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V druhé polovině května se 
i vysočinští středoškoláci 
pilně připravovali k profilové 
části maturitní zkoušky. 
V celém kraji je v posledních 
ročnících zhruba tři tisíce 
studentů. Na potítko 
vyrazili budoucí sestřičky, 
stavaři i gymnazisté.

EDITORIAL

Léto mýma očima

Letošní nejen turistická sezóna 
na Vysočině bude ve znamení 
významných výročí. 

Zámek a historické jádro 
Telče oslaví 30 let od zapsání 
na Seznam světového dědictví 
UNESCO. I tradiční Prázdniny 
v Telči mají své výročí, letos se 
uskuteční už 40. ročník. Poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře, tedy další vysočin-
skou památku UNESCO, čeká 
oslava 300. výročí vysvěcení. Stav-
ba podle projektu významného 
barokního architekta Santiniho 
se turistům představí po čerstvé 
opravě. Mimoto jim nabídneme 
i putování po dalších mistrových 
stavbách na Vysočině. Možná bu-
dete překvapeni, kolik jich tu je.

Rok 2022 je také Mezinárod-
ním rokem skla. Kraj podpoří 
významnou sklářskou akci ve 
Světlé nad Sázavou - Mezinárodní 
sympozium broušení skla. Úžasná 
díla z něj zájemci uvidí na putovní 
výstavě krajem, během letních 
prázdnin například přímo v sídle 
Kraje Vysočina v Jihlavě, v září 
a říjnu v Horácké galerii v Novém 
Městě na Moravě a na přelomu 
roku na Akademii ve Světlé nad 
Sázavou. Pokud chcete spojit výle-
ty například s příjemným gastro-
nomickým zážitkem, zastavte se 
v želivském klášteře, kde si uvaří-
te vlastní pivo, na rodinné farmě 
v Tasově si vyzkoušíte práci hos-
podáře, pekaře, sýraře, v židovské 
čtvrti v Třebíči ochutnáte košer 
produkty, na francouzské kuchyni 
si pochutnáte v Horních Duben-
kách, v Bohuslavicích si dopřejete 
tradiční českou kuchyni spojenou 
s degustací v palírně nebo se vy-
dáte po stopách Jaroslava Haška 
v Lipnici nad Sázavou a občerství-
te se v hospodě U České koruny, 
kde psal Švejka. 

Dobrou chuť a mimořádné 
cestovatelské zážitky. Nejen 
o prázdninách.

Roman Fabeš (STAN + SNK ED)
náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast kultury, památkové péče, 
cestovního ruchu a mezinárodních 
vztahů

Bezpečnější křižovatky  
na Třebíčsku

STRANA 3

Světový pohár v Novém  
Městě na Moravě

STRANA 8

Krajská knihovna  
slaví 20 let

STRANA 3

Maturanti skládali zkoušky z dospělosti

Vychutnejte si přítomnost na Vysočině
Krajská centrála cestovního 

ruchu Vysočina Tourism v letošní 
kampani nazvané Vychutnejte 
si přítomnost na Vysočině před-
stavuje a zároveň zve na výlety 
a zážitky do známých i těch méně 
navštěvovaných míst. „Cílem 
kampaně je zvýšit povědomí 
turistů o našem kraji, ukázat jeho 
přednosti a rozvíjet jeho potenciál 
v cestovním ruchu. A to není jen 
o památkách a přírodě, ale hlavně 
o příjemných zážitcích, které si od 
nás návštěvníci odvezou. Jedině 
tak se k nám budou rádi vracet,“ 
říká náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina Roman Fabeš (STAN + 
SNK ED). Někdejší lovecké sídlo 
Roštejn hravou formou předsta-
vuje myslivost, les a přírodu. Za 

expozicí historických motocy-
klů Jawa a ČZ vyjeďte na hrad 
Kámen. Vysočina nabízí i četné 
barokní skvosty. Třeba úchvat-
ný zámek v Jaroměřicích nad 
Rokytnou nebo most v Náměšti 
nad Oslavou. Zástupcem barokní 
gotiky je poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře 
(UNESCO). Je po čerstvé opravě 
a stojí za to si sem udělat výlet. 
Třebíč připravuje festivaly v ži-
dovské čtvrti zapsané na sezna-
mu UNESCO a za návštěvu stojí 
i bazilika sv. Prokopa. 

Všechny turistické cíle Vysoči-
ny najdete na www.vysocina.eu.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

↗www.vysocina.eu
Vzpomínku na spisovatele Jaroslava Foglara objeví návštěvníci na hradě v Ledči nad Sázavou. 
FOTO: VYSOČINA TOURISM

Na Střední průmyslové škole 
Třebíč maturuje deset tříd. „Didak-
tické testy ve srovnání s republi-
kovými výsledky dopadly velmi 
dobře. U ústní zkoušky musím 
říct, že studenti přípravu nepodce-
nili. Přesto, že mají za sebou dva 
covidové roky a distanční výuku, 
tak zkoušky zvládali skvěle,” řekla 
ředitelka Petra Hrbáčková.

Na Střední průmyslové škole 
stavební akademika Stanislava 
Bechyně v Havlíčkově Brodě ma-
turovali žáci předposlední týden 
v květnu. Začali s obhajobou prací 
před maturitní komisí. „Je to pro 
mě specifické období. Připravovala 
jsem se tak, že jsem si vypracovala 
otázky a postupně se je snažila na-
učit. Maturita je pro mě zakončení 
středoškolského studia,“ sdělila 
studentka technického lycea Sára 
Helclová.

Nejen memorování
„Na škole nemáme práce jen teo- 

retické, ale také praktické. Jsou to 
zpracované návrhy rekonstrukcí, 
rodinných domů i větších objektů. 
Šest žáků pracovalo například na 
stavebním procesu BIM na Krajské 
knihovně Vysočiny, sedmý vedl 
zaměřování pomocí 3D skeneru,“ 
sdělil ředitel školy Josef Charamza.

Maturanti ze stavební školy 
v Brodě zpracovávají i témata, 
která jsou později realizována. Pro 
obce v první fázi vytvořili návrhy 
obecních knihoven a v další pokra-
čovali s návrhem celé návsi. „Tyto 
práce velice často slouží i jako 
podklad pro jednání s občany 
a myslím, že tímto způsobem jsme 
schopni jednotlivým obcím ušetřit 
i nemalé prostředky, a samozřej-
mě budeme rádi za další podněty 
i do dalších let,“ doplnil Josef 
Charamza.

Covid přípravy  
na maturitu nezhatil

V Kraji Vysočina je možné sklá-
dat maturitu na 179 oborech studia 
na 51 školách. Zkouška je složená 
ze společné části, která se skládá 
z českého jazyka a cizího jazyka, 
nebo matematiky. Na starosti ji 
má Cermat. Profilová část je z části 
organizovaná Cermatem, z části 
pod vedením dané školy.

„Letošní maturanti byli už od 
poloviny druhého ročníku svého 
středoškolského studia zasaženi 

covidovou dobou, a tím pádem i dis-
tanční či hybridní výukou. Ačkoliv 
přesná čísla o výsledcích maturit 
budeme mít na podzim, podle 
informací ze škol nebylo toto období 
pro žáky výraznějším hendikepem,“ 
uvádí radní pro oblast školství 
Jan Břížďala (Piráti). „Stejně jako 
covidové období zahájilo debaty 
o obsahu a formách vzdělávání, měli 
bychom se i koncepčně začít bavit 
o struktuře a cíli maturitních zkou-
šek,“ zakončil Jan Břížďala.
� PAVLA�PETRŮ

Ústní zkoušky skládali také maturanti na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod.  FOTO: JAROSLAV LOSKOT
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V brodské nemocnici  
předělají infekční oddělení

Kraj podporuje včelaře,  
chovatele i zahrádkáře

Pořádají chovatelské výsta-
vy, věnují se výchově mladých 
včelařů, vzdělávají své členy a šíří 
osvětu u veřejnosti. Chovatelé, 
zahrádkáři a včelaři získávají už 
devátým rokem finanční podpo-
ru z krajského rozpočtu na své 
aktivity. V letošním roce zažádaly 
jednotlivé okresní organizace 
a územní sdružení o necelých 
700 000 korun. Ty chtějí využít 
na nákup materiálního vybavení 
spolkových domů a na údrž-
bu těchto budov, na organizaci 
seminářů, k podpoře vzdělávání 
mladých chovatelů a také k pod-
poře mládeže v zájmu o včelařství. 

Celkem 135 milionů korun 
bude stát rekonstrukce 
infekčního oddělení 
v Nemocnici Havlíčkův 
Brod. Původní budova se 
ukázala i kvůli pandemii 
nedostačující. Stavební 
práce začnou za dva roky.

„Zkušenost z doby pandemie 
ukázala, jak by měla infekční oddě-
lení pracovat. Budova v Havlíčkově 
Brodě je z roku 1952 a zrekonstruo- 
vaná byla před dvaceti lety. To už 
neodpovídá současným standar-
dům,“ sdělil radní pro zdravotnic-
tví Vladimír Novotný (ČSSD). Pod-
le něj bude potřeba hlavně obnova 
slaboproudů i silnoproudů a vzdu-
chotechniky. Nedostačující je také 
rozvod medicinálních plynů, které 
pokrývají jen 20 procent lůžek.

Opravy potrvají 1,5 roku
V současné chvíli je projekt 

v přípravě a projektování. Bude 
se bourat, přistavovat i stavět 
nástavba. Samotné práce budou 
trvat až 18 měsíců, což bude kom-
plikace pro nemocnici. Vystěho-
vat se bude muset na čas nejen 
infekční oddělení, ale i adminis- 
trativní část. 

Pacienti i zaměstnanci se bu-
dou muset připravit na provizorní 
chod. „Pokud přípravy půjdou 
rychle, stavět se začne v roce 
2024. Při rychlejším postupu 
i dříve,“ avizoval radní Kraje 
Vysočina pro oblast majetku Karel 
Janoušek (ODS + STO). Velice 
dobře je ale vybavené infekční od-
dělení v Novém Městě na Moravě, 
v Jihlavě i v Třebíči. V Pelhřimově 
se podle Novotného s infekčním 
oddělením nepočítá, protože na 

Pomůžou nové přístroje 
Infekční oddělení brodské 

nemocnice projde ještě před 
rekonstrukcí modernizací vybave-
ní. Projekt za 23 milionů korun, 
z nichž 16 milionů jde z evrop-
ských dotací, počítá s 25 moder-
ními lůžky a pořízením více než 
400 nových přístrojů, zvláště na 
monitoring. 

� PAVLA�PETRŮ

Infekční oddělení čeká rekonstrukce za dva roky, letos ale získá nová lůžka a přístroje. FOTO: NEMOCNICE HB

S podporou Kraje Vysočina se 
tak mohou pořádat soutěže Zlatá 
včela a Mladý zahrádkář. „Členové 
těchto spolků jsou nedílnou sou-
částí života na vesnicích, ale i ve 
městech. Ve volném čase se věnují 
včelaření a předávají chovatelské 
i pěstitelské zkušenosti a znalos-
ti další generaci. Jejich práce si 
vážíme,“ vyslovuje poděkování 
radní pro oblast zemědělství 
a životního prostředí Pavel Hájek 
(STAN + SNK ED). Od roku 2013 
obdržely spolky chovatelů, včelařů 
a zahrádkářů z Kraje Vysočina 
necelých osm milionů korun. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Radní pro oblast zemědělství Pavel Hájek u včelích úlů. FOTO: ARCHIV P. HÁJKA

Na silnici z Jihlavy do Žďáru  
pracují podle harmonogramu

Až do konce října se musí moto-
risté připravit na omezení v souvis-
losti s modernizací cesty z Jihlavy 
do Žďáru nad Sázavou. Pracovníci 
v současné době mezi Stájí a Zhoří 
už sejmuli ornici, vykáceli dřeviny 
a frézují původní asfalt. 

Lipinu. Cena rekonstrukce bude 161 
milionů korun, z čehož 95 milionů 
zaplatí evropské dotace.

„Na začátku května začali 
pracovníci opravovat i Jihlavskou 
ulici přímo ve Žďáře. Částečná 
uzavírka řízená semafory bude trvat 
do konce září. Za plné uzavírky 
silnice, která by měla trvat v řádech 
dnů, bude v říjnu položena finální 
obrusná vrstva,“ sdělil náměstek 
pro dopravu Miroslav Houška 
(KDU-ČSL).

Práce na obchvatu pokračují 
i u městyse Lukavec mezi Paco-
vem a D1. Silnice s třemi mosty 
uleví narůstající dopravě. První 
auta se po obchvatu projedou od 
září a od listopadu až na dálnici. 
Celkové náklady na opravu budou 
činit 312 milionů, 60 milionů bude 
dotovat EU. 

� PAVLA�PETRŮ

Firmy mohou stále žádat o příspěvek na inovaci
Žádosti o půl milionu korun na 

podporu inovačních aktivit zatím 
poslali podnikatelé krajským 
úředníkům. Na peníze mohou 
dosáhnout díky výzvě ve Fondu 
Vysočina Inovační vouchery 2022. 

Jejich cílem je podporovat ty, kteří 
sledují aktuální trendy a hledají 
nové příležitosti rozvoje. Prostřed-
ky mohou použít na nákup znalostí 
od vědecko-výzkumných institucí 
nebo na nákup expertních služeb 
souvisejících s digitalizací výrob-
ních procesů. 

„Výzva je otevřena necelé dva 
měsíce a prozatím byly podpořeny 
tři projekty. Průběžně konzultu-
jeme další žádosti, aktuálně jsou 
k dispozici ještě 3 miliony korun. 
Případní zájemci tak mohou podá-
vat žádosti o podporu až do vyčer-
pání této zbývající částky, nejpoz-
ději však do 13. října 2022,“ sdělila 
náměstkyně hejtmana pro oblast 
regionálního rozvoje a územního 
plánování Hana Hajnová (Piráti).

Dotace až 200 tisíc korun
V letošním ročníku mohou pod-

nikatelé podat i dvě žádosti o pod-
poru ve výši 30 až 200 tisíc korun, 
musí však počítat s minimálně 
30 procent finanční spoluúčastí. 
U projektů realizovaných v prog-
resivních odvětvích, definovaných 

v Krajské příloze Národní RIS3 
strategie 2021+ za Kraj Vysočina, 
je spoluúčast snížena na 20 pro-
cent. Výzva programu včetně 
formuláře žádosti a dalších příloh 
je k dispozici na webové stránce 
Fondu Vysočiny.

� PAVLA�PETRŮ

milionů korun

začátek oprav

135
2024

Výzva je otevřena dva 
měsíce, podpořeny jsou tři 
projekty a k dispozici jsou 
tři miliony 

Modernizace silnice od obchvatu Jamného po lesní úsek před obcí Stáj potrvá do konce října. 
ILUSTRAČNÍ FOTO: JAROSLAV LOSKOT

„

milionů Kč – celá 
rekonstrukce

milionů – evropské 
dotace

161 
95 

Celá stavba začíná napojením na 
obchvat Jamného a končí před obcí 
Stáj. Úsek dlouhý přes pět kilo-
metrů byl v nevyhovujícím stavu, 
proto pracovníci silnici rozšíří a 
upraví křižovatku i sjezdy. Uzavírku 
bude do konce června možné objet 
přímým průjezdem v křižovatce na 

to není technické ani personální 
vybavení. 

https://www.kr-vysocina.cz/podklady%2Dpro%2Dzadatele/ds-300567/archiv=0
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Dvacet let Krajské knihovny  
v Havlíčkově Brodě

Křižovatky na Třebíčsku  
budou bezpečnější

Krajská knihovna Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě si letos připo-
míná dvacet let od chvíle, kdy si ji 
pod svá křídla vzal Kraj Vysočina. 
Její historie však sahá mnohem 
dál, a to až ke konci 19. století. 

„Před dvěma lety se knihovníci 
i knihy přestěhovali do zcela nové 
moderní budovy. Denně ji navští-
ví na šest set čtenářů. Za loňský 
rok evidují knihovníci téměř dvě 
stě tisíc výpůjček,“ říká náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast kultury Roman Fabeš 
(STAN + SNK ED). Ze spisova-
telů si svoji oblibu po několik let 
držel Patrik Hartl. Nejžádanější 
knihou v loňském roce byl Šikmý 
kostel od Karin Lednické. Vůbec 

nejpůjčovanější je pak Romeo 
a Julie od Williama Skahespeara. 
Půjčování knih není zdaleka jediná 
činnost. Knihovníci připravují 
pro malé i velké čtenáře spoustu 
zajímavých akcí, pořádají soutěže, 
výstavy a také vzdělávací program 
v rámci Univerzity volného času, 
která každoročně nabízí na desít-
ku oborů pro více než tisícovku 
posluchačů. 

Komentované prohlídky  
a tipy na výlet

U příležitosti dvacátého výročí 
založení Krajské knihovny Vysoči-
ny mohou zájemci každý dvacátý 
den v měsíci absolvovat komen-
tovanou prohlídku nové budovy. 

Přes 384 000 knih,  
CD, DVD, her a téměř 
4 000 časopisů.

i

Odstranit nehodové úseky nebo 
místa častých dopravních nehod. 
To je účelem dotací, které Kraj 
Vysočina získal od Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI). 
Kromě jiného budou tyto peníze 
použity na projekt realizovaný ve 
Velkém Meziříčí. 

„Pracovníci nyní rekonstruují 
křižovatku na konci ulice Třebíčské, 
ze které bude okružní. Cena stavby 
je 13 milionů korun a v rámci této 
rekonstrukce budeme ze státního 
rozpočtu čerpat až šest milionů ko-
run,“ sdělil náměstek pro dopravu 
Miroslav Houška (KDU-ČSL). 

Motoristé přijíždějící do Vel-
kého Meziříčí od Oslavic vnímají 
omezení na křižovatce od začátku 
května. Předčasné užívání silnice 
bude zřejmě koncem léta a do-
končení první etapy je avizováno 
v září. Celý projekt se uskuteční ve 
třech etapách.

Dalším projektem v rámci řeše-
ní nehodových lokalit je opět stav-
ba okružní křižovatky, tentokrát 
mezi Hrotovicemi a Dukovany. 
Tam bude celková výše investice 
44 milionů korun a Kraj Vysočina 
opět požádá o dotaci ze SFDI. 

� PAVLA�PETRŮ

Gymnazisté na exkurzi 
v novoměstské nemocnici

Studenti gymnázií se díky 
speciálním exkurzím seznámili 
s provozem a odděleními nemoc-
nice v Novém Městě na Moravě. 
Biochemickou laboratoří, transfúz-
ní stanicí, ale i jednotkou intenzivní 
péče je provedli lékaři. Dokonce si 
mohli vyzkoušet práci operatéra 
prostřednictvím laparoskopického 
trenažéru. Někteří gymnazisté se 
netají tím, že se hlásí na lékařské 
fakulty a prohlídka nemocnice je 
pro ně opravdu zajímavým zážit-
kem. Studentka druhého ročníku 
žďárského gymnázia Adéla Koutná, 
která tuto exkurzi absolvovala, 

plánuje vystudovat všeobecné 
lékařství a zaměřit se na fyziotera-
pii. V novoměstské nemocnici se 
postupně vystřídali studenti z tam-
ního gymnázia, velkomeziříčského 
i bystřického. „Tato forma spolu-
práce mezi nemocnicí a gymnázii je 
způsobem, jak se studenti uvažující 
o studiu medicíny mohou podívat 
tam, kam se běžně nedostanou, 
a promluvit si o svém budoucím 
povolání s těmi, kteří ho už vyko-
návají,“ shrnul náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro zdravotnictví 
Vladimír Novotný (ČSSD). 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Studenty žďárského gymnázia provedl nemocnicí lékař Jiří Janů. FOTO: HELENA ZELENÁ KŘÍŽOVÁ

�  Do KACPU v jiných časech
Z důvodu nižšího zájmu 

ukrajinských uprchlíků o agendu 
KACPU pro Kraj Vysočina byla 
upravena provozní doba vyřizová-
ní agend. Agendy cizinecké policie, 
odboru azylové a migrační politiky 
MV, úřadu práce a Všeobecné 
zdravotní pojišťovny budou v pra-
covních dnech nadále poskytovány 
od 8 do 16 hodin. O víkendech 
a svátcích bude v KACPU v Jih-
lavě fungovat služba, která zajistí 
pouze ubytovávání v nouzovém 
přístřeší s tím, že potřebnou 

agendu mohou zájemci vyřídit 
opět v pracovní dny.

Stále je možné se k vyřízení 
agendy zaregistrovat elektronicky, 
vybrat si konkrétní všední den 
i hodinu, a to prostřednictvím spe-
ciální webové aplikace rezervace.
kr-vysocina.cz.

 JITKA SVATOŠOVÁ

KACPU pro Kraj Vysočina
Tolstého 15, Jihlava

�  Centrum humanitární pomoci
Krajský sklad humanitární 

pomoci na Kosovské ulici v Jihlavě 
z důvodu nedostatečné kapacity 
mění adresu. Český červený kříž 
Havlíčkův Brod a tým dobrovol-
níků budou humanitární pomoc 
přebírat na nové jihlavské adrese: 
Okružní 13 (bývalá vývařovna). 
Centrum bude vybírat široký sorti-
ment pomoci od oblečení, hygieny 
a trvanlivého jídla přes učebnice po 
věci domácí potřeby. Nové prosto-
ry musí ještě na přelomu května 
a června projít úpravou tak, aby 

vyhovovaly svému účelu. Přesný 
termín otevření centra nebyl v době 
uzávěrky novin znám. Informace 
bude zveřejněna na webových 
stránkách www.kr-vysocina.cz.

Centrum by mělo sloužit nejen 
jako příjmové, ale i výdajové – zá-
kladní materiálovou pomoc by zde 
měli stále najít ukrajinští uprchlíci, 
ale také samoživitelky, senioři nebo 
lidé v tíživé životní situaci. Centrum 
chce do budoucna nabízet nejen 
materiální, ale i další pomoc.

 JITKA SVATOŠOVÁ

Místa si rezervujte na tel. čísle 569 
400 400. Od začátku roku zveřej-
ňují knihovníci na webové stránce 
krajské knihovny každý měsíc tip 
na výlet. Celoroční projekt nazva-
li Putování za… a postupně vás 
provedou místy, kde žili a působili 
umělci z Vysočiny. Duben patřil 
Jaroslavu Foglarovi, květen Anto-
nínu Sovovi.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Po celý rok připravuje knihovna akce, které připomínají dvacetileté výročí. FOTO: KRAJSKÁ KNIHOVNA

Nízkopříjmové domácnosti z Vysočiny budou moci 
žádat o kotlíkové dotace o prázdninách

Ministerstvo životního prostředí 
schválilo žádost Kraje Vysočina 
o poskytnutí prostředků na Kotlí-
kové dotace v Kraji Vysočina pro 
nízkopříjmové domácnosti. „Dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
získá kraj na realizaci projektu 
119 411 941 korun, tj. maximum, 
o které mohl požádat. Z těchto pe-
něz bude možné pokrýt 666 žádostí 
o dotaci. Pokud jich bude více, kraj 
bude usilovat o navýšení alokace 
v rámci dodatkové výzvy, jak tomu 
u tohoto typu dotací bylo i v před-
chozích kolech,“ uvedla náměst-
kyně hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast regionálního rozvoje Hana 
Hajnová. Avizovala i předběžný ter-
mín příjmu žádostí – 1. srpna 2022.

Kraj předpokládá vyhlášení 
výzvy ke dni 21. června 2022 
a následné zahájení příjmu žádostí 
1. srpna 2022. Aktuálně probíhá 
příprava Pravidel Rady Kraje 
Vysočina, která budou zveřejněna 
21. června. Po jejich zveřejnění 
budou probíhat semináře pro 
potenciální žadatele v ORP kraje. 
Žádosti budou přijímány nejpoz-
ději do 31. srpna 2022.

Žadatelem o dotaci je vlastník 
rodinného domu, resp. bytové jed-
notky v bytovém domě, nebo tr-
vale obývané stavby pro rodinnou 
rekreaci, která je vytápěna kotlem 
na tuhá paliva s ručním přikládá-
ním, který nesplňuje minimálně 
3. emisní třídu.

Pro splnění podmínky „nízko-
příjmovosti“ bude muset žadatel 
prokázat, že průměrný čistý příjem 

každého člena domácnosti v roce 
2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. 
Povinnost prokazovat příjmy se 
nevztahuje na následující žadatele:
1.  Žadatel a všichni členové jeho 

domácnosti pobírají ke dni po-
dání žádosti o podporu starobní 
důchod nebo invalidní důchod 
3. stupně.

2.  Žadatel je nezletilý nebo student 
denního studia do 26 let.

Typ zdroje Max. dotace

Plynový kondenzační kotel 
(dle rozhodnutí MŽP pouze žádosti o podporu realizované, 
zesmluvněné nebo objednané do konce dubna 2022)

100 000 Kč

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva,  
včetně akumulační nádrže 130 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč

Tepelné čerpadlo 180 000 Kč

3.  Žadatel v období od 1. 1. 2020 
do doby podání žádosti o podpo-
ru pobíral dávky v hmotné nouzi 
a/nebo příspěvek na bydlení.

Pro účely zjištění výše průměr-
ného příjmu člena domácnosti se 
příjmy nezletilých dětí a studentů 
denního studia do 26 let uvažují ve 
výši 0 Kč.
 JITKA SVATOŠOVÁ

„Od roku 2015, kdy byla vyhlášena první výzva k podávání žádostí do 
programu kotlíkových dotací, již bylo pro území Kraje Vysočina schvále-
no 8 558 žádostí v objemu více než 900 miliónů korun,“ uvedl hejtman 
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Projekt Počet žádostí Schválené prostředky

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina I 2 298 261 208 199,10 Kč

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II 2 466 245 659 950,59 Kč

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III 2 872 306 658 544,27 Kč

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina 
III - AMO

922 96 344 029,96 Kč

Celkem 8 558 909 870 723,92 Kč

Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude posky-
tována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to 
s následujícími limity:

ZDROJ: KRAJ VYSOČINA

https://rezervace.kr-vysocina.cz/
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Kdo si počká, ten se dočká...
Celý život na něco čekáme. Až budeme plnoletí, 

až budeme mít děti, až budeme mít práci a vlastní 
bydlení, až děti vyrostou a dostudují. Až, až. Z čekání, 
toho samozřejmého a přiznejme i hezkého, jsme 
přešli na čekání zvláštní a smutné. Tak už třetí rok 
čekáme, až skončí coronavirus, až budeme moci 
pohřbít své blízké a rozloučit se s nimi, až skončí 
distanční výuka, až odložíme respirátory, až budeme 

moci jít na návštěvu a do kina. Až, až. Čekáme, až 
přijde úleva, odpadne strach a stres, nadechneme 
se a budeme se na něco těšit, v klidu pracovat 
a normálně žít podle našich českých pravidel. Nic 
takového však nepřichází. Vrší se další existenční 
problémy, které jsou pro unaveného občana neře-
šitelné. Musíme čelit důsledkům války, která zuří 
na východ od nás a bytostně se nás dotýká. Cítíme 
lítost, vztek, jsme bezradní. Radost nepřišla letos ani 
s májovými dny. Oslavy 1. máje byly spíše rozpačité 
a také připomínky událostí konce 2. světové války 
byly zdrženlivé. Spor lehce vznikl už jen při pozvání 
hostů, umístění vlajek či hraní hymny. Agresivita 
mezi občany narůstá. Je smutné, že bezradnou 
se jeví i vláda. Její neuvěřitelná rozhodování jsou 
tématy nervózních diskusí, často jsou přilitím oleje 
do ohně. Tak opět čekáme. Co začne, až tohle skončí? 
A skončí to vůbec? Co na to naše zdraví? Máme dost 
psychologů, psychiatrů a kardiologů?

NÁZORY ZASTUPITELŮ

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

Karel Dvořák
(KSČM)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

Nová vláda se snaží zachránit  
26 stavebních úřadů

Vláda ANO připravila v loňském roce nový stavební 
zákon, který byl přijat, ale nenabyl účinnosti. Kdyby se 
tak stalo, došlo by k centralizaci stavebního práva do 
struktury Nejvyššího stavebního úřadu se 14 krajskými 
státními úřady, které by si mohly (ale nemusely) zři-
zovat pobočky. Nový stavební zákon tak de facto rušil 
kompletně všechny obecní stavební úřady. Novela 
připravovaná současným ministrem Ivanem Barto-
šem, která je teď v připomínkovém řízení, do kterého 

se zapojil i Kraj Vysočina, se snaží jít naopak cestou 
decentralizace a z 38 stavebních úřadů by jich měla na 
Vysočině zachovat minimálně 22. Kraj Vysočina navíc 
proaktivně usiluje o zachování dalších 4 na obcích 
s pověřeným obecním úřadem. 

Proto nejen mě zvedlo ze židle vyjádření Martina 
Kukly na květnovém zastupitelstvu, kde tvrdil, že 
(cituji): „Byl tam jeden superúřad, byly tam potom 
krajské úřady, ale to důležité, co je třeba říct – nerušil 
žádné stavební úřady, teď přišla nová vládní pěti-
koalice s novelou stavebního zákona a ruší 16 sta-
vebních úřadů v Kraji Vysočina. Všichni se můžete 
podívat, které to jsou, a to je ta pravda, děkuji.“ 
A jaká je ta pravda? Podle zákona z pera hnutí ANO 
by na Vysočině o stavební úřad přišly všechny obce 
a pobočky by zcela chyběly na obcích velikosti Telče 
nebo Pacova. 

Je potřeba mít odvahu říkat věci správně, a tak 
si dovolím zakončit parafrází citátu: „Následuj ty, co 
hledají pravdu, ale rychle uteč od těch, co tvrdí, že ji 
našli.“

Pavel Knežik
(Piráti)
zastuptel  
Kraje Vysočina

Chudoba pro všechny
Třetí nejvyšší inflace v EU (13 %), raketový růst 

cen plynu, elektřiny a pohonných hmot, vysoké ceny 
potravin – až 60 korun za chleba, zdražování nájmů, 
nedostupné bydlení a chudoba hrozící pětině čes-
kých domácností. To je výsledek vládnutí Petra Fialy 
a vizitka jeho vlády.

Za zodpovědnou opozici musíme poukazovat na 
fakt, že z hlediska hospodářské politiky vláda totálně 
selhala. Nechala roztočit inflační spirálu, aby od lidí 
vybrala víc peněz na DPH, odmítla odpustit DPH na 
elektřinu, plyn i na benzín s naftou, jak jsme za hnutí 

ANO navrhovali. A rady od ministrů lidem? Máme 
prý méně topit, svítit a jezdit autem.

Vláda navíc seškrtala peníze na platy, i když před 
volbami slibovala pravý opak, a tak reálné příjmy 
hasičů, zdravotníků, policistů, učitelů a dalších důle-
žitých profesí klesají.

Nepříjemný dopad na naše peněženky budou 
mít také úrokové sazby, které ČNB nesmyslně 
zvyšuje ve snaze zkrotit současnou inflaci, jenže 
na ni to bude mít minimální dopad. O 4 % vyšší 
úrokové sazby hypoték znemožní bydlet mnoha 
lidem, firmy přestanou investovat a stanou se méně 
konkurenceschopnými. 

Snahu pomáhat Ukrajině a jejím občanům za 
hnutí ANO podporujeme, také pomáháme s organi-
zováním humanitární pomoci. Jsou tu však dvě velká 
ALE. Vládě chybí jakákoli strategie, koncept v oblasti 
zdravotnictví, školství, bydlení, práce i sociálního 
systému. Navíc pan Fiala nesmí zapomínat na to, že 
je českým premiérem a měl by řešit také problémy 
našich občanů, kteří se vinou nečinnosti vlády řítí do 
chudoby.

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec  
a zastupitel  
Kraje Vysočina 

Lékaře chtějí všude, nadějí jsou studenti 
Jistě budete souhlasit s názorem, jak moc důle-

žité je šířit mezi žáky a studenty informaci o nedo-
statku mladých lékařek a lékařů. Jednoznačně se 
nám vyplatí mládež motivovat a probudit v ní zájem 
o studium lékařských oborů. A to včetně uvědomění 
si odpovědnosti vůči společnosti. 

Mám možnost komunikovat s občany a děkuji za 
všechna osobní setkání i milá pozvání. Nejednou jste 
mi chtěli pouze sdělit váš názor, čehož si vážím, jindy 

jsem Vám mohl nějakým způsobem pomoci, což 
mě těší ještě víc. Co jsem od Vás postřehl a vnímám, 
je obava o dostupnost zdravotní péče. V některých 
obcích máte už nyní zavřené ordinace. Lékaři od-
cházejí do důchodu a je obtížné za ně sehnat mladé 
nástupce. Průměrný věk například dětských lékařů 
v celé České republice se blíží k šedesátce. Tématem 
se zabývám dlouhodoběji. Se zástupkyní VZP jsme 
navštívili pana děkana Lékařské fakulty v Brně, kde 
jsem představil projekt https://www.hippocrates.cz. 
Zde je pojednáno obsáhleji o problematice nedo-
statku lékařů, včetně seznamu nabídek a poptávek. 
Bylo nám přislíbeno šíření projektu „Hippocrates“ dál 
mezi studenty lékařské fakulty. Důležitým počinem 
bude odbourání zbytečné byrokracie: právě v těchto 
dnech projednávají parlamentní výbory způsob 
urychlení procesu uvedení mladých lékařů a lékařek 
do praxe. Věřím, že i díky těmto krokům se situace 
postupně zlepší. 

Přeji Vám vše dobré a pěkné letní dny. 

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

Nová vláda chce zrušit  
16 stavebních úřadů na Vysočině 

Novela stavebního zákona řeší zrušení 244 staveb-
ních úřadů, z toho 16 se jich má uzavřít na Vysočině. 
Od počátku pracuji pro lidi z našeho kraje a tento 
návrh nové vlády rozhodně nepodpořím. Cílem sta-
vebního zákona, který za kolegyni Kláru Dostálovou 
z hnutí ANO schválil ještě minulý Parlament, mělo být 
zjednodušení stavebního řízení a jeho zrychlení. Jenže 
s novelou nového ministra pro místní rozvoj Ivana 
Bartoše to aktuálně vypadá, že původní cíl se po cestě 

někde vytratil a lidem se vyřizování na úřadech ještě 
více zkomplikuje a termíny prodlouží, s čímž rozhodně 
nesouhlasím. Abyste měli představu, koho to v našem 
případě zasáhne, na Vysočině se jedná o Batelov, Brt-
nici, Budišov, Černovice, Golčův Jeníkov, Habry, Horní 
Cerekev, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnici, Luka nad 
Jihlavou, Novou Říši, Okříšky, Počátky, Štoky, Ždírec 
nad Doubravou a Žirovnici.

Právě v těchto obcích už lidé papírování související 
s výstavbou nebo rekonstrukcí na domácím úřadě 
nevyřídí a budou muset cestovat do větších měst. 
Nepříjemný dopad to bude mít také na samotné 
starostky a starosty obcí, kde se mají zrušit stavební 
úřady. Zatímco teď se se svými zkušenými odborníky 
v případě vlastních investičních akcí poradí, se zavře-
ním úřadu se budou muset obrátit na úřady větších 
měst, což může znamenat časovou ztrátu v řádu 
týdnů, spíše měsíců. Dnes má Česko podle dostup-
ných statistik 615 stavebních úřadů, po změně by jich 
mělo zůstat pouze 371. Posuďte sami, zda je to krok 
správným směrem. Já mám jasno!

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec  
a zastupitel  
Kraje Vysočina 

Krajská síť sociálních služeb  
potřebuje podporu obcí 

První polovina roku je pro manažery v sociálních 
službách spojena s napjatým očekáváním, kolik 
finančních prostředků obdrží z dotací státu a kraje 
na krytí běžných výdajů. O prázdninách mnozí z nich 
odesílají na adresu Kraje Vysočina žádosti o dofi-
nancování. V posledním čtvrtletí roku si ekonomové 
lámou hlavu, jak vyúčtovat došlé dotace tak, aby 
nevznikl přebytek či ztráta v hospodaření. Celková 
částka na služby v síti se rok od roku navyšuje, což 

v loňském roce ovlivnilo navyšování platů pracovní-
kům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. 
V tom letošním bude nejistota o to vyšší z důvodu 
rostoucích cen za energie a další komodity. Obdivuji 
ředitele a ředitelky, kteří si dokáží v této přetrvávající 
nejistotě udržet víru v dobrý konec. K tomu připojuji 
další neméně významný obdiv za oslovování staros-
tů měst a obcí s požadavkem na dofinancování slu-
žeb. Na jejich um jasně a srozumitelně argumentovat 
požadavky, byť mnohdy k symbolické částce oproti 
celkovému ročnímu rozpočtu. Za více jak dvacet let 
v pozici ředitelky vím, že právě vyjednávání se samo-
správami o příspěvku vyžaduje vysokou míru osobní 
angažovanosti. Mám za to, že pro mnoho starostů je 
systém financování sociálních služeb komplikovaný 
a obtížně srozumitelný. U části z nich přetrvává 
názor, že je podpora sociálních služeb výhradně 
záležitostí státu a kraje. Domnívám se, že by měl 
Kraj Vysočina starostům předat srozumitelné a jasné 
informace s důrazem na potřebu spolufinancování 
sítě z obecních rozpočtů. 

Martina Bártová
(ODS + STO)
zastupitelka  
Kraje Vysočina

Obnova lesů na Vysočině pokračuje
Kůrovcová kalamita v posledních letech drasticky 

ničí cenné krajinné bohatství Vysočiny. Tam, kde 
jsme po celá desetiletí projížděli či procházeli hustý-
mi lesy, potkáváme dnes rozsáhlé holiny, mnohdy až 
apokalyptického rozsahu. Určitě nejen pro mě je to 
velmi smutný pohled. Zároveň si ale intenzivně uvě-
domuji, že nad chybami, které se udály ve způsobu 
hospodaření v lesích v kombinaci s klimatickou změ-
nou, nemá cenu naříkat. Naopak, naším obrovským 

úkolem je v co nejkratším čase poničené lesy znovu 
obnovit a udělat vše proto, aby se i naše děti a vnuci 
mohli radovat z přírodního bohatství Vysočiny, ke 
kterému lesy neodmyslitelně patří. Je proto radostí 
pozorovat, jak spousta malých vlastníků lesů vyvíjí 
maximální úsilí k tomu, aby se vykácené lesy co 
nejdříve znovu zazelenaly. Není to vůbec lehký úkol 
– i naše rodina se stará o několik lesních pozemků 
a vím, jak je těžké správně naplánovat druhově 
různorodý plán sadby a kolik úsilí stojí pak kvalitní 
sazenice sehnat a nasázet, zhotovit oplocenky atd. 
A sázením péče o nový les rozhodně nekončí. Ještě 
řadu let je třeba nový porost vyžínat, dosazovat 
sazenice atd. Skláním se před všemi obyvateli naše-
ho kraje, kteří péči o naše lesy vzali opravdu vážně 
a neváhají mnohdy většinu volného času obnově 
lesů věnovat. Patří jim za to obrovský dík a je dobře, 
že kromě státu podporuje obnovu lesů dlouhodobě 
i Kraj Vysočina. Není to ve všech krajích běžné, o to 
více je třeba si toho vážit. 

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

Na Vysočině se daří řešit péči o lidi s autismem 
Dva roky práce má za sebou realizační 

tým projektu s názvem Zkvalitnění péče 
o osoby s poruchami autistického spektra 
v Kraji Vysočina. Díky tomu se podařilo 
zmapovat počty osob s PAS v našem regio-
nu. V návaznosti na to byly zjišťovány také 
jejich potřeby, včetně potřeb pečujících 
osob. Na základě těchto údajů bude možné 
navrhnout fungující systém péče o osoby 
s PAS na Vysočině, dále pak zkvalitnit péči 
o tyto osoby a cíleně pomáhat a podpo-
rovat pečující osoby. Tím bude dosaženo 
hlavního cíle projektu, a to umožnit oso-
bám s PAS a jejich rodinným příslušníkům 
žít plnohodnotný život. Přínos budou mít 
také webové stránky, které poslouží jako 
informační portál a dále i jako podpůrný 
prostředek pro rozvoj motoriky a nástroj 
pro komunikaci pro osoby s PAS. Mezi 
další výstupy projektu se řadí četné vzdě-
lávací aktivity. Určeny jsou pro formální 
pečující, kteří společně s neformálními 
pečovateli a zaměstnanci veřejné správy 
spadají do cílové skupiny projektu. Pod 
jeho hlavičkou se dále uskutečnil on-line 
kulatý stůl na téma autismus, na který 
navázala pětidílná série webinářů určená 

pro širokou veřejnost. Zorganizovány byly 
také dva víkendové pobyty pro rodiny, 
které pečují o blízké osoby s PAS. Velkému 
ohlasu se rovněž těšily dvě tuzemské stáže 
pro pečující. 
 JITKA SVATOŠOVÁ

Projekt�Zkvalitnění�péče�o osoby�s poruchami� 
autistického�spektra�v Kraji�Vysočina,�registrační�číslo� 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015992,�je�financován� 
Evropským�sociálním�fondem�a rozpočtem�ČR.

Projektový tým zmapoval počet lidí s autismem na Vysočině. 
FOTO: SHUTTERSTOCK
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Ochutnejte regionální potraviny

Kožichovické jahody, kozí 
vanilkové mléko, třebíč-
ská slanina nebo pivo 
Harrach. Ocenění 
Regionální potravi-
na v Kraji Vysočina 
získalo devět potra-
vinářských výrob-
ků. Ochutnat také 
můžete Pikárecké 
preclíky nebo čerst- 
vý sýr s medvědím 
česnekem od Dagmar 
Řezníkové. O tuto prestižní 
značku, kterou uděluje odborná 
komise, usilovalo letos na Vysočině 
šedesát pět produktů. „Aktuálně 
je nositelem značky Regionální 

Ilona Loužecká:  
Naši členové jsou srdcaři
Ilona Loužecká je osmým rokem ředitelkou úřadu oblastního 
spolku Českého červeného kříže (ČČK) v Havlíčkově Brodě. 
Využívá své zkušenosti zdravotní sestry, z lektorování 
první pomoci i hlavní vedoucí táborů. Je absolventkou 
kroužku Červenokřižáček v Přibyslavi, který ji nasměroval 
na její dráhu. ČČK v Havlíčkově Brodě má 190 členů, 
158 dobrovolníků a velké množství příznivců. 

Nový spot provází  
pěstounskou péčí na Vysočině

Vysočina bude mít kamenný hospic

Dostupný a pomáhající internet je pro kraj prioritou

ROZHOVOR S PŘEDSEDKYNÍ ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek představil novinky, které chystá krajský odbor informatiky. FOTO: KRAJ VYSOČINA

potravina téměř devadesátka 
vysočinských výrobků. 

Dělají dobré jméno 
nejen svým výrob-
cům, ale i našemu 
regionu,“ říká radní 
Kraje Vysočina pro 
oblast životního pro-

středí a zemědělství 
Pavel Hájek (STAN 
+SNK ED). Přehled 

všech výrobků z Vy-
sočiny oceněných jako 

Regionální potravina najdete 
na webu regionalnipotravina.cz. 
Splňují ty nejpřísnější požadavky 
na kvalitu potravin. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Jak jste se zapojili do pomoci 
ukrajinským uprchlíkům?

Okamžitě jsme začali řešit 
zřízení humanitárního skladu 
v Havlíčkově Brodě. Dva měsíce 
fungoval každý den včetně víken-
du. Od dubna jsme jeho provoz 
mírně omezili – je otevřený 
pondělí, středa a pátek odpoled-
ne. Společně s městem Havlíčkův 
Brod a místním gymnáziem jsme 
spustili web hbpomaha.cz, kde se 
soustřeďuje pomoc pro uprchlíky 
a zároveň se tady mohou uprchlíci 
zaregistrovat, pokud od nás po-
třebují pomoc. Další humanitární 
sklad jsme pomáhali rozeběhnout 
v Jihlavě. Ten se také zaměřuje 
na ošacení. V jihlavském krizo-
vém asistenčním centru (KACPU) 
zajišťujeme od března zdravotní 
dozory a zásobujeme ho díky hu-
manitárnímu skladu ČČK potravi-
nami a hygienou.

Vaši členové vedou kroužek 
pro děti v Pohledu, Přibyslavi 
a Havlíčkově Brodě. Jak se 
vám daří v této oblasti?

Mám ohromné štěstí, že členo-
vé Českého červeného kříže jsou 
fakt srdcaři. Jsou neuvěřitelní 
a bez nich by to nešlo. Ve svém 
volném čase se věnují dětem 

a výuce první pomoci v kroužcích 
Červenokřižáčků. Děti dosahují 
velice výborných výsledků v kraj-
ských i republikových soutěžích. 
Opravdu jsem pyšná na naše členy 
a dobrovolníky, protože na nich 
celá organizace stojí.

Budete i letos pořádat letní 
tábory pro děti?

Každý rok je organizujeme a le-
tos tomu nebude jinak. Pořádáme 
pobytové i příměstské tábory 
zaměřené na výuku první pomoci. 
Kapacita je každoročně velmi brzy 
naplněna, což je pro nás výbor-
nou vizitkou, že to děláme dobře, 
a zároveň i odměnou. Z našich 
dětí se časem stali učitelé, lékaři 
i zdravotní sestry. 

Před covidem jste dokonce 
organizovali tábory pro 
seniory…

Tím, že zajišťujeme službu pro 
město Havlíčkův Brod a potažmo 
i pro Kraj Vysočina Senior point, 
což je místo setkávání seniorů, 
tak i pro ně jsme udělali pobytové 
tábory. Zájem byl velký, kapacitu 
sedmdesáti míst jsme měli rychle 
obsazenou. Náplň těchto táborů 
byla hodně podobná táborům, na 
které jezdí jejich vnoučata - ranní 

rozcvička, celotáborová hra, 
výlety, táborák a mnoho dalšího. 
Snad se nám podaří v následují-
cích letech opět tento typ táborů 
uskutečnit.

Zvládají podle vás Češi 
poskytovat první pomoc? 

Kraj Vysočina stojí přes sedm-
náct let za projektem První pomoc 
do škol, kterého se účastní žáci 
druhého stupně i středních škol. 
Velmi rádi ho naplňujeme, jsme 
přesvědčeni, že toto je správná 
cesta. Druhým projektem, který 
přispívá k bezpečnosti, je Preven-
ce úrazů. Troufám si říct, že díky 
těmto aktivitám se daří zlepšovat 
dovednosti a povědomí o poskyto-
vání první pomoci. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Elektronizace zdravotnictví 
a větší dostupnost internetu. To jsou 
záměry, které představil hejtman 
Kraje Vysočina v polovině května na 
konferenci Internet ve státní správě 
a samosprávě v Hradci Králové. 
Zároveň hejtman vyzdvihl, že kraj 
připravuje Bezpečnostní konferenci 
východního partnerství v rámci EU.

Zdravotní dokumentace  
k nahlédnutí online

Obyvatelé Vysočiny už nyní 
mohou využívat některé speciální 
elektronické služby. Například na-
hlédnout do zdravotní dokumentace 
prostřednictvím Portálu občana. 

„Zatím to platí pro pacienty, kteří 
jsou klienty nemocnic v Třebíči 
a Jihlavě. Do budoucna nabídneme 

tuto službu v rámci všech pěti 
krajských nemocnic,“ informoval 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav 
Schrek (ODS+STO). Regionální 
samospráva se také snaží propojit 
vlastní systémy ve zdravotnictví 
s prostředím sociálních služeb. Na-
příklad díky nové sjednocené data-
bázi mohou úředníci vidět skutečný 
počet žadatelů o krajské domovy 
pro seniory. Podobný systém, který 
rozpozná unikátní žadatele, zatím 
jinde v Česku nemají.

Modernější pokládka kabelů
Hejtman Vítězslav Schrek na 

konferenci také vyzdvihl investice 
do rozvoje telekomunikací a služby 
krajské sítě ROWANET. „Hodně si 
slibujeme od nové činnosti Krajské 

správy a údržby silnic Vysočiny, 
která systematicky položí chráničky 
pro optické kabely do krajnice na-
šich silnic,“ popsal rychlejší způsob 
pokládky, která má zajistit minimál-
ní dopravní omezení. Touto nejmo-
dernější technologií se pracovníci 
správy a údržby silnic inspirovali 
v Rakousku.

Na začátku října pak plánuje 
Kraj Vysočina uspořádat v Telči 
mezinárodní konferenci o kyber-
netické bezpečnosti a odolnosti 
v regionech zaměřenou na sdílení 
zkušeností mezi evropskými lídry, 
kteří přijedou mimo jiné z Francie, 
Švédska nebo Estonska. Konference 
je oficiální akcí Českého předsednic-
tví v Radě EU.

� PAVLA�PETRŮ

Cesta, jak nejen na Vysočině 
spojit děti bez rodičů s pěstouny, 
kteří chtějí pomoci, není úplně 
snadná. Systém odráží mnoho 
faktorů, budoucí pěstouni se 
setkávají s celou řadou odborní-
ků, s posuzováním i hodnocením 
a nejde o záležitost, která by se 
vyřešila za měsíc. Celý proces 
žádosti o pěstounskou péči, jeho 
specifika a jednotlivé kroky přibli-
žuje nový videospot. „Naším cílem 
bylo představit, jak to v praxi 
s pěstounskou péčí na Vysočině 
chodí, vyvrátit některé předsudky 
a naopak poukázat na rozšířené 
omyly. Pokud někdo uvažuje 
o možnosti stát se pěstounem, 
zhlédnutím videospotu si udělá 
základní představu,“ vysvětluje 

Martin Jelínek, vedoucí Oddělení 
sociální ochrany a prevence Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina. Na 
Vysočině žije 568 dětí v 425 pěs-
tounských rodinách. Více žadatelů 
žádá o osvojení, chtěli by přijmout 
dítě za vlastní, méně už má Kraj 
Vysočina žadatelů o pěstounskou 
péči, kterých potřebuje více.

Video můžete vidět na kraj-
ském webu www.kr-vysocina.
cz i na kanále YouTube Kraje 
Vysočina.

TENTO�ČLÁNEK�VZNIKL�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_007/0015546,�KTERÝ�JE�SPOLUFINANCOVÁN�EVROP-

SKÝM�SOCIÁLNÍM�FONDEM�A STÁTNÍM�ROZPOČTEM�ČR.

� MONIKA�BROTHÁNKOVÁ

Kraj Vysočina dlouhodobě 
usiluje o výstavbu kamenného 
hospice. Vyroste v těsné blízkosti 
krajské Nemocnice v Havlíčkově 
Brodě na pozemku darovaném 
městem. „Od ministerstva zdra-
votnictví jsme získali registraci 
a aktuálně máme cenově aktua-
lizovaný projekt a připravenou 
zadávací dokumentaci pro výběr 
zhotovitele stavby,“ informoval 
náměstek hejtmana kraje Vyso-
čina pro zdravotnictví Vladimír 

Novotný (ČSSD). „Pokud půjde 
vše podle harmonogramu, měla 
by stavba začít s přípravami 
ještě v letošním roce s termí-
nem dokončení v roce 2024. Její 
kapacita je nastavena na péči o 18 
dospělých a 2 děti. Odhadovaná 
cena stavby je více než 100 milio-
nů korun, státní dotace je přislí-
bena ve výši 67 milionů korun,“ 
doplnil radní Kraje Vysočina 
Karel Janoušek (ODS + STO). 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Mezi oceněnými Regionálními potravinami Kraje Vysočina jsou i jahody z Kožichovic. FOTO: ILUSTRAČNÍ

www.kr-vysocina.cz/
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Charita Česká republika
číslo účtu: 55660022/0800

Diakonie Českobratrské  
církve evangelické 

číslo účtu: 292949292/0300  
s variabilním symbolem 2022  

nebo sbírku podpořit prostřednictvím 
dárcovských SMS ve tvaru DMS  

na číslo 87 777.
DMS DIAKONIESVET 30
DMS DIAKONIESVET 60
DMS DIAKONIESVET 90

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. 
Více na www.darcovskasms.cz.

Český červený kříž 
číslo účtu: 333999/2700, v.s. 1502

Člověk v tísni,  
sbírka SOS Ukrajina 

číslo účtu: 93209320/0300

Další informace týkající se peněžité 
i nepeněžité pomoci naleznete zde: 

www.pomahejukrajine.cz.
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Silvie se synem Matyáškem 
Od září 2020 se potýká s rakovinou prsu.

Staňte se i vy  
Dobrým andělem.

Během 10 let 
pomohli dárci
více než 3 200 
onkologicky  
nemocným  
rodičům.

www.dobryandel.cz
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Přijeďte do Humpolce! V muzeu se potkáte s neandrtálcem
Zpestřete si svůj výlet návštěvou zajímavého 
humpoleckého muzea, jež nese jméno svého 
rodáka, světoznámého antropologa Aleše 
Hrdličky. Muzeum Humpolec, které patří mezi 
nejstarší na Vysočině, ukrývá antropologické 
skvosty. Poznejte je! A mimo jiné se můžete 
pozdravit s neandrtálcem v životní velikosti.

Anna Petruželková 

Další tipy na výlety naleznete 
na webu fajnvylety.cz

Staňte se členem FB skupiny 
Fajnvylety.cz  
a získáte přístup ke stovkám 
tipů a možnost podělit se o fotky 
i zážitky ze svých výletů.

Muzeum Humpolec je poutavou 
cestou do historie

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

Navštivte muzeum Humpolec 
a jeho pět expozic

Antropologická expozice je za-
jímavá a poutavá, obsahuje in-
teraktivní prvky a mnoho po-
znatků z oboru antropologie. 
Prohlédnout si zde můžete od-
díly věnované genetice, variabi-
litě, anatomii, evoluci, antropo-
logii živého člověka a nově také 
paleopatologii. Atraktivitou an- 
tropologické expozice je určitě so-
cha pravěkého člověka v životní 
velikosti.

Jelikož byl antropolog Aleš 
Hrdlička i odborníkem na život 
indiánů, najdete tu také indián-

skou vesničku. Součástí expozice 
je pracovna Aleše Hrdličky.

Národopisná expozice
Jak se žilo na Humpolecku 

v první polovině 19. století? To se 
dozvíte v národopisné expozici, 
která přibližuje život, práci, kul-
turu a tradice v oblasti Humpolec-
ka. Poznáte zde rozdíly mezi živo-
tem bohatých měšťanů a chudého 
lidu. V expozici si můžete pro-
hlédnout sbírku starých hudeb-
ních nástrojů i historických zbra-
ní, nádherné lidové kroje zdejšího 
kraje, obřadní roucha či modely 
starých lidových staveb. A navíc 
vás čeká supermoderní bicykl té 
doby – historický „kostitřas“.

Do Muzea Aleše Hrdličky  
za loutkami

Expozice je domovem cca 
80 loutek – 30 cm vysokých mari-

onet. Prohlédněte si je a pak sami 
v hracím koutku vyzkoušejte, jak 
snadné či nesnadné je vodit lout-
ku. Malé, ale i velké návštěvníky 
čeká úžasný pohádkový zážitek.

Jak se žilo, jak se šilo
Je nejnovější expozice, která 

vám přiblíží práci švadlen a ševců 
v domácím prostředí. Uvidíte in-
teriér místnosti běžné domácnos-
ti z poloviny 19. století, kde kromě 
toho, že lidé žili, také provozovali 
své řemeslo.

A nakonec se vydejte  
do PEKLA

Expozici „PEKLO“ vytvořili 
žáci výtvarného oboru ZUŠ Gus- 
tava Mahlera v Humpolci. Inspi-
rací jim byla tajuplná vyprávění 
o pokladech, permonících a čer-
tech, kteří v lidovém podání ztě-
lesňují zlo.Muzeum Aleše Hrdličky v Humpolci. Zdroj: archiv Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci

Kdy navštívit muzeum Humpolec?
Aktuální rozpis o otevírací 

době, vstupném a další informa-
ce najdete na webových stránkách 
Městského kulturního a infor-
mačního střediska v Humpolci. 
Muzeum je bezbariérové.

Místo výletu
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Město: Humpolec

Kontakt
Muzeum dr. A. Hrdličky
Horní náměstí 273
396 01 Humpolec
tel.: +420 565 532 115
e-mail:  
infocentrum@infohumpolec.cz
email: muzeum@infohumpolec.cz
www: infohumpolec.cz/muzeum
www: infohumpolec.cz/
infocentrum

Tip na fajn výlet
Přijeďte do Humpolce za Hli-

níkem a navštivte unikátní re-
cesistické muzeum HLINÍKári-
um. Máte-li rádi toulky přírodou 
Českomoravské vrchoviny, pak 
se vydejte na tajuplný kopec 
Melechov.

Antropologická expozice v Muzeu Aleše Hrdličky v Humpolci.  

Zdroj: archiv Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci

Antropologická expozice v Muzeu Aleše Hrdličky v Humpolci.  

Zdroj: archiv Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci
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VÝKUP DŘEVNÍHO SORTIMENTU
Vaše dřevo vykoupíme ať leží nebo stojí.

„ZA DŘEVO PLATÍME NA DŘEVO!!“

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

O Váš les se postaráme se vším všudy. 

Provádíme i pěstební práce.

Máte-li zájem, Váš les i férově 

vykoupíme i s pozemkem.



www.kr-vysocina.cz INZERCE | 7

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

Uzávěrka  
příštího čísla:  
16. června 

2022

Uzávěrka příštího čísla je 16. června 2022 a distribuce plánovaná od 27. června 2022. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Vít Vrbický, vrbicky@regvyd.cz, 603 786 170, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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VYKOUPÍME VAŠE LESY JIŽ OD VĚKU 30LET

• Vykoupíme veškerý Váš 
dřevní sortiment

• Odvoz vytěženého, 
vykoupeného dřeva vždy 
až po jeho zaplacení

• Úklid vytěžené plochy je 
u nás samozřejmostí

• Společně s Vámi najdeme 
nejlepší řešení pro Váš les

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

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

Aktuálně hledáme kolegyni 
na pozici: 

Chcete společně  
s námi  
pomáhat lidem?

www.igfac.cz

VŠEOBECNÁ  
ZDRAVOTNÍ  

SESTRA

Oznámení o omezení provozu skládky 

Od 1. 6. 2022 dojde z kapacitních důvodů 
k omezení provozu skládky Jihlava – Henčov.  

Provoz bude omezen po dobu výstavby nové etapy skládky a po kolaudaci 
dojde k obnovení standardního provozu skládky Jihlava – Henčov. 
Předpokládaný termín dokončení stavby je 31. 10. 2022 
Na skládku bude přijímán pouze odpad od občanů a stálých zákazníků mobil-
ního svozu SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s.r.o., a to v omezeném množství.  
Též bude možnost po předchozí domluvě uložit stavební odpad pro zajištění 
bezproblémového provozu a legislativních povinností skládky. 
Kompostárna a překladiště fungují bez omezení. 

Kontakt pro případné dotazy:  
Martin Tuma, tel.: 608 666 411, e-mail: tuma@smj.cz

'V' 'V' 

SLUZBY MESTA JIHLAVY 
Služby pro spokojenou Vysočinu 

Oznámení o omezení provozu skládky 
Od 1.6.2022 dojde z kapacitních důvodu k omezení provozu skládky Jihlava - Henčov. 
Provoz bude omezen po dobu výstavby nové etapy skládky a po kolaudaci dojde k obnovení 
standardního provozu skládky Jihlava - Henčov. 
Předpokládaný termín dokončení stavby je 31.10.2022 
Na skládku bude přijímán odpad pouze odpad od občanu a stálých zákazníku mobilního svozu SLUŽEB 
MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a to v omezeném množství. 
Též bude možnost, po předchozí domluvě, uložit stavební odpad pro zajištění bezproblémového 
provozu a legislativních povinností skládky. 
Kompostárna a překladiště fungují bez omezení. 

Kontakty pro uložení odpadu: 
Směsný komunální odpad a objemný odpad 
FCC Česká republika, s.r.o., kontakt na oddělení služeb zákazníkům:
Tel.:+420 567 300 780, mobil: +420 601 336 340, email: jihlava@fcc-group.cz 
Provozní doba: Po - Pá 7:00 - 16:30 hod. 

Skládky odpadů S-003 
Skládka Přibyslav - Jan Tvrdý, tel. +420 722 183 366, email: skladka@pribyslav.cz
Skládka PetrUvky - Kamil Černý, tel. +420 724 936 887, email: k.cerny@esko-t.cz

Ukládka stavebních odpadu 

Setra, spol. s.r.o. - tel. +420 602 241 180, email: setrajihlava-prodej@setra-cr.eu
Skládky VHS Jihlava s.r.o. - tel. +420 602 578 347, email: kalny@skladkajihlava.cz
Ardes s.r.o. - tel. +420 603 321 666, email: stodolovsky@volny.cz
Uhelné sklady Jihlava a.s. - tel. +420 702 168 568, email: usjihlava@usjihlava.cz

Kontakt pro případné dotazy - Martin Tuma, +420 608 666 411, email: tuma@smj.cz

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64,586 01 Jihlava, tel: 567 304 752, mobil: 606 666 411, 
e-mail: tuma@smj.cz, http://www.smj.cz, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 17143, IČ 60727772, DIČ CZ60727772, Komerční banka a.s., číslo účtu: 19-4649590277/0100 

www.elektrokola-skutry.cz

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

MOPEDO 50 4T 
CENA 32 990 Kč

Poslední kusy

Benzínové skútry 125 ccm: 
SYM, KEEWAY A KENTOYA

SENIOR PROGRAM 

3 A 4 kolky, 
MOŽNOST DOTACE
vyzkoušení, doprava.

CENY OD 29 990 Kč

E L E KT R O KO L A   C R U S S I S   2 0 2 2   S K L A D E M
h o r s k á ,  c r o s s o v á ,  s t ř e d .  m o to r y

CRUSSIS E-atland
OD 42 990 Kč 
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Týden sportu zdarma: V regionu 
sportovalo deset tisíc lidí

4X FOTO: KRAJ VYSOČINA

Vysočina v pohybu – první 
celoregionální sportovní aktivitu, 
které se mohli lidé účastnit zdar-
ma, uspořádal Kraj Vysočina na 
přelomu dubna a května. Zájem byl 
veliký. 

„Fakt, že přišlo téměř 10 tisíc lidí, 
potvrdil, že jsme podpořili aktivitu, 
o kterou bude v případě opakování 
v regionu velký zájem. Šlo o ide-
ální příležitost, jak udělat něco 
pro své zdraví, vyzkoušet si nové 
sporty nebo se seznámit s nabídkou 
aktivit poskytovaných konkrétními 
sportovišti,“ informoval hejtman 
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek 
(ODS+STO). 

Cílem celé akce bylo podpořit 
návrat všech obyvatel k běžnému ži-
votu po ústupu covidové pandemie. 

� PAVLA�PETRŮ

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 energetiky 
odboru regionálního rozvoje
s místem výkonu práce Žižkova 1936/16, 586 01 Jihlava
požadujeme:

• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• orientace v oblasti energetiky
• znalost zákona č. 406/2000 Sb., č. 458/2000 Sb. 
• schopnosti a zkušenosti s plánováním, koordinací a zajišťováním investiční politiky
• pokročilá znalost běžného kancelářského software (Word, Excel, Access, Outlook, 

Powerpoint, Internet)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo 

při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou: 
• vysokoškolské vzdělání
• vzdělání v elektrotechnickém směru

nabízíme: 
• zázemí stabilní organizace 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro absolventy

Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovatel�obdržel�nejpozději�dne�10. 6. 2022  
do 12.00 hod.�Přihlášku�podejte�prostřednictvím�podatelny,�e-podatelny�na�adresu�posta@kr-vysocina.cz�nebo�poštou�
na�adresu�Krajský�úřad�Kraje�Vysočina,�Žižkova�1882/57,�586�01�Jihlava.
Kompletní�znění�výběrového�řízení�a�nabídka�dalších�volných�pracovních�míst�jsou�k�dispozici�na�www.kr-vysocina.cz�
v�sekci�volná�pracovní�místa.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

Světový pohár vyhrál Brit, česká 
jednička Ondřej Cink byl patnáctý

Patnáct tisíc diváků sledovalo v polovině května světový pohár bikerů ve Vysočina Aréně v Novém 
Městě na Moravě. Mezi ženami zvítězila Australanka Rebecca McConnell, mezi muži loňské vítěz-
ství obhájil olympijský šampion z Tokia Brit Thomas Pidcock. Česká bikerská jednička Ondřej Cink, 
na jehož výkonech se v poslední době podepisuje alergie, skončil patnáctý s dvouminutovou ztrá-
tou. Kraj Vysočina je dlouholetým podporovatelem této prestižní sportovní akce. Pavla Petrů
FOTO: JAROSLAV LOSKOT

V Jihlavě zabojují cyklisté i hráči badmintonu
Necelá stovka sportovců s mentálním postižením se sjede na 
víkend 3.–5. června do krajského města Vysočiny. Zúčastní se 
Národních závodů v cyklistice a Národního turnaje v badminto-
nu, které pořádá České hnutí speciálních olympiád. Záštitu nad 
akcí převzal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS+STO) 
a radní pro sport Jan Břížďala (Piráti). Vítězové v obou kláních se 
budou kvalifikovat na světovou olympiádu v Berlíně v roce 2023.
 Pavla Petrů

Poslouchejte Podcasty Kraje Vysočina!

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

Luděk Šíma, 
kastelán hradu 
Ledeč nad Sázavou 

Ondřej Veselý, 
atlet, medailista 
z halového MČR juniorů


