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Rozhovor s ukrajinskou 
zdravotní sestrou
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Zimní olympiáda  
dětí a mládeže

STRANA 8

Nová školka 
v sociálním centru

STRANA 2

Třeťáci z Vysočiny dostali  
od kraje badatelské soupravy

Odměrný válec, kádinka s nálevkou, Pasteurova pipeta i lupa jsou pro malé badatele nepostradatelné.
 FOTO: LIBOR BLAŽEK

Žáci třetích ročníků 
základních škol na Vysočině 
budou zkoumat svět s novými 
badatelskými sadami. 
Vybavení a pomůcky mají 
podnítit u dětí chuť zkoumat 
a dozvídat se nové věci, naučit 
se kriticky myslet a vzbudit 
zájem o objevování toho, 
jak fungují věci kolem nás. 

EDITORIAL

Vážení čtenáři,
mezi největší krajské stavby 
dokončené v roce 2022 patří 
Pavilon pro rodinu Nemocnice 
Pelhřimov a Centrum sociál-
ních služeb Jihlava v areálu 
jihlavské nemocnice. Z oblasti 
zdravotnictví ještě připomenu 
rekonstrukci vstupního pavilo-
nu Nemocnice Nové Město na 
Moravě. Návštěvníky Hradu 
Kámen potěší dokončení prací 
na kapli Panny Marie Bolestné. 
Studenti Obchodní akademie 
a Hotelové školy Havlíčkův Brod 
mohou využívat nově dokončené 
gastrostudio, svému účelu už také 
slouží nově opravená tělocvična 
Střední školy stavební Třebíč. 
Budova Střední školy řemesel 
a služeb Moravské Budějovi-
ce má novou střechu a fasádu, 
v Dětském domově v Jemnici je 
nově zateplené schodiště a jeho 
odloučené „zámecké“ pracoviště 
v Budkově dostává svou původní 
podobu s respektem k potřebám 
současných náctiletých obyvatel. 
Na Školním statku v Humpolci 
byla předána do užívání nová 
suška obilí. Vedení Kraje Vyso-
čina nemalé finanční prostředky 
vynakládá i na projekční činnost. 
Díky intenzivní přípravě sta-
veb bude moci být v roce 2023 
zahájena stavba parkovacího 
domu v areálu Nemocnice Třebíč 
a rekonstrukce hospodářského 
objektu v areálu Horácké galerie 
v Novém Městě na Moravě, kde 
vznikne nová výstavní síň. Bude 
pokračovat generální oprava 
druhé části domova mládeže 
pro Střední průmyslovou školu 
Třebíč a zahájíme několik pro-
jektů, které přinesou energetické 
úspory. Cílem vedení kraje je, aby 
podmínky a prostředí v příspěv-
kových organizacích zřizovaných 
krajem byly důstojné, příjemné, 
přátelské a občané Kraje Vysoči-
na se zde cítili spokojeni.

Karel Janoušek (ODS+STO)
radní Kraje Vysočina  
pro oblast majetku 

„Každá sada obsahuje Turistický 
atlas Vysočiny, který umožní lépe 
poznat okolí školy nebo bydliště, 
klíč k určování živočichů a také ná-
vody na pokusy, které mohou žáci 
zkoušet v kroužku nebo doma,“ po-
psal krajský radní pro oblast škol-
ství Jan Břížďala (Piráti). Nechybí 
ani příručka „malého zálesáka“ 
s radami, co si vzít s sebou na výlet, 
jak se orientovat podle turistických 
značek a jak ovládat buzolu, která 
je také součástí batůžku společně 
s dalším vybavením. Jde napří-
klad o šablonu kraje – obrysovou 
mapu bez popisků, na které si děti 
vyzkouší své znalosti o Vysočině. 

Pomůcky do školy,  
do kroužku i na doma

Poprvé si badatelské sady užili 
žáci v loňském roce. Učitelé nejvíce 

oceňovali možnost využití doda-
ných pomůcek v různých předmě-
tech. A tak se Kraj Vysočina rozhodl 
pokračovat i letos. Náklady na 
pořízení kompletních badatelských 
batůžků jsou více než 2,5 milionu 
korun. Zamířily do 269 základních 

Jarní prázdniny budou  
na Vysočině příští rok 
dříve. Kvůli biatlonu
Od 5. do 18. února 2024 bude 
hostit Vysočina Arena v Novém 
Městě na Moravě Mistrovství svě-
ta v biatlonu. Kraj Vysočina proto 
požádal o změnu termínu jarních 
prázdnin v příštím roce. Původ-
ně měly být na přelomu února 
a března 2024, ale právě kvůli 
organizaci velké biatlonové akce 
požádal kraj ministerstvo školství 
o přeložení na dřívější termín od 
12. do 18. února 2024.

„Takto velká akce si vyžádá 
zvýšené požadavky na ubytování 
a stravování většího počtu lidí, 
například z řad organizátorů, ale 
také zvýšené nároky na veřejnou 
dopravu v rámci celého Kraje 
Vysočina,“ odůvodnil žádost radní 
Kraje Vysočina pro oblast škol-
ství Jan Břížďala (Piráti). Během 
mistrovství totiž budou využity 
ubytovací kapacity a stravovací 
kapacity škol a školních zařízení.

Druhá chystaná změna se 
dotkne výuky žáků v obcích 
s rozšířenou působností Žďár nad 
Sázavou, Nové Město na Mora-
vě a Bystřice nad Pernštejnem 
v termínu od 5. do 11. února 2024. 
Kraj požádal ministra školství 
na tento termín o určení formy 
vzdělávání distančním způsobem. 
A to pro žáky druhého stupně 
základních škol a středních škol, 
s výjimkou praktických škol.

JANA KODYSOVÁ

dopracenakole.czDO PRÁCE
NA KOLE

Zapojit se můžete v celém  
Kraji Vysočina – Jihlava, Třebíč, 
Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, 
Pelhřimov

PodPořTe čiSTou moBiliTu Ve SVém měSTě
ZlePšeTe Si Kondici a uŽiJTe Si firemní TeamBuilding
VyHraJTe HodnoTné ceny

Kraj Vysočina věnuje do každého účastnického 
města jako cenu skvělou koloběžku

na kole, pěšky či poklusem
celostátní výzva týmů v květnu 2023
registrace do 30. 4. 2023

Generální 
partneři

Hlavní
mediální 
partner

škol na Vysočině, kde si je převza-
lo přes pět tisíc třeťáků a téměř 
čtyři stovky učitelů. Sady vznikly ve 
spolupráci s organizací Chaloupky, 
která se věnuje environmentální 
a ekologické výchově.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

VIDEO NA WEBU
novinykrajevysocina.cz

OKRES JIHLAVA

novinykrajevysocina.cz
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V krajském domově pro seniory 
v Jihlavě vzniká mateřská škola

Z Vysočiny zamířila další humanitární pomoc do Zakarpatí

Společný postup obcí a Kraje Vysočina 
při výběru místa pro hlubinné úložiště

Dárek pro Horácké divadlo Jihlava k 1000. premiéře

Brusel ožil Ozvěnami Mezinárodního 
festivalu dokumentárních filmů

Součástí nového Sociálního 
centra Kraje Vysočina 
v areálu jihlavské nemocnice 
bude mateřská škola 
s kapacitou 25 dětí. 

Školka bude přijímat děti od tří 
let a fungovat bude v pracovní 
dny ve 24hodinovém režimu. Děti 
zde budou moci i přenocovat. „Do 
školky budeme přijímat přednostně 
děti zaměstnanců nového domova 
a také děti zaměstnanců Nemocnice 
Jihlava,“ uvedl hejtman Kraje Vyso-
čina Vítězslav Schrek (ODS+STO). 

O provoz školky se postará 
Mateřská škola a Speciálně peda-
gogické centrum Jihlava. „Prostory 
vybavíme nábytkem a vším, co 
bude třeba, po dohodě s provozo-
vatelem. Školka bude na prostoru 
větším než 200 metrů čtverečních, 
počítáme i s potřebnou úpravou 
venkovních ploch tak, aby vyhovo-
valy potřebám školky,“ popsal radní 

Kraje Vysočina pro oblast majetku 
Karel Janoušek (ODS+STO). 

Nové sociální centrum se 
138 lůžky se brzy začne plnit klien-
ty. „První senioři by se měli začít 
stěhovat na přelomu února a břez-
na. Část lůžek bude vyhrazena pro 

Sociální centrum Kraje Vysočina poskytne zázemí i dětem z mateřské školy. FOTO: 2X KRAJ VYSOČINA

lidi s demencemi, kteří potřebují 
zvláštní péči. V domově bude také 
denní stacionář a pobytová odleh-
čovací služba,“ doplnil radní Kraje 
Vysočina pro oblast sociálních věcí 
Jan Tourek (KDU-ČSL). Provozo-
vatelem zařízení je Domov Ždírec.

Dvanáct humanitárních dodávek 
pomoci dorazilo od začátku války 
z Vysočiny na Ukrajinu. 

Poslední výjezd vedený hejt-
manem Kraje Vysočina Vítěz-
slavem Schrekem se uskutečnil 
začátkem února. Delegace předala 
třem zakarpatským nemocnicím 
sanitky, které splnily svou misi 

děti, které ve válce přišly o rodiče, 
spustili elektrocentrálu darovanou 
firmou PKS. 

„Zkontrolovali jsme rekonstruk-
ci internátu pro uprchlíky z vý-
chodu, na který jsme vloni poslali 

krajské peníze. A domluvili jsme se 
na letošní podpoře pro nemocnici, 
kde probíhá rehabilitace zraněných 
vojáků,“ informoval po návratu 
Vítězslav Schrek (ODS+STO). 

EVA FRUHWIRTOVÁ

Ředitel Vynohradovské okresní nemocnice Oleksandr Myljukov vítá hejtmana Vítězslava Schreka. 
FOTO: R. HOŠEK

Letos přispěje Kraj Vysočina 
nemocnici, kde se zotavují 
vojáci.

u Zdravotnické záchranné služby 
Kraje Vysočina, ale dál budou po-
máhat na Ukrajině. Potřebné vyba-
vení dostali také hasiči. V sirotčinci 
ve Svaljavě, kde se starají o malé 

O provoz školky se postará
Mateřská škola a Speciálně 
pedagogické centrum 
Jihlava.

i

S podobným modelem má Kraj 
Vysočina zkušenost z Havlíčko-
va Brodu, kde školka bez větších 
problémů tímto způsobem funguje 
v sousedství dalšího krajského 
domova pro seniory.

 JANA KODYSOVÁ

Sedmnáct obcí podepsalo posled-
ního ledna s Krajem Vysočina 
memorandum týkající se spo-
lečného postupu při jednání se 
státními orgány o řešení hlubin-
ného úložiště jaderného odpadu. 
Se zástupci obcí a spolků obou 
vysočinských lokalit, které jsou ve 
výběru pro umístění úložiště, se 
vedení kraje pravidelně setkává už 
dva roky. „Dáváme jasně najevo, 
že Kraj Vysočina stojí za svými ob-
cemi, a požadujeme po vládě, aby 
proces výběru byl transparentní 
a zohledňoval zájmy a obavy 

dotčených obcí,“ shrnula náměst-
kyně hejtmana Kraje Vysočina pro 
regionální rozvoj Hana Hajnová 
(Piráti). 

Hlubinné úložiště má vznik-
nout do roku 2065. Nyní je pou-
žité jaderné palivo z obou českých 
jaderných elektráren ukládáno 
do meziskladů v jejich areálech. 
V areálu Jaderné elektrárny 
Dukovany se také nachází sklad 
nízkoaktivních odpadů pocházejí-
cích z provozu jaderných elektrá-
ren Temelín a Dukovany. 

EVA FRUHWIRTOVÁ

Začátkem února se v Bruselu usku-
tečnily jedenácté ozvěny Meziná-
rodního festivalu dokumentárních 
filmů (MFDF) Ji.hlava. 

Program propojil projekcemi 
budovu Evropského parlamentu, 
dokumentární Festival en ville 
a filmové školy RITCS a KASK 
Gent. Program přímo na půdě Ev-
ropského parlamentu začal 7. úno-
ra snímkem Pongo Calling režiséra 
Tomáše Kratochvíla, který sleduje 
osudy rodiny romského aktivisty 
Štefana Ponga. Na místě byl přímo 

Na úvodní promítání do Evropského parlamentu dorazil také náměstek hejtmana Kraje Vysočina  
Roman Fabeš (vlevo). FOTO: MFDF JI.HLAVA

syn zesnulého hlavního hrdiny 
filmu. Všechny filmy v Bruselu 
ukázaly životy na okraji. Na akci 
spolupracovalo České centrum 
Brusel, město Jihlava a Kraj Vyso-
čina. Na akci dorazil také náměs-
tek hejtmana pro oblast kultury 
Roman Fabeš (STAN+SNK ED). 
Ozvěny podpořili i europoslanci 
Michaela Šojdrová, Radka Maxová 
či Marcel Kolaja i zástupci města 
Jihlavy a velvyslanec České repub-
liky v Belgii Pavel Klucký.

 JANA KODYSOVÁ

Křemešnická pouť rozšířila  
seznam lidové kultury

Křemešnická pouť je dalším 
regionálním jevem, který rozšířil 
Seznam nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury Kraje 
Vysočina. 

Pouť, která se každoročně ode-
hrává na vrchu Křemešník poblíž 
Pelhřimova, je největší a rozhodně 
nejslavnější v širokém okolí. Její 
tradice sahá prý až do 16. stole-
tí. I přes snahu komunistického 
režimu popularitu poutního místa 

omezit zůstala poutnická tradice 
na Křemešníku živá do součas-
nosti a v posledních letech nabývá 
na popularitě. O zapsání tohoto 
statku s pořadovým číslem deset 
rozhodlo Regionální pracoviště 
tradiční lidové kultury v Kraji Vy-
sočina při Muzeu Vysočiny Třebíč, 
které je pověřeno péčí o tradiční 
lidovou kulturu na území Kraje 
Vysočina.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Třetí únorovou sobotu odehrálo 
Horácké divadlo v Jihlavě svou 
tisící premiéru od svého vzniku 
v roce 1940. Diváci byli nadšení 
z muzikálu Nad Sázavou. 

Kraj Vysočina se rozhodl k této 
příležitosti nadělit malý dárek 
v podobě investičního příspěvku 
na nový autobus. „Horácké divadlo 
má tři autobusy různého stáří. Ten 
nejstarší už má 19 let a je potřeba 
ho obměnit. Kraj Vysočina přispěje 
částkou 4,5 milionu korun, divadlo 
přidá další půlmilion na nákup no-
vého,“ uvedla náměstkyně hejtma-
na Kraje Vysočina Hana Hajnová 
(Piráti). Na autobus bude vypsaná 

veřejná zakázka. V předcovidovém 
roce 2019 přepravily divadelní 
autobusy přes 17 tisíc diváků. 

Autobusy cestuje soubor také na 
zájezdová představení.

EVA FRUHWIRTOVÁ

Nad Sázavou je muzikál s příběhy trampů. FOTO: IGOR STANČÍK

Křemešnická pouť patří k největším na Vysočině. FOTO: KRAJ VYSOČINA
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Nejmodernějšího operačního 
robota mají v Nemocnici Jihlava

ODBORY V OBJEKTU E – KE SKALCE, JIHLAVA

• Odbor regionálního rozvoje
• Odbor životního prostředí 

a zemědělství
• Odbor územního plánování 

a stavebního řádu
• Odbor školství, mládeže 

a sportu

• Odbor kontroly
• Oddělení ostatních správních 

činností
• Projektová kancelář Kraje Vy-

sočina, příspěvková organizace
• Vysočina Tourism, příspěvková 

organizace

Všechny krajské odbory  
najdou lidé na jednom místě

Cestování vlakem či autobusem po 
celém kraji je opět jednodušší. Kraj 
Vysočina společně se všemi smluv-
ními dopravci postupně zavádí na 
linkách Veřejné dopravy Vysočiny 
(VDV) elektronické odbavová-
ní cestujících. Zkušební provoz 
u konkrétních dopravců ukázal, že 
jde o krok správným směrem. 

„V praxi to znamená, že cestující 
zakoupí jízdenku v prvním doprav-
ním prostředku a při přestupování 
už jízdenku nemusí fyzicky ukázat 
řidiči, ale nově ji stačí přiložit 
ke čtečce,“ popsal Martin Hyský 
(ČSSD), zastupitel pověřený říze-
ním rozvojových projektů Kraje 
Vysočina. Systém bude nově využí-
vaný i na některých mezikrajských 
linkách, například u propojení 
Moravského Krumlova s Třebíčí.

Maminky, které rodí v porodnici 
v Novém Městě na Moravě, si mo-
hou vybírat jídlo z nového bufetu. 
Po porodu si tak mohou pochut-
nat na jídle, na které byly zvyklé 
z domova. Bufet nahrazuje výdej 
snídaní, ale zároveň do něj mají 
rodičky přístup kdykoli během 
celého dne. 

„Je to bezplatný servis, ma-
minky si mohou dát, na co mají 
chuť. Samy si tak mohou sestavit 
jídelníček,“ uvedl náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 
zdravotnictví Vladimír Novotný 
(ČSSD). V denní nabídce jsou 
jogurty, tvarohové dezerty, šunka, 
sýr, ovesné vločky, mléčné nápoje, 
marmeláda, ovocné přesnídávky 
a další potraviny, které jsou ma-
minkám volně k dispozici. 

Pacientky s dietními omezeními 
dostávají stravu individuálně na 
základě indikované diety a nebo 
jim s výběrem pomůže nutrič-
ní terapeutka. „Ze stravovacího 
provozu denně chodí pouze pečivo, 
obědy a večeře. S večeří posíláme 

Vybavení za desítky milionů korun 
je jediné na Vysočině. Řeč je 
o nejmodernějším robotickém ope-
račním systému Da Vinci XI, který 
slouží od začátku února v jihlavské 
nemocnici. Využívají ho operatéři 
napříč chirurgickými obory. 

„Pro pacienty to znamená, že 
jsou operační rány menší, lépe 
se hojí a u zákroků je nižší výskyt 
komplikací. I návrat do běžného 
života je podstatně rychlejší,“ 
vyjmenoval přednosti nového 
medicínského přístroje náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro ob-
last zdravotnictví Vladimír Novot-
ný (ČSSD).

Lékař provádí zákrok z operač-
ního sálu, ale bez kontaktu s tělem 
pacienta. „Robotická technologie 
řeší složité a náročné operace 
z několika vpichů, podobně jako 
laparoskopie. Umožňuje však větší 
rozsah pohybu a je velmi precizní,“ 

Primář urologického oddělení jihlavské nemocnice Jaroslav Ženíšek s novým robotem. 
FOTO: 2X NEMOCNICE JIHLAVA

uvedl primář urologického od-
dělení Jaroslav Ženíšek. Největší 
využití má robot při urologických, 
onkogynekologických a chirurgic-
kých výkonech. Poprvé ho využili 

urologové při operacích prostaty. 
Celý operační systém Da Vinci XI 
stál téměř 65 milionů korun včetně 
DPH.

 JANA KODYSOVÁ

Krajský úřad Kraje Vysočina pře-
stěhoval veškerá jihlavská detašo-
vaná pracoviště. Od února 2023 
najde veřejnost všechny poskyto-
vané služby téměř na jednom mís-
tě. V nově otevřené administrativní 
budově označené „E“ na křižovat-
ce jihlavských ulic Žižkova a Ke 
Skalce budou mít nově sídlo také 

BUDOVA

A

Hasičský záchranný sbor
Kraje Vysočina

ulice Žižkova

ulice K
e Skalce
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vybrané servisní organizace kraje 
– Projektová kancelář a destinač-
ní agentura Vysočina Tourism. 
Telefonní spojení na konkrétní za-
městnance Krajského úřadu Kraje 
Vysočina zůstala nezměněna. Pro 
klienty a návštěvníky je k dispozici 
kapacitní parkoviště.

 JANA KODYSOVÁ

Cestování po kraji zjednodušuje 
elektronické odbavování

Soutěž o nejlepší webové stránky  
obcí a měst Zlatý erb
Do poloviny března můžete dát 
hlas webu obce či města, který si 
podle vás zaslouží ocenění. Na 
webu soutěže Zlatý erb najdete 
seznam webovek, které se uchází 
o přízeň veřejnosti. Slavnostní 
vyhlášení krajského kola se usku-
teční v Jihlavě 18. dubna. Vý-
sledky celostátního kola soutěže 
budou vyhlášeny na konferenci 
ISSS 2023, která se koná v květnu 

v Hradci Králové. V hlasování 
veřejnosti zvítězí v každém kraji 
a poté v celostátním kole obec, 
která obdrží největší počet hlasů 
na jednoho obyvatele. Hlasovat 
pro nejlepší webové stránky měst 
a obcí můžete na webu extranet.
kr-vysocina.cz/zlatyerb. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

↗extranet.kr-vysocina.cz/zlatyerb

V rámci VDV je možné také ve 
vlacích i autobusech platit jízdné 
do 500 korun elektronicky plateb-
ní kartou. „Tento způsob platby je 
využíván stále častěji a při odbave-
ní většího počtu cestujících před-
stavuje zásadní zrychlení,“ dodal 
náměstek hejtmana Kraje Vyso-
čina pro oblast dopravy Miroslav 
Houška (KDU-ČSL).

 JANA KODYSOVÁ

V novoměstské porodnici zřídili bufet pro rodičky

i čerstvé ovoce,“ uvedl vedoucí 
stravovacího provozu novoměstské 
nemocnice Jan Hutař. Na Vysočině 
nabízí celodenní bufet maminkám 

ještě nemocnice v Havlíčkově Bro-
dě, v Jihlavě ho plánují v letošním 
roce také zavést. 

 JANA KODYSOVÁ

Celodenní bufetové stravování pro novopečené maminky v porodnicích. FOTO: NEMOCNICE NMNM

Cestující mohou platit 
jízdné do 500 korun 
platební kartou.

i

Speciální pořadník pomáhá s umístěním klientů do domovů
Kolik lidí čeká na umístění v do-
mově seniorů? Kraj Vysočina 
otestoval a na konci loňského roku 
zavedl speciální pořadník zájemců 
o sociální pobytové služby. Díky 
unikátní aplikaci kraj ví, jaký je 
převis žadatelů, kdo si podal žádosti 
do více krajských zařízení, a také se 
včas dozví, pokud žadatel už někde 
nastoupil. Přesnější informace do-
stávají i sami budoucí klienti. 

„Zavedli jsme pravidlo, kdy 
do třiceti dnů od podání žádosti 
provádíme první sociální šetření 

a informace z nich také dále sdí-
líme. Zpřesnili jsme tak počty 
žadatelů. Jak rychle bude žádost 
vyřízena, záleží na preferencích 
čekatelů,“ upřesnil radní Kraje 
Vysočina pro oblast sociálních věcí 
Jan Tourek (KDU-ČSL). Velkou 
roli ohledně rychlosti umístě-
ní hraje požadavek na lokalitu, 
počet lůžek na pokoji, mobilitu 
a například také pohlaví žadatele. 
Průměrná čekací doba na umístění 
v krajském pobytovém zařízení se 
pohybuje kolem půl roku. Rychlost 

umístění se také liší mezi domo-
vem pro seniory a domovem se 
zvláštním režimem.

V roce 2019 před zavedením 
systému bylo na čekacích listinách 
domovů v regionu více než šest 
tisíc osob, po zavedení aplikace je 
jich zhruba dva tisíce. 

Kraj Vysočina letos rozšířil síť 
nabízených pobytových zařízení 
o dalších 138 míst. Ta nově vznikla 
v Sociálním centru Kraje Vysočina 
v Jihlavě.

 JANA KODYSOVÁ

extranet.kr-vysocina.cz/zlatyerb
extranet.kr-vysocina.cz/zlatyerb
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Stránka určená pro zastupitele Kraje Vysočina, kde jednotliví autoři vyjadřují svoje názory a postoje, 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.

Jeden rok
V pátek 24. února to byl přesně jeden rok od 

invaze ruské armády na Ukrajinu. Vlastně si uvě-
domuji, že je velmi důležité opravit první větu 
tohoto článku. Je to jinak, je to horší!

Správně je nutné napsat a s velkým varováním 
zdůraznit, že v pátek 24. února to byl jeden rok, 
kdy pokračovala otevřenou barbarskou agresí 
ruské armády invaze Ruska na Ukrajinu s cílem 
zabíjet a dobývat další území svrchované, svo-
bodné a suverénní země.

První invaze totiž nastala již v roce 2014 anexí 
Krymu. V únoru 2022 tedy ruská armáda vlastně 

Dialog se zemědělci má smysl
Podle OSN máme před sebou posledních 

60 sklizní, pokud se nic nezmění. O co jde? Pokud 
se nezmění způsob, jakým se převážně a globálně 
hospodaří na zemědělské půdě, budoucí generace 
na to tvrdě doplatí. Hladem. Pochopitelně s ros-
toucím počtem obyvatel roste potřeba produkce. 
Ta závisí na neovlivnitelných faktorech jako počasí, 
ale také na tom, jak se při obhospodařování půdy 
daří bojovat proti plevelům a škůdcům, stejně 
tak na tom, jak zafunguje hnojení. A právě díky 

Co se děje ve Sněmovně?
Témat k diskusi a témat, se kterými souvisí 

mandát poslance, je mnoho. Zkusím Vás proto 
v tomto omezeném prostoru seznámit s věcmi, 
které jsme v Poslanecké sněmovně schválili v mi-
nulém roce. Nejvýznamnější vliv na naši práci 
v uplynulém roce měla válka, kterou rozpoutalo 
Rusko na Ukrajině. Napadenou zemi opustilo 
více jak 8 milionů lidí. Tisíce z nich, převážně žen 
a dětí, přišly i k nám na naši vrchovinu a bylo 
potřeba se o ně postarat. Kromě uprchlické 
vlny se nás všech dotkla nejvíce energetická 

ve své invazi pouze pokračovala. A přiznejme si, 
že k pokračování této invaze ruských jednotek na 
Ukrajinu mohly bohužel přispět i nedostatečné 
a nedůrazné reakce svobodných demokratických 
zemí na anexi Krymu. Nezapomínejme na to 
a vezměme si z toho poučení.

Jsem proto velmi hrdý na to, jak se k únorové-
mu pokračování ruské invaze na Ukrajinu posta-
vila Česká republika a také náš Kraj Vysočina. Vo-
jenská a humanitární pomoc a jasně deklarovaná 
podpora je pro Ukrajince, kteří bojují i za nás, 
naprosto zásadní. Stejně tak je důležitá i pod-
pora Ukrajincům, kteří byli přinuceni svoji zemi 
opustit. Osobně nikdy nezapomenu na děsivé 
živé obrazy, které jsem při návštěvě ukrajinských 
měst Irpině, Boroďanky nebo Buči v dubnu 2022 
spatřil. Nikdy nezapomenu na hromadný hrob 
v Buči a vyprávění pravoslavného kněze Andreje 
o vraždění ukrajinských civilistů ruskými vojáky. 

Ještě jednou opravdu z celého srdce děkuji 
všem, kteří jste jakkoliv Ukrajině pomohli nebo 
pomáháte. Je to moc důležité pro Ukrajince 
a stejně tak i pro nás samotné.

chemii se stávají na mnohých místech z půdy jen 
chemizované lány mrtvé půdy ohrožené erozí.
Půda nesmí být vnímána jen jako „stroj na výrobu“, 
ale plní významnou ekologickou funkci – zadržuje 
vodu nebo poskytuje útočiště pro hmyz, který je 
významným indikátorem stability ekosystémů. 
Zemědělství je super těžké téma. Šlo by napsat 
dlouhé statě o zemědělských dotacích, o plýtvání 
potravinami, že zemědělci nejsou zlí démoni, ale 
pracovití a houževnatí lidé, díky kterým máme co 
jíst. Ač vše výše uvedené má řešit stát, oceňuji, že 
náš kraj nesedí s rukama v klíně. Rád bych proto 
vyzdvihnul, že tato a další témata jsou předmětem 
krajského dialogu a setkávání se zemědělci. A že 
právě dialog vede postupně k drobným zlepše-
ním, která v součtu udělají hodně.1 cm3 půdy 
ornice se tvoří asi 30 let. A pak přijde slejvák nebo 
naopak sucho a vítr a máte kubíky toho nejcen-
nějšího nenávratně pryč.Opravdu stojí za to se 
zamyslet a společnými silami hledat řešení, aby 
budoucí generace nehladověly.

krize a inflace, která své kořeny měla již v mi-
nulém volebním období, vláda spolu s poslanci 
zareagovala a připravila Deštník proti drahotě, 
který pomáhá s vyššími cenami v celé ekonomice 
těm, kteří to nejvíce potřebují. Zároveň připravila 
řadu opatření v energetice, např. úsporný tarif, 
odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje a za-
stropování cen elektřiny a plynu. Nepolevovali 
jsme ani v pomoci těm nejslabším, pro které jsme 
navíc zvýšili pravidelný příspěvek na dítě, 3x jsme 
valorizovali důchody, zvýšili jsme existenční 
a životní minimum, příspěvek na bydlení, 
schválili jsme jednorázový příspěvek na každé 
dítě do 18 let a řadu dalších věcí. Pro živnostníky 
a podnikatele jsme zrušili silniční daň a zvýšili 
limit pro registraci DPH, který hned začátkem 
roku využilo přes 30 tisíc občanů. No a také jsme 
zrušili EET, které způsobilo zavření řady hospod, 
které často byly kulturním místem menších obcí. 
Před námi je mnoho dalších zákonů a úkolů. 
Ale jak říká nově zvolený pan prezident: Hlavně 
v klidu. Zvládneme to!

Miloš Vystrčil
(ODS+STO)
předseda Senátu  
a zastupitel Kraje Vysočina

Eva Decroix
(ODS+STO)
poslankyně  
a zastupitelka  
Kraje Vysočina

Martin Mrkos
(STAN+SNK ED)
zastupitel 
Kraje Vysočina 

Současná vláda sebrala včelařům  
přes 70 milionů

Jako člen zemědělského výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky bojuji za 
všechny včelaře, myslivce, chovatele i zahrádkáře, 
kterých je u nás na Vysočině bezpočet. Bohužel 
musím konstatovat, že současná vláda sebrala 
včelařům 71 milionů korun, určených na tvorbu 
časopisu a také na dotace na jejich podporu. Už 
dříve jsme s kolegy ze zemědělského výboru na 
tuto situaci upozorňovali a pan ministr Zdeněk 

Věříte hvězdám ?
Astrologie se mimo jiné zabývá i osudy 

míst podle data zrození. Nazývá se astrologie 
mundánní a naznačuje, že ČR s datem naro-
zení 28.10.1918 právě začínající rok 2023, sice 
s potížemi, ale zvládne. Pro výpočty jsou použity 
solární horoskopy. Východiskem pak je stejná 
pozice Slunce jako v době zrodu konkrétního 
místa. Hvězdy praví, že průvodce nastávajícím 
časem máme dobré, nějaká „ale“ však existují. 

Nekula slíbil, že sjedná nápravu, ale bohužel žádný 
náš pozměňovací návrh neprošel, a tak budou 
včelařům chybět peníze na technickou pomoc, na 
kočování se včelstvy, na ošetřování včelstev nebo 
také na jejich rozbory. Nevím, čím si to včelaři 
zasloužili, že jim tato vláda vystavila takovýto účet, 
a to teď, v době, kdy všichni bojujeme s inflací 
a pro včelaření tolik potřebný cukr už stojí 35 ko-
run za kg. Možná o mně víte, že já osobně jsem 
včelař, před sedmi lety jsem hledal koníčka a našel 
jsem ho. Aktuálně máme zhruba 30 včelstev, je to 
dřina, ale přináší zaslouženou odměnu. Kamarádi 
říkají: „Kuklův med, zdráv jsi hned.“ Jsem rád, když 
se daří osvětu kolem včelaření rozšiřovat. Za doby 
mého působení ve vedení Kraje Vysočina jsme na 
střechu úřadu umístili tři včelstva, která na sídle 
kraje „bydlí“ dodnes a podporují biodiverzitu 
v krajském městě. I nadále budeme s kolegy ze 
zemědělského výboru bojovat nejen za včelaře 
s myšlenkou Alberta Einsteina, že: „Až vymřou 
včely, lidstvo je přežije jen o čtyři roky.“

Ekonomická situace nebude pozitivní ani stabilní, 
společnost má být dále roztříštěna, čekají nás 
revolty týkající se podoby dalšího života v ČR. 
Řešit se bude, jak má vypadat svoboda, rovnost 
a rovnoprávnost. O rozšíření války z Ukrajiny 
dál na západ hvězdy mlčí. To je pozitivní, tomu 
chci věřit! Začátek a konec roku byl všeobec-
ně narušen přípravami na prezidentské volby 
a vstupy prezidentských kandidátů do našich 
domácností. Dnes máme za sebou první hektické 
týdny nového roku včetně dalšího přerozdělení 
společnosti podle výsledku prezidentských vo-
leb. Co nás čeká dál? Řada událostí, které mohou 
otřást i astronomickými propočty. Držme se však 
toho, že číslem roku 2023 je šťastná sedmička. Ta 
reprezentuje snahu a ochotu pracovat sami na 
sobě a pro sebe. Znamená to vlastní pílí překo-
návat zvládnutelné nástrahy. Ano, ať chceme, či 
nikoliv, rok 2023 to od nás bude vyžadovat. Tak 
ať nám ta šťastná sedmička nějaké štěstí přinese.

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec  
a zastupitel  
Kraje Vysočina 

Zelená energie:  
Těžko chceme být v zimě bez tepla

Rozhodně jsem příznivec zelené energie, jenže, 
pokud se budeme spoléhat pouze na ni, může se 
snadno stát, že budeme v zimních měsících bez 
energie. Ne ve všech koutech Evropy se mohou 
spoléhat na zelené zdroje energie a například 
taková fotovoltaika v prosinci, lednu a únoru 
nevyrobí skoro nic. A když by se na ni měla spolé-
hat celá Evropa, mohli bychom zůstat tři měsíce 
téměř bez elektřiny. Přitom Německo a Francie se 

Najdi odvahu a staň se lékařem, lékařkou
V těchto dnech si žáci devátých tříd a studenti 

posledních ročníků středních škol podávají při-
hlášky k dalšímu vzdělání. Někteří mají v rozho-
dování jasno, jiní třeba ještě váhají. Potřebujeme 
spolehlivé řemeslníky i specializované odborníky. 
V poslední době se často hovoří o nedostatku lé-
kařů. Zde bych se rád zastavil a apeloval na mladé 
studenty, kteří ještě nejsou rozhodnutí a někdy 
snili o tom, stát se dobrým zdravotníkem. Najděte 

Datových schránek  
se není třeba bát !

Od 1.1.2023 se nově povinnost zřízení dato-
vé schránky vztahuje na další právnické osoby, 
například SVJ, spolky, sdružení, nadace, obecně 
prospěšné společnosti, ústavy. Zejména ale také 
na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). 
Výhodou nové povinnosti je, že pro zřízení da-
tové schránky nemusí lidé nebo organizace nic 
dělat. Stát jim je totiž zřídil automaticky. Dopis 
s úvodními přihlašovacími údaji dorazí obvykle 
poštou. Pokud ale vlastníte datovou schránku 

ještě před válkou na Ukrajině vydaly právě cestou 
zelené energie, tzn. začaly ukončovat provoz 
uhelných a jaderných elektráren, což vedlo k ne-
dostatku energií na trhu a tím pádem růstu cen. 
Válka na Ukrajině tento negativní vývoj podpořila, 
trh se zbláznil a výsledkem je, že na to doplácíme 
všichni. Zelená energie je sice moc krásná, ale 
prozatím ji nebudeme mít v takovém množství, 
abychom mohli spoléhat jen na ni. V Dukovanech, 
v polostátním podniku, vyrobíme kWh za 0,60 Kč 
a schválně se podívejte, za kolik ji doma kupujete. 
Neměly by se zavírat uhelné ani jaderné elektrár-
ny, dokud nebudeme mít zajištěnou plnohodnot-
nou náhradu. Hrozí, že ceny elektřiny vystoupají 
nad naše možnosti. Elektřina nemůže být luxus, 
měl by si ji moci dovolit každý. K zákazu spalování 
dřeva v domácnostech se ani nebudu vyjadřovat. 
To už se vážně někdo opravdu zbláznil… Použí-
vejme zdravý rozum, a kdo má zájem, přidejte se 
k nám, ať se jednoho dne neprobudíme uprostřed 
Evropy bez elektřiny...

odvahu a udělejte to. V nedávném hovoru s paní 
ředitelkou nemocnice v Novém Městě na Moravě 
Věrou Palečkovou jsem se dozvěděl, že za poslední 
dva roky jim nastoupilo osmnáct nových lékařů, 
z toho tři do oboru pediatrie. Paní ředitelka potvr-
dila to, co v podvědomí cítí každý vedoucí pracov-
ník, ředitel, manažer, který si klade otázku, jak si 
udržet dobrý personál: „Pokud jde o absolventy, ti 
si většinou vybírají nemocnice podle zkušeností, 
které získali na povinných stážích. Vždy záleží na 
prostředí a na lidech, s nimiž se setkají. Jestliže je 
pro nastávajícího lékaře pracovní prostředí příjem-
né a kolektiv vstřícný, je mu věnována pozornost 
a zároveň je to pracoviště s velkým množstvím 
odborných výkonů, pak s největší pravděpodob-
ností tento absolvent má zájem i o práci v tomto 
prostředí a kolektivu“. Paní ředitelce děkuji za 
její čas, studentům přeji dobrou volbu do života 
a nám všem, ať vždy najdeme šikovné řemeslníky 
i odborníky v různých oborech. 

soukromou, přijdou přihlašovací údaje do vaší 
soukromé datové schránky. Díky datové schrán-
ce si lze ušetřit cestu na úřad. Na druhou stranu 
je tu povinnost v řadě případů komunikovat se 
státem právě jen přes datovou schránku. OSVČ 
a další tak musí po zřízení datové schránky 
podávat daňové přiznání, výkazy pro Českou 
správu sociálního zabezpečení i pro zdravotní 
pojišťovnu výhradně elektronicky. Prakticky to 
znamená, že nemůžete vyplnit papírový for-
mulář a přinést ho na finanční úřad. Stejně tak 
nemůžete na papíře vyplněné přiznání pouze 
naskenovat a poslat ho. Jediná možná cesta je 
elektronický formulář odevzdaný přes daňový 
portál nebo elektronický formulář poslaný da-
tovou schránkou. Drobnou výhodou může být, 
že takto elektronicky podané daňové přiznání 
se může odevzdat až na konci dubna. Na závěr 
dvě doporučení. V systému datových schránek 
si nastavte zasílání upozornění do emailu. A na 
počítači můžete používat bezplatnou aplikaci, 
kterou najdete zde: www.datovka.cz.

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec  
a zastupitel  
Kraje Vysočina 

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

Karel Dvořák
(KSČM)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

Pavel Knežik
(Piráti)
zastuptel  
Kraje Vysočina
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Ukrajinka Lesia Shkreba:  
Chci se vrátit ke svému povolání 

Vyberte ve veřejných anketách  
počin roku 2022
Po celý březen může veřejnost hla-
sovat ve dvou tradičních anketách, 
které vyhlásil Kraj Vysočina – Zla-
tá jeřabina a Skutek roku. 

Svým hlasem do krajské ankety 
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. Cena Skutek roku 
je výrazem poděkování a oceně-
ní aktivit všech, kdo v roce 2022 

vykonali pro kraj něco mimořád-
ného nad rámec svých povinností, 
a to často bez ohledu na svůj osob-
ní prospěch. Hlasovat pro počiny 
fyzických osob může kdokoli, 
projekty právnických osob bude 
hodnotit odborná porota. 

Slavnostní vyhlášení obou anket 
se uskuteční 5. června. Hlasujte na 
www.kr-vysocina.cz/pocinroku. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

↗www.kr-vysocina.cz/pocinroku 

O indologovi  
z Vysočiny vznikne dokument

Knihař a truhlář jsou noví mistři 
rukodělné výroby

Dokument o prvním českém indo-
logovi Vincenci Lesném, který po-
chází z Komárovic u Moravských 
Budějovic, bude natáčet režisér 
Oliver Malina Morgenstern. 

Premiéra snímku, který plá-
nuje produkce dotáčet i v Indii, je 
plánována na duben příštího roku. 
„Vzhledem k tomu, že si připomí-
náme 140. výročí narození pro-
fesora Lesného a 70. výročí jeho 

úmrtí, shodli jsme se na podpoře 
produkce mezinárodního živo-
topisného filmu,“ uvedl hejtman 
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek 
(ODS+STO) s tím, že kraj poskytne 
150 000 korun.

Profesor Vincenc Lesný je za-
kladatelem výuky indických jazyků 
u nás a zasloužil se o rozvoj česko-
slovensko-indických vztahů. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Lesia Shkreba je mladá žena 
z ukrajinské záporožské 
oblasti, která už skoro 
rok bydlí v Moravských 
Budějovicích. Utekla 
sem před válkou. 

Při vyprávění o Ukrajině a o tom, 
co zažila, jí kanou slzy z očí. Rok 
neviděla svého manžela a její 
dcera tatínka. Snaží se být spolu 
v kontaktu přes telefon a dou-
fají, že přežije. S paní Lesiou 
jsme si povídali v Domu dětí 
a mládeže Budík v Moravských 

Budějovicích, když čekala na 
svoji dceru, která sem chodí na 
kroužek kreslení. 

Přišla jste z Ukrajiny s rodi-
nou, nebo sama?

Mám šestiletou dceru, která 
tu žije se mnou. Chodí do školky, 
našla si spoustu českých kamará-
dů a naučila se moc dobře česky. 
Je tu s námi moje sestřenice 
s dcerou. Na pár dnů za námi teď 
v únoru přijela i moje maminka, 
ale vrací se zpět domů. Nechce 
tam dlouho nechat samotného 
svého manžela. 

Kde bydlíte? Máte dobré 
zázemí?

Cesta do České republiky byla 
náročná, těžká a dlouhá. Přišly 
jsme k vám v březnu, takže to 
bude skoro rok. Dostaly jsme se 
do Brna, tam nám dobrovolníci 
nabídli ubytování v Moravských 
Budějovicích. Nejprve to bylo 
náhradní ubytování a pak jsme se 
přestěhovaly jinam. Teď bydlíme 
v domě, který je v areálu Domu 
svatého Antonína (domov pro 
seniory, který zřizuje Kongre-
gace Milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského-poznámka 
redakce). 

Co jste dělala na Ukrajině? 
Jaké je vaše povolání?

Jsem zdravotní sestra. Pracova-
la jsem na stomatologické klinice. 

V Moravských Budějovicích 
nepracujete jako zdravotní 
sestra?

Brala jsem každou práci – 
natírala jsem ploty, myla okna, 
uklízela koupaliště. 

O zdravotní sestry je na 
Vysočině zájem. Budete se 
vracet ke své práci?

Chci pracovat jako zdravot-
ní sestra, ale nejprve musím 
nostrifikovat svůj diplom. Takže 
musím udělat aprobační zkoušku, 
čeká mě praxe v nemocnici a pak 
ještě další zkoušky. Za několik 
týdnů bych to měla mít hotové 
a ráda bych začala pracovat jako 
zdravotní sestra v Moravských 
Budějovicích. 

Mluvíte výborně česky. Cho-
díte na kurzy?

Učím se češtinu na kurzech, 
které pořádají v knihovně. A hod-
ně studuji sama. 

Plánujete se vrátit zpět 
domů? Je to vůbec možné?

Rády bychom domů, ale ne-
víme kdy. Nemůžeme nic pláno-
vat, nevíme, co bude zítra. Jsme 
velmi vděčné za veškerou po-
moc, kterou jste nám tady u vás 
poskytli. Moc to pro nás znamená 
a moc děkujeme.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Tituly Mistr tradiční rukodělné 
výroby Kraje Vysočina se nově 
mohou pochlubit knihař z Havlíč-
kova Brodu Jaroslav Těsnohlídek 
a truhlář a restaurátor z Velkého 
Meziříčí Josef Filip. 

Jaroslav Těsnohlídek ve své 
dílně pořádá workshopy, kde má 
každý účastník možnost si svázat 
vlastní knihu. Dokonce si pořídil 
malou putovní knihařskou dílnu 
v dodávce, aby mohl své kurzy 
knihvazačství pořádat kdekoli. Ve 
volných chvílích vyrábí a opravuje 
vazby knih.

Josef Filip je reprezentantem 
čtvrté generace truhlářů ve své 
rodině. Vyučuje obor restaurování 

na Vyšší odborné škole restaurá-
torské v Brně. Za pětadvacet let 
své pedagogické činnosti vychoval 
celou řadu mladých řemeslníků. 
Spolu se svým synem vyrábí různé 
historické repliky, zhotovují nové 
výrobky, opravují, konzervují a re-
staurují starožitný nábytek. 

Novým mistrům rukodělné 
výroby pogratuloval náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast kultury a památkové péče 
Roman Fabeš (STAN+SNK ED), 
podle kterého je udělení titulů 
jedním ze způsobů, jak inspiro-
vat mladou generaci k uchování 
řemesla. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Lesia je zdravotní sestra z Ukrajiny, která žije v Moravských Budějovicích. FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Jaroslav Těsnohlídek s nejmenšími učni. FOTO: ALENA JINDROVÁ, MVHB

Josef Filip ve své dílně. FOTO: PETRA ZELENKOVÁ MVT

Karasům hrozí vyhynutí. Společná záchrana začala

Na opravy krajských silnic půjde letos více než miliarda

Karas patřil k nejběžnějším rybám, 
dnes je na pokraji vyhynutí. Proto 
se Kraj Vysočina zapojil s Akade-
mií věd ČR, Českou zemědělskou 
univerzitou a pražskou ZOO do 
jeho záchrany. Odborníci vytipo-
vali na Vysočině celkem dvacet 
lokalit pro další průzkum. „Pra-
covníci krajského úřadu se aktivně 
zapojili do potlačování nepůvod-
ního karase stříbřitého na lesních 
rybníčcích Moravskobudějovicka 
a do přenosu karase obecného do 

vhodných tůní. V přírodní památ-
ce Olšoveček u Velké Bíteše při 
výlovu lesního rybníka zjišťovali, 
jak se zde karasovi obecnému 
daří,“ informoval Pavel Hájek 
(STAN+SNK ED), radní Kraje Vy-
sočina pro oblast lesního a vodního 
hospodářství, životní prostředí 
a zemědělství. Úprava podmínek 
pro karase obecného může pomoci 
i dalším mizejícím druhům, jako je 
např. slunka obecná.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Kraj Vysočina dostane v letošním 
roce téměř 537 milionů korun jako 
příspěvek Státního fondu dopravní 
infrastruktury na opravy silnic II. 
a III. třídy. Celkem chce kraj 
prostřednictvím Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny opravit 
asi 46 silničních úseků. Mezi nimi 
například silnici z Chotěboře na 
Libici nad Doubravou, průtah 
Větrným Jeníkovem nebo ulici 

9. května v centru Třebíče. Velkou 
část položek tvoří opravy silničních 
mostů napříč celým krajem.

„Opravy silnic jsou jedno-
značnou prioritou, proto dalších 
více než 200 milionů korun kraj 
na silnice rezervuje ve vlastním 
rozpočtu a zhruba 440 milionů 
korun jsme připraveni vyčerpat 
z evropských fondů,“ uved Miro-
slav Houška, náměstek hejtmana 

Kraje Vysočina pro oblast dopravy 
a ekonomiky. Celkem kraj plánuje 
v letošním roce utratit za opravy 
zhruba 1,2 miliardy korun.

Loni Kraj Vysočina vyčerpal ze 
SFDI částku téměř 390 milionů 
korun, což pomohlo s oprava-
mi více než 30 kilometrů silnic 
a opravou či rekonstrukcí jedenácti 
mostů a jedné zdi. 

 JANA KODYSOVÁ

Ohrožený karas na Vysočině. FOTO: CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY
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VYKUPUJEME LESY

v jakékoliv forměNOVA M3 - ELEKTROPOWER
CENA 44 990 Kč (bez ŘP)

+ Benzínové skútry 125 ccm: 
SYM, KEEWAY A KENTOYA

SENIOR PROGRAM 

3 A 4 kolky, 
MOŽNOST DOTACE

CENY OD 29 990 Kč

CRUSSIS, LECTRON
MODELY 2022

SLEVA -10%

 -10 %
www.elektrokola-skutry.cz

S VÁMI JIŽ 14 SEZÓN, SERVIS A DOPRAVA, REPASE A MĚŘENÍ BATERIÍ
Infolinka: 737 007 875    Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Pražská 3807

E L E KT R O KO L A   C R U S S I S   L E C T R O N

SLEVA -10%

RV
23

00
43

4/
01



www.kr-vysocina.cz INZERCE | 7

RV
23

00
24

1/
01

Uzávěrka příštího čísla je 16. března 2023 a distribuce plánovaná od 27. března 2023. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Vít Vrbický, vrbicky@regvyd.cz, 603 786 170, www.regionalnivydavatelstvi.cz

RV
23

00
38

8/
01

RV
22

02
31

3/
02

RV
23

00
41

3/
01

VÝKUP LP DESEK
MÁTE DOMA STARÉ LP DESKY 
A POTŘEBUJETE PÁR STOVEK NEBO 
PŘI VĚTŠÍM POČTU TISÍCOVEK?
RÁDI JE VYKOUPÍME. 

INFORMACE NÁM PIŠTE  
NA VYKUPDESEK@EMAIL.CZ
+420 728 574 413
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Sportovci z Vysočiny přivezli 
rovnou šest zlatých medailí

Poslouchejte Podcasty Kraje Vysočina!

Podcasty Kraje Vysočina najdete na     
a na www.kr-vysocina.cz.

Radomír Dvořák, 
sochař

Andrea Klementová, 
vicemistryně světa
v zimním plavání

NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ 2.— 5. 3. 2023

2. 3.   ČTVRTEK
16:10  SPRINT MUŽI - 10 km
3. 3.   PÁTEK
16:10  SPRINT ŽEN - 7,5 km
4. 3.   SOBOTA
13:50  STÍHACÍ ZÁVOD MUŽI - 12,5 km
15:45  STÍHACÍ ZÁVOD ŽENY - 10 km
5. 3.   NEDĚLE
11:30  SMÍŠENÉ ŠTAFETY – MIXY
15:15  SMÍŠENÉ ŠTAFETY DVOJIC – SINGLY

SVĚTOVÝ POHÁR V BIATLONU

www.biathlonNMNM.cz

NMNM WC23 inzerce KV 167x150 912302712 press.pdf   1   12.01.2023   10:21

Hledáme do týmu Krajského úřadu 
Kraje Vysočina kolegyně a kolegy 
na tyto pozice:

přezkoumání hospodaření obcí 
(odbor kontroly)

přihlášky do 6. 3., 12.00 hodin

investice a správa realit (odbor majetkový)
přihlášky do 6. 3., 12.00 hodin

silniční doprava (odbor dopravy a silničního 
hospodářství) 

přihlášky do 6. 3., 12.00 hodin

dotační agenda lesního hospodářství 
a zemědělství (odbor životního prostředí a 
zemědělství)

přihlášky do 10. 3., 12.00 hodin

marketing, informování cestujících a 
výkaznictví dopravního systému Veřejné 
dopravy Vysočiny (odbor dopravy a silničního 
hospodářství)

přihlášky do 16. 3., 12.00 hodin

Kompletní znění výběrových řízení
najdete na www.kr-vysocina.cz/kariera

Hledáme ředitele a ředitelky příspěvkových 
organizací Kraje Vysočina:

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická Havlíčkův Brod 
Gymnázium Velké Meziříčí
Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Střední průmyslová  škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 
škola Žďár nad Sázavou

přihlášky do 11. 4., 12.00 hodin

přihlášky do 15. 3., 12.00 hodin

přihlášky do 22. 3., 12.00 hodin

Kompletní znění výběrových řízení
najdete na www.kr-vysocina.cz/kariera

V dubnu budou vybraná 
sportoviště zdarma
Sportem ke zdraví. Kraj se po loň-
ském úspěchu rozhodl zopakovat 
akci Vysočina v pohybu. 

Tato jedinečná akce otevře 
v týdnu od 17. do 23. dubna 2023 
vybraná sportoviště veřejnosti zce-
la zdarma. Do konce února mohli 
majitelé a provozovatelé vnitřních 
sportovišť nabídnout své kapacity 
k volnému využití. Během března 
se lidé na webových stránkách 
www.vysocinavpohybu.cz budou 
moci seznamovat s místy, kde si 
v dubnu vyzkouší nějakou novou 
aktivitu nebo se zdokonalí v tom, 
co bravurně zvládají. Seznam 
sportovišť bude pravidelně aktua-
lizován. První ročník osvětové akce 
oslovil loni padesátku provozo-
vatelů a sportoviště navštívilo asi 
deset tisíc lidí.

 JANA KODYSOVÁ

Na Zimní olympiádě dětí a mlá-
deže 2023, kterou na konci ledna 
hostil Královéhradecký kraj, 
vybojovala výprava Kraje Vysočina 
celkové desáté místo. 

Do bojů o medaile se zapojilo 
celkem 82 sportovců z kraje. „Na-
šim reprezentantům to na olym- 
piádě cinklo devětkrát. Přivezli 
jsme šest zlatých medailí, dvě stří-
brné a jednu bronzovou. Nejúspěš-
nějšími sportovci jsou biatlonisté, 
kteří do konečného sčítání přispěli 
28 body. Jsme hrdí na výkony 
vysočinských sportovců,“ popsal 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
školství, mládeže a sportu Jan 
Břížďala (Piráti). 

Nejúspěšnějším sportovcem se 
třemi medailemi, z toho dvěma 
zlatými, byl lyžařský orientační 
běžec Vladimír Srb. Ve štafetě 
získal stříbro společně s Ha-
nou Vítkovou. Zlato si vyjela 
také biatlonová štafeta dívek na 
3,2 kilometrů volně. Její součástí 
byla i Tereza Dvořáková, která 
byla jednoznačně nejrychlejší i ve 

sprintu na 4 kilometry klasicky. 
Ve stejném závodě bodovala Julie 
Kabrdová z SK Nové Město na 
Moravě, která skončila třetí. Zlato 
vybojoval v obřím slalomu i David 
Chroustovský a zlato patří i ša-
chistce Lucce Rybáčkové. Matyáš 
Havlík byl stříbrný v běžecké disci-
plíně na 3 kilometry volně. Mladé 
talenty podpořilo na sportovištích 

v Královéhradeckém kraji na 
dvacet tisíc fanoušků. Vlajkono-
šem výpravy Kraje Vysočina byl 
při zahájení hokejista Patrik Eliáš, 
který se na slavnostním ceremo-
niálu potkal například i s biat-
lonistou Ondřejem Moravcem 
nebo běžkyní na lyžích Kateřinou 
Neumannovou.
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Sportovci z Kraje Vysočina byli na olympiádě úspěšní. FOTO: ČOV

Králem Vysočiny na dětské olympiádě se stal Vladimír Srb
Dvě zlaté a jedna stříbrná medaile. 
Taková je bilance nejúspěšnějšího 
mladého sportovce z Kraje Vy-
sočina na letošní Olympiádě dětí 
a mládeže (ODM). Patnáctiletý 
orientační běžec získal v obou 
individuálních závodech zlatou 
medaili a vynikající formu potvrdil 
i ve štafetě, když s Hanou Vítkovou 
doběhli jako druzí.

„Vůbec jsem to nečekal. Zamě-
řuji se především na letní orien-
tační běh, ale ten kvůli covidu 
o rok posunuli. O to více jsem se 
připravoval na šampionát v Krá-
lovéhradeckém kraji. Je to vrchol 
zimní sezony, protože to byla 
moje poslední olympiáda,“ uvedl 
Vladimír Srb, který dominoval 
jak ve sprintu, tak na krátké trati. 
Svým působením úspěšně završil 
šestiletý cyklus, během kterého se 
zúčastnil čtyř ODM. Tři z nich byly 
zimní. Na své první byl už v devíti 
letech, o dva roky později už byl 
zlatý ve sprintu.

Vzor má Vláďa ve svých rodi-
čích. Orientační běh zkusil už ve 
čtyřech letech a porážel i starší 
soupeře. Jeho otec, Vladimír 
Srb starší, sbírá běžecké vavříny 

v kategorii veteránů. Vyhrál dva-
krát mistrovství světa v půlmarato-
nu a několikrát celý seriál závodů 
Běžec Vysočiny.
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Několikanásobný medailista Vladimír Srb s Hanou Vítkovou. Spolu ve štafetě brali stříbro. FOTO: KRAJ VYSOČINA


