tel.: 564 602 365, 
e-mail: merunkova.j@kr-vysocina.cz 
a Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209, e-mail: vondrova.l@kr-vysocina.cz.

e 

a 

Turistické trasy 3 000 km, cyklotrasy 2 500 km
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