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Složité cesty k cíli

Často si kladu otázku, proč 
některé silniční stavby vznika-
jí tak dlouho? Jsme méně ši-
kovní než někteří naši sousedé 
v okolních zemích a neumíme 
něco zásadního, co nám brání 
je překonat? Nebo nás brzdí 
něco jiného?

Není to tak dávno, co jsem 
se připravoval na jednání s ra-
dou města Havlíčkův Brod 
a dával dohromady stavební 
akce, které se budou týkat sil-
nic ve městě a okolí. Na každé 
důležité jednání je dobré být 
připraven, a proto jsem shá-
něl všechny možné podklady, 
v nichž je o dané problematice 
řeč. Překvapilo mne, že opět 
studuji podklad, který byl mezi 
krajem a městem podepsán už 
v roce 2008. Podepsal jsem ho 
tehdy já, radní kraje pro ma-
jetek a finance, a Jana Fische-
rová, tehdejší starostka Hav- 
líčkova Brodu. Dle dokladu 
jsme měli dořešit některé ma-
jetkoprávní věci potřebné pro 
budoucí uspořádání silnic ve 
městě po výstavbě jihovýchod-
ního obchvatu. Obchvat bude 
dokončen příští rok a podklad 
jsme po 13 letech projednávali 
znovu. Naštěstí s nezměněným 
závěrem, tedy dohoda stále 
platí a teď ji jenom dokončíme.

Skutečnost, že příprava sta-
veb je komplikovaná a trvá de-
set a více let, není nic neobvyk-
lého. Komplikace nejsou dány 
jen složitostmi, které vznikají 
v tzv. stavebním řízení, kvůli 
kterému se má vybudovat zcela 
zbytečný „stavební superúřad“, 
ale jsou dány celou řadou slo-
žitých zákonů naší republiky. 
Přijde mi, že nejsou vymýšle-
ny proto, aby byla dobrým vě-
cem nastavena cesta, jak k nim 
rychle dojít, ale jsou nastaveny 
úplně naopak a připravují pře-
kážky, kvůli kterým se k cíli jen 
obtížně dostáváme.

Ať už jsme na jakékoli pozi-
ci nebo vykonáváme jakoukoli 
funkci, snažme se přispět ke 
zjednodušení cest, které pove-
dou ke kýženému cíli.

Rodina kvalitních výrobků 
z Vysočiny se rozrostla

Peníze na 
venkovské služby

◾ Výrobci kvalitních regionálních produktů si v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě převzali certifikát s označením Vysočina regionální produkt. 

STRANA 2

Na Vysočině budou 
studovat i budoucí inženýři

STRANA 3

Čistá Vysočina: lidé 
sesbírali 71 tun odpadků

STRANA 5

Cestujte po Vysočině 
a vyhrajte rodinný pobyt

video na  
novinykrajevysocina.cz

Do zhruba šedesátičlenné rodiny certifikovaných 
produktů s právem používat regionální značku 
Vysočina regionální produkt přibylo šest výrobků 
z Vysočiny. Nově se titulem pyšní například voda 
ze Stražiště u Pacova, jediný český ručně vyrábě-
ný inkoust pro plnicí pera nebo originální kera-
mika Jany Fučíkové z Koněšína na Třebíčsku. 

Seznam letošních regionál-
ních produktů rozšířily také 

perníčky a pralinky z Českých 
Milov, vyráběné podle speciální 

receptury, a dále masné výrob-
ky Řeznictví Stejskal z Chotě-
boře a vyzrálé hovězí maso Ví-
tězslava Škody z Hrotovic. 

„Pyšní jsme na certifikaci 
ručně vyráběného inkoustu pro 
plnicí pera a kaligrafii. Vyrábí 
se na jediném místě v České 
republice – v Číměři, kousek 
od Třebíče,“ informoval hejt-
man Kraje Vysočina Vítězslav 
Schrek (ODS+STO). Inkousty 
Inkebara pro ruční psaní vzni-
kají v malé rodinné firmě Duša-
na Prachaře. „Dlouhá léta jsme 
preferovali psaní perem před 
propiskami. Tuzemská na-
bídka inkoustů nám nepřišla 
dostačující, a proto jsme zača-
li bádat a v roce 2016 spatřil 
světlo světa náš první inkoust 
pro plnicí pera, podle naší 
vlastní tajné receptury,“ pro-
zradil. Jednou za čas připraví 
i limitovanou edici. Krásné 
etikety (na lahvičkách na fot-
ce) namalovala výtvarnice 
Karolina Burská právě těmito 
inkousty. 
  MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Mezi nositeli značky jsou nově Milovské pralinky, inkousty Inke-
bara (lahvičky v popředí) a masné výrobky Řeznictví Stejskal z Cho-
těboře.  FOTO: 2X FOTO KRAJ VYSOČINA

Až padesát tisíc korun na 
vybranou obecní službu letos 
od Kraje Vysočina získá všech 
157 obcí, které podaly žádost 
o dotaci. „O krajskou podporu 
mohly požádat obce do pěti set 
obyvatel. V minulých letech bylo 
možné z programu získat peníze 
pouze na podporu venkovských 
prodejen, nyní jsme záběr pod-
porovaných služeb rozšířili,“ 
informovala náměstkyně hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 
regionálního rozvoje Hana Haj-
nová (Piráti). 

Starostové žádali o příspě-
vek například i na pobočky 
pošt a pošt Partner, knihovny, 
služby turistického ruchu nebo 
zdravotní péče. Z dotačního 
titulu Venkovské služby 2021 
rozdělí letos kraj více než 6,8 mi- 
lionu korun. Největší zájem mezi 
obcemi byl o krajské dotace na 
provozování venkovských pro-
dejen. Díky podpoře se daří udr-
žet prodejnu například v Lesné, 
Kamenici nebo Vepříkově.

Dalším zdrojem podpory pro 
obce je program Obnova venko-
va Vysočiny, kde je letos připra-
veno 70 milionů korun. Žada-
telé mají garantovanou částku 
sto tisíc korun. Mezi nejčastěji 
realizované projekty patří opra-
vy veřejných budov, veřejného 
osvětlení a silnic.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Nově certifikované 
produkty: 
■ Poličan, Lovecký salám  
a Stejskalovy tyčinky 
Řeznictví Stejskal s. r. o., 
Chotěboř
■ Pramenitá voda Crystalis, 
plněná bez úprav a změn 
přírodních vlastností, vhodná 
pro přípravu kojenecké vody, 
vyrobeno v Pacově, lokalita 
Stražiště
■ Milovské perníčky,  
Milovské pralinky
Výrobce Petra Kovaříková, 
České Milovy, Křižánky
■ Vyzrálé hovězí maso
Výrobce Vítězslav Škoda, 
Hrotovice
■ Originální keramika
Výrobce Jana Fučíková, 
Koněšín
■ Inkousty Inkebara
Výrobce Dušan Prachař, Číměř

https://www.jungeuni-waldviertel.at/
https://www.vysocina.eu/aktuality/717-na-rostejn-ci-kamen-pujdou-deti-zdarma
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Rozpočet krajských silničářů posílí o 50 milionů korun

Budoucí inženýři mohou nyní nově 
studovat na vysoké škole v Jihlavě

Kraj hledá výrobce 
potravin z Vysočiny

◾ Práce na silnicích se kvůli počasí zhruba o měsíc zpozdily, ale uzavírek 
má být na Vysočině méně než loni.  FOTO: ARCHIV KSÚSV

Vysoká škola polytechnic-
ká Jihlava (VŠPJ) připravila 
nový navazující magisterský 
studijní program na-
zvaný Aplikova-
ná technika pro 
průmyslovou 
praxi. Pro aka-
demický rok 
2 0 2 1 / 2 0 2 2 
do něj plánuje 
přijmout dva-
cet pět studentů 
v prezenční a tři-
cet studentů v kom-
binované formě studia. 
Absolventi získají inženýrský 
titul. „Nabídka studia v na-
vazujícím magisterském pro-
gramu na VŠPJ je rozhodně 
skvělou příležitostí pro ucha-
zeče o studium. Aplikované 
zaměření studijního programu 
navíc zvyšuje jeho atraktivitu 
a následné uplatnění absol-
ventů,“ řekl radní pro oblast 
školství Jan Břížďala (Piráti). 

Vyučovat budou 
odborníci z praxe

Současní bakaláři tak mo-
hou pokračovat v navazujícím 
studiu. „Studenti absolvují 
v průběhu studia praxi v rozsa-
hu dvanácti týdnů a odborníci 
z praxe se budou ve velké míře 
podílet také na výuce a vedení 
diplomových prací. Studenti 

budou mít navíc jedinečnou 
možnost po celou dobu studia 
využívat špičkovou kyber-fy-
zikální továrnu CP Factory, 

která simuluje výrobní procesy 
Průmyslu 4.0,“ přiblížil docent 
Zdeněk Horák, vedoucí Ka-
tedry technických studií VŠPJ 

◾ Nový obor zaměřený na průmyslovou automatizaci a robotizaci naplňuje požadavek současného trhu práce.  FOTO: ARCHIV VŠPJ

a zároveň garant nového ma-
gisterského programu. VŠPJ 
je jedinou vysokou školou na 
Vysočině. Nabízí bakalářské 

VŠPJ byla založena 

3. června 2004

Také v letošním roce se 
Kraj Vysočina zúčastní ce-
lostátní zemědělské výstavy 
Země Živitelka v Českých Bu-
dějovicích, která se uskuteční 
26.–31. srpna. „Hledáme ši-
kovné výrobce potravin z Vy-
sočiny, kteří by měli zájem 
prezentovat a prodávat své 
produkty,“ oznámil náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast zemědělství Lukáš 
Vlček (Starostové pro Vysoči-
nu). Vystavovatelé nebudou 
hradit žádné poplatky spoje-
né s registrací, pouze využijí 
příležitost propagovat své vý-
robky po celou dobu konání 
výstavy. V případě zájmu kon-
taktujte Jitku Merunkovou 
z odboru životního prostředí 
a zemědělství na telefonním 
čísle 564 602 365, a to do le-
tošního 16. července.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Zima 2020/2021 byla ná-
ročná nejen pro řidiče, ale také 
pro krajské silničáře. Ti na 
údržbu cest v porovnání 
s pětiletým průmě-
rem jen za první 
čtvrtletí letošní-
ho roku museli 
vynaložit o 38 
milionů korun 
více. Krajští 
zastupitelé pro-
to na svém červ-
novém zasedání 
posvětili navýšení 
rozpočtu Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny o bez-
mála 50 milionů korun.

První část – téměř 38 mili-
onů korun, které pokryjí pře-
devším vícenáklady na zimní 

údržbu, se přesouvá z dispo-
nibilního zůstatku rozpočtu 
z roku 2020, druhá část mimo-

řádného příspěvku se 
promění v lokální 

výspravy silnic 
po zimě. „Jedná 
se o 11,9 mi-
lionu korun, 
které krajská 
správa silnic 
kraji vrátila 

jako nevyčerpa-
ný příspěvek na 

provoz organizace 
v loňském roce,“ uvedl 

náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a dopravy Miroslav 
Houška (KDU-ČSL). Na stavu 
krajských silnic se podepsala 
velká spotřeba chemických 

Soutěž pro začínající 
podnikatele 

Podnikáte, začínáte pod-
nikat, nebo zatím máte jen 
inovativní nápad? Přihlaste se 
do konce září 2021 do soutě-
že s názvem „STARTupUJ NA 
VYSOČINĚ“. Ti nejlepší získají 
až 30 tisíc korun od Kraje Vy-
sočina a další zajímavé ceny od 
sponzorů a partnerů soutěže. 
Vyhlášení vítězů se uskuteční 
letos v listopadu. 

„Soutěž určenou firmám 
a podnikatelům s historií do 
tří let, nebo těm, kteří se pod-
nikat teprve chystají, včetně 
studentů, organizuje agentura 
CzechInvest. Záměry je možné 
přihlásit do kategorií pláno-
vaný nebo realizovaný inova-
tivní podnikatelský projekt 
a studentský projekt,“ shrnula 
náměstkyně hejtmana pro re-
gionální rozvoj Hana Hajnová 
(Piráti).

V porotě soutěže zasednou 
zástupci CzechInvestu, Kraje 
Vysočina, VŠPJ a KHK Kra-
je Vysočina a hodnotit budou 
originalitu, inovativnost, rea- 
lizovatelnost nebo i prezen-
taci. Bližší informace získáte 
na www.czechinvest.org/
startupuj-na-vysocine. 
Soutěž podporují firmy BJS 
Czech, ICE Industrial Services 
a ČERNÝ BEZ.

 PETR KUKLA

přehled 

plánovaných oprav 

na www.ksusv.cz

Poznejte méně známé  
přírodní krásy Vysočiny

Na Vysočině se nachází na 
206 přírodních památek a re-
zervací, o které kraj pečuje. 
Pokud tedy hledáte tipy na 
letní výlety, tato místa jsou 
doslova otevřenou nabídkou. 
Motivací může být kromě 
zdravého pohybu také soutěž 
s názvem Vysočinou 
za přírodou, kte-
rá odstartovala 
začátkem červ-
na. Zapojit se 
mohou jed-
notlivci i ro-
diny. Desítky 
míst v našem 
kraji jsou do-
slova přírodním 
pokladem, nacháze-
jí se v méně dostupných 
lokalitách, ale k většině se 
dostanete pěší procházkou, 
případně na kole. Vybírat 
si můžete prostřednictvím 
mapy s příběhem, které se 
říká StoryMap. Zde najdete 

Vysočina má Portál  
územního plánování obcí

Na adrese https://pupo.
kr-vysocina.cz najdou zá-
jemci z řad veřejnosti, odbor-
níků z oboru územního plá-
nování, zaměstnanců veřejné 
správy, ale také projektanti 
nebo stavebníci nový Portál 
územního plánování obcí Kraje 
Vysočina. Představuje rychlý 
a jednoduchý přístup k in-
formacím z oblasti územního 
plánování. 

„Hned v úvodu nabízí aktua-
lity, georeporty, návodné otázky 
formou nejčastějších životních 
situací, vazbu na legislativu, 
metodiky, nechybí ani nápově-
da a hlavně vstup do mapového 
atlasu v rámci některé z tema-
tických sekcí – územní plány 
obcí, územní plán kraje, územ-
ně analytické podklady,“ popi-
suje Martin Tejkal z krajského 
úřadu. Cílem nového portálu 
je sjednocovat dostupná data, 
zpřístupňovat je na jednom 
jediném místě a informace 

zprostředkovávat srozumitel-
ným a uživatelsky přívětivým 
způsobem formou mapového 
atlasu. „Proces tvorby a zavede-
ní celého řešení zabral plánova-
ných 18 měsíců. Předcházel mu 
průzkum potřeb obcí a při jeho 
realizaci se významně zapojo-
valy obce s rozšířenou působ-
ností,“ s díky informoval radní 
Kraje Vysočina Karel Janoušek 
(ODS+STO). Nový portál je vý-
sledkem práce Odboru územ-
ního plánování a stavebního 
úřadu, Odboru informatiky 
krajského úřadu a uskupení fi-
rem VARS, Georeal a T-MAPY. 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Vysočina inspiruje praxi 
v sociální oblasti v Česku

Metodici sociální práce 
Kraje Vysočina spolu s dalšími 
kolegy pracují na inovativním 
a v Česku ojedinělém projek-
tu, který pilotně testuje a tvoří 
systém sociálně-zdravotního 
pomezí na Vysočině. Nejen 
o tomto významném projektu 
se debatovalo na červnovém 
setkání v Telči, kam se sjela 
bezmála čtyřicítka metodiků 
sociální práce z krajských úřa-
dů napříč republikou, aby si 
vyměnila zkušenosti a vzájem-
ně se inspirovala. 

„Zjednodušeně projekt spo-
juje sociální a zdravotní služby 
v jeden fungující celek. Díky 
němu se posílily počty sociál-
ních pracovníků v nemocni-
cích, kteří dokážou poradit pa-
cientům přímo na místě, ať už 

studijní programy a od letošní-
ho podzimu poprvé také magis-
terský obor. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

informace o těchto méně 
známých chráněných lokali-
tách ve správě Kraje Vysočina 
a Správě CHKO Žďárské vr-
chy. „Na zachování přírodní-
ho dědictví vynakládáme ne-
malé úsilí. Aktivita Vysočinou 
za přírodou přispěje k větší 

informovanosti ve-
řejnosti o chráně-

ných oblastech 
a je to užitečný 
tip na prázd-
ninový výlet,“ 
řekl náměs-
tek hejtmana 

Kraje Vysoči-
na Lukáš Vlček 

(Starostové pro 
Vysočinu), který má 

ve své gesci právě životní 
prostředí. 

Své výlety za přírodními 
poklady Vysočiny začněte na 
webových stránkách https://
gis.kr-vysocina.cz.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

s pořízením kompenzační po-
můcky, nebo například s infor-
mací, že existuje pečovatelská 
služba, jak funguje a kam se 
mohou lidé obrátit o pomoc,“ 
vysvětloval na setkání Martin 
Jelínek z krajského úřadu. Zá-
stupce Kraje Vysočina naopak 
zajímaly standardy sociální 
práce tak, jak je pojímá Krá-
lovéhradecký kraj, kde usilují 
o jasněji stanovené procesy so-
ciální práce. 

Devátý ročník setkání se ko-
nal v rámci projektu „Aplikace 
inovativních postupů v rámci 
sociální ochrany a prevence 
v Kraji Vysočina“, reg. č.: CZ.
03.2.63/0.0/0.0/15_007/001
5546, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

posypových materiálů a také 
časté střídání teplot – tzv. 
mrazových cyklů. „Krajská 
správa a údržba silnic pro-
to letos posílí bodové opravy 
silnic jak tryskovou metodou, 
tak aplikací teplé obalova-
né směsi,“ doplnil Miroslav 
Houška.

Opravy se tak dočká napří-
klad úsek silnice II/130 mezi 
Zahrádkou a Ledčí nad Sáza-
vou na Havlíčkobrodsku, část 
komunikace II/353 mezi do-
končeným obchvatem Velké-
ho Beranova a Rytířskem na 
Jihlavsku nebo silnice II/405 
mezi Okříškami a křižovatkou 
s I/23 v Červené Hospodě na 
Třebíčsku.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

206 přírodních 

památek = tipů na 

výlety

Mapový atlas se skládá 
z několika aplikací, mezi kte-
rými mohou uživatelé volně 
přecházet se zachováním 
aktuálního rozsahu mapy.

https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-startupy/Dalsi-aktivity/STARTupUJ-NA-VYSOCINE
https://pupo.kr-vysocina.cz/


Profesionálně vycvičení psi 
dodávají pacientům chuť do života
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Migrace jelenů, vlků i losů  
bude po Vysočině bezpečnější

◾ Ještě před nástupem pandemie se stal pes Scotty miláčkem jihlavské nemocnice. Teď se s canisterapií vrací 
a s paničkou Petrou opět zažívá veselé i smutné příběhy.  FOTO: MILAN ŠUSTR

Proticovidová omezení po 
dlouhých měsících skončila 
a do jihlavské nemocnice opět 
mohou psi s terapeuty. Pět 
speciálně vycvičených psů po-
máhá pacientům zvládat jejich 
pobyt ve zdravotnickém zaříze-
ní. Podmínkou je, že pes, který 
má dělat canisterapii, musí být 
zdravý: „Znamená to pravidel-
né přeočkování, odčervování 
a další péči,“ vysvětlila Petra 
Humlerová, majitelka psa Sco-
ttyho. Canisterapie se využívá 
u pacientů v paliativní péči, ge-
riatrii, neurologii nebo inter-
ním oddělení. Pejsek by neměl 
být na jednotkách intenzivní 
péče nebo tam, kde jsou paci-
enti s otevřenými ranami. „Ca-
nisterapie je určitě prospěšná, 
dodává pacientům chuť do ži-
vota a radost, která je v rámci 
hospitalizace velice důležitá. 
Jsme rádi, že jsme zase mohli 
obnovit tuto službu,“ říká ná-
městkyně ošetřovatelské péče 
jihlavské nemocnice Hana 
Hladíková.

Kraj Vysočina dobrovol-
nictví dlouhodobě podporuje 

Vysočina je z hlediska mi-
grací velkých savců velmi vý-
znamnou oblastí, zároveň jde 
však o hustě osídlenou a inten-
zivně využívanou krajinu, která 
je navíc členěná řadou migrač-
ních bariér, které představují 
hlavně silnice. „Kraj Vysočina 
se jako partner připojil do me-
zinárodního projektu ConNat, 
jehož cílem je dosáhnout vzá-
jemného propojení migračních 
koridorů velkých savců a vytvo-
řit podklady pro jejich ochra-
nu,“ informoval náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast zemědělství a životního 
prostředí Lukáš Vlček (Staros-
tové pro Vysočinu). 

Pro ochranu velkých savců, 
mezi které patří jelen evropský, 
los evropský, rys ostrovid nebo 
vlk obecný, je nutné zjistit, kde 
se nacházejí jejich migrační 
koridory, a ty pak ochránit. 
Lokality, kde tato zvířata žijí, 
se dělí na jádrová území – ob-
lasti umožňující rozmnožování 
druhů, na migrační koridory, 
propojující jádrová území tak, 

zlepšení průchodnosti pro vel-
ké savce a na jejich ochranu při 
překonávání kritických míst. 
„Identifikovali jsme dvacet šest 
kritických míst a navrhli na 
nich různé typy opatření,“ sdě-
lil k výsledkům projektu Lukáš 
Vlček. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

www.ockovanivysocina.cz
Informační linka Kraje Vysočina 564 602 602

Využijte volné kapacity očkovacích center!

.

OČKOVÁNÍ: Užitečné informace 
pro občany

◾ Na očkovacím portále občana na internetové adrese ocko.
uzis.cz si mohou občané sami kdykoli stáhnout: certifikát 
očkování, potvrzení o výsledcích PCR i antigenních testů, po-
tvrzení o prodělání onemocnění Covid-19.

◾ Aktuální informace k očkování v Kraji Vysočina jsou k dis-
pozici na webu: ockovanivysocina.cz.

◾ V  současné době je registrace k  očkování otevřena všem 
občanům 16+, začátkem července se systém otevře i pro děti 
12+. Rychlou registraci provedete na webu registrace.mzcr.
cz. Následně čekáte na doručení PIN2 (formou SMS), který 
použijete na provedení rezervace/objednání termínu podání 
první dávky. Rezervaci provádějte na webu: reservatic.com/
ockovani. Rezervace i  registrace vám pomohou vyřídit také 
operátoři informační linky 1221 nebo krajské informační linky 
564 602 602. K očkování můžete využít také kapacity svého 
praktického lékaře. Informujte se přímo v jeho ordinaci.

◾ Většina velkých očkovacích center na Vysočině bude fungo-
vat do konce léta. Přehled očkovacích center na Vysočině je 
k dispozici na ockovanivysocina.cz.

Krajští záchranáři budou jezdit 
v osmi nových sanitkách

Bezmála až 190kilometrové 
rychlosti za hodinu mohou kraj- 
ští záchranáři dosáhnout s no-
vými sanitkami. Zdravotnická 
záchranná služba Kraje Vyso-
čina moderní prostředky znač-
ky Volkswagen Transporter 
4motion s naftovými motory 
o výkonu 146 kW pořídila v zá-
věru letošního května. „Sanitky 
jsou vybavené pohonem obou 
náprav, zesíleným pérováním 
nebo sedmistupňovou auto-
matickou DSG převodovkou. 
Právě ta při vyšších rychlostech 
a v kritických situacích zvyšuje 
bezpečnost řízení, protože se ři-
dič může plně věnovat volantu 

Čistá Vysočina 2021: o 71 tun odpadků méně

◾ Průměrné stáří sanitek, které ročně najezdí bezmála dva miliony kilo-
metrů, je necelých pět let.  FOTO: ARCHIV ZZS KRAJE VYSOČINA

◾ V Petrkově na Havlíčkobrodsku se zapojují každoročně. Vždy soutěží o nejlepší úlovek. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

a inspiruje další zájemce o za-
pojení do aktivit, ve kterých 
najdou smysl. Dobrovolni-
čení se věnují i pracovníci 

Do 12. ročníku tradiční 
akce Čistá Vysočina se zapo-
jilo téměř 13 tisíc dobrovolní-
ků, kteří sesbírali 71 tun od-
padků. Letos lidé, kterým není 
životní prostředí lhostejné, 
vyrazili do okolí obcí a měst 
a také podél silnic v období 
od 12. do 25. dubna a přitom 
se potýkali s velmi chladným 
počasím. „Krajská správa 

krajského úřadu, a to nejen 
v rámci evropského projektu 
„Aplikace inovativních postu-
pů v rámci sociální ochrany 

a prevence v Kraji Vysočina,“ 
reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0
/15_007/0015546.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

a trase před sebou,“ pochvalo-
val si náměstek hejtmana pro 
oblast zdravotnictví Vladimír 
Novotný (ČSSD). Samozřej-
mostí je klimatizace, kterou 
ocení nejen pacienti, ale i sa-
motná posádka. Největší změ-
nu představuje výstražné svě-
telné zařízení – má zcela nový 
design. „Sanitky už jezdí nebo 
začnou brzy vyjíždět ze zákla-
den Havlíčkův Brod, Jihlava, 
Telč, Počátky, Třebíč, Humpo-
lec, Jemnice a Pelhřimov. Vyšly 
na více než 24 milionů korun,“ 
upřesnila ředitelka ZZS Kraje 
Vysočina Vladislava Filová. 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

a údržba silnic Vysočiny z více 
než 1 600 km silnic I., II. a III. 
třídy odvezla 50,9 tun odpad-
ků. Podle informací zaslaných 
pověřenými obcemi se dalších 
více než 19 tun svezlo z při-
hlášených silnic a pozemků 
v majetku obcí a břehy a tok 
řeky Sázavy vydaly celou tunu 
různého odpadu,“ upřesnila 
náměstkyně hejtmana Hana 

Hajnová (Piráti) s velkým 
díky všem zapojeným. Vloni 
byla akce, kterou Kraj Vysoči-
na realizuje v rámci projektu 
Zdravý Kraj Vysočina a místní 
Agenda 21, zrušena vzhledem 
k nastupující pandemii koro-
naviru. V roce 2019 se podaři-
lo posbírat 101 tun za pomoci 
24 tisíc dobrovolníků. 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

aby umožnily dlouhodobé pře-
žití, a na kritická místa na těch-
to koridorech. Jádrová území 
a migrační koridory vymezovali 
pracovníci z Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR. Kraj Vy-
sočina se pak v rámci projek-
tu ConNat zaměřil na kritická 
místa, na jejich identifikaci, na 

◾ Fragmentace krajiny ohrožuje existenci losa evropského v Česku.  
 FOTO: AOPK ČR

https://ocko.uzis.cz/
https://www.kr-vysocina.cz/kde-se-ockuje-na-vysocine/d-4104994/p1=110967
https://registrace.mzcr.cz/
https://reservatic.com/ockovani
https://www.kr-vysocina.cz/kde-se-ockuje-na-vysocine/d-4104994/p1=110967
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Ochrana přírody na prvních místech Veřejného fóra
Blanka Lednická (Piráti)
zastupitelka Kraje Vysočina

Na konci dubna 
proběhlo další Ve-
řejné fórum Kraje 
Vysočina, jehož 
úkolem bylo iden-
tifikovat největší 

problémy, které trápí obyvatele 
našeho kraje. U jedenácti ku-
latých stolů se sešli odborníci, 
úředníci i politici a diskutovali 
o mnoha tématech. Zúčastnila 
jsem se tří tematických okruhů, 
věnovala jsem se ale především 
životnímu prostředí. U tohoto 

stolu probíhala jedna z nejži-
vějších debat, ze které vyšly dvě 
„ochranářské“ priority – podpo-
ra zapojení veřejnosti do pro-
jektů zabývajících se ochranou 
přírody a výkupy pozemků ve 
zvláště chráněných a dalších 
biologicky cenných územích.

V průběhu května pak prošla 
tato témata ověřením ve veřejné 
anketě, které se zúčastnilo více 
než 1 000 respondentů. Obě se 
umístila v žebříčku velmi vysoko 
– podpora zapojení veřejnosti 
na prvním místě a výkupy po-
zemků na třetím. Kraj tak dostal 
zprávu od svých obyvatel, že 

jim na životním prostředí záleží 
a že to je oblast, které se má více 
věnovat.

Na dalším jednání komi-
se pro životní prostředí, které 
předsedám, se budeme zabývat 
právě ochranou přírody s tím, 
že již budeme diskutovat i vý-
kupy pozemků a také podporu 
environmentálního vzdělávání, 
které úzce souvisí s tématem 
podpory zapojení veřejnosti. 
Věřím, že v následujících le-
tech v tomto směru proběhnou 
v kraji viditelné změny. Držme 
nám i přírodě palce, aby to tak 
skutečně bylo.

Spolupráce v Asociaci krajských  
nemocnic je nezbytná

Jiří Běhounek (ČSSD)
poslanec PČR a zastupitel  
Kraje Vysočina

V roce 2010 
byla založena Aso-
ciace krajských ne-
mocnic, která sdru-
žuje 48 nemocnic 
zřizovaných kraji. 

Členství a práce v této or-
ganizaci se ukazují v současné 
době jako nutné. Po dlouhé 
době je AKN naprosto rovno-
cenným partnerem ve vyjedná-
vání tak důležitých věcí, jako 
je kompenzační vyhláška za 
rok 2021 nebo příprava úhra-
dové vyhlášky na rok 2022. Po 
krajských volbách v roce 2020 

došlo k doplnění jak Valné 
hromady, tak i předsednictva 
AKN, a o stavu a situaci v Aso-
ciaci byli informováni členové 
Zdravotnické komise AK ČR. 
V současné době působí v České 
republice čtyři asociace nemoc-
nic hájící zájmy svých členů. 
Asociace nemocnic ČR AN ČR 
jsou přímo řízené nemocnice, 
Asociace českých a moravských 
nemocnic AČMN je tvořena 
různými nemocnicemi, Sdruže-
ní soukromých nemocnic SSN 
soukromými subjekty a AKN 
ČR jsme my. Jak velmi důležité 
je spolupracovat jednak uvnitř 
AKN, tak i mezi Asociacemi, 
ukázala doba Covidu a všech-
na jednání na Ministerstvu 

zdravotnictví ČR, vládě nebo 
s pojišťovnami vedená. Chci po-
děkovat všem, kteří se na práci 
podílejí, a vyzvat je k ještě větší 
aktivitě, protože to, co si nevy-
jednáme, to nebudou naše ne-
mocnice mít. Je to důležité ne-
jen pro zaměstnance nemocnic 
a vedení krajů, ale především 
pro naše pacienty. 

Protože v jednáních nejen 
s Ministerstvem zdravotnic-
tví ČR, ale i pojišťovnami, EU 
ohledně financí i dalšími or-
gány musíme být partnerem, 
a ne pasivním konzumentem 
rozhodnutí někoho jiného. Vě-
řím, že společným úsilím pozi-
ce a potřeby našich nemocnic 
prosadíme.

Horácká aréna – rozmarná kráska,  
nebo chudá příbuzná?

Zdeněk Faltus (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

Tak je tady. 
Přišla znenadání 
jako velká voda. 
Přišla zlehka, ale 
s grácií. Kdo? Pře-
ce Horácká aré-

na. Nová, krásná multifunkční 
hala ve středu našeho krajského 
města. Poctivě přiznám, že jsem 
byl příznivcem umístění toho-
to sportovního a uměleckého 
a eventuálně veletržního stánku 
někde za městem. Důvodů jsem 

měl, a nejen já, celou řadu. Ale 
teď už je tady. Nemohla si vybrat 
méně vhodnou dobu. Covidová 
epidemie ještě zdaleka neřekla 
sbohem a Bůh ví, co nám ješ-
tě malý RNA virus připraví za 
překvapení. Faktem je, že cena 
v průběhu projektování během 
let narostla z asi 900 milionů 
na miliardu a cca 600 milionů 
korun. 

Bohužel, cena je značná, 
a proto se začíná škrtat. Nejpr-
ve na kvalitě materiálů. Tomu, 
přiznám se, rozumím. Asi to tak 
nějak půjde. Co mne ale mrzí, 

je to, že dvě nejlevnější varian-
ty budou ochuzeny například 
o restauraci, skyboxy a bůhvíco 
ještě. A to by, myslím, mohl být 
velký problém. Jak si potom ta-
kové zařízení má vydělat na svůj 
provoz? Lidé se tam nenají, na-
nejvýš se tam budou prodávat 
nějaké sendviče nebo třeba lan-
goše. A pivo z kelímku… Díky, 
nechci. Však to známe. Zkusme 
tedy udělat kompromis: slevme 
třeba na nějakém tom ma- 
teriálu, ale nechme krásku tak, 
jak ji stvořili. Myslím, že nám 
bude vděčná.

Potrefená husa
Vít Kaňkovský (KDU-ČSL)
poslanec PČR a zastupitel  
Kraje Vysočina

Na květnovém 
jednání zastupitel-
stva kraje vystou-
pili zástupci hnutí 
ANO s kritikou 
k žádostem našich 

krajských nemocnic v dotačním 
programu REACT EU, které na-
vzdory pečlivé přípravě skončily 
pod čarou. Nemocnice na Vyso-
čině tak nedostanou ani koru-
nu. Zastupitelé ANO se ironicky 
ptají, jak se to mohlo stát? MÁ-
LOKDY SE TOLIK HODÍ ONO 

PŘIROVNÁNÍ O POTREFENÉ 
HUSE… Zastupitelé ANO se 
rozčilují, ale pojďme si říci, PROČ 
k tomu došlo? Byly projekty špat-
né či pozdě podané? Nikoliv, pro-
jekty splňují nejpřísnější kritéria 
a byly podány včas. Odpověď má 
nádech tragikomedie. Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR a Mi-
nisterstvo zdravotnictví ČR, obě 
vedená hnutím ANO, připravila 
dosud nevídaný systém rozdělení 
8 miliard korun „klikací“ soutěží. 
Nevěříte? Bohužel, je to tak. Ne-
rozhodla potřebnost a kvalita pro-
jektů, zvítězila rychlost dvojkliku 
PC myší. Během milisekund bylo 
rozděleno 8 miliard, které měly 

být určeny na obnovu českého 
zdravotnictví. Ostatní projekty 
mají smůlu, i když jsou více než 
potřebné. Paní ministryně Dostá-
lová nyní ex post tvrdí, že se budou 
ještě vyhodnocovat věcná kritéria. 
Přitom je známo, že naprostá vět-
šina projektů je po věcné stránce 
bez chyb, rozhodly tedy opravdu 
ony milisekundy. Oproti této bla-
máži vypadá tolikrát skloňovaná 
karlovarská „losovačka“ jako to-
tální břídilka. Kolegové z ANO, 
domluvte svým ministrům, ať 
rozdělují dotace spravedlivě! Pak 
se nebudete muset rozčilovat 
a hlavně – dotace pomohou sku-
tečně tam, kde je to třeba.

Stavby v Jihlavě jsou významné pro celý kraj
Karolína Koubová  
(Starostové pro Vysočinu)
primátorka Jihlavy a zastupitelka  
Kraje Vysočina

V Jihlavě se 
nyní připravuje 
mnoho investič-
ních akcí, které 
svým charakte-
rem přesahují vý-

znam samotného města a mohou 
ovlivnit celý kraj. Proto je podle 
mne důležité najít společnou 
řeč a zaměřit se na vzájemnou 
spolupráci. Pilotním projektem 

se jistě stane stavba Horácké 
multifunkční arény, kde vidím 
velký potenciál rozvoje nejen 
pro hokej, ale celkově pro sport, 
kulturu, cestovní ruch či veřejný 
prostor. Aréna by však měla být 
něčím ještě větším – měla by od-
startovat éru společného rozvoje, 
kdy město může i při malé po-
moci významně zvýšit potenciál 
celého kraje. 

Dalším z takových projektů by 
mohla být například výstavba vy-
sokorychlostní tratě. Díky tomu-
to projektu by mohl být konečně 
naplno využit potenciál Jihlavy 

jako krajského města a hlavně 
jako čistého, klidného místa, kte-
ré stojí uprostřed České republi-
ky a je to do něj vlastně odkudko-
li blízko. Jihlava by se tak mohla 
stát přestupním uzlem celé re-
publiky, na čemž bude opět profi-
tovat jak město, tak i kraj. A s po-
pularitou přicházejí lidé a s nimi 
i finance a nové možnosti. Není 
tohle ta správná cesta rozvoje? 
Myslím, že ano, a věřím, že si to 
uvědomují nejen ostatní krajští 
zastupitelé, ale i všichni mí sou-
sedé jak z větších, tak z menších 
měst Vysočiny.

Vysočina přišla o 100 000 odborníků a lékařů
Josef Klement (KDU-ČSL)
senátor PČR a zastupitel Kraje Vysočina

Kolaps zdra-
votnictví na Vy-
sočině je realitou. 
Sháníte do vaše-
ho města zubaře? 
A co dětskou lé-

kařku nebo obvodního lékaře? 
Téměř nemožná mise. Na Vy-
sočině jsou regiony, kde je prů-
měrný věk lékařů přes 65 let. Co 
s tím? Není třeba psát, že vám 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
ani zdravotní pojišťovna nového 
odborníka nesežene. Kde však 

jsou mladí lékaři a lékařky? Co 
je příčinou tohoto stavu? Pou-
ze v letech 1990 až 2020 přišla 
Vysočina o 100 000 odborníků! 
Mimo jiné lékařů a lékařek, kte-
ří po studiích zůstali ve velkých 
městech, nemocnicích, či odešli 
do zahraničí.

Podle mě nelze akceptovat 
a tolerovat stav, kdy se základní 
zdravotní péče stává pro stále 
více obyvatel Vysočiny nedostup-
ným luxusem. Situaci je třeba ře-
šit! Starostové, občané, začněme 
se společně zajímat. První krok? 
Pojďme o problému hovořit. 
Připravuji konferenci na téma 

„Řešení kolapsu zdravotnictví 
na Vysočině“, která se uskuteční 
6. září 2021 ve Žďáře nad Sá-
zavou, a na kterou zvu starosty 
a zastupitele měst a obcí.

Na závěr: Všichni víme, že je 
situace ve zdravotnictví vážná, 
ale přesto jsme zaznamenali pří-
klady dobré praxe. Polná má pro 
1 500 dětí novou mladou lékař-
ku. Ve Žďáře město podpořilo 
grantem tři nové dentisty. A další 
grant je ve Žďáře připravován. 

Věřím, že společně dokážeme 
najít, prosadit a realizovat další 
úspěchy. 

Přeji vám pěkné letní dny.

Nezaplacená péče
Zdeněk Faltus (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

Z analýzy dat 
od zdravotních 
pojišťoven vy-
plývá, že za uply-
nulých šest let 
pojišťovny neza-

platily ambulantním specialis-
tům a gynekologům 5,5 miliar-
dy korun! To je číslo, že? Skoro 
se tomu nechce věřit, ale je to 
tak. Jde o vykonanou a uznanou 
práci, která nebyla zaplacena. 
Pracovníci pojišťoven, politici 
ve sněmovně a jinde by se jistě 
divili, kdyby jim někdo sdělil, že 
jim tentokrát nezaplatí. Proč? 
Smůla, prostě tak. 

Ve skutečnosti se pojišťovny 
a potažmo stát, který je odpo-
vědný za jejich fungování, neboť 
v dozorčích orgánech vykoná-
vá jejich kontrolu, schovává za 
„zákonný rámec úhradové vy-
hlášky“, která byla v minulých 
letech ovšem vždy sepsána „na 
míru“ právě pojišťovnám. Osob-
ně tomu trochu žertem a trochu 
smutně říkám krádež za bílého 
dne. Až dosud to konzumentům 
zdravotní péče, tj. pacientům, 
nijak nevadilo. Oni osobně na 
tom byli poměrně dobře, neboť 
postupně přestali platit oněch 
tolik nenáviděných 30 Kč a poté 
i poplatek za hospitalizaci v ne-
mocnici. Shodou okolností 
jsem četl zprávu o tom, že zcela 

neznámá režisérka natočila do-
kument o zločinných lékařích, 
kteří poškodili své pacienty. 
Myslím, že kriminalizací lékařů 
a přístupem honem na ně se je-
jich nedostatek asi nevyřeší…

Jistě není náhodou, že lékařů 
je všude málo. Nejen u nás, ale 
i v Německu, Dánsku, Anglii. Proč 
asi? A to jsem uvedl státy, o jejichž 
úrovni odměňování si můžeme 
nechat jenom zdát.

Moje babička říkala: „všeho 
do času“… Jen aby potom nebylo 
pozdě. Mimochodem: ambulant-
ní specialisté nemají stále vyrov-
nání propadu výdělků z loňského 
roku a slibovaná odměna za práci 
ve ztížených podmínkách je zatím 
také v nedohlednu. 

Krajské silnice si zaslouží modernizaci
Martin Kukla (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

Dubnový sníh 
ještě ani neroztál 
a každý řidič z Vy-
sočiny měl určitě 
v hledáčku někte-
rou z krajských 

silnic (II. a III. třídy), kterou by 
velmi rád viděl opravenou – bez 
děr, výtluků a nebezpečných 
krajnic. Jsem také šofér, napros-
to s vámi souhlasím a nemyslím 
si, že pouhých 70 milionů korun, 
o které současné vedení Kraje 
Vysočina navýšilo rozpočet na 

opravy silnic z přebytku hospo-
daření, situaci s rozbitými silni-
cemi po náročné zimě zachrání. 
Připomínám, že krajských silnic 
máme 4 500 km, takže peněz je 
to žalostně málo. Navíc v situaci, 
kdy přebytek hospodaření za rok 
2020 dopadl, podle mého názo-
ru, velmi dobře a na krajských 
účtech leží téměř dvě miliardy 
korun v úsporách. 

Plně podporuji modernizaci 
krajských silnic, peněz není ni-
kdy dost. Ale zase musíme my-
slet na to, abychom je efektivně 
využili, zaměřili se na kontrolu 
práce vysoutěžených dodavatelů 

oprav a modernizací a za Kraj Vy-
sočina mysleli na to, že přípravy 
významných dopravních staveb 
s sebou nesou mnoho odborné 
práce a často časově náročných 
příprav. To nás ale rozhodně ne-
smí odradit! 

A co pro lepší přehled může 
udělat každý z nás? Napište mi 
na email kukla.m@kr-vysocina.cz 
nebo na FB stránku @MartinKuk-
laPolitik, které silnice si podle Vás 
zaslouží opravu. Pište, jaká děra-
vá silnice trápí zrovna 
Vás, ať si můžu udělat 
přehled a prosazovat 
potřebné.

Jaderná energetika…
Josef Zahradníček (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina

…dostává na 
frak pomalu, ale 
jistě, i v ČR. Ne-
rozhodnost vlád 
v přípravě nových 
jaderných bloků za 

posledních dvacet let je doslova 
odstrašující a nepochopitelná. 
Z energetické koncepce ČR se 
stává cár papíru a po říjnových 
volbách do PS PČR se dozajista 
změní k nepoznání. Mnozí z nás 
v Kraji Vysočina, kteří se vše-
možně snažíme, podporujeme 
výstavbu nových jaderných blo-
ků v naší lokalitě a bojujeme za 

dodržování vládou schválených 
termínů pro přípravu a realiza-
ci výstavby, dostáváme znovu 
a znovu podpásové rány. Jednu 
z posledních nám i jádru uštědřil 
velice vytížený ministr Karel Hav- 
líček, když předložil třem vybra-
ným uchazečům s poptávkovou 
dokumentací jakýsi bezpečnost-
ní dotazník. Hrdě prohlašuje, že 
termín jeho zpracování do konce 
letošního listopadu nebude mít 
vliv na zahájení výstavby nového 
bloku. 

Když si uvědomíme, že spo-
lečnosti mají dalších šest měsíců 
na zpracování a podání iniciač-
ních nabídek a k tomu dalších 
dvacet měsíců na zpracování 

a předložení finálního návrhu, 
tak je to k pousmání. Podle mini-
stra Havlíčka by se měl konečný 
kontrakt s vybraným uchazečem 
podepsat někdy v roce 2024. 
Tomu ale sám nemůže věřit. 
Je velice nepravděpodobné, že 
k připravovanému tendru bude 
moci ještě něco říct z pozice mi-
nistra. Přípravu stavby nezrych-
luje ani tzv. vládní Stálý výbor 
pro výstavbu nových jaderných 
zdrojů v ČR, který pravděpodob-
ně požehnal i vyřazení z tendru 
firem z Ruska a Číny. Mám proto 
pocit, že jsme s přípravou stavby 
stále na začátku a konečné roz-
hodnutí je v nedohlednu. A je mi 
z toho velice smutno…

Tradice jako ochrana před omyly
Miloš Vystrčil (ODS+STO)
předseda Senátu PČR 
a zastupitel Kraje Vysočina

Jednou z věcí, 
kterou jsem u bý-
valého hejtmana 
Jiřího Běhounka 
i bývalé Rady Kraje 
Vysočina oceňoval, 

byla pravidelná setkání se zástup-
ci Vysočiny v Parlamentu. Těší 
mě, že na tuto tradici nová krajská 
rada navázala a že se uskutečnilo 
první setkání senátorů a poslanců 
s krajskými radními.

Na Krajském úřadě jsme 
v pondělí 7. června absolvovali 
dvě hodiny užitečného jedná-
ní o plánech Vysočiny v oblasti 

regionálního rozvoje, doprav-
ní infrastruktury nebo sociální 
a zdravotní péče apod.

Za velmi dobrou považuji napří-
klad spolupráci v oblasti prosazo-
vání výstavby prvního kamenného 
hospice na území Kraje Vysočina. 
S hejtmanem Vítězslavem Schre-
kem, náměstky Hanou Hajnovou 
nebo Vladimírem Novotným vel-
mi dobře spolupracují poslanci Vít 
Kaňkovský a Jiří Běhounek nebo 
senátor a starosta Jan Tecl. A jsem 
rád, že jsem k organizaci některých 
jednání také mohl přispět.

Tradičním závěrem potom 
bývá debata o financování zejmé-
na zdravotnických a sociálních 
služeb a o nárůstu administrativy 
a složitosti jednání. 

Všichni vidíme, že přijímání 
dalších desítek zákonů způso-
buje další nárůst byrokracie. 
Trend se bohužel nedaří za-
stavit, spíše naopak. Osobně 
jsem přesvědčen, že pravidel-
ně slyšet, které zákony a která 
nařízení jsou zbytečná a která 
jsou naopak potřeba, je první 
předpoklad úspěšného omezení 
byrokracie. 

Kraj Vysočina takové infor-
mace svým poslancům a se-
nátorům poskytuje. Chci za to 
poděkovat a vyjádřit naději, že 
setrvávající tradice výměny in-
formací nám pomůže k tomu, 
abychom se na krajské a parla-
mentní úrovni vyvarovali zby-
tečných omylů.

https://www.facebook.com/MartinKuklaPolitik/
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Tajenku křížovky zasílejte do 6. 8. 2021 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.  
Vylosovaní výherci: M. Vrána, Jihlava, A. Valová, Moravské Budějovice, V. Pařil, Velké Meziříčí
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 Parla-
mentu 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.

KŘÍŽOVKA O CENY

Nedaleko Humpolce se nad obcí Rozkoš tyčí bývalý (znění v tajence). Opevněné sídlo, které tu stojí už mnoho století, nověji zdobí ocelová rozhledna, 
přistavěná k hradní věži. Výletníci a milovníci historických míst si tak mohou prohlédnout nejen samotný areál, ale užít si i nádherný výhled do okolí. 
Nejsnadnější přístup k rozhledně je po žluté turistické značce ze záchytného parkoviště v podhradí v obci Rozkoš. Odtud vede až k bráně hradu poho-
dlná cesta. Další tipy na prázdninové cíle najdete na webu fajnvylety.cz. 

Avokádové brownies
RECEPT

Sladké a zdravé? Ano, i tahle kombinace se dá výborně spo-
jit, třeba například v avokádovém brownies. Existuje nespočet 
receptů, tento je ve verzi zdravější – bez cukru. Vyzkoušejte, pro 
sladší život případně přidejte med nebo cukr. 

Suroviny na 16 ks porcí
◾ 100 g hořké čokolády
◾ 2 zralá avokáda
◾ 2 vejce
◾ 40 ml kokosového oleje
◾ 2 lžíce medu
◾ 90 g mletých vlašských ořechů
◾ 50 g holandského kakaa
◾ 2 lžičky kypřícího prášku
◾ špetka soli

Troubu si předehřejeme na 170 °C. Ve vodní lázni rozehře-
jeme hořkou čokoládu s olejem. Čokoládu společně s dalšími 
surovinami přesuneme do mixéru a vymixujeme dohladka. Pe-
čící formu vyložíme papírem a nalijeme do ní připravené těs-
to. Dáme péct do předehřáté trouby při 160–170 °C zhruba na 
35 minut. Upečené brownies necháme vychladnout a rozkrájí-
me na cca 16 kousků. Gurmáni radí, že brownies chutná nejlépe 
s banánovou zmrzlinou. Banány necháme zmrznout a poté roz-
mixujeme dohladka. Dobrou chuť a krásné léto! 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

PETR
NEKORANEC

& hosté

Lada Bočková
soprán

Vincent Scalera
klavír

Generální partner koncertu

Hradní nádvoří | Polná
19:00

Za podpory Nadace ČEZ

Předprodej vstupenek na www.nachtigallartists.cz a www.ticktestream.cz

K vidění v otevíracích hodinách knihovny: 

PO, ST: 8.30–12, 13–17; PÁ 8.30–12; 

v jiném čase po dohodě na tel.: 774 886 640.

JEDINEČNÁ DÍLA OBOU UMĚLCŮ 
SE VRACÍ DO TELČE.
 

Obrazy jsou dlouhodobě zapůjčené 
Českou dominikánskou provincií.

Malé nahlédnutí do jejich tvorby k připravované 
výstavě ke 100. výročí narození malířky v roce 2022.

v knihovně Univerzitního centra 
Masarykovy univerzity v Telči

Míla Doleželová 
a Jiří Mareš 

Zahájení v knihovně Univerzitního centra v Telči 

1. 7. 2021 v 16 hod.

 
Výstava potrvá do 31. 8. 2021. 

Cestujte Vysočinou s dětmi 
a Igráčkem a vyhrajte rodinný pobyt Podvodné e-maily 

E-BEZPEČNOST

Spam, sociální inženýrství, 
phishing – všechny tyto prak-
tiky by mohly mít společného 
jmenovatele, a tím jsou právě 
podvodné e-maily. Ty jsou vel-
mi častým prostředkem útoč-
níků, jak nám – uživatelům – 
uškodit. Škodí nám například 
tím, že se z nás snaží vylákat 
přihlašovací údaje do bankov-
nictví, zavirovat nám počítač 
nebo telefon nebo nám prodat 
neexistující zboží. 
◾ Jak se můžeme těmto úto-
kům bránit? V první řadě je 
nutné při vyřizování e-mailu 
zpomalit, zamyslet se a zod-
povědět níže uvedené otázky, 
které nastiňují základní znaky 
méně pokročilých podvodných 
e-mailů. 
◾ Z jaké adresy mi e-mail při-
šel? Působí ta adresa důvěry-
hodně? Pokud adresa odesíla-
tele vypadá podezřele, zkuste 
si ověřit původ e-mailu (třeba 
tak, že zatelefonujete domně-
lému odesílateli). 
◾ Kam ve skutečnosti vede ten 
odkaz? Před tím, než kliknete 

na odkaz, najeďte na něj nej-
prve kurzorem myši. U kurzo-
ru se vám objeví „bublina“, ve 
které bude napsáno, kam od-
kaz ve skutečnosti vede. Vypa-
dá důvěryhodně? Je na české 
doméně.cz? Nebo to je „rozsy-
paný čaj“?
◾ Jaký typ souboru je v přílo-
ze? Očekáváme přílohu? Není 
to podezřelé? Pozor! Dnes 
i MS Office dokument (.docx, 
.xlsx) může obsahovat tzv. 
makra s virem. 
◾ Je text e-mailu česky (gra-
matika, slovosled, oslovení 
atp.) správně? 
◾ Jedná se o legitimní požada-
vek? Například, proč by měla 
po mně moje banka chtít jmé-
no a heslo? Opravdu očekávám 
fakturu? Opravdu očekávám 
balíček? 

Kybernetický svět není černo-
bílý, a proto buďme obezřetní. 
Více informací o problematice 
podvodných e-mailů naleznete 
na webu www.KPBI.cz.

 DOMINIK MAREK

Poznávejte Vysočinu, cestuj-
te, bavte se a vyhrajte hodnotné 
ceny. Vysočina Tourism dětem 
připravil léto plné soutěží. Za-
čátkem června odstartovala 
jedna z nich – Vysočinou s Ig-
ráčkem. Hraje se o sto vstupe-
nek pro tři osoby na Igráčkův 
festival plný zábavy, který se 
uskuteční 28. srpna v Outdoor 
resortu Březová na Třebíčsku. 
Tam na vás čekají soutěže, hry, 
ceny a losování o rodinné poby-
ty v pohádkové vesničce Pod-
lesíčko nebo v Šiklově mlýně. 
Igráček bude děti provázet celé 
léto. Vybrat si můžete z deseti 
víkendů, například v pelhřimov-
ském muzeu rekordů, v Krátké 
ve Žďárských vrších, v jihlav-
ské zoo, na hradě v Ledči nad 
Sázavou, v třebíčském Alter-
nátoru nebo na hradě Roštejn. 
Informace k dětským soutě-
žím i turistickým cílům na-
jdete na vysocinadetem.eu.  
Sledujte i sociální sítě  
@vysocinaregion.

 MARTINA STRNADOVÁ

Jak vyhrát vstupenku na Igráčkův festival

Navštivte s dětmi a Igráčky v období až do 20. srpna alespoň devět turistických cílů, jejichž seznam 
najdete na webu vysocinadetem.eu – Vysočinou s Igráčkem. Na každém místě pořiďte fotografii s po-
stavičkou Igráčka a všech devět snímků pak spojte do jednoho příspěvku. Ten zveřejněte buď na svém 
Instagramu, nebo pošlete v soukromé zprávě na facebookovou stránku Vysočina Tourism @vysocinare-
gion. Soutěžní příspěvek musí být označen #vysocinousigrackem a @vysocinaregion.

 FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

https://www.vysocina.eu/temata/vysocina-detem
https://www.facebook.com/vysocinaregion
https://www.facebook.com/vysocinaregion
https://fajnvylety.cz/
https://www.ticketstream.cz/
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V Náměšti je Oslava každý den
Náměšť nad Oslavou najdeme ve východní části 
Kraje Vysočina, 15 km od dálničního exitu 162. 

Městem protéká řeka Oslava, která odtud ma-
lebným zalesněným údolím pokračuje dál k jihu 
kolem zřícenin několika středověkých hradů. 
Hlavním lákadlem je renezanční zámek tyčící se 
vysoko nad řekou. Známý barokní most můžete 
letos vidět v  neobvyklé podobě, kvůli jeho re-
konstrukci na něm nejsou typické sochy.

Náměšť sama o sobě nabízí atraktivní místa, ale 
vybízí také k aktivitám ve svém nejbližším okolí, 
a tak se může stát rájem turistů a cykloturistů. 
Kapitolou samou pro sebe je jedinečná atmo-
sféra festivalu world music Folkové prázdniny, 
který se na zámku a v podzámčí utáboří v po-
sledním červencovém týdnu. Přijeďte, uvidíte, 
že vám jeden den stačit nebude!

www.mks-namest.cz 

Projekt „DMO Třebíčsko - moravská Vysočina - řízení rozvoje a propagace destinace“ byl realizován 
za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

21000265 ROZVOJ TREBICSKA destinace inz Namest n O kor1.indd   421000265 ROZVOJ TREBICSKA destinace inz Namest n O kor1.indd   4 11.06.2021   12:0611.06.2021   12:06
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- automatické kotle na peletky
A do interiéru i do sklepa   A plynulá regulace 2-15, 7-25, 35 kW   A  doba hoření 2 dny až celá sezóna   
A  kotelny až do výkonu 105 kW   A možnost připojení externího zásobníku s pneumatickou dopravou do 20 m   
A  účinnost 95-97 %   A  emisní třída 5   A  kotlíková dotace až 127 500 Kč

KRBOVÁ KAMNA, KOTLE - HOSTOMSKÝ, Pražská 193/43, 250 01 Brandýs nad Labem A tel.: 329 90 69 59 A mobil 602 41 85 41 A www.hapero.eu A www.hostomsky.cz
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V Třebíči na vás čekají živé víkendové programy
Za zážitky nemusíte jezdit daleko. Třebíč pro turisty připravila na letní prázdniny kostýmované prohlíd-
ky památek UNESCO a také živé víkendové programy. Příběhy dávné historie si tak nejen vyslechne-
te, ale také uvidíte a zažijete. 
Vašimi průvodci budou šlechtičny, mnich i středověký žebrák
Vydáte-li se na prohlídku baziliky sv. Prokopa, průvodci v gotických šatech vás přenesou o staletí 
v čase zpět. V kryptě baziliky se stanete svědky záchrany pokladu při obléhání města. V zahradě 
za bazilikou budete moci obdivovat historické sokolnictví, nebudou chybět ani ukázky letu ptáků. 
Příběhy, ze kterých se vám zatají dech
O kousek dál v židovské čtvrti vás přivítají průvodci, taktéž v kostýmech, a vezmou vás na procházku 
za příběhy židovských rodin, které zde žily. Pozvou vás do domu Seligmanna Bauera, který je po roz-
sáhlé rekonstrukci upravený na expozici židovského bydlení. Rázem se ocitnete v židovské kuchyni 
i ložnici. Vedle synagogy se nachází expozice věnovaná místnímu rodáku Antonínu Kalinovi, který za 
druhé světové války zachránil stovky dětí v koncentračním táboře před smrtí. Jak se mu to podařilo? 
A jaký byl osud „jeho dětí“? To se dozvíte právě v židovské čtvrti v Třebíči. Cestou na židovský hřbitov, 
který patří k nejlépe dochovaným v České republice, se můžete zastavit na zmrzlinu, výbornou kávu 
nebo na pořádné posílení v podobě plného talíře v jedné z kaváren či restaurací přímo v židovské čtvrti. 
Nově otevřený větrný mlýn 
Za návštěvu rozhodně stojí nově opravený větrný mlýn. Jako jediný mlýn poháněný silou větru v Čes-
ku nesloužil k mletí obilí, ale k drcení kůry, kterou místní koželuhové používali na vyčinění kůží. 
Od léta bude možné si mlýn s vnitřními expozicemi prohlédnout i zevnitř. 
Než do Třebíče vyrazíte, podívejte se na web www.visittrebic.eu. Najdete tam spoustu dalších 
tipů, kam v Třebíči zavítat a co byste rozhodně měli vidět.

Projekt "DMO Třebíčsko - moravská Vysočina - řízení rozvoje a propagace 
destinace" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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Hledáme nového pracovníka na pozici 

odborný pracovník v administrativě

Požadavky: 
● vzdělání úplné střední s maturitou
● výpis z rejstříku trestů
● komunikativnost
● samostatnost 
● spolehlivost
● pečlivost
● řidičský průkaz sk. B
● práce s PC (Word, Excel, Outlook)

Nabízíme: 
● hlavní pracovní poměr
● jednosměnný provoz
● rozsáhlé zaměstnanecké benefity 
● zaměstnání ve stabilní a perspektivní firmě
 
Nástup možný ihned
 

Kontaktní osoba pro zasílání přihlášek   Termín podání přihlášek
● Ing. Aleš Sečka, secka@smj.cz     ● do 16. července 2021
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Štěpánka HADRAVOVÁ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

hadravova@regvyd.cz
605 167 046

Havel MOUKA

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

mouka@regvyd.cz
602 557 777
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Uzávěrka příštího čísla je 12. srpna 2021 a distribuce plánovaná od 23. srpna 2021. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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Máte chuť zkusit pracovat ve stabilní stavení � rmě pracující 
pouze v regionu Jihlavska, tak nás neváhejte kontaktovat.

Do našeho kolektivu hledáme  zaměstnance na HPP a živnostníky.  
Náplní � rmy je provádění inženýrských a pozemních staveb  

pro veřejný i soukromý sektor. 

Nabízíme množství bene� tů 
(náborový příspěvek 35 000 Kč, 13. plat, příspěvky na životní 

a penzijní pojištění, dopravu do zaměstnání, případně další dle dohody)

IPOS PS s.r.o.
Hruškové Dvory 6
586 01 Jihlava

Telefon: 602 483 792 
E-mail: info@iposps.cz
Web: www. iposps.cz
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Samosběr a prodej Samosběr a prodej 
natrhaných jahodnatrhaných jahod

Česká BěláČeská Bělá
Přijďte si natrhat vynikající čerstvé jahody z Vysočiny

Informace o termínu začátku sklizně, místa sběru na:

www.jahodyhb.cz   eshop.jahodyhb.czwww.jahodyhb.cz   eshop.jahodyhb.cz

Dále nabízíme
• čerstvou českou zeleninu 
• nové brambory
• kmín a mák z Vysočiny
• vlastní med a jiné

Přijďte si natrhat vynikající čerstvé jahody z VysočinyPřijďte si natrhat vynikající čerstvé jahody z Vysočiny

Informace o termínu začátku sklizně, místa sběru na:
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Kolo� x v Jihlavě: Bleskový servis kola, 
Sobi 20 i zabláceného horáka
Věděli jste, že v době korona-
viru se cykloprovoz v Evropě 
až zdvojnásobil? S tím souvisí 
i obrovský nárůst poptávky po 
servisech. A dlouhé čekačky. 
Není výjimkou, že bez kola 
musíte být i měsíc. Situaci se 
rozhodl zlepšit projekt Kolo� x, 
který najdete v Jihlavě, v areá-
lu úřadu práce. „Většinu oprav 
stíháme do 48 hodin, s tlumiči 
do pěti dnů. Kola neprodává-
me, ale jen opravujeme,“ říká 
zakladatel servisu Pavel Čábe-
lický, někdejší reprezentační 
mechanik a závodník.  

Ve většině servisů se dlouho čeká, čím si to vysvětlujete?
„V Česku jsou skoro 3 miliony cyklistů. Za poslední rok došlo k dalšímu nárůstu, lidi začali víc 
jezdit, vytahují kola z půd a garáží. Jsem přesvědčený, že cyklista by se měl opravami zabý-
vat co nejméně. A užít si jízdu. Vždyť kolo je nejen dopravní prostředek, ale i zábava. Nejsme 
prodejna kol – zabýváme se jen servisem. V tom jsme unikátní. Neohrnujeme nos nad žádným 
kolem, klidně přivezte Ukrajinu nebo Sobi 20. Ale poradíme si i s navoněnou karbonovou 
silničkou či elektrokolem.“

Kolo� x je v Jihlavě od minulého roku, proč zrovna zde?
„Jihlava je sportovní město a srdce Vysočiny. Nedaleko je Nové Město – tradiční dějiště světo-
vého poháru, takže to byla jasná volba. (úsměv) O kolo se vám postará Pavel. Nikdy se nespo-
kojil s tím, že mu nedokázali naladit stroj k dokonalosti. A tak se to začal učit sám. U nás dostal 
možnost se zdokonalovat a teď je z něj skvělý mechanik. Z toho mám velkou radost, protože 
do naší práce musíte vkládat nejen um, ale i srdce.“

Nabízíte lidem i výjezdy domů, je po nich poptávka?
„Jasně! Když máte dvě dospělá kola a dvě pro děti, tak už jen doprava na pobočku je logistic-
ký oříšek. Naši zákazníci si tak můžou přes aplikaci nebo infolinku objednat výjezd na adresu 
domů. Co zvládneme, opravíme na místě. Nebo kola odvezeme k nám na pobočku a seřízená 
a opravená zpět. Je to budoucnost spousty služeb, když takhle funguje rozvoz jídla, proč by 
nemohl i cykloservis.“

www.kolo� x.cz | 800 01 01 01
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Kontakty:
ADECCO      LEPŠÍ PRÁCE
Telefon: 724 611 621    Telefon: 702 038 003
E-mail: bosch.cz@adecco.com   E-mail: jihlava@lepsiprace.cz

GRAFTON      TRENKWALDER
Telefon: 720 748 837     Telefon: 724 247 727
E-mail: ilona.pavlickova@grafton.cz   E-mail: p.klimentova@trenkwalder.com

Jaké brigády nabízíme? 
• brigáda na montážní lince - mzda až 29 000 Kč
• pro studenty technických škol brigáda jako obsluha CNC    
   nebo skladník - mzda až 31 000 Kč
• smlouva minimálně na 3 týdny
• když odpracuješ celý měsíc, získáš navíc prémii 6 000 Kč!
 

Co musíš splňovat?  
• věk alespoň 18 let
• student

Letní brigáda 
v Boschi!

až  37 000 Kč měsíčně

červen - srpen
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Ocenění v anketách převzali 
kovanou jeřabinu, nebo šneka

◾ Jedno z ocenění krajské ankety Skutek roku 2020 spolu s šekem 
a umělecky kovaným šnekem zamířilo s náměstkyní hejtmana Hanou 
Hajnovou (na fotce uprostřed) k dívkám z Výchovného ústavu, ZŠ, SŠ 
a Střediska výchovy Velké Meziříčí, odloučené pracoviště Janštejn. 
Děvčata uspořádala benefiční akci a získaných 50 tisíc korun věnovala 
na veterinární péči psích kamarádů v azylu Dej Pac!

◾ Dalším úspěšným projektem, který v anketě Skutek roku 2020 obstál 
– v tomto případě v oblasti ekonomické, je sociální podnik Hany Nová-
kové v Malči na Havlíčkobrodsku. Jako cyklisti, turisti nebo i místní oby-
vatelé můžete navštívit obchod, respektive kavárnu, nakoupit bezoba-
lové a místní produkty nebo ochutnat čerstvé zákusky, a podpořit tak 
pracovní místa pro původně dlouhodobě nezaměstnané. 

◾ Ještě v závěru května stihl radní Roman Fabeš (na snímku) osobně na-
vštívit všechny oceněné v anketě Zlatá jeřabina 2020. Třetí místo v kate-
gorii Kulturní aktivita patří akci Sklářská pouť na hradě v Ledči nad Sáza-
vou. Kovanou jeřabinu a šek si převzala Pavla Pfefferová, vedoucí průvod-
covského centra.

◾ Čestné uznání za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dě-
dictví za rok 2020 pod hlavičkou Zlaté jeřabiny tentokrát patří zámku ve 
Světlé nad Sázavou za celkovou obnovu a oživení památky. Z rukou rad-
ního Romana Fabeše ho převzala jeho majitelka Helena Degerme. 
 FOTO: 4X KRAJ VYSOČINA

Letní škola seniorů 
je po covidové 

pauze zpět

Kraj podpoří stavbu Horácké multifunkční  
arény půlmiliardou korun

Široká debata na červ-
novém jednání předcházela 
souhlasu krajských zastupi-
telů s příslibem finančního 
příspěvku ve výši 500 mi- 
lionů korun na stavbu Horác-
ké multifunkční arény v Jih-
lavě. S předpokládanými ná-
klady 1,45 miliardy korun ji 
připravuje Statutární město 
Jihlava.

Jednou z podmínek poskyt-
nutí krajské dotace je to, že 
Jihlava zajistí peníze na celý 
projekt a nebude požadovat 
další prostředky na provoz bu-
doucí haly. Zásadní pro celou 
realizaci je také získání třista-
milionové státní dotace pro-
střednictvím Národní spor-
tovní agentury ČR.

Peníze je kraj připraven 
poskytnout městu postupně 
během následujících tří let. 
„Pomůžeme se základním fi-
nancováním plnohodnotné 
funkční a životaschopné haly, 
kterou vnímáme jako zcela 
výjimečný projekt nadregio-
nálního významu. Ekonomové 
vše pečlivě propočítali a my 
můžeme garantovat, že pod-
pora výstavby haly nebude mít 
vliv na financování jiných pro-
jektů. I nadále budeme hledat 
výjimečné projekty, budeme je 
chtít podporovat. Budeme se 
i nadále chovat tak, aby byl růst 

a rozvoj regionu spravedlivý,“ 
shrnul hejtman Kraje Vysočina 
Vítězslav Schrek (ODS+STO). 

Nová multifunkční aréna, 
kterou město Jihlava začne 
stavět příští rok, bude splňo-
vat parametry pro hokejovou 
extraligu a poskytne zázemí 
i pro další sporty jako kraso- 
bruslení, volejbal, badminton, 
florbal, házenou, box, bojové 
sporty a mnohé další. „Aré-
nu si město Jihlava zaslouží. 
Upozorňuji však, že pět set 

◾ Vizualizace Horácké multifunkční arény v Jihlavě.  
 ZDROJ: MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY

Oblíbený přednáškový cyk-
lus pro seniory s názvem Letní 
škola seniorů se vrací. Letos 
se ještě uskuteční on-line for-
mou. Vzdělávací sérii zahájila 
trenérka paměti Jana Vejsa-
dová už 10.  června. Na každé 
další dva týdny jsou připrave-
ny přednášky, které začínají 
vždy ve čtvrtek v  9:30 hodin. 
Stačí na počítači kliknout na 
odkaz www.kr-vysocina.cz/
socialniportal.

Do konce června se usku-
tečnilo ještě on-linové setkání 
s básníkem Františkem Novot-
ným, se kterým si senioři po-
vídali o  tom, jak si zachovat 
duševní zdraví třeba pomocí 
četby knih. Červenec zahá-
jí dva turisté – Míla Bradová 
a František Janeček, kteří pře-
dají tipy na zajímavé výlety 
nejen po Vysočině. V  další 
přednášce bude mladý včelař 
Petr Špaček vyprávět o  vče-
lách a medu a od Ivany Pólové 
se senioři dozvědí, jak správně 
myslet, aby byli zdraví. „Vě-
řím, že letošní Letní škola zpří-
jemní seniorům léto a  přinese 
spoustu zajímavých informací 
a tipů pro jejich aktivní život,“ 
míní krajský radní Jan Tourek 
(KDU-ČSL), který nad Letní 
školou seniorů přezval záštitu. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

milionů korun pro Jihlavu 
bude někde chybět,“ sdělil své 
obavy zastupitel Radek Zlesák 
(ANO 2011), který také před-
ložil zastupitelstvu protinávrh. 
Ten však nebyl prohlasován.

Aréna bude fungovat po celý 
den, sedm dní v týdnu. Plán 
počítá s nabídkou ubytování, 
s restauračními a stravovacími 
provozy, zázemím pro sportov-
ce i účinkující a s dalšími ko-
merčními prostory.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

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 tři pozice:

úřednice/úředník na úseku správy realit/investic
odboru majetkového
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, nebo 
bakalářském studijním programu ve stavebním oboru nebo střední vzdělání 
s maturitní zkouškou technického směru a nejméně 3 roky praxe z oblasti 
stavebnictví

• orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby
• znalost obecně závazných předpisů z oblasti stavebního práva
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové 

vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou: 
• autorizace ČKAIT
• orientace v problematice BIM (Building Information Modeling)
• znalost rozpočtování staveb, ovládání programů KROS, CALIDA, ASPE, 

MS projekt

nabízíme: 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných 

složek platu
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 
dne 16. 7. 2021 do 12:00 hodin. Plné znění personální inzerce je dostupné na webu 
www.kr-vysocina.cz, sekce volná místa. 
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz, 
nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Kontaktní osoba:  
Denisa Navrátilová, tel.: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa:

ředitelky/ředitele Vysočina Tourism, 
příspěvkové organizace
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

• všeobecný přehled v oblasti cestovního ruchu, marketingu, turistických 
produktů

• znalost fungování a financování příspěvkových organizací
• minimálně dvouletá zkušenost s vedením a rozvojem lidí
• schopnost motivace, podpory a manažerské kontroly zaměstnanců, 

schopnost nalézat a probouzet v zaměstnancích jejich vlastní potenciál
• aktivní znalost anglického jazyka
• organizační a řídící schopnosti
• schopnost koncepčního, logického myšlení a schopnost analyzovat, 

vyhodnocovat analýzy a formulovat řešení 
• komunikační a vyjednávací dovednosti, schopnost navázat a udržovat 

vysokou úroveň intenzivní spolupráce s organizacemi a subjekty působícími 
v cestovním ruchu

• vysoká flexibilita a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost
• vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích
• uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících 

programů (MS Office)
• občanská a morální bezúhonnost

výhodou: 
• zkušenosti s řízením organizace působící v cestovním ruchu
• praxe v oblasti marketingu a projektového řízení
• aktivní znalost německého jazyka

nabízíme: 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
• možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
• nástup možný nejdříve po jmenování Radou Kraje Vysočina (předpokládaný 

termín říjen 2021)

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno a příjmení uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, kontaktní spojení (telefon, 
e-mail), datum a podpis uchazeče.

K písemné přihlášce je nutné přiložit:
strukturovaný profesní životopis, motivační dopis uchazeče k nabízenému pracovnímu 
místu, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doložení minimálně 
dvouleté praxe s vedením a rozvojem lidí (potvrzení zaměstnavatelů / kopie 
pracovněprávních dokumentů / čestné prohlášení), návrh vlastní koncepce řízení a rozvoje 
organizace, včetně návrhu odborného směřování a financování organizace s ohledem na 
ekonomické dopady navrhovaných opatření s výhledem na 3 roky, v max. rozsahu 4 stran 
formátu A4, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, souhlas 
s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není 
přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů na pozici ředitelky/ředitele 
Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Přihlášku k výběrovému řízení zašlete na 
adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Přihlášku je nutné doručit v písemné podobě a tak, aby ji 
vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. 7. 2021 do 12:00 hodin. Obálku je třeba zřetelně 
označit slovy: „Vysočina Tourism, příspěvková organizace – výběrové řízení ředitelka/ředitel 
– neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Vyhlašovatel 
si vyhrazuje v rámci realizace výběrového řízení právo provést psychologické pohovory.

Kontaktní osoba pro případné další informace:
Bc. Veronika Švarcová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 
tel.: 564 602 355, e-mail: svarcova.v2@kr-vysocina.cz.

 RADA KRAJE

https://www.kr-vysocina.cz/letni-skola-senioru-se-vraci/d-4107425/p1=63881
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V Třebíči na vás čekají živé víkendové programy
Za zážitky nemusíte jezdit daleko. Třebíč pro turisty připravila na letní prázdniny kostýmované prohlíd-
ky památek UNESCO a také živé víkendové programy. Příběhy dávné historie si tak nejen vyslechne-
te, ale také uvidíte a zažijete. 
Vašimi průvodci budou šlechtičny, mnich i středověký žebrák
Vydáte-li se na prohlídku baziliky sv. Prokopa, průvodci v gotických šatech vás přenesou o staletí 
v čase zpět. V kryptě baziliky se stanete svědky záchrany pokladu při obléhání města. V zahradě 
za bazilikou budete moci obdivovat historické sokolnictví, nebudou chybět ani ukázky letu ptáků. 
Příběhy, ze kterých se vám zatají dech
O kousek dál v židovské čtvrti vás přivítají průvodci, taktéž v kostýmech, a vezmou vás na procházku 
za příběhy židovských rodin, které zde žily. Pozvou vás do domu Seligmanna Bauera, který je po roz-
sáhlé rekonstrukci upravený na expozici židovského bydlení. Rázem se ocitnete v židovské kuchyni 
i ložnici. Vedle synagogy se nachází expozice věnovaná místnímu rodáku Antonínu Kalinovi, který za 
druhé světové války zachránil stovky dětí v koncentračním táboře před smrtí. Jak se mu to podařilo? 
A jaký byl osud „jeho dětí“? To se dozvíte právě v židovské čtvrti v Třebíči. Cestou na židovský hřbitov, 
který patří k nejlépe dochovaným v České republice, se můžete zastavit na zmrzlinu, výbornou kávu 
nebo na pořádné posílení v podobě plného talíře v jedné z kaváren či restaurací přímo v židovské čtvrti. 
Nově otevřený větrný mlýn 
Za návštěvu rozhodně stojí nově opravený větrný mlýn. Jako jediný mlýn poháněný silou větru v Čes-
ku nesloužil k mletí obilí, ale k drcení kůry, kterou místní koželuhové používali na vyčinění kůží. 
Od léta bude možné si mlýn s vnitřními expozicemi prohlédnout i zevnitř. 
Než do Třebíče vyrazíte, podívejte se na web www.visittrebic.eu. Najdete tam spoustu dalších 
tipů, kam v Třebíči zavítat a co byste rozhodně měli vidět.

Projekt "DMO Třebíčsko - moravská Vysočina - řízení rozvoje a propagace 
destinace" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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- automatické kotle na peletky
A do interiéru i do sklepa   A plynulá regulace 2-15, 7-25, 35 kW   A  doba hoření 2 dny až celá sezóna   
A  kotelny až do výkonu 105 kW   A možnost připojení externího zásobníku s pneumatickou dopravou do 20 m   
A  účinnost 95-97 %   A  emisní třída 5   A  kotlíková dotace až 127 500 Kč

KRBOVÁ KAMNA, KOTLE - HOSTOMSKÝ, Pražská 193/43, 250 01 Brandýs nad Labem A tel.: 329 90 69 59 A mobil 602 41 85 41 A www.hapero.eu A www.hostomsky.cz
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Havel MOUKA

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

mouka@regvyd.cz
602 557 777

Vít VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

vrbicky@regvyd.cz
603 786 170
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JaroNet 100
100 Mbps/50Mbps

Internet 363 Kč 
Internet + televize 463 Kč

Prémiový bezdrátový internet
pro náročné uživatele

JaroNet 500
500 Mbps/150Mbps

Internet 449 Kč 
Internet + televize 549 Kč

JaroNet 200
200 Mbps/100Mbps

Internet 399 Kč 
Internet + televize 499 Kč

Aktivační poplatek 1210,-, zařízení v hodnotě 3000,- zapůjčíme.

VYZKOUŠEJTE NA MĚSÍC ZDARMA!

561 205 500

Pro uplatnění slevy použijte kód: Vysocina
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přijmou do hlavního pracovního poměru zaměstnance na pozici

Technický pracovník – stanoviska a vyjádření ke stavbám

Požadavky: 
● samostatnost
● spolehlivost
● pracovitost
● praxe v oboru vodovody a kanalizace  
    nebo ve stavebnictví
● min. středoškolské vzdělání s maturitou
● řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič

Nabízíme: 
● po zkušební době smlouva  
    na dobu neurčitou
● jednosměnný provoz
● rozsáhlé zaměstnanecké benefity 
 
Nástup ihned nebo dle dohody
 

Bližší informace
● Ing. Lucie Vichrová, tel.: 704 641 503, e-mail: vichrova@smj.cz
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ŠKODA PLUS
Měníme minusy
    ojetých vozů
         na plusy

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

 

skodaplus.cz

100x130-SkodaPlus-v1.indd   1100x130-SkodaPlus-v1.indd   1 12.05.2021   20:0312.05.2021   20:03
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ŠKODA PLUS
Měníme minusy
    ojetých vozů
         na plusy

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

 

skodaplus.cz

100x130-SkodaPlus-v1.indd   1100x130-SkodaPlus-v1.indd   1 12.05.2021   20:0312.05.2021   20:03

Uzávěrka příštího čísla je 12. srpna 2021 a distribuce plánovaná od 23. srpna 2021. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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- automatické kotle na peletky
A do interiéru i do sklepa   A plynulá regulace 2-15, 7-25, 35 kW   A  doba hoření 2 dny až celá sezóna   
A  kotelny až do výkonu 105 kW   A možnost připojení externího zásobníku s pneumatickou dopravou do 20 m   
A  účinnost 95-97 %   A  emisní třída 5   A  kotlíková dotace až 127 500 Kč

KRBOVÁ KAMNA, KOTLE - HOSTOMSKÝ, Pražská 193/43, 250 01 Brandýs nad Labem A tel.: 329 90 69 59 A mobil 602 41 85 41 A www.hapero.eu A www.hostomsky.cz
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Havel MOUKA

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

mouka@regvyd.cz
602 557 777

Štěpánka HADRAVOVÁ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

hadravova@regvyd.cz
605 167 046
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V Třebíči na vás čekají živé víkendové programy
Za zážitky nemusíte jezdit daleko. Třebíč pro turisty připravila na letní prázdniny kostýmované prohlíd-
ky památek UNESCO a také živé víkendové programy. Příběhy dávné historie si tak nejen vyslechne-
te, ale také uvidíte a zažijete. 
Vašimi průvodci budou šlechtičny, mnich i středověký žebrák
Vydáte-li se na prohlídku baziliky sv. Prokopa, průvodci v gotických šatech vás přenesou o staletí 
v čase zpět. V kryptě baziliky se stanete svědky záchrany pokladu při obléhání města. V zahradě 
za bazilikou budete moci obdivovat historické sokolnictví, nebudou chybět ani ukázky letu ptáků. 
Příběhy, ze kterých se vám zatají dech
O kousek dál v židovské čtvrti vás přivítají průvodci, taktéž v kostýmech, a vezmou vás na procházku 
za příběhy židovských rodin, které zde žily. Pozvou vás do domu Seligmanna Bauera, který je po roz-
sáhlé rekonstrukci upravený na expozici židovského bydlení. Rázem se ocitnete v židovské kuchyni 
i ložnici. Vedle synagogy se nachází expozice věnovaná místnímu rodáku Antonínu Kalinovi, který za 
druhé světové války zachránil stovky dětí v koncentračním táboře před smrtí. Jak se mu to podařilo? 
A jaký byl osud „jeho dětí“? To se dozvíte právě v židovské čtvrti v Třebíči. Cestou na židovský hřbitov, 
který patří k nejlépe dochovaným v České republice, se můžete zastavit na zmrzlinu, výbornou kávu 
nebo na pořádné posílení v podobě plného talíře v jedné z kaváren či restaurací přímo v židovské čtvrti. 
Nově otevřený větrný mlýn 
Za návštěvu rozhodně stojí nově opravený větrný mlýn. Jako jediný mlýn poháněný silou větru v Čes-
ku nesloužil k mletí obilí, ale k drcení kůry, kterou místní koželuhové používali na vyčinění kůží. 
Od léta bude možné si mlýn s vnitřními expozicemi prohlédnout i zevnitř. 
Než do Třebíče vyrazíte, podívejte se na web www.visittrebic.eu. Najdete tam spoustu dalších 
tipů, kam v Třebíči zavítat a co byste rozhodně měli vidět.

Projekt "DMO Třebíčsko - moravská Vysočina - řízení rozvoje a propagace 
destinace" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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V Náměšti je Oslava každý den
Náměšť nad Oslavou najdeme ve východní části 
Kraje Vysočina, 15 km od dálničního exitu 162. 

Městem protéká řeka Oslava, která odtud ma-
lebným zalesněným údolím pokračuje dál k jihu 
kolem zřícenin několika středověkých hradů. 
Hlavním lákadlem je renezanční zámek tyčící se 
vysoko nad řekou. Známý barokní most můžete 
letos vidět v  neobvyklé podobě, kvůli jeho re-
konstrukci na něm nejsou typické sochy.

Náměšť sama o sobě nabízí atraktivní místa, ale 
vybízí také k aktivitám ve svém nejbližším okolí, 
a tak se může stát rájem turistů a cykloturistů. 
Kapitolou samou pro sebe je jedinečná atmo-
sféra festivalu world music Folkové prázdniny, 
který se na zámku a v podzámčí utáboří v po-
sledním červencovém týdnu. Přijeďte, uvidíte, 
že vám jeden den stačit nebude!

www.mks-namest.cz 

Projekt „DMO Třebíčsko - moravská Vysočina - řízení rozvoje a propagace destinace“ byl realizován 
za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

21000265 ROZVOJ TREBICSKA destinace inz Namest n O kor1.indd   421000265 ROZVOJ TREBICSKA destinace inz Namest n O kor1.indd   4 11.06.2021   12:0611.06.2021   12:06

RV
21
00
58
9/
03

RV
21
00
01
2/
06

RV
21
00
01
4/
06

PRONÁJEM
nových rezidenčních bytů
1+kk až 3+kk

Nájemné již od 9 500 Kč/měs. www.pelhrimovskezahrady.cz
tel.: 722 464 490
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Uzávěrka příštího čísla je 12. srpna 2021 a distribuce plánovaná od 23. srpna 2021. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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JEMNICE

Projekt „DMO Třebíčsko - moravská Vysočina - řízení 
rozvoje a propagace destinace“ byl realizován za 
přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Projděte
se značenými

stezkami 

Pohádková stezka
Panenská

Užijte si
přírodní koupání

bez chemie 

Biotop Jemnice

Objevte historii
na každém

kroku 

Královské město
Jemnice

tic.jemnice.cz
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V Třebíči na vás čekají živé víkendové programy
Za zážitky nemusíte jezdit daleko. Třebíč pro turisty připravila na letní prázdniny kostýmované prohlíd-
ky památek UNESCO a také živé víkendové programy. Příběhy dávné historie si tak nejen vyslechne-
te, ale také uvidíte a zažijete. 
Vašimi průvodci budou šlechtičny, mnich i středověký žebrák
Vydáte-li se na prohlídku baziliky sv. Prokopa, průvodci v gotických šatech vás přenesou o staletí 
v čase zpět. V kryptě baziliky se stanete svědky záchrany pokladu při obléhání města. V zahradě 
za bazilikou budete moci obdivovat historické sokolnictví, nebudou chybět ani ukázky letu ptáků. 
Příběhy, ze kterých se vám zatají dech
O kousek dál v židovské čtvrti vás přivítají průvodci, taktéž v kostýmech, a vezmou vás na procházku 
za příběhy židovských rodin, které zde žily. Pozvou vás do domu Seligmanna Bauera, který je po roz-
sáhlé rekonstrukci upravený na expozici židovského bydlení. Rázem se ocitnete v židovské kuchyni 
i ložnici. Vedle synagogy se nachází expozice věnovaná místnímu rodáku Antonínu Kalinovi, který za 
druhé světové války zachránil stovky dětí v koncentračním táboře před smrtí. Jak se mu to podařilo? 
A jaký byl osud „jeho dětí“? To se dozvíte právě v židovské čtvrti v Třebíči. Cestou na židovský hřbitov, 
který patří k nejlépe dochovaným v České republice, se můžete zastavit na zmrzlinu, výbornou kávu 
nebo na pořádné posílení v podobě plného talíře v jedné z kaváren či restaurací přímo v židovské čtvrti. 
Nově otevřený větrný mlýn 
Za návštěvu rozhodně stojí nově opravený větrný mlýn. Jako jediný mlýn poháněný silou větru v Čes-
ku nesloužil k mletí obilí, ale k drcení kůry, kterou místní koželuhové používali na vyčinění kůží. 
Od léta bude možné si mlýn s vnitřními expozicemi prohlédnout i zevnitř. 
Než do Třebíče vyrazíte, podívejte se na web www.visittrebic.eu. Najdete tam spoustu dalších 
tipů, kam v Třebíči zavítat a co byste rozhodně měli vidět.

Projekt "DMO Třebíčsko - moravská Vysočina - řízení rozvoje a propagace 
destinace" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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- automatické kotle na peletky
A do interiéru i do sklepa   A plynulá regulace 2-15, 7-25, 35 kW   A  doba hoření 2 dny až celá sezóna   
A  kotelny až do výkonu 105 kW   A možnost připojení externího zásobníku s pneumatickou dopravou do 20 m   
A  účinnost 95-97 %   A  emisní třída 5   A  kotlíková dotace až 127 500 Kč

KRBOVÁ KAMNA, KOTLE - HOSTOMSKÝ, Pražská 193/43, 250 01 Brandýs nad Labem A tel.: 329 90 69 59 A mobil 602 41 85 41 A www.hapero.eu A www.hostomsky.cz

RV
21
00
97
9/
01

RV
21
00
06
1/
07

RV
21
00
13
9/
92

Havel MOUKA

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

mouka@regvyd.cz
602 557 777

Zuzana TOMASCHKOVÁ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

tomaschkova@regvyd.cz
605 405 799
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Samosběr a prodej Samosběr a prodej 
natrhaných jahodnatrhaných jahod

Česká BěláČeská Bělá
Přijďte si natrhat vynikající čerstvé jahody z Vysočiny

Informace o termínu začátku sklizně, místa sběru na:

www.jahodyhb.cz   eshop.jahodyhb.czwww.jahodyhb.cz   eshop.jahodyhb.cz

Dále nabízíme
• čerstvou českou zeleninu 
• nové brambory
• kmín a mák z Vysočiny
• vlastní med a jiné

Přijďte si natrhat vynikající čerstvé jahody z VysočinyPřijďte si natrhat vynikající čerstvé jahody z Vysočiny

Informace o termínu začátku sklizně, místa sběru na:
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Uzávěrka příštího čísla je 12. srpna 2021 a distribuce plánovaná od 23. srpna 2021. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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- automatické kotle na peletky
A do interiéru i do sklepa   A plynulá regulace 2-15, 7-25, 35 kW   A  doba hoření 2 dny až celá sezóna   
A  kotelny až do výkonu 105 kW   A možnost připojení externího zásobníku s pneumatickou dopravou do 20 m   
A  účinnost 95-97 %   A  emisní třída 5   A  kotlíková dotace až 127 500 Kč

KRBOVÁ KAMNA, KOTLE - HOSTOMSKÝ, Pražská 193/43, 250 01 Brandýs nad Labem A tel.: 329 90 69 59 A mobil 602 41 85 41 A www.hapero.eu A www.hostomsky.cz
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Libor VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

l.vrbicky@regvyd.cz
720 105 401

Havel MOUKA

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

mouka@regvyd.cz
602 557 777

JEMNICE

Projekt „DMO Třebíčsko - moravská Vysočina - řízení 
rozvoje a propagace destinace“ byl realizován za 
přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Projděte
se značenými

stezkami 

Pohádková stezka
Panenská

Užijte si
přírodní koupání

bez chemie 

Biotop Jemnice

Objevte historii
na každém

kroku 

Královské město
Jemnice

tic.jemnice.cz
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V Třebíči na vás čekají živé víkendové programy
Za zážitky nemusíte jezdit daleko. Třebíč pro turisty připravila na letní prázdniny kostýmované prohlíd-
ky památek UNESCO a také živé víkendové programy. Příběhy dávné historie si tak nejen vyslechne-
te, ale také uvidíte a zažijete. 
Vašimi průvodci budou šlechtičny, mnich i středověký žebrák
Vydáte-li se na prohlídku baziliky sv. Prokopa, průvodci v gotických šatech vás přenesou o staletí 
v čase zpět. V kryptě baziliky se stanete svědky záchrany pokladu při obléhání města. V zahradě 
za bazilikou budete moci obdivovat historické sokolnictví, nebudou chybět ani ukázky letu ptáků. 
Příběhy, ze kterých se vám zatají dech
O kousek dál v židovské čtvrti vás přivítají průvodci, taktéž v kostýmech, a vezmou vás na procházku 
za příběhy židovských rodin, které zde žily. Pozvou vás do domu Seligmanna Bauera, který je po roz-
sáhlé rekonstrukci upravený na expozici židovského bydlení. Rázem se ocitnete v židovské kuchyni 
i ložnici. Vedle synagogy se nachází expozice věnovaná místnímu rodáku Antonínu Kalinovi, který za 
druhé světové války zachránil stovky dětí v koncentračním táboře před smrtí. Jak se mu to podařilo? 
A jaký byl osud „jeho dětí“? To se dozvíte právě v židovské čtvrti v Třebíči. Cestou na židovský hřbitov, 
který patří k nejlépe dochovaným v České republice, se můžete zastavit na zmrzlinu, výbornou kávu 
nebo na pořádné posílení v podobě plného talíře v jedné z kaváren či restaurací přímo v židovské čtvrti. 
Nově otevřený větrný mlýn 
Za návštěvu rozhodně stojí nově opravený větrný mlýn. Jako jediný mlýn poháněný silou větru v Čes-
ku nesloužil k mletí obilí, ale k drcení kůry, kterou místní koželuhové používali na vyčinění kůží. 
Od léta bude možné si mlýn s vnitřními expozicemi prohlédnout i zevnitř. 
Než do Třebíče vyrazíte, podívejte se na web www.visittrebic.eu. Najdete tam spoustu dalších 
tipů, kam v Třebíči zavítat a co byste rozhodně měli vidět.

Projekt "DMO Třebíčsko - moravská Vysočina - řízení rozvoje a propagace 
destinace" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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přijmou do hlavního pracovního poměru zaměstnance na pozici

Provozní montér vodovodů

Požadavky: 
● samostatnost
● spolehlivost
● zručnost
● pracovitost
● vyučen v technickém oboru
● řidičský průkaz sk. C výhodou

Nabízíme: 
● po zkušební době smlouva  
    na dobu neurčitou
● jednosměnný provoz
● rozsáhlé zaměstnanecké benefity 
 
Nástup ihned nebo dle dohody
 

Bližší informace
● Mgr. Michal Munduch, tel.: 704 641 501, e-mail: michal.munduch@smj.cz
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Uzávěrka příštího čísla je 12. srpna 2021 a distribuce plánovaná od 23. srpna 2021. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz


