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Semináře ke Kotlíkovým dotacím v Kraji Vysočina  
pro nízkopříjmové domácnosti 

 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina pořádá informační semináře pro žadatele o kotlíkové dotace 

Obec Termín 
konání 

Čas  
konání Místo konání 

Žďár nad Sázavou 27. 6. 2022 16:00 - 18:00 Brodská 1000/2, 591 01 Žďár nad Sázavou (Kino Vysočina) 

Moravské Budějovice 29. 6. 2022 16:00 - 18:00 nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice (Městský úřad) 

Jihlava 4. 7. 2022 16:00 - 18:00 Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava (Kraj Vysočina, místnost B 3.16) 

Humpolec 11. 7. 2022 16:00 - 18:00 Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec (Mikádo, Malá scéna) 

Chotěboř 11. 7. 2022 16:00 - 18:00 Tyršova 793, 583 01 Chotěboř (Dům dětí a mládeže Junior) 

Telč 12. 7. 2022 16:00 - 18:00 nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč (Radnice, Obřadní síň) 

Bystřice nad Pernštejnem 13. 7. 2022 16:00 - 18:00 Luční 764, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (Kulturní dům) 

Velké Meziříčí 13. 7. 2022 16:00 - 18:00 Náměstí 17/19, 594 01 Velké Meziříčí (JUPITER club) 

Pelhřimov 18. 7. 2022 16:00 - 18:00 Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov (Městský úřad) 

Světlá nad Sázavou 18. 7. 2022 16:00 - 18:00 nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou (Městský úřad) 

Náměšť nad Oslavou 19. 7. 2022 16:00 - 18:00 Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou (Městský úřad) 

Havlíčkův Brod 20. 7. 2022 16:00 - 18:00 Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod (Stará radnice) 

Pacov 20. 7. 2022 16:00 - 18:00 nám. Svobody 1, 395 01 Pacov (Zámek Pacov, Zámecký sál) 

Nové Město na Moravě 25. 7. 2022 16:00 - 18:00 Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě (Kulturní dům) 

Třebíč 25. 7. 2022 16:00 - 18:00 Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč (Městský úřad) 
 

Termín vyhlášení výzvy: 21. 6. 2022. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022. 

Více informací naleznete na internetových stránkách Kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz/kotliky.  
Případné dotazy můžete směřovat na kotlíkovou linku: 564 602 888 nebo na email: kotliky@kr-vysocina.cz.   

Zastupitelé Kraje Vysočina 
schválili na červnovém 
zasedání úpravu 
kapitoly Doprava. 

EDITORIAL

Vážení čtenáři,
na místě je zrekapitulovat 

končící školní rok 2021/2022, 
který přinesl několik důležitých 
výzev. Zkušenosti z distanční 
výuky proměnily obsah i formu 
výuky na školách. Současně se 
musely školy vypořádat s vede-
ním hybridní výuky, kdy část 
žáků a studentů byla přítomna 
ve třídách a jiní se vzdělávali 
z domu. Koncem února navíc 
došlo ke konfliktu na Ukraji-
ně, jehož důsledkem byl příliv 
válečných uprchlíků. Přícho-
zím dětem bylo potřeba zajistit 
vzdělávání (především v MŠ 
a ZŠ) a zájmové aktivity pro-
střednictvím středisek volného 
času (DDM) či neziskových 
organizací. Všem, kteří se podílí 
na zdolávání těchto výzev, patří 
velké poděkování.

Optimističtější situace 
panovala na poli sportu a vol-
ného času. Po 2 letech bylo od 
jara 2022 umožněno pořádání 
sportovních i dalších akcí. Vše 
již probíhalo za přítomnosti 
diváků, kteří tak dokázali zaplnit 
novoměstskou Vysočina Arenu 
či náměstí v Náměšti nad Osla-
vou při zahájení VII. Regionální 
olympiády dětí a mládeže.

Kraj Vysočina má zájem roz-
víjet také IT služby pro občany 
a dostupnost vysokorychlost-
ního připojení. Proto digitali-
zuje nabízené služby či začíná 
využívat chráničky v krajských 
komunikacích pro rozvoj síťové 
infrastruktury. Samozřejmostí je 
řešení kybernetické bezpečnosti, 
a to i v rámci řízených organiza-
cí, především nemocnic či škol.

Věřím, že při psaní příštího 
sloupku budu moci zmínit další 
úspěšné aktivity a příklady dob-
ré praxe z regionu. 

Hezké léto!

Jan Břížďala (Piráti)
radní Kraje Vysočina pro oblast  
školství, mládeže a sportu, informati-
ku a komunikační technologie

Návštěva úložiště  
ve Francii

STRANA 3

Regionální olympiáda  
dětí a mládeže

STRANA 8

Lidé převzali cenu  
za Počin roku

STRANY 3 a 8

Na opravy a modernizaci silnic půjde 
dalších sto milionů korun

Stavba Vysočiny: Cenu hejtmana, odborné poroty  
i veřejnosti získala novostavba fotbalových kabin v Sobíňově

Více ke kotlíkovým dotacím na straně 4

Navýšení o dalších sto milionů 
korun je určeno na souvislé opravy 
silnic II. a III. tříd a na dopravní 
projekty. 

Ceny stavebních materiálů 
zahýbaly trhem. Dražší je kámen 
i asfalt

„Výrazné zdražení stavebních 
materiálů a zároveň potřeba 

udržovat a zlepšovat stav komu-
nikací a silničních mostů v kraji 
jsou důvodem, proč bylo potřeba 
rozpočet v oblasti dopravy navýšit. 
U některých vysoutěžených inves-
tičních akcí totiž došlo k razantnímu 
navýšení dříve kalkulovaných cen,“ 
uvedl Miroslav Houška (KDU-ČSL), 
náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast ekonomiky a dopravy.

Žádný z okresů nepřijde zkrátka
Šedesát milionů korun bude 

použito na opravy komunikací ve 
všech okresech. Nejvyšší částka, 
zhruba 7,5 milionu korun, půjde 

I kvůli výraznému zdražení materiálů zastupitelé schválili navýšení peněz v kapitole doprava o 100 milionů korun. ILUSTRAČNÍ FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Šestnáct novostaveb a rekon-
strukcí přihlásili firmy a orga-
nizace do jubilejního dvacátého 
ročníku soutěže Stavba Vysočiny. 

V soutěži bodovala novostav-
ba fotbalových kabin v Sobíňově 
– vyhrála jak u veřejnosti, tak 
v případě hejtmana Kraje Vysoči-
na, který novostavbě udělil svou 
osobní cenu. Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví a Česká komora 
autorizovaných inženýrů a techni-
ků činných ve výstavbě se ve svém 
hodnocení shodly a svoji cenu 
udělily opravě technické památky, 
větrnému mlýnu v Třebíči. „Už 
z historie víme, že je pro regio-
ny, města i obce vždy přínosné 

a obohacující, když o novostavby 
a zvelebování veřejných i sou-
kromých staveb pečují architekti, 
kteří se nebojí přicházet s nápadi-
tými projekty s vysokou užitnou 
hodnotou, nadčasovostí,“ komen-
toval letošní úspěchy projektů 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav 
Schrek (ODS+STO).

Další titul Stavba roku Kraje 
Vysočina získala například poli-
cejní budova ve Velkém Meziříčí 
a kolejové úpravy v železniční 
stanici Žďár nad Sázavou. Porota 
udělila i pět čestných uznání.
� PAVLA�PETRŮ

Cenu veřejnosti a Cenu hejtmana Kraje Vysočina získala stavební úprava a přestavba fotbalových kabin 
Sobíňov. FOTO: STAVBA VYSOČINY

na rekonstrukci křižovatky Rosice 
– Cerekvička na Jihlavsku. Na 
Havlíčkobrodsku opraví silničáři 

trasu z České Bělé do Kojetína a ko-
munikaci z Dolní do Horní Krupé. 
Nový asfalt bude položen z Počátek 
do Ctiboře. Na Třebíčsku čekejte 
opravy u Kojatic a také na spojnici 

od hranic kraje do Mohelna. Řidiči 
na Žďársku se dočkají oprav trasy 
z Blažkova do Dolní Rožínky.

Opravy ve stejném  
rozsahu jako loni

Kraj Vysočina letos počítá s opra-
vou a modernizací cca 130 km silnic 
II. a III. tříd, stejně jako v předcho-
zích letech. Celkem půjde o práce 
za více než 1,4 miliardy korun – 
cca 400 milionů korun od státu, 
600 milionů z vlastních zdrojů 
a s dalšími 400 miliony korun 
pomohou fondy EU. 
� PAVLA�PETRŮ

Kraj Vysočina letos nechá 
opravit 130 km silnic.

i

↗www.stavbavysociny.cz

OKRES JIHLAVA



AKTUALITY2 | www.kr-vysocina.cz

V novoměstské nemocnici 
vyroste nový pavilon dialýzy

Malé obce získaly podporu  
na provoz služeb

Mladí konstruktéři představili svá elektrovozítka

Ve stávajícím interním 
pavilonu nemocnice v Novém 
Městě na Moravě poskytují 
lékaři dialýzu pacientům 
na čtrnácti lůžkách od 
roku 1994. Ročně jich 
provedou přes deset tisíc. 

Kapacita míst je však nedo-
statečná. Počet lidí s poruchami 
funkce ledvin, kteří potřebují 
tuto péči, roste. Proto se vedení 
novoměstské nemocnice spolu se 
zřizovatelem, což je Kraj Vysoči-
na, domluvilo na výstavbě zcela 
nového samostatného pavilonu 
pro dialýzu. „Nové pracoviště 
bude disponovat dvaceti pěti 

lůžky, z toho čtyři lůžka budou 
využívána v režimu izolace. 
Předpokládané náklady na 
stavbu jsou vyčíslené na necelých 
devadesát milionů korun,“ infor-
moval náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast zdravotnictví 
Vladimír Novotný (ČSSD). 

Se stavbou se začne  
už příští rok

Nový pavilon dialýzy přijme 
první pacienty do tří let. „V kraj-
ském rozpočtu na letošní rok 
počítáme s financemi na přípravu 
projektové dokumentace. Aktu-
álně patří stavba tohoto objektu 
k nejdůležitějším rozvojovým 
projektům nemocnice,“ sdělil 

hejtman Kraje Vysočina Vítěz-
slav Schrek (ODS+STO) a dodal, 
že stavební práce začnou v roce 
2023. Do dvanácti měsíců by 
mělo být vše hotové. Nový pavi-
lon dialýzy bude mít hlavní pro-
voz umístěný v nadzemním patře. 
Vybudovaný tunel pak propojí 
nové dialyzační pracoviště s in-
terním pavilonem. V okolí budou 
vysazené stromy, keře a zelená 
bude i střecha nové budovy. 
Podle radního Kraje Vysočina pro 
oblast majetku Karla Janouška 
(ODS+STO) to v nejbližší době 
nebude jediná velká investice. Vý-
razná rekonstrukce čeká i gyneko-
logicko-porodnický pavilon. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Nové pracoviště poskytne péči většímu počtu pacientů. VIZUALIZACE: KRAJ VYSOČINA

V letošním roce podpoří Kraj 
Vysočina z programu Venkovské 
služby 2022 celkem 151 obcí část-
kou 6,6 milionu korun. „Starostové 
využijí peníze na služby, které na 
svém území poskytují – ať jsou to 
kamenné nebo pojízdné prodejny 
potravin, pobočky pošty a pošty 
Partner, knihovny, prostory pro 
primární zdravotní péči, nebo 
objekty, které slouží jako atraktivi-
ta cestovního ruchu,“ uvedla Hana 
Hajnová (Piráti), náměstkyně 
hejtmana pro regionální rozvoj. 
Oproti loňskému roku poklesl po-
čet žádostí. Důvodem je, že některé 
prodejny i přes krajskou podporu 
v minulých letech nebyly schopné 
rentabilního provozu. 

Několik obcí ve své žádosti kom-
binovalo až tři služby najednou, 
což je v souladu s podmínkami 
programu.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Program Venkovské služ-
by 2022 z Fondu Vysočiny 
podpoří:

138 kamenných prodejen
2 pojízdné prodejny
9 poboček pošty
7 obecních knihoven
2 atraktivity cestovního ruchu

Poslední květnové dny mohli zá-
jemci v jihlavském Cityparku obdi-
vovat elektrovozítka, která sestavili 
žáci pod vedením svých učitelů od-
borného výcviku žáci středních škol 
z celé Vysočiny. Po vlastní ose dojelo 
z Moravských Budějovic do Jihlavy 
elektroauto, které jako jediné z vozí-
tek mělo registrační značku. Žďárští 
konstruktéři se pochlubili elektro-
motokárou, která dokáže dosáhnout 
maximální rychlosti 250 km/hod. 
Jihlavští a třebíčští studenti ve škol-
ních dílnách sestavili elektrobuginy, 
na které jsou opravdu pyšní. 

Závodní motokára i traktor
Studenti z Bystřice nad Pernštej-

nem se vydali jinou cestou. „Roz-
hodli jsme se sestavit elektrotraktor, 
který budeme používat při obhospo-
dařování našich čtyř hektarů půdy. 
Inspirovali jsme se elektrickým 
malotraktorem, který jsme pořídili, 
a vytvořili jsme k němu mladšího 
a menšího sourozence,“ prozradil 
ředitel Vyšší odborné školy a Střední 
odborné školy zemědělsko-technické 
v Bystřici nad Pernštejnem Miroslav 
Novák. Vzhledem k tomu, že každá 
škola sestrojila své vlastní originální 
vozítko, nebylo možné tato vozítka 
mezi sebou srovnávat. S oceněním 
jejich práce tak odjeli z Jihlavy všich-
ni zúčastnění. Pro žáky středních 
škol je sestavení vlastního vozidla 
vrcholem studia a důležitou zkouš-
kou technických dovedností. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Školy, které sestavily elektrovozítka

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
Střední průmyslová škola Třebíč
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad 
Sázavou
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-tech-
nická Bystřice nad Pernštejnem

Žáci střední školy v Bystřici nad Pernštejnem u svého elektrotraktoru. FOTO: MIROSLAV NOVÁK

Dobrovolníci potěšili pacienty 
jihlavské nemocnice

Příjemné odpoledne prožili 
začátkem června pacienti jihlav-
ské nemocnice. Přišlo je navštívit 
sedm dobrovolníků z Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, aby je 
vyvezli na čerstvý vzduch, po-
povídali si, společně si poslechli 

geriatrické a následné péče. Vě-
řím, že jsme jim zpříjemnili 
odpoledne,“ pochvalovala si ko-
ordinátorka krajských dobrovol-
níků Irena Hambálková. Někteří 
pacienti si užívali hudbu, jiní si 
rádi poklábosili a další potěšil psí 
návštěvník Dag. „Moc hezky jsme 
si popovídaly s paní Jarmilou, 
která si přijela užít koncert vleže. 
V hovoru jsme došly až k tomu, 
co během života dělala, kde žila. 
Odpoledne si prý moc užila,“ pro-
zradila dobrovolnice Lenka.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Tento článek vznikl v rámci projektu: 
„Aplikace inovativních postupů v rámci 
sociální ochrany a prevence v Kraji Vysoči-
na“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/
15_007/0015546, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR.

Paní Jarmila si povídala s dobrovolnicí Lenkou. FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Někteří pacienti si užíva-
li hudbu a další potěšil 
pes Dag.

i

partu dlouholetých dobrovolníků 
– hudebníků, kteří pacientům 
kouzlí úsměv na tváři už několik 
let a pravidelně.

„Vyšlo nám počasí, a tak jsme 
na čerstvý vzduch a hudbu nalá-
kali jedenáct pacientů Oddělení 

Poslouchejte Podcasty Kraje Vysočina!

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

Eva Švecová, 
koordinátorka 
dobrovolníků Sdílení

Martin Zhoř, 
rychlostní skialpinista DŮLEŽITÉ INFO

Provozní doba KACPU pro Kraj Vysočina v době prázdnin
Z důvodu možných změn v provozní době KACPU doporučujeme před návštěvou zkontrolovat aktuální  
hodiny otevření pracoviště. Více informací na ukajina.kr-vysocina.cz.
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Za Počiny roku 2021 převzali 
lidé šneka a plod jeřabiny

Francie zvolila jiný postup 
v přípravě hlubinného úložiště

V kategorii jednotlivců – volný čas dětí a mládeže zvítězil Ondřej Zmeškal díky účasti na závodě Tour de France, kterou spojil s charitativní sbírkou. FOTO: KRAJ VYSOČINA

Záslužné medaile letos získalo 25 skvělých lidí

SKUTEK ROKU

„Skutek roku je anketa, která 
oceňuje dobrovolnické skutky jed-
notlivců a projekty z Kraje Vysoči-
na. Děkujeme nejen vítězům, ale 
také ostatním účastníkům ankety 
za to, že svými činnostmi pomáhají 
zvelebit náš region, čehož si zvláště 
v dnešní těžké době vážíme,“ řekla 
při předávání ocenění náměstky-
ně hejtmana Kraje Vysočina pro 
regionální rozvoj Hana Hajnová 
(Piráti).

Nevidomý pomáhá dětem
Jedním z oceněných je i nevi-

domý sportovec Ondřej Zmeškal, 
který se účastnil závodu Tour de 
France a spojil ho s charitativní 
sbírkou. „Je to čest, že jsme něco 

podobného získali. A není to jen 
moje ocenění. Bez lidí, které mám 
kolem sebe, to nejde. Bylo náročné 
odjet dvacet závodních etap, ale 
řekl jsem si, že to nevzdám. Hna-
cím motorem byla pomoc nevido-
mým dětem,“ sdělil Zmeškal.

Péče o kulturní dědictví
Zatímco Skutek roku je anketa, 

která oceňuje dobrovolnické skut-
ky jednotlivců a projekty z Kraje 
Vysočina, Zlatá jeřabina vyzdvi-
huje kulturní projekty a počiny 
v oblasti péče o kulturní dědictví. 

„Veřejnou anketu Zlatá jeřabina 
jsme letos vyhlašovali po osm-
nácté,“ uvedl náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast kultury 

a památkové péče Roman Fabeš 
(STAN+SNK ED).

Proměna Zelené hory
Mimořádné čestné uznání za vý-

znamný přínos v oblasti hmotného 
kulturního dědictví získala obnova 
poutního kostela na Zelené hoře. 

„Šlo o obnovu samotného pout-
ního kostela sv. Jana Nepomucké-
ho. Součástí byl i návrat k původní 
podobě poutní louky, kde byl před 
dvaceti lety hřbitov. Teď pokraču-
jeme v obnově ambitů. Čeká nás 
zrestaurování a oprava sochařské 
výzdoby v pěti kaplích,“ vysvětlil 
farář Vladimír Vojtěch Záleský. 

„Všichni ocenění podávají 
jasný důkaz toho, že Vysočina je 
plná lidí, kteří se nebojí jít do věcí 
naplno a vytvořit projekty, stát si 
za nimi a jít za svými sny,“ uzavřel 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav 
Schrek (ODS+STO). � PAVLA�PETRŮ

 Další fotografie na str. 8

Koncem května navštívili 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav 
Schrek (ODS+STO) a náměstkyně 
hejtmana pro regionální rozvoj 
Hana Hajnová (Piráti) průmyslové 
centrum pro geologické úložiště 
v Meuse/Haute-Marne ve Francii. 
Nabídka vzešla od francouzského 
velvyslance, který nedávno Vyso-
činu navštívil. Cílem bylo přímo 
v lokalitě zjistit, jakým způsobem 
Francie přistupuje k řešení konce 
palivového cyklu. „Na rozdíl od 
České republiky nejdříve přijali 
zákon a teprve poté se rozeběhl 
další proces. Souběžně při vzniku 
projektu na vytvoření hlubinného 
úložiště CIGEO začala fungovat 
nezávislá občanská společnost, kde 

jsou sdruženi odborníci i zástupci 
samospráv,“ informovala Hana 
Hajnová. Až do roku 2150 bude 
možné radioaktivní odpad vyzved-
nout z podzemí a najít pro něj další 
uplatnění. Teprve poté bude trvale 
uzavřeno. „Český stát od počátku 
zvolil špatnou strategii, proto se 
nyní potýká s kritikou a také nulo-
vou podporou vybudování hlubin-
ného úložiště,“ zdůraznil hejtman 
Vítězslav Schrek.

V České republice jsou v tuto 
chvíli vytipovány čtyři možné loka-
lity pro hlubinné úložiště použitého 
jaderného paliva. Dvě z nich se 
nacházejí v Kraji Vysočina - Hrádek 
na Jihlavsku a Horka na Třebíčsku.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Děti s lesníky znovu  
objevují krásy lesa

Poznávání stop zvířat, vysazo-
vání stromů, ochutnávání lesních 
plodin i myslivecké dovednosti, 
to jsou aktivity lesní pedagogiky, 
která se po dvou covidových letech 
znovu vrací. „Často slýchám, že 
je potřeba informovat mládež 
i dospělé o obnově lesů po kůrov-
cové kalamitě, ale i o významu lesa 
pro celé životní prostředí a lidskou 
společnost. Proto jsem rád, že ko-
legové z krajského úřadu formou 
lesní pedagogiky tyto informace 
předávají,“ říká krajský radní 
Pavel Hájek (STAN + SNK ED), 
zodpovědný za úsek lesního a vod-
ního hospodářství, životní prostře-
dí a zemědělství. První jarní akcí 
s lesní pedagogikou byla krajská 
soutěž Zlatého listu v Zubří, kterou 
pořádaly Chaloupky. Rozpoznat 
různé dřeviny si zkusily děti na 
dětském dnu v Habrech. Zážitkové 
dopoledne připravili pracovníci 
krajského úřadu pro Mateř-
skou školku Beránek z Malého 

Beranova. „Děti si v nedalekém 
lese od naší školky vyzkoušely, 
jak daleko doskočí v porovnání se 
zvířátky, naučily se rozpoznávat 

lesní zvířata podle stop i kožešin. 
Také jsme zasadili dvě lípy, které 
budeme chodit zalévat a pozoro-
vat, jak rostou,“ přiblížila učitelka 
Marie Rychnovská a dodala, že 
i ona sama se dozvěděla některé 
zajímavé informace. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Co je lesní pedagogika?
Vyškolení lesníci s pedago-
gickými zkušenostmi přibli-
žují dětem i dospělým přímo 
v lese smysl hospodaření 
v lesích a užitky, které les 
člověku přináší.

i

Záslužné medaile Kraje Vysoči-
na, které jsou oceněním příkladné 
práce pro integrovaný záchranný 
systém, předal hejtman kraje 
Vítězslav Schrek (ODS+STO) na 
konci května. Získali je lidé za své 
hrdinské činy a dlouhodobý přínos 
pro rozvoj integrovaného systému. 
Letos byly mimořádně oceněny 
i osoby zastupující zdravotníky 
a početné covidové týmy, které 
dva dlouhé roky pomáhají zvládat 
pandemii. 

Medaili převzali i členové Zdra-
votnické záchranné služby Kraje 

Vysočina. Jeden z nich, Lukáš 
Uřičář, dostal nejvyšší ocenění za 
asistenci u velmi vážné dopravní 
nehody, kde mimo službu poskytl 
pomoc vážně zraněné osobě. Za 
policii ocenili na slavnostním ve-
čeru i tým za hrdinský čin záchra-
ny života většího počtu osob při 
požáru ubytovny v Pelhřimově. Na 
pódiu obdrželi medaile také profe-
sionální a dobrovolní hasiči.

Dvě medaile udělili hejtman 
spolu s hostem večera, předsedou 
Senátu PČR Milošem Vystrčilem, 
za hrdinskou záchranu lidského 

života. Loni v březnu se v obci Čer-
vená Řečice na Pelhřimovsku stala 
vážná dopravní nehoda. Obrov-
skou roli v ní sehrálo rychlé jedná-
ní dvou svědků. Kristýna Fraňková 
a Martin Novotný místem nezávis-
le na sobě projížděli. V tu dobu už 
havarovaný vůz začal uvnitř hořet. 
Oba duchapřítomně začali hasit, 
což se rychle podařilo. Zaklíně-
ného muže vyprostili přivolaní 
profesionální hasiči a byl letecky 
záchrannou službou transportován 
do jihlavské nemocnice. 

� PAVLA�PETRŮ

Dvě medaile byly uděleny také za hrdinskou záchranu lidského života. Oceněni byli Kristýna Fraňková a Martin Novotný. Cenu předal předseda Senátu PČR  
Miloš Vystrčil a hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. FOTO: KRAJ VYSOČINA

VIDEO NA WEBU
novinykrajevysocina.cz

V Habrech si děti otestovaly své znalosti v poznávání dřevin. FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Zástupci Kraje Vysočina si prohlédli podzemní laboratoř a technologické centrum. FOTO: ARCHIV KRAJ VYSOČINA

Patnáct nominací proměnili ve vítězství aktéři přispívající 
k udržení tradic a šířící dobro. Cenu v anketách Skutek 
roku a Zlatá jeřabina obdrželi na začátku června 
v historickém prostoru Kláštera v Nové Říši. 
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Nutnost mezinárodní spolupráce
Od pololetí letošního roku bude Česká republika 

předsedat Radě EU. To, s podporou zastoupení v Bru-
selu, pomůže zviditelnit i zájmy Kraje Vysočina. Mezi 
prioritní témata bude patřit digitalizace a podpora 
moderních technologií. Vysočina uspořádá 5.–7. října 
v Telči mezinárodní Konferenci o kybernetické bez-
pečnosti. Čeká se přítomnost odborníků ze zemí EU, 
zastoupeny budou státy aktuálního předsednického 

tria: Francie – Česko – Švédsko. V této souvislosti se 
opět prokáže užitečnost dlouhodobé partnerské 
spolupráce s francouzským regionem Grand Est. 
Spolupráce se sousedním Dolním Rakouskem má 
zase velký význam v rámci Evropského regionu 
Dunaj-Vltava i při čerpání evropského fondu pro 
regionální rozvoj INTERREG, ve kterém bylo v končí-
cím období schváleno již 88 projektů s alokovanými 
prostředky přes 92 milionů EUR (téměř 2,4 miliardy 
Kč). Celkový rozpočet projektů Kraje Vysočina a jeho 
příspěvkových organizací, které mají schválenou 
podporu z tematických operačních programů ČR 
v programovém období EU 2014–2020, je přes 
9,9 miliard Kč a výše dotace EU téměř 8,6 miliard Kč. 
Spolupráce bude pokračovat i v dalším období a po-
tvrdí tak naši západní orientaci, která se v souvislosti 
s aktuálním vývojem na Ukrajině ukazuje jako jediná 
možná. Přeji čtenářům krásné léto a úspěšný výběr 
při podzimních komunálních volbách.

Rozpočet kraje a účetnictví za rok 2021 
definitivně uzavřeny

Zastupitelstvu Kraje Vysočina byly na 
červnovém jednání předloženy k projed-
nání závěrečný účet a účetní uzávěrka. 
Projednáním a schválením těchto zásad-
ních dokumentů došlo k definitivnímu 
ukončení rozpočtového a účetního roku 
2021. 

Z rekapitulace závěrečného účtu vyplý-
vá, že zdroje Kraje Vysočina dosáhly výše 
21, 2 miliard korun a skutečná výše výdajů 
včetně financování dosáhla výše 19, 7 mili-
ard korun.

Jiří Wiche
(Piráti)
zastupitel  
Kraje Vysočina

Dva dny a jedna noc ve sněmovně
V době nouzového stavu, který si vládní koalice přes 

náš opoziční nesouhlas na sílu prosadila, se na začátek 
května rozhodla svolat mimořádnou schůzi sněmovny. 
Na ni nesmyslně zařadila zákony, které lidem v této 
náročné době nepomohou. Řešil se zákon o střetu 
zájmů (opět antibabiš vládní koalice), zrušení EET nebo 
korespondenční volba. Ano, jak je vidět, to jsou priority 
této vlády. I když bychom se měli zabývat vysokými 
cenami potravin, energií, pohonných hmot i růstem 
úrokových sazeb u hypoték a také skokovou inflací. To 

vše se dotýká každého z nás. Nevím, jak dlouho bude 
současné pětikoalici procházet to, že za všechno může 
Babiš. Premiér Babiš lidem peníze dal a pan premiér 
Fiala jim je za pár měsíců dokázal vzít. Vysoké ceny a in-
flace plní státní kasu a vláda by se měla s lidmi o tyto 
peníze podělit tak, jak to dělala předchozí vláda.

Za malé vítězství považujeme fakt, že jsme výše uve-
dené zákony prostě nepustili. Sice nás to stálo desítky 
hodin ve sněmovně, ale máme silný mandát od voličů 
a budeme za ně bojovat. Koalice má sice většinu a je 
schopna opozici přehlasovat, ale my jim jejich drobné 
přešlapy tvrdě vracíme.

Ve výsledku tak prošla pouze podpora „bioplynek“ 
a zrušení pandemické pohotovosti – což už bylo na 
čase.

Za hnutí ANO jsme chtěli svolat mimořádnou schůzi 
a řešit problémy nás všech – vysoké ceny energií, po-
travin, možnost snížení DPH tak, jak to udělaly všechny 
okolní státy. A víte, jak to dopadlo? Vládní poslanci ne-
podpořili program a nepřímo se tak rozhodli nepomoci 
českým občanům…

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec  
a zastupitel  
Kraje Vysočina 

Tomáš Škaryd 
(ČSSD)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

Nastala „doba zdražování“
Politici jsou od toho, aby se starali o veřejné záleži-

tosti a jednali v zájmu občanů. Toto by mělo platit od 
komunální přes krajskou až celostátní politiku. Z vlastní 
zkušenosti vím, že starostky a starostové obcí a měst 
jsou v drtivé většině lidé, kteří svoji práci dělají pro 
dobro svých obyvatel. To samé se dá říci i o práci kraj-
ských politiků. Ovšem tento pohled rozhodně nesdílím 
u naší vlády. Mám pocit, že vládní politici nevnímají 
realitu běžného života a problémy našich občanů. 
Většina obyvatel se samozřejmě o sebe dokáže postarat 
a vyrovnat se s krátkodobou nepříznivou situací. Ovšem 

posledních několik měsíců dochází k neustálému zhor-
šování ekonomické situace pro určité skupiny obyvatel 
a výhled na budoucí období není vůbec pozitivní. 
Největší zřejmou příčinou je dlouhé období covidových 
opatření a samozřejmě také současný válečný konflikt 
na Ukrajině. Ale rozhodně si nemyslím, že neustálé 
zvyšování cen je logicky odůvodnitelné. Nastala doba 
zdražování, a pokud zvýší ceny jeden, proč by je neměl 
zvyšovat i ten druhý. A právě v tomto případě má 
zasáhnout stát, který by měl regulovat cenu elektrické 
energie, plynu a pohonných hmot, neboť toto jsou nej-
důležitější komodity, které mají zásadní dopady na ceny 
zboží, výrobků, služeb a především potravin. Ve výrobě 
elektrické energie jsme soběstační a nevidím, kromě 
vyšších zisků, žádný logický argument pro dramatické 
zvyšování ceny elektrické energie. U ostatních strategic-
kých surovin, které musíme nakupovat, vlády neřešily 
dlouhodobé kontrakty, které by nám zajistily přijatelné 
ceny. Lze jen těžko posoudit, zda to byl úmyslný záměr, 
nebo neschopnost. I když se budou představitelé obcí, 
měst a krajů snažit sebevíce, tak bez zásahu vlády se 
pro naše občany nic zásadního nezlepší. 

Po dlouhé době je pohled na statistiky pacientů 
s nemocí covid v našich nemocnicích optimistický. 
Žádný pacient na jednotkách intenzivní péče nebo 
umělé plicní ventilaci, jen několik na standardních 
lůžkách. Nemocnice se znovu věnují plánované 

Dětské domovy na Vysočině v nejlepší péči
O ústavní péči dětí v naší republice toho bylo 

v poslední době napsáno mnoho. Pro děti nevhod-
ná, poškozující, limitující a tak dále. Preference 
vychovávat děti v náhradních rodinách, pokud ta 
biologická selže, je jednoznačná. Zcela potvrzuji 
tuto preferenci, ale přesto se mi nelíbí dlouhodo-
bá kritika ústavní péče. Některé děti ústavní péči 
budou potřebovat vždy a naším úkolem je zajistit 
jim ji na co nejlepší úrovni. Má dosavadní zkuše-
nost v Kraji Vysočina, vyplývající ze spolupráce 
a návštěv několika dětských domovů a Výchovného 
ústavu ve Ždáře nad Sázavou, potvrzuje, že v Kraji 
Vysočina je o tyto děti postaráno na vysoké úrovni. 
Dětské domovy rozhodně nevypadají jako ústavy, 

operativě, ambulance jedou na plné obrátky. Dohání 
se to, co se zameškalo pandemií. Tlak na zdravotníky 
se tím ale bohužel nezmenšil. Předtím je zaměst-
nával covid a nyní zanedbaná péče v průběhu 
pandemie a také snaha dohnat požadavky na výkon-
nost nemocnice. Prostě odpočinku je málo a práce 
mnoho. A přestože často děkuji zdravotníkům za 
jejich práci, tak to musím udělat znovu. Nakonec 
především díky jim je zdravotnictví v Kraji Vysočina 
vnímáno občany podle nového průzkumu jako stále 
se zlepšující. A to, že to není jenom mohutnou vý-
stavbou a výměnou přístrojového vybavení, je jasné. 
Proto bych jim před prázdninami a dovolenými rád 
popřál hodně sil, čas na odpočinek a samozřejmě 
pacientům ještě více spokojenosti. 

ve kterých v železných postýlkách mezi bílými 
zdmi přebývají děti ve velké ložnici pro všechny. 
Prostory jsou dělené na tzv. rodinné skupiny a zcela 
se podobají tomu, co známe z našich domovů. Děti 
navštěvují školy mimo dětský domov, podílí se na 
úklidu a přípravě jídla, mají své koníčky. Většinou se 
nejedná o děti bez rodičů, ale o děti, jejichž rodiče 
nemají o své děti zájem, a to z různých důvodů. 
Výjimkou nejsou větší sourozenecké skupiny, které 
by v případě náhradní rodinné péče bylo obtížné 
a bolestivé dělit. V případě Výchovného ústavu ve 
Žďáře nad Sázavou je situace ještě malinko odlišná. 
Děti sem často přichází poté, co často projdou ně-
kolika náhradními rodinami a péče o ně, vzhledem 
k výchovným problémům v minulosti, je specifická. 
Přesto se ústavu daří děti motivovat k dokončení 
studia a umožnit jim tak dobrý start do života, jehož 
počátky nebyly jednoduché. Jsem také moc ráda, 
že po intervenci u pana ministra se podařilo zvrátit 
původní rozhodnutí ministerstva o uzavření tohoto 
ústavu bez náhrady. Problémů k řešení v ústavní 
péči je samozřejmě mnoho, ale s čistým svědomím 
mohu říci, že ústavní péče je u nás na Vysočině 
funkční a má mou podporu.

Vladimír Novotný
(ČSSD)
náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina

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

Na kole dětem projíždělo Vysočinou
Startem 1. června, symbolicky na den dětí, odstar-

toval v Praze 13. ročník Na kole dětem, jehož orga-
nizátorem je nadační fond Josefa Zimovčáka. Tento 
několikanásobný mistr světa v jízdě na historickém 
kole, účastník Tour de France, Giro d´Italia i španěl-
ské Vuelty brázdí se svým týmem a všemi, co chtějí 
pomáhat, celou Českou republiku, aby shromáždili 
finanční prostředky na rekondiční pobyty dětí po 
onkologické léčbě. Není horší pocit pro rodiče, než 

když jim onemocní dítě a oni mu nemohou pomoci. 
Onkologická léčba je nesmírně fyzicky i psychic-
ky náročná pro celou rodinu. Ty, kteří mají štěstí 
a úspěšně zvládnou dlouhodobý léčebný protokol, 
čeká mnohdy nelehký návrat zpět do běžného života. 
A právě k úspěšnému přechodu slouží rekondiční 
pobyty. Během 11 dní navštívil peloton, vystaven 
horkému slunci i zmáčen chladivým deštěm, více 
než stovku měst a obcí, aby pohybem upozornil, že 
všichni můžeme pomáhat. Vysočina měla v letošním 
ročníku dvě etapová města – Havlíčkův Brod a Třebíč. 
Cyklisté strávili v našem krásném kraji celkem tři dny. 
Terén zde sice není úplně jednoduchý, ale nadšení lidí 
a jejich otevřená srdce pomohou zvládnout jakýkoliv 
kopec. Chtěl bych poděkovat všem obcím a městům 
naší Vysočiny, které se do charitativního projektu za-
pojily. Připojil se i Kraj Vysočina. My, kdo máme štěstí, 
že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají 
méně. Moc si vážím toho, že jsem mohl být součástí 
této úžasné skupiny pomáhajících lidí.

Pavel Pacal
(STAN+SNK ED)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

Kraj hospodařil dobře
Zastupitelstvo kraje vyjádřilo souhlas 

s celoročním hospodařením bez výhrad.
Kraj má dále povinnost sestavit a zve-

řejnit účetní závěrku. „V průběhu jejích 
operací žádné chyby nenastaly, uzávěrku 
jsme na konci února zadali do centrálního 
systému účetních informací státu, ve kte-
rém dochází k několika kontrolám,“ sdělil 
ekonomický náměstek hejtmana Miroslav 
Houška (KDU-ČSL). 
 JITKA SVATOŠOVÁ

Co jsem slyšel mezi lidmi
Je čas prázdnin, čas dětských radostí a zvýšené 

dávky rodičovských starostí. Jsme připraveni odpovídat 
na bezelstné dětské dotazy? Proč zase nikam nejede-
me, proč nemohu na tábor, proč je válka a bude celé 
prázdniny? Proč nemáme peníze, když chodíte každý 
den do práce? Já budu tedy chodit o prázdninách také, 
ale jak z naší vesnice a kam? Potomkovi vysvětlíte, že 
se na venkově jeho práce opravdu nevyplatí, byl by to 

dokonce prodělek. Padají další otázky. Kdy zaplatíme 
autoškolu? Dvacet tisíc, ale bez ní to jde jen těžko. Proč 
jste mě nevzbudili, chtěli jsme jít s kamarády na něco 
dobrého. Odpověď si jen myslíte, je trapné dítěti říci, 
že je lepší, když déle spí. Alespoň toho tolik nesní. Není 
to ostuda ? Ne rodičů a dětí, ale vlády! Zatímco jedni 
nevědí, kterou zemi letos pokořit, druzí nechají rodinu 
déle spát, protože lednička i peněženka jsou prázdné. 
Prázdniny utečou a srpnová výplata bude stejná jako 
ty předchozí. Děti povyrostou a bude chybět oblečení, 
boty, školní potřeby. Zdražuje se doprava, ubytování 
těch starších - kde na to brát ! Malé úspory vyluxují 
zvýšené zálohy na energie. Ještě stokrát uslyšíme, že 
vidět ten visutý most, ten světový unikát, to by bylo 
něco! A nebo alespoň Prahu a metro, tam jsme také 
ještě nebyli! A tady mě napadá, že tohle umíme řešit. 
Stanová městečka v centru měst zdarma pro naše děti 
už příští prázdniny! Zdá se vám text neuvěřitelný? Jak 
jsem koupil, tak prodávám.

Karel Dvořák
(KSČM)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

Memorandum o spolupráci
Společně s vedením Kraje Vysočina jsem se 

zúčastnil návštěvy Francie – regionu Grand Est, se 
kterým Kraj Vysočina dlouhodobě spolupracuje. 
Jednou z hlavních priorit návštěvy byla laboratoř 
pro hlubinné úložiště. Francie od začátku výběru 
vhodné lokality pro hlubinné úložiště zvolila zcela 
odlišný přístup než Česká republika. Francie pojala 
toto hledání jako příležitost pro jednotlivé regiony, 
které se vesměs přihlásily jako kandidátní lokality. 

Mají k tomu od začátku schválená pravidla, kon-
krétní plány a postupy, jak jednotliví hráči mohou 
vstupovat do problematiky, a po několika letech 
nabízí opakovaně posouzení tohoto procesu. V České 
republice je postup v podstatě opačný, bez předem 
daných pravidel. Postupuje se salámovou meto-
dou, kde jednotlivé obce nemají proti státu, i když 
podaly různé žaloby, rozumné možnosti. Navenek se 
deklaruje, že se s obcemi jedná, avšak obce nemají 
žádnou šanci. V podstatě není dosud známá žádná 
lokalita ze zúženého počtu možných lokalit v České 
republice, která by se hlásila. Proto obce na Vysočině 
zahájily s Krajem Vysočina přípravu memoranda 
o spolupráci, které má zajistit vzájemnou podporu 
při jednání o tomto problému v našem kraji. Věřím, 
že ve spolupráci obcí s Krajem Vysočina budeme 
mít silnější postavení při jednání s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, které zodpovídá za proces 
výběru lokalit.

Pavel Janoušek
(KDU-ČSL)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

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.
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Na Roštejně připravují 
středověkou svatbu
Dlouholetá spolupráce 
třešťského Divadelního 
souboru Karla Čapka 
s kastelány hradu Roštejna 
se odráží v dnes již 
pravidelném pořádání 
úspěšných divadelních 
prohlídek. Režisérem 
a spoluautorem scénáře je 
Zdeněk Havlíček. Ve čtyřech 
uplynulých ročnících odehráli 
celkem 159 prohlídek pro 
téměř 4 200 diváků. Za svá 
vystoupení na Roštejně 
si letos divadelní spolek 
převzal ocenění za 3. místo 
v anketě Zlatá jeřabina.

Zpěváčci z Horácka se prozpívali 
do celonárodní přehlídky

ROZHOVOR SE ZDEŇKEM HAVLÍČKEM

Kdy a kde se zrodil nápad na 
divadelní prohlídky hradu 
Roštejna? 

Řadu let je pořádali předcho-
zí kasteláni manželé Vaníčkovi 
se svými přáteli, my jsme byli 
přizváni v roce 2009 a s doprovod-
ným programem pak v roce 2010. 
Poté jsme tam několik let hráli 
svoje divadelní představení Noc 
na Karlštejně. Koncem roku 2015 
se kasteláni na hradě vyměnili, 
ale naše spolupráce neskončila. 
Právě naopak – zdárně pokračuje 
i s manželi Rozinkovými. A pro-
tože Skupina historického šermu 
Hebrix je od roku 2015 součástí 
Divadelního souboru Karla Čapka, 
máme kostýmy, zkušenosti a věnu-
jeme se období gotiky, což je doba 
vzniku hradu Roštejna, domluvili 
jsme se, že se divadelních prohlí-
dek ujmeme. 

Jaké téma jste zvolili? 
Zaměřili jsme se na dobu 

založení hradu pány z Hradce 
a příběh nazvali Se zlatou růží 
v erbu. V představení, situovaném 
do poloviny 14. stoleti, vystupu-
je kolem padesáti členů spolku 
od dětí až po seniory. Diváci tak 
mají možnost setkat se nejen se 

skutečnými historickými postava-
mi v gotických oděvech, ale dozví 
se mnoho zajímavého z historie 
hradu i ze středověku obecně. 
A sami se mohou leccos naučit, 
i ochutnat něco dobrého podle 
dobových receptů. 

Máte na letošní rok 
připraveno něco nového? 

Ano, na světě je zbrusu nový 
scénář s názvem Svatební zvony 
pánů zlaté růže. Období zůstává, 
ale tentokráte se budeme věnovat 
středověké svatbě, svatebním pří-
pravám a veškerému dění kolem. 
Prohlídky budou na hradě Roštej-
ně k vidění 2. a 3. července. 

Jak dlouho vám trvala 
příprava scénáře? 

Scénář k divadelním prohlíd-
kám Se zlatou růží v erbu mi zrál 

v hlavě tři měsíce, pak jsme k tomu 
s kolegou sedli a za odpoledne byl 
napsaný. Ten druhý jsme měli 
s manželkou a dcerou v hlavě dva 
roky. Potřebovali jsme ale nastu-
dovat řadu odborných materiálů, 
protože se snažíme, aby vše co 
nejvíce odpovídalo skutečné histo-
rii. Na papír jsme ho pak dostali za 
dva měsíce. 

A co kostýmy? Respektive 
gotické oděvy…

To není jednoduchá záležitost. 
Představu, jak vypadaly, získáváme 
z různých dobových zdrojů, jako 
jsou iluminace, obrazy, sochy, či 
náhrobky, a pak také od lidí, kteří 
se věnují studiu historie v této ob-
lasti. Šijeme si je sami – manželka 
Jitka se kostýmům věnuje profesi-
onálně i ve volném čase. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Čtyři zpěvačky a jedna náhrad-
nice z Horáckého folklorního hnutí 
postoupily z krajského kola soutěže 
Zpěváček lidových písní, které se 
uskutečnilo na konci března v Pa-
cově. Navazující České zemské kolo 
se konalo na konci května v Praze 
na Malé Straně. V tomto pražském 
klání postoupila do celonárodní 
přehlídky v Brně horácká zpěvačka 

Eliška Rychnovská z Jihlavy. Pozva-
li ji také na červnový Mezinárodní 
folklorní festival Strážnice. „Eliška 
měla možnost zazpívat si v dopro-
vodu muziky BROLNu a ucházet se 
o další ocenění, jako například zís-
kat možnost natáčení v rozhlase,“ 
řekl Bohuslav Voda z Horáckého 
folklorního hnutí. 

 PAVLA�PETRŮ

České zemské kolo se konalo v nádherných prostorách Kaiserštejnského paláce v Praze. 
FOTO: HORÁCKÉ FOLKLORNÍ HNUTÍ

Kotlíkové dotace: Na seminářích v 15 obcích poradí, jak správně podat žádost
Základní informace o možnos-

tech, jak získat kotlíkové dotace 
pro nízkopříjmové domácnosti. 
To se zájemci dozví na některém 
z patnácti seminářů, které připra-
vil Kraj Vysočina. Konat se budou 
v uvedených obcích od 27. června 
do 25. července.

Podpora je cílená na domácnos-
ti s nižšími příjmy, které mohou 
získat na výměnu starého kotle 
na tuhá paliva za nový ekologický 
zdroj tepla finanční podporu ve 

Harmonogram seminářů pro veřejnost:

Obec Termín konání Čas konání Místo konání

Žďár nad Sázavou 27. 6. 2022 16:00–18:00 Brodská 1000/2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
(Kino Vysočina)

Moravské Budějovice 29. 6. 2022 16:00–18:00 nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice  
(Městský úřad)

Jihlava 4. 7. 2022 16:00–18:00 Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
(Kraj Vysočina, místnost B 3.16)

Humpolec 11. 7. 2022 16:00–18:00 Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec  
(Mikádo, Malá scéna)

Chotěboř 11. 7. 2022 16:00–18:00 Tyršova 793, 583 01 Chotěboř (Dům dětí a mládeže Junior)

Telč 12. 7. 2022 16:00–18:00 nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
(Radnice, Obřadní síň)

Bystřice nad Pernštejnem 13. 7. 2022 16:00–18:00 Luční 764, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
(Kulturní dům)

Velké Meziříčí 13. 7. 2022 16:00–18:00 Náměstí 17/19, 594 01 Velké Meziříčí (JUPITER club)

Pelhřimov 18. 7. 2022 16:00–18:00 Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov (Městský úřad)

Světlá nad Sázavou 18. 7. 2022 16:00–18:00 nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou  
(Městský úřad)

Náměšť nad Oslavou 19. 7. 2022 16:00–18:00 Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
(Městský úřad)

Havlíčkův Brod 20. 7. 2022 16:00–18:00 Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod (Stará radnice)

Pacov 20. 7. 2022 16:00–18:00 nám. Svobody 1, 395 01 Pacov (Zámek Pacov, Zámecký sál)

Nové Město na Moravě 25. 7. 2022 16:00–18:00 Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě  
(Kulturní dům)

Třebíč 25. 7. 2022 16:00–18:00 Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč (Městský úřad)

výši až 180 000 korun. Pro splnění 
podmínek bude muset žadatel 
prokázat, že průměrný čistý příjem 
každého člena domácnosti v roce 
2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

Příjem elektronických žádostí 
o kotlíkové dotace bude v Kraji 
Vysočina zahájen 1. srpna, potrvá 
do 31. srpna 2022. 

Informační telefonní linka 564 
602 888 je k dispozici v úředních 
hodinách. 
� PAVLA�PETRŮ

Zdeněk Havlíček s manželkou Jitkou v dobových kostýmech. FOTO: DS K. ČAPKA

Veřejná doprava Vysočiny  
přepraví měsíčně milion lidí

Z krajských statistik vyplývá, 
že cestující v regionu daleko více 
využívají tarif Veřejné dopravy 
Vysočiny (VDV). V roce 2022 se 
podařilo v jeho rámci přepravit 
měsíčně více než jeden milion 

– Slavonice se jedná díky na-
sazení koncepce dopravy VDV 
o 38 % nárůst počtu cestujících. 
O 68 % v úseku Jihlava – Kos-
telec a o 94 % v úseku Kostelec 
– Telč,“ porovnal letošní data 
s rokem 2019 zastupitel Martin 
Hyský (ČSSD). 

V polovině června se tarif VDV 
opět rozšířil. Nyní s ním mohou 
lidé cestovat i do Středočeského 
kraje, a to až do Čáslavi. K 28. sr-
pnu připravuje Kraj Vysočina 
rozšíření nabídky spojení na trase 
ze Studené přes Telč do Třebíče 
s možným přestupem na rychlíky 
a spěšné vlaky ve směru na Brno. 
� PAVLA�PETRŮ

Nyní mohou lidé s VDV 
cestovat až do Čáslavi.

i

cestujících, což je hodnota vyšší 
než v měsících před pandemií. 

„Například v rámci lin-
ky Havlíčkův Brod – Jihlava 
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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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Den s Enviropolem si v Jihlavě užily stovky lidí
Na Den s Enviropolem, který se konal koncem 
května na hlavním hřišti fotbalového stadionu 
FC Vysočina v Jihlavě, dorazily na tři tisíce lidí. 
Vstupenka byla netradiční – drobný elektro-
odpad, který mají lidé doma. Celkem se takto 
vybralo pět kontejnerů vysloužilého drobné-
ho elektrozařízení. Důvod, proč organizátoři 
zvolili tuto formu vstupného, byl jednoduchý 
– chtěli poukázat na to, že v každé domácnos-
ti se nachází použité, rozbité nebo nefunkční 
elektrozařízení. Enviropol je společnost, která 
se zabývá zpracováním tohoto druhu odpadu. 
Svou činností pomáhá společnosti i životnímu 
prostředí. Bez ní by končily tuny elektrood-
padu na různých skládkách. Přitom se z velké 
části může recyklovat a  jednotlivé vytříděné 
suroviny poslat zpět do oběhu. 

Dorazil hejtman Vítězslav Schrek 
i předseda Senátu Miloš Vystrčil
Součástí programu byla veřejná debata na téma 
recyklace odpadů. Zúčastnili se jí hejtman Kra-
je Vysočina Vítězslav Schrek, předseda Senátu 
Miloš Vystrčil, náměstci primátorky města Jih-
lavy Petr Ryška s Vítem Zemanem, manažerka 
závodu Enviropol Martina Palicová a  jednatel 
společnosti Enviropol Jan Vrba. Lidé se do-
zvěděli například to, že Evropská unie plánuje 
zavedení nové legislativy známé jako právo na 
opravu. „Smyslem je, aby na skládkách skonči-
lo menší množství vysloužilých elektrospotře-
bičů,“ zdůraznil Jan Vrba. Nejen debatující, ale 
i publikum sdílelo podobný názor na to, že tato 
cesta je jednou z  těch, které povedou k  lepší 
ochraně přírody a  životního prostředí a  při-

mějí spotřebitele k  zodpovědnému chování.  
„Nejspíše vytáhnu svoji starou elektrickou ky-
taru a ještě si ji opravím,” zavtipkoval hejtman 
Vítězslav Schrek, který se na pódiu ukázal také 
v kapele III. třetina.

O zábavu a dobrou  
náladu nebyla nouze
Velký úspěch sklidila na akci obří Mattel family 
zóna, jejíž součástí byly panenky Barbie, autíč-
ka nebo herní konzole. Nechyběla ani fotbalo-
vá školička pro děti, gastro a pivní zóna, Capri 
sun horolezecká stěna a jako zlatý hřeb celého 
dne koncert skupiny Mig 21 v  čele s  Jirkou 
Macháčkem. Na své si přišli i fanoušci fotbalu, 

kteří se těšili na VIP zápas fotbalových osob-
ností. Tomu kralovali Petr Švancara, Horst Sie-
gl a Lukáš Vaculík. Charitativní VIP fotbalový 
zápas skončil výsledkem 12:12 a  jeho výtěžek 
byl předán Integračnímu centru Sasov.

O Enviropolu
Enviropol má v  Jihlavě jeden z  nejmoderněj-
ších závodů na zpracování elektroodpadu ve 
střední Evropě. Disponuje vlastním vývojo-
vým a  výzkumným oddělením. Na špičkové 
technologie se jezdí dívat i odborníci ze zahra-
ničí a  inspirují se zkušenostmi a nastavenými 
procesy. Denně zde zpracují až sto tun elektro-
odpadu. 
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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.

STŘÍKANÁ  
TEPELNÁ IZOLACE

Funkční řešení pro každou stavbu.

+420 722 753 886 // info@vibeizol.cz 
www.vibeizol.cz
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- odvoz zdarma
- doklad o eko likvidaci

+420 731 04 04 05 | www.vyvrak.cz
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Oblastní charita Jihlava
hledá do týmu 
VEDOUCÍ DOMÁCÍ  
HOSPICOVÉ PÉČE – BÁRKA

Vaší pracovní náplní bude:
• vedení multidisciplinárního týmu zdravotně sociální 

služby, zodpovědnost za provoz služby dle odbornosti a 
metodik paliativní péče, přímá práce s uživateli služeb a 
jejich rodinných příslušníků

Co od Vás očekáváme:
• vzdělání – všeobecná zdravotní sestra, příp. kvalifikace 

sociálního pracovníka
• osobnostní předpoklady pro práci vedoucího
• znalost metodik paliativní péče
• orientace v problematice sociálních služeb, 
• motivaci pracovat s cílovou skupinou služby – těžce a 

nevyléčitelně nemocní
• osobnostní zralost, psychická odolnost, vysoká míra 

odpovědnosti
Co za to nabízíme:
• nástup dohodou, místo výkonu Jihlava 
• flexibilní pracovní dobu
• možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu
• obohacující práci v pomáhající profesi
• stravenky, 2 dny indispozičního volna, 5 týdnů dovolené
• zaměstnání ve velké a stabilní organizaci

V případě zájmu zasílejte svůj životopis a motivační dopis 
na e-mail: vladislava.ruzickova@jihlava.charita.cz.  
Více na webových stránkách: www.jihlava.charita.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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Skutek roku a Zlatá jeřabina  
za rok 2021Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina  

vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

odborná pracovnice/odborný pracovník  
projektu Tvorba systému sociálně  
zdravotního pomezí v Kraji Vysočina
odboru zdravotnictví
s místem výkonu práce Slovanského bratrství 710, Pelhřimov
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu se 
zaměřením zdravotně-sociálním nebo sociálním 

• orientace v zákoně č. 372/2011 Sb., č. 108/2006 Sb.
• orientace ve financování zdravotních a sociálních služeb 
• komunikační a organizační schopnosti, smysl pro týmovou práci
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo 

při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou: 
• zkušenosti v poskytování zdravotních nebo sociálních služeb
• znalost nemocničního prostředí
• znalost zdravotně sociálního prostředí

nabízíme: 
• zázemí stabilní organizace 
• pracovní poměr na dobu určitou
• zahájení pracovního poměru ihned po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• 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�11. 7. 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.
Kontaktní osoba:  
Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

úřednice/úředník na úseku analýz a statistiky
odboru analýz a podpory řízení
s místem výkonu práce Žižkova 1882/57, Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském 
studijním programu 

• zkušenosti s tvorbou analýz nad rozsáhlými soubory dat a jejich vizualizací
• výbornou znalost nástrojů Excel pro pokročilé a specialisty
• ochota k intenzivnímu sebevzdělávání
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo 

při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou: 
• znalost nástrojů Business Intelligence

nabízíme: 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru ihned po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu 
• práci s nejnovějšími IT technologiemi
• práci v oboru v netradičně velkém rozsahu 
• pozici vhodnou i pro absolventy

Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovatel�obdržel�nejpozději�dne�11. 7. 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.
Kontaktní osoba:  
Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz

úřednice/úředník na úseku investic
odboru majetkového
s místem výkonu práce Žižkova 1882/57, Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském 
studijním programu ve stavebním oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
stavebního 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
• komunikativnost a dobrou schopnost vyjednávání
• vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů 
• 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: racovní 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

Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovatel�obdržel�nejpozději�dne�8. 7. 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.
Kontaktní osoba:  
Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz

Kompletní�znění�výběrových�řízení�a�nabídka�dalších�volných�míst�jsou�k�dispozici�na�www.kr-vysocina.cz�v�sekci�volná�
pracovní�místa.

Práci záchranářů ukázali  
na dni otevřených dveří

Čtyři tisíce zvědavých lidí mířily v polovině června na den otevřených dveří v prostorách Vzděláva-
cího a výcvikového střediska krajské záchranné služby v Jihlavě. Uvnitř střediska zájemci zhlédli 
ukázky první pomoci, vyzkoušeli simulátor vrtulníku, virtuální realitu nebo práci v ochranných 
oblecích.  PAVLA�PETRŮ,�FOTO: ZZS VYSOČINA

Druhé místo v anketě Zlatá jeřabina: Kategorie kulturní aktivita získal Ital-
ský poklad Čech – Brtnice. Cenu předala náměstkyně hejtmana Hana Haj-
nová (Piráti).

První cenu Zlaté jeřabiny za péči o kulturní dědictví přebírá farář Vladimír Voj-
těch Záleský za obnovu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře. Získali také mimořádné čestné uznání náměstka hejtmana pro oblast 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Romana Fabeše (STAN+SNK ED). 

Pavel Prokop z Jaroměřic nad Rokytnou uspěl v kategorii jednotlivců v ob-
lasti poradenství, osvěty a vzdělávání. Zasloužil se o zmapování osudů ži-
dovských rodin v Jaroměřicích nad Rokytnou a položení kamenů zmizelých.

V ekonomické kategorii v oblasti právnických osob a fyzických podnikajících 
osob dostal cenu Oldřich Heřman za provoz rodinné pekárny Veselo. Gratu-
loval náměstek hejtmana Miroslav Houška (KDU-ČSL).

Krajské kolo Atletického 
čtyřboje ve Velkém 
Meziříčí

Po dvou letech covidové pauzy 
letos Základní škola a Praktická 
škola Velké Meziříčí uspořádala 
v květnu krajské kolo Atletického 
čtyřboje pod záštitou radního 
Kraje Vysočina pro oblast školství, 
mládeže a sportu Jana Břížďaly 
(Piráti). Šestičlenná družstva 
praktických škol z celé Vysočiny 
soutěžila v běhu na 60 metrů, 
skoku dalekém, hodu kriketovým 
míčkem a běhu na 800 metrů 
(dívky) a 1 500 metrů (chlapci). 
„V minulých ročnících naši spor-
tovci reprezentovali Kraj Vysočina 
v národním finále, přivezli jsme si 
zlato i bronz,“ sdělil ředitel pořá-
dající školy Josef Prokop a dodal, 
že letošní celonárodní finále bylo 
kvůli covidu odložené. To však 
nepřekazilo chuť žáků pustit se do 
atletického souboje všemi silami. 
V konečném pořadí okresů se na 
prvním místě umístila Třebíč, 
následoval Havlíčkův Brod, Žďár 
nad Sázavou, Jihlava a Pelhřimov. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Regionální olympiáda dětí v Náměšti nad Oslavou
Téměř šest set mladých sportov-

ců změřilo své síly koncem května 
na Regionální olympiádě dětí 
a mládeže v Náměšti nad Oslavou. 
Rekordy v počtu získaných medailí 
patří dívkám. V kategorii základ-
ních škol jich celkem dvanáct 
získala Dita Smolová z Náměště 
nad Oslavou a s devíti se domů 
do Pucova vrátila Ema Brožková, 
nejlepší sportovkyně v kategorii 
středních škol. Dům dětí a mládeže 
v Náměšti nad Oslavou pořádá 
regionální olympiádu každé tři 
roky. Duchovním otcem a jed-
ním z hlavních pořadatelů je Jan 

Kotačka, který s nápadem přišel 
před dvaceti lety. „Olympiádu jsme 
připravovali půl roku a pomáhalo 
nám dvě stě organizátorů – učitelé, 
trenéři, vedoucí kroužků. Mladí 
sportovci si mohli vybrat ze třiceti 
disciplín,“ přiblížil ředitel DDM 
Náměšť nad Oslavou Petr Krátký. 
Chlapci a dívky soutěžili ve sko-
cích, bězích, v plávání, ve střelbě 
vzduchovkou, nechyběly turnaje ve 
fotbale, vybíjené a dalších týmo-
vých hrách. Mezi disciplínami byla 
i kanoistika, vodní kanál vytvořili 
organizátoři na řece Oslavě. V po-
řadí nejúspěšnějších obcí obsadila 

první místo Náměšť nad Oslavou, 
druhé Kralice nad Oslavou a na 
třetím se umístila obec Zahrádka. 
Součástí ceremoniálu bylo zapá-
lení olympijského ohně, průvod 
sportovců s praporem jejich obce 
a samozřejmě vyhlášení vítězů. 
„Regionální olympiáda v Náměšti 
nad Oslavou je skvělou událostí pro 
všechny mládežníky zasportovat si 
a poměřit své síly. Svým rozsahem 
a pojetím je to jedinečná událost 
nadregionálního významu,“ doplnil 
krajský radní pro oblast školství 
a sportu Jan Břížďala (Piráti).
 EVA FRUHWIRTOVÁ


