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Lidé z Vyso iny se pustili 
do jarního úklidu

Jubilejního 10. ročníku jarního úklidu Vysočiny – 
akce Čistá Vysočina se letos zúčastnilo bezmála 
22 tisíc dobrovolníků. Přihlásili se do tradičního 
projektu Kraje Vysočina, aby během 14 dubno-
vých dnů uklidili stovky kilometrů prostranství 
kolem silnic, veřejných cest a více než 100 kilome-
trů břehů kolem řek Sázava a Oslava. 

„Za deset let se z Čisté Vysoči-
ny stala nejmasovější osvětová 
akce v našem kraji, která je je-
dinečná i v celorepublikovém 
měřítku,“ pochvaluje si radní 
Kraje Vysočina pro oblast ži-
votního prostředí a zemědělství 

Martin Hyský (ČSSD), který se 
společně s kolegy z Rady Kraje 
Vysočina o druhém dubnovém 
týdnu sám vydal na úklid. 

„Tady to dnes vypadalo jako 
na nějaké párty, protože jsme 
našli hodně plastových lahví 

od piva, plastu přibývá,“ svě-
řil se se svými zkušenostmi ná-
městek hejtmana pro 
oblast zdravotnic-
tví Vladimír No-
votný (ČSSD). 
„Loni bylo od-
padu víc, ale 
i přesto mě 
stále překva-
puje, kolik jsou 
toho lidé schop-
ni do  přírody vyho-
dit. Měli bychom se nad 
tím zamyslet,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro sociální oblast Pa-
vel Franěk (ANO 2011).

Do úklidu se zapojují školy, 
obce, dobrovolní hasiči, spol-

ky, ale také zaměstnanci 
firem. V minulém ro-

ce se podařilo Vy-
sočinu zbavit 82 
tun odpadků, ale 
situace se i dí-
ky předchozím 
ročníkům akce 

zlepšuje a zapoje-
ní dobrovolníci na-

cházejí odpadků rok 
od roku méně. Jak do-

padne letošní ročník, budeme 
vědět v závěru května. 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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ÚVODNÍ SLOVO

Ve vzduchu je jaro

Pavel Pacal (STAN + SNK ED), 
náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast regionál-
ního rozvoje, územního 
plánování a Fondu Vysočiny

Ve vzduchu je jaro. Je vidět všude 
po Vysočině. Začínají pučet stro-
my a příroda je plná nové energie. 
Energie, která podporuje dobrou 
náladu a optimistickou víru. Op-
timistické je také rozhodnutí kraj-
ského zastupitelstva podpořit už 
podruhé existenci desítek venkov-
ských prodejen. Oproti loňskému 
roku kraj uvolní za tímto účelem 
dvojnásobnou částku – připrave-
ny jsou čtyři miliony korun. Uvě-
domujeme si, že je to venkov, který 
je základním kamenem Vysočiny,  
a naše pozornost, kterou mu věnu-
jeme, je o to intenzivnější. Jinak ře-
čeno, chceme být v době hospodář-
ského i ekonomického růstu soli-
dární a pomoci k růstu úrovně kva-
lity života ve všech koutech našeho 
regionu.

Důkazem, že vedení Kraje Vy-
sočina jde v podpoře nejen venko-
va správným směrem, jsou desítky 
telefonátů od starostů, většinou nej-
menších obcí Vysočiny. Ti všichni 
jsou za krajskou podporu velmi rá-
di. Zároveň připomínají, že oblas-
tí, čekajících na obnovu, podporu 
a dofinancování, je kolem nás ví-
ce. Jsem za tuto bezprostřední zpět-
nou vazbu velice rád. Za nejdůle-
žitější osobně stále považuji fakt, 
že je to venkov, který nabízí reál-
né příležitosti pro vznik nových od-
větví, slouží jako zásobárna zdrojů 
a disponuje velmi ceněnou kvalit-
ní půdou. Krajská podpora projektů 
i služeb na venkově má především 
stabilizovat venkovské obyvatel-
stvo, zabránit vylidňování a vytvá-
řet zde pracovní příležitosti. 

Krásné jarní dny!

 O istou Vyso inu se letos v rámci 10. ro níku zasloužilo i vedení Kraje Vyso ina. Na silnici Jihlava – P íseka se o úklid postarali také lenové Rady Kraje 
Vyso ina (uprost ed) Martin Kukla, Pavel Fran k, Vladimír Novotný a Martin Hyský. FOTO: LIBOR BLAŽEK

video na 
novinykrajevysocina.cz
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Na místě 
budou otevřené 
ohně a opékací 

vidlice 
k zapůjčení. 

Proletí
  100letí

Stoletá
republika?

Nepůjde to
bez publika!

       17.00–19.00 v areálu staré nemocnice 
vedle autobusového nádraží v Jihlavě
             výstava, koncert, malování na obličej, 

projížďky na poníkovi, opékání, ... 
 

Oslavte s námi 100 let republiky i na dalších akcích:
 8. 6. Pelhřimov – Festival rekordů a kuriozit
 9. 6. Žďár nad Sázavou – Den Žďáru
 18. 8. Třebíč – Slavnosti tří kápí
 7. 9. Havlíčkův Brod – Dny evropského dědictví
 15. 9.  Jihlava – Velká oslava 100 let republiky 

15. 5.
Piknik v parku!

Buřty a jiné dobroty
na opékání s sebou! 

Možno koupit i na místě! 
Špekáček zdarma
pro prvních 100 
návštěvníků!

  www.mahler2000.cz  

   Mahler?
Hudba našeho
         srdce!

P ihlaste 
svou obec 
do sout že 

Vesnice roku 
2018

Líbí se vám ve vaší obci a my-
slíte si, že se máte čím pochlu-
bit? Je vaše obec venkovského 
charakteru a má do 7 500 oby-
vatel? Pak neváhejte a požádej-
te paní starostku či pana starostu 
o přihlášení vaší obce do letoš-
ního ročníku soutěže Vesnice ro-
ku. Obce oceněné v této soutěži 
mohou získat finanční odměnu 
ve výši od 400 tisíc korun. Celo-
státní vítěz a nositel titulu Vesni-
ce roku 2018 získá odměnu dva 
miliony korun a zapůjčení vozu 
Škoda Octavia combi G-Tec na 
dva roky zdarma.  Vítěz krajské-
ho kola navíc získává od Kraje 
Vysočina titul Vesnice Vysoči-
ny roku 2018, který s sebou nese 
i finanční benefit v podobě stoti-
sícového daru. 

Přihlášky do soutěže musí 
obce poslat do 30. dubna na ad-
resu ministerstva pro místní 
rozvoj. Podmínky účasti v sou-
těži i přihlášku najdete na webu 
www.vesniceroku.cz.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

VYSO INA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj

O K R E S  J I H L AVA
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Poje te s námi 
na výstavu 

Zem  živitelka
Kraj Vysočina se i v letoš-
ním roce bude účastnit celo-
státní výstavy Země živitelka 
v Českých Budějovicích. Ko-
ná se od 23. srpna do 28. srpna. 
„Pojeďte s námi a prezentujte 
své originální výrobky. Chceme 
dát možnost výrobcům z Vy-
sočiny prezentovat rozmanitost 
jejich nabídky a zažít atmosfé-
ru výstavy,“  zve radní pro ob-
last zemědělství a životního 
prostředí Martin Hyský (ČSSD) 
zájemce z řad zemědělců a po-
travinářů z Kraje Vysočina. Vy-
stavovatel nebude hradit žád-
né poplatky za účast, pouze 
si s sebou přiveze své výrob-
ky, které si bude sám prodávat 
po celou dobu výstavy. Zájemci 
o účast na Země živitelce mo-
hou do 21. května kontaktovat 
Jitku Merunkovu nebo Lenku 
Vondrovou z krajského odbo-
ru životního prostředí a země-
dělství na telefonních číslech 
564 602 365 nebo 562 602 209.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Další žádosti 
o kotlíkové 

dotace schváleny
O druhou vlnu kotlíkových do-
tací požádalo 2 445 zájemců. 
Rada Kraje Vysočina po peč-
livé kontrole schválila celkem  
2 158 žádostí. „Při pořízení 
nejekologičtějších typů zdro-
jů tepla mohou žadatelé zís-
kat dotaci ve výši 120 000 ko-
run. Pokud si vymění kotel li-
dé z Bystřice nad Pernštejnem, 
Humpolce, Pacova, Hradce ne-
bo Ledče nad Sázavou, bu-
de dotace jednorázově navýše-
na o částku 7 500 Kč,“ doplňu-
je náměstek pro regionální roz-
voj Pavel Pacal (STAN + SNK 
ED). Na výměnu starých kot-
lů na tuhá paliva s ručním při-
kládáním za nové ekologické 
zdroje tepla získal kraj z evrop-
ských fondů 238,8 milionu ko-
run. Z dotace je možné zapla-
tit  nákup automatických kotlů 
na uhlí a biomasu, automatic-
kých kotlů výhradně na bioma-
su, kotlů s ručním přikládáním 
výhradně na biomasu, plyno-
vých kondenzačních kotlů a te-
pelných čerpadel. Žadatelé mo-
hou zároveň žádat o proplacení 
výdajů souvisejících s instala-
cí nového kotle, jako jsou na-
příklad nákup radiátorů nebo 
rekonstrukce otopné soustavy. 
„Dotaci vyplatíme po výměně 
starého kotle za nový. Nejzaz-
ší termín pro uskutečnění ma-
jí lidé do konce srpna příštího 
roku,“ upozorňuje Pavel Pacal. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Kraj Vyso ina 
zve na Týden 

pro rodiny
Ve znamení rodinných a part-
nerských vztahů, které předsta-
vují základní stavební kámen 
pro spokojený život, se pone-
se 2. ročník Týdne pro rodiny. 
Poutavý program v sídle Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina se 
uskuteční ve dnech 21. až 23. 
května. „Zájemci se mohou tě-
šit na workshopy, semináře 
a na konferenci, kde předsta-
víme způsoby, jak na dobrých 
vztazích pracovat, jak je roz-
víjet, a jaká řešení mohou mít 
vztahy, které se ocitnou v pro-
blémech,“ informoval náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina 
pro sociální oblast Pavel Fra-
něk (ANO 2011) s tím, že ná-
vštěvníkům bude k dispozici 
lektorský tým odborníků, kteří 
se dlouhodobě vztahovou pro-
blematikou zabývají. Podrobný 
program najdete na Rodinném 
a sociálním portálu na kraj-
ských webových stránkách: 
www.kr-vysocina.cz/socialni-
portal.asp. STANISLAVA HOLBOVÁ

Obce mohou znovu 
získat dotace na

venkovské prodejny

Obce, které chtějí získat dota-
ci na venkovskou prodejnu, mo-
hou své žádosti podávat od 30. 
dubna do 30. května. Oproti loň-
skému roku navýšili krajští rad-
ní peníze v programu z dvou 
na čtyři miliony korun.  O gran-
tový program Venkovské prodej-
ny projevilo vloni zájem devade-
sát jedna obcí a padesát pět jich 
uspělo. Obecní obchod tak byl 
zachován například v obci Tři 
Studně na Žďársku či v obci Les-
ná na Pelhřimovsku. „Smyslem 
opětovného vyhlášení grantové-
ho programu Venkovské prodej-
ny není jen zachování možnos-
ti pro občany nakupovat v míst-
ním obchodě, ale také místa je-
jich pravidelného setkávání, což 
ocení zvláště senioři, případ-
ně maminky na mateřské dovo-
lené,“ vysvětluje náměstek hejt-
mana pro regionální rozvoj Pavel 
Pacal (STAN + SNK ED).

Dalším čerstvě vyhlášeným do-
tačním titulem je program Rozvo-
je vesnice, kde mohou letos obce 
žádat na obnovu místních komu-
nikací a souvisejících chodníků. 
Podmínkou programu je reali-
zace v místní části obce. Žádosti 
lze podat na krajský úřad v termí-
nu od 30. dubna až do 15. května.

„Nejoblíbenějším dotačním ti-
tulem v oblasti rozvoje venko-
va našeho kraje  dlouhodobě zů-
stává Program obnovy venkova 
Vysočiny,“ dodává Pavel Pacal.  
Jedná se o nesoutěžní program, 
obce do 1 500 obyvatel jen vy-
plní jednoduchou žádost, kterou 
do poloviny aktuálního roku pře-
dají na příslušnou obec s rozšíře-
nou působností.   EVA FRUHWIRTOVÁ

 Hejtman Ji í B hounek gratuluje k ocen ní starostovi T ebí e Pavlu Janatovi.
   FOTO: ARCHIV KRAJE VYSO INA

Známe spole ensky odpov dné 
organizace roku 2017 z Vyso iny
Potřetí ocenil hejtman 
Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek organizace, 
které dbají na dodr-
žování sociálních, 
environmentálních, etic-
kých a lidskoprávních 
zájmů svých zaměst-
nanců i zákazníků.

V polovině dubna si z Jihlavy 
Cenu hejtmana Kraje Vysoči-
na za společenskou odpověd-
nost za rok 2017 za první mís-
to ve čtyřech kategoriích 
odvezly společnos-
ti B:TECH, a. s., 
MANN + HU-
MMEL (CZ) 
v.o.s., MANN 
+ HUMMEL 
Service s.r.o., 
také Město 
Žďár nad Sá-
zavou a Střední 
průmyslová škola 
Třebíč.

„Cílem soutěže je zvý-
šit povědomí o problemati-
ce společenské odpovědnos-
ti a také prestiž organizací, 
které se jí zabývají a odráží ji 
ve svých každodenních činnos-
tech,“ připomněl hejtman Ji-
ří Běhounek (nez. za ČSSD). 
Do regionální soutěže se při-
hlásilo 29 firem a organizací se 
sídlem nebo místem působnosti 
na Vysočině. Dvanáct vítězů si 
z rukou hejtmana a krajských 

radních pře-
vzalo krásnou 

skleněnou plas-
tiku, kterou navrh-

li studenti Akademie – 
VOŠ, Gymn. a SOŠUP Svět-
lá nad Sázavou, a zároveň mo-
hou používat známku Držitel 
Ceny hejtmana Kraje Vysoči-
na za společenskou odpověd-
nost a také logo Ceny hejtmana 
Kraje Vysočina za společen-
skou odpovědnost. Vyhlášení 
čtvrtého ročníku soutěže při-
pravuje Kraj Vysočina na listo-
pad letošního roku.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Vyhráli anglickou sout ž.
 V lét  poletí do Velké Británie

Letošní ročník krajské sou-
těže S Vysočinou do Evropy 
ovládli žáci žďárského a no-
voměstského gymnázia. Abso-
lutně nejlepší výsledky v sou-
těži vynesly první místo sym-
patickému a tvůrčímu studen-
tovi novoměstského gymnázia 
Michalovi Starému, druhé 
místo patří Anně Švaňhalové 
a třetí Lucii Voráčkové, obě 
studují na Gymnáziu ve Žďáře 
nad Sázavou. „Pro trojici vítě-
zů jsou i letos připraveny le-
tenky směr Velká Británie, kde 
v létě absolvují dvoutýdenní 
intenzivní jazykový kurz ang-
lického jazyka v lokalitě East-
bourne,“ prozradila radní Kra-
je Vysočina pro oblast škol-
ství, mládeže a sportu Jana 
Fialová (ČSSD). 

Kromě dvacítky finálových 
otázek položených formou ang-
lického testu musela desítka nej-
úspěšnějších řešitelů ohromit po-
rotu svou prezentací na téma Tra-
diční výrobky z Vysočiny. Origi-
nalitě se meze nekladly, i přesto je 
zřejmé, že pokud se řekne Vyso-
čina, vždy boduje především pivo 
různých tradičních výrobců, lyže 
z Novoměstska, uzeniny tradič-
ních názvů a receptur, ale i kvalit-
ní havlíčkobrodské prádlo.

Další, v pořadí už 10. roč-
ník pořadatelé soutěže vyhlá-
sí opět na podzim. Pozvání 
k účasti bude tradičně adreso-
váno všem studentům středních 
škol v Kraji Vysočina. Více in-
formací o soutěži je k dispozici 
na www.ourregion.cz.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

 Výherci sout že S Vyso inou do Evropy. Zleva Anna Šva halová, Mi-
chal Starý a Lucie Vorá ková. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSO INA
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Hejtmanství pokra uje v modernizaci krajských nemocnic
V letošním roce mají stava-
ři dokončit modernizaci inter-
ního pavilonu Nemocnice Jih-
lava a do konce roku má v No-
vém Městě na Moravě vyrůst 
nový pavilon s dětským oddě-
lením. K nepatrnému výčtu in-
vestic do zdravotnictví v Kraji 
Vysočina se přidává kompletní 
modernizace stravovacího pro-
vozu jihlavské nemocnice ne-
bo zřízení nového výdejního 
místa léků v Nemocnici Pel-
hřimov.

„Předpokládáme, že v Jihla-
vě začneme nemocniční jídel-
nu opravovat příští rok na jaře. 
Náročná rekonstrukce bude pro-
bíhat za provozu, ale jiná vari-
anta nebyla možná,“ informoval 

hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD). Celko-
vé náklady se odhadují na bez-
mála 130 milionů korun – pů-
jdou z krajského rozpočtu. „Do-
jde k výměně oken, zateplení, 
výměně střešní krytiny a výta-
hů. Zásadní je kompletní výmě-
na technologie gastro provozu 
tak, aby kapacita jídelny vysta-
čila také pro připravovaný do-
mov seniorů v areálu nemocni-
ce,“ doplnil náměstek hejtma-
na pro oblast financí a majetku 
Martin Kukla (ANO 2011). 

Nové výdejní místo lék  
v Nemocnici Pelh imov
Mělo by vzniknout ještě letos – 
blízko klíčovým ambulancím. 

Své místo najde v hlavní bu-
dově nemocnice v 1. patře, kde 
jsou aktuálně sklady a hala pro 
dopravu materiálu a pacientů. 
Výdejna bude přímo navazovat 
na hlavní komunikační trasu 
a nemocniční atrium. „Snahou 
je zvýšit komfort pacientů a ta-
ké dosáhnout vyššího záchytu 
receptů vystavených v nemoc-
nici,“ vysvětlil náměstek hejt-
mana pro oblast zdravotnic-
tví Vladimír Novotný (ČSSD). 
„Projektové a následně staveb-
ní práce by se měly stihnout 
ještě letos. Odhadované inves-
tiční náklady dosahují čtyř mi-
lionů korun,“ uzavřel Martin 
Kukla. 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

21. 5.  workshop Konflikty 
ve vztahu a jejich ešení

22. 5.  seminá  Využijeme aser-
tivní p ístup v rodinné 
komunikaci?

23. 5.  Seminá  Životní mapy
24. 5.  Konference Harmoniza-

ce rodinných a partner-
ských vztah .

Všechny pot ebné informace, 
v etn  formulá e žádosti a dal-
ších souvisejících dokumen-
t  ke všem aktuáln  vyhláše-
ným dota ním program m, na-
leznete na ww.kr-vysocina.cz 
v sekci eDotace. 

 Nov  zrekonstruovaná patra interního pavilonu jihlavské nemocnice 
zvyšují komfort pacient m i zdravotník m.  FOTO: NEMOCNICE JIHLAVA 

Ocen ní

Ve ejný sektor obce

1. M sto Ž ár nad Sázavou

2. M sto T ebí

3. M sto Humpolec

Ve ejný sektor ostatní

1.  St ední pr myslová škola 

T ebí

2.  Zoologická zahrada Jihlava, 

p ísp vková organizace

3.  Gymnázium Chot bo

Soukromý sektor 
do 250 zam stnanc
1. B:TECH, a. s.
2. General Logistics System 
Czech Republic s. r. o.
3. Houfek a. s.

Soukromý sektor 
nad 250 zam stnanc
1.  MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s., 

MANN + HUMMEL Service s. r. o.
2.  První brn nská strojírna Velká 

Bíteš, a. s.
3. ICOM transport a.s.
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Opravy krajských silnic spolknou p es miliardu
Vládou prošel návrh na rozdělení čtyř miliard 
korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
a Kraj Vysočina je připravený na silnicích 
II. a III. tříd napříč regionem prostavět všech 
bezmála 358,5 milionu korun, které stát Vysočině 
slíbil poskytnout.
„Máme připravený seznam 47 
akcí za 574 milionů korun. Zá-
leží na podmínkách čerpání, 
poté rozhodneme, jaké zámě-
ry budeme realizovat,“ uvedl 
hejtman Kraje Vysočina Ji-
ří Běhounek (nez. za ČSSD) 
s tím, že díky státním prostřed-
kům bude moci kraj z vlast-
ních zdrojů opravit řadu dal-
ších silnic, které by jinak čeka-
ly do dalších let.

Celkem do oprav a moderni-
zací krajských komunikací pů-
jde téměř 1,2 miliardy korun. 
„Z evropských fondů máme 
získat přibližně 350 milionů, 
od státu zmiňovaných přes 358 
milionů a z vlastních zdrojů 
jsme připraveni uvolnit dalších 
zhruba 450 milionů korun,“ 
přiblížil radní Kraje Vysočina 

pro oblast dopravy Jan Hyliš 
(ČSSD).

Státní prostřed-
ky pomohou 
s opravou 
6,5kilo-
metro-
vého 
úseku 
silnice 
II/344 
z Hav-
líčkova 
Brodu přes 
Dolní Krupou 
až do Rozsochatce, 
průtahu obcí Pavlov na Žďár-
sku nebo dvou úseků na silnici 
II/132 mezi obcemi Žirovni-
ce a Léskovec na Pelhřimov-
sku. Evropské peníze částečně 
zafinancují například opravu 

Brněnského mostu v Jihlavě, 
silnici II/360 Třebíč–Střítež 
nebo rekonstrukci silnice 
II/150 Pavlíkov–Leštinka 
na Havlíčkobrodsku. 

„O konkrétních krajských 
investicích bude rozhodovat 
během roku Rada Kraje Vy-
sočina. V roce 2017 opravil 
Kraj Vysočina vlastní silnice 

za téměř jednu miliardu ko-
run,“ doplnil náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro ob-
last financí a majetku Martin 
Kukla. MONIKA BROTHÁNKOVÁ 

Horácké divadlo zahájilo 
p edprodej na novou sezónu

Vstupní foyer budovy Horác-
kého divadla Jihlava postupně 
mění svou tvář. Stavební práce 
za 12 milionů korun jsou u kon-
ce a od dubna tady funguje nová 
pokladna. „Hned po přestěhování 
je pokladna plně vytížená, zača-
li jsme totiž prodávat předplatné 
na příští sezónu. Zájemci o před-
platné bez dopravy mohou od le-
tošní sezóny abonentku na 79. se-
zónu na pokladně vyřídit, rovnou 
si ji zakoupit a odnést vytištěnou 
během jedné návštěvy. Pokladnu 
najdou hned za vchodem do pa-
sáže divadla, u vstupu na malou 
scénu,“ informovala Mirka Kví-
čalová z Horáckého divadla.

Dřívější kavárna v prvním pat-
ře se proměnila na víceúčelovou 
Zkušebnu pro herce, ale v plá-
nu je i další využití. „Chystáme 
se tam pořádat kurzy a seminá-
ře pro veřejnost. Ve hře jsou na-
příklad baletní hodiny pro do-
spělé, pohybová i dramatická 
průprava pro děti nebo třeba ta-
ké hlídání dětí s programem bě-
hem odpoledních představe-
ní pro rodiče,” prozradil ředitel 
divadla Ondrej Remiáš. Z prv-
ního patra se kavárna přesune 

do přízemí. „Ve výběrovém říze-
ní její provoz získala společnost 
Gustav Mahler s. r. o., která mě-
la za úkol navrhnout originální 
koncept, jak bude kavárna vyba-
vená a jak bude fungovat,“ dopl-
nila náměstkyně hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast kultury Jana 

Fischerová (ODS). Přípravy bu-
dou trvat do konce letošní diva-
delní sezóny, proto se předpoklá-
dá, že první kávu si návštěvníci 
dají v září se startem nové 79. di-
vadelní sezóny, která nese podti-
tul Československá.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Zájem o domácí hospicovou pé i stoupá
Pomoct lidem s nemoc-
ným nebo umírajícím 
členem rodiny a zajistit 
v rodinných podmín-
kách odpovídající péči. 
To je cílem domácí hos-
picové péče, kterou 
Kraj Vysočina podpo-
ruje od roku 2010.

Ať už jsou to odlehčovací služ-
by, zdravotnické úkony, za-
pojení lékařů nebo půjčování 

speciálních pomůcek, na území 
Kraje Vysočina služby domácí-
ho hospice nabízí sedm posky-
tovatelů. Zatímco v roce 2016 
o specializovanou pomoc s do-
mácí péčí v posledních dnech 
života svých blízkých požáda-
lo 315 klientů, v roce 2017 už 
poskytovatelé evidovali 426 po-
mocí. „Stejně jako vloni bu-
de na činnost domácí hospico-
vé péče uvolněno více než deset 
milionů korun,“ říká náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast sociálních služeb Pavel 

Franěk (ANO 2011). Hejtman-
ství je připraveno podpořit fi-
nancování úvazků pracovní-
ků poskytujících přímou péči 
klientům. „Jedná se až o čtyři-
cet dva tisíc korun měsíčně, což 
je o deset tisíc více než v loň-
ském roce,“ přibližuje náměs-
tek Pavel Franěk.

Kraj Vysočina podporuje po-
skytování hospicové péče os-
mým rokem a náklady jednot-
livých poskytovatelů se ročně 
pohybují kolem 20 milionů ko-
run. Velkou pomocí je funkční 
síť domácí ošetřovatelské péče, 
odlehčovacích služeb, spolu-
práce s nemocnicemi i s prak-
tický mi lékaři. Kraj na služby 
hospicové a domácí hospico-
vé péče uvolní v roce 2018 cel-
kem 11,2 milionu. „Za klíčový 
úspěch považuji, že růst zapo-
jení lékařů na Třebíčsku a No-
voměstsku umožňuje umíra-
jícím prožívat poslední chví-
le doma i s vysokou intenzitou 
zdravotní péče a téměř všechny 
problémy související se zdra-
votním stavem jsou zvládnutel-
né bez hospitalizace v nemoc-
nici. Naším cílem je, aby se to 
stalo v Kraji Vysočina samo-
zřejmostí,“ zdůrazňuje Pavel 
Franěk.

  EVA FRUHWIRTOVÁ

 Jediná profesionální scéna na Vyso in  m ní sv j interiér.
 FOTO: ARCHIV KRAJE VYSO INA

Pozvánka 
na Pochod 

srdcem Vyso iny
Výročí 80 let novoměstské ne-
mocnice a 70 let společnosti 
MEDIN, která vyrábí zdravot-
nické potřeby a implantáty, si 
v Novém Městě na Moravě 
připomenou obnoveným turi-
stickým pochodem 19. květ-
na. Akce je určená pro rodiny 
s dětmi a tomu bude přizpůso-
bena většina tras, které pove-
dou Ochozou a okolím města. 
Připravena bude i padesátiki-
lometrová trasa, která naváže 
na původní turistický pochod, 
jehož první ročník se uskuteč-
nil v dubnu roku 1968. Start 
a cíl bude na parkovišti pod 
sjezdovkou na Harusáku a pro 
účastníky je připravený také 
bohatý doprovodný program. 
Výtěžek z pochodu podpoří 
činnost Nadačního fondu No-
vého Města na Moravě. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Máme nové mistry 
rukod lné výroby

Seznam Mistrů tradiční ruko-
dělné výroby Kraje Vysoči-
na se rozrostl o další tři jmé-
na. V polovině dubna převza-
la ocenění v třebíčském Muzeu 
Vysočiny  Marie Žilová a je-
jí dcera Eva Jurmanová z No-
vého Veselí za tradiční tech-
niky a postupy při zpraco-
vání zmenšených součástek 
lidových krojů. Třetím z vy-
znamenaných je kameník Jaro-
slav Fieger ze Světlé nad Sáza-
vou. Titul mistra řemeslné vý-
roby získal za řemeslný um při 
zhotovování výrobků z kame-
ne, mimo jiné i obilních mlýn-
ků a sekeromlatů.

Seznam Mistrů tradiční ruko-
dělné výroby Kraje Vysočina 
vede krajská příspěvková orga-
nizace Muzeum Vysočiny Tře-
bíč, pod kterým funguje Regio-
nální pracoviště tradiční lidové 
kultury Kraje Vysočina. To zá-
roveň přijímá a hodnotí návr-
hy na udělení titulu a následně 
zapsání nových mistrů na tento 
prestižní seznam.

 EVA FRUHWIRTOVÁ 

Poslední premiéru letošní sezóny odehrají herci 5. kv tna. Autor-
ská hra Jediný život, kterou p ímo pro krajské divadlo napsala Alžb -
ta Michalová, je poctou básníku, vyso inskému knížeti eské poezie 
Janu Zahradní kovi. U p íležitosti premiéry bude slavnostn  zaháje-
na Putovní výstava fotografií ze života osob s mentálním postižením 
projektu Pomáháme fotografiemi.

Poskytovatelé Domácí hospicové pé e na území Kraje Vyso ina

1)  Domácí hospic Vyso ina 
Nové M sto na Morav , 
St edisko hospicové pé e 
Jihlava pokrývá území Jih-
lava s možným p esahem 
na Tel sko, St edisko hos-
picové pé e Nové M sto 
na Morav  s pracovišt m 
ve Velkém Mezi í í pokrý-
vá území Ž ár nad Sáza-
vou, Nové M sto na Mora-
v , Byst ice nad Pernštej-
nem, Velké Mezi í í

2)  Oblastní charita Havlí k v 
Brod – území Havlí k v Brod, 
Chot bo , Sv tlá nad Sáza-
vou, Humpolec

3)  Oblastní charita Pelh imov – 
území Pelh imov, Pacov

4)  Diecézní charita Brno, Oblast-
ní charita Jihlava – území Jih-
lava, Tel

5)  Diecézní charita Brno, Oblast-
ní charita T ebí  – území T e-
bí , Moravské Bud jovice, Ná-
m š  nad Oslavou

6)  Diecézní charita Brno, Ob-
lastní charita Ž ár nad Sáza-
vou - území Ž ár nad Sáza-
vou, Nové M sto na Morav , 
Byst ice nad Pernštejnem, Vel-
ké Mezi í í

7)  Sdílení o.p.s. Tel  – území Tel  
a 20 km od Tel e

Slavný francouzský kucha  p edával zkušenosti student m z Vyso iny
Deset kuchařských týmů z Vy-
sočiny, dva ze slovenské Nit-
ry a jeden z francouzské Re-
meše se začátkem dubna utka-
lo o titul Kuchař Vysočiny 
Junior 2018 open. Jejich gast-
ronomické počiny na půdě Ob-
chodní akademie a Hotelové 
školy Havlíčkův Brod hodnotil 
mimo jiné slavný francouzský 
michelinský šéfkuchař Phili-
ppe Mille. Porota nakonec roz-
hodla, že hlavní jídlo – vepřo-
vou panenku na mandlích s dý-
ňovým pyré – připravil nejlépe 
Samuel Gažo z Nitry a předkrm 
– carpaccio z křupavé zeleniny 
s uzeným lososem a sorbetem 
ze zelených jablek a Becherov-
ky – Clément Cendra z Remeše.

Ve stanovených 45 minu-
tách měl vždy jeden kuchař ze 
dvojice za úkol připravit stude-
ný předkrm a druhý pak hlavní 
chod včetně omáčky a přílohy. 
Odborná  porota hodnotila nejen 
chuť a vůni připraveného jídla, 

ale také originalitu, kuchařské 
zpracování a vlastní prezentaci 
na talíři. „Studenty z Vysočiny 

sleduji poslední tři roky – také 
na své gastrosoutěži ve Francii 
– a musím říct, že jejich úroveň 

soustavně stoupá,“ prozradil 
Philippe Mille. „Velké plus vi-
dím v získání cenných zkuše-
ností. Žáci se mohou porovná-
vat s kolegy z partnerských re-
gionů a navíc si vyslechnout 
cenné profesionální rady z úst 
renomovaných kuchařů,“ ne-
chala se slyšet krajská radní 
pro oblast školství Jana Fialová 

(ČSSD), která převzala roli po-
rotkyně. 

Z vysočinských studentů si 
nejlépe vedl Jakub Karbusic-
ký z Havlíčkova Brodu s třetím 
místem za hlavním pokrm a je-
ho spolužák Lukáš Martínek 
za druhé místo v kategorii stu-
dený předkrm. 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

 Šéfkucha  Philippe Mille va í s radní Janou Fialovou.  
 FOTO: ARCHIV KRAJE VYSO INA

Výsledky sout že Kucha  Vyso iny Junior 2018 open:

Hlavní pokrm:
1. místo – Samuel Gažo (SŠ gas-
tronómie a cestovného ruchu Nitra)
2. místo – Mélissa Fagotin (Lycée 
des métiers Gustave Eiffel, Reims)
3. místo – Jakub Karbusický 
(OA a HŠ Havlí k v Brod)
 

Studený p edkrm:
1. místo – Clément Cendra (Lycée 
des métiers Gustave Eiffel, Reims)
2. místo – Lukáš Martínek (OA 
a HŠ Havlí k v Brod)
3. místo – Adam Paulis (SŠ gastro-
nómie a cestovného ruchu Nitra)
 

Cena ud lená Philippem Millem:
Hlavní pokrm – Monika Je ábková (OA a HŠ T ebí )
Studený p edkrm – Clément Cendra (Lycée des métiers Gustave 
Eiffel, Reims)

 Nap í  regionem bude Kraj Vyso ina investovat peníze do oprav silnic. FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ
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EU fond: 

350 milion , 

stát: 358 milion , 

Kraj Vyso ina: 

450 milion

video na 
novinykrajevysocina.cz
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Udržitelný rozvoj

Miloš Vystrčil, 
zastupitel 
Kraje Vysočina, 
senátor (ODS)

Když se hovo-
ří o udržitelném rozvoji, máme 
zpravidla na mysli takový typ 
rozvoje, který nezatíží budoucí 
generace nad rámec již existují-
cích problémů. Spíše naopak se 
počítá s tím, že udržitelný roz-
voj obce, kraje, státu by měl 
vést k postupnému zlepšová-
ní životních podmínek v dotče-
ném území.

V souladu s tím platí, že po-
kud chcete něčeho dosáhnout, 
něco fungujícího vytvořit, ne-
stane se tak ze dne na den, ale 
bývají za tím zpravidla měsíce 
a roky usilovné práce.

Možná se někteří ptají, kam 
tím svým zdůrazňováním tako-
výchto jednoduchých a samo-
zřejmých věcí směřuji. Prozra-
dím Vám to, směřuji k jediné-
mu. 

Pokud totiž máme jako spo-
lečnost mít do budoucna šanci 
se úspěšně rozvíjet a tvořit, po-
tom se nemůžeme v zásadních 
věcech při svých rozhodnutích 
rozhodovat podle hesla ode zdi 
ke zdi. Nemůže to být tak, že 
co jeden zavede, to druhý zruší. 
Co jeden prosadí, to druhý utlu-
mí. Co jeden osvobodí, to druhý 
zreguluje. Ani ta nejbohatší ze-
mě na světě si totiž nemůže do-
volit neustále měnit například 
školský, sociální nebo zdravot-
ní systém nebo třeba energetic-
kou či dopravní koncepci. 

Na obcích, městech i krajích 
se nám to celkem daří. Zastupi-
telstva na sebe ve své práci na-
vazují a až na výjimky se věci 
příliš koncepčně nemění. Bohu-
žel na té úrovni nejvyšší se po-
řád těmito jednoduchými pravi-
dly řídit nedokážeme.

Na exekucích nesmí 
bohatnout druzí

Jaromír Kalina,
zastupitel 
Kraje Vysočina 
(KDU-ČSL)

Sice se mluví o růstu životní 
úrovně, ale také roste počet li-
dí v exekuci. Je jich skoro 900 
tisíc, a nepřímo to zvyšuje pro-
past chudých a bohatých. Ne-
jde o to odpustit nezodpověd-
ným lidem žití na dluh. Ale 
jde o to, aby kvůli jízdě na čer-
no v MHD a prodlení z poku-
ty někdo nepřišel o tisíce a aby 
se na něm neobohatili exeku-
toři. Na Vysočině na tom ne-
jsme tak zle, ale i zde exekuto-
ři loni vymáhali 9 miliard korun 
(skoro rozpočet kraje). Řada li-
dí si pořídí něco na splátky, ne-
stačí splácet, přebíjí dluh dlu-
hem a neplatí upomínky. I pro-
to jsem v zastupitelstvu kraje 
usiloval o dorovnání příspěvků 
Občanské poradně Jihlava, kte-
rá tyto problémy bezplatně řeší. 
Včetně třeba rekordního dlužní-
ka s 52 věřiteli. Celé téma mu-
sí mít komplexní řešení. Počí-
naje Občanskou poradnou, so-
ciálními pracovníky v terénu 
a konče spoluprací s obcemi 
či firmami, které dlužníky za-
městnají. Je třeba bojovat s li-
chvou a prosazovat výuku fi-
nanční gramotnosti. Vysočina 
by také měla mít svůj krajský 
soud, aby se i exekuce řešily te-
ritoriálně. Promíjet plošně dlu-
hy nelze. To by bylo nefér vů-
či těm, kdo na dluh nežijí. Ale 
stejně nefér je, aby na bídě jed-
něch bohatli druzí. Je třeba najít 
rozumný střed.

Významné b eznové události 
a jak si je v sou asnosti p ipomínáme

Kamil Vejvoda, 
zastupitel Kraje 
Vysočina 
(KSČM)

Letošní březen byl mrazivý, 
jako události, které si v břez-
nu připomínáme. Sluncem za-
lité nebylo ani dění na naší po-
litické scéně – demonstrace, 
vyjednávání o vládě, vyhoš-
ťování velvyslanců. V závěru 
měsíce pak byli u příležitos-
ti Dne učitelů oceněni nejlep-
ší pedagogové. I jim patří mé 
zamyšlení. 

15. březen je jedním z dat 
připomínajícím tragické udá-
losti ČR. Výročí obsazení Čes-
koslovenska německou ar-
mádou nelze přehlížet. Le-
tos, ve velmi hektické době, 
šlo toto smutné výročí stra-
nou. Mezi studenty i pedago-
gy rezonovalo jiné téma Vyjdi 
ven. Nejen učitelé, ale i sdě-
lovací prostředky se nechali 
ovlivnit voláním po demokra-
cii a 15. března se jen v má-
lokteré škole našel čas na při-
pomenutí smutného výročí.
Březen je také období, kdy si 

připomínáme blížící se konec 
2. světové války. V našem kra-
ji operovaly partyzánské sku-
piny ukryté v lesích od Vilé-
mova až po Žďár nad Sázavou. 
Pietní místa k uctění památ-
ky partyzánů jsou vybudová-
na v Cikháji, Koníkově nebo 
v Leškovicích. V Leškovicích, 
kde zemřeli členové partyzán-
ské skupiny Mistr Jan Hus, 
proběhl 27. března pietní akt. 
Bylo to důstojné, včetně popi-
su události a naléhavého vo-
lání po nepřehlížení ze strany 
mládeže a jejich učitelů. Volá-
ní to bylo zbytečné, účast stu-
dentů se nekonala. Musíme se 
smířit s tím, že studenty spí-
še oslovilo připomenutí tibet-
ského březnového Národního 
povstání včetně vyvěšení ti-
betské vlajky. Tak jsem to vi-
děl při své cestě do Chotěbo-
ře na tamní budově gymnázia. 
Snad profesoři provedli své 
svěřence čínskou a tibetskou 
historií správně a ve všech 
souvislostech a návaznostech 
na ČR.

Čas přinese další události. 
Uvidíme, jakých reakcí a ko-
mentářů se dočkáme.

Nikdo cizí nás nespasí 
Miroslav 
Houška,  
zastupitel 
Kraje Vysočina
(KDU-ČSL)

Vždy říkám, že nestačí jen ně-
co vybudovat, ale důležitější 
je mít představu, jak vybudo-
vané dílo či nabízenou službu 
udržím v provozu. Týká se to 
třeba letiště v Jihlavě-Henčo-
vě, krajských nemocnic, ale 
i transformace ústavů sociální 
péče.  Snadno se řekne: „Pojď-
me budovat, máme k dispozi-
ci dotace.“ Ale na naše po-
tomky, kterým necháváme 
vyšší provozní výdaje, se už 
nemyslí. Při slibu velkých in-
vestic také máme velká oče-
kávání střídaná často zklamá-
ním. Příkladem jsou investice 
za 95 miliard, která u nás po-
dle slov prezidenta Zemana 

měla utratit Čína. Zatím jde 
o necelých 20 miliard, a to 
navíc od skupiny CEFC, kte-
ré několik projektů krachuje 
a jejíž člověk je v Číně vyšet-
řován. V pozadí všeho je bo-
hužel totéž marné očekávání, 
že odněkud někdo přijde a za-
chrání nás. Později se ukáže, 
že dotyčný za své dotování ta-
ky něco chce, třeba vliv. Ane-
bo vliv nechce, ale nepřímo li-
kviduje naší výrobu. Takže už 
se u nás nevyplatí dělat nejen 
textil, ale ani ocel či betono-
vé dílce pro zahradní krb, jak 
jsem se dozvěděl. Vše se dě-
lá v Číně. A promrhává se po-
tenciál našich lidí, kteří by 
to uměli vyrobit kvalitněji, 
i když ne levněji. Jediným ře-
šením je nečekat na spásu od-
jinud a podpořit českou prá-
ci a české výrobky. A také víc 
věřit sami sobě, hospodařit 
rozumně a nezadlužovat se.

Kraj Vyso ina podpo í 
dobrovolnictví 

Pavel Franěk,  
náměstek 
hejtmana 
Kraje Vysočina 
(ANO 2011)

Kraj Vysočina se dlouhodo-
bě podílí na spolufinancování 
dobrovolnických center. V le-
tošním roce bychom se rádi 
zaměřili i na osvětu a koordi-
naci dobrovolnictví, a to pro-
střednictvím evropského pro-
jektu Podpora a rozvoj so-
ciální práce v Kraji Vysočina.  
Chceme veřejnosti dobrovol-
nictví představit a vysvět-
lit, že nejde o ošetřovatelské 
úkony, ale o popovídání, do-
provod na procházku, čtení či 
jiné aktivity pro seniory ne-
bo nemocné. Zatímco odbor-
nou péči zajišťují zdravotní-
ci a pracovníci v sociálních 
službách, tak dobrovolníci 
přinášejí klientům nové pod-
něty a radost ze života. Znač-
nou měrou tak mohou pozi-
tivně ovlivnit jejich zdravotní 
stav či průběh léčby. Dobro-
volníci pomáhají v domovech 

pro seniory, v nemocnicích 
a také v sociálně slabých ro-
dinách či v zařízeních pro 
zdravotně postižené. Ochot-
ní sousedé pak pomáhají star-
ším lidem s nákupem a se za-
řizováním na úřadech. Spo-
lečný čas strávilo spousta 
opuštěných seniorů v pobyto-
vých zařízeních na Vysočině 
s dobrovolníky prostřednic-
tvím projektu Českého roz-
hlasu Vnoučata na přání.

Za uplynulý rok na Vyso-
čině odpracovalo 1 365 dob-
rovolníků  celkem 52 886 ho-
din v sociálních a zdravotních 
službách. Není to málo, ale rá-
di bychom tato čísla neustále 
zvyšovali  a posilovali spole-
čenskou prestiž dobrovolnic-
ké práce. Máte-li chuť připojit 
se k dobrovolníkům v našem 
kraji, rádi vám poskytneme 
informace na krajském úřadě 
na odboru sociálních věcí či 
je najdete na www.kr–vysoci-
na.cz/socialniportal.asp  pod 
upoutávkou Dobrovolnictví. 

Těším se na spolupráci 
s Vámi.

Památky na Vyso in  chystají 
na novou sezónu adu novinek
Nová návštěv-
nická sezóna je tady 
a Vysočina se těší 
na turisty, příznivce 
sportu i objevitele his-
torie. A přináší hned 
několik novinek, které 
potěší nejen rodiny 
s dětmi.

Například na krajském hradě 
Roštejn v lesích nedaleko Tel-
če připravují úplně novou zmo-
dernizovanou část prohlídko-
vé trasy B. „Návštěvníci zjistí, 
jak těžká je taková lovecká puš-
ka, do okolní krajiny se podíva-
jí dalekohledem a nasají atmo-
sféru nočního lesa. Děti se pak 
můžou těšit na model mraveni-
ště, které budou moci do detai-
lu prozkoumat,“ prozradila ná-
městkyně hejtmana pro oblast 
cestovního  ruchu Jana Fische-
rová (ODS) s tím, že interaktiv-
ní prohlídka se má otevřít za-
čátkem letních prázdnin. 

To hrad Kámen vstupuje 
do nové sezóny s novými ex-
ponáty. Expozice jednosto-
pých vozidel se rozšíří o dal-
ší výstavní prostor a mezi ex-
ponáty se nově objeví raritní 

motocykl ČZ 500 z roku 1938 
nebo motokolo ČZ Orion Ci-
ty z roku 1996. „Největším ta-
hákem však bude unikátní Če-
chie z roku 1928, což byl nej-
delší sériově vyráběný motocy-
kl na světě," prozradil Ondřej 
Hájek, ředitel Muzea Vysočiny 
Pelhřimov, které krajskou pa-
mátku spravuje.

Vysočinské hrady a zám-
ky budou letos slavit 100 let 
od vzniku ČSR. Na Státním 
zámku v Náměšti nad Osla-
vou připravují speciální vý-
stavu, která představí život 
na zámku v době první repub-
liky, a na zámku ve Světlé nad 
Sázavou otevřou 2. června no-
vou prohlídkovou trasu nejen 
s prvorepublikovou módou. 
Více o jednotlivých akcích na 
www.vysocina100let.cz.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Plné zn ní podmínek výb rového ízení je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná místa. Lh ta pro podání p ihlášek kon í 21. 5. 2018 
ve 12.00 hodin. Obálku je t eba z eteln  ozna it slovy: „Muzeum Vyso iny Havlí k v Brod – výb rové ízení editelka/ editel – neotví-
rat“ a podat prost ednictvím podatelny nebo poštou na adresu Krajský ú ad Kraje Vyso ina, Žižkova ul. 57, 578 33 Jihlava. Na pozd ji 
doru ené nebo neúplné p ihlášky nebude brán z etel.

Více informací: Ivana Schallnerová, tel. 564 602 409, schallnerova.i@kr-vysocina.cz. 

Výb rové ízení
požadujeme:
 vysokoškolské vzd lání v magisterském nebo bakalá ském studijním programu
 orientace v oblasti muzejnictví a všeobecný kulturní p ehled
 znalost fungování a  nancování p ísp vkových organizací
 zkušenosti s vedením lidí, organiza ní a ídící schopnosti
 komunika ní a vyjednávací dovednosti, schopnost navázat a udržovat intenzívní 

spolupráci s organizacemi a institucemi p sobícími na úseku kultury

výhodou:
 aktivní znalost anglického nebo n meckého jazyka 
 zkušenosti s ízením organizace muzejního typu

nabízíme:
 platové za azení dle na ízení vlády . 341/2017 Sb.
 pracovní pom r na dobu neur itou
 nástup možný nejd íve b hem ervna 2018

Rada Kraje Vyso ina
vyhlašuje výb rové ízení na obsazení 

vedoucího pracovního místa 
editelky/ editele

Muzea Vyso iny Havlí k v Brod, 
p ísp vkové organizace

Plné zn ní personální inzerce je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa. P ihlášku k výb rovému ízení podejte prost ednictvím podatelny 
nebo poštou na adresu Krajský ú ad Kraje Vyso ina, Žižkova ul. 57, 587 22 Jihlava nebo e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz. 
Více informací Jana in árová, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

požadujeme:
 st ední vzd lání s maturitní zkouškou
 výbornou znalost eského jazyka
 uživatelskou znalost MS Of  ce, organiza ní a komunika ní schopnosti
 znalost zákona . 129/200 Sb.
  idi ské oprávn ní skupiny „B“, schopnost a ochotu ídit služební vozidlo pro 
výkon práce

výhodou:
 zkušenosti na obdobné pozici
 zkušenosti se spisovou službou GINIS

nabízíme:
 pracovní pom r na dobu neur itou
 p edpokládané zahájení pracovního pom ru v ervnu 2018
 plný pracovní úvazek, 8. platovou t ídu
 možnost nadtarifních a mimo ádných složek platu
 trvalou podporu profesního a osobního r stu, podporu k zapracování
 pozici vhodnou i pro absolventy

ú ednice/ú edník na úseku 
organizace práce
odboru školství, mládeže a sportu

s místem výkonu práce 
V žní 28, Jihlava

editel Krajského ú adu  Kraje Vyso ina
vyhlašuje dle § 7 zákona 
. 312/2002 Sb., výb rové ízení na pozici:

P ihlášku v písemné podob  je nutno doru it tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozd ji 3. 5. 2018 do 12.00 hodin.

 Nejbližší akcí na hrad  Kámen budou 28. a 29. dubna arod jnické 
prohlídky pro d ti. FOTO: ARCHIV VYSO INA TOURISM

 Nejv tším tahákem od letošní sezóny na hrad  Kámen bude uni-
kátní echie (Böhmerland) z roku 1928. FOTO: MUZEUM VYSO INY PELH IMOV
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Tajenku k ížovky zasílejte do 21. kv tna na e-mailovou adresu: tajenkyNKV@regvyd.cz. Do p edm tu elektronické zprávy uve te „k ížovka - Kraj Vyso ina“. T i vylosovaní výherci 
získají hodnotné  v cné ceny z Kraje Vyso ina. Zn ní tajenky z minulého ísla: Jarom ice nad Rokytnou. Jména výherc  zve ejníme v následujícím ísle.  Výherci minulé k ížovky: 
Jana Prokešová, Vlastimil Vondrejs a Zden k Liška. Výherc m blahop ejeme!

Letos se už pošesté Jihlava zapojí do celorepublikové kampan  Do práce na kole. Kampa  op t organizuje spolek SLIBY – CHYBY a hlavním partne-
rem je m sto Jihlava a hlavní cenu do sout že v noval Kraj Vyso ina. Cílem akce je motivovat ve ejnost, aby jako dopravní prost edek po m st  použí-
vala jízdní kolo nebo jinou bezmotorovou formu dopravy. Letošní motto v Jihlav  je (zn ní v tajence) a je dvojnásob platné, protože je uzav en Brn n-
ský most. Na kole to ale bude v pohod … 

KŘÍŽOVKA O CENY

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

O evropské dotace pro Kraj Vyso ina se stará Projektová kancelá  
Kraj Vysočina získal 1,3 
miliardy korun z evrop-
ských fondů na 48 
projektů – to je výsle-
dek práce Projektové 
kanceláře Kraje 
Vysočina za rok 2017.

Vedle toho zajišťuje servis při 
realizaci veřejných zakázek. 
Od letošního roku Projektová 
kancelář rozběhla společné ná-
kupy kancelářských, hygienic-
kých a čisticích prostředků a IT 
techniky pro Kraj Vysočina a je-
ho příspěvkové organizace. „Cí-
lem společných nákupů a sdíle-
ných služeb je především efek-
tivní vynakládání veřejných 
prostředků. Tato oblast má ve ve-
řejném sektoru budoucnost,“ vy-
světluje ředitelka Erika Šteflová.

Projektová kancelář je mladou 
příspěvkovou organizací. By-
la založena v roce 2016.  Její vi-
zí je být servisním centrem pro 
Kraj Vysočina a jeho organizace 
a přispívat k efektivnímu vyna-
kládání veřejných výdajů. „Jed-
ná se o služby, které lze sdílet na-
příč všemi odbornými oblastmi 
úřadu a příspěvkových organi-
zací. Odborníky i informace má-
me na jednom místě, díky tomu 

šetříme čas jednotlivým útva-
rům,“ vysvětluje Erika Šteflová.

Zkušený tým pracovník  
s dlouholetou praxí
Pro příspěvkové organizace Kra-
je Vysočina jsou služby Projek-
tové kanceláře zdarma. Projekto-
vá kancelář má 16 zaměstnanců, 
kteří v rámci dotací a veřejných 
zakázek mají většinou desetile-
tou praxi. Pracovníci řídí projekt 
komplexně od vyhledání dotač-
ního titulu přes veřejné zakázky 
až po řízení realizace projektu. 
Sdílení a propojování informa-
cí a aktivit je klíčovým hledis-
kem pro kvalitní řízení projektu.  

„Spolupráci s Projektovou kan-
celáří hodnotím velice pozitiv-
ně. Využili jsme ji při přípravě 
žádosti projektu  i při samotné 
realizaci," pochvaluje si Zdeněk 
Menoušek ze Střední školy sta-
vební v Třebíči. 

Díky skv lé spolupráci se 
da í získávat dotace
Oblast evropských dotací je 
v tomto programovém období 
složitá a konkurence projektů je 
stále větší. Rozhoduje čas a kva-
lita, kterou je schopna Projekto-
vá kancelář díky in house služ-
bě zajistit. Podle ředitelky Eriky 
Šteflové perfektně funguje spo-
lupráce kraje a příspěvkových 
organizací. Příkladem úspěš-
né spolupráce je výzva v Inte-
grovaném regionálním operač-
ním programu na rozvoj infra-
struktury polyfunkčních komu-
nitních center. Kraji Vysočina 
se podařilo uspět hned se dvě-
ma projekty v konkurenci, kde 
byla uspokojena poptávka pou-
ze z deseti procent. Dvacet čty-
ři procent celkové alokace zís-
kal Kraj Vysočina. Dalším pří-
kladem úspěšné spolupráce 
s Projektovou kanceláří je výzva 
na zvýšení kvality návazné péče 
ve zdravotnictví, kde Vysočina 

získala na zdravotnické přístroje 
téměř 412 milionů korun v sou-
těži s ostatními kraji, ale ta-
ké národními institucemi. Záro-
veň Kraj Vysočina získal dota-
ce na všechny projekty předlo-
žené v oblasti středního školství 
ve výši 335 mil. Kč a kultury 
za 107 mil. Kč.

Služeb kancelá e využívají 
p ísp vkové organizace kraje
V současné době nemalou část 
práce Projektové kanceláře 
představuje administrace veřej-
ných zakázek. Projektová kan-
celář poskytuje v této oblas-
ti servis nejenom v rámci ev-
ropských projektů, ale také mi-
mo ni. O tuto službu je ze strany 
příspěvkových organizací velký 
zájem. „Pomoc v řízení projek-
tů a administraci veřejných za-
kázek je nedocenitelná. Jsme 
velice potěšeni, že s takto eru-
dovanou organizací můžeme 
spolupracovat,“ potvrzuje Ma-
rie Paľovová, ředitelka z Hote-
lové školy Světlá a Střední od-
borné školy řemesel Velké Me-
ziříčí.  EVA FRUHWIRTOVÁ

 editelka Projektové kancelá e 
Kraje Vyso ina Erika Šteflová.

FOTO: ARCHIV PROJEKTOVÉ KANCELÁ E 

 KRAJE VYSO INA

 Objektu se také íkávalo „U sedmi havran “, protože na jeho v ži 
sedí sedm keramických havran  jako p ipomínka pohádky o sedmi 
bratrech. FOTO: ARCHIV VYSO INA TOURISM

Vep ová panenka na mandlích 
s dý ovým pyré

Začátkem dubna pořádala Ob-
chodní akademie a Hotelo-
vá škola v Havlíčkově Bro-
dě soutěž Kuchař Vysočiny 
Junior 2018 open. V katego-
rii hlavní jídlo zvítězil Samu-
el Gažo z Nitry, partnerského 
regionu Kraje Vysočina, který 
porotcům připravil vepřovou 
panenku na mandlích s dýňo-
vým pyré, my přinášíme jeho 
recept.

Ingredience
  600 gram  vep ové panenky
  80 gram  slaniny
  200 gram  mandlí
  240 gram  mraženého hrášku
  300 gram  máslové dýn
  200 gram  brambor
  380 gram  másla
  230 ml smetany
  50 ml calvadosu
  50 ml jable ného moštu
  30 gram  kysané smetany

  s l, mleté erné ko ení, dijon-
ská ho ice (30 gram ), olej 
(30 gram )

Postup
Vepřovou panenku opracuje-
me, osolíme, okořeníme, ope-
čeme ze všech stran a dopeče-
me v konvektomatu nebo trou-
bě. Maso umeleme, přidáme 
kysanou smetanu, hořčici, za-
balíme do slaniny a opékáme. 
Do výpeku přidáme máslo, 
jablečný mošt, calvados, sme-
tanu a redukujeme. Násled-
ně uvaříme hrášek do měkka, 
rozmixujeme ho, zjemníme 
smetanou a máslem. Poté uva-
říme do měkka dýni, opět roz-
mixujeme a přidáme smetanu 
a máslo. Nakonec brambory 
vložíme do rozehřátého másla, 
dochutíme a pečeme v troubě. 
Dobrou chuť! 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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V trný zámek na K emešníku domovem medailéra Josefa Šejnosta
Slavný sochař a medailér Josef 
Šejnost, který se narodil v Těše-
nově pod Křemešníkem, zane-
chal rozsáhlé medailérské dílo, je-
hož námětem jsou portréty nejvý-
znamnějších představitelů česko-
slovenské politiky a členů první 
československé vlády. Portrétoval 
například prezidenta Masaryka, 
Milana Rastislava Štefánika, Aloi-
se Švehlu, Karla Kramáře a další, 
vytvořil také návrhy prvních čes-
koslovenských mincí.

Zajímavostí je, že umělec za-
čal v roce 1930 v těsném soused-
ství kostela Nejsvětější Trojice 

na Křemešníku budovat svou vilu 
nazývanou Větrný zámek. Navrhl 
ji pražský architekt Kamil Hilbert, 
který se podílel na dostavbě chrá-
mu svatého Víta. Zámek na oblíbe-
ném turistickém místě Pelhřimov-
ska stále stojí a společně s koste-
lem Nejsvětější Trojice, rozhlednou 
Pípalka, křížovou cestou i naučnou 
stezkou stojí za objevení. 

Práce Josefa Šejnosta si můžete 
prohlédnout na zámku pánů z Ří-
čan v Pelhřimově – v sídle Muzea 
Vysočiny Pelhřimov. Další pří-
běhy najdete na www.vysocina-
100let.cz. MONIKA BROTHÁNKOVÁ  Dobová fotografie V trného zámku. FOTO: MUZEUM VYSO INY PELH IMOV

V p íštím vydání vám p edstavíme 
St ední pr myslovou školu T ebí . 

Elektronické zdravotnictví
Hejtman Kraje Vysočina Ji-
ří Běhounek (nez. za ČSSD)  
představil začátkem dubna 
na největší tuzemské odbor-
né konferenci Internet ve státní 
správě a samosprávě v Hradci 
Králové soubor opatření a pro-
jektů připravovaných pod vede-
ním Kraje Vysočina v oblasti 
eHealth. Těsně před uve dením 
do provozu je projekt s názvem 
NIX-ZD. „Jedná se o přeshra-
niční výměnu zdravotnických 
dat pacientů ze států EU s tím, 
že centrem zájmu je klient a je-
ho základní data o historii zdra-
votního stavu,“ upřesnil hejt-
man Kraje Vysočina a předse-
da Komise Rady Asociace kra-
jů ČR pro IT ve veřejné správě 
Jiří Běhounek.

Tato služba by v budoucnu 
měla být součástí Portálu ob-
čana, připravovaného minister-
stvem vnitra. V rámci této služ-
by by občané měli dostat mož-
nost prohlédnout si svůj pacient-
ský souhrn. 

Na konferenci se také před-
stavil společný spolek Kra-
je Vysočina, Zlínského kra-
je a Nového Města na Mora-
vě s názvem Bison. Výsledkem 
spolupráce je software pro ří-
zení příspěvkových organiza-
cí, evidenci smluv nebo pro-
blematiku sociální sféry. Pros-
tor v rámci konference dosta-
la i spolupráce Kraje Vysočina 
s Tchaj-wanem a projekt Kraje 
pro bezpečný internet.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

 Pavel Fran k, Martin Kukla a Pavel Pacal – lenové Rady Kraje Vyso ina 
a reakce na novou aplikaci.  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSO INA
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CRUSSIS E - CITY 1.5
Motor: 250 W

+ koš zdarma

SELVO 4800
Motor: 800W/24V

73 316,-

SELVO 3500
Motor: 500W/48V

SLEVA 40 %

Bultaco Brinco R

 Jihlava, Fritzova 4 |
|  | |

18 990,-
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Soukromá střední škola  
pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12  Obrataň

Dálkové studium v oborech:

4 leté dálkové studium:

 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 Sociální činnost
 Ekonomika a podnikání

2 leté nástavbové studium:

 Podnikání (stačí mít výuční list)

2 leté zkrácené studium:

 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výuka probíhá 1 víkend do měsíce

Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

 studium pro asistenta pedagoga
 studium pedagogiky volného času
  studium pedagogiky 
- učitel odborných předmětů 
- učitel praktického vyučování 
- učitel odborného výcviku 
- učitel uměleckých odborných předmětů 
- učitel jazykových škol

Webové stránky:
www.sspobratan.cz
E-mail: sekretariat@sspobratan.cz 702 076 909, 724 268 963 
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INTECO PTI s.r.o.
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koncerty 
výstavy

tanec
divadlo

workshopy

 

Za podpory:
Ve spolupráci: 

24/5
zusopen.cz

RV
18

00
78
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www.plastia.eu
SL

EV
A 5%

ku
pon odevz

dejte

u pokla
dny *

• Samozavlažovací truhlíky a květináče
• Doplňky k péči o zahradu i rostliny 
• Květiny a byliny pro výsadbu, semena, hnojiva

K NÁKUPU NAD 500 KČ DÁREK ZDARMA!
* Platnost kuponu od 3.4. – 31.5. 2018 v rámci 
Zahrádkářského jarmarku v areálu společnosti Plastia. 
Na jeden nákup lze uplatnit pouze 
jeden kupon. Slevy se nesčítají.

ZAHRÁDKÁŘSKÝ

JARMARK

3.4.–31. 5. 2018
04/18 Po–Pá 9–17:30

    So 8–11:30
05/18 Po–Pá 9–17:30

Plastia s.r.o., Žďárská 313, 
Nové Veselí
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5.–10. srpna 2018
Kampus Raabs
Více informací a přihlašovací formulář na

www.jungeuni-waldviertel.at

Příjem přihlášek od 16. 4. 2018.
Slavíme10 let
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PRODÁVÁME kabely, vodiče, vypínače a zásuvky, rozvaděče, jističe,  
osvětlení, ventilátory, kabelové žlaby, přepěťové ochrany, …

DÁLE NABÍZÍME spojovací materiál, kotevní techniku,  
kartáčnické výrobky, elektrické ruční nářadí Narex, Dewalt, …

Prodej technických plynů + propan butan.
Balonky + foukání balónků heliem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE: Na Bělidle 5646/5a, Jihlava

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

Otevírací doba: po–pá: 7:00–16:00

RV
17

02
09

0/
02
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18

00
17

2/
01
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Jihlava
Handlovy Dvory (u Tesca)

Po – Pá  7:30 – 19:00 So 7:30 – 12:30

JEZTE ČESKY!

www.agrorynek.cz

Více informací naleznete 
na www.agrorynek.cz
nebo na 
www.facebook.com/prodejnyRynekRynek

kvalitní maso a uzeniny  mléko a mléčné výrobky  zeleninové saláty  zeleninové a ovocné šťávy  kvalitní moravská vína
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18

00
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01

VYDĚLÁVEJTE S ÚSMĚVEM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916. 
Pište! oz@provident.cz
Seznam poboček naleznete na provident.jobs.cz

Co vám nabízíme?
• kariérní růst
• výplatu provizí týdně

• práci v místě Vašeho bydliště
• přidělené klienty
• hlavní nebo vedlejší činnost
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49

2/
01

RV
18
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49
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Koupím moto
československé 
výroby

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

popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku. Tel: 775 623 723

RV
18

00
50

7/
04

Kontakt:
Tel.: +420 770 101 776
e-mail: ilona.daskova@unicall.cz www.unicall.cz

RV
18

00
91

5 
/0

1
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ZAZÍT ZAZÍT 
SVETÁK JE SVETÁK JE 
NEJVÍC!NEJVÍC!

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | CZECH REPUBLIC

MOUNTAIN BIKE
WORLD CUP

TITULÁRNÍ PARTNER / HLAVNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

ZA PODPORY

OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

WWW.MTBNMNM.CZ     
#MTBNMNM   #UCIMTBWC

PÁTEK OD 18 HOD: SHORT TRACK - DYNAMICKÝ ZÁVOD PRO 40 
NEJLEPŠÍCH JEZDCŮ: VSTUP ZDARMA

SVĚTOVÝ POHÁR HORSKÝCH KOL, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
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Fotogalerie: Sportovec Kraje Vyso inaOlympionici 
z Vyso iny si 

rozd lí sto tisíc
Nadační fond olympioniků re-
gionu Vysočina si z rozhodnu-
tí Kraje Vysočina připíše dota-
ci ve výši sto tisíc korun. O při-
dělení pravidelné finanční pod-
pory rozhodla v závěru března 
krajská rada. Peníze z krajské-
ho rozpočtu poslouží například 
na léky, jako doplatek na lázně 
nebo třeba na lékařské zákroky, 
které nejsou plně hrazeny pojiš-
ťovnou.

Fond humanitárně, sociálně 
i zdravotně podporuje olympio-
niky, kteří reprezentovali Česko 
na olympijských hrách do ro-
ku 1992 a žijí na Vysočině. 
„Částečně nahrazujeme chybě-
jící systémovou státní podpo-
ru, která by pamatovala na naše 
úspěšné reprezentanty. Někte-
ří z nich řeší zdravotní i jiné ži-
votní komplikace nebo se ocit-
li v sociální nouzi, a proto jsme 
se už v roce 2010 rozhodli, že je 
budeme touto cestou pravidelně 
podporovat,“ informoval na zá-
věr hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD). 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ 

Dukla Jihlava 
podpo í krajské 

nemocnice
Každá z pěti krajských nemoc-
nic dostane od Dukly Jihlava fi-
nanční dar 12 tisíc korun. Vede-
ní klubu rozdělí na dobročinný 
účel polovinu výtěžku z únorové 
aukce alternativních bílých dresů 
z extraligové sezóny 2017/2018. 
Nemocnice Třebíč použije dar 
na nákup nových polohovacích 
lůžek, v Novém Městě na Mora-
vě částku přidají ke sbírce na po-
řízení operační věže pro urolo-
gické oddělení, Pelhřimov zís-
ká oxymetr pro chirurgickou jed-
notku intenzivní péče, Havlíčkův 
Brod diagnostickou metodu pro 
dětské pacienty ambulance kli-
nické psychologie a Nemocni-
ce Jihlava myčku nádobí na he-
matologii. Hejtman Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD) Dukle Jihla-
va poděkoval: „Vedení klubu se 
stará o dobrý hokej, ale zároveň 
si uvědomuje, že jsou i důležitěj-
ší věci, a to je zdraví. Velmi si vá-
žíme jejich pomoci.“

„Bereme hokej velice vážně, 
ale uvědomujeme si, že jsou i dů-
ležitější věci. Chtěli jsme tak vy-
jádřit sounáležitost s celou Vy-
sočinou. Jak fanoušci, tak talen-
tovaní hráči k nám přichází z ce-
lého kraje a my si toho vážíme, 
tento krok toho může být důka-
zem,“ vysvětlil jednatel Dukly 
Bedřich Ščerban. PETR PALOV ÍK
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 Ve ve ejné ásti ankety dostala nejvíce hlas  Pavlína Havlenová z Okresního sdružení ha-
si  T ebí . Gratulovali hejtman Ji í B hounek a starosta Havlí kova Brodu Jan Tecl.

 Vít zky kategorie žen – zleva Dominika Hronová, Iveta Jiránková (ob  SK TAEKWONDO LACEK, z. s.) 
a Tereza Horáková (Jihlavský plavecký klub AXIS).  

 Pam tní medaili s 9metrovou stuhou p evzal havlí kobrodský zápasník Marek Švec, který
 rekordních 9 let ekal na svou olympijskou medaili z Pekingu.

 Na slavnostním ve eru vystoupili i Parkur Urban Sense, aby p edstavili jedine ný sv t akrobacie 
a lidských možností.

Sportovci Kraje Vyso ina 2017 jsou taekwondistka Iveta Jiránková a trojbojista David Lupa
Vysočina zná své nejlepší 
sportovce roku 2017. Vítězství 
v anketě Sportovec Kraje Vy-
sočina 2017 pomyslně vybojo-
vali taekwondistka Iveta Jirán-
ková a mistr světa v silovém 
trojboji David Lupač. Nejlep-
ším týmem je HC Dukla Jih-
lava. Všichni ocenění si titu-
ly převzali v polovině dubna 
v městském divadle a kině Os-
trov v Havlíčkově Brodě, kte-
ré se proměnilo v improvizo-
vanou ledovou plochu.

„Anketa hledala nejlepší 
sportovce hned v devíti kate-
goriích. Jejím cílem je nejen 
zviditelnit mimořádné spor-
tovní výkony a výsledky spor-
tovců z Vysočiny, ale zároveň 
jim poděkovat za úspěšnou 
reprezentaci našeho kraje,“ 
uvedl hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), 

který společně se svými kolegy 
z Rady Kraje Vysočina spor-
tovcům osobně pogratuloval. 

Mezi juniorskými sportovní-
mi nadějemi uspěli novoměst-
ská atletka Kateřina Pulgretová 

a fotbalový reprezentant do 16 
let Ondřej Mastný z FKM Vy-
sočina Jihlava. Titul nejlepšího 

trenéra si z Havlíčkova Brodu 
odvezl hokejový kouč jihlav-
ské Dukly Petr Vlk a ve veřejné 
části ankety dostali nejvíce hla-
sů Pavlína Havlenová z Okres-
ního sdružení hasičů v Třebíči 
a z kolektivů kadetský tým BM 
Fitness Havlíčkův Brod, který 
sklízí světové úspěchy ve step 
aerobicu. Oceněním za nejlep-
ší sportovní výkon roku 2017 
se pyšní skokan na lyžích Vik-
tor Polášek a mezi handicapo-
vanými sportovci obhájil pr-
venství z loňska plavec Martin 
Císař. Cenu za přínos pro sport 
pak získal trenér Petr Ryška 
z jihlavského plaveckého klu-
bu AXIS. Přehled všech oceně-
ných ve všech kategoriích na-
jdete na webových stránkách 
Novin Kraje Vysočina www.
novinykrajevysocina.cz.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Sportovec Kraje Vyso ina 2017 

Kolektiv
HC Dukla Jihlava – muži, hokej 
– po 12 letech vybojovali postup 
do extraligy

Dosp lí – ženy
Iveta Jiránková – SK TAEKWON-
DO LACEK, z. s., taekwondo WTF 
– 5. místo na mistrovství sv ta 
v kategorii 62 kg

Dosp lí – muži
David Lupa  – Powerlifting Jihla-
va, z. s., silový trojboj – mistr sv ta 
v silovém trojboji v kat. nad 120 kg

Junior – Dívky
Kate ina Pulgretová – TJ Nové 
M sto na Morav , atletika – b h 
– 1. a 2. místo na mistrovství R 

Junior – Chlapci
Ond ej Mastný – FKM Vyso i-
na Jihlava, fotbal – reprezentant 

R U16 

Anketa ve ejnosti – Jednotlivec
Pavlína Havlenová – OSH T ebí  
– 1. místo v nejprestižn jším evrop-
ském závod  Elite race FCC v Polsku

Anketa ve ejnosti – Kolektiv
BM Fitness Havlí k v Brod 
– kadetský tým, step aerobic – 
mistryn  eské republiky, I. vice-
mistryn  Evropy a sv ta

Trenér
Petr Vlk – HC Dukla Jihlava, ho-
kej – po 12 letech vrátil tým zp t 
do eské hokejové extraligy

Sportovní výkon roku
Viktor Polášek, skoky na lyžích 
– juniorský mistr sv ta ve skoku 
na lyžích z Utahu

Zdravotn  postižený 
sportovec
Martin Císa  – SK Vodomílek 
Jihlava, plavání – 2x 2. místo 
finále eského poháru 2017, 
Strahov Cup, Praha

Cena za p ínos pro sport
Petr Ryška – Jihlavský plavec-
ký klub AXIS, z .s., plavání – 
dovedl n kolik desítek plavc  
z Vyso iny do reprezentace R


