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ÚVODNÍ SLOVO

Zastupitelský 
odkaz

MUDr. Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina  
(nez. za ČSSD)

S přesností na čtyři roky při-
jde vždy před volbami období, 
kdy především my politici bi-
lancujeme. Považuji za zcela 
přirozené, že ti kolegové a  ko-
legyně, kterým se během čtyř let 
poctivé práce v krajském zastu-
pitelstvu podařilo zajistit pod-
poru pro dobré věci nebo pro 
náš region získat jakoukoli zřej-
mou výhodu, o  svém úspěchu 
mluví, chtějí se o  něj podělit. 
Vážím si každého konstruktiv-
ního návrhu, který byl v zastu-
pitelstvu za poslední čtyři roky 
předložen. Je potěšitelné, že na 
zásadních věcech se krajské za-
stupitelstvo bylo schopné vždy 
většinově shodnout – ať už to 
bylo zavedení nové dotační 
politiky usnadňující žadatelům 
především orientaci v krajských 
podporách, kývli jsme společně 
na přerozdělování kotlíkových 
dotací nebo rychle nabídli de-
sítky milionů korun, aby se 
dostalo finanční podpory všem 
žádajícím vlastníkům kůrovcem 
zasažených lesů. Tímto způ-
sobem jsme nejlépe pomohli 
s jejich obnovou. Obrovský kus 
cesty jsme v  posledních letech 
ušli za podpory krajského za-
stupitelstva také v oblasti zdra-
votně sociálního pomezí a pali-
ativy, jsme klíčovým partnerem 
krajských nemocnic při přijímá-
ní a především při realizaci spe-
cifických opatření souvisejících 
s  aktuální epidemiologickou 
situací. Podle hesla „Kdo rych-
le dává, dvakrát dává“ jsme se 
shodli na podpoře turistického 
ruchu a nabídli jsme veřejnosti 
turistické vouchery dotující ví-
cedenní pobyt v našem regionu.

Mezi námi politiky jsou mož-
ná i tací, kteří svou čtyřletou pří-
ležitost plně nevyužili nebo si ji 
nechali ujít. Vysočina potřebuje 
v  krajském zastupitelstvu pra-
covité lidi, kterým není zatěžko 
dávat svůj čas a  invenci celé-
mu kraji, nikoli jen sobě nebo 
těm, kteří žijí v  jejich těsném 
sousedství. Být krajským zastu-
pitelem je poslání, je to velká 
zodpovědnost za CELÝ KRAJ, 
za více než půl milionu lidí, za 
704 měst, městysů a  obcí, za 
více než 4 500 km krajských 
silnic, za desítky příspěvkových 
organizací starajících se o vzdě-
lávání dětí, pečujících o seniory, 
nemocné i  zdravé, o  kulturní 
a  sportovní vyžití obyvatel na-
šeho krásného kraje. Na to je 
třeba stále myslet.

Déšť prvňáčky neodradil, do škol na 
Vysočině jich zamířilo přes pět tisíc

STRANA 8

Umělci znovu otevřou 
dveře ateliérů

Deštivý první školní den zažilo na Vysočině přes 
pět tisíc prvňáčků. Zatímco jejich starší kamarádi 
zahájili nový školní rok 2020/2021 bez rodičů, malé 
školáky o maminku a tatínka v takto významný den 
hygienická opatření neochudila. Rodiče si nasadili 
roušky a užívali si novou životní etapu svých školáků.

◾ Bezpečný kufřík od Kraje Vysočina dostal i prvňák Matěj na Základní škole Týnská v Třebíči.  FOTO: PAVEL RYBNÍČEK

Hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek přivítal nový školní 
rok v ZŠ Pelhřimov, Osvobození, 
pozdravil prvňáčky, jejich rodiče 
a  přivezl s  sebou několik dárků 
– bezpečné kufříky Kraje Vy-
sočina, stavebnice ROTO a  také 
pohádkové knížky. „Rodičům 
žáků přeji hlavně pevné nervy 

a pevné zdraví. To teď budou jistě 
potřebovat,“ vzkázal hejtman Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD), kte-
rý má na pelhřimovské základní 
škole v  první třídě vnuka. „Do 
školy ani do života jsem vnukovi 
žádné rady neudílel. Rozdíl šede-
sáti let je příliš výrazný,“ vysvětlil 
s úsměvem Jiří Běhounek.

Už po deváté si všichni prv-
ňáčci na Vysočině z  prvního 
školního dne odnesli nejen 
nové zážitky, ale také bezpeč-
ný kufřík Kraje Vysočina, kte-
rý hejtmanství spolu s  partnery 
z regionu, například společnost-
mi NET4GAS, Yashica, ČEZ, 
MANN FILTER, GORDIC, 
Jaroměřická mlékárna, BESIP 
a EKO-KOM, každoročně chys-
tá. Potěšit je mohla i konstrukční 
stavebnice ROTO, kterou kraj 
pro školáky pořizuje spolu se 
společností BOSCH Diesel Jih-
lava. „Základní školy ji ve vý-
uce používají už šestým rokem. 

Učitelé mají k dispozici pracovní 
listy a metodiku, a tak mohou ro-
dičům poradit, jak se stavebnicí 
s dětmi doma pracovat,“ vysvět-
lila krajská radní pro oblast škol-
ství Jana Fialová (ČSSD).

Do škol na Vysočině v  září 
nastoupilo téměř 65 tisíc školá-
ků. Oproti loňsku máme v  na-
šem kraji o  150 prvňáčků více. 
Do prvních ročníků středních 
škol zase začalo chodit zhruba 
5,5 tisíce studentů. Ti všichni 
už možná vyhlížejí první prázd-
niny, které připadnou na čtvrtek 
29. a pátek 30. října. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

nastoupilo 

5 139 prvňáčk
ů 

v kraji

video na  
novinykrajevysocina.cz

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA  KRAJE VYSOČINA 2020

Informace k organizaci voleb najdete na www.mvcr.cz, www.kr-vysocina.cz.

vč. prvního kola voleb do Senátu 2020 
pro volební obvody 
č. 15 Pelhřimov a č. 51 Žďár nad Sázavou 
   pátek 2. října 2020 v době od 14:00–22:00
   sobota 3. října 2020 v době od 8:00–14:00

Případné druhé kolo voleb do Senátu 2020 
pro volební obvody 
č. 15 Pelhřimov a č. 51 Žďár nad Sázavou
   pátek 9. října 2020 v době od 14:00–22:00
   sobota 10. října 2020 v době od 8:00–14:00

Unikátní volby

Letošní krajské volby se do 
historie zapíší několika uniká-
ty. Vedle běžného hlasování ve 
volebních místnostech bude 
umožněno i  tzv. drive-in hlaso-
vání voličům s nařízenou karan-
ténou nebo hlasování do přenos-
né volební schránky v  případě 
izolace z  důvodu onemocnění 
Covidem-19. Podle hejtmana 
Kraje Vysočina Jiřího Běhoun-
ka jsou v okresních městech ve 
spolupráci s  tamními městský-
mi úřady vytipovány lokality, 
kde bude umožněno ve středu 
30. září 2020 od 7:00 do 15:00 
hodin hlasovat přímo z vozidla. 
Přesné lokace budou minimál-
ně 10 dní před termínem voleb 
zveřejněny na www.kr-vyso-
cina.cz. Vše je připraveno i  na 
umožnění hlasování v  pobyto-
vých zařízeních, která by pří-
padně musela být uzavřena. 
Sem krajský úřad vyšle speciál-
ní komisi, hlasovat bude možné 
1. října, případně i 2. října 2020. 
Pravidla všech variant upravuje 
Zákon č. 350/2020 Sb. „Veš-
keré povinnosti dané novým 
zákonem je krajský úřad připra-
ven splnit. Kraj také garantuje 
úzkou organizační spolupráci 
s armádou a je připraven uvolnit 
dostatek ochranného materiálu 
pro speciální volební komise. 
Krajské volby považuji za BEZ-
PEČNÉ,“ deklaruje hejtman Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD).
 JITKA SVATOŠOVÁ
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Spolupráce 3+1: Hejtmanky a hejtmani  
se potkali na Vysočině

◾ Po osobním setkání se hejtmanky a hejtmani v září opět potkají pouze na dálku.  FOTO: KRAJ VYSOČINA

Žáci se budou učit  
zachraňovat lidské životy

Vysočina v závěru srpna 
hostila setkání hejtmanek 
a hejtmanů tří českých 
krajů a Dolního Rakous-
ka. Spolupráce regionů 
v této podobě úspěšně 
funguje od roku 2004. 

Po několika videokonfe-
rencích na dálku se mohli sejít 
Johanna Mikl-Leitner, Ivana 
Stráská, hejtmanka Jihočeského 
kraje, Bohumil Šimek, hejtman 
Jihomoravského kraje, i domácí 
Jiří Běhounek.

Setkání se navíc zúčastni-
li rakouský velvyslanec v  ČR 
Alexander Grubmayr a  česká 
velvyslankyně v Rakousku Ivana 
Červenková. „Naše jednání se 
zaměřilo na plnění schváleného 
čtyřletého pracovního progra-
mu. Projednávali jsme politic-
kou situaci, záležitosti kolem 

Další obdo-

bí spolupráce:
 

2021–2024

Tři města žádají o dotace na vybavení zubních ordinací
Už delší čas se města i  obce 

z  Vysočiny potýkají s  nedo-
statkem zubařů. Situaci může 
pomoci krajská dotační novin-
ka – program Fondu Vysočiny 
na vybavení zubních ordinací. 
„Zubaře nově získala tři města – 
Humpolec, Světlá nad Sázavou 
a  Ždírec nad Doubravou, která 
žádají dohromady o  800 tisíc 
korun v programu Podpora zajiš-
tění stomatologické péče 2020,“ 
informoval náměstek hejtmana 
pro oblast zdravotnictví Vladimír 
Novotný (ČSSD).

„Dotační program s  částkou 
1,5 milionu korun má pomoci 
s  dostupností lékařské péče ze-
jména v menších městech, zvý-
hodněné jsou obce do 10 tisíc 
obyvatel. Kraj nabízí městům až 
50% pokrytí celkových nákladů, 
maximálně 300 tisíc korun,“ při-
pomněl hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 
V podmínkách je, že zubní ordi-
nace bude v místě fungovat mini-
málně pět let od jejího otevření. 
Zubař má začít ordinovat v nej-
zazším termínu do konce příštího 
roku. Peníze mohou obce využít 
na pořízení stomatologického 
křesla, na rentgen a další potřeb-
né přístroje.

Na pobídky slyší rodáci 
i začínající lékaři

„Předběžně jsme domluve-
ni s  budoucím zubařem, který 

má v  příštím roce dokončit své 
studium. Ordinaci bychom 
rádi otevřeli na podzim příští-
ho roku,“ uvedl starosta Ždírce 
nad Doubravou Bohumír Nikl 
(Sdružení nezávislých kandidá-
tů Ždírec nad Doubravou). Lépe 
jsou na tom v Humpolci, kde po 
18 měsících hledání má nový 
zubař začít ordinovat už v  prů-
běhu letošního září. „Domluvili 
jsme se s  lékařem, který pochá-
zí z  našeho regionu a  chce se 

do Humpolce vrátit. K více než 
dvou set tisícům od města přidá-
me dvě stě tisíc korun od Kraje 
Vysočina a novému panu zuba-
ři zakoupíme operační mikro-
skop,“ informovala místostarost-
ka Humpolce Alena Kukrechtová 
(ODS) s tím, že jednání nekončí. 
Je nutné pro město získat další 
lékaře, nejen zubaře, ale velmi 
akutně také pediatra. „Dojedna-
li jsme působení se světelskou 
rodačkou, paní doktorkou, která 

se rozhodla vrátit z Prahy zpět na 
Vysočinu. Své pacienty začala 
registrovat teď 1. září pouze te-
lefonicky. Prvního půl roku bude 
přijímat pouze klienty s trvalým 
bydlištěm ve Světlé a jejích míst-
ních částech,“ přiblížil úspěch 
místostarosta Světlé nad Sáza-
vou Josef Hnik (Pro Světelsko) 
s tím, že by pro město chtějí zís-
kat ještě jednoho zubního lékaře, 
aktuálně probíhají jednání.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Od listopadu 2019 pečují o pacienty ve dvou ordinacích přímo v elektrárně v Dukovanech tři zubaři a zubní hy-
gienistka. Postarají se o cca tři tisíce pacientů z okolí.  FOTO: ČEZ, JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY

Dobře poskytnutá první po-
moc může zachránit život. Pro-
to Kraj Vysočina sedmnáctým 
rokem organizuje pro žáky zá-
kladních a středních škol projekt 
První pomoc do škol. Sedmáci 
se učí komunikovat s  dispečin-
kem, používat materiál v  lékár-
ničce, nacvičují první pomoc při 
poranění teplem nebo chladem. 
Středoškoláci z 2. ročníků se učí, 
jak se chovat u dopravní nehody, 
při neštěstích, jako jsou požáry, 
evakuace a  povodně, nebo pro-
cvičují práci s defibrilátorem. „Při 
záchraně života jde o vteřiny. Ten, 
kdo je proškolený, se umí rychleji 

rozhodnout a účinně zasáhnout. 
Díky těmto kurzům budou mla-
dí lidé lépe připraveni na zvlád-
nutí krizových situací,“ říká 
náměstek hejtmana pro oblast 
zdravotnictví Vladimír Novotný 
(ČSSD). 

Do minulého ročníku se při-
hlásilo 195 škol, z  důvodu mi-
mořádných epidemiologických 
opatření stihlo absolvovat kurzy 
pouze 123 škol. Veškeré nákla-
dy na tuto výuku hradí Kraj Vy-
sočina ze svého rozpočtu. Také 
pro nový školní rok vyčlenil dva 
miliony korun.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

S Vysočinou do Evropy se 
středoškoláci vydají podvanácté

Na trojici studentů z Vysočiny 
čeká dvoutýdenní kurz anglického 
jazyka. Tuto odměnu získají vítě-
zové vědomostní soutěže S  Vy-
sočinou do Evropy, která startuje 
14. září. Právě od toho data se mo-
hou soutěžící registrovat. Soutěž 
je rozdělena do dvou částí. V  té 
průběžné mají soutěžící za úkol 
v co možná nejkratším čase správ-
ně odpovědět na otázky týkající 
se geografie, historie, umění nebo 
významných osobností a událostí, 
které jsou spjaté s  naším regio-
nem, a  to prostřednictvím webo-
vých stránek www.ourregion.cz. 
Třicet finalistů pak bude odpo-
vídat na dvacet testových otázek 
v angličtině, deset nejlepších před-
staví svou prezentaci opět v cizím 
jazyce na téma Náš kraj mýma 

očima aneb Vítejte na Vysočině! 
„Nejlepší studenty odměníme in-
tenzivním jazykovým kurzem ve 
Velké Británii, na který odcestují 
příští letní prázdniny. Ostatní fi-
nalisté se můžou těšit na věcné 
dary,“ popisuje krajská radní pro 
oblast školství, mládeže a  sportu 
Jana Fialová (ČSSD). První kolo 
průběžné části odstartuje 12. října 
a do ledna příštího roku ho budou 
následovat další čtyři kola. Finále 
soutěže v  sídle Kraje Vysočina 
v  Jihlavě se uskuteční příští rok 
v březnu. 

Do loňského ročníku vědo-
mostní soutěže S  Vysočinou do 
Evropy se přihlásilo 330  žáků 
středních škol a  víceletých 
gymnázií.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Pokračuje záchrana venkovských 
prodejen v malých obcích

Kraj Vysočina čtvrtým rokem 
podporuje udržení prodejen v ma-
lých obcích. Peníze jdou přede-
vším na provozní náklady. V roce 
2017 byly na tuto oblast poprvé 
vyčleněny peníze z Fondu Vyso-
činy ve výši dvou milionů korun. 
V  letech 2018, 2019 a 2020 pak 
shodně po čtyřech milionech ko-
runách. Zářijové zastupitelstvo 
kraje aktuálně schválilo podporu 
dalším 87 prodejnám.

„Citlivě vnímáme nejen potře-
bu dostupnosti těchto služeb na 
našem území, ale i další sekundár-
ní funkce venkovských prodejen. 

Je to místo pro setkávání občanů 
a prohlubování jejich soudržnosti 
s místem jejich bydliště,“ zdůraz-
nil náměstek hejtmana pro regio-
nální rozvoj Pavel Pacal (Starosto-
vé pro Vysočinu). Součástí těchto 
prodejen jsou také další doplňko-
vé služby, jako je výdej plynu, vý-
dejní místo zásilkového obchodu, 
výdejní místo obědů, případně 
poštovní služby. Za dobu fungo-
vání programu tak do této oblasti 
putovalo již bezmála 14 milionů 
korun, které podpořily 330 prode-
jen, mnohé z nich opakovaně.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Pobytové sociální služby na Vysočině se mění
Ve Žďáře nad Sázavou a No-

vém Městě na Moravě stavbaři 
pomalu dokončují další nové 
domky transformovaného byd-
lení. Na čtyřech adresách najdou 
na začátku nového roku domov 
klienti Domova Kamélie Křiža-
nov. Transformace je součástí 
projektů podpořených z  evrop-
ských fondů. Všichni klienti 
křižanovského domova by měli 
v  novém bydlet do konce roku 
2022.

„Stavby jsou ve fázi vnitřních 
úprav, pracuje se na rozvodech, 
osazují se světla a dokončují se 
terénní práce. V obou případech 
jde o  stavby v  běžné zástavbě 
s  možností přímého kontaktu 
s  lidmi v  okolí,“ uvedl Martin 
Kukla, náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast ekonomiky 
a majetku (ANO 2011). Po ko-
laudaci přijde na řadu vnitřní vy-
bavení a až poté se budou moci 
klienti z  Křižanova přestěhovat 

◾ Ve Světlé nad Sázavou se staví dva domy pro pobytové sociální služby komunitního typu pro dvanáct klientů 
Domova Háj. Ti by se do domů měli stěhovat na počátku roku 2021. FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

do nového. V  obou lokalitách 
se staví vždy dva rodinné domy. 
V  každém z  nich bude bydlet 
po šesti klientech, v  několika 
domácnostech. Do Žďáru se 
tak přestěhuje 12 klientů, stej-
ný počet pak do Nového Města 
na Moravě. „V  Novém Městě 
vzniká také zázemí pro denní 

aktivity. Budou tu probíhat růz-
né pracovní a  výtvarné aktivity 
nebo cvičení,“ doplnil náměstek 
hejtmana pro oblast sociálních 
věcí Pavel Franěk (ANO 2011). 

Transformace a  s  ní spojená 
výstavba domů pro pobytové 
sociální služby komunitního 
typu pokračuje také v  případě 

Domova Háj v Ledči nad Sáza-
vou. Dva domy se staví v Led-
či nad Sázavou, ve Světlé nad 
Sázavou, dva v  Havlíčkově 
Brodě, další dva v  Golčově Je-
níkově a  zbylých 12 klientů se 
bude v  roce 2021 stěhovat do 
Chotěboře.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

pandemie, cestovní ruch, dopra-
vu, zdravotnictví, česko-rakouský 
program Interreg V-A a  také pří-
pravu nového pracovního progra-
mu,“ uvedl hejtman Kraje Vysoči-
na Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Spolupráce 
funguje v oblasti 
vzdělávání 
i turismu

„Máme velkou 
radost, že existu-
je úzká spolupráce 
mezi Dunajskou uni-
verzitou Krems a  telč-
skou pobočkou Masarykovy 
univerzity Brno. Naše cesta bude 
dnes z  Jihlavy pokračovat právě 
do Telče, kde podepíšeme ofi- 
ciální dohodu o  spolupráci,“ 
sdělila na tiskové konferenci po 
jednání Johanna Mikl-Leitner, 
hejtmanka Dolního Rakouska. 

Výsledkem úspěšné spoluprá-
ce je také oblast pandemií těžce 
zasaženého cestovního ruchu. 
Všechny čtyři regiony se dohod-
ly, že propojí webové stránky 

destinačních agentur a  budou 
zvát turisty na svá úze-

mí i  do sousedních 
krajů. „Vysočině 
se letos podařilo 
domluvit celo-
roční spolupráci 
s  rakouským ro-

dilým mluvčím, 
který bude vyučo-

vat na krajských střed-
ních školách,“ pochvaloval 

si hejtman Jiří Běhounek. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

video na  
novinykrajevysocina.cz
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Památky se těší rekordní 
návštěvnosti

Rodilí mluvčí vyučují na středních školách  
němčinu a francouzštinu

Šestice středoškolských pedagogů převzala 
ocenění Učitel Vysočiny 2020

Titulem Učitel Vysoči-
ny 2020 se nově pyšní 
šest středoškolských 
učitelů a učitelek. Cenu 
vyhlásil Kraj Vysočina 
podruhé, je oceněním 
kvality pedagogické 
práce, využívání no-
vých inovativních metod 
výuky i zapojení učitelů 
do aktivit mimo školy. 

Zatímco vloni učitelé pře-
vzali ocenění na slavnostním 
ceremoniálu, letos s  ohledem 
na epidemiologickou situaci na-
vštívila všechny laureáty osob-
ně radní Kraje Vysočina pro 
oblast školství, mládeže a spor-
tu Jana Fialová. Ke gratulaci 
přidala skleněnou sochu sovy, 
symbol vzdělanosti a  moud-
rosti. „Dobrý učitel umí žáky 
motivovat a  svoji práci bere 
jako poslání. Jsou to srdcaři 

■ Zuzana Šimůnková, 
Gymnázium Havlíčkův 
Brod
■ Jaroslav Dostál,  
Střední průmyslová ško-
la Třebíč
■ Lenka Zadinová,  
Akademie – VOŠ, Gym-
názium a SOŠUP Světlá 
nad Sázavou
■ Pavel Podoba,  
Střední průmyslová 
škola stavební akademi-
ka Stanislava Bechyně, 
Havlíčkův Brod
■ Leona Štáblová,  
Gymnázium a Střední 
odborná škola, Morav-
ské Budějovice
■ Jarmila Vondrušková, 
OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠ 
Jihlava

Učitelé Vysočiny 2020

◾ Ocenění z rukou radní Jany Fialové převzala s potěšením i úsměvem pe-
dagožka Leona Štáblová (vlevo) z Gymnázia a Střední odborné školy Mo-
ravské Budějovice.  FOTO: KRAJ VYSOČINA

Koronavirová situace, deštivé 
léto a také plošné snížení vstup-
ného do krajských památek. To 
vše přispělo k vysokému zájmu 
turistů o krajské památky. „V po-
rovnání s  předchozími dvěma 
sezónami je nárůst návštěvnosti 
v  průměru za všechny příspěv-
kové organizace téměř dvojná-
sobný. Nejvíce se návštěvnost 
zvýšila v  třebíčském muzeu. 
Absolutně nejvyšší návštěvnosti 
pak tradičně dosahuje hrad Roš-
tejn,“ uvedla Jana Fischerová 
(ODS), náměstkyně hejtmana 
pro oblast kultury a  cestovního 
ruchu. Expozice na kompletně 
zrekonstruovaném hradě Roš-
tejn vidělo jenom během srpna 

téměř dvacet tisíc návštěvníků. 
To je o  osm tisíc návštěv více 
v  porovnání s  loňským srpnem. 
Nejvýraznější nárůst turistů za-
znamenali v  Muzeu Vysočiny 
Třebíč, kam během července 
dorazilo 12 600 návštěvníků, což 
je téměř o osm tisíc více než ve 
stejných měsících v  minulých 
dvou letech. 

Expozice a  výstavy sbírko- 
tvorných organizací zřizovaných 
Krajem Vysočina jsou od červen-
ce do konce září zpřístupněny ve-
řejnosti za snížené jednotné plné 
vstupné ve výši 20 Kč. Senioři, 
děti, studenti a  handicapovaní 
mají vstup dokonce zcela zdarma.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Sanitky jako dar 
pro Ukrajinu

Rentgenovou techniku, vy-
řazené vybavení pacientských 
pokojů nebo ochranné pomůcky 
v době pandemie Covidu-19 da-
roval Kraj Vysočina svému part-
nerskému regionu na Ukrajině. 
Nyní má v  plánu do Zakarpatí 
poslat tři sanitní vozy. „Průměr-
ně devět let staré vozy využívané 
krajskou záchrankou už nespl-
ňují nastavené parametry pro 
užívání. Poté, co žádná z našich 
organizací neprojevila o  tento 
majetek zájem, padlo rozhod-
nutí nabídnout je partnerskému 
regionu. Předání bychom rádi 
realizovali na přelomu podzimu 
a  zimy,“ uvedl náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 
zdravotnictví Vladimír Novotný 
(ČSSD).  Zástupci Zakarpatské 
oblasti Ukrajiny si ještě před 
darováním vozidla prohléd-
li a  zrevidovali jejich aktuální 
technický stav. Podle hejtmana 
Kraje Vysočina Jiřího Běhounka 
(nez. za ČSSD) by mohly sanit-
ky pomáhat v Užhorodě, Chustu 
a Mižhirje. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

a mám velkou radost, že právě 
tito lidé se starají o vzdělávání 

našich dětí,“ říká radní Jana 
Fialová (ČSSD). Mezi šesticí 

oceněných učitelů je i  Jaroslav 
Dostál, pedagog s  pětadvace-
tiletou praxí, který vyučuje na 
Střední průmyslové škole Tře-
bíč programování, automatizaci 
a  robotiku. Podle něj musí být 
dobrý učitel přísný, ale spraved-
livý. „Mám rád nové techno-
logie a  to nás také se studenty 
hodně spojuje. Každý má jiné 
schopnosti a dovednosti a já se 
snažím o to, abych se každému 
individuálně věnoval a  pomá-
hal mu dál se rozvíjet,“ svěřil 
se Jaroslav Dostál a dodal, že si 
ocenění velmi váží. 

Na Vysočině působí celkem 
53 středních škol. Kraj Vysoči-
na jich zřizuje celkem 35, čtyři 
jsou církevní, dvě zřizují obce 
a ve dvanácti případech se jed-
ná o  soukromé střední školy. 
O vzdělávání žáků se na střed-
ních školách na Vysočině stará 
celkem 2 288 učitelů. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Tři lektorky a lektoři němec-
kého jazyka z  Rakouska a  Ně-
mecka a lektorka francouzštiny 
budou dojíždět na krajské střed-
ní školy napříč Vysočinou, aby 
rozšířili možnosti výuky cizích 
jazyků a  s  žáky rozvíjeli jejich 
konverzační dovednosti. Jejich 
výuku organizuje a  zaštiťuje 
Kraj Vysočina ve spolupráci se 
svou příspěvkovou organizací 
Vysočina Education a  za 
podpory přeshranič-
ních projektů.

Vysočině se 
letos podařilo po 
dlouhém hledání 
domluvit celo-
roční spolupráci 
s  rakouským rodi-
lým mluvčím. „Ra-
iner Miksche bude pů-
sobit na školách na Jihlavsku 
a Třebíčsku, aby měsíčně odučil 
zhruba 40 hodin. Jeho výuku na 
školách na Pelhřimovsku dopl-
ní Alexander Binsteiner a vyšší 
úroveň němčiny u  gymnazistů 
v  Jihlavě, kteří mají největší 
objem výuky druhého cizího 
jazyka, se pokusí zajistit Bir-
git Stengel,“ informoval ředitel 

Vysočina Education Roman 
Křivánek s  tím, že výuka ně-
mecky mluvících lektorů je sou-
částí projektu EduSTEM v pro-
gramu INTERREG V-A, který 
potrvá až do října 2022. 

Studenti konverzují 
s Francouzkou

Druhým školním rokem vy- 
učuje na šesti krajských středních 

školách francouzštinu lek-
torka Marie Willerval. 

Na starosti má dvacet 
tříd na gymnáziích 
v  Jihlavě, Třebíči, 
Pelhřimově, Ha-
vlíčkově Brodě, 
Telči a  Humpolci. 

„Lektorka zpro-
středkovává studen-

tům aktuální mluvenou 
řeč a  také to, čím mladá ge-

nerace Francouzů žije a  jak pře-
mýšlí,“ uvádí výhody Jan Skála 
z Krajského úřadu Kraje Vysoči-
na. Cílem Kraje Vysočina je za-
jistit krajským středním školám 
rodilé mluvčí, a  zvýšit tak kon-
verzační úroveň studentů. „Ang-
ličtina má být dnes samozřejmos-
tí, nicméně povědomí o  druhém 

jazyce je také důležité. S ohledem 
na uplatnění v obchodě a na vy- 
užití v  oblasti vědy a  techniky 
vnímáme němčinu i  francouzšti-
nu jako významné jazyky,“ vy-
světlila krajská radní pro oblast 
školství Jana Fialová (ČSSD).

Francouzský lektor působí na 
Vysočině kontinuálně od roku 
2009. Němečtí od školního roku 

2016/2017. Zavedenou praxi si 
pochvalují učitelé, žáci i  jejich 
rodiče. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Výuka pro cca 

700 studentů

Naplňování Strategie paliativní 
péče na Vysočině

Populace stárne a  lidé stále 
více potřebují komplexní péči 
zaměřenou na kvalitu života pa-
cienta, který se v závěrečné fázi 
života potýká s  nevyléčitelnou 
nemocí. V  reakci na to krajské 
zastupitelstvo v  červnu 2017 
schválilo Strategii paliativní péče 
v Kraji Vysočina do roku 2020. 

Strategii naplňuje pracov-
ní skupina složená ze zástupců 
Kraje Vysočina, odboru zdra-
votnictví a  odboru sociálních 
věcí Krajského úřadu Kraje Vy-
sočina a především profesionálů 
z  těchto dvou oblastí. „Jednání 
probíhají v podstatě každý měsíc 
a jejich náplní je nastavení efek-
tivního systému fungování palia-
tivní péče na území celého Kraje 
Vysočina. To vše obnáší vzdělá-
vání profesionálů, informování 
veřejnosti, podporu vzniku sítě 
služeb včetně sledování kvali-
ty stávajících služeb,“ upřesnil 
krajský koordinátor a primář La-
dislav Kabelka. 

Za aktivní přístup a za více než 
desetiletý rozvoj paliativní péče 
na Vysočině patří poděkování 
hejtmanovi Jiřímu Běhounko-
vi, který si jako lékař potřebnost 
dobře nastaveného a  fungujícího 
systému péče velmi dobře uvě-
domuje. „Usilujeme o  vytvoře-
ní stabilního systému podpory 
obyvatel v  závěrečné fázi života 
s  nevyléčitelným onemocněním, 
a to nejen v nemocnici, v domově 
pro seniory, ale především přímo 
u pacientů doma,“ uvedl hejtman 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Výsledkem naplňování Stra-
tegie je fakt, že se všem kraj-
ským nemocnicím na Vysočině 
postupně podařilo otevřít ambu-
lance paliativní medicíny, které 
zajišťují komplexní péči paliativ-
ním pacientům a jejich rodinám. 
Velmi důležitým krokem je i reál- 
né zajišťování paliativní péče 
prostřednictvím terénních po-
skytovatelů napříč celým krajem. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Mýty a fakta o zemědělství 
Čtvrtý mýtus: Zemědělci 
s technikou i postupy 
zamrzli v 50. letech

Možná zastaralé ilustrační 
záběry, fotografie nebo ne vždy 
opravené objekty zemědělských 
areálů vedou k mýtu číslo čtyři, 
tedy k  názoru, že zemědělské 
podniky zaostaly v  období mi-
nulého režimu a  používají de-
sítky let starou techniku. Jenže 
zemědělci, jak dokazuje hned 
několik příkladů z  Vysočiny, 
dnes využívají postupů, které 
jim moderní doba technolo-
gií 21. století nabízí. Za zmín-
ku stojí systém inteligentního 
a  precizního zemědělství, který 
šetří peníze a především životní 
prostředí. „Některé zemědělské 
podniky využívají při stanovení 
účinné látky drony, které na- 
snímkují pole a dodají potřebná 
data k tomu, aby zemědělci sta-
novili, kde je potřeba více nebo 
naopak méně hnojiva,“ vysvětlu-
je krajský radní pro oblast země-
dělství Martin Hyský (ČSSD). 
Dále se zemědělci v souvislosti 

s  živočišnou výrobou zaměřu-
jí na zlepšování pohody zvířat. 
Například zaměstnanci Země-
dělské akciové společnosti Lípa 
nedaleko Havlíčkova Brodu, 
která se mimo jiné zabývá cho-
vem dojného skotu, zatahují 
zvířatům ochranné sítě, a reagují 
tak na povětrnostní podmínky 
nebo na přímý sluneční svit. 

Příležitosti na trhu 
i technologie přesného 
zemědělství

Některé společnosti hledají 
nová uplatnění na trhu, například 
Zemědělské družstvo Hrotovice 
zřídilo zpracovnu sladkovodních 
ryb a mezi prvními v Česku vy-
budovalo moderní recirkulační 
zařízení pro odchov sumečka 

afrického v  ohřáté vodě s  plá-
novanou roční produkcí 40 tun 
živých ryb. S dobou jdou i v Ze-
mědělském obchodním družstvu 
Hořice u  Humpolce. „Letos 
jsme pořídili loňskou novinku 
na trhu, novou sklízecí řezačku 
vybavenou systémem Harvest-
Lab. Zařízení snímá vlhkost 
nebo naopak sušinu a  v  závis-
losti na údaji dokáže přizpůsobit 
dávku konzervantu a  korigovat 
délku řezanky. Tím nám systém 
pomáhá při optimalizaci fer-
mentačního procesu a  ušetří až 
10 % silážních aditiv,“ vysvět-
luje výhody jedné z technologií 
přesného zemědělství předseda 
představenstva družstva Franti-
šek Novák.

Výzkumný ústav bramborář-
ský v  Havlíčkově Brodě zase 
myslí na budoucnost. Téměř 
70  let totiž shromažďuje infor-
mace o bramborách a pěstitelích, 
a vytváří tak genovou banku čes-
kých brambor, která eviduje přes 
2 500 vzorků brambor. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Podle posledních dostupných údajů v závěru roku 2018 hospodařilo na 
Vysočině více než 4 100 zemědělských podniků.   FOTO: ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR

◾ Zámek Třebíč, sídlo krajského Muzea Vysočiny Třebíč.    
 FOTO: ARCHIV VYSOČINA TOURISM

◾ Předchůdcem Marie Willerval byl po tři školní roky Jean Griffon.    
 FOTO: GYMNÁZIUM DR. A. HRDLIČKY HUMPOLEC
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Teď by se hodilo mít kouzelný pohádkový prsten
Miloš Hrůza (ANO 2011),
zastupitel Kraje Vysočina 

Už od jara to-
hoto roku sužuje 
náš běžný život 
zákeřný, nevi-
ditelný nepřítel. 
Najednou tady 

koronavirus byl a  my jsme 
se museli ze dne na den učit 
žít s  vědomím, že ne všechno 
je samozřejmostí. První vlna 
s sebou přinesla řadu omezení, 
díky kterým se situaci v našem 
kraji podařilo udržet na hra-
nici únosnosti. Snahou bylo 

ochránit ty nejzranitelnější, 
naše seniory a  lidi se zdravot-
ními problémy. To se povedlo, 
ale přesto si prevít koronavi-
rus vybral i svoji daň. Život se 
úplně nezastavil. Naše děti se 
začaly učit online, konference 
se vedly přes video připojení 
a řada firem naordinovala svým 
zaměstnancům, samozřejmě 
tam, kde to bylo možné, home 
office. Ještě tu byla naděje, že 
se onemocnění Covid-19 samo 
někam vypaří nebo někde ve 
světě vyrobí vakcínu, která nás 
před ním ochrání. Některé země 
se chlubily, že už lék mají, ale 

zatím samá voda. A  tak se po-
malu, ale jistě smiřujeme s tím, 
že koronavirus tu mezi námi je 
a nikdo nedokáže v  této chvíli 
říci na jak dlouho. Díky tomu, 
že všichni budeme zodpovědně 
i  nadále přistupovat ke všem 
opatřením, ochráníme sebe na-
vzájem a udržíme šíření nemo-
ci v přijatelné míře. Za míru so-
lidarity, sounáležitosti a pokory 
patří všem velké poděkování. 
Říkám si, mít tak teď prsten 
princezny Arabely. Stačilo by 
s  ním otočit a  problém by byl 
vyřešen. To je ale možné bohu-
žel jenom v pohádkách.

Každý má právo na důstojné stáří

Pavel Franěk (ANO 2011),
zastupitel a náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast sociálních věcí 

Průměrná výše 
starobního důcho-
du v ČR je v sou-
časné chvíli téměř 
14 500 Kč. Ve 
srovnání s  rokem 

2015 se jedná o  nárůst o  nece-
lých 3 500 Kč. Nyní na celostátní 
úrovni probíhá velice rušná dis-
kuse ohledně dalšího zvyšování 

důchodů. Výsledek ze své pozice 
nijak neovlivním, nicméně mám 
velký zájem na tom, aby důchody 
i nadále rostly, a senioři tak moh-
li prožívat kvalitní a důstojný ži-
vot. Do kvality života seniorů na 
Vysočině se však promítá i řada 
dalších faktorů, které již z pozi-
ce krajského radního pro oblast 
sociálních věcí ovlivnit mohu 
a chci. Jednou z mých priorit je 
zvyšování dostupnosti a  kvality 
sociálních služeb pro seniory, 
kteří již nezvládají běžný život 

tak hladce nebo jsou závislí na 
péči jiných úplně. Zároveň svou 
pozornost zaměřuji i na aktivity 
pro seniory, kteří se těší plnému 
zdraví a chtějí pracovat na svém 
rozvoji, vzdělávat se a trávit čas 
aktivně a zdravě. Smysl mi dává 
také podpora aktivit zaměřených 
na propojování generací a  me-
zigenerační solidaritu. Seniory 
totiž vnímám jako nedílnou, ak-
tivní a  přínosnou součást naší 
společnosti a rozhodně by se tak 
měli cítit i oni.

Třicet let přeshraniční spolupráce,  
třicet tipů na výlet

Přes období hospodářského poklesu 
se proinvestujeme

Martin Kukla (ANO 2011),
zastupitel a náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky 
a majetku

Celorepubl i -
ková ekonomika 
se vlivem okol-
ností zpomalila, 
je to znát na výši 
vybraných sdí-

lených daní, ze kterých je ka-
ždý měsíc naplňován krajský 
rozpočet. I v  tomto případě ale 
existuje řešení – roztočit ekono-
miku tím, že lidé dostanou více 
peněz, které do ní budou moci 
formou nákupů vrátit – proto 
fandím rozhodnutí snížit pracu-
jícím zdanění příjmů zrušením 
superhrubé mzdy nebo navýšení 
důchodů našim seniorům. Pro 
překlenutí doby jistého hospo-
dářského poklesu je v  případě 
Vysočiny, která má z minulých 
let vytvořené dostatečné finanč-
ní rezervy, ideální model vychá-
zející z posílení investic v kom-
binaci s  udržením pracovních 
míst ve stavebním průmyslu, 

a  tím i  synergických oborech. 
Jsem toho názoru, že finanční 
rezervy jsou tu od toho, aby se 
v  pravou dobu využívaly. Kraj 
Vysočina je připraven v  násle-
dujících měsících doslova ata-
kovat evropské dotační tituly 
svými připravenými dopravními 
projekty, evropské peníze musí 
být i  nadále vidět ve stavbách 
obchvatů i při modernizaci kraj-
ské páteřní dopravní sítě. Vlastní 
peníze v kombinaci s těmi evrop-
skými pomohly v  minulosti na-
startovat modernizaci krajských 
nemocnic, nyní Kraj Vysočina 
investuje především z  vlastních 
zdrojů, ale tempo staveb nepo-
levuje, právě naopak – stavíme 
operační sály v Třebíči, opravu-
jeme stravovací provoz v  Jihla-
vě, kde finišujeme s  přípravou 
projektu nového pavilonu geri-
atrické a  následné péče včetně 
parkovacího domu s  kapacitou 
čtyř stovek míst, v Pelhřimově je 
vše připraveno na zahájení stav-
by nového dětského oddělení 
a dostavby emergency, v Novém 
Městě na Moravě zateplujeme 

a za několik týdnů vypukne opra-
va vjezdového areálu, v Havlíč-
kově Brodě připravujeme tolik 
očekávanou výstavbu parko-
vacího domu nejen pro klienty 
nemocnice, ale i  pro veřejnost. 
S obrovskou pozorností se sou-
středíme na zvyšování kapacit 
domovů pro seniory – zmíním 
jen zahájenou stavbu v  Hum-
polci nebo projektově připra-
venou stavbu domova v  areálu 
jihlavské nemocnice, která čeká 
už jen na vysoutěžení stavební 
firmy. Jsem hodně hrdý na sku-
tečnost, že pod většinou kraj-
ských staveb je v  posledních 
letech i  moje jméno. Už proto, 
že vybojování některých staveb 
mezi kolegy zastupiteli stálo 
obrovské úsilí, mám potřebu je 
posouvat stále dál. Možná i pro-
to mě neuvidíte tak často ve vo-
lebních debatách, rozhodl jsem 
se většinu svého času věnovat 
finalizaci všeho, co má pomáhat 
a dělat život na Vysočině lepším 
a kvalitnějším.

Ukázaná platí, a  proto svoje 
sliby proměňuji ve skutky.

Fotbalová klička pro obce?
Pavel Janoušek (KDU-ČSL),
zastupitel Kraje Vysočina 

Původně ve-
dení kraje chtělo 
po obcích doplatit 
objednané autobu-
sy a  vlaky na Vy-
sočině. Po kritice 

obcí se rozhodlo tento poplatek 
– 70 korun za občana – zaplatit 
samo. Pro obce a  jejich občany 
jistě dobrá zpráva. Navíc odpad-
ne byrokracie v  podobě smluv 

s obcemi. Obce tak samy doplatí 
zřejmě jen některé nedělní spoje, 
případně nějaký speciální spoj.

Za mě dobrá věc, v  tom se 
s  vedením kraje shodnu. Ne-
shodnu se ale v  tom, odkud má 
kraj v  rámci Veřejné dopravy 
Vysočiny zaplatit 36 milionů 
korun. Háček je totiž v  tom, že 
vedení kraje chce tuto částku vzít 
z  dotací pro obce, takzvaného 
Programu obnovy venkova. Což 
je pro obce taková malá fotbalo-
vá klička: „Nebojte se, nic platit 

nebudete. Jen vám to nenápadně 
vezmeme jinde.“  Přitom už jsem 
tu psal, že základní autobusy 
a vlaky do školy a do práce musí 
kraj platit sám. A to ze zákona! 
Proč si tedy peníze „nevezme“ 
ze své rezervy nebo jiných vý-
dajů? Program obnovy venkova 
je totiž pro řadu hlavně malých 
obcí jediným dotačním zdrojem, 
na který dosáhnou. A ten se má 
teď kvůli dopravě osekat? Chci 
tento program bránit, protože mi 
záleží i na malých obcích. 

Bez (dobře zaplacené) práce nejsou koláče
Martin Mrkos  
(Starostové za Vysočinu),
zastupitel Kraje Vysočina 

Dočkat se 
změn poměrů ve 
vlastním kraji je 
mnohdy zdlouha-
vější než změnit 
kraj pobytu. Jed-

ním z  předpokladů pro stabilní 
rozvoj kraje je dynamická eko-
nomika a  s  ní spojený dostatek 
pracovních příležitostí. Avšak 
s  podmínkou – za dobré nebo 
chcete-li slušné, přijatelné pe-
níze. Nemá cenu zabíhat do 
podrobnějších ekonomických 
tezí a zákonitostí, ale: Trh práce 
se mění a  bude měnit. Dnešní 
studenti budou asi z  60 % vy-
konávat profese, které dnes ješ-
tě ani neexistují. Zesiluje příliv 
inovací a  technologií, které vy-
tvářejí dobře placené pozice. Ve 

výrobě, ve službách, při vlastním 
podnikání. 

Dnes má například krajská Os-
trava víc ajťáků než horníků a sází 
na vodíkové technologie. Libe-
recký kraj je mekka pro průmysl 
moderních materiálů, jako jsou 
nanotextilie. Jihomoravský kraj 
a Brno sází na IT služby a vývoj. 
Na co vsadí náš kraj a co pro to 
doposud udělal? Je naivní před-
stava, že současná průmyslová 
výroba na Vysočině zůstane v po-
době, jakou ji známe dnes. Výrob-
ní dělníky nahradí roboti, dnešní 
údržbář či seřizovač stále častěji 
bude muž či žena s notebookem 
než s maticovým klíčem. 

Kraj Vysočina v tomto trochu 
zaspal. Nejsou zde programy, 
které by podporovaly začína-
jící podnikání a  podnikavost 
jako takovou obecně. Start-upy 
a  inovační a  technologické fir-
my a firmičky. Není zde pořádně 

fungující centrální podnikatelský 
inkubátor, chybí inovační centra, 
co-workingová centra a  huby. 
Obce je samy neutáhnou, přitom 
systematická podpora vytváření 
podmínek pro jejich fungování 
je rolí kraje. Jinde to funguje. Vi-
dím to jako starosta Žďáru a eko-
nom, který sází na budoucnost 
udržitelného trhu práce právě 
skrz podporu inovačních pro-
jektů a  technologických firem. 
Všude jsou kreativní lidé s nápa-
dy, jen jim dejme dobré startovní 
podmínky. 

Není to nic výjimečného, je to 
dokonce základní podmínka pro 
udržitelný a dobře zaplacený trh 
práce na Vysočině, pokud z  ní 
nemají lidé odcházet do bohat-
ších a ekonomicky úspěšnějších 
krajů. A  rád projekt systema-
tické podpory kraje v  této věci 
budu v nadcházejících měsících 
podporovat.

Program přeshraniční spo-
lupráce Interreg V-A  Rakous-
ko-Česká republika letos slaví 
třicet let. Pro tuto příležitost je 
tak připraveno třicet zajímavých 
výletních tipů česko-rakouského 
příhraničí. „Najdete mezi nimi 
atraktivní místa z  našeho kraje, 
jako je Centrum tradiční lido-
vé kultury v  Třebíči, naučnou 
stezku v  Rohozné, Ekocentrum 
Chaloupky v  Kněžicích, Muze-
um Josefa Hoffmanna v  Brtnici 
i  kompostárnu v  Náměšti nad 

Oslavou,“ vyjmenovává náměstek 
hejtmana pro regionální rozvoj 
Pavel Pacal (Starostové pro Vyso-
činu) a dodává, že i sousední kraje 
nabízejí spoustu zajímavostí. Na-
jdete je na webu www.at-cz.eu. 

Program Interreg Rakous-
ko-Česká republika podporuje 
aktuálně 72 projektů, kterých se 
účastní 324 partnerů – univer-
zity, školy, muzea, obce a  spol-
ky. „Všechny projekty vznikají 
v  rámci přeshraniční spolupráce 
mezi Čechy a  Rakušany a  mají 

Pane kolego, děkujeme!
Helena Vrzalová (KSČM),
zastupitelka Kraje Vysočina 

A l z h e i m e r -
centrum v  Jihla-
vě, zařízení, kde 
se Covidem-19 
nakazilo přibližně 
60 lidí, šest jich 

zemřelo a  další bojovali o  ži-
vot. Mezi postiženými bylo i 20 
zaměstnanců, proto na místo 
přispěchala pomoci armáda. Vo-
jáci se podíleli na neodborných 
činnostech, přesunu klientů, 

roznosu jídla, úklidu a podobně, 
jejich práce byla jistě užitečná. 
Jenže…. Vlastníkem zařízení je 
známý miliardář Pavel Hubáček, 
jeden z nejbohatších lidí v České 
republice, jehož soukromý maje-
tek je odhadován na 10 miliard 
korun. Byla bezplatná pomoc 
armády v tomto případě opravdu 
nezbytná? Tím spíš, že jihlavské 
centrum je součástí sítě čtrnácti 
zařízení téhož majitele napříč 
republikou, takže by dostatek 
personálu neměl být problémem. 
Přitom na jaře Kraj Vysočina 

naléhavě žádal ministerstvo 
obrany o  pomoc v  domově se 
zvláštním určením v  Břevnici, 
krajském zařízení, kde byla si-
tuace kritická. Armáda odmítla 
z  kapacitních důvodů, nakonec 
se obětavě zapojili hasiči. Pomoc 
Alzheimercentru dojednal před-
seda Senátu ČR Miloš Vystrčil 
a  nepochybně si za to zaslouží 
velký dík. Škoda, že se kolega 
krajský zastupitel podobně ne-
snažil v  případě krajského zaří-
zení … Byť nebylo v jeho voleb-
ním senátním obvodu.

Půjčky
Miloš Vystrčil (ODS),
předseda Senátu PČR  
a zastupitel Kraje Vysočina 

Blíží se podzim 
a  to je pro Kraj 
Vysočina nejvyšší 
čas začít s  přípra-
vou rozpočtu na 
rok 2021. Nebude 

to tentokrát vůbec jednoduché. 
Vývoj situace, ve  které se na-
cházíme, je obtížně předvídatel-
ný. Jisté však je, že ekonomika 
ke konci roku 2020, a  stejně 
tomu bude zřejmě i v roce 2021, 
bude mít nižší výkonnost, než 
tomu bylo v  několika letech 
předchozích. 

Nižší výkonnost ekonomiky 
se projeví v  nižších daňových 
příjmech státu, krajů a obcí, tedy 
dohromady v  nižších příjmech 
veřejných rozpočtů. Máme na 
Vysočině štěstí, že jsme na tuto 

situaci alespoň částečně připra-
veni. Dlouhodobě totiž na Kraji 
Vysočina ukládáme přebytky 
hospodaření do Fondu strategic-
kých rezerv, abychom je násled-
ně čerpali na spolufinancování 
projektů nebo právě ve chvílích, 
kdy výkonnost ekonomiky 
zeslábne. 

Bude již na nově zvoleném za-
stupitelstvu, aby situaci co možná 
nejdříve po svém zvolení realis-
ticky vyhodnotilo a schválilo roz-
počet, který zajistí nejen provozní 
fungování Kraje Vysočina a jeho 
organizací, ale i realizaci potřeb-
ných investic zejména v  oblasti 
dopravní, zdravotní, sociální a na-
příklad také vodohospodářské 
infrastruktury.

Samozřejmě, když peníze 
chybí, je možné si také půjčit. 
Osobně jsem však přesvědčen, 
že pokud chceme znovu nastar-
tovat hospodářský růst i realizací 

investičních akcí, bylo by ne-
jefektivnější, kdyby na významné 
a potřebné krajské infrastrukturní 
akce přispěl stát krajům ze svého 
rozpočtu, a to i za cenu, kdyby si 
právě stát musel půjčit. Hlavní 
důvody tohoto mého přesvědčení 
jsou dva. Tím prvním důvodem 
je, že v  podstatě všechny kraje 
mají důležité investiční akce již 
připraveny a  jejich potřebnost je 
dostatečně vydiskutovaná. Tedy 
odpadá vypisování programů, do-
tačních titulů apod. Tím druhým 
důvodem je potom skutečnost, že 
stát si je schopen půjčit za lepších 
podmínek než kraje.

Byť si uvědomuji, že tento 
můj názor se asi centrální vládě 
nebude líbit (a asi by bylo jedno, 
kdo zrovna vládne), považuji ho 
za aplikovatelný a  jeho uplatně-
ní by vedlo k efektivní a  rychlé 
realizaci potřebných investičních 
akcí.

pozitivní přínos pro rozvoj regio-
nů,“ podtrhuje náměstek Pavel Pa-
cal. Program je realizován v rámci 
Evropského fondu pro regionální 
rozvoj Evropské unie. Pro období 
2014–2020 je vyčleněna podpora 
téměř sto milionů eur.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Obce nebudou přispívat na VDV
Rada kraje doporučila kraj-

ským zastupitelům zrušit pří-
spěvky obcí na financování 
veřejné dopravy v  rámci Ve-
řejné dopravy Vysočiny a sou-
časně převzít od obcí jejich 
objednávku dopravních spojů 
v pracovních dnech a o víken-
dech. Původní usnesení z roku 
2018 počítalo s  tím, že obce 
budou hradit 70 Kč za každé-
ho obyvatele jako příspěvek na 
zajištění základní dopravní ob-
služnosti v  pracovním týdnu. 

Současně krajská rada navrhla 
navýšení rozpočtu v  systému 
Veřejné dopravy Vysočiny 
o  36 milionů korun. Vedení 
Kraje Vysočina si od navrže-
ného slibuje snížení adminis-
trativy jednotlivých objedna-
vatelů, dořešení problematiky 
objednávky obcí tak, že objed-
návky obcí přejdou pod objed-
návku Kraje Vysočina, a  vý-
sledkem má být ucelení tarifu 
jednotlivých spojů, kdy tarif 
VDV platí nyní jen na spojích 

pod objednávkou kraje. Cel-
kem kraj převezme zhruba 
911 215  km spojů pod jednu 
objednávku. Z  tohoto počtu 
je 555  331 km ročně v  pra-
covních dnech a  355  884  km 
vybraných spojů o  sobotách 
a nedělích.
 EVA FRUHWIRTOVÁ
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Domov pro seniory Mitrov
PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Vysočina hostila první biatlonové 
mistrovství světa v ČR

20 LET KRAJE VYSOČINA

◾ Rok 2013 byl bohatý na úspěchy českých biatlonistů.  
 FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

V roce 2013 se vůbec poprvé 
v historii naší republiky uskuteč-
nilo Mistrovství světa v biatlonu 
na území Česka. Dějištěm tohoto 
významného sportovního svátku 
byla stejně jako v letech následu-
jících Vysočina Arena v Novém 
Městě na Moravě. Tehdy přivíta-
la 725 závodníků a členů sportov-
ních týmů ze 44 zemí. Rozpočet 
šampionátu dosáhl 280 milionů 
proměněných v  investice a  přes 
190 milionů stálo vlastní pořá-
dání. Svůj díl na úspěšné reali-
zaci měl i  Kraj Vysočina, který 
se na akci podílel jak finančně, 
tak organizačně. V roce 2013 se 
Vysočina stala oficiálním krajem 
biatlonu a v dalších letech biat-
lonová sláva Vysočiny pokračo-
vala. Kromě Mistrovství světa 
2013 se na Vysočině uskutečni-
lo dosud pět závodů Světového 

poháru - v  lednu 2012, v únoru 
2015, v  prosinci 2016 a  2018 
a v březnu 2020. Letos zásahem 
koronavirové pandemie bohužel 
bez přítomnosti diváků.

Rok 2014: Mladí sportovci 
se sjeli na zimní olympiádu

V  roce 2014 se na Vysočině 
uskutečnila další významná spor-
tovní akce, tentokrát s účastí mla-
dých sportovců. Kraj Vysočina 
totiž pořádal Hry VI. zimní olym-
piády dětí a mládeže. Šlo o šestý 
ročník celorepublikové sportovní 
události v  žákovských kategori-
ích. Sportovci ze všech 14 krajů 
měřili síly v  osmi disciplínách. 
Také díky zlatu vybojovanému 
našimi hokejisty skončila Vysoči-
na v celkovém hodnocení na krás-
ném čtvrtém místě. 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Nedaleko od Bystřice nad 
Pernštejnem se nachází Mit-
rov. Zdejší domov pro seniory 
zřizuje Kraj Vysočina. Kapa-
cita domova pro seniory je 64 
lůžek, domova se zvláštním 
režimem je 66 lůžek. Pracov-
níci domova se starají o  naše 
starší spoluobčany a  podporu-
jí je tak, aby měli zajištěnou 
smysluplnost každodenního 
žití při zachování dosavadních 
schopností a lidské důstojnosti. 
Posláním domova se zvláštním 
režimem – oddělení Sluneč-
nice – je poskytovat pobytové 
služby lidem, kteří mají sníže-
nou schopnost soběstačnosti 
z  důvodu chronického dušev-
ního onemocnění, například 
Alzheimerovy choroby nebo ji-
ného druhu demence. Tito lidé 
potřebují pravidelnou pomoc 
pracovníků v  sociálních služ-
bách a  sociálních pracovníků. 
V mitrovském domově pracuje 
celkem 91 pracovníků, ředite-
lem je Josef Myslivec.

Život jako na zámku
Motto domova vyjadřuje 

hodnoty, které vyznávají všich-
ni, kteří zde pracují – „Věk 
není důležitý, důležitý je každý 
z nás“. Klienti mohou bez nad-
sázky říct, že bydlí na zámku. 
Původně to totiž opravdu byl 
šlechtický hrad, který byl poz-
ději přestavěn na zámek. Kolem 
se nachází anglický park, který 
zve a  láká k  procházkám. Ti, 
kteří mají zájem se zapojit do 
zahradničení jak v  parku, tak 
v zahradě, mohou se podílet na 
sběru ovoce a  zeleniny, údržbě 
trávníku či okopávání záhonů. 
Ve volném čase dělají senioři to, 
co mají rádi. Vybrat si mohou 
ze široké nabídky aktivizačních 
činností, cvičení, společného 
čtení i  rukodělných aktivit. Zá-
leží tak na nich, zda chtějí trávit 
čas společně, nebo dávají před-
nost individuálním aktivitám. 

Myslivna – trénování 
paměti

Cílenému trénování pamě-
ti říkají v  domově Myslivna. 

Každý den připravují sociální 
asistentky program, který se 
věnuje posilování kognitivních 
funkcí a  procvičování smyslů. 
Používají také metodu remi-
niscence, což je práce se vzpo-
mínkami a  jejich vybavování 
prostřednictvím nejrůznějších 
podnětů, jako jsou knihy, filmy, 
fotografie a  různé předměty. 
„Zapojujeme naše klienty, je-
jich rodinné příslušníky a  také 
pracovníky. Pravidelně obmě-
ňujeme reminiscenční nástěnky 
a výstavy,“ popisuje ředitel Josef 
Myslivec. Díky této metodě se 
daří připomínat seniorům jejich 
dřívější zážitky a příběhy z vlast-
ního života. 

Lékařská péče
Nedílnou součástí poskyto-

vané péče je praktický lékař, 
který dojíždí do domova dvakrát 
týdně. Mobilní senioři chodí do 
ordinace lékaře sami, podle své 
potřeby. Imobilní klienty, jejichž 
zdravotní stav to vyžaduje, na-
vštěvuje lékař přímo na pokojích. 

„Mimo své ordinační hodiny je 
k  dispozici ke konzultaci na te-
lefonu nebo přijede osobně,“ do-
plňuje ředitel Myslivec.  Ostatní 
odborná lékařská péče je zajiště-
na na poliklinice v Bystřici nad 
Pernštejnem, v nemocnici v No-
vém Městě, případně v  jiných 
specializovaných zařízeních.

Život v době covidové
V  domově přijali nespočet 

opatření, která bránila vzniku či 
zanesení onemocnění mezi kli-
enty. Situace byla pro pracovní-
ky domova zcela nová, neoče-
kávaná. „Rozhodnutí a nařízení 
ministerstev, krajské hygienické 
stanice a  doporučení Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb 
jsme zaváděli do praxe doslova 
z hodiny na hodinu. Ustanovili 
jsme krizový štáb, který pružně 
reagoval na situaci s  ohledem 
na klienty i  zaměstnance,“ po-
psal postup ředitel Josef Mys-
livec. Pracovníci velmi pečlivě 
dodržovali a  dodržují veškerá 
nařízení s  uvědoměním, že je 

nutné zamezit vzniku ohnis-
ka onemocnění Covid - 19 
v  domově. „Ve společnosti se 
vzedmula vlna solidarity, a  byť 
jsme domov umístěný v  příro-
dě daleko od společnosti, denně 
k  nám docházeli dobrovolníci, 
kteří dodávali roušky, štíty či 
jiné potřebné věci. Naším dů-
ležitým úkolem bylo zajistit 
kontakt klientů s  rodinami. Ne-
jednou docházelo k  emotivním 
videohovorům a  nebylo lehké 
takové hovory končit. To, že 
rodiny projevovaly zájem o  své 
blízké i o chod domova, dodáva-
lo sílu pracovníkům, kteří zajiš-
ťují péči, ale i provoz domova“, 
doplňuje vedoucí aktivizačního 
úseku Miroslava Špačková. Stá-
lou hrozbou je karanténa, které 
chtějí společnými silami zabrá-
nit. „Naším cílem je vyvinout 
veškeré úsilí k  tomu, aby k  této 
situaci vůbec nedošlo. Podaří-li 
se nám to, bereme to jako splnění 
nejvyššího cíle letošního roku,“ 
uzavírá ředitel Josef Myslivec. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Cuketová hořčice
RECEPT

Zapomněli jste na zahradě cuketu a ona dozrála do nepředsta-
vitelných rozměrů a do salátu už se moc nehodí? Pak vyzkoušejte 
recept na cuketovou hořčici. Na grilovačce u přátel s ní budete mít 
zaručený úspěch.

Suroviny na pět sklenic:
◾ 1 kg cukety
◾ 1/2 paličky česneku
◾ 1 chilli papričku
◾ 60 ml octa
◾ 75 ml oleje
◾ 1 lžíce kurkumy (pro zdraví i barvu)
◾ 40 g cukru krupice
◾ 60 g hořčičných semínek
◾ 20 g soli

Cukety oloupejte, rozpulte a vydlabejte semínka. Pokrájejte cu-
ketu na kostičky, česnek a  chilli nasekejte nahrubo. Čerstvý čes-
nek a chilli papričku můžete nahradit sušenými. Následně cuketu 
a všechny další suroviny dejte do hrnce, přiveďte k varu a asi hodinu 
za občasného míchání vařte doměkka, v případě potřeby podlijte 
vodou. Poté nechte směs trochu vychladnout a rozmixujte ji tyčo-
vým mixérem. Směs znovu zahřejte a teplou jí plňte vyvařené skle-
nice. Okamžitě zavíčkujte, otočte dnem vzhůru a nechte vychlad-
nout. Takto připravená hořčice vydrží přibližně měsíc, ideálně však 
v ledničce nebo ve sklepě. Pro delší trvanlivost sterilujte: skleničky 
ponořené v hrnci s vodou 15 minut vařte, resp. nechte mírně pro-
bublávat. Podle chuti můžete do směsi přidat čerstvá rajčata nebo 
papriky, případně i cibuli. Dobrou chuť!

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

 FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Podzim života tráví senioři na zámku s anglickým parkem.  FOTO: DOMOV PRO SENIORY MITROV

Tajenku křížovky zasílejte do 8. 10. 2020 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenky.NKV@regvyd.cz. 
Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny. Znění tajenky z květnového čísla: ZÁMEK VALEČ  
Vylosovaní výherci: P. Decsi, Jihlava, V. Pospíšilová, Koněšín, M. Machová, Štoky. 
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parla-
mentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících 
s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

KŘÍŽOVKA O CENY

Zalesněný rulový vrch (znění v tajence) je se svou výškou 813 m.n.m. nejvýše obydleným místem na Českomoravské vrchovině. Na vrcholu se totiž od roku 1979 
nachází zdaleka viditelná budova Řízení letového provozu s radarem. I když ze zalesněného vrcholu není prakticky žádný výhled, odlesněné svahy na jižní a se-
verní straně poskytují výhledy do údolí Fryšávky a Svratky. Na vrchol vedou tři značené turistické trasy. 
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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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Historická budova 
Národního muzea
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Rada města Jihlavy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Brána Jihlavy, příspěvková organizace.
Popis pozice: spolupodílení se na rozvoji města Jihlavy a regionu včetně zapojení  
v mezinárodních projektech v oblasti kultury a cestovního ruchu.
Máte zájem? Pak neváhejte!
Písemnou přihlášku do výběrového řízení můžete podat nejpozději 30. 9. 2020  
do 12 hodin. Všechny informace k výběrovému řízení a pracovní pozici naleznete zde: 
https://www.jihlava.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni/d-540652/p1=103388.

hledá ředitele!  
Jihlava 

foto: Jakub Mertl

www.visittrebic.eu

Areál bývalého benediktinského kláštera a židovská 
čtvrť se hřbitovem − to jsou třebíčské památky 
UNESCO. Propojuje je naučná stezka Po stopách 
opatů a rabínů odhalující příběhy ze života obou 
komunit po staletí žijících ve městě v těsném 
sousedství. V Třebíči totiž není nic daleko. 
Památky i lidé jsou si  blízko. Od dávných věků až 
do současnosti. Vidět to je i na domech v židovské 
čtvrti a v úzkých uličkách, kde na vás dýchne krása 
starých časů.
 

Co by to bylo za výlet bez dobré kávy a něčeho 
sladkého? V židovské čtvrti si zajisté vychutnáte 
nejen kávu dle svého výběru, ale také domácí 
zákusky, zmrzlinu, židovské cukroví nebo vonící 
chléb, který se peče v jednom ze starých 
židovských domů. Na opačné straně stejné ulice 
si můžete posedět v baru s jedinou českou whisky 
oceňovanou po celém světě. Dozrává v sudech 
přímo vedle návštěvníků. Milovníci vína si také 
přijdou na své. Už jste ochutnali košer víno? 
Chcete-li proložit poznání se zábavou, navštivte 
Mozkohernu, díky níž se výlet do Třebíče stane 
nezapomenutelným. 

Za návštěvu rozhodně stojí Zadní synagoga z roku 
1669 s interiérovou barokní výmalbou. Liturgické 
texty a barevné �orescentní motivy ji řadí k nejkrás-
nějším na Moravě. V sousedství synagogy byl před 
rokem 1798 vystavěn Dům Seligmanna Bauera, po 
rozsáhlé rekonstrukci upravený na expozici 
židovského bydlení. Návštěvníci v areálu najdou 
také jedno ze tří třebíčských turistických infocenter.
Snad každý se v duchu skloní před románsko-gotic-
kou architekturou baziliky sv. Prokopa. Výjimečného 
je na ní téměř vše. Například krypta, jejíž 
klenbu podpírá padesát sloupů. Nebo rozetové 
okno, které se svou krásou může rovnat známé 
katedrále v Remeši. Z vyhlídky u sousední benedik-
tinské zahrádky budete mít Třebíč jako na dlani. 

Nezapomenutelné zážitky chutí,
vůní i mysli

Co stavba, to příběh 

Za zážitky a za poznáním nemusíte jezdit daleko.
Třebíč je od vás kousek... 
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Nabídka práce pro invalidní 
důchodce – Jihlava

Bezpečnostní agentura Facility Servis a.s.  
hledá vrátné do Jihlavy,  

místo pracoviště Jiráskova ulice.

Nabízíme: 
Hlavní pracovní poměr  

finanční odměna 100 Kč/hod.+ příplatky
Nástup po dohodě. Zajímavá práce v ostraze, 

bez fyzické námahy. 12hodinové směny.
Jedná se o kontrolu objektu,  zaměstnanců  

a pochůzková činnost.

Podmínka: 
Čistý rejstřík trestů, invalidní důchod

Nepřetržitý provoz: 
Denní a noční služby cca 3x do týdne.

Pracovní doba: 
PO–NE: 7:00–19:00, 19:00–7:00

 Kontaktní osoba:
Součková Hana   

tel.: 607 093 730, e-mail: prace@avesplus.cz
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1. 10. 2020

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
Březinovy sady 5642/10, Jihlava

+420 567 573 730, info@zoojihlava.cz
www.zoojihlava.cz

VEČERNÍ PROHLÍDKA
SE ZOOLOGEM

 Prohlídka je  vhodná pro děti od 12 let.
V průběhu prohlídky je možné odejít dříve dle potřeby.  

Chcete zjistit, jak se chovají zvířata v jihlavské zoologické 
zahradě po zavírací době? Využijte možnosti prohlédnout 

si ji při večerní prohlídce s průvodcem. 

V ceně prohlídky je průvodce a parkování na hlavním parkovišti.

Začátek v 18 hod. na hlavní pokladně zoo. Cena prohlídky je 240,- Kč  za osobu. 
Kapacita 15 míst.  Předpokládaná délka prohlídky je cca 120 minut. 

 

15. 10. 2020
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www.elektrokola-skutry.cz

PROČ MY? ZKUŠEBNÍ JÍZDY, ŠIROKÝ VÝBĚR, NA TRHU JIŽ 11 LET
SERVIS A DOPRAVA, REPASE A MĚŘENÍ BATERIÍ 
Infolinka: 737 007 875    Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Pražská 3807

hledá vhodné kandidáty/kandidátky na pracovní pozice

VEDOUCÍHO ÚTVARU ENERGETIKY  
pracoviště Žďár nad Sázavou

a  
MISTRA PROVOZU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A KANALIZACÍ 

pracoviště Velké Meziříčí
Kompletní znění inzerátu na http://vodarenska.cz/pracovni-prilezitosti/
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Do školních lavic na Vysočině 
usedlo téměř 65 tisíc dětí

◾ Prvňáčky na ZŠ Pelhřimov, Osvobození, vítala nejen paní učitelka Vlasta 
Machyánová, ale také plyšový maňásek. Těšili se ze všech dárků – bezpeč-
ného kufříku Kraje Vysočina, pohádkové knížky i stavebnice ROTO. 

◾ Hejtman Jiří Běhounek navštívil prvňáčky v Pelhřimově. Dětem po-
přál, ať se jim ve škole líbí, a rodičům, ať jsou zdraví a mají pevné 
nervy.   FOTO: 2X LIBOR BLAŽEK

◾ Pohádkovou knížku přijel malým školákům do ZŠ a MŠ Vyskytné 
nad Jihlavou osobně předat náměstek hejtmana Martin Kukla. Všem 
žákům popřál úspěšný školní rok 2020/2021.
 FOTO: ARCHIV MARTINA KUKLY

◾ Květiny pro paní učitelky a kufříky pro děti měl připravené i náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina a starosta Třebíče Pavel Pacal, který první 
školní den přišel pozdravit děti a jejich rodiče na ZŠ Kpt. Jaroše.     

 FOTO: ARCHIV MĚSTA TŘEBÍČ

Umělci a řemeslníci zvou na Dny 
otevřených ateliérů na Vysočině

O prvním říjnovém víkendu se 
na Vysočině opět otevřou ateliéry 
a dílny nejrůznějších umělců a ře-
meslníků. Pod pokličku své práce 
nechají nahlédnout malíři, grafici, 
fotografové nebo umělecké školy.

„Dny otevřených ateliérů jsou 
podzimní slavností, jejímž cílem 
je propagace umění, řemesel 
a zprostředkování kontaktu tvůrce 
a návštěvníka,“ přiblížila náměst-
kyně hejtmana pro oblast kultury 
Jana Fischerová (ODS) a zároveň 
připomněla, že se akce koná tra-
dičně ve čtyřech příhraničních re-
gionech. Kromě Vysočiny se do 

ní zapojují také tvůrci v Jihomo-
ravském a Jihočeském kraji a za 
hranicemi v  Dolním Rakousku, 
kde Dny otevřených ateliérů před 
lety vznikly. „Celá akce probíhá 
zdarma jak pro zúčastněné ate- 
liéry, tak pro návštěvníky,“ zve 
za organizátory Martina Mrázo-
vá z Muzea Vysočiny Havlíčkův 
Brod. Přehled 117 zapojených 
ateliérů a  131 umělců a  řemesl-
níků najdete na webu www.vy-
socina-kultura.cz. Další infor-
mace pak na facebookové stránce  
@doavysocina.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Návštěvníci mají skvělou příležitost dozvědět se, jak umělecké před-
měty vznikají, a někdy si dokonce mohou práci sami vyzkoušet.   
 FOTO: ARCHIV ORGANIZÁTORŮ

Mobilní buňka v Jihlavě měří 
teplotu a dezinfikuje

V  jihlavské nemocnici testují 
od poloviny srpna bezkontaktní 
zařízení pro měření teploty a dez-
infekci. Systém zatím využívají 
pouze zaměstnanci.  Pokud se 
osvědčí, vedení nemocnice zvažu-
je použití i pro veřejnost. Průchod 
zabere několik sekund, takže bě-
hem hodiny může tímto zařízením 
projít na sto dvacet lidí.  Mobilní 
buňka je dlouhá i vysoká dva met-
ry. V první části prostoru je displej, 
který rozpozná obličej a  změří 
teplotu. Pod ním je automatická 
bezdotyková dezinfekce na ruce 
ve spreji. Zatímco se člověku 
měří teplota, může si vydezinfiko-
vat ruce. Zvukový signál napoví, 
když je teplota změřená, a rozsvítí 
se prostor dělený gumovými pásy. 
Tam spustí čtyři trysky mlhovou 
dezinfekci, která ničí viry a bak-
terie. „Tento bezkontaktní systém 
je vyrobený v  České republice. 
Nemocnice Jihlava ho má zatím 
zapůjčený. Jsou jedinou nemoc-
nicí na Vysočině, která takovéto 

zařízení používá. Pokud se jeho 
provoz osvědčí, budeme uvažo-
vat o instalaci v dalších krajských 
nemocnicích,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro oblast zdravotnictví 
Vladimír Novotný (ČSSD). 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ KoresponDance – festival současného tance, pohybového divadla 
a nového cirkusu se i přes nejrůznější hygienická opatření na zámku 
ve Žďáře nad Sázavou o třetím srpnovém víkendu uskutečnil. Z me-
zinárodního festivalu se výjimečně stal ryze český, představení bylo 
možné vidět i online. Osobně si ho však nenechal ujít ani náměstek 
hejtmana Vladimír Novotný, který ve Žďáře žije. FOTO: KORESPONDANCE

◾ Průchod zabere několik sekund.  
 FOTO: MONIKA ZACHRLOVÁ
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Krajští zastupitelé přijali za čtyři roky přesně 2 396 usnesení

Pětačtyřicetičlenné Zastupi-
telstvo Kraje Vysočina řídí chod 
kraje od 1. listopadu 2016. Cel-
kem se během svého funkčního 
období, které trvá čtyři roky, se-
šlo k  jednání devětadvacetkrát. 
Vždy zasedalo v krajském sídle 
v  Jihlavě, jen jednou se vzhle-
dem k  epidemiologické situaci 
přesunulo do Třeště. Krajské za-
stupitelstvo složené ze zástupců 
sedmi politických stran a  hnutí 
přijalo 2 396 usnesení.

Nejvíce práce měli krajští za-
stupitelé v roce 2018, kdy rozho-
dovali o 616 usneseních. V prů-
měru trvala jednání zhruba čtyři 
hodiny. Výjimkou bylo zasedání 
v  mimořádném termínu v  říjnu 

2018, kdy schválený program 
obsahoval pouze dva materiály. 
Zásadní bylo schválit paramet-
ry výběrového řízení na zájem-
ce o  koupi bývalého sanatoria 
Buchtův kopec. Prodej se i díky 
tomuto jednání podařilo dotáh-
nout do zdárného konce a nemo-
vitost má dnes nového majitele. 
V  průběhu stejného jednání za-
stupitelé projednávali i rezignaci 
člena zastupitelstva v rámci klu-
bu SPD SPO. Zastupitele Hynka 
Blaška vystřídal Michal Suchý.

Personálních změn bylo 
za čtyři roky pomálu

Zvoleného Petra Krčála vy-
střídal v  roce 2016 za ČSSD 

Rudolf Chloupek, v  roce 2018 
na pozici zastupitele i náměst-
ka hejtmana za ANO 2011 
nastoupil místo Josefa Pavlí-
ka Martin Kukla a v září 2019 
došlo ke změně v řadách ODS, 
kdy Radovana Necida vystřídal 
Zdeněk Geist. V  pětačtyřice-
tičlenném zastupitelstvu mělo 
své místo osm žen, za ANO 
2011 tři, za ČSSD také tři, 
po jedné kolegyni měla ODS 
a KSČM.

Zájem o krajské 
záležitosti

Celé volební období se 
účast zastupitelů pohybovala 
mezi 40–45. „Pouze ve třech 

případech jsme se počtem pří-
tomných dostali pod čtyřicít-
ku. I  tak musím konstatovat, 
že počet 38 přítomných za-
stupitelek a  zastupitelů je na 
pochvalu. Svědčí to o  zodpo-
vědnosti a  ochotě pracovat na 
společných věcech, ale i  o  zá-
jmu o krajské záležitosti,“ uve-
dl hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD).

Kompletně všechna jednání 
krajského zastupitelstva zazna-
menávaly systémy on-line a zá-
jemci se k  nim mohou kdyko-
liv vrátit přes archiv záznamů 
umístěný na webových strán-
kách www.kr-vysocina.cz.
 JITKA SVATOŠOVÁ

◾ Zastupitelstvo Kraje Vysočina 2016-2020. FOTO: KRAJ VYSOČINA


