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Žáci soutěžili ve stavbě Merkuru
STRANA 2

Krajské sídlo hostilo finále
soutěže Zemědělství
a lesnictví na Vysočině.

STRANA 3

Nemocnice Pelhřimov
otevřela novou
lékárnu.

STRANA 8

Vysočina Arena má
novou pumptrackovou
dráhu.

Stát pomůže
s opravou silnic
Až čtyři miliardy korun na
opravy silnic II. a III. tříd má
stát letos rozdělit mezi kraje.
Vysočina si v prvním kole sáhne na přibližně 180 milionů korun. Další desítky milionů bude
možné získat prostřednictvím
evropského fondu IROP.
„Jsme nachystáni čerpat na
své připravené projekty dotaci
v plné částce, která odpovídá
předpokládanému podílu pro
Vysočinu,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla
(ANO 2011). „Rada Kraje Vysočina už odsouhlasila seznam
prvních 25 akcí, které chceme
za peníze od státu ještě letos
realizovat,“ doplnil krajský
radní pro oblast dopravy Jan
Hyliš (ČSSD).
Nově zařazené stavební dopravní akce, jako je například
oprava silnice II/602 Měřín –
Řehořov nebo obchvat II/360
Pocoucov – Trnava, byly dosud součástí zásobníku akcí
a čekaly na další zdroje financování. Díky státní dotaci je
bude moci kraj, prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, realizovat
dříve.
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V konstrukční soutěži
Stavíme z Merkuru,
která se konala začátkem května v jihlavském
City parku, byly nejšikovnější děti ze Základní školy Komenského
v Náměšti nad Oslavou.
Zadáním letošního šestého
ročníku bylo postavit pojízdnou Tatru s jasně danými technickými parametry a výkonem.
Družstvo z Náměště nad Oslavou má po letošním vítězství
na svém kontě zlatý hattrick.
„Postavili funkční model, se
kterým správně zacouvali,
rychle projeli překážkovou
dráhu a převezli vysokou zátěž v podobě kalibrovaných
závaží,“ popsala Jana Fialová
(ČSSD), radní Kraje Vysočina

pro oblast školství, mládeže
a sportu, která hbité ruce dětí
sledovala.
Děti ze Žirovnice postavily
legendární Tatru 111, která se
vyráběla v letech 1942–1962.
Tým Základní školy Havlíčkův
Brod Wolkerova sestavil model
Tatry 807 a družstvo Základní
školy Kpt. Jaroše Třebíč se pustilo do modelu historické Tatry 13,
jež byla prvním přímo automobilkou navrženým, zkonstruovaným a sériově vyráběným lehkým užitkovým automobilem.
Tento typ zvolili jako poctu stoletému výročí Československé
republiky.
Letošního ročníku soutěže
se zúčastnil historicky největší
počet týmů. „Velmi si cením
sedmi nováčků, kteří se do soutěže přihlásili poprvé,“ dodala
radní Jana Fialová.

Výsledky soutěže Stavíme z Merkuru 2019
1.
2.
3.
4.

ZŠ Náměšť nad Oslavou, Komenského
ZŠ Třebíč, Kpt. Jaroše
ZŠ a MŠ Domamil
ZŠ a MŠ Myslibořice, vč. speciální ceny poroty
za originální pojetí postaveného modelu

◾ Letošního ročníku se zúčastnil historicky největší počet týmů.


Porota udělila cenu
za fair play a za
originálnost modelu

Poprvé v historii soutěže udělili organizátoři také cenu Fair
Play v podobě stylové oranžové
Tatry družstvu z třebíčské Základní školy Benešova, které kamarádsky zapůjčilo motor škole
ze Žďáru nad Sázavou. Ocenění
za originálnost pojetí modelu
získaly děti z Myslibořic. Za
vzor si vzaly sypací vůz krajských silničářů, jehož podobu
zvládly velmi věrně, nechyběla
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rozmetadla, majáky a také přesně zvolený odstín oranžové.
Pro první čtyři oceněná
družstva věnovala společnost
Tatra Trucks zážitkový pobyt
ve výrobním podniku Tatry v
Kopřivnici včetně projížďky po
testovacím polygonu, návštěvy výroby a také muzea s poutavým výkladem. Soutěžící
z prvních deseti týmů si domů
odvezli ruční i elektrické nářadí, tablety a dárky od partnerů
soutěže.
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ÚVODNÍ SLOVO

Rozvíjejme
spolupráci,
zlepšíme
život rodinám
a seniorům

Pavel Franěk (ANO
2011), náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast
sociálních věcí a nestátních
neziskových organizací
Při práci na kraji mě těší,
když se rozvíjí spolupráce mezi
organizacemi a institucemi.
Dokladem je Týden pro rodiny
Kraje Vysočina, konaný již potřetí u příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Tato akce dokazuje, že na Vysočině byla a je
rodinné a seniorské politice věnována velká pozornost. Rodinu
vnímáme komplexně. Patří do
ní rodiče, děti a rovněž senioři.
V rodině probíhá většina péče
o ty, kteří ji vzhledem k věku
či zdravotnímu stavu potřebují.
Proto chci, aby kraj spolu s obcemi vytvářel pro rodiny vhodné
životní podmínky a podporoval
její žádoucí funkce. U rodin
s dětmi jde o prevenci rodinných a vztahových problémů
a posilování rodičovských kompetencí. U seniorů jde o vzdělávání a co nejdelší nezávislost.
Když se senior ocitne v nepříznivé zdravotní situaci, je pro
rodinu těžké se o něho postarat.
Myslím však, že domácí prostředí a péče členů rodiny je tím
nejlepším. Nejde to však bez
odborných informací, psychické
podpory a dostupných terénních
zdravotních a sociálních služeb.
Problémem České republiky
je, že různá odvětví nedokážou
spolupracovat, ačkoliv potřeby občanů vyžadují komplexní pomoc. S kolegy to chceme
změnit a propojit poskytování
sociálních a zdravotních služeb.
Zavedli jsme setkávání zástupců
obou odvětví a koordinaci mezi
nimi. Zvýšíme informovanost
široké veřejnosti a podpoříme
lidi pečující o své blízké. Chci,
aby úředníci, sociální služby
a zdravotníci dokázali společně
najít každému tu nejlepší pomoc
odpovídající jeho situaci.

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj
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Krajské peníze pomohou
v boji proti kůrovci

Záslužné medaile Kraje Vysočina
získali výjimeční lidé i pracovní tým
Jeden pětatřicetičlenný
kolektiv a devatenáct
jednotlivců, kteří pracují
pro to, abychom se na
Vysočině cítili bezpečně,
jsou novými pyšnými
majiteli Záslužných
medailí Kraje Vysočina.

◾ Těžba stromů napadených kůrovcem v okolí Brtnice.

V rámci prvního kola dotačního titulu Hospodaření v lesích
2019 poslali vlastníci lesů během března 546 žádostí, které
přesahují třicet milionů korun.
První desítky žádostí zpracoval
krajský úřad během jednoho měsíce. Podle informací náměstka
hejtmana Martina Kukly bude
zbývajících více než 400 žádostí vyřízeno nejpozději do konce
června. Vzhledem k zájmu o tyto
peníze a s ohledem na charakter
prací, které čekají majitele lesů
na podzim, je vedení Kraje Vysočina připraveno zopakovat vyhlášení dotačního titulu s obdobnými podmínkami ještě jednou
na podzim letošního roku.
„Opět využijeme peníze, které jsme na opatření proti kůrovci
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vyčlenili ve Fondu strategických rezerv. Jde o plnění slibu,
který jsme dali majitelům lesů.
I Kraj Vysočina cítí potřebu pomoci majitelům a hospodářům
v boji s následky kůrovcové
kalamity,“ uvedl hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD).
V roce 2014 bylo v celé České republice nahodile vytěženo
4,5 milionu kubíků dřeva. To
stejné množství muselo být jen
v Kraji Vysočina vytěženo loni.
„Letos pouze odhadujeme, že
se může těžba až zdvojnásobit,
v případě dobrého počasí i ztrojnásobit, protože je napadena již
polovina Kraje Vysočina,“ sdělil
hejtman Jiří Běhounek.
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Třetí kolo kotlíkových
dotací odstartuje v září
Ministerstvo životního prostředí pošle na Vysočinu další kotlíkové dotace. Bezmála
248 milionů korun poslouží na
výměnu starých neekologických
zdrojů tepla v domácnostech.
Peníze na výměnu nejméně
2 378 kotlů se začnou rozdělovat
od podzimu.
„Výzvu k předkládání žádostí
vyhlásíme na přelomu září a října letošního roku. Stejně jako
v minulých kolech budou lidé
moci předkládat žádosti o podporu do doby, než budou
peníze rozdělené,“
sdělil
náměstek
hejtmana pro obDosud
last regionálního
rozvoje
Pavel
480 milionů
Pacal (STAN +
=
SNK ED).
n
ohledně vyhlášeNa rozdíl od
4 764 výmě
ní podmínek třetí
předchozích dvou
výzvy
kotlíkových
výzev už nebude
dotací na Vysočině zvemožné čerpat dotaci na
kotle na uhlí, a to ani kombino- řejníme nejpozději v září v novaný kotel spalující vedle uhlí vinách Kraj Vysočina a také na
také biomasu. Nadále budou www.kr-vysocina.cz/kotliky,“
prostředky z Operačního progra- doplnil na závěr náměstek Pavel
mu životní prostředí podporovat Pacal.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
pouze kotle na biomasu s ruční 
i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové
www.kr-vysocina.cz/kotliky
kondenzační kotle. „Informace
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Zasloužili se o rozvoj Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina nebo
zachránili lidský život, a proto
jim hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek v závěru května na
jevišti Horáckého divadla v Jihlavě osobně poděkoval a předal
medaili.
„Jste výjimeční lidé, kteří pomáhají i v těch nejnepříjemnějších situacích. Pracujete 24 hodin denně a odvracíte situace,

◾ Záslužné medaile se udělují od roku 2008. Včetně letošních oceněFOTO: JAROSLAV LOSKOT
ných je obdrželo 268 osob a jeden kolektiv.

se kterými by si řada z nás nedokázala jednoduše poradit. Váš
přístup i nadstandardní nasazení
je pro nás inspirací a zaslouží

si velký dík,“ nechal se v rámci slavnostního večera slyšet
hejtman Jiří Běhounek (nez. za
ČSSD).

Osobně udělil všech 20 medailí. Pět z nich včetně jedné
medaile I. stupně za záchranu
života si převzali lékaři, operátorka a záchranář ZZS Kraje
Vysočina, dalších pět získali
policisté z Vysočiny, společnou medaili si odnesli vyslaní
zástupci kolektivu operačního
a informačního střediska HZS
Kraje Vysočina, který má 35 členů, dalších 9 medailí zdobí nově
profesionální a dobrovolné hasiče Kraje Vysočina, z toho dvě
mají hodnotu vyššího prvního
stupně za záchranu lidského života. Přehled všech oceněných
najdete na webových stránkách
www.novinykrajevysocina.cz
a www.kr-vysocina.cz.
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www.kr-vysocina.cz

Žáci se utkali ve znalostech o zemědělství
V letošním ročníku soutěže
Zemědělství a lesnictví na Vysočině se utkalo v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě začátkem května
šedesát pět žáků. Ti se do finále
probojovali ze školních kol.
„Úkolem soutěžících bylo
zodpovědět dvacet pět otázek zaměřených na oblast zemědělské
produkce, biopotravin, ochrany
životního prostředí, lesnictví nebo
aktuální kůrovcové kalamity,“
popsal zadání krajského finále
radní Martin Hyský (ČSSD), do
jehož gesce spadá právě zemědělství a životní prostředí.
Otázky o kůrovci dělaly soutěžícím potíže, naopak rostliny
a jejich zařazení do jednotlivých
druhů a otázky týkající se brambor byly téměř stoprocentní.

◾ Radní Jana Fialová byla zvědavá, jak si soutěžící s testem poradili.
FOTO: KRAJ VYSOČINA


S nejvyšším počtem bodů
nakonec zvítězil Jan Brož ze

základní školy v Horní Cerekvi,
který druhého Lukáše Zárubu ze

ZŠ Kamenice nad Lipou porazil
jen lepším časem odevzdání testu. Na stupni vítězů také stanul
Matouš Jílek ze ZŠ a MŠ Lukavec. Všichni tři chlapci si kromě
věcných darů odnesli domů také
velký koš regionálních potravin
ze Školního statku v Humpolci.
Organizátoři potěšili i další soutěžící v pořadí. Prvních dvacet
nejlepších čeká zážitkový výlet
do Městských lesů Pelhřimov,
kde budou sázet stromky, pobyt
na Školním statku Humpolec
s jízdou na koních nebo návštěva
rodinné farmy Mošnových.
Soutěž pořádá už třetím rokem Kraj Vysočina pro žáky
7. a 8. tříd základních škol a víceletých gymnázií.


Porotu studentské soutěže Stavba
Vysočiny zaujala Chlebotéka

EVA FRUHWIRTOVÁ

Na silnici
u Mohelna
pozor na sysla
Na silnici u Mohelna se vrátily dvě speciální dopravní značky Pozor sysel. Spolu s dalšími
opatřeními mají chránit početnou syslí kolonii, která v místě
žije.



Z devíti finalistů si s úkolem
nejlépe poradila právě Michaela Boháčková. Svou práci a své
vize úspěšně obhájila i stříbrná
Eva Floriánová ze Střední školy stavební v Třebíči a třetí místo patří Anetě Nováčkové také
z Třebíče. Slavnostní vyhlášení
vítězek se uskuteční na galavečeru Stavba Vysočiny – Stavba roku
Kraje Vysočina 2018 v pondělí
10. června v Ledči nad Sázavou.

„Podrobnější monitoring prokázal v loňské sezóně minimálně dvanáct úhynů zvířat v důsledku střetu s automobilem.
Při celkovém odhadu 70 jedinců
v kolonii je zjištěné množství
úhynů bohužel významné,“
upozorňuje krajský radní pro
oblast zemědělství a životního
prostředí Martin Hyský (ČSSD)
s tím, že nově na přilehlé silnici k Mohelenské hadcové stepi
budou ještě čtyři pruhy zpomalovacích polštářů. Opatření jsou
důležitá především v době od
května do září, kdy jsou sysli
velice aktivní a při migraci za
potravou je ohrožují projíždějící
vozidla.





◾ Mladí projektanti pracovali s domem v ulici Čechova, kde mezi řekou Sázavou a Olešenským potokem stojí neudržovaná Geisereiterova vila.

Studenti středních stavebních
škol z Vysočiny měli od loňského června za úkol navrhnout
polyfunkční dům v Ledči nad
Sázavou.
Nejlépe si podle poroty, ve
které zasedla i krajská radní
pro oblast školství Jana Fialová, vedl projekt Chlebotéky
Michaely Boháčkové ze Střední průmyslové školy stavební
Akademika Stanislava Bechyně
v Havlíčkově Brodě.

„Soutěžící mohli původní
stavbu fiktivně úplně odstranit
nebo ve svých návrzích zachovat minimálně její obvodové zdi.
První nadzemní podlaží bylo vyhrazeno obchodům a službám.
V patře nad nimi včetně podkroví se mělo nacházet 6 až 8 bytů.
Součástí zadání bylo i vyřešení
parkování a klidové zóny,“ upřesnila radní Jana Fialová (ČSSD),
která nad 17. ročníkem soutěže
převzala záštitu.

FOTO: KRAJ VYSOČINA
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Šnek i jeřabina budou mít nové majitele

V prvním případě je cílem
propagovat kulturní dění v našem regionu a poukázat na péči
o hmotné kulturní dědictví kraje. Druhá soutěžní anketa chce
vzbudit zájem široké veřejnosti
o dobrovolné aktivity v rozvoji území a neziskového sektoru a zároveň ocenit ty, kteří se
v těchto oblastech angažovali.
Veřejnost a odborná porota rozhodly o vítězích, které už známe.

Zlatá jeřabina 2018

Vítěze 15. ročníku ankety
Zlatá jeřabina, ostatně jako v minulých letech, řadíme do dvou

kategorií. Kulturní aktivitou,
která získala v anketě nejvíce
hlasů, je Den medu 2018 v obci
Cidlina na Třebíčsku. „Úspěšným příkladem a také vítězem
v kategorii Péče o kulturní dědictví je Obnova báně
věže kostela sv. Petra
Zlatá
a sv. Pavla v Petrovicích – místní
jeřabina –
části Puklic na
Jihlavsku,“ pro9 433 hlasů
–
zradila náměstSkutek roku
kyně
hejtmana
pro oblast kultury
1 849 hlasů
a památkové péče
◾ Předání cen a finančních darů se uskuteční 3. června v prostoJana Fischerová (ODS),
FOTO: KRAJ VYSOČINA
rách Státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou. 
která na začátku června zároveň předá Čestné uznání za významný přínos v oblasti hmot- Skutek roku 2018
získá ocenění za navštěvování
ného kulturního dědictví za rok
Hlasující svou volbou v břez- seniorů a výstavu Podzim života,
2018. To poputuje do Žďáru nad nu letošního roku rozhodli, že kovového šneka převezme včeSázavou, konkrétně majitelům anketa ocení fyzické osoby – lař a milovník dechovky JaroRezidence Veliš za její celkovou jednotlivce ve čtyřech oblastech. slav Hájek z Kaliště u Batelova
„Teprve dvacetiletý Jakub Hejl a dále vedoucí rodinného centra
obnovu a prezentaci veřejnosti.

Nemocnice Pelhřimov má novou dostupnější lékárnu
Nově otevřenou lékárnu Nemocnice Pelhřimov najdou pacienti ve vestibulu hlavní nemocniční budovy. Vedení nemocnice
a Kraje Vysočina ji slavnostně
otevřelo v závěru května.
„Původní umístění bylo
nešťastné. Cestou do lékárny
museli pacienti zdolat prudký
kopec, proto zejména pro seniory nebo imobilní pacienty
byly služby lékárny často nedostupné,“ připomněl důvody,
proč se hledaly nové prostory,
náměstek hejtmana pro oblast
zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD), který společně

video na
novinykrajevysocina.cz

◾ Lékárna v atriu hlavní lůžkové budovy je otevřená od pondělí do pátku
FOTO: PETRA ČERNO, NEMOCNICE PELHŘIMOV
od 8.00 do 16.00 hodin.

s hejtmanem Jiřím Běhounkem
a ředitelem nemocnice Janem
Mlčákem novou lékárnu otevřel. Ta je teď dostupnější a přináší větší komfort pro širokou
veřejnost.
Nové výdejní místo je podstatně větší, a tak lékárna plánuje rozšířit nabídku volně dostupných léčiv, preventivních
i slevových akcí.
Přestavba v přízemí hlavní
lůžkové budovy stála zhruba
šest milionů korun. Investici
spolufinancoval Kraj Vysočina
z pozice zřizovatele nemocnice.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

v Pelhřimově Zuzana Havlová,“
informoval radní Martin Hyský
(ČSSD), politik projektu Zdravý
Kraj Vysočina a MA21 s tím, že
odborná komise rozhodla o vítězných projektech právnických
osob. Velkomeziříčský Junák
– český skaut podpořil rodinu,
která utrpěla těžkou autonehodu,
středisko Bobříci Junák – český
skaut z Havlíčkova Brodu, konkrétně 10. oddíl Smršť Golčův
Jeníkov vysadil 100 lip ke stému
výročí republiky. Spolek s názvem Nebojte se policie pomáhá
jihlavským seniorům a TJ Sokol
Moravské Budějovice oživila
místní sokolovnu s programem
pro děti i rodiče.
Přehled všech oceněných a popis jejich aktivit najdete na webových stránkách Kraje Vysočina.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

www.novinykrajevysocina.cz

V soutěži Manažer roku 2018
bodovali i zástupci z Vysočiny.
Za Kraj Vysočina nominoval do
soutěže hejtman Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD) ředitele Střední školy stavební Jihlava Pavla
Tomana a ředitele Domova pro
seniory Velké Meziříčí Vítězslava Schreka.
Slavnostní vyhlášení se konalo koncem dubna v pražském
Paláci Žofín. Oba nominovaní
ředitelé se v soutěži umístili
mezi padesáti nejúspěšnějšími
českými manažery a byli oceněni čestným titulem Finalista
soutěže Manažer roku 2018.
Tato soutěž má za sebou čtvrtstoletí prezentace výsledků práce manažerů a jejich moderních,
úspěšných metod řízení. Jedinečnost soutěže spočívá v tom,
že oslovuje manažery napříč
obory a regiony.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Brtnice získala titul
Historické město roku
Brtnice je teprve druhým městem na Vysočině, které toto prestižní ocenění udílené Sdružením
historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, ministerstvem kultury
a ministerstvem pro místní rozvoj
získalo. Přidala se k Polné, která
tento titul získala v roce 2006.
V polovině dubna ve Španělském sále Pražského hradu z rukou premiéra převzala starostka
Brtnice Miroslava Švaříčková
(ODS) cenu za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace
a zóny za rok 2018. Do poslední
chvíle o vítězství netušila. Do
soutěže se přihlásili počtvrté,
z toho třikrát se stali vítězi krajského kola. Mezi prvními gratulanty byla náměstkyně hejtmana
pro oblast kultury, památkové
péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová
(ODS): „Brtnice patří k městům,
do kterých když přijedete, na

první pohled uvidíte, že ochrana
památek, úcta k odkazu předků
i jasná vize do budoucna jsou zde
na prvním místě. I proto dokázala
Brtnice uspět mezi mnohem známějšími turistickými lákadly.“

Opravy památek
berou za své

Odborná komise, která jednotlivé krajské vítěze hodnotí, přijela
přímo do Brtnice posoudit loňské
aktivity města v oblasti památkové péče. „Z významnějších akcí
bych chtěla zmínit obnovu ohradní zdi zámeckého parku, opravu
podlah ve vrchnostenské sýpce
i rodném domě Josefa Hoffmanna nebo obnovu vstupních dveří
včetně ostění zámeckého kostela,“
vyjmenovává starostka Miroslava
Švaříčková. S titulem získala Brtnice bonus jeden milion korun.
Chtějí ho využít na restaurování
sgrafit zámecké sýpky.


EVA FRUHWIRTOVÁ

17.–20. června 2019

Zlatá jeřabina – Cena
Kraje Vysočina za kulturní počin roku a Skutek roku jsou názvy už
tradičních anket vyhlašovaných Krajem Vysočina.

Manažeři roku
2018

Klimatour
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

za poznáním obcemi Vysočiny
podpora sousedských vztahů
představení zajímavých míst a projektů
ekologicky šetrná doprava
radost z pohybu pro dobrou věc
ochutnávky místních produktů
soutěže a hry o ceny
program pro děti i rodiče!

...přidejte se na kus cesty...

REGION, NÁZORY ZASTUPITELŮ

KVĚTEN 2019

|4

Sebestřednost

Miloš Vystrčil (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina
a senátor
Že je třeba více a lépe zachycovat vodu v krajině víme dlouho a že je třeba nasadit všechny
síly na obnovu lesů zničených
kůrovcem, na tom se snad dnes
shodujeme téměř všichni.
Co se týká zadržování vody
v krajině, tady se budou škody
napáchané přemírou meliorací a likvidací mezí, remízků

a dalších přirozených přírodních
krajinných prvků napravovat
leckdy velmi obtížně a pomalu.
Také prosté a rychlé odtékání
dešťové vody bez jakéhokoliv jejího zachycení například
z parkovišť, vydlážděných náměstí, silnic anebo střech budov
do kanalizace musí postupně
přestat. Bude nás to stát spoustu
práce a peněz, ale bez vody to
dnes ani do budoucna nepůjde.
Přes Vysočinu vede evropské
rozvodí (Severní moře, Černé
moře). Jsme tedy součástí střechy Evropy a vodu, kterou nezachytíme, prostě mít nebudeme.
Množení kůrovce v zesláblých lesích je potom jeden

z důsledků. Zanikající lesy bude
třeba v poněkud jiné skladbě
obnovit. Stát se svojí pomocí
bohužel zaspal. Teprve nedávno
byla schválena novela lesního
zákona umožňující řešit některé kritické situace. Kraj Vysočina se snaží pomoci podporou
pro vlastníky lesů, která může
v součtu dosáhnout až 100 miliónů korun.
Nemá moc cenu si asi dnes
mazat med kolem úst. Pokud
nebudeme schopni postupně
změnit svůj styl života a nebudeme ochotni slevit ze své lidské sebestřednosti a sobeckosti,
můžeme být zanedlouho bez
lesů a nakonec i bez vody.

Kultura žije

Jana Fischerová (ODS)
zastupitelka Kraje Vysočina
a členka Rady Kraje Vysočina
Zveřejněné výsledky krajské
ankety Zlatá jeřabina – Cena
Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 jasně deklarují, že
kulturou žije celý region. Obsazení prvních tří míst, resp. nominace všech čtyřiceti kulturních

počinů ve dvou vyhlášených kategoriích jasně ukazuje, že kulturou podporovanou veřejností
intenzivně žije venkov.
Lidé si velice váží všech dobrovolných aktivit, jsou aktivními návštěvníky a nezapomínají
na to, kde se dobře bavili. Jsou
ochotni o tom mluvit a akci masivně podpořit. V rámci nové
dotační politiky Kraje Vysočina půjde do regionální kultury
a památkové péče letos téměř 21
milionů korun. A věřte tomu, že
budou zase vidět – ve velké míře
právě díky penězům, které jsme

i na další období připraveni rozdělit v rámci tzv. jednorázových
akcí a v případě péče o kulturní dědictví například městům
UNESCO, dále pak na ochranu
památkově chráněných území
a jejich zastavěnosti. Rozhlédněte se kolem sebe, značky
Kraj Vysočina a Fond Vysočiny pomáhají k existenci mnoha
akcí a projektů, které by často
na svou realizaci dlouho čekaly, nebo pomáhají bavit a trávit
smysluplně volný čas, udržovat
tradice a novým dávat „vítr do
plachet“.

Poskytnout bydlení ano, ale ne za každou cenu

Jaromír Kalina (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina
Dostupné bydlení pro lidi
v nouzi určitě řeší řada měst
i v našem kraji. V Jihlavě někteří zastupitelé prosazují projekt Housing First, který má za
evropské dotace pomoci lidem
bez domova a lidem ohrožených bytovou nouzí. Jeho zastánci vycházejí z domněnky,

že když velkoryse nabídnete
lidem bez přístřeší domov anebo lidem v nouzi lepší bydlení,
lépe se začlení do společnosti.
Jenže pokud projekt nedostane hranice, mine se účinkem a naruší dosavadní činnost institucí, které s těmito
lidmi pracují. Podle mě musí
být třeba jasně nastavený výběr klientů, nájem nesmí být
nižší než u sociálních bytů
poskytovaných městem, děti
„ubytovávaných“ rodin musí
chodit do škol a musí být jasně nastavený způsob řešení
jejich dluhů. Bez podobných

podmínek může dojít ke zbytečnému napětí.
A také není jasné, jaké budoucí finanční závazky z toho
vyplynou pro města. Na ně
bohužel stát v sociální oblasti
přesouvá čím dál větší odpovědnost, jenže bez potřebných
peněz včetně dotací. Slavnostní jednorázové předání bytu
bezdomovcům s tím, že si oddychneme, že už nejsou na
ulici, tu nic neřeší. Pokud ale
v budoucnu tuto otázku budou
muset místo státu řešit samosprávy, je prozíravé tento projekt vyzkoušet.

Evropská unie: přínosy a rizika

Pavel Janoušek (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina
Jsem pro členství EU hlavně kvůli naší bezpečnosti.
Važme si už jen toho, že tu
desetiletí nebyla válka. Také
volné cestování a obchod jsou
pro občany i pro firmy velkým
přínosem. A daří se i budovat
dobré věci z evropských fondů - například školy, školky,

obchvaty měst a obcí. Unie
určitě není bez chyb, ale právě
proto musíme co nejaktivněji navrhovat dobrá řešení pro
naše občany.
Co se třeba našim zástupcům v EU nepodařilo vyřešit,
jsou odpady. Naše skládky jsou
plné a brzy přijde zákaz skládkování. Přitom jsou u nás zatím
jen tři podniky, které likvidují
odpady podle předpisů. Není
jisté, že pokryjí celou ČR. Kam
budeme komunální i jiný odpad
vozit, až bude skládkování zakázáno? Například Poláci si celou věc ošetřili tím, že si v EU

vyjednali peníze na podniky
likvidující odpad.
Navzdory podobným potížím
si ale stále myslím, že celkově
nám EU víc přináší, než bere.
A často se ukáže, že za mnoho
komplikací, které svádíme na
Unii, vlastně mohou čeští úředníci, kteří nařízení z Bruselu jen
podivně přetlumočili. Navíc vidíme, jaké problémy zažívá po
odchodu z EU Velká Británie.
Skotsko dokonce zvažuje odtržení od ní. Proto jsem pro setrvání v Unii. Využijme našeho
členství k tomu, abychom vybudovali silnou Evropu!

Květen – lásky čas

Milan Plodík (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina
Květen většina lidí bere jako
měsíc, ve kterém se příroda překrásně rozsvítí pestrobarevnou
paletou květů, probuzená po
zimě. Zamilovaní vyhledávají
ten svůj rozkvetlý strom k polibkům. Květen je ale také měsíc,

který je důležité si připomínat,
jako konec II. světové války,
konec utrpení lidí a statisíců
mrtvých. Toto bychom měli my,
dříve narození, připomínat mladým generacím. Bohužel dnešní mládež spíše ví (nebo neví),
proč jde demonstrovat proti
Babišovi nebo Zemanovi, ale
už většina ani pořádně neví, co
znamená I. máj, 8.(resp. 9.) 5.,
nebo dokonce ani 28. 10. a 17.
11. (viz ankety publikované
v televizi). Co dělají naše školy?
Jak připravují žáky a studenty

pro život? Nezvládané maturity
řady studentů o lecčem vypovídají. Často slýcháme, že učitelé
chtějí ještě víc přidat na platech,
dokonce letos na Den učitelů
někteří šli na protest do školy
v černém – to jako že pohřbívají naše školství? Dost smutné. Mám v rodině dva učitele.
Na platy si nestěžují. Spíše jim
vadí, že naše školství se potácí
ode zdi ke zdi, podle toho, kdo
je zrovna ministrem školství.
Ale to s květnem má pramálo
společného.

Jihlava

1. června od 9:00 h
Oslavte s námi svátek železnice na jihlavském nádraží

Program
//
//
//
//
//

jízdy parních a moderních elektrických vlaků
výstava historických i současných lokomotiv, vozů a drezín
country taneční vystoupení
akrobacie na šálách, laserová střelnice, dětský zábavní park
vláček Hráček, Kinematovlak s filmy pro děti

Partneři:

Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové
řízení na pozici:

úřednice/úředník
na úseku interního
auditu

požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu
• základní orientaci ve fungování státní správy a samosprávy
• orientaci v právních předpisech upravujících oblast finanční
kontroly
• analytické a logické myšlení, komunikační schopnosti,
samostatnost, pečlivost, schopnost týmové práce
• výbornou znalost běžného kancelářského software (MS Office,
Internet Explorer)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební
motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

oddělení interního auditu

výhodou:

s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava

nabízíme:

Kontaktní osoba:
Ivana Hanáková Kosourová
tel.: 564 602 107,
e-mail:
kosourova.i@kr-vysocina.cz.

• zkušenosti z oboru interního auditu
• zkušenosti z oblasti veřejné správy
• perspektivní pozici, zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou,
rodičovskou dovolenou, zahájení pracovního poměru možné od
července 2019
• plný pracovní úvazek
• 12. platovou třídu, odpovídající finanční ohodnocení, možnost
nadtarifních a mimořádných složek platu
• pozici vhodnou i pro osoby s pohybovým zdravotním postižením
• pozici vhodnou i pro absolventy

Plné znění podmínek výběrových řízení je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná místa. Přihlášku do
výběrového řízení podejte prostřednictvím e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou
na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tak aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději 5. 6. 2019 do 12.00 hodin.

Ředitel Krajského úřadu Kraje
Vysočina vyhlašuje dle § 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, výběrové řízení
na pozici:

úřednice/úředník
na úseku přezkoumání
hospodaření obcí
odboru kontroly
s místem výkonu práce
Seifertova 26, Jihlava
Kontaktní osoba:
Eva Plachá
tel.: 564 602 106,
e-mail:
placha.e@kr-vysocina.cz.

požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu
• praxe ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb., nejméně 3 roky
• přehled v oblasti veřejné správy, zejména znalost zákona č.
129/2000 Sb., zákona č. 128/2000 Sb., zákona č. 420/2004 Sb.
a zákona č. 250/2000 Sb.
• znalost účetnictví územních samosprávných celků a jejich
příspěvkových organizací
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební
motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:

• vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření
• zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při
finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho
přezkumu
• praktické zkušenosti z veřejné správy, kontrolní činnosti, auditu
nebo přezkoumání hospodaření na obcích

nabízíme:

• pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládané zahájení
pracovního poměru od 1. 7. 2019
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních
a mimořádných složek platu, pestrý benefitní program
• každodenní komunikaci s obcemi při častých pracovních cestách

Plné znění podmínek výběrových řízení je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná místa. Přihlášku do
výběrového řízení podejte prostřednictvím e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou
na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tak aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději 5. 6. 2019 do 12.00 hodin.
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Hledáme nejhezčí fotografie
z výletů po evropském regionu

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Pedagogicko-psychologická
poradna a pedagogické centrum
Před třemi roky byly sloučeny pedagogicko-psychologické
poradny v Kraji Vysočina a Speciálně pedagogické centrum Žďár
nad Sázavou a Havlíčkův Brod do
jedné organizace zřizované Krajem Vysočina. Současný tým přibližně 60 odborných pracovníků
psychologů a speciálních pedagogů pomáhá dětem v překonávání školních výukových a výchovných obtíží, nabízí pomoc
při posouzení školní zralosti, řeší
a konzultuje s rodiči a pedagogy
možnosti výchovy a vzdělávání
dětí, žáků a studentů.

Jejich klientelou je
devět tisíc dětí ročně

Klientela dětí, žáků a studentů je velmi početná a dosahuje
v průměru kolem devíti tisíc.
Mezi nejčastěji vyskytované
komplikace patří obecně poruchy učení, které představují přibližně polovinu obtíží. Dalším
převažujícím faktorem školní
neúspěšnosti jsou výchovné problémy různého charakteru. „Je
důležité, aby především rodiče
měli reálnou představu, co od
dítěte očekávat, poradíme, jak
na ně působit, jak je rozvíjet, co



◾ Hlavní sídlo se nachází v Jihlavě na třídě Legionářů.

mu nabízet. To vše samozřejmě
nejenom v souvislosti se školou,
ale s celým vývojovým obdobím
a zdravotním stavem dětí i mladistvých,“ popisuje ředitel Milan
Pavlík a dodává, že jednotlivá
pracoviště poskytují podle potřeby nejen základní posouzení, ale

Odborní pracovníci pedagogicko-psychologické poradny se
zaměřují a věnují převážně oblasti diagnostiky a intervence výukových problémů, specifických vývojových poruch učení jako dyslexie,
dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Dále také výchovným problémům
a oblastem jako je diagnostika školní zralosti a s ní spojené doporučení odkladů školní docházky či určování profesní orientace žáků
a studentů.
Odborní pracovníci speciálně pedagogického centra se zaměřují
a věnují zejména pomoci s komplexní péčí dětem, žákům a studentům
převážně s mentálním, kombinovaným a tělesným postižením.



i další odborné vedení psychologické či speciálně pedagogické, terapie
individuální či ve
skupině, případně
ve spolupráci s rodinou, poradenství, zajišťování
speciálně vzdělávacích potřeb dětí, konzultace,
metodickou pomoc, práci se třídními kolektivy, spolupráci s metodiky prevence a výchovnými
poradci škol a další.

Pomáhají rodičům
i školám

O celý chod organizace se stará
ředitelství společně s vedoucími
pracovnicemi detašovaných pracovišť a tým sociálních pracovnic

FOTO: ARCHIV PPP A SPC

a administrativně
ekonomický úsek.
Zajišťují odbornou a metodickou
pomoc
školám,
přímo ve školských zařízeních,
spolupracují s rodiči dětí, organizují
různé vzdělávací
akce, informují rodiče o možnostech podpory v oblasti sociálního zabezpečení a vzdělávání.
„Naší prioritou je vzájemná spolupráce s rodiči a školským zařízením,“ uzavírá ředitel Milan
Pavlík.
O rozsahu činnosti se více dozvíte na webových stránkách.
EVA FRUHWIRTOVÁ

www.pppaspcvysocina.cz

KŘÍŽOVKA O CENY
V 18. ročníku celostátní ankety Strom roku bojuje mezi finalisty i zástupce z Vysočiny (znění v tajence). Jedná se o památný strom druhu borovice lesní
a roste už více než tři sta let na skalnatém ostrohu levého břehu Vírské údolní nádrže nad někdejším hamerským splavem. Strom byl znám už v dobách
před napuštěním Vírské přehrady a stal se i častým objektem děl výtvarných umělců a fotografů. Jeho jméno je používáno i v zeměpisném názvu celé lokality – U borovice. V soutěži Strom roku ho můžete podpořit svým hlasováním, které začne 17. června. Anketa na stránkách www.stromroku.cz potrvá do 25. září a 3. října bude vyhlášen vítěz, kterému se dostane odborného arboristického ošetření a počátkem příštího roku bude Českou republiku zastupovat v soutěži Evropský strom roku.

FOTO: ARCHIV VYSOČINA TOURISM, P. O.

Krásné počasí láká k výle- náměstek hejtmana pro regiotům. Tipy, kam vyrazit, najde- nální rozvoj Pavel Pacal (STAN
te v nové publikaci pro pěší + SNK ED). Navíc nejlepší
s názvem 28 nejhezčích
fotografie budou zveřejněny na webových
okružních výletů pro
stránkách ERDV
pěší. Průvodce vydal Evropský rea budou následně
gion Dunaj-Vlpoužity na nové
y
k
t
o
F
tava (ERDV).
vydání pexesa
o
d
e
jt
e
íl
s
Zároveň vyhlaERDV.
o
p
šuje fotosoutěž
Podrobnosti
31. srpna
pro všechny mik soutěži a eleklovníky turistiky,
tronického
průvodce pro pěší po
krásné přírody a nevšedních záběrů. ChceERDV najdete také na
te-li se zapojit, vyfotografujte www.evropskyregion.cz. V tišnejhezčí místo z navštíveného těné podobě si můžete publikaci
jednodenního výletu z publika- s tipy na výlety vyzvednout na
ce ERDV a zašlete do 31. srpna Regionálním kontaktním místě
2019 na e-mail edm.post@ooe. Evropského regionu Dunaj-Vltava v Kraji Vysočina, na Odgv.at.
„Vítězové, které vybere od- boru regionálního rozvoje Krajborná porota, získají hodnotné ského úřadu Kraje Vysočina,
ceny s turistickou tematikou,“ Žižkova 16, Jihlava.
EVA FRUHWIRTOVÁ
láká k účasti ve fotosoutěži 

RECEPT

Rebarborové muffiny
Jaro si letos opravdu dává na čas, s květnovým deštěm se však zahrádky zazelenaly, začaly růst a my můžeme obohatit náš jídelníček.
Například o rebarboru.

Suroviny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tajenku křížovky zasílejte do 18. června 2019 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenky.NKV@regvyd.cz.
Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny.
Znění tajenky z minulého čísla: Závod čtyř poslů. Vylosovaní výherci: A. Vacek, Humpolec, M. Mezlíková, Velké Meziříčí a I. Čechová, Štěpánov nad Svratkou.
Blahopřejeme!
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením
vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

půl lžičky soli
jedno vejce
půl hrnku rostlinného oleje
jeden vanilkový cukr
dva a půl hrnku polohrubé mouky
hrnek rebarbory
hrnek podmáslí
jeden a čtvrt hrnku hnědého cukru
lžičku jedlé sody
na posyp: půl lžičky skořice a hnědý cukr

Rebarboru oloupeme, omyjeme a nakrájíme na malé kostičky.
Nejdříve smícháme vše sypké, poté přidáme tekuté suroviny a vše
důkladně promícháme, až zpracujeme jemné těsto, do kterého přidáme nakrájenou rebarboru. Papírové košíčky nebo formy na muffiny
naplníme asi do 3/4 a posypeme hnědým cukrem smíchaným se skořicí. Pečeme zhruba na 180°C přibližně 35 minut, dokud není povrch
na dotyk pevný. Dobrou chuť!


MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Při zateplování oken sázíme na poctivou ruční práci a kvalitní materiály
Zná to většina z nás. V zimním období, kdy venku klesnou teploty, do
našeho bytu začne skrze okna pronikat chlad, a to i přesto, že jsme
si nová okna nechali dělat teprve před pár lety. A pak to jde ráz na
ráz: rosení skel, plíseň, zdravotní problémy a kdoví co ještě. V letních
měsících nás naopak trápí přehřívání místností. Co s tím?
Marek Adamík
Napajedelská
společnost
Tospur nabízí mnohé. Především ale pomůže se zateplením oken výměnou původních
skel za moderní izolační dvoj-

skla, či trojskla. Tospur není na
trhu se zateplováním oken žádným nováčkem. Funguje již přes
dvacet let, nejprve z iniciativy jejího zakladatele Václava Michalčíka, později, jak se firma začala
rozrůstat a získávat větší zakázky,

jako společnost s ručeným omezeným. Jejím charakteristickým
rysem je, že klade důraz na kvalitní materiály a zpracování ve snaze zachovat stávající okna, místo
aby dodávala okna nová.
I proto mezi jejich zakázky patří, mimo jiné,
také památkově chráněné objekty.
„Klíčové oblasti naší
činnosti se odvíjí dle požadavků trhu. Dokážeme vyměnit sklo u oken
zdvojených i špaletových, také u oken plastových i eurooken. Jsme
schopni se postarat dokonce
i o historická okna zámků. U těch
záleží na každém detailu a ruční
práce je v takovém případě nenahraditelná,“ říká manažer kvality
Martin Očadlík. Největším problémem, který lidé nejčastěji v domácnostech řeší, je rosení skla.
Na to jsou v Tospuru připraveni.
„Lidem vysvětlujeme, že problém
vzniká hlavně z důvodu, že sklo
nemá dostatečné izolační vlastnosti, a v místnostech se shromažďuje vlhkost, která pak na sklech
zkapalní,“ vysvětluje pan Očadlík.
„Není to ovšem tak jednoduché,
proto je nutné každý problém řešit individuálně. V dnešní době je
na trhu velké množství kvalitního
zasklení a my umíme vyřešit většinu potíží s okny, se kterými se
na nás lidé obrací.“
Vedle rosení se ale v domácnostech setkáváme ještě s jedním, velmi rozšířeným problémem. A tím je pocit, že v zimě
přes okna protahuje, třebaže stará dřevěná okna jsme vyměni-

li za modernější plastová. Je zde
nějaké řešení? „Pokud se jedná
o plastová okna, která mají stáří

již více jak deset let, pak je možné, že použité zasklení nemá vyhovující izolační vlastnosti. Ale
také je nutné taková okna seřídit a věnovat jim určitou péči.
Při výměně skla vždy takovou
péči věnujeme každému typu
okna,“ vysvětluje manažer kvality. Pokud je ale dům vybaven
starými dřevěnými okny, rozhodně není nutné okna měnit.
Tospur s nimi dokáže dále pracovat a po úpravách u nich dosáhnout shodných vlastností
jako mají eurookna s trojsklem.
Ve výsledku se to samozřejmě
promítne do podstatně nižších
nákladů za vytápění. Běžného
uživatele možná napadne otázka, jestli okna s takovou úpravou vyžadují nějakou údržbu.
Podle pana Očadlíka je jednoduchá, protože ve vývoji moderních zasklení se především
klade důraz na to, aby kromě
občasného umytí skel byla okna
bezúdržbová a spolehlivě naplňovala účel po mnoho let.

Zakladatel společnosti Václav Michalčík 

Foto: Veronika Daňková

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Elenka je tříletá holčička s Westovým syndromem –
nejtěžší formou dětské epilepsie.
Sama nedokáže stát ani sedět, neudrží sama hlavičku.
Navzdory těžkému osudu se rodina snaží Elence zajistit
plnohodnotný život. Pro další rozvoj a usnadnění péče
by jim velmi pomohly zdravotní rehabilitační pomůcky.
A právě ty bychom chtěli pořídit za pomoci veřejné sbírky.
Všechny dary budou použity výhradně na zkvalitnění
Elenčina budoucího života.

Číslo účtu: 2113444395/2700

RV1900010/85

Sbírka povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje – KÚOK/89918/2016/OK/400

RV1900010/87

Veřejnou sbírku pořádá Profi-tisk group s.r.o.

pro Elenku
RV1900009/07

605 456 666 nebo prostřednictvím
facebookových stránek fb.me/elenka.vojtkova

RV1900010/86

Děkujeme všem, kteří pomohou jakoukoli finanční částkou.
V případě dotazu nás kontaktujte na tel.:

Uzávěrka příštího čísla je 13. června 2019 a distribuce plánovaná od 24. června 2019. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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Rozvíjející se firma ve Štokách ADH-PLOTY s.r.o.

přijme do svých řad montážní dělníky
ο Trestní bezúhonnost ο Řidičský průkaz skupiny B

Montáž plotů ο rozmanitá práce
VŠE VÁS RÁDI NAUČÍME ο STABILNÍ PRÁCE
Kontakt 776 146 774, nebo e-mail: obchod@adh-ploty.cz

v pohodlí u šálku kávy

za špičkové ceny a v bezkonkurenční kvalitě

s doživotní zárukou nevypadnutí kamenů

Dceřiná společnost ADH-KOVO s.r.o.

hledá zručného zámečníka
ο Řidičský průkaz skupiny B ο průkaz CO2

Kontakt 776 146 774, nebo e-mail: info@adh-kovo.cz
Nástup na obě pozice MOŽNÝ IHNED

www.brilas.cz

#SOP#3*-"4 5SBĦPW UFM
#SOP#3*-"4 4PDIPSPWBUFM

RV1900435/18

K vidění na našich prodejnách
za internetové ceny.

RV1900012/37

RV1901069/02
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INZERCI V TITULECH NOVINY KRAJE PRO VÁS ZAJISTÍ:
Havel MOUKA
605 557 777
mouka@redvyd.cz

Jitka PARBUSOVÁ
777 174 407
parbusova@regvyd.cz

Zdeněk SAMKO
725 958 825
samko@regvyd.cz

Štěpánka HADRAVOVÁ

RV1900001/28

605 167 046
hadravova@regvyd.cz

www.chciinzerci.cz

Uzávěrka příštího čísla je 13. června 2019 a distribuce plánovaná od 24. června 2019. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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Klimatour štafeta letos
míří na Jemnicko
Cyklistický peloton v rámci Klimatour štafety 2019 letos
projede 17.–20. června obcemi Litohoř, Domamil, Budkov,
Nové Syrovice, Dešov, Mladoňovice, Police a Jemnice, kde
pak svou trasu zakončí. Pro děti
ze zapojených měst a obcí budou připraveny hry a soutěže
s tematikou ochrany životního
prostředí a udržitelného rozvoje
nebo workshop na téma čistoty
životního prostředí, předcházení vzniku odpadů, třídění a nakládání s odpady. „Kromě toho
budou poučeny o pravidlech silničního provozu a naučí se, jak
si poradit s poskytováním první
pomoci,“ popisuje krajský radní

Martin Hyský (ČSSD), politik
Projektu Zdravý Kraj Vysočina
a MA21. Žáci si připraví krátké
vystoupení, kterým představí
svou školu, obec nebo činnost,
které se rádi věnují. Předáváním
symbolické štafety, které proběhne až do poslední zastávky
v Jemnici, navážou školy na loňský ročník, kde cyklisté převzali
štafetu od poslední navštívené
školy v Šebkovicích.
Smyslem Klimatour štafety,
jež má svůj původ v Rakousku,
je propojovat obce, podpořit sousedskou sounáležitost a propagovat snahu o zachování dobrého
klimatu.
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Vysočina Arena má novou atrakci:
pumptrackovou dráhu
Další
y
pumptrack
:
ě
in
na Vysoč
Luka nad
Jihlavou
a Vilémov

EVA FRUHWIRTOVÁ

V přátelském
hokejovém utkání měla
navrch Jihlava

◾ Nejen milovníci adrenalinu, horských kol a BMX mohou od začátku
května oficiálně využívat nově postavenou dráhu pumptracku ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě.

◾ Po půlročním zkušebním provozu novinku cyklodestinace Novoměstsko
o prvním květnovém pátku oficiálně otevřeli náměstkyně hejtmana Jana
Fischerová a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

video na
novinykrajevysocina.cz

◾ Největší pumptrack na Vysočině, který bude sloužit začínajícím i zkušeným jezdcům, ale také in-linistům nebo dětem na odrážedlech, vyrostl díky
téměř dvoumilionové dotaci Kraje Vysočina. Bezmála 900 tisíc investovalo
Nové Město na Moravě.

◾ Výběry Kraje Vysočina a statutárního města Jihlava měřily své síly
v přátelském hokejovém utkání, které hostil Horácký zimní stadion
v Jihlavě na začátku května. Krajské družstvo pod vedením kapitána
Milana Kastnera, bývalého profesionálního hokejisty a dnes vedoucího krajského oddělení sportu, nakonec podlehlo týmu Jihlavy vedené Bedřichem Ščerbanem 0:3. Přestože krajský tým nesplnil svou
představu alespoň jedné proměněné šance, atmosféra byla vynikající. Zahrál si i dlouholetý hokejista a zároveň ředitel Krajského úřadu
FOTO: KRAJ VYSOČINA
Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. 

Deset let
podpory sportu
Dotace do sportu, peníze na
rozvoj pohybových aktivit, výstavba sportovních areálů nebo
individuální podpora výjimečným
sportovním talentům. Za posledních deset let šlo z rozpočtu Kraje
Vysočina na tyto účely nejméně
380 milionů korun. S krajskou
podporou se udržují sportoviště,
pořádají se například Zlatá podkova v Humpolci, Světový pohár
horských kol v Novém Městě na
Moravě stejně jako biatlonové
podniky, pozornost se věnuje fotbalu, hokeji i dalším populárním
sportům. Talenty se vychovávají
v šestnácti krajských sportovních
centrech talentované mládeže.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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◾ Součástí programu slavnostního otevření dráhy byla také Cyklotrial
show Marka Pochtiola, juniorského mistra Evropy v biketrialu 2018
a mistra světa v družstvech 2017.


FOTO: 2× KRAJ VYSOČINA, 2× DIRTY PARKS

Křížem krážem Vysočinou na kole 2019
Cyklisté si mohou do diáře
poznačit, že v pátek 5. července
startuje osmidenní cyklistické
putování s názvem Křížem krážem Vysočinou na kole 2019.
Naplánované trasy dohromady
čítají 400 km, záleží však na každém, jakého úseku se zúčastní

a také jaký den si zvolí. Nejedná
se o závod, ale o výlet. Na startu
každé etapy seznámí organizátoři účastníky s plánem cesty,
objasní místa přestávek a sdělí
další důležité informace k trase.
Po celou dobu pojede s cyklisty
doprovodné vozidlo, které jim

poskytne zázemí během cesty,
bude je zásobovat vodou a poveze i jejich věci. Společná letní
vyjížďka po Vysočině začíná na
Masarykově náměstí v Jihlavě
a končí v Dalešickém pivovaru,
kde na cyklisty bude čekat odměna v podobě piva a guláše.

Podrobný rozpis etap a další informace najdete na webu
www.vysocinounakole.cz. Křížem krážem Vysočinou na kole
2019 letos po dvanácté organizuje krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism.


EVA FRUHWIRTOVÁ

