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Nákup nových sbírkových 
předmětů do krajských 
muzeí a galerií podpoří 
letos kraj částkou 
1,2 milionu korun. 

EDITORIAL

Začíná stavební sezóna

Tři slova, pod kterými se 
skrývá sedm měsíců intenziv-
ních modernizací a oprav na 
silnicích a mostech II. a III. tří-
dy v majetku Kraje Vysočina. 
V letošním roce krajský roz-
počet počítá s investicí ve výši 
1,7 miliardy korun, a to nejen 
do dopravních staveb, ale i do 
jejich příprav a projektová-
ní. Jde o částku stejnou jako 
v loňském roce. Zdrojem financí 
bude nejen krajský rozpočet, 
ale i státní a evropské dotace. 
Seznam projektů, na kterých se 
letos v různých fázích pracuje, 
čítá více jak 300 položek. 

Letos Kraj Vysočina dokon-
čí dvouletou stavbu obchvatu 
Lukavce s modernizovaným 
napojením hlavního tahu až na 
hranice se Středočeským krajem, 
začne modernizace úseku silnice 
Stáj – Zhoř, která s sebou přinese 
velké dopravní komplikace kvůli 
pracím v úplné uzavírce, stejně 
jako oprava klíčové Jihlavské uli-
ce ve Žďáře nad Sázavou. Opravy 
v režii Kraje Vysočina čekají i na 
ulici Lužickou v Humpolci a ulici 
Varhánkovu v Polné. Z našich 
přehledů vyplývá, že letos opra-
víme cca dvacítku mostů – na-
příklad v Arnolci, Mnichu, Vanči, 
Bezděkově nebo Chuchli. Dobrou 
zprávou je, že aktuálně není na 
Vysočině most v majetku kraje, 
který by byl v havarijním stavu. 
Důležité je, že všechny krajské 
stavby jsou zdrojem práce pro 
řadu firem a s nimi i pro stovky 
lidí. 

Díky všem za trpělivost. 
Bezpečné a spravené silnice za 
to stojí. 

Miroslav Houška (KDU-ČSL)
náměstek hejtmana Kraje Vysočina  
pro oblast ekonomiky, dopravy  
a silničního hospodářství
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Nové exponáty obohatí krajská muzea 
a galerie. Bude mezi nimi i motocykl

Fungující sociální služby 
jsou pro kraj prioritou

Financování provozu a fungo-
vání sociálních služeb v regionu 
není ohroženo. Kraj Vysočina pošle 
veškeré prozatím dostupné peníze 
z ministerstva práce pouze nezřizo-
vaným poskytovatelům sociálních 
služeb, navíc přidá i peníze ze svého 
rozpočtu. Celkem mezi nezřizovaná 
zařízení rozdělí teď více než 270 mi-
lionů korun. 

Svá zařízení bude kraj prozatím 
financovat pouze z vlastních zdrojů 
– ze strategické rezervy, ze které 
vyčlení 186 milionů korun. „Toto 
rozhodnutí pomůže všem poskyto-
vatelům sociálních služeb v regionu 
téměř až do května,“ uvedl radní pro 
oblast sociálních věcí Jan Tourek 
(KDU-ČSL). Na území Kraje Vyso-
čina nyní působí více než 120 posky-
tovatelů sociálních služeb.
� PAVLA�PETRŮ

VYSOČINA 
V POHYBU
týden sportu zdarma
od 25. dubna do 1. května 2022

Hledáme partnery z celé Vysočiny, kteří chtějí zdarma otevřít vnitřní sportoviště (tělocvičny, sokolovny, 
fit centra, bazény, zimní stadiony apod.) a nabídnout kapacity široké veřejnosti. 

Získejte od Kraje Vysočina finanční příspěvek a mediální podporu. 

Přilákejte nové sportovce, představte své možnosti a oslovte veřejnost zajímavou prezentací nebo programem.

Registrace sportovišť je otevřena až do 15. března 2022.

Více informací na www.vysocinavpohybu.cz

Díky této podpoře plánuje 
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
pořídit skleněné plastiky od Petra 
Hory, který je spjat se škrdlovickou 
sklárnou zaměřenou na malosério-
vou výrobu užitého hutnicky tvaro-
vaného skla podle návrhů předních 
československých sklářských 
výtvarníků. Jeho výrazné tavené 
plastiky prezentovaly náš region 
také na Světové výstavě EXPO 

téměř 3,9 milionu korun,“ infor-
moval náměstek hejtmana pro 
oblast kultury a cestovního ruchu 
Roman Fabeš (STAN+SNK ED). 
Galerie výtvarného umění v Hav- 
líčkově Brodě rozšíří sbírku o díla 
mistra Jana Exnara, uznávané 
autority mezi skláři v Česku i za-
hraničí. Muzea a galerie se snaží 

rozšiřovat své sbírky pravidelně, 
a to buď vlastními sběry, přijatými 
dary nebo nákupem podle svých 
finančních možností. Mimořád-
ná podpora akviziční činnosti ze 
strany kraje k získání ojedinělých 
a umělecky cenných děl výrazně 
zhodnotí sbírky. Nové exponáty 
tak přílákají další návštěvníky 

a získají si pozornost turistů. Kraj 
Vysočina zřizuje sedm sbírkotvor-
ných institucí, na jejichž provoz 
ročně přispívá částkou více než 
93 milionů korun. Od roku 2016 
vyčlenil kraj z rozpočtu osm mi- 
lionů korun, které jsou určeny 
právě na rozšíření sbírek. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Rozšíření sbírek přiláká 
návštěvníky a zvýší atrak-
tivitu Vysočiny. 

Miláno 2015. Muzeum Vysočiny 
Jihlava se rozhodlo pro vyřezávaný 
dřevěný betlém z Telčska. Muzeum 
Vysočiny Pelhřimov obohatí expo-
zice Hradu Kámen o další historic-
ký motocykl a rozšíří tak bohatou 
sbírku, kterou jezdí obdivovat lidé 
z celé České republiky. „Díky dota-
cím Ministerstva kultury i podpoře 
kraje se v posledních letech hradní 
sbírka historických motocyklů 
rozrostla už o sedm motocyklů za 

Kastelánka hradu Kámen Zlata Vobinušková a ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov historik Ondřej Hájek připravují třímístnou motorku Cechie Bohmerland 
600 na novou sezónu. FOTO: JAROSLAV LOSKOT
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Pěstouni pomáhají ohroženým dětem

Nový jihlavský domov seniorů se staví vedle nemocnice. Hotový bude v červenci. Investorem je Kraj Vysočina. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Dům pro seniory se už rýsuje

Brodské pacienty vyšetřují pomocí nové gama kamery

Oddělení nukleární medicíny 
v Nemocnici Havlíčkův Brod má od 
loňského roku novou hybridní gama 
kameru, která umožňuje celotělové 
SPECT/CT vyšetření. Tento přístroj 
podle primáře oddělení Petra Libu-
se obměnili po 14 letech. Ročně na 

něm totiž provedou 6 tisíc diagnos-
tických a terapeutických výkonů. 
Jeho pořizovací cena byla 24,5 
milionu korun, peníze na něj získali 
z evropských fondů.

Kromě gama kamery investovala 
brodská nemocnice v roce 2021 i do 

dalších zdravotnických přístrojů pro 
diagnostiku. Například oddělení 
radiodiagnostické má nový skias-
kopicko-skiagrafický komplet za 
8,2 milionu korun či výkonný analy-
zátor PCR testů za 900 tisíc korun. 
� PAVLA�PETRŮ�

Nová hybridní gama kamera na oddělení nukleární medicíny umožňuje celotělové SPECT/CT. FOTO: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD

Podnikatelé mohou žádat 
o podporu na inovace

Inovační vouchery 2022. Tak 
se jmenuje program Kraje Vysoči-
na pro ty, kteří podnikají, sledují 
aktuální trendy a hledají nové 
příležitosti rozvoje. V letošním 
roce mohou žádat dohromady 
o 3,5 milionu korun na nákup 
znalostí od vědecko-výzkumných 
institucí nebo na nákup expertních 
služeb souvisejících s digitalizací 
výrobních procesů.

Dotace až 200 tisíc korun
„Na základě zpětné vazby pro-

dlužujeme termín pro podání žá-
dosti a umožňujeme podat až dvě 
žádosti o podporu. Nově nejsou 
žádosti hodnoceny řídícím výbo-
rem, ale o jejich podpoře v případě 
splnění formálních kritérií rozho-
duje termín podání žádosti,“ sděli-
la náměstkyně hejtmana pro oblast 

regionálního rozvoje a územního 
plánování Hana Hajnová (Piráti).

Žádost o dotaci ve výši 30 až 
200 tisíc korun je možné podá-
vat v termínu od 14. března do 
13. října 2022. Minimální spo-
luúčast žadatele je stanovena na 
30 % hodnoty projektu. U projek-
tů realizovaných v progresivních 
odvětvích definovaných v Krajské 
příloze Národní RIS3 strategie 
2021+ za Kraj Vysočina je spo-
luúčast snížena na 20 procent.
� PAVLA�PETRŮ

V domově pro seniory  
pomáhali hasiči

Profesionální hasiči museli 
na konci února pomoci s péčí 
o klienty Domova pro seniory 
ve Velkém Meziříčí. Každý den 
bylo na dvanáctihodinové směny 
vysláno sedm hasičů.

Třetinu zaměstnanců  
vyřadil COVID-19

„Důvodem pro vyžádání mi-
mořádné pomoci integrovaného 
záchranného systému byla vysoká 
absence kmenových zaměstnanců 
– většinou pozitivně testovaných, 

v karanténách nebo pečujících 
o nemocné děti. S tím souvisí 
potřeba pomoci se zajištěním 
základního chodu domova,“ in-
formoval hejtman Kraje Vysočina 
Vítězslav Schrek (ODS+STO). 

Hasiči vykonávali běžnou 
obslužnou péči, pomáhali s hy-
gienou klientů, rozvozem jídla, 
základním úklidem, přesunem 
materiálu nebo prádla. Personál-
ní výpadek se dotkl i stravovacího 
provozu. 
� PAVLA�PETRŮ

Kraj i v letošním roce 
podpoří inovační aktivity 
firem 3,5 milionu korun. „

Osmnáct rodin poskytuje na 
Vysočině pěstounskou péči na 
přechodnou dobu. Musí umět čelit 
krizovým situacím, spolupracovat 
s odborníky a především pomáhat 
tam, kde je to třeba. Za loňský rok 
se staraly o 32 dětí nejen z Kraje 
Vysočina, o miminka, ale i 11le-
tého školáka. Přestože ve většině 
případů pokryjí potřebu na umís-
tění, počet dětí, které potřebují 
pomoci, rok od roku stoupá a pra-
covníci krajského úřadu by přiví-
tali, kdyby na Vysočině fungovalo 
více profesionálních pěstounů na 
přechodnou dobu.

Kraj Vysočina pro pěstouny na 
přechodnou dobu sám organizuje 
tzv. kluby. „Jde o setkání, kde si 
předávají zkušenosti, svěřují se 
s náročnými situacemi a probí-
rají, jak je řešit,“ uvedla Simona 

Špinarová z odboru sociálních 
věcí Krajského úřadu Kraje Vyso-
čina. Zatímco dříve pečovali pěs-
touni po dobu maximálně jednoho 
roku nejčastěji o děti do tří let, 
postupně se zvyšuje podíl starších 
dětí, které vyžadují intenzivní 
péči s ohledem na vzorce chování 
z biologické rodiny nebo případná 
traumata. 

„Úplně novou oblastí jsou děti 
v tzv. rodičovském konfliktu. Spe-
cializovaní pěstouni zajistí péči 
o děti, jejichž rodiče se rozvádí, 
bojují o své potomky a ti jsou 
vystaveni velkému psychickému 
tlaku. Soud pak může nařídit 
přechodnou péči v neutrálním 

prostředí, aby byl ochráněn jejich 
zdravý vývoj,“ osvětlila Simona 
Špinarová s tím, že jde o novin-
ku a první případ tohoto typu je 
teprve v jednání. 

Pokud zvažujete stát se pěstou-
nem na přechodnou dobu nebo 
vás téma zajímá, další informace 
najdete na www.kr-vysocina.cz 
v sekci Rodinný a sociální portál – 
Náhradní rodinná péče. 

Článek vznikl v rámci projektu „Apli-
kace inovativních postupů v rámci sociál-
ní ochrany a prevence v Kraji Vysočina“, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015
546, který je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Nový Domov pro seniory v areálu 
jihlavské nemocnice bude dokonče-
ný v červenci. Osm oddělení nabíd-
ne celkem 120 lůžek a odlehčovací 
péče čtyři lůžka. Součástí bude také 
denní stacionář s kapacitou pro 

dvacet osob a dětská skupina pro 24 
dětí. „Stavba bude stát 405 milionů 
korun,“ sdělil krajský radní zodpo-
vědný za majetek Karel Janoušek 
(ODS+STO). Na posledním kontrol-
ním dni už například řešili i takové 

detaily jako možnosti přesunu jídla 
speciálním tunelem z nemocnice 
a také další branku, kterou by mohli 
do parku procházet lidé ze soused-
ního pečovatelského domu.

� PAVLA�PETRŮ

Hledají se osobnosti  
na udělení Nejvyššího ocenění

Nominace na Nejvyšší ocenění 
Kraje Vysočina mohou lidé podá-
vat prostřednictvím členů kraj-
ského zastupitelstva až do konce 
března. 

„Žije ve vaší blízkosti mimořád-
ný člověk, který je pro své okolí 
vzorem, jeho práce, aktivity, činy, 
koníčky jsou natolik výrazné, že 
bychom o nich měli v kraji vědět? 
Často může jít o velice nenápadné 
a skromné lidi, kteří své úspěchy 

sdílejí jen se svým okolím, a my 
bychom jim, pokud nám pomů-
žete, rádi věnovali zaslouženou 
pozornost,“ sdělil hejtman Kra-
je Vysočina Vítězslav Schrek 
(ODS+STO). 

Dřevěnou, skleněnou a kamen-
nou medaili získá vybraná vybraná 
skupina osobností na začátku listo-
padu. Letošní ročník se uskuteční 
po patnácté.
� PAVLA�PETRŮ

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek předává skleněnou medaili Františku Vránkovi, dlouhole-
tému řediteli krajského Domova Kopretina Černovice. FOTO: JAROSLAV LOSKOT
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Skončilo očkování proti 
COVID-19 ve velkých centrech

Půl milionu korun 
pro třebíčskou nemocnici

Lidé mohli třebíčskou nemocni-
ci podpořit příspěvkem ve sbírce, 
kterou uspořádalo město Třebíč. 
Celoroční veřejná sbírka přinesla 
přes půl milionu korun. Za vybrané 

peníze od štědrých dárců spolufi-
nancovala nemocnice přístroj pro 
podporu dýchání, zakoupila tono-
metry, průtokoměry a fototerapii. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Kraj chce mít přehled  
o investicích do sportovišť

Připravované investice v městech 
a obcích do sportovní infrastruktu-
ry budou během března mapovat 
pracovníci krajského úřadu. 

„Chceme podporovat výstavbu 
i rekonstrukci významné spor-
tovní infrastruktury regionálního 
či nadregionálního významu. 
K tomu potřebujeme mít přehled 
o projektových záměrech vlastní-
ků a provozovatelů těchto spor-
tovišť na následujících několik let 
dopředu. Lépe se nám bude plá-
novat objem peněz, které bychom 

mohli použít na podporu realizace 
vybraných projektů,“ uvedl radní 
Kraje Vysočina pro oblast sportu 
Jan Břížďala (Piráti).

Plánovaná podpora
Kraj chce s přehledy praco-

vat při sestavování střednědo-
bého výhledu rozpočtu. Proto 
shromáždí informace od všech 
a rozhodne se, které projekty 
podpoří. 

Ke sdílení informací o plá-
novaných investicích je možné 
využít jednoduchý formulář 
umístěný na adrese: https://ext-
ranet.kr-vysocina.cz/formulare/
investice-vyznamna-sportoviste. 
S informacemi od budoucích 
investorů bude Kraj Vysočina 
pracovat už v letošním roce.

� PAVLA�PETRŮ

S koncem února ukončilo pro-
voz poslední z velkých očkovacích 
center na Vysočině. V jihlavských 
Hruškových Dvorech byla po-
slední vakcína podána 21. února 
2022. Zájemce o registrované 
očkování kteroukoli dávkou bude 
nyní Nemocnice Jihlava zvát do 
vyčleněné ambulance v areálu na 
Vrchlického ulici. 

„Podobná praxe je nastavena 
už několik měsíců i v ostatních 
nemocnicích zřizovaných Krajem 
Vysočina. S ohledem na sku-
tečnost, že zásadně klesl zájem 
o očkování, je provoz očkovacích 
ambulancí stažen na jeden až tři 
dny v týdnu. Kromě očkovacích 
ambulancí mohou zájemci o vak-
cínu využít kapacity nabízené 
ordinacemi praktických lékařů,“ 
uvedl náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast zdravotnictví 

Vladimír Novotný (ČSSD). Po-
slední termíny nabídl v únoru 
i tým mobilního očkování, který 
od 22. srpna 2021 do konce února 
zastavil na 144 místech, kde podal 

vždy ve Velkém Meziříčí, kde tým 
mobilního očkování podal napří-
klad 6. ledna 532 dávek vakcíny,“ 
prozradil Vladimír Novotný.

První očkování dětí od 5 do 
11 let zahájilo velké očkovací cen-
trum Jihlava – Hruškové Dvory 
loni 18. prosince, další ambulance 
se připojily následovně. Do konce 
února 2022 bylo v Kraji Vysočina 
podáno necelých pět tisíc dět-
ských dávek.

Poděkování související s orga-
nizací velkokapacitního očkování 
patří městům, která pomohla kraji 
s organizací a logistikou – Jihlavě, 
Pelhřimovu, Havlíčkovu Brodu, 
Třebíči a Žďáru nad Sázavou, 
a dále také firmám, které nabí-
dly volné kapacity svých areálů 
pro často náročnou organizaci 
parkování.
� PAVLA�PETRŮ

V Kraji Vysočina bylo do 
konce února 2022 podáno 
více než 792 tisíc dávek 
vakcíny proti COVID-19.

i

Zásadně klesá zájem o očkování. Končí i tým mobilního očkování. FOTO: JAROSLAV LOSKOT 

PODĚKOVÁNÍ HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

Vedení Kraje Vysočina adresuje poděkování všem, kteří se do sou-
časné doby věnovali provozu a organizaci očkování nejen ve velkých 
očkovacích centrech a ambulancích, a všem, kteří zajišťují provoz 
testovacích odběrových míst. Velice si vážíme vašeho rozhodnutí vě-
novat svůj volný čas ochraně zdraví ostatních. Především díky vám se 
podařilo zajistit nejvyšší proočkovanost regionu a nabídnout veřejnosti 
jistotu v podobě dostupného testování. Speciální poděkování směřuje 
do krajských nemocnic a do všech pobytových sociálních zařízení, která 
stojí za poskytováním náročné nepřetržité péče a posouváním hranic 
možného. Pandemii jsme zvládli díky spolupráci kraje s městy a obce-
mi. Zásadními partnery nejen v době nouzového stavu byly a dále i jsou 
pro Kraj Vysočina Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina a jeho tým 
mobilního testování a týmy zajišťující pomoc v pobytových zařízeních, 
dále i Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Armáda ČR a stovky 
dobrovolníků.
� ZA�RADU�KRAJE�VYSOČINA�VÍTĚZSLAV�SCHREK,�HEJTMAN�KRAJE�VYSOČINA

Očkování Novavaxem
Během ledna a února bylo mož-

né se předregistrovat k očkování 
vakcínou Nuvaxovid společnosti 
Novavax. Proteinová vakcína 
se očkuje ve dvou dávkách a je 
určená pro lidi starší 18 let. Druhá 
dávka je aplikována s třítýdenním 
odstupem. Očkování vakcínou 
Nuvaxovid nabídne v březnu 
prozatím očkovací ambulance Ne-
mocnice Jihlava. Zájem o vakcínu 
projevily zhruba tři stovky lidí.

Registrace k očkování je možné 
provést přes webovou adresu  
crs.uzis.cz. 

Končí informační linka
Informační COVID linka pro-

vozovaná Krajem Vysočina skon-
čila svůj provoz koncem února. 
Od začátku března 2020 přes ni 
bylo odbaveno 230 tisíc hovorů. 
U telefonů se střídalo 38 operáto-
rů – zaměstnanců Kraje Vysočina, 
v posledních měsících bylo nutné 
využít i pomoci externistů. Kromě 
telefonátů byly vyřízeny i desítky 
tisíc e-mailů. Telefonní číslo známé 
z poslední věty sms zprávy o výsled-
cích testování nahradí spojení na 
centrální informační linku 1221, 
kterou provozuje ministerstvo zdra-
votnictví. Informační linku provo-
zoval Kraj Vysočina 7 dní v týdnu 
minimálně 10–12 hodin denně.

Změna v testování
Preventivní PCR testování zdar-

ma bude pravděpodobně od pře-
lomu února a března 2022 možné 
jednou měsíčně. Zdarma zůstanou 
PCR testy, které budou předepsány 
lékařem nebo hygienou. Důvodem 
je podle ministerstva zdravotnictví 
příznivá epidemiologická situace.

Veřejnost může pro testování 
využít kapacity testovacích stanů 
provozovaných krajskými nemocni-
cemi. Registrace termínu je možná 
na adrese odbery.kr-vysocina.cz. Na 
řadě míst regionu je nyní soukro-
mými subjekty nabízeno i PCR 
testování bez registrace.

PODĚKOVÁNÍ
Vedení Kraje Vysočina děkuje touto cestou Petru Pavlincovi, vedoucímu odboru informatiky Krajského úřa-

du Kraje Vysočina a jeho početnému profesionálnímu týmu za zajištění provozu informační linky.

celkem zhruba 18 tisíc dávek vak-
cíny. „Očkování jsme díky spolu-
práci s místními samosprávami 
a pomoci spolupracující organiza-
ce Podané ruce přiblížili i do měst 
a obcí vzdálenějších od velkých 
očkovacích center. Jednoznačně 
největší vytíženost týmu byla 

Lépe se bude plánovat 
podpora vybraných 
projektů. „

Štědří dárci přispěli na zdravotnické vybavení FOTO: ARCHIV NEMOCNICE TŘEBÍČ

PODĚKOVÁNÍ
Vedení Kraje Vysočina děkuje za laskavé poskytnutí vlastních parkovacích kapacit ve prospěch klientů 

velkokapacitního centra Jihlava – Hruškové Dvory společnostem NEKO KLIMA, s. r. o., Swoboda CZ, s. r. o., 
EBERHARD Automatizace, s. r. o., a KOSYKA, s. r. o.

Velkokapacitní očkovací centrum Jihlava – Hruš-
kové Dvory zahájilo provoz 11. března 2021 
v areálu společnosti ATXcentrum. Majitel Jakub 
Klobása nabídl prostory za symbolickou jednu 
korunu. Poslední vakcínu tady zdravotníci po-
dali 21. 2. 2022. Velké díky směřují do ATXcentra 
a speciálně Jakubu Klobásovi. 
Celkem bylo v centru aplikováno 155 247 dávek. 
Z toho 64 tisíc bylo prvních dávek, dalších 60 ti-
síc druhých dávek a 31 tisíc posilovacích dávek.

Centrum  
za korunu

Jakub Klobása a hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek ve velkém očkovacím centru Jihlava – Hruš-
kové Dvory. 

https://extranet.kr-vysocina.cz/formulare/investice-vyznamna-sportoviste
crs.uzis.cz
odbery.kr-vysocina.cz
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Investice do vzdělání  
je investice do budoucnosti

Základem dobrého vzdělání je mimo jiné 
i kvalitní zázemí školy, ve kterém se studenti 
každodenně pohybují a které má velký vliv na 
jejich studijní pohodu. Kromě dobře vybave-
ných školních budov jsou to u vysokých škol 
i jejich koleje, které slouží k ubytování stu-
dentů z větších dálek. Vysoká škola polytech-
nická (VŠPJ) je jediná veřejná škola, která sídlí 
v našem kraji. 

V posledních letech se jí podařilo vybudovat 
kvalitní zázemí pro prezenční formu studia. 

Práce ve sněmovně má přinášet  
prospěch lidem z Vysočiny

Cením si důvěry, kterou jsem od voličů loni na 
podzim dostal, abych je zastupoval v Poslanecké 
sněmovně PČR. Není na co čekat a je potřeba 
intenzivně pracovat, aby mé působení v celostátní 
politice mělo pozitivní dopad na lidi z Vysočiny 
i na samotné dění v Kraji Vysočina. O to se budu 
snažit díky výborům a podvýborům, ve kterých 
působím.

Pracuji v Rozpočtovém výboru, což je z mého 
pohledu jeden z nejdůležitějších sněmovních 
výborů, jehož aktivity se točí kolem rozpočtu. 
Vzhledem k tomu, že jsem tři roky zastával post 

Partnerství s Ukrajinou je důležité  
i v dobách krize 

Kraj Vysočina již čtrnáct let prohlubuje part-
nerské vztahy se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. 
Spolupráce obnáší především poskytování 
nezištné pomoci ve formě finančních a materiál-
ních darů. Podporuje ale i vzájemný dialog a důraz 
na základní lidskou hodnotu sounáležitosti, která 

Podpora i malých obcí Kraje Vysočina 
Jeden z programů pro malé obce, za který jsem 

velice rád, je program z Fondu Vysočiny nazvaný 
OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2022. Letos se poda-
řilo vrátit navýšení alokace na částku 89 000 000 Kč. 
Je to výborný program, ze kterého může každý rok 
čerpat i ta nejmenší vesnička v našem Kraji Vyso-
čina a může tak každý rok promyšlenou investicí 

Za peníze v Praze dům
Tuto zlidovělou průpovídku používáme často 

s povzdechem, že na něco nejsou peníze. Samo-
zřejmě žádná země, region či město, snad s výjim-
kou ropných emirátů, nebudou mít nikdy peněz 
nazbyt na realizaci všech svých projektů a plánů. 
Na druhou stranu, a takový optimističtější pohled 
preferuji a hlásím se k němu, je pravda, že žijeme 
v relativně bohaté a blahobytné společnosti a na 
leccos zdroje jsou. 

V tomto směru může být Kraj Vysočina inspi-
rací dalším krajům a regionům. Území našeho 
kraje vzniklo kdysi jako slepenec pěti okresů 
spadajících historicky pod jiné kraje a stále 

Naši zemědělci mají na Vysočině  
své nezastupitelné místo

Kraj Vysočina je krásný, malebný, ale také 
kamenitý a méně úrodný. V sedmi stech obcích 
žijí šikovní a pracovití lidé, kteří dokáží zodpo-
vědně pokračovat v rodinných tradicích, rozvíjet 
rozmanitá řemesla i zemědělství v rostlinné 
a živočišné výrobě. Typickými plodinami jsou 
pro naše zemědělce brambory, obilí, len, řepka, 
kukuřice. Na pastvinách lze nezřídka vidět stáda 
skotu a ovcí. Polnosti obhospodařují převážně 

Nicméně nabídka ubytování pro přespolní není 
zrovna to, co by jí, ale i našemu kraji, dělalo 
dobrou vizitku. Všechny politické subjekty 
zastoupené v zastupitelstvu Kraje Vysočina 
podpořily záměr VŠPJ vybudovat vysokoškolské 
koleje, které budou odpovídat běžným standar-
dům 21. století. Zpracovaná studie předpokládá 
částku 300–330 mil. Kč s tím, že 60 % celkové 
rozpočtované sumy může pokrýt dotace od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením 
přislíbilo přispět 90 mil. Kč. Za tuto podporu 
jsem velmi rád. Nicméně je to nepřesná částka, 
která vychází pouze ze studie. V době stavby 
za několik let bude tato částka jiná. Z tohoto 
důvodu jsem navrhoval úpravu usnesení, která 
by nevyjadřovala podporu v absolutní částce 
v korunách, ale obdobně jako MŠMT chytře 
v procentech, tj. 30 % z celkového rozpočtu 
projektu. Bohužel toto usnesení nebylo krajským 
zastupitelstvem přijato. V závěru bych popřál 
VŠPJ úspěšný rozvoj, vysokou kvalitu studia 
a mnoho úspěšných studentů. 

krajského náměstka zodpovědného za ekono-
miku a finance, mám potřebné zkušenosti. Dále 
působím v Podvýboru pro finanční hospodaření 
územních samospráv a pro využívání fondů Ev-
ropské unie, což je důležitý podvýbor s ohledem 
na ovlivňování politické situace v krajích. Pracuji 
s cílem pomáhat Vysočině, rozvíjet ji tak, jak jsem 
slíbil. A nakonec – vzhledem k tomu, že jsem 
ve volném čase včelař, jsem členem Podvýboru 
pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství 
a chovatelství.

Práce ve sněmovně není vůbec jednoduchá. 
Vadí mi, že nová vláda myslí více na sebe než 
na lidi. Nabírají nové úředníky pro smyšlená 
ministerstva a potřebné lidi v územích chtějí 
propouštět. Za hnutí ANO 2011 myslíme na lidi 
a nesouhlasíme s rozhodnutím ČNB zvyšovat 
úrokové sazby. Chtěli jsme snížit DPH u energií 
na celý rok 2022 a také nesouhlasíme se zru-
šením slíbeného přidání na platech učitelům, 
policistům, hasičům i úředníkům. Přestože je 
to aktuálně náročné, vždy budu stát na straně 
občanů a ne jen hrstky vyvolených, jak nám 
nyní někteří předvádí.

je v rámci národních států a individualizovaných 
společností někdy odsouvána do pozadí. Jde 
především o aktivity v sociální oblasti, školství, 
zdravotnictví, kultuře a cestovním ruchu. Kromě 
projektů, díky kterým se například rekonstruují 
budovy, nakupuje vybavení nebo předává vyřaze-
ný majetek, který může ještě dobře posloužit, se 
oba regiony daří propojovat vzájemnými návště-
vami. Ty zahrnují výměnné pobyty studentů nebo 
kulturních souborů, ale i pracovní cesty zástupců 
rozvojových agentur, které na ukrajinském trhu 
hledají příležitosti pro české podnikatele. Právě 
v době, kdy Ukrajina zažívá útlak ze strany Ruské 
federace, je nutné v těchto projektech pokračovat. 
Ukrajina je potřebuje více než kdy jindy. Nesmíme 
zapomínat, že stejně jako Slovensko je i bývalá 
Zakarpatská oblast Ukrajiny součástí prvorepubli-
kového Československa.

posunout vpřed svůj rozvoj. Letos je možno žádat 
v rozmezí 1. 2. 2022 – 24. 6. 2022 podáním na 
Krajský úřad Kraje Vysočina.

V rámci programu je podporována obnova 
budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. 
budovy občanské vybavenosti, radnice, místní ko-
munikace a chodníky, komunální technika, hasičské 
zbrojnice, veřejná zeleň). V obci do 1500 obyvatel 
včetně může být projekt realizován kdekoliv na 
území obce. V obci nad 1500 obyvatel může být 
projekt realizován pouze v samostatné části obce 
dle číselníku ČSÚ. Tato část obce nesmí být staveb-
ně propojena s mateřskou obcí. Minimální výše 
dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace 
na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše 
dotace požadované na jeden projekt je 127 000 Kč. 
Minimální podíl příjemce dotace je 40% celkových 
nákladů příjemce. Využijme této nabídky!

zde můžeme vnímat značné regionální rozdíly 
dané geografií, spádovostí, historií nebo úrovní 
infrastruktury. Přidává se i fakt, že v našem kraji 
je 704 obcí (jsme druzí mezi všemi kraji). Přesto 
kraj nabízí do každého koutu kraje relativně 
dobře dostupné a „rychlé“ peníze prostřednic-
tvím Fondu Vysočiny. Jen letos fond zastřešuje 
37 dotačních programů v celkové sumě 330 mi-
lionů korun, které se pumpují nejen během 
jara do obcí, neziskového sektoru, do podpory 
podnikání, sociální i zdravotní oblasti. Je to velké 
množství peněz, za které už ten pomyslný „v Pra-
ze dům“ pořídit jde. 

Systematický přístup vedení kraje k Fondu 
Vysočiny a snaha každoročně částku navyšovat 
vede k vyšší kvalitě života v obcích. Od hřišť přes 
cyklostezky, nové rybníky, prevenci kriminality, 
sportovní a kulturní akce vč. podpory pro přilákání 
stomatologů. Na to vše může 704 obcí a subjek-
tů v nich získávat zdroje. Děláte-li to každý rok, 
výsledky jsou v životě obcí vidět, kraj tak naplňuje 
svoji vizi dobrého místa pro život. Je to dobrý 
nástroj a fandím tomu, aby do něho přitékalo 
peněz ještě více. 

malé a střední podniky do 2 tisíc hektarů půdy 
a ty si zaslouží naši pozornost a podpůrné pro-
středky pro svůj další rozvoj. V posledních dnech 
se rozhořela mezi Ministerstvem zemědělství, 
členy zemědělských podniků, rodinných farem, 
mezi členy Asociace soukromých zemědělců 
i členy Agrární komory ČR debata o obsahu 
dokumentu nazvaném Strategický plán Společné 
zemědělské politiky. Pokud se nám podaří na-
slouchat a pochopit potřeby našich zemědělců 
a podmínky budou nastaveny správně, vrátí se 
nám to mnohonásobně. Lidé na Vysočině budou 
pracovat a zůstávat, naše vesnice budou žít. Také 
vidím velký přínos v dobré kvalitě našich regio-
nálních potravin. Je důležité dostat tyto místní 
produkty na pulty obchodů, na farmářské trhy, 
k našim spotřebitelům. Zemědělcům je třeba 
porozumět a podporovat je. Děkuji všem, kteří 
mi věnovali osobní konzultace, jež mi otevírají 
prostor více poznávat a vnímat potřeby v oblasti 
zemědělství. Přeji Vám hezké dny. 

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec  
a zastupitel  
Kraje Vysočina 

Roman Pašek 
(PIRÁTI)
zastupitel  
Kraje Vysočina

Martin Mrkos
(STAN+SNK ED)
zastupitel 
Kraje Vysočina 

Josef Klement
(KDU-ČSL)
senátor a zastupitel  
Kraje Vysočina

Pavel Janoušek 
(KDU – ČSL)
zastupitel  
Kraje Vysočina

Zima pomalu končí a většina z nás si přeje, 
aby pomyslnou štafetu co nejdříve převzalo jaro. 
Přesto by neškodilo se trochu zamyslet a zeptat 
se například řidičů motorových vozidel a také 
starostů obcí v kraji, jak byli spokojeni se zimní 
údržbou silnic druhých a třetích tříd, které jsou 
v majetku Kraje Vysočina a za jejichž celoroční 
údržbu zodpovídá KSÚS (údržba dálnic a silnic 
prvních tříd se řídí jinými pravidly). Z vyjádření 

některých starostů například z okresů Žďár nad 
Sázavou a Pelhřimov vím, že nebylo vždy vše 
v pořádku. Problémům se nevyhnula ani úklidová 
technika a byli jsme svědky několika mimořád-
ných událostí. Nespokojenost je také s umísťo-
váním dopravních značek „SILNICE SE V ZIMĚ 
NEUDRŽUJE“. Jeden zarážející příklad za všechny: 
když se na silnici třetí třídy, která vede k něko-
lika významným firmám a kam denně za prací 
dojíždí ve svých autech jejich majitelé, desítky 
zaměstnanců, dodavatelů a odběratelů zboží, 
každoročně objevují v obou směrech zmíněné 
dopravní značky. Silnice je také jednou z příjez-
dových komunikací k vlakovému nádraží ČD. Je 
k zamyšlení, že tyto firmy a i jejich zaměstnanci 
platí nemalé daně i do rozpočtu kraje a kraj není 
schopen zajistit v necelém jednom kilometru 
zimní údržbu své komunikace. Doufám, že se tyto 
dopravní značky na této silnici již neobjeví….

Josef Zahradníček
(KSČM)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Stránka určená pro zastupitele Kraje Vysočina, kde jednotliví autoři vyjadřují svoje názory a po-
stoje, které se nemusí shodovat se stanoviskem redakce. Autoři odpovídají za pravdivost, věcnou 
správnost a původnost sdělení. Příspěvky jsou zveřejňovány podle pravidel schválených Redakční 
radou novin Kraje Vysočina.

Potravinová pomoc pro děti i osoby v nouzi
Na šest desítek regionálních škol se 

zapojí do potravinové pomoci dětem ze so-
ciálně slabých rodin. Kraj Vysočina pomů-
že finanční podporou ve výši třech milionů 
korun. Cílem projektu je zabezpečit pravi-
delné školní stravování dětem mateřských 
škol a žákům základních škol, případně 
žákům víceletých gymnázií. K potravinové 
pomoci znevýhodněným dětem ve věku 
3–15 let se Vysočina přihlásila před šesti 
lety a nadále v ní pokračuje. 

Kraj podpoří i potravinovou banku
Příspěvek 200 tisíc korun půjde letos 

také na provoz Potravinové banky v Led-
či nad Sázavou. „Vloni rozdala více než 
devíti a půl tisícům osobám v nouzi a více 
než padesátce spolupracujících organizací 
téměř 376 tun potravin,“ informoval kraj-
ský radní pro sociální oblast Jan Tourek 
(KDU-ČSL). Potravinová banka se snaží 
získávat zdarma přebytky ze zemědělské 
výroby, potravinářského průmyslu i věci 
dlouhodobější spotřeby, které pak skla-
duje a prostřednictvím místních sdružení 
a neziskových organizací předává lidem 

v nouzi a potřebným. Část potravin a spo-
třebního zboží se získává během celo-
národních a regionálních potravinových 
sbírek.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

FOTO: SHUTTERSTOCK
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TŘI OTÁZKY PRO MISTRA MIROSLAVA ŠTĚPÁNKA

Mistrem tradiční rukodělné vý-
roby Kraje Vysočina se stal Miro-
slav Štěpánek z Velkého Meziříčí. 
Vyučený strojní zámečník pracuje 
s kovem dlouhá léta a postupně 
svůj zájem zaměřil na techniky 
a rukodělné činnosti, které zahr-
nuje pasířské řemeslo. Spolupra-
coval se slavnými návrhářkami, 
jeho prsten si koupil dirigent Jiří 
Bělohlávek a jeho šperky nosila 
i Lucie Bílá. Na Střední průmyslo-
vé škole v Třebíči vyučuje od roku 
2010 obor pasířství. 

Řemeslná výroba Vás provází celý život. Čemu se nejraději 
věnujete? 

Je to výroba šperků – prsteny, náhrdelníky, náramky. Nezačínal jsem 
s kovy, ale se dřevem. Postupně jsem se propracoval až k práci s kovy 
a od osmdesátých let se věnuji právě výrobě šperků. Věnoval jsem se 
také interiérovým pasířským výrobkům.

V roce 2010 mě přesvědčili, abych šel učit pasíře na Střední průmys-
lovou školu do Třebíče a zůstal jsem tady dodnes.

Na rukodělné činnosti musí mít člověk talent. Kdy jste ho 
v sobě objevil?

Od mala jsem rád vyráběl a tvořil. Pracoval jsem rád se dřevem a také 
s nerosty. Hledal jsem je v přírodě a dělal si sbírky. Kameny mi vlastně 
zůstaly do dneška. Jsem praštěnej kamenem už od mládí (smích). Když 
jsem byl na vojně, tak jsem vyřezával ze dřeva různé masky, mísy a pří-
věšky. Pak mě uchvátily zbraně a pustil jsem se do výroby jejich kopií. 
V sedmdesátých letech jsem absolvoval restaurátorský kurz a začal jsem 
tvořit vlastní věci. Postupně mě přestalo bavit dělat jen kopie. Změnil 
jsem se z řemeslníka na řemeslníka tvůrce. Pustil jsem se do výroby 
šperky z plechu v kombinaci se dřevem a kůží. 

S jakými osobnostmi jste se při své práci setkal? 
Do Brna jsem jezdil za profesorem kunsthistorikem Igorem Zhořem. 

Hodně mě směřoval v mé práci. Měl časopisy ze zahraničí, diskutovali 
jsme o práci, to bylo moc fajn. V devadesátých letech jsem spolupraco-
val s Liběnou Rochovou, vyráběl jsem jí kovové doplňky pro její modely. 
Oblékala i Lucii Bílou, a tak jsem pro ni vyrobil několik celokovových 
pásků a broží. Rád vzpomínám na spolupráci s návrhářkou Taťánou 
Kovaříkovou, která obléká celebrity. Každé setkání mě posunulo dál. 

Miroslav Štěpánek

Podvodné telefonáty
E-BEZPEČNOST

Vyberte počin roku 2021 v krajských anketách  
Zlatá jeřabina a Skutek roku

V posledních měsících se 
nejen v Kraji Vysočina objevuje 
větší množství případů vishingu 
– podvodných telefonátů. Poli-
cie zaznamenala případy, kdy se 
terčem podvodníků stali klienti 
bank. Podvodníci se vydávají 
za pracovníky banky a klienta 
informují, že jeho bankovní účet 
byl napaden, a požadují od něj 
přihlašovací údaje do elektronic-
kého bankovnictví či údaje o kartě 
a nabídnou mu, že z důvodu bez-
pečnosti peníze převedou jinam. 
A klienti o své úspory přicházejí. 
Dalšími možnostmi podvodných 
telefonátů jsou snaha přimět uži-
vatele nahrát do počítače škodlivý 
software či zpřístupnit vzdálené 
ovládání počítače. 

Dříve se jednalo o telefonáty 
především ze zahraničních čísel, 
dnes už útočníci využívají i česká 
čísla, která působí důvěryhodněji. 
A proto bychom měli být vždy 
obezřetní, když komunikujeme 
s neznámým číslem. Vždy bychom 
se měli zamyslet nad případným 
požadavkem volajícího, žádná 
finanční instituce takto nekomu-
nikuje se svými klienty. Pokud 
už takový hovor přijmeme, hovor 
rychle ukončeme. Mějme na 
paměti, že čísla účtů, přístupové 
údaje nebo hesla nikdy nikomu 

nesdělujeme. Pokud máte nepřija-
tý hovor ze zahraničí a se zahra-
ničím běžně nekomunikujete, 
nevolejte zpět, riskujete vysoké 
poplatky. 

Pokud máte podezření, že jste 
přece jen nějakou informaci týka-
jící se elektronického bankovnic-
tví vyzradili, kontaktujte banku, 

v případě instalace či otevření 
podezřelého souboru správce IT 
a případně i Policii ČR. Více infor-
mací o problematice podvodných 
telefonátů naleznete na webu 
www.KPBI.cz, kde jsou k tomuto 
tématu dostupné jak e-learningo-
vé lekce, tak krátká videa.
� LUCIE�ČASÁROVÁ

Od 1. do 31. března je možné 
se zapojit do veřejného hlasová-
ní dvou tradičních anket v Kraji 
Vysočina. Svého favorita může-
te podpořit v 18. ročníku Ceny 
Kraje Vysočina za kulturní počin 
roku 2021 – Zlaté jeřabině a také 
v 13. ročníku ankety Skutku roku 
2021.

Svým hlasem do krajské anke-
ty Zlatá jeřabina můžete podpořit 
kulturní akci nebo příkladnou 
obnovu památek za uplynulý 
rok. Ocenění v podobě jeřabiny 
a finančního daru získají v obou 
kategoriích tři počiny s nejvyšším 
počtem hlasů. Po celý březen je 
možné hlasovat i pro Skutek roku 
2021. „Pro někoho jsou hodnoty 
jako dobrovolnictví, občanská an-
gažovanost a ochota věnovat svůj 
čas ve prospěch druhých samo-
zřejmostí. Těchto lidí si nesmírně 
vážíme a snažíme se jim poděko-
vat alespoň touto formou. I vy se 
k nám můžete přidat a vyjádřit 
své díky pomocí hlasování,“ 
říká náměstkyně hejtmana pro 
regionální rozvoj Hana Hajnová 
(Piráti).

Kdo se může  
zapojit a kde hlasovat

Hlasovat může kdokoli, a to vždy 
pouze jedním hlasem v každé z uve-
dených oblastí. Nominované pro-
jekty právnických osob a fyzických 
osob podnikajících bude hodnotit 
odborná porota, která zasedne také 
v průběhu měsíce března. 

Cena Skutek roku slouží k oce-
nění všech, kteří v roce 2021 vyko-
nali v našem kraji něco mimořád-
ného nad rámec svých povinností. 

Hlasovat do obou anket je 
možné prostřednictvím elektro-
nického formuláře na www.kr 
vysocina.cz/pocinroku a v anketě 
Zlatá jeřabina i prostřednictvím 
originálního hlasovacího lístku 
z únorových novin Kraj Vysočina. 

Slavnostní vyhlášení obou 
anket se uskuteční 6. června 2022 
v klášteře v Nové Říši.

Mediálním partnerem ankety je 
Český rozhlas Vysočina.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Krajské ankety Zlatá jeřabina a Skutek roku 2021 čekají na váš hlas. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Obezřetnost se vyplatí. Čísla účtů, přístupové údaje nebo hesla nikdy nikomu nesdělujte. FOTO: SHUTTERSTOCK

Titul Mistr tradiční rukodělné výroby uděluje Kraj Vysočina od roku 2016 na 
návrh a doporučení Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury Kraje 
Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč. Tento prestižní titul patří osobnostem, 
které dokonale ovládají postupy, dovednosti, znalosti nebo technologie 
v konkrétním oboru tradiční rukodělné výroby, prezentují je na veřejnosti 
a přiměřeně svým možnostem předávají své znalosti a zkušenosti dalším 
generacím. Miroslav Štěpánek se stal patnáctou osobností, které je tento 
titul na území Kraje Vysočina udělen.  
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Do práce i do školy na kole. 
Přijměte výzvu

V celorepublikové výzvě Do 
práce na kole nebudou ani letos 
chybět týmy z Vysočiny. 

Zapojit do kampaně se může 
kdokoliv z celého regionu tak, že 
si v registračním systému vybere 
nejbližší účastnické město Jihlavu, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Pelhři-
mov nebo Havlíčkův Brod. Regis-
trace je sice otevřená až do konce 
dubna, postupně se ale zvyšují 
ceny startovného, proto se vyplatí 
přihlásit se co nejdříve. Kraj Vyso-
čina věnuje do každého z účastnic-
kých měst jako cenu super kolo-
běžku, o kterou může hrát každý, 
kdo v rámci kategorie pravidelnost 
jednotlivců překoná pomyslnou 
laťku 66 % cest aktivně.

V loňském roce se na Vysočině 
registrovalo 1 132 účastníků.

Zapojit se mohou i školy
Kraj se snaží dlouhodobě mo-

tivovat pro jízdu do školy na kole 
i studenty. Nový cyklomobiliář 
už slouží žákům a zaměstnan-
cům u Střední průmyslové školy 
v Třebíči, aktuálně se připravuje 
stejná investice u Vyšší odborné 
školy a Střední průmyslové školy 
ve Žďáru nad Sázavou. Právě na 
středoškolské týmy a jejich větší 
zapojení do letošní kampaně cílí 
výzva Kraje Vysočina. Krajský 
radní pro oblast školství a sportu 
Jan Břížďala potvrdil, že nej-
aktivnější studenti získají kolo-
běžky a nejaktivnější škola nový 
cyklomobiliář. 

Jak se přihlásit? Odpověď na-
jdete na www.dopracenakole.cz.  
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Chotěbořští žáci se budou učit pod jednou střechou
Rekonstrukce objektu Vyšší 

odborné školy, Obchodní akade-
mie, Středního odborného učiliště 
technického Chotěboř bude obná-
šet dostavbu dílen odborného vý-
cviku. Tato škola aktuálně využívá 
šest míst poskytování vzdělávání. 
Další budovy jsou i v Havlíčkově 
Brodě nebo v Hlinsku. Zejména 
truhláři mohou počítat v následu-
jících letech s přemístěním.

„Rada kraje schválila záměr 
rekonstruovat objekt na Senfto-
vě ulici v Chotěboři tak, aby měl 
větší kapacitu a umožnil opuštění 
dvou stávajících budov v Hlin-
sku a v Havlíčkově Brodě v ulici 

U Svatého Jána. Chceme soustře-
dit výuku přímo do Chotěboře. 
Odpadne dojíždění na detašovaná 
pracoviště,“ sdělil radní pro škol-
ství Jan Břížďala (Piráti). 

Letos se zatím vypracuje pro-
jektová dokumentace. Samotnou 
rekonstrukci, která bude stát 
přibližně 55 milionů korun, za-
hájí Kraj Vysočina, jako investor, 

nejdříve v příštím roce. Pravdě-
podobně se budou moci využít 
i evropské peníze.

Jakmile se výuka přestěhuje do 
rozšířeného chotěbořského areálu, 
je pravděpodobné, že kraj nabídne 
volné objekty k odprodeji. Není 
ale ani vyloučeno, že v nemovi-
tostech budou poskytovány např. 
rozšířené sociální služby. 

Které obory bude škola stěhovat 
do nového? Nové prostory jsou 
určeny pro výuku ručního obrá-
bění, výuku moderní technologie 
v oboru elektrotechnickém a výuku 
základních truhlářských prací.
� PAVLA�PETRŮ

Nové učebny pojmou  
až 69 studentů. 

i

https://www.kr-vysocina.cz/pocinroku.asp
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JI

Havel MOUKA

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

mouka@regvyd.cz
602 557 777

VÝKUP DŘEVNÍHO SORTIMENTU
Vaše dřevo vykoupíme ať leží nebo stojí.

„ZA DŘEVO PLATÍME NA DŘEVO!!“

Volejte: 721 582 350 nebo 773 675 398        www.puramaya.cz
E-mail: eremkapavel@email.cz      www.facebook.com/puramayacz

O Váš les se postaráme se vším všudy. 

Provádíme i pěstební práce.

Máte-li zájem, Váš les i férově 

vykoupíme i s pozemkem.
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Do domova  
se zvláštním režimem pro seniory

chceme najít citlivou a trpělivou

ZDRAVOTNÍ SESTRU
s kvalifikací S2 nebo S1

• Náborový příspěvek až 50 000 Kč •
• Denní 12 nebo 8 hodinové denní směny  

včetně svátků a víkendů •
• Benefitka – karta na zaměstnanecké benefity •

• roční bonus •
• možnost závodního stravování •
• plný i zkrácený úvazek, brigáda•

• vhodné i pro absolventy •

Mzda 34 000 – 37.000 Kč

Senior Home, s.r.o. Telč
Tel.: 773 833 246

e-mail: prace@senior-home.cz

Přijeďte do Humpolce! V muzeu se potkáte s neandrtálcem
Zpestřete si svůj výlet návštěvou zajímavého hum-
poleckého muzea, jež nese jméno svého rodáka, svě-
toznámého antropologa Aleše Hrdličky. Muzeum Hum-
polec, které patří mezi nejstarší na Vysočině, ukrývá 
antropologické skvosty. Poznejte je! A mimo jiné se 
můžete pozdravit s neandrtálcem v životní velikosti.

Muzeum Humpolec  
je poutavou cestou do historie

Víte o tom, že muzeum Aleše Hrdličky 
v Humpolci patří mezi nejstarší muzea na 
Vysočině? Bylo založeno roku 1895 s cílem 
shromažďovat duchovní a hmotné památ-
ky charakterizující oblast českého Horácka. 
A ač je nejstarší, za poslední léta prodělalo 
muzeum mnoho výrazných změn, které mu 
přidaly na atraktivitě. Třeba zde zhlédnete 
neandrtálce v životní velikosti a spolu s ním 
se seznámíte s vývojem člověka.

Jelikož byl antropolog Aleš Hrdlička 
i odborníkem na život indiánů, najdete tu 
také indiánskou vesničku. Součástí expozi-
ce je pracovna Aleše Hrdličky.

Národopisná expozice
Jak se žilo na Humpolecku v první po-

lovině 19. století? To se dozvíte v národo-
pisné expozici, která přibližuje život, prá-
ci, kulturu a tradice v oblasti Humpolecka. 
Poznáte zde rozdíly mezi životem bohatých 
měšťanů a chudého lidu. V expozici si mů-
žete prohlédnout sbírku starých hudebních 
nástrojů i historických zbraní, nádherné li-
dové kroje zdejšího kraje, obřadní roucha či 
modely starých lidových staveb. A navíc vás 
čeká supermoderní bicykl té doby – histo-
rický „kostitřas“.

Do muzea  
Aleše Hrdličky za loutkami

Expozice je domovem cca 80 loutek – 
30 cm vysokých marionet. Prohlédněte si 
je a pak sami v hracím koutku vyzkoušej-
te, jak snadné či nesnadné je vodit loutku. 
Malé, ale i velké návštěvníky čeká úžasný 
pohádkový zážitek.

Jak se žilo,  
jak se šilo

Je nejnovější expozice, která vám při-
blíží práci švadlen a ševců v domácím pro-
středí. Uvidíte interiér místnosti běžné 
domácnosti z poloviny 19. století, kde kro-
mě toho, že lidé žili, také provozovali své 
řemeslo.

A nakonec  
se vydejte do PEKLA

Expozici „PEKLO“ vytvořili žáci vý-
tvarného oboru ZUŠ Gustava Mahlera 
v Humpolci. Inspirací jim byla tajuplná vy-
právění o pokladech, permonících a čer-
tech, kteří v lidovém podání ztělesňují zlo.

Muzeum Aleše Hrdličky v Humpolci. 
 Zdroj: 2x archiv Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci

Antropologická expozice v muzeu Aleše Hrdličky v Humpolci. 

Staňte se členem FB skupiny Fajnvyle-
ty.cz a získáte přístup ke stovkám tipů na 
zajímavé výlety. Podělte se o fotky a zážitky 
ze svých výletů.

Antropologická 
expozice

Je zajímavá a poutavá, obsahuje inter-
aktivní prvky a mnoho poznatků z oboru 
antropologie. Prohlédnout si zde můžete 
oddíly věnované genetice, variabilitě, ana-
tomii, evoluci, antropologii živého člověka 
a nově také paleopatologii. Atraktivitou an-
tropologické expozice je určitě socha pra-
věkého člověka v životní velikosti.

Kdy navštívit muzeum Humpolec?

Aktuální rozpis o otevírací době, vstup-
ném a další informace najdete na webo-
vých stránkách Městského kulturního 
a informačního střediska v Humpolci. 
Muzeum je bezbariérové.

 infohumpolec.cz/muzeum
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Anna Petruželková

Další tipy na výlety nalez-
nete na webu fajnvylety.cz

Antropologická expozice v muzeu Aleše Hrdličky v Humpolci. Zdroj: archiv Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci
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www.elektrokola-skutry.cz

S VÁMI JIŽ 13 SEZÓN, SERVIS A DOPRAVA, REPASE A MĚŘENÍ BATERIÍ
Infolinka: 737 007 875    Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Pražská 3807

MOPEDO 50 4T 

CENA 29 990 Kč

Benzínové skútry 125 ccm: 
SYM, KEEWAY A KENTOYA

SENIOR PROGRAM 

3 A 4 kolky, 
MOŽNOST DOTACE

CENY OD 29 990 Kč

E L E KT R O KO L A   C R U S S I S   2 0 2 2   S K L A D E M
CRUSSIS E-atland
46 990,- *
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- automatické kotle na peletky- automatické kotle na peletky

Uzávěrka příštího 
čísla:  

17. března 2022

Vít VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

vrbicky@regvyd.cz
603 786 170
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VYKOUPÍME VAŠE LESY JIŽ OD VĚKU 30LET

• Vykoupíme veškerý Váš 
dřevní sortiment

• Odvoz vytěženého, 
vykoupeného dřeva vždy 
až po jeho zaplacení

• Úklid vytěžené plochy je 
u nás samozřejmostí

• Společně s Vámi najdeme 
nejlepší řešení pro Váš les

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat
Lesnictví s.r.o.

mob.: 722 775 548
e-mail.: lesnictvisro@centrum.cz

Stabilní stavební � rma přijme 
do svého kolektivu 

zámečníka – obsluha pojízdné dílny 
strojníka – obsluha stavebních strojů

Řidičské oprávnění sk. C výhodou. 
Mzda 30 000 až 35 000 Kč náborový příspěvek 35 000 Kč,

příspěvky na živ. a penz. pojištění, doprava do zaměstnání.

www.iposps.cz

IPOS PS s. r. o. | Hruškové Dvory 6 | 586 01 Jihlava
e-mail: info@iposps.cz | tel.: +420 602 483 792 Vyřešíme Váš problém s kůrovcem!

Vytěžíme, odvezeme, uklidíme 
a zaplatíme vaše kůrovcové dříví!

Můžeme odkoupit i celý les 
s pozemkem!
Peníze ihned při podpisu smlouvy!

Pro více informací volejte: 
778 508 999, 608 417 999
nebo pište na e-mail: 
lesyjerabekvysocina@seznam.cz

Vaše Lesy Jeřábek s.r.o.
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Vysočina 
V pohybu
týden sportu zdarma
od 25. dubna do 1. května 2022 ↗www.vysocinavpohybu.cz

Více na www.kr-vysocina.cz

DOTACE na podporu adaptace lesních 
ekosystémů na klimatickou změnu

příspěvky připraveny na období 2022 až 2026 
(výplata zpětně za splnění podmínek v předchozím roce)

už v roce 2022 nutno podat ohlášení Krajskému úřadu 
Kraje Vysočina

každý den se počítá - výše dotace se počítá od termínu 
podání ohlášení

neztrácejte čas a informujte se na tel.: 564 602 103, 564 602 599

Novostavba pelhřimovské nemocnice dostává obrysy

V současné době stavebníci zasklívají poslední nadzemní spojovací krček novostavby v Nemocnici Pelhřimov. Na stavbě Pavilonu péče pro rodinu také 
provádějí betonáž podlah ve 4. nadzemním podlaží. Do půli března budou mít hotové i hrubé rozvody. Modernizace za více než 700 milionů korun 
s daní, jejímž investorem je zřizovatel zdravotnického zařízení Kraj Vysočina, probíhá za plného provozu. FOTO: NEMOCNICE PELHŘIMOV

Vysočina v pohybu: Lidé budou moci  
sportovat zdarma, kraj uhradí nájmy sportovišť

V tomto termínu uhradí nájem 
všem vnitřním sportovištím, která 
nabídnou volné kapacity a umožní 
veřejnosti rekreačně sportovat. 
Provozovatelé nebo majitelé vnitř-
ních sportovišť však o sobě musí 
dát vědět a vyplněním jednodu-
chého formuláře na stránkách 
www.vysocinavpohybu.cz avizovat 
svůj zájem zapojit se do této osvě-
tové sportovní akce. Nezávazná 
registrace sportovišť je otevřena 
až do 15. března 2022.

z obýváků zpět ke sportu,“ říká 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav 
Schrek (ODS+STO).

Na rozhýbání veřejnosti půjde 
deset milionů korun

Kraj Vysočina na úhradu 
nájmu spolupracujícím spor-
tovním zařízením, například 
tělocvičnám (vč. těch školních), 
sokolovnám, bazénům, ale 
i tréninkovým sálům, posilov-
nám, fitcentrům, horolezeckým 

Kdo se může zapojit  
a jak to funguje?
 ▪ vnitřní sportoviště s kapacitou 

minimálně 20 osob (např. pla-
vecké bazény, zimní stadiony, 
fitness centra, tělocvičny, haly, 
sokolovny a další)

 ▪ nabídka minimálně 5 volných 
hodin pro veřejnost v období 
od 25. dubna do 1. května 2022 
(volitelně lze využít pondělí až 
pátek 16:00–21:00 nebo sobo-
tu a neděli 9:00–21:00)

 ▪ Kraj Vysočina uhradí majiteli 
či provozovateli sportoviště 
náklady spojené s nájmem 
sportoviště, případně též 
se zajištěním sportovního 
programu

 ▪ nabídka sportovišť a vol-
ných hodin bude zveřejněna 
a průběžně aktualizována na 
speciální webové stránce

Nezávazná registrace sportovišť 
je otevřena do 15. března 2022. 
Více informací najdete již nyní 
na webové stránce www.vysoci-
navpohybu.cz.

Víte-li ve svém okolí o dalších 
sportovištích, která by akce „Vyso-
čina v pohybu“ mohla oslovit, 
budeme rádi, pokud s nimi tuto 
informaci budete sdílet. Nejste 
si jisti, zda se nabídka týká vámi 
využívaného nebo provozované-
ho sportoviště? Zajímá vás v této 
souvislosti více podrobností? 
Zavolejte nám v pracovní dny na 
telefon 564 602 971 nebo kdykoli 
napište na e-mailovou adresu 
vysocinavpohybu@kr-vysocina.cz

Mediálním partnerem akce je 
Český rozhlas Vysočina.
 JITKA SVATOŠOVÁ

Rozsahem největší sportovní akci ve své dvacetileté historii 
chystá Kraj Vysočina na týden od 25. dubna do 1. května. 

Smyslem a cílem krajem finan-
cované akce „Vysočina v pohybu“ 
je s ústupem pandemie Covid-19 
podpořit návrat lidí k aktivnímu 
pohybu a zdravému životnímu 
stylu. „Chceme, aby se co nejvíce 
lidí přišlo podívat, jak sportovní 
zařízení v blízkosti jejich bydliště 
vypadají, co nabízejí, za jakých 
podmínek mohou chodit spor-
tovat pravidelně. Celý týden si 
budou moci zacvičit zdarma. 
Naše motto je – vytáhnout lidi 

stěnám nebo tanečním sálům 
a dalším, vyčlenil 10 milionů 
korun. Sportovní zařízení se do 
akce přihlásí prostřednictvím 
webového formuláře a realizační 
tým krajského úřadu zařídí vše 
potřebné. S každým přihlášeným 
bude individuálně dojednána 
částka za pronájem s tím, že kraj 
respektuje ceny obvyklé a v mís-
tě běžné, zařízení tak nepřijdou 
zkrátka, a to ani v případě, že 
na vyčleněný čas připraví pro 

Naše motto je – vytáhnout lidi z obýváků zpět ke sportu.  
 Vítězslav Schrek„

veřejnost program – například 
cvičení s trenérem, konzultaci 
s koučem, sportovní dozor nebo 
jiný sportovně laděný program. 
I na této aktivitě se bude kraj po 
domluvě rád finančně podílet.

V rámci akce Vysočina v pohybu bude možné navštívit i moderní tréninkové centrum stolních tenistů v Havlíčkově Brodě. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

VIDEO NA WEBU
novinykrajevysocina.cz

www.vysocinavpohybu.cz

