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Zlatý erb za nejlepší webové 
stránky patří Jihlavě a Myslibořicím

Nejlepší webové stránky v Kraji Vysočina spra-
vuje město Jihlava, obec Myslibořice, Sbor 
dobrovolných hasičů Bobrová a Nemocnice 
Jihlava. Vyjmenovaní zvítězili ve svých katego-
riích krajského kola soutěže Zlatý erb a v polovině 
března si na slavnostním ceremoniálu v sídle 
Kraje Vysočina v Jihlavě převzali ocenění z rukou 
hejtmana Jiřího Běhounka. 

Vítěze celostátního kola sou-
těže Zlatý erb budeme znát 9. 
dubna, kdy budou vyhláše-
ni na konferenci ISSS v Hrad-
ci Králové. Kraj Vysočina bu-
dou reprezentovat Mysliboři-
ce v kategorii Nejlepší webo-
vá stránka obce, obec Rudíkov 
se svou Aktivní mapou zá-
vad v obci, se kterou zvítězi-
la v kategorii Smart City a nej-
lepší elektronická služba, a dá-
le města Humpolec a Polná 

za kategorii Nejlepší webová 
stránka města. „V soutěži se 
uplatňuje pravidlo, že kraj ne-
může reprezentovat vítěz minu-
lého ročníku. A to je právě pří-
pad Jihlavy, která v roce 2017 
nakonec vyhrála i celostátní 
kolo soutěže,“ vysvětlil hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD). Bližší 
informace o soutěži najdete na 
www.zlatyerb.cz.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

STRANA 8
Obrazem: Krajské karnevaly 
bavily v pěti městech 

STRANA 3
Brněnský most v Jihlavě
projde rekonstrukcí 

STRANA 2
Budovy třebíčské nemocnice 
čekají demolice 

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

Martin Kukla
(ANO 2011), 
náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast finan-
cí a majetku

jsou to dva měsíce, kdy 
jsem byl jmenován novým 
členem Rady Kraje Vyso-
čina s odpovědností za kraj-
ské finance a majetek. Be-
ru svou novou roli v kraj-
ské samosprávě vážně, sli-
by chci proměnit ve skutky, 
a proto jsem veškeré své ak-
tivity podřídil práci pro kraj. 

Dalo by se obrazně ří-
ci, že jsem v novém voleb-
ním období nasedl do roz-
jetého rychlíku a je mou 
povinností s ním okamži-
tě nabrat rychlost a správ-
ný směr. Mou prvořadou 
prioritou je udržet krajské 
hospodaření v kladných 
číslech a neustále mít pod 
kontrolou rozpočet. Uvě-
domuji si však, že pokud 
má kraj prosperovat a fun-
govat, je třeba si určit pri-
ority a na ně soustředit po-
zornost a síly. 

Příkladem zásadního roz-
hodování je například ak-
tuální přerozdělování pe-
něz pocházejících z dis-
ponibilního zůstatku kra-
je roku 2017. Bavíme se 
o částce zhruba 767 mi-
lionů korun, tedy o žád-
ných drobných. Už v únoru 
krajské zastupitelstvo roz-
hodlo o osudu 455 milionů 
korun: vyčleněna byla část-
ka na úhradu závazků kra-
je přešlých z roku 2017 
do roku 2018, 150 milionů 
korun bylo přislíbeno Kraj-
ské správě a údržbě silnic 
Vysočiny na posílení zdro-
jů na investice do silnic II. 
a III. tříd a 58 milionů ko-
run bylo schváleno pro 
Fond Vysočiny na realizaci 
vyhlášených grantů. 

A před námi je další „dě-
lení“. O 100 milionů ko-
run posílíme kapitolu kraj-
ského zdravotnictví a nad 
rámec plánované podpory 
pomůžeme dalšími 50 mi-
liony korun krajským sil-
ničářům s odstraňováním 
škod na silnicích po zimě. 
157,5 milionu převedeme 
do Fondu strategických re-
zerv, z něj následně předfi-
nancujeme projekty spolu-
financované z EU fondů.

 Čerpání evropských pe-
něz na rozvojové projekty 
je cesta, jak některé inves-
tice urychlit anebo díky 
nim realizovat za své pe-
níze i projekty, na které by 
finanční prostředky nezbý-
valy.

❚ Ve finále soutěže o nejlepší webové stránky Zlatý erb budou mimo jiné Vysočinu reprezentovat města Humpolec a Polná. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Kotlíkové 
dotace 

jsou téměř 
rozdané

V druhé polovině září zveřejnil 
Kraj Vysočina podmínky pro 
realizaci výměn kotlů na pev-
ná paliva pro druhé kolo kotlí-
kových dotací. „Příjem žádos-
tí jsme zahájili 20. října a do 9. 
března bylo podáno již téměř 
2 400 žádostí. Vzhledem k to-
mu, že je na financování všech 
těchto výměn požadováno  té-
měř 230 milionů korun, dá 
se říci, že alokace určená pro 
druhé kolo kotlíkových dotací 
je skoro vyčerpaná a s případ-
nou žádostí je potřeba si po-
spíšit,“ vyzval náměstek hejt-
mana pro oblast regionálního 
rozvoje Pavel Pacal (STAN + 
SNK ED). Letos v únoru roz-
hodla rada kraje o 1 976 žá-
dostech podaných v průběhu 
října a listopadu 2017. Z to-
hoto počtu bylo celkem 1 927  
schváleno k financování a 49 
zamítnuto z důvodu nesplnění 
podmínek programu. Všech-
ny žadatele kraj osloví, sdě-
lí jim informaci o schválení či 
neschválení a vyzve k podpi-
su smlouvy. Další žádosti bu-
de rada kraje řešit na přelomu 
března a dubna. EVA FRUHWIRTOVÁ

Ocenění

Nejlepší webová stránka města: 
1. místo – Jihlava
2. místo – Humpolec a Polná
3. místo – Moravské Budějovice
 
Nejlepší webová stránka obce:
1. místo – Myslibořice
2. místo – Dolní Město
3. místo – Hluboké
 
Kategorie Smart City 
a nejlepší elektronická služba:
1. místo – Rudíkov: 
Aktivní mapa závad v obci

Ceny ve zvláštních kategoriích:
Kategorie sboru 
dobrovolných hasičů:
1. místo – Sbor dobrovolných 
hasičů Bobrová
2. místo – Sbor dobrovolných 
hasičů Polnička
3. místo – Sbor dobrovolných 
hasičů Výčapy
 
Kategorie pro sociální/zdra-
votní, školská a kulturní zaří-
zení Kraje Vysočina:
1. místo – Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace
2. místo – Základní škola a Ma-
teřská škola Ždírec nad Doubra-
vou
3. místo – Informační centrum 
a Klub kultury Města Velké Bíteše

Nová studna zajistí vodu pro hrad Roštejn
Pozdně gotický hrad Roštejn 
v lesích nedaleko Telče se už 
několik let potýká s nedostat-
kem vody. Jeho studna v letních 
měsících vysychá, a tak po-
třeby sociálního zařízení a ta-
mějšího bufetu provizorně ře-
ší přistavovaná cisterna. To by 
se mělo už letos v létě změ-
nit. Nedostatek vody na památ-
ce v majetku Kraje Vysočina 
má vyřešit nový, padesát met-
rů hluboký vrt. „Napojený bu-
de na potrubí stávajícího řádu 
a sloužit bude hlavně jako pod-
půrný zdroj v letních měsících, 
kdy hrad navštíví nejvíce turis-
tů,“ informoval náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 

majetku a financí Martin Kuk-
la (ANO 2011). Původní studna 
hradu Roštejn byla vyhloube-
na v 80. letech minulého stole-
tí a je vzdálená několik set me-
trů od hradu. Jakmile zavlád-

ne jarní počasí, nový vrt, 
který kraj zafinancuje 

kompletně ze svého 
rozpočtu, odborníci 
vyhloubí severozá-
padně od paty hra-
du a voda do hradu 

poteče už letos v čer-
venci.

Hrad Roštejn prochází 
od roku 2017 významnou re-
konstrukcí. Evropské, státní 
i krajské prostředky v celkové 

výši přes 70 milionů korun po-
kryjí rozsáhlou rekonstrukci 
hradu a zpřístupnění dvou no-
vých expozičních tras. „Ty bu-
dou odpovídat moderním tren-
dům, obsahovat budou řadu in-
teraktivních prvků a děti jistě 
potěší průchozí mraveniště ne-
bo instalace nočního lesa,“ při-
pomněla náměstkyně hejtma-
na pro oblast kultury, památko-
vé péče a cestovního ruchu Ja-
na Fischerová (ODS) s tím, že 
právě tyto prvky budou součás-
tí už zrekonstruované trasy B, 
která by se měla návštěvníkům 
otevřít letos – začátkem letních 
prázdnin. 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ 

❚ Pozdně gotický hrad se zvedá 
na skalnatém vrchu 677 metrů 
n.  m. v romantických lesích u vsi 
Doupě. FOTO: ARCHIV VYSOČINA TOURISM
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Vzrůstá zájem 
o potravinovou 
pomoc dětem

Projekt Potravinová pomoc dě-
tem v Kraji Vysočina je hraze-
ná potravinová pomoc dětem 
ve vážné sociální nouzi. Cílem 
je zabezpečit školní stravování 
dětem ze sociálně slabých ro-
din ve věku 3–15 let. V tom-
to školním roce se do projektu 
přihlásily v rámci celé repub-
liky pouze čtyři kraje a jedním 
z nich je i Kraj Vysočina. Pod-
pora v našem kraji bude zamě-
řena na  462 dětí, což je o 138 
dětí více než v loňském roce. 
Nejvíce dětí, které mají nárok 
na tuto pomoc, je aktuálně po-
dle dostupných statistik v okre-
se Třebíč, jedná se o 145 dětí, 
následuje okres Žďár nad Sá-
zavou s 94 dětmi a okres Jihla-
va s 89 dětmi. „Děti zařazené 
do tohoto programu jsou vidi-
telně  klidnější, ve většině pří-
padů se zlepšila jejich docház-
ka, mnohdy prospěch i spole-
čenské začleňování,“ říká Pavel 
Franěk (ANO 2011), náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast sociálních věcí.

V současné době připravuje 
ministerstvo práce a sociálních 
věcí navazující výzvu pro škol-
ní rok 2018/2019 a Kraj Vyso-
čina bude již po třetí opět usi-
lovat o získání finančních pro-
středků na podporu potřebných 
dětí.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Žáci s dobrým prospěchem 
dostali vyšší stipendia

 První letošní studijní a motivač-
ní stipendia doputovala čtyřem 
stovkám žáků vybraných tech-
nických a řemeslných oborů. 
Celkem kraj podpořil studenty 
s dobrým prospěchem částkou 
1,3 milionu korun.

„Z našich statistik vyplývá, 
že prospěchové stipendium má 
vysoký efekt. Počet žáků, kte-
ří na tuto krajskou podporu do-
sáhli, vzrostl, o 6 % oproti loň-
sku,“ říká radní Kraje Vysoči-
na pro oblast školství, mládeže 
a sportu Jana Fialová (ČSSD). 
Prospěchové stipendium je no-
vě stanoveno na 2 000 korun 
za pololetí školního roku, dříve 
to byla poloviční částka. 

Mezi nejúspěšnější studen-
ty středních škol, kteří žádají 
a získají stipendia, patří napří-
klad instalatéři, jednoznačně 
nejúspěšnější jsou pak jemní 
mechanici, jejichž vzdělávání 
v kraji zajišťuje jediná škola 

– Střední škola průmyslová, 
technická a automobilní Jih-
lava. Tento obor je jedinečný 
i v rámci celé České republi-
ky.

Od školního roku 2010/2011, 
kdy byl systém motivačních sti-
pendií Kraje Vysočina zaveden, 
požádalo o tuto podporu 14 740 
žáků.  EVA FRUHWIRTOVÁ

Hledá se 
nejlepší 

stavba roku
Do 11. května  mohou investo-
ři, architekti, projektanti a sta-
vební firmy přihlašovat novo-
stavby a rekonstrukce z období 
2016–2017 do soutěže Stavba 
Vysočiny. Odborná porota bu-
de hodnotit například architek-
tonické vyznění díla, origina-
litu, kvalitu provedení stavby, 
náročnost řešení, zvládnutí ře-
meslných detailů, spokojenost 
investora nebo přijetí veřej-
ností a rozhodne o udělení nej-
vyššího uznání v podobě titulu 
Stavba roku. Realizace na dru-
hém místě obdrží Čestné uzná-
ní.  „Stavební firmy se podílejí 
na utváření veřejného prostoru, 
ve kterém žijeme. Proto je dů-
ležité se zajímat o  architektu-
ru. Není to pouze odborná sou-
těž, jejím smyslem je přiblížit 
stavebnictví široké veřejnos-
ti,“ míní hejtman Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD), který jako 
již tradičně převzal nad soutě-
ží záštitu.

Nejvyšší hodnocení od od-
borné poroty obdržely v minu-
lém ročníku  meditační a re-
laxační Pyramida v Bohdalo-
vě, Muzeum nové generace 
ve Žďáře nad Sázavou, staveb-
ní řešení vedoucí ke snížení 
znečištění ve vodních tocích 
ze stokové sítě města Jihlavy 
a žďárské pěší trasy podél ba-
rokního mostu.

Slavnostní galavečer s vy-
hlášením výsledků Stavba ro-
ku Kraje Vysočina 2017 je na-
plánován na pondělí 18. června 
do Žďáru nad Sázavou (Kino 
Vysočina) a jeho součástí bude 
dekorování vítězů Studentské-
ho projektu a Učně roku.  Sou-
těž pořádá Spolek Stavba Vy-
sočiny ve spolupráci s krajskou 
reprezentací Svazu podnikate-
lů ve stavebnictví a České ko-
mory autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě 
a Krajem Vysočina.

  EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Nová svodidla mají zvýšit bezpečnost v serpentinách u Chlístova na Havlíčkobrodsku na silnici II/150 
vedoucí do Okrouhlice.   FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Na Vysočině přibudou 
bezpečnější úseky silnic
Bezpečnostní svodi-
dla, protismykové 
úpravy povrchu 
vozovky a změna vodo-
rovného dopravního 
značení zajistí vyšší 
bezpečnost na čtrnácti 
vybraných úsecích sil-
nic II. a III. třídy 
na Vysočině.

Úpravy, které 
povedou k vyš-
ší bezpečnosti 
řidičů a podpo-
ří plynulost do-
pravy, má čás-
tečně pokrýt do-
tace Státního fondu 
dopravní infrastruktu-
ry – maximálně může kraj 
získat 15 milionů korun. Před-
pokládá se, že dalších 10 mi-
lionů vynaloží ze svého roz-
počtu. „Během následujících 
měsíců by mělo v deseti pří-
padech dojít k osazení bezpeč-
nostních svodidel, ve třech pří-
padech zajistíme zlepšení pro-
tismykových vlastností silni-
ce položením hruborznného 
mikrokoberce a ve stoupání 

u Kostelce na silnici II/406 
chystáme změnu vodorovného 
dopravního značení s výmě-
nou povrchu, který bude mít 
nově lepší protismykové vlast-
nosti,“ upřesnil hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD) s tím, že v kaž-
dém z případů jde o lokality, 

kde dochází k častým doprav-
ním nehodám. Nových svo-
didel se má dočkat například 
úsek silnice II/150 v serpen-
tinách u Chlístova na Havlíč-
kobrodsku nebo silnice II/523 
u Větrného Jeníkova na Jih-
lavsku. Hrubozrnný mikroko-
berec má zvýšit bezpečnost 

na šesti kilometrech silnice 
II/152 z Moravských Budějo-
vic do Jaroměřic nad Rokytnou 
nebo mezi Oslavicí a Oslavič-
kou u Velkého Meziříčí. Do-
pravní policie už všechna navr-
žená opatření projednala a od-
souhlasila.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ 

Dobrovolníci se opět 
pustí do jarního úklidu 

Tradiční jarní úklid přírody se 
na Vysočině připravuje na dru-
hý a třetí týden v dubnu. Akce 
Čistá Vysočina, do které se za-
pojují tisíce dobrovolníků, se 
v rámci kampaně Den Země 
uskuteční už po desáté. Dobro-
volníci, kteří se do konce úno-
ra zaregistrovali na krajském 
webu, obdrží pytle, do kterých 
budou sbírat odpadky. Naplně-
né a zavázané pytle nechají le-
žet u silnic. Svozy sebraného 
odpadu u silnic I., II. a III. tří-
dy mimo obec zajistí zdarma 
Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny. V případě úklidu pří-
mo v obcích a městech budou 

poskytnuty pouze pytle a účast-
níci si musí zajistit odvoz od-
padků s firmou, která v místě 
provádí svoz komunálního od-
padu. „Vloni dobrovolníci ukli-
dili okolí celkem 2 849 kilomet-
rů silnic a přírodě ulehčili od 82 
tun odpadků. Velké poděkování 
patří všem, kteří se do letošního 
ročníku přihlásili a dobrovolně 
věnují svůj čas úklidu společné-
ho prostranství,“ vzkázal radní 
Martin Hyský (ČSSD), politik 
projektu Zdravý Kraj Vysočina 
a místní Agenda 21. Do úklidu 
se letos v regionu Vysočiny za-
pojí minimálně 22 tisíc dobro-
volníků.  EVA FRUHWIRTOVÁ

❙ Do úklidové akce Čistá Vysočina se zapojují stovky dobrovolníků 
včetně radních Kraje Vysočina i zaměstnanců krajského úřadu.
 FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

❚ Aktuální počet podporovaných oborů, ve kterých žáci mohou žádat 
o motivační stipendia, je celkem 23. FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Do poloviny května v areálu Nemocnice Třebíč pavilon bývalé chirurgie ne-
najdete. Ustoupí nové jednopatrové přístavbě.  FOTO: NEMOCNICE TŘEBÍČ 
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Pavilon bývalé chirurgie v Třebíči půjde k zemi
Modernizace areálu Nemocni-
ce Třebíč otevřením pavilonu C 
na konci roku 2017 neskonči-
la. Rekonstrukce se letos dočká 
interiér pavilonu G, drobné sta-
vební úpravy se odehrají v budo-
vě operačních sálů O a celkem 
čtyři budovy třebíčské nemoc-
nice, které už dosloužily, čeká 
demolice. „Aktuálně vyklízí-
me pavilon CH, tedy panelovou 
budovu bývalé chirurgie. Úpl-
ná demolice se má podle plánů 
uskutečnit do poloviny května,“ 
informoval technický náměstek 
třebíčské nemocnice František 
Kalina. Na nově vzniklém vol-
ném prostoru má do konce zá-
ří vyrůst jednopatrová přístavba 
k pavilonu C. „Své místo tady 
má od října 2018 najít pracovi-
ště magnetické rezonance, které 

bude přímo navazovat na už pl-
ně funkční centrální radiologic-
ké oddělení,“ uvedl náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast zdravotnictví Vladimír 
Novotný (ČSSD). 

K zemi postupně půjdou ta-
ké budova Z, budova bývalého 
ředitelství R a nakonec také bý-
valá transfúzní stanice. „Všech-
ny tyto úpravy zapříčiní určitá 
omezení jak chodcům, tak ři-
dičům, kteří se budou v areálu 
nemocnice pohybovat. Pře-
dem proto děkujeme za pocho-
pení,“ doplnila na závěr ředi-
telka nemocnice Eva Tomášo-
vá. Bližší informace o aktuál-
ních omezeních najdou pacienti 
na webových stránkách nemoc-
nice www.nem-tr.cz.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Stavba roku Kraje Vysočina 
2017 má šest kategorií: 

Novostavby občanské vybave-
nosti, Rekonstrukce staveb ob-
čanské vybavenosti, Revitali-
zace veřejných prostranství, 
Dopravní a inženýrské stav-
by, Průmyslové a technologic-
ké stavby a Vodohospodářské 
a ekologické stavby.

 
 
 
 

Setkání pro všechny 
 adoptivní rodiče a pěstouny 

na:  www.pestvys.cz/klub-osvojitelu-a-pestounu-zacina/ 
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Rekonstrukce klíčového mostu v Jihlavě
Od dubna do listopadu 
se průjezd Jihlavou 
prodlouží.

Kraj Vysočina zahájí 1. dubna 
v dopoledních hodinách plá-
novanou modernizaci Brněn-
ského mostu na silnici II/602 
v Jihlavě. Vzhledem k tomu, že 
poslední zásadní oprava mostu 
se uskutečnila před dvaceti le-
ty, čeká na stavební firmu vět-
ší rozsah práce. „Veškeré sta-
vební práce jsou naplánova-
né za úplné uzavírky. Objízdné 
trasy jsou odsouhlaseny, včet-
ně těch vedených po dálnici 
D1, tam budou osobní vozidla 
a vozidla do 3,5 t osvobozena 
od dálničních poplatků – ne-
musí mít dálniční známku, vo-
zidla nad 3,5 t si žádají o vrá-
cení mýtného,“ uvedl hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD). Na pro-
jekt II/602 Jihlava – most ev. 
č. 602-043 s celkovým rozpoč-
tem stavebních nákladů ve výši 
58 milionů korun Kraj Vysoči-
na požádal o finanční podporu 
z Integrovaného regionálního 
operačního programu.

Objízdné trasy 
pro osobní vozidla:
Osobní doprava, MHD a auto-
busy veřejné linkové dopravy 

budou moci obousměrně pro-
jíždět po značené objízdné trase 
Jihlavou ulicemi Okružní, Hav-
líčkova, Fritzova, Jiráskova, 
Dvořákova a Hradební. Po do-
bu rekonstrukce mostu se před-
pokládá pomalejší průjezd kraj-
ským městem, řidiči by se mě-
li připravit na zdržení. Potřeb-
né informace k objízdným 
trasám a upraveným trasám 
MHD v Jihlavě jsou dostupné 
na www.jihlava.cz.

Objízdná trasa 
pro tranzit nad 3,5 t:
 1. 4.–26. 6. 2018 povede ob-

jížďka Jihlava – I/38 (směr Hav-
líčkův Brod, přivaděč na dál-
nici D1) – nájezd na dálni-
ci Jihlava EXIT 112 směr Br-
no, sjezd na EXITu 134 Meřín, 
II/602 zpět do Jihlavy. Úsek ob-
jížďky po dálnici mezi EXITy 
112 a 134 v obou směrech bu-
de v tomto termínu bez poplat-
ku. POZOR! EXIT 119 Vel-
ký Beranov je v tomto termínu 
ve směru na Brno uzavřen.
 27. 6.–31. 10. 2018 povede ob-

jížďka Jihlava – I/38 (směr Ha-
vlíčkův Brod, přivaděč na dál-
nici D1) – nájezd na dálnici Jih-
lava EXIT 112 směr Brno, sjezd 
na EXITu 119 Velký Beranov 
a po II/353 dále na II/602 směr 
Jihlava.

„Svým rozsahem se značení 
objízdných tras pro rekonstrukci 
Brněnského mostu vymyká ob-
vyklé praxi ať už množstvím po-
užití dopravních značek, doprav-
ního zařízení a načasování prací 
před a během spuštění stavby. 
Bude rozmístěno téměř 250 růz-
ně velkých přechodných značek. 
Přípravu a rozvoz značek musí-
me stihnout do čtyř dnů s tím, že 
samotná instalace zabere čtyři 
dny,“ říká Richard Peška ze spo-
lečnosti VYZNAč, s. r. o.

„Policisté Krajského ředitel-
ství policie kraje Vysočina 
si vyhodnotili ta nejriziko-
vější a nejproblémovější
místa na objízdných tra-
sách a na těchto místech bu-
dou od začátku dubna policejní 
hlídky ve zvýšené míře dohlížet 
na bezpečnost a plynulost sil-
ničního provozu.  Policisté tak 
budou v daných místech mo-
ci okamžitě zareagovat na pří-
padné kolize nebo mimořád-
né události. Chtěl bych apelo-
vat na všechny řidiče, aby dbali 
na důsledné dodržování do-
pravního značení a nevjíždě-
li do míst, kam jim to zakazují 
dopravní značky. Tvorbě kolon 
na objízdné trase ve městě Jih-
lava se zřejmě nevyhneme, ale 

pokud se budou řidiči chovat 
ohleduplně a ukázněně, nebu-
de docházet ke zbytečným do-
pravním nehodám, které by pak 
situaci ještě více zkomplikova-
ly. Na řidiče tranzitní dopravy 
apelujeme, aby se po celou do-
bu uzavírky Brněnského mostu 

Jihlavě úplně vyhnuli a zvolili 
si jinou trasu,“ uvedl  Pavel Pe-
ňáz, náměstek ředitele pro SK-
PV, pověřený zastupováním ře-
ditele Krajského ředitelství po-
licie kraje Vysočina . 

 JITKA SVATOŠOVÁ

Známe vítěze krajské soutěže Poznej Vysočinu
V konkurenci 155 žáků doká-
zali, že Vysočinu znají jak své 
boty a v polovině března na pů-
dě Krajského úřadu Kraje Vy-
sočina v Jihlavě právem zví-
tězili v devátém ročníku sou-
těže Poznej Vysočinu. Řeč je 
o žďárském gymnazistovi Mar-
ku Vášovi, Pavlu Dvořákovi 
z Pelhřimova a Anně Šotolové 
opět z gymnázia Žďár nad Sá-
zavou. 

„Do soutěže se přihlásilo 
85 škol a víceletých gymnázií 
z celé Vysočiny a je skvělé, že 
jsme mezi těmi nejlepšími našli 
ty děti, které mají o našem krás-
ném kraji více znalostí než sa-
motné učebnice pro II. stupně 
základních škol,“ pochvalovala 
si krajská radní pro oblast škol-
ství Jana Fialová (ČSSD), která 
vítězům pogratulovala a předa-
la výhru v podobě chytrých te-
lefonů, které do soutěže věno-
vali sponzoři.

Marek Váša má rád země-
pis. Při slavnostním vyhlášení 
výsledků chválil svého učitele 

pana Veselského, díky kterému 
se na soutěž skvěle připravil. 
Pavla Dvořáka zase baví hlavně 
matematika. „Rozhodl jsem se, 
že na soutěž začnu připravovat 
i svou mladší sestru Anežku,“ 
svěřil se Pavel. A Anička by rá-
da studovala práva nebo medi-
cínu, vzor má v rodině. 

Finálové otázky se týkaly ne-
jen geografie nebo zemědělství, 

ale například i literatury, spor-
tu nebo významných výrobních 
značek z Vysočiny. K Markovi, 
Pavlovi a Anně se přidá dalších 
37 úspěšných soutěžících a spo-
lečně všichni v polovině květ-
na vyrazí na nezapomenutelný 
dvoudenní výlet do Prahy, kde 
je čeká návštěva Botanické za-
hrady, divadla i Parlamentu ČR.  

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Na Brněnském mostě se naposledy pracovalo před 20 lety. Teď ho čeká potřebná kompletní rekonstrukce. 

❚ Silnice přes Brněnský most patří k jedné z nejvytíženějších dopravních 
tepen v Jihlavě. FOTO: 2X LIBOR BLAŽEK

Spolupráce Vysočiny se 
Zakarpatím pokračuje

Jedenáctým rokem spolupracu-
je Kraj Vysočina se Zakarpat-
skou oblastí Ukrajiny. A stejně 
jako v minulých letech finančně 
podpoří projekty, které pomůžou 
těm nejpotřebnějším. V únoru 
letošního roku se krajská delega-
ce vydala do Zakarpatí, aby mís-
ta, která souvisí s navrhovanými 
projekty, navštívila. „Investič-
ní akce jsou zaměřené na chudé 
oblasti. Řešit budou havarijní si-
tuace ve školství, v sociální ob-
lasti nebo ve zdravotnictví, a na-
víc pokryjí celou oblast Zakar-
patí,“ informoval hejtman Kra-
je Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD) a zároveň připomněl, 
že podíl spolufinancování na re-
alizovaných akcích je vždy 50 % 
vysočinská a 50 % ukrajinská 
strana. Pokud krajské zastupi-
telstvo v závěru března navrže-
né projekty schválí, šest milionů 

korun z krajského rozpočtu za-
jistí například opravu střechy 
základní školy v obci Šyroké, 
pokryje nákup učebnic českého 
jazyka do pěti základních škol 
v Zakarpatí a v neposlední řadě 

podpoří spolupráci a výměnu 
zkušeností lesníků, hasičů a po-
licistů. Od roku 2007 se podaři-
lo realizovat více než 150 spo-
lečných projektů.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Děti na Zakarpatí, v tomto případě ze školky v horské obci Latirka, 
potěšily dárky ze sbírky občanů Brtnice, kterou iniciovala krajská za-
stupitelka Helena Vrzalová. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

❚ Radní Jana Fialová gratuluje vítězům soutěže – Anně, Markovi 
a Pavlovi. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

video na 
novinykrajevysocina.cz

Vedení kraje 
diskutovalo se 

starosty v Třešti

Letošní setkání Rady Kraje Vy-
sočina se starosty hostila začát-
kem března Třešť. Vedení kraje 
seznámilo zástupce obcí s no-
vinkami souvisejícími s roz-
počtem Kraje Vysočina, na řa-
du přišla také kvalita údrž-
by krajských silnic nižší třídy 
a starostové se blíže seznámi-
li s aktivitami Projektu Zdravý 
Kraj Vysočina. „Starosty jsme 
informovali o loňském výsled-
ku hospodaření Kraje Vysočina. 
Oproti roku 2016 byly daňové 
příjmy vyšší o cca 422 milionů 
korun, což se příznivě promítne 
do tvorby a konečné výše Fon-
du strategických rezerv,” při-
blížil náměstek pro ekonomi-
ku Martin Kukla (ANO 2011).  
Náměstek hejtmana Pavel Pacal 
(STAN + SNK ED), který má 
v gesci regionální rozvoj, sdělil 
starostům, že pro grantový pro-
gram Venkovské prodejny bude 
letos vyčleněno o 100 % peněz 
více než loni, tedy 4 miliony ko-
run. „Malé obce si letos polepší 
i při rozdělování krajských pe-
něz v rámci Programu obnovy 
venkova Vysočiny. Vyčleněno 
je o pět milionů korun více než 
loni, celkem 85 milionů korun,“ 
informoval Pavel Pacal. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Hejtmanství podpoří 
města s památkami 

v UNESCO
Až o půl milionu korun, což je 
o 200 000 korun více než v minu-
lých letech, mohla do konce úno-
ra požádat města s památkami 
zapsanými na seznam UNESCO 
v Kraji Vysočina. Telč, Žďár nad 
Sázavou a Třebíč plánují využít 
krajské peníze opět na prezenta-
ci, propagaci i ochranu unikát-
ních památek na svém území.

„Letos jsme se rozhodli s ohle-
dem na příznivý vývoj rozpočtu 
částku navýšit až na půl milionu 
pro každé z měst. Kraj Vysoči-
na podporuje města s památkami 
UNESCO už od roku 2003, což 
v součtu představuje sumu přes 
25 milionů korun,“ uvedla ná-
městkyně hejtmana Jana Fische-
rová (ODS). V minulosti využila 
města příspěvek například na vy-
dání propagačních materiálů, 
marketingové prezentace nebo 
vybudování drobné infrastruktu-
ry v okolí památek UNESCO.

 IVANA JELÍNKOVÁ

POZNÁMKA: Termíny vyu-
žití exitů 112–134, následně 
i 112–119 jsou závislé na do-
končení stavby modernizace 
dálnice D1, úsek č. 15.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t

JIHLAVA

Objízdná trasa pro osobní vozidla
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Informace o objízdných trasách také na www.kr-vysocina.cz
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❚ Nejoblíbenější rozhledna v ČR – na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí má tvar šroubovice DNA, je vysoká 36 
metrů a na její vrchol vede 175 schodů.  FOTO: ARCHIV VYSOČINA TOURISM

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

Na začátku března jsem již tra-
dičně navštívil setkání starostů 
a dalších zástupců dobrovolných 
hasičů okresu Jihlava.

Znovu jsem si přitom uvědo-
mil, jak výjimečné postavení 
a širokou členskou základnu ma-
jí dobrovolní hasiči na Vysočině. 
Členů sborů dobrovolných hasi-
čů na Vysočině je totiž více než 
45 tisíc, tedy 8 % z celkového 
počtu obyvatel Vysočiny. Jedná 
se mimochodem o nejvyšší pro-
cento ze všech čtrnácti krajů.

Že bez dobrovolných hasičů se 
zejména na menších obcích té-
měř žádná větší akce neobejde, 
je všeobecně známo. Co si mož-
ná příliš neuvědomujeme, je fakt, 
že také díky fungování dobrovol-
ných hasičů a předávání toho-
to poslání z generace na genera-
ci dochází přirozeně a nenásilně 
k tomu, že se nám z vesnic mno-
hem pomaleji než z měst vytrá-
cí přirozená mezigenerační soli-
darita, ochota pomáhat druhému 
a respekt a úcta k autoritám.

Dobrovolní hasiči na vesnici to-
tiž nemohou fungovat jinak než 
tak, že se mladší učí od starších. Ti 
úplně nejstarší a zasloužilí potom 
na všechno dohlížejí a navíc často 
poučují a předávají zkušenosti těm 
úplně nejmladším.

Na Vysočině nám zatím tento 
tradiční, roky prověřený systém 
funguje. Je to naše velká přednost 
oproti jiným krajům, a proto by-
chom měli ve svém vlastním zá-
jmu dobrovolné hasiče a jejich 
činnost nadále podporovat.

Pro seniory jsou 
poukázky ponižující

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

Na začátku byl asi dobrý úmy-
sl: lépe předcházet zneužívá-
ní sociálních dávek. Šlo o zá-
měr nedávat „nefachčenkům“ 
a dalším zneužívačům peníze, 
ale poukázky, za které nelze 
koupit alkohol či cigarety, ale 
jen potřebné zboží. Problém je 
v tom, že dávky pobírají i se-
nioři a zdravotně postižení. 
A pro ně, jak se brzy ukáza-
lo, je často obtížné už jen vy-
zvednutí poukázek. Pak musí 
najít obchod, kde jim poukáz-
ky vezmou, přičemž některé 
nutné zdravotnické pomůcky 
za poukázky ani koupit nejde. 

Podobné je to s výdaji za by-
dlení. U nás na Vysočině, kte-
rá patří k venkovským krajům, 
navíc často senioři musí jet 
spoustu kilometrů do města, 
protože ve vesnickém obchodě 
jim poukázky nevezmou. Kvů-
li zneužívačům dávek takto ale 
nelze ponižovat osmdesátile-
tého člověka. Spolu s kolegy 
jsem proto v zákoně o hmot-
né nouzi navrhl, ať se poukáz-
ky (minimálně v 35 % objemu 
dávek) dál dávají jen těm, kte-
ří si mohou příjem zvýšit prací. 
A u těch, kdo pracovat nemo-
hou - postižených, seniorů, li-
dí v sociálních zařízeních atd. 
– ponechme původní způsob 
výplaty: převod peněz či ho-
tovost. Věřím, že to zefektiv-
ní pomoc potřebným a přispěje 
ke zmírnění sociálního napětí.

Náprava falšování dějin
Čeněk Jůzl, 
zastupitel 
Kraje Vysočina
(KDU-ČSL)

Na novém havlíčkobrodském 
hřbitově je od 60. let 20. století 
památník s nápisem „Čest a slá-
va sovětským hrdinům“ a „Hrob 
našich osvoboditelů“. Samo-
zřejmě si vážím všech hrdinů 
a všech padlých za naši svobo-
du, ale toto místo se bohužel sta-
lo důkazem komunistické ide-
ologické mystifikace a falšová-
ní dějin. Jsou v něm totiž ostat-
ky padlých, případně zemřelých 
na následky zranění z 1. světo-
vé války. Jednalo se původně 
o 37 vojáků rakousko-uherské, 

srbské a ruské armády. Jen-
že jejich původní pomník s kří-
žem byl v 60. letech zlikvidován 
a místo toho byl postaven py-
lon s rudou hvězdou a prezen-
tován jako místo s pohřbený-
mi sovětskými vojáky - přesto-
že ke zmíněným vojákům byly 
doplněny ostatky pouze jediné-
ho neznámého sovětského vojí-
na z 2. světové války, a to ještě 
pouze údajně. Město Havlíčkův 
Brod chce proto ke stému výro-
čí republiky celou mystifikaci 
napravit a historii uvést na pra-
vou míru. Začíná se realizovat 
nový památník, vzešlý ze sou-
těže, s názvem Kaple modrého 
oka. Ten už bude mít nápis, kte-
rý bude uctívat oběti obou svě-
tových válek. 

Kam až jsme dospěli
Marek Nevoral,  
zastupitel 
Kraje Vysočina
(KSČM)

Zaujala mě tisková zpráva Kra-
je Vysočina z 1. 3. 2018, kon-
krétně bod „Zájem o potravi-
novou pomoc roste“. Cílem 
projektu je zabezpečit školní 
stravování žákům mateřských 
a základních škol ze sociálně 
slabých rodin. Vysočina patří 
mezi 4 kraje, které se do akce 
zapojily, a je dobře, že alespoň 
touto cestou je poskytnuta tolik 
potřebná pomoc. 

V minulém školním roce pod-
poru čerpalo 324 dětí. Letos je 
strávníků již 462. Jsem za tuto 
pomoc rád, jen uvažuji, kam až 
jsme dospěli takřka 30 let od pře-
vratu v rádoby demokracii. 

Kam jsme dospěli, že ro-
diče nemají peníze na sva-
činu a obědy svých potom-
ků. Jejich děti nejezdí na vý-
lety a lyžařské kurzy. Jsou 

terčem posměchu svých spolu-
žáků kvůli oblečení či vybave-
ní. Kam jsme dospěli, že v ce-
lé ČR žije zhruba milion lidí 
na hranici chudoby a je přes 
850 tisíc exekucí. Kam jsme 
dospěli, že lidé přecházejí ne-
moci, protože zůstat doma se 
rovná jejich existenční likvi-
daci. Kam jsme dospěli, že li-
dé ve svých zaměstnáních mu-
sí snášet nedůstojné podmín-
ky, kdy si mnohdy ani nemů-
žou s prominutím odskočit 
na toaletu. Kam jsme dospěli, 
že důchodcům po zaplacení lé-
ků nezbývá na jídlo. Kam jsme 
dospěli, že lidé s jinými názo-
ry jsou nazýváni venkovany 
s tím nejnižším možným vzdě-
láním a hlava státu je veřejně 
sprostě urážena. A takto bych 
mohl pokračovat dál a dál.

Odpověď je zřejmá! A pro-
to bych pravicovým politikům 
vzkázal, aby se místo ohánění 
demokracií a antikomunismem 
raději zamysleli, protože toto je 
jejich dílo, jejich vina. 

Nejoblíbenější rozhledna 
stojí na Fajtově kopci

Nejoblíbenější českou roz-
hlednou je ta na Fajtově kop-
ci u Velkého Meziříčí. Rozhod-
li o tom lidé hlasující v anke-
tě O nejoblíbenější rozhlednu 
ČR, kterou pořádá Klub přátel 
rozhleden ve spolupráci s ča-
sopisem Turista. Netypická vy-
hlídka, která na město dohlíží 
od roku 2015, má tvar šroubo-
vice DNA, vysoká je 36 metrů 
a na její vrchol vede 175 scho-
dů, zvítězila s 251 hlasy. Roz-
hledna na Fajtově kopci tak má 
svůj druhý titul. V roce 2015 se 
totiž stala Rozhlednou roku.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ 

 V Třebíči se setkali zástupci projektu RUMOBIL
Koncem února se v Třebíči se-
tkali partneři evropského pro-
jektu RUMOBIL (Mobili-
ta v evropských regionech ven-
kovského charakteru dotčených 
demografickými změnami) 
a programu Interreg CENTRAL 
EUROPE, ze kterého je tento 
projekt spolufinancován. Hod-
notili téměř dva roky úspěšné-
ho fungování. K výsledkům pa-
tří především zpracování spo-
lečné nadnárodní strategie pro 

optimalizaci veřejné dopravy, 
která vychází ze vzájemné vý-
měny zkušeností a poznatků 
mezi partnery, a zahájení pilot-
ních aktivit k testování a ověře-
ní konkrétních inovativních ře-
šení ve veřejné dopravě v part-
nerských regionech. „Na Vy-
sočině jsme v rámci pilotního 
testování v březnu loňského ro-
ku rozšířili nabídku spojů veřej-
né linkové autobusové dopravy 
na Třebíčsku, Havlíčkobrodsku, 

Velkomeziříčsku a v oblas-
ti Světlé nad Sázavou. Naším 

záměrem je zlepšit dostupnost 
především menších venkovských 

obcí veřejnou dopravou, a to ne-
jen v pracovních dnech, ale 
i o víkendech,“ přiblížil Pavel 
Pacal (STAN + SNK ED), ná-
městek hejtmana kraje pro oblast 
regionálního rozvoje a územní-
ho plánování.

Společné setkání projekto-
ví partneři zakončili návště-
vou a prohlídkou nově vybudo-
vaného přestupního terminálu 
u vlakového nádraží v Třebíči.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Turisté zahájili 
jarní sezonu

V sobotu 17. března zahájili tu-
risté v Jihlavě letošní jarní sezo-
nu. Zároveň si připomněli výro-
čí 130 let fungování Klubu čes-
kých turistů a také sté výročí 
založení Československé repub-
liky. I přes chladné počasí zaplni-
ly stovky turistů jihlavské Masa-
rykovo náměstí. Odemknout se-
zonu symbolickým klíčem přišla 
také náměstkyně hejtmana pro 
oblast kultury a cestovního ruchu 
Jana Fischerová (ODS). Někte-
ří se vydali na prohlídku výsta-
vy o historii Klubu českých tu-
ristů, jihlavské radnice a podze-
mí. Jiní se vypravili na poznávací 
procházky po městských nauč-
ných stezkách nebo rovnou vyra-
zili na pochod zaměřený na hor-
nickou minulost v okolí Jihlavy. 

Klub českých turistů  spra-
vuje v našem kraji přes 3 tisí-
ce kilometrů pěších turistic-
kých tras. Na údržbě se podí-
lí také Kraj Vysočina. Turisté 
každoročně obnoví kolem tisí-
ce kilometrů pěších tras a vy-
mění pětinu informačních 
prvků a směrníků. Na webu 
www.kctvysocina.cz najdete 
přehled akcí a výšlapů na jed-
notlivé měsíce. Stačí už jen 
oprášit turistické boty a vyrazit.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

České dokumentární filmy v Bruselu
Tři bruselská kina a Evrop-
ský parlament hostily v prv-
ní polovině března šestý roč-
ník Ozvěn mezinárodního fes-
tivalu dokumentárních filmů 
Ji.hlava. Bruselské publikum 
během sedmi dnů zhlédlo vý-
běr deseti snímků z jihlavské 
podzimní přehlídky dokumen-
tárních filmů včetně někte-
rých vítězných filmů. „Ozvě-
ny jsou malou ochutnávkou 
toho nejlepšího z jihlavského 

festivalu. Každý rok se snaží-
me přivézt do Bruselu zajíma-
vé snímky, které donutí divá-
ka kriticky přemýšlet o světě, 
ve kterém žijeme, hledat sou-
vislosti a porozumět odlišnos-
tem mezi lidmi,“ uvedla při 
zahájení v Bruselu náměstky-
ně pro kulturu Jana Fischerová 
(ODS). Zahajovacím snímkem 
šestých Ozvěn MFDF v Bru-
selu byl dokument Český žur-
nál Hranice práce poukazující 

na pracovní podmínky v nej-
hůře placených zaměstnáních 
v Česku. Film si z loňského 
jihlavského festivalu odvezl 
cenu za nejlepší český doku-
ment. Režisérka snímku Apo-
lena Rychlíková i hlavní pro-
tagonistka filmu novinářka Sa-
ša Uhlová se osobně zúčastnily 
slavnostního zahájení Ozvěn 
v Evropském parlamentu i ná-
sledné diskuse.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Ty nejlepší filmy jihlavského festivalu zhlédli diváci v Bruselu ve třech místních kinech i přímo v Evropském par-
lamentu. Na snímku vlevo náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová ve společnosti zástup-
kyně velvyslance v Bruselu Tamary Katuščák a europoslance Pavla Poce, který nad akcí převzal záštitu 
a patří k jejím velkým podporovatelům. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj
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Tajenku křížovky zasílejte do 16. dubna 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: všech pět kontinentů.  Jména výherců zveřejníme v následujícím čísle.  Výherci minulé křížovky: Anna 
Frebortová, Věra Vondrejsová, František Kolbábek. Výhercům blahopřejeme!

K nejnavštěvovanějším památkám Vysočiny se řadí i barokní zámek  (tajenka). Patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě. Pů-
vodní středověká tvrz byla koncem 16. stol. přestavěna na renesanční zámek, který se dochoval ve zdivu nynější barokní budovy. Do barokní podoby byl 
zámek přebudován za nejvýznamnějšího rodu, který vlastnil jaroměřické panství, Questenberků, v letech 1700–1737. Projekt přestavby vypracoval zná-
mý rakouský architekt J. Prandtauer. Současně s budovami vznikla i zámecká zahrada francouzské typu. Na druhé straně říčky Rokytné, na jejíchž březích 
se park rozkládá, pokračuje rozsáhlá část v anglickém stylu.  Návštěvnickou sezonu na zámku letos zahájí v pátek 30. března.

KŘÍŽOVKA O CENY

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Domov pro seniory v Náměšti nad Oslavou
Krajská příspěvková organiza-
ce Domov pro seniory v Ná-
měšti nad Oslavou v roce 2013 
získal certifikát Značky kvality 
a v roce 2016 vysokou hodno-
tu poskytovaných služeb potvr-
dil a certifikát obhájil.  Pod ve-
dením ředitelky Věry Bařinové 
pracuje v domově 64 pracovní-
ků a starají se o 94 klientů. Pro 
tuto práci je podle ní zásadní to-
lerance a umění naslouchat. Ja-
ko ředitelka pracuje sedmnáct 
let a za tu dobu posbírala hodně 
cenných zkušeností. „Úkolem 
personálu je zjistit, jak klient do-
ma žil, jaký měl denní program 
a zájmy a přizpůsobit tomu naši 
péči,“ vysvětluje Věra Bařinová.  

Výlety, společné grilování, 
ples, oslavy narozenin
Klienti mají k dispozici rehabi-
litační bazén, počítač s interne-
tem a vybrat si mohou ze širo-
kého programu aktivit. Po celé 
budově jsou rozmístěny skříň-
ky s knihami, které si mohou 
bez omezení půjčovat.  Pří-
mo v domově mohou klienti 

využívat služeb kadeřnictví, pe-
dikúry a kavárnu. Společně sla-
ví narozeniny, Den matek i Den 
seniorů. „Kromě pravidelných 
aktivit, jako jsou hudební klub, 
společné cvičení a  zájmové čin-
nosti, každoročně chystáme pro 
naše klienty řadu dalších zají-
mavých akcí. Oblíbený  je  tra-
dičně ples, grilování na terase, 
výlety a okružní jízdy po okolí,“ 
vyjmenovává ředitelka Věra Ba-
řinová. Pro zpestření připravují 

zaměstnanci pro klienty různé 
ochutnávkové programy nazva-
né podle toho, co nabízí. A tak 
v domově mají bábovkové, po-
hárové, zabijačkové, jednohub-
kové nebo topinkové odpoledne. 

O klienty se s láskou a péčí 
stará profesionální personál
O klienty se stará zdravotnický 
i pečovatelský personál. Jednou 
měsíčně do domova dochází lé-
kař, v případě potřeby i na pokoj. 

Předepsané rehabilitace absolvují 
senioři přímo v domově, nemusí 
nikam dojíždět. Personál pomáhá 
klientům s úkony péče a provádí 
odborné ošetřovatelské výkony 
předepsané lékařem.  Ale přede-
vším se starají o to, aby se klienti 
cítili příjemně a bylo jim dobře. 

I v domově se připravují 
na Velikonoce
Už po Novém roce začali v do-
mově vyrábět velikonoční de-
korace, kterými zkrášlí chod-
by. Ve spolupráci se Svazem 
žen budou klienti zdobit výbor-
né perníčky, péct velikonoční 
dobroty a barvit kraslice. „Při-
pomínáme si také zvyky, které 
se dodržovaly dříve, když naši 
klienti byli ještě dětmi,“ dopl-
ňuje Věra Bařinová.
  EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Ředitelka Věra Bařinová získala titul Manažerka roku 2016. 
 FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Velikonoční perníčky

Velikonoce jsou za dveřmi 
a vy už třeba přemýšlíte, co 
připravíte pondělním koled-
níkům. Přinášíme jeden tip, 
mohli by totiž ocenit něco 
dobrého na zub, třeba sladký 
velikonoční perníček.

Ingredience
  50 dkg hladké mouky
  12 dkg moučkového cukru
  25 dkg medu
  3 vejce
  2 lžíce kakaa
  kávová lžička jedlé sody
  koření podle chuti: lžička sko-
řice, malá lžička nového koře-

ní, asi 20 ks umletého hřebíč-
ku, půl lžičky umletého anýzu, 
na ovonění umletý badyán

Postup
Ze surovin vypracujeme těsto, 
které necháme do druhého dne 
uležet. Následující den těsto 
znovu propracujeme, vyválí-
me a můžeme vykrajovat růz-
né velikonoční tvary – kuřát-
ka, zajíčky nebo vajíčka. Per-
níčky před pečením potřeme 
celým rozšlehaným vajíčkem 
a pečeme v troubě při teplotě 
160–180° C dozlatova. Veselé 
Velikonoce! MONIKA BROTHÁNKOVÁ FO
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Velikonoční tradice
Velikonoce patří k nejstarším 

svátkům vůbec. Jejich základ-
ní podstatou z dob předkřes-
ťanských bylo vítání přicháze-
jícího jara, v přeneseném slo-
va smyslu vítězství života nad 
smrtí. Pro křesťany jsou Veliko-
noce svátky připomínající umu-
čení a vzkříšení Ježíše Krista. 

Na Zelený čtvrtek, který le-
tos připadá na 29. března, hos-
podyně pekly jidáše – zvláštně 

tvarova-
né pečivo 
z kynuté-
ho těsta, 
jako připo-
mínku na apo-
štola Jidáše, kte-
rý zradil Krista. 

Na Velký pátek se podle po-
věr otvíraly poklady, na souš 
vycházeli vodníci a na chvíli se 
prý otevřela i hora Blaník. Vel-
ký pátek je postním dnem, ne-
měli bychom jíst maso, nemělo 
by se hýbat se zemí a také by se 
nemělo prát prádlo, aby se ne-
namáčelo do Kristovy krve. 

Na Bílou sobotu se zadělává 
mazanec, který se připravuje ze 
stejného těsta jako vánočka. Co 

možná nevíte, je, že kdysi ma-
zanec nebyl sladký. Připravoval 
se ze strouhaného sýra a větší-
ho množství vajec.

Velikonoční neděle – neboli 
Boží hod velikonoční, den, kdy 
Kristus vstal z mrtvých. V ten-
to den pečeme beránky. V mi-
nulosti se provádělo svěcení ve-
likonočních pokrmů, každá ná-
vštěva pak dostala kousek z po-
svěceného jídla. 

Velikonoč-
ní pondělí je 
den pomláz-

ky, velikonoč-
ního hodování, 

mrskutu. Chlap-
ci chodí dům od do-

mu za děvčaty se sple-
tenými pomlázkami většinou 
z vrbového proutí, které zdobí 
stuhami. Šlehají dívky a říka-
jí koledy. Za to dostanou ma-
lovaná vajíčka. Dívky prý ma-
jí být vyšlehané, aby zůstaly 
celý rok zdravé a uchovaly si 
plodnost. Někde mohou ženy 
pomlázku oplatit odpoledne, 
kdy vylívají na muže kbelíky 
studené vody. 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ 
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jsem pomlázku,

je hezčí než z obrázku,

všechny holky, které 

znám,

navštívím a vymrskám,

než mi dají vajíčko,

vyplatím je maličko.

Příběh mrákotínského monolitu
Kámen z Mrákotína na Jihlav-
sku už téměř devadesát let zdo-
bí třetí nádvoří Pražského hra-
du. Vztyčen byl na paměť pad-
lých Čechoslováků v prv-
ní světové válce a na památku 
vítězství jako Sloup svobo-
dy. Sám prezident Tomáš Ga-
rrigue Masaryk vyzval v roce 
1921 žulové lomy k dodávce 
sloupu vysokého až 34 metru. 
Žádný však na výzvu nereago-
val, až se nakonec ozvaly Mrá-
kotínské kamenolomy, že doká-
ží dodat monolit o délce do 18 
metrů. Jeho cesta na Pražský 
hrad nebyla vůbec jednoduchá. 
Na zakázce pracovali mráko-
tínští kameníci od roku 1923, 

provázela je však smůla. Nej-
prve se kamenný blok rozlo-
mil při přepravě a po druhé měl 
po vylomení trhliny. Až na po-
třetí se podařilo monolit o dél-
ce 16,7 metrů vylomit a v závě-
ru roku 1925 úspěšně dopravit 
až do Prahy, kam z Telče cesto-
val vlakem osm dní. Další dva 
roky kamenická firma mono-
lit na hradním nádvoří opraco-
vávala do konečné podoby po-
dle návrhu slavného architekta 
Josipa Plečnika a v rámci oslav 
desátého výročí vzniku Čes-
koslovenska byl 28. října 1928 
slavnostně odhalen. Další pří-
běhy najdete na www.vysoci-
na100let.cz. MONIKA BROTHÁNKOVÁ  FOTO: MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA

V příštím vydání vám představíme 
Projektovou kancelář Kraje Vyso-
čina, která se zaměřuje na čerpání 
dotací z evropských projektů.
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Uzávěrka příštího čísla je 12. dubna a distribuce plánovaná od 23. dubna. 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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Od 25. do 28. dubna 2018 se na brněnském 
Výstavišti konají Stavební veletrhy Brno, kte-
ré jsou jak tím pravým místem pro představe-
ní nových technologií a technických řešení, tak 
i místem setkání odborníků ze všech oborů sta-
vebnictví a technického zařízení budov. Sou-
běžně se zde uskuteční veletrh DSB – Dřevo 
a stavby Brno a veletrh nábytku a interiérové-
ho designu MOBITEX. Na jednom místě tak 
budou k dispozici novinky a trendy jak pro sa-
motnou stavbu, rekonstrukci, tak i pro výběr 
kvalitního a zdravotně nezávadného nábytku 
a vybavení interiéru.

Stavebnictví 4.0 na Stavebních 
veletrzích Brno
Digitalizace stavebnictví je některými odborníky 
považována za možnou cestu jeho rozvoje. Pro-
to se i Stavební veletrhy Brno budou Stavebnictví 
4.0 věnovat. Tzv. chytrá řešení budou k dispozici 
na mnoha stáncích, můžeme zmínit také projekt 
Inteligentní a bezpečné domácnosti v pavilonu F. 
Nebude chybět ani prezentace dronů, jejichž vyu-
žití usnadní například inspekci a kontrolu průbě-
hu staveb. Samostatnou kapitolu pak tvoří imple-
mentace metodiky a projektování v BIM. 

na veletrhu MOBITEX
Problematice výběru kvalitního, zdravotně nezá-
vadného nábytku se bude věnovat veletrh MOBI-
TEX skutečně komplexně – ať už v rámci odbor-
ného doprovodného programu, v expozicích vy-
stavovatelů, v neposlední řadě také v nezávislých 
odborných poradenských centrech oborových 
asociací a svazů. Vystavovatelé již lákají návštěv-
níky na novinky a opravdu kvalitní exponáty, na-
příklad firma Magniflex technologickou novinku 
a celosvětový patent MagniSmartech – postel bu-
doucnosti. MagniSmartech je inovativní systém 

jedinečného polohovatelného roštu a luxusní vy-
soké matrace se čtyřmi variantami komfortu. Kli-
ent si podle vlastních preferencí může vybrat buď 
patentovanou paměťovou pěnu, osvěžující gel, 
přírodní latex, nebo studenou pěnu pro milovníky 
tvrdšího lůžka. Do lůžka je integrována technolo-
gie, která monitoruje a analyzuje spánek a navr-
huje, jak jej zlepšit. Pomáhá tedy klientům zlep-
šit kvalitu života.

Veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno je zamě-
řen především na prezentaci dřevěných staveb, 
konstrukcí, materiálů pro dřevostavby a kon-
strukce, základů a opláštění pro dřevostavby. 
Nabídku vystavovatelů rozšiřuje doprovodný 
program veletrhu, který je připraven ve spolu-
práci s odbornými partnery a asociacemi, a to 
jak pro odborníky, tak i pro zájemce o dřevěné 
stavění z řad široké veřejnosti.

Na stánku Asociace dodavatelů montova-
ných domů se koná návštěvníky vyhledáva-
né odborné poradenské centrum, které or-
ganizuje Asociace dodavatelů montovaných 

domů. Kromě ADMD se na veletrhu před-
staví na společném stánku dalších dvanáct fi-
rem z řad členů a partnerů Asociace. Zájem-
ci zde budou moci získat odborné nezávis-
lé informace od skutečných odborníků, kte-
ří jsou po celou dobu konání k dispozici pro 
návštěvníky veletrhu zcela zdarma. Zajímá 
vás technologie staveb na bázi dřeva? Chys-
táte si pořídit vlastní bydlení? Na co si dát 
pozor při výběru dodavatele vašeho vysně-
ného domu? Jak financovat váš dům? Nebo 
jak ochránit dřevo před houbami, plísněmi či 
hmyzem? To je jen krátký přehled možných 
dotazů, na které získáte odpovědi v poraden-
ském centru ADMD na veletrhu DSB – Dře-
vo a stavby Brno.

 Více informací naleznete na www.bvv.cz/svb

V roce 2017 nabídl projekt Zahradní archi-
tektury na více než 1 500 metrech praktic-
ké ukázky různých druhů zahrad, zahradní-
ho nábytku a dřevěných doplňků do zahrad. 
Toto téma je velice atraktivní – loni zaujalo 
98 % návštěvníků, kteří se zajímali přede-
vším o zahradní stavby, zeleň – rostliny, dře-
viny, ruční nářadí a potřeby pro kutily. Pro 
letošní rok počítáme s rozšířením projektu 
o sekci městské parky. Partnerskými firma-
mi jsou AGRO Tuřany, která bude zajišťovat 
zeleň, a společnost Těrchovský kámen, která 

zajistí osazení cestiček a dodá také originální 
dekorativní prvky z Těrchovského pískovce.

Pohled do loňské expozice Stavebních veletrhů Brno
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 akciová společnost, přijme ihned nebo dle dohody

CELNÍHO DEKLARANTA, CELNÍ DEKLARANTKU 

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:
  ZNALOST PRÁCE CELNÍHO 
DEKLARANTA – PRAXE
  střední školu
  znalost AJ – výhodou
  organizační schopnosti, 
aktivní přístup k řešení 
problémů
  komunikativnost, ochotu 
dále se vzdělávat
  flexibilita, zodpovědnost, 
spolehlivost, loajálnost          

Nabízíme:
  nadstandardní  mzdové 
ohodnocení 
  zajímavou práci v perspek-
tivní firmě
  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 zaměstnance na tuto technickou funkci

VEDOUCÍ PROJEKTU
NOVÁ ZAKÁZKA PRO VÝROBNÍ PROGRAM

S ANGLICKY MLUVÍCÍM ZÁKAZNÍKEM

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. 

nástup: ihned nebo podle dohody
 JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ A ROZRŮSTAJÍCÍ SE 

FIRMĚ – KONTAKTUJTE NÁS NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU: 

Požadujeme:
  minimálně střední nebo vysokou 
školu – obor strojírenství

  1 – 2 roky praxe vítána, schop-
nost vedení projektu,      

  aktivní znalost  AJ, aktivní přístup 
k řešení problémů,

  technické myšlení, zkušenost 
s vedením týmu, 

  znalost SAP výhodou, ochotu se 
dále vzdělávat, 

  flexibilitu a zodpovědnost, komu-
nikativnost, ochota cestovat, 
samostatnost

Nabízíme:
  nadstandardní finanční 
ohodnocení 

  zajímavou práci v perspektivní 
firmě

  další profesní a jazykový  rozvoj
  kariérní růst
  moderní technologie
  zahraniční stáže   
  závodní stravování  
  vlastní zdravotní středisko                            
  benefity    
  ubytování, bytová výstavba   
  zázemí stabilní firmy
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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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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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Uzávěrka příštího čísla je 12. dubna a distribuce plánovaná od 23. dubna. 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

CZ LOKO, a.s. 
Pávovská 2b, Jihlava

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE 
ZÁMEČNÍK / SVÁŘEČ (ISO 9606-1; 135)

• výroba, opravy a sváření dílů lokomotiv dle výkresové dokumentace 
• ruční úprava strojních součástí, seřizování a obsluha strojů a zařízení

TECHNOLOG TPV
• technologická podpora výroby mechanických částí lokomotiv 
• tvorba technologické dokumentace

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
• obsluha VZV 6 t. a manipulačního vozíku, manipulace s materiálem

LAKÝRNÍK
• povrchová úprava lokomotiv stříkáním a natíráním základní barvou
• tmelení a broušení, míchání a ředění barev
Požadujeme: VZDĚLÁNÍ A PRAXI V OBORU
Nabízíme:   práci ve stabilní společnosti  zvyšování kvalifikace 

 příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění  
 příspěvky na stravování  zvláštní placené volno 6 dnů/rok a další benefity

Kontakt: Křivánková Petra, tel.: 567 155 961, petra.krivankova@czloko.cz

www.czloko.cz/kariera
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Máte „prořízlou“ pusu? Chcete změnu? 
Máte slušné nasazení? Chcete si řídit svůj pracovní čas? 
Mluvíte rád(a) s lidmi? Chcete pracovat ve svém regionu? 
Nevadí vám občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

Regionální vydavatelství (vydává Středočech) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ OBCHODNÍKY 
I ZKUŠENÉ MANAŽERY INZERCE!

Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, přidejte pár řádek 

motivačního dopisu a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné obchodní zástupce, 
inzertní poradce, manažery inzerce!

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
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HLEDÁME  ŘIDIČE  KAMIONU
průměrný plat 36 - 50 000 Kč / měsíc ČISTÉHO
Požadujeme

  Řidičský průkaz skupiny C + E
  Průkaz profesní způsobilosti
  Odpovědnost
  Flexibilita
  Samostatnost
  Trestní bezúhonnost

Nabízíme
  Práci v prosperující společnosti
  Nadprůměrné mzdové ohodnocení (průměrný plat 
kolem 36 - 50 000 Kč / měsíc čistého - MKD!)

  Moderní vybavená vozidla s průměrným stářím 1 roku 
v perfektním technickém stavu

   Dodržování předpisů - Nařízení 561/2006 
a 165/2014 AETR
   Odměna za správnou techniku jízdy a stav vozidla
   Služební telefon s neomezeným tarifem pro volání 
+ data
   Pracovní oblečení
   Dopravu k nákladnímu vozidlu fi remními osobními 
vozidly (+ proplácení jízdného k vozidlu a zpět)
   Možnost využití fi remního pneuservisu a servisu pro 
vlastní vozidlo
   Odměna při pracovních výročích
   Zájemce bez praxe zaučíme (jízda ve dvou s naším 
zkušeným řidičem)
   24 hodinová telefonická podpora a právní podpora 
D.A.S. i v zahraničí
   Profesní školení zdarma
   Práci na HPP

ZÁJEMCE BEZ PRAXE ZAUČÍME!
GARANTOVANÝ VÝPLATNÍ TERMÍN
ODMĚNA PŘI PRACOVNÍCH 
VÝROČÍCH

V případě zájmu nebo bližších informací kontaktujte
Martina Smejkala 
tel.: 724 190 486, 
email: martin.smejkal@kpluskcz.cz
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Fond ohrožených dětí 
vyhlašuje svou tradiční sbírku 

na podporu projektu Klokánek.

Číslo účtu 3055103/0300  
variabilní symbol 2017.

KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Klokánek nabízí dětem pomoc na přechodnou 
dobu, dokud se neupraví podmínky v biologické rodině 
nebo dokud se nenajde jiné řešení. Převážně se jedná 
o děti týrané, zneužívané nebo jinak sociálně ohrožené.

Tel.:  +420 224 236 655
e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. 
tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz 
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz

Partner muzikáluGenerální partner muzikálu

H U D E B N Í  D I VA D L O  K A R L Í N 

ve  spoluprác i 

s  T WO MEN PRODUCTION

uvádí
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Proběhněte městem 
Jarmily Kratochvílové

V neděli 1. dubna přesně 
v 10:00 vyběhnou všichni pří-
znivci pohybu z náměstí T. G. 
Masaryka v Golčově Jeníko-
vě na 15kilometrovou trať tra-
dičního vytrvalostního závo-
du. Běh městem Jarmily Kra-
tochvílové se letos uskuteč-
ní po čtrnácté a podobně jako 
v minulých letech se mohou 
zúčastnit také amatérští běž-
ci. „Určitě chci letos znovu 

běžet. Připravuji se, jak mi čas 
dovolí. Absolvoval jsem Jizer-
skou padesátku a třikrát týd-
ně běhám. Rád bych si zlep-
šil loňský výkon,“ nechal se 
slyšet sportovec a náměstek 
hejtmana v jedné osobě Pa-
vel Pacal (SNK ED + STAN). 
Na poslední chvíli je mož-
né se na hlavní závod přihlá-
sit na webových stránkách 
www.behjk.cz – do půlnoci 

28. března. Registrace bu-
de možná také přímo na mís-
tě před startem závodu. Běhu 
Jarmily Kratochvílové, kte-
rý každoročně podporuje Kraj 
Vysočina, se pravidelně účast-
ní také závodníci ze zahraničí. 
Vítězem loňského ročníku se 
stal Mwangi Joel Maina z Ke-
ni, který trať zvládl v neuvě-
řitelném čase 46 minut a 35 
sekund. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

REGION

❚ Pravidelně se v Golčově Jeníkově běží také doplňkový závod Běháme pro zdraví určený dětem nebo třeba ro-
dičům s kočárky.  FOTO: ARCHIV NOVIN KRAJE VYSOČINA

❚ Majitelé lesů musí zlikvidovat dřevo z polomů, aby zabránili šíření kůrovce. 
 FOTO: 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 2018/3 
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v nákladu 232 000  ks / Registrováno pod 
číslem MK ČR E 14751 / Uzávěrka dalšího 
vydání 12. 4. 2018 / nevyžádané příspěvky 
nevracíme /neprodejné/ Distribuce: Česká 
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mouka@regvyd.cz
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Běhounek, Jana Fischerová, Pavel Pacal, 
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Krajské karnevaly pobavily na pěti místechAuto nechte 
doma. Jeďte 

do práce na kole 
Tato výzva je určena pro týmy 
o 2–5 lidech, kteří chtějí udělat 
něco pro své zdraví a také po-
moci městům od kolon, emi-
sí a nevhodně parkujících aut. 
Vloni jezdilo do práce na ko-
le 13 tisíc lidí ve 33 městech 
po celé republice. Výjimeč-
ný je v tomto směru Kraj Vy-
sočina, který realizaci kampa-
ně a soutěže podpořil už potře-
tí. V účastnických městech Jih-
lava, Třebíč a Žďár nad Sázavou 
mohou cyklisté vyhrát  jízdní 
kolo v plné výbavě a další zají-
mavé ceny. 

Registrace běží do kon-
ce dubna. A pokud jste nena-
šli mezi účastnickými městy to 
své, vůbec to nevadí, můžete se 
připojit i tak, jen si v registraci 
vyberete Jihlavu, Třebíč nebo 
Žďár nad Sázavou. Kompletní 
informace a registrace na webu 
www.dopracenakole.cz.

 EVA FRUHWIRTOVÁ 

Trenéři paměti 
si vyměňovali 

zkušenosti
V březnu se v České repu-
blice i na Slovensku tradičně 
pořádá Národní týden tréno-
vání paměti, který je organi-
zován Českou společností pro 
trénování paměti a mozkový 
jogging. V Kraji Vysočina se 
připojuje celá řada organiza-
cí i jednotlivců. Na krajském 
úřadě se v polovině března 
sešlo šedesát trenérů paměti 
s cílem vyměnit si vzájemně 
zkušenosti. Odborníci se vě-
nují nejen seniorům a osobám 
se zdravotním postižením, ale 
také dětem i maminkám na ro-
dičovské dovolené. Setká-
ní obohatila také trenérka pa-
měti Jana Koukalová, která se 
věnuje trénování paměti s od-
souzenými ženami ve světel-
ské věznici.  Pomocí paměťo-
vých technik si může kdoko-
li zapamatovat bez velké ná-
mahy to, co mnozí považují 
za nezapamatovatelné. Tréno-
vání paměti prospívá mentální 
kondici a zlepšuje kvalitu ži-
vota. Už lidé kolem třiceti let 
věku by se o trénování paměti 
měli začít zajímat.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Velikonoční akce v Kraji Vysočina
Velikonoce v muzeu (velikonoční dílničky) 26. března, od 13:00 do 16:00 Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Pomlázkování pro děti 27. března, od 15:30 do 17:30 Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod
Velikonoční dílničky 27. –30. března, od 8:00 do 15:30 Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
Velikonoce na žďárském zámku 29. března – 2. dubna Zámek Žďár nad Sázavou, www.zamekzdar.cz
Velikonoce v muzeu 29. března, od 10:00 do 16:00 Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě
Velikonoce v Edenu 30. března – 2. dubna, od 9:30 do 18:00 Bystřice nad Pernštejnem, www.centrumeden.cz 
Velikonoční prohlídka Pohádkové vesničky 30. března, od 14:00 Podlesí u Sněžného na Ždársku
Velikonoce na hradě Kámen  30. března – 2. dubna, od 10:00 do 17:00 hrad Kámen, www.hradkamen.cz
Velikonoce ve Zvěřinci na statku 31. března, od 10:00 do 16:00 Klášter 30, Vilémov
Velikonoce v Jihlavě 31. března, od 10:00 do 17:00 Masarykovo náměstí, Jihlavská radnice
Velikonoční jarmark Sdílení 31. března, od 10:00 do 16:00 nádvoří Státního zámku Telč, www.telc.eu
Velikonoce na zámku 1. dubna, od 14:00 Zámek Žirovnice MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Polomy z vichřic mohou 
ohrozit lesy Vysočiny

Vlastníci lesů v Kraji Vyso-
čina bojují s nedostatkem ča-
su. Právě v tomto období zpra-
covávají polomy, které způso-
bily vichřice, především vich-
řice Herward ze závěru října 
minulého roku. Předpokládá se, 
že na Vysočině poškodily cca 
500 tisíc m3 dřevní hmoty. „Co 
nejdřívější zpracování polomů je 
nutné proto, aby stromy neumož-
nily rozmožení kůrovce, který 
naše lesy významně ničí. Pozd-
ní zpracování polomů by totiž 
jeho rozmnožování výrazně po-
mohlo,“ upozornil krajský radní 
pro oblast lesního a vodního hos-
podářství Martin Hyský (ČSSD). 
Pozdním zpracováním dřeva 
z polomů nebo kůrovcového dře-
va vlastníci lesů znehodnocují 

svůj majetek, a navíc se vysta-
vují nebezpečí pokuty. „Za ne-
plnění opatření k ochraně lesa 
padlo v roce 2017 hned něko-
lik desítek pokut. Podle zákona 
o lesích je možné uložit poku-
tu až jeden milion korun,“ do-
plnil zákonná pravidla Jiří Bar-
toš z oddělení lesního hospo-
dářství a myslivosti krajského 
úřadu. Napadené stromy muse-
jí co nejdříve pryč z lesa, pokud 
to není v silách vlastníka, je tře-
ba provést odkornění nebo za-
jistit chemickou asanaci. Jak na-
padené stromy poznat a jak čas-
to provádět kontroly, se dočtete 
v rozšířeném článku na webo-
vých stránkách krajských novin 
www.novinykrajevysocina.cz.

 IVANA JELÍNKOVÁ

❚ Děti si užívaly oblíbené tanečky s pirátem Milanem Řez-
níčkem.

❚ Součástí karnevalového odpoledne byla akrobatická show s míčem. ❚ Rodiče s dětmi přijel do Krásné Hory u Havlíčkova Brodu pozdravit náměstek Pavel Franěk.

❚ Vstup na všechna nedělní karnevalová odpoledne byl zdarma 
a rodiče s dětmi se mohli registrovat do systému výhod Ro-
dinné pasy Kraje Vysočina.

❚ Masky nebyly podmínkou. Ale zvířátek, princezen a kovbojů 
bylo v sálech nepočítaně.

video na 
novinykrajevysocina.cz


