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EDITORIAL

Milí čtenáři,
jako krajský radní pro oblast 

sociálních věcí, do které spadá 
i seniorská politika a podpora 
pozitivního stárnutí, si stále 
více uvědomuji, že prognózy 
demografického vývoje společ-
nosti pro tuto oblast se výrazně 
a rychle mění. V roce 2050 se 
předpokládá, že lidé ve věku 65+ 
budou tvořit celou jednu třeti-
nu populace oproti stávajícím 
20 procentům a prodlužovat se 
bude také jejich naděje na dožití. 
Vyšší věk je velice často provázen 
zdravotními komplikacemi seni-
orů a jejich částečnou či úplnou 
nesoběstačností. Pomoc a péči 
dostávají od rodiny či blízkých 
osob nebo na řadu přicházejí 
sociální služby. Zájem o ně se 
bude neustále zvyšovat a je mým 
úkolem zajistit dostatečnou 
kapacitu, kvalitu a dostupnost 
všech těchto služeb. Stále zůstává 
mým cílem, aby senioři mohli co 
nejdéle zůstávat ve svém domá-
cím prostředí a prostřednictvím 
péče rodiny (tzv. neformálních 
pečujících) či terénních soci-
álních služeb o ně bylo dobře 
postaráno. Proto nyní intenzivně 
pracujeme na aktivitách urče-
ných neformálním pečujícím 
(vzdělávací semináře, setkává-
ní, informační portál Vysočina 
pečuje, informační brožura Chci 
zůstat doma) a na vytvoření sys-
tému dostupné a kvalitní pečo-
vatelské služby v Kraji Vysočina. 
Ta by měla být k dispozici všem 
občanům kraje na základě jejich 
zdravotní a sociální situace, na 
všech místech kraje a ve stejném 
rozsahu a kvalitě. Za velice důle-
žitou na tomto považuji intenziv-
ní spolupráci a podíl všech obcí 
na území kraje a poskytovatelů 
sociálních služeb. Jedině spo-
lečně budeme schopni vytvořit 
funkční systémové řešení, které 
zajistí všem seniorům kvalitní 
a důstojný život.

Jan Tourek (KDU-ČSL)
radní Kraje Vysočina
pro oblast sociálních věcí

Léto patřilo  
rekonstrukci škol

STRANA 3

Prázdniny  
na Vysočině

STRANA 8

Záchranáři dostali  
nové sanitky

STRANA 2

Do prvních tříd na Vysočině  
nastoupí 5 600 dětí

Letos budou prvňáčci místo kufříků dostávat od Kraje Vysočina batůžky se spoustou důležitých školních potřeb. FOTO: LIBOR BLAŽEK

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA  KRAJE VYSOČINA 2020

Informace k organizaci voleb najdete na www.mvcr.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

 

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

  středa 6. října 2021 8.00–17.00
volební stanoviště pro hlasování z 
automobilu: Jihlava, Pelhřimov, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův 
Brod

  pátek 8. října 2021 14.00–22.00 

  sobota 9. října 2021 8.00–14.00

Volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu 2022

   pátek 23. září 2022, 14–22 hodin
   sobota 24. září 2022, 8–14 hodin

včetně prvního kola voleb do Senátu 2022 
pro volební obvody č. 40 Kutná Hora
(část okresu Havlíčkův Brod) a č. 52 Jihlava 

Případné druhé kolo voleb do Senátu 2022 
pro volební obvody č. 40 a č. 52

   pátek 30. září 2022, 14–22 hodin
   sobota 1. října 2022, 8–14 hodin

Ve čtvrtek 1. září se otevřou 
opět všechny vysočinské 
školy. Podle odhadů do 
budov mateřských až 
středních škol přijde více 
než 83 tisíc žáků. V prvních 
třídách podle údajů 
ministerstva školství uvítají 
na Vysočině 5396 dětí spolu 
s dalšími asi dvěma stovkami 
dětí ukrajinské národnosti.

„Probíhající válka na Ukrajině 
a s tím související příliv uprchlíků do 
ČR s sebou přináší řešení vzdělávání 
ukrajinských dětí, žáků a studentů 
v Kraji Vysočina. Nemáme ale infor-
maci o tom, že by se tato záležitost 
v kraji zvlášť projevovala nebo pro-
jevit mohla,“ sdělil radní pro oblast 
školství Jan Břížďala (Piráti).

Letos místo kufříku batůžek
Děti, které nastupují do základní 

školy vůbec poprvé, dostanou od 
Kraje Vysočina speciální školní 
batůžky. V nich bude cyklolékárnič-
ka, reflexní vesty, sešity Putování 

se zajícem a Ferda v autoškole, 
svačinový box a pastelky. 

Zástupci kraje se letos budou 
podílet i na školních aktivitách. 
„Stejně jako v loňském roce kraj 
připravuje pro žáky 3. tříd základ-
ních škol sady pro badatelsky orien-
tovanou výuku, doplněné Atlasem 
Vysočiny, Metodikou pro práci se 
sadou a badatelským webem Kraje 
Vysočina,“ popsal Jan Břížďala.

Vzhledem k velkému a rychlému 
růstu cen by se rodiče měli připravit 
i na možné zvýšené výdaje v souvis-
losti se vzděláváním dětí, například 
exkurze, školní potřeby a podobně. 
A to nejen ve školách, ale třeba 
i v zájmovém vzdělávání, jako jsou 
kroužky.� PAVLA�PETRŮ

Odhadované počty žáků

mateřské školy:  16 650
základní školy:   46 300
střední školy:   20 500

Harmonogram školního roku 2022/2023Harmonogram školního roku 2022/2023
začátek školního roku 2022/2023  čtvrtek 1. září 2022 
podzimní prázdniny  středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022 
vánoční prázdniny  pátek 23. prosince 2022–pondělí 2. ledna 2023 
začátek výuky v novém roce  úterý 3. ledna 2023
pololetní prázdniny  pátek 3. února 2023
jarní prázdniny  pondělí 20. února – pátek 26. února 2023
velikonoční prázdniny  čtvrtek 6. dubna 2023
ukončení školního roku 2022/2023  pátek 30. června 2023
letní prázdniny sobota 1. července – neděle 3. září 2023

OKRES JIHLAVA
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Životy budou  
zachraňovat nové sanitky

V Jihlavě dokončují nové sociální centrum pro seniory

Kraj šetří náklady na energie. Pomáhá rekonstrukce budov 
Zvyšování cen energií se citelně 
promítne do provozních nákladů, 
a tím do rozpočtu kraje i organiza-
cí, které zřizuje. Kraj Vysočina se 
dlouhodobě zaměřuje na snižo-
vání spotřeb energií v rámci tzv. 
energetického managementu. 

v areálu Nemocnice Nové Město 
na Moravě a dílny hotelové školy 
a střední odborné školy ve Velkém 
Meziříčí. Třebíčská nemocnice le-
tos zateplila administrativní budo-
vu a budovu jídelny a kuchyně. Do 
konce roku začnou stavební práce 
na energeticky úsporné rekon-
strukci pelhřimovské střední školy 
a odborného učiliště a také dílen 
třebíčské průmyslové školy. „Plá-
nujeme osazení fotovoltaických 
panelů v nemocnici v Novém Měs-
tě na Moravě a v Třebíči,“ sdělil 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav 
Schrek (ODS+STO). Na stolech 
krajského úřadu jsou další projekty 

Úspory se v dalších  
letech znásobí.

i

Jízdenky zdraží co nejméně, většinu nákladů navíc zaplatí kraj
Cestující se od příštího roku musí 
připravit na to, že se jejich cesta 
veřejnou dopravou na Vysočině 
zdraží v řádech korun. Nicméně 
hlavní část nákladů půjde za Kra-
jem Vysočina – jakožto objedna-
vatelem spoje. Do konečné výše se 
totiž promítnou pohonné hmoty, 
elektrická energie, mzdy, inflace 
a náklady dopravců. 

„Kraj připravuje změnu v cení-
ku jízdného. Toto opatření bude 
také nutnou reakcí na avizované 
změny tarifů Českých drah a po-
dobné kroky, ke kterým přis- 
tupuje část ostatních krajů,“  

vysvětlil zastupitel Martin Hyský 
(ČSSD).

Cena nepokrývá celkové náklady
Až regionální dopravci upraví 

jízdné a přepraví zhruba stejné 
množství cestujících jako letos, 
vyberou asi o 42 milionů korun 
více. Náklady však vzrostou o více 
než 200 milionů korun. Cena tedy 

Přesah tarifu do sousedních krajů
U všech sousedních krajů jsou přesahy Veřejné dopravy Vysočina 
funkční. Od poloviny prosince se k nim přidá i Tišnov a Křižanov.

Oprava fasády, kompletní výmě-
na oken a dveří, odstranění mříží 
z oken či betonových zátarasů. 
Historickou budovu zámku v Bud-
kově, kde sídlí dětský domov, čeká 
oprava za 20 milionů korun. Platit 
ji bude Kraj Vysočina, který je 
i majitelem objektu.

Nové kopie  
a citlivé repase

„Hotovo by mělo být za půldru-
hého roku. Práce na vnějším plášti 
objektu budou akcentovat původní 
architektonický a výtvarný vý-
raz. Plánované úpravy mají za cíl 

Začátkem srpna začala dlouho připravovaná a plánovaná oprava fasády a kompletní výměna oken na 
zámku v Budkově. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Sociální centrum Kraje Vysočina 
v Jihlavě rozšíří kapacitu pobyto-
vých zařízení pro seniory v regionu 
o 138 lůžek. „Stavba nového do-
mova pro seniory v areálu jihlav-
ské nemocnice běží podle plánu. 
Provoz zahájíme v prvních měsících 
příštího roku,“ upřesnil radní pro 
sociální oblast Jan Tourek (KDU-
-ČSL) a dodal, že příjem žádostí 
do nového zařízení začne letos na 
podzim. Kromě domova pro senio-
ry a domova se zvláštním režimem 
zde bude fungovat i pobytová 
odlehčovací služba a denní stacio-
nář pro dvacet klientů. Zařízení by 
se mělo stát centrem i pro aktivní 
seniory, kteří sem mohou přijít do 
kavárny či za aktivitami pořáda-
nými jihlavským Senior Pointem. 

V budově bude i mateřská škola. 
„Tato kombinace se nám ukazuje 
jako ideální pro omlazení domova, 
jeho příjemnou atmosféru a realiza-
ci spousty mezigeneračních aktivit,“ 
vysvětlil radní Jan Tourek. 

Další místa pro ubytování seniorů
Kraj Vysočina společně s obcemi 

a s provozovateli sociálních služeb 
pokračuje ve vytváření dalších míst 
pro ubytování seniorů. Stávajících 
1 997 lůžek domovů pro seniory 
plánuje navýšit o další desítky. 
Nový společný pořadník zájemců 
o umístění do seniorských pobyto-
vých zařízení, do kterého se zapojí 
všechny domovy v kraji, umožňuje 
přesně mapovat potřeby v regionu. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Stavba je těsně před dokončením, nyní  
se chystají veřejné zakázky na vybavení vnitřních 
prostor. FOTO: JIŘÍ BÍNA

Dožínky
3. září 2022
Masarykovo náměstí Jihlava
Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina

10.00 — 10.40
Dožínky — zahájení, předání dožínkových kytic — Pramínek Jihlava
Regionální potravina Kraje Vysočina 2022 — předání ocenění

Přehlídka dechových hudeb — Pozdrav z Čech a Moravy
10.45 — 12.30 — Cimbálová muzika Jožky Šmukaře
13.00 — 14.30 — Krajanka
15.00 — 16.30 — Žadovjáci

Koncert:
16.45 — 18.00 — Shobull band

Doprovodný program na náměstí:
Dožínkový jarmark
Výstava a prodej regionálních produktů
Řemeslné dílny pro děti
Prezentace vozů KIA a výstava zemědělské techniky
Prezentace chovatelů a včelařů

Historické sklepení radnice (vstup za jihlavskou radnicí):
Dny všední i sváteční v Jihlavě — Výstava historických fotogra� í ze sbírek Muzea 
Vysočiny v Jihlavě v podzemí pod jihlavskou radnicí.

Akci moderují: Karel Paštyka a Lydie Jakubičková

#DoJihlavywww.dojihlavy.cz

Partneři a další organizátoři budou 
představeni v den konání

a opatření. Aktuálně má Kraj Vyso-
čina ve svém majetku přes osm set 
budov – školy, nemocnice, budovy 
zařízení sociální péče, zdravotnické 
záchranné služby a další. 

V loňském roce Kraj Vysočina 
za elektřinu a plyn v součtu zaplatil 
přibližně 165 milionů korun. „Za 
letošek očekáváme při stejné roční 
spotřebě nárůst platby na téměř 
pět set milionů korun a v příštím 
roce by se tato částka mohla až 
ztrojnásobit,“ odhaduje Hana Haj-
nová, náměstkyně hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast regionálního 
rozvoje (Piráti).

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Snížením energetické náročnos-
ti budov prošla vloni lékárna, 
stravovací provoz a další pavilony 

nevystačí, a proto zbytek uhradí 
Kraj Vysočina. 

Jestliže v roce 2016 podpořil 
kraj dopravní obslužnost 726 mi-
liony korun, v roce 2021 to bylo 
1,25 miliardy korun. Podobná 
částka ovšem vystačila v roce  
2022 pouze na přesnou polovinu 
roku. 

� PAVLA�PETRŮ

Výzva k šetření vodou 

Zámek Budkov dostane novou podobu, 
pomohou fotografie

Z dosavadních osmi měsíců 
letošního roku byl na Vysočině 
pouze červen a srpen srážkově 
nadnormální, deficit měsíčních 
srážek trvá už od loňského září.

„Důsledkem byl výrazný pokles 
průtoků pokles hladiny podzem-
ních i povrchových vod. Vzhledem 
k trvajícímu deficitu srážek vyzý-
vá Kraj Vysočina obyvatele kraje 
i podnikatelské subjekty k hospo-
dárnému nakládání s povrchovými 
i podzemními vodami a obecně 
k šetření s vodou. Jedná se zejména 
o omezení odběrů vody pro mytí 

vozidel, zalévání zahrad a trávníků, 
napouštění bazénů nebo kropení 
zpevněných ploch,“ uvádí radní 
Kraje Vysočina pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Pavel Hájek 
(STAN+SNK ED).

Pitná voda by měla být využívá-
na pouze k pitným a hygienickým 
účelům. Nedostatek vody v pří-
rodě je možno částečně omezit 
opatřeními pro zadržování vody 
v krajině, které Kraj Vysočina 
podporuje dotacemi z Fondu 
Vysočiny.
 JITKA SVATOŠOVÁ

navrátit objektu historickou vnější 
podobu zachycenou na dochované 
fotodokumentaci,“ sdělil radní 
kraje pro majetek Karel Janoušek 
(ODS+STO).

Restaurovány budou také 
kamenné prvky v ploše opravova-
ných průčelí, dominantní balkon 
i kamenná dlažba. Opravy budou 
doprovázeny nezbytným strati-
grafickým průzkumem. Zámek 
pochází z roku 1353, do pozdně 
gotického stylu byl přestavěn 
v 16. století. Dětský domov v něm 
sídlí od 50. let. 

� PAVLA�PETRŮ

Zdravotnická záchranná 
služba Kraje Vysočina 
obohatila svůj vozový park 
o nové moderní sanitky.

„Díky penězům z evropského 
fondu REACT-EU můžeme na 
Vysočinu pořídit celkem osm-
náct nových vozů a šedesát dva 
kusů defibrilátorů se speciálními 
monitory,“ informoval náměstek 
hejtmana pro oblast zdravotnic-
tví Vladimír Novotný (ČSSD). 

Doplnil, že se jedná o dotaci 
95 milionů korun. Nové sanitky 
Volkswagen Transporter 4motion 

Aktuálně čítá vozový park Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina 86 vozidel – 71 sanitních  
a 15 technických. FOTO: PETR JANÁČEK

se sedmistupňovou automa-
tickou převodovkou dosáhnou 
rychlosti až 189 km/hod a mají 
klimatizovaný ambulantní pro-
stor. Průběžná obnova vozového 
parku Zdravotnické záchranné 
služby Kraje Vysočina probíhá 

Nové sanitky dostane 
všech pět základen  
na Vysočině.

i
pravidelně každý rok. Průměrné 
stáří všech sanitních vozidel, která 
ročně najezdí bezmála dva milio-
ny kilometrů, je necelých pět let. 
Některé vyřazené sanitky budou 
ještě sloužit na Ukrajině. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ
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Den otevřených dveří  
a prevence v Nemocnici Třebíč

Milostivé léto pomůže s oddlužením

Před Gymnáziem Žďár nad Sázavou pracovníci upravovali vstup. FOTO: KV

Více než půl miliardy 
korun jde letos do 
oprav vysočinských 
středních škol. Tam se 
totiž o prázdninách 
neodpočívalo. A nešlo 
jen o vymalování tříd.

Aktuální informace

k očkování najdete 

na crs.uzis.cz nebo 

na ockovanivysocina.cz

Očkování COVID-19

Středoškoláci se po létě vrací 
do zmodernizovaných budov

Stavební firmy mnohde pracují 
na větších projektech, aby žáci 
mohli používat lepší technologie, 
lépe bydleli nebo se sami zapojili 
do modernizace. Celkem zástupci 
kraje koordinují stovku projektů.

„Vedle stavebních prací v létě 
jsou v běhu i víceleté projekty. 
Jako například generální oprava 
domova mládeže při Střední prů-
myslové škole Třebíč nebo domova 
mládeže SOŠ, SOU a ZŠ Třešť. 
V těchto případech je vždy nutné 
stavby etapizovat, protože se při-
způsobují běžnému chodu školy,“ 
upozorňuje radní kraje pro maje-
tek Karel Janoušek (ODS+STO).

Středoškoláci v Třešti se mohou 
těšit na prvních 24 pokojů z celko-
vých 184. Stavební firmy jim vy-
mění podlahy, koupelny, osvětlení 
a vymalují. Nový nábytek vyrobí 
učni oboru truhlář.

Nové dílny i gastrostudio
Střední škola průmyslová, tech-

nická a automobilní dostane no-
vostavbu svářečské školy a dílen, 
kterou Kraj Vysočina dokončil prá-
vě v srpnu. Další dílny v Polenské 
ulici se chystají na rekonstrukci.

Zářijovou výuku v gastrostudiu 
za 13 milionů korun zahajují také 

na Obchodní akademii a Hote-
lové škole v Havlíčkově Brodě. 
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 
nad Sázavou čeká v příštím roce 
naplánovaná rekonstrukce střechy 
nad kuchyní i internátem.

Ještě před zahájením žní se 
podařilo zprovoznit novou sušku 
na Školním statku Humpolec za 
74 milionů korun, v areálu stat-
ku kraj dokončuje opravu fasády 
a kotelny domova mládeže, práce 
za 13 milionů korun budou hotové 
v říjnu. Těsně před zahájením jsou 
práce na rekonstrukci dílen pro 
SPŠ a SOU Pelhřimov. Celá tato 
investice vyjde na sto milionů.

Aby nezatékalo a bylo, kde cvičit
Střední škola stavební Třebíč 

bude mít už v září nově opra-
venou tělocvičnu a nádvoří za 
27 milionů korun, v novém 

budou cvičit i na třebíčském 
gymnáziu. Novostavbu tělocvičny 
za 140 milionů korun dostane 
příští rok i VOŠ a SPŠ Žďár nad 
Sázavou. 

Třebíčská obchodní akade-
mie a hotelová škola letos otevře 
rekonstruované kadeřnictví a na 
střední škole v Moravských Budě-
jovicích kraj dokončil dvouletou 
rekonstrukci střechy. Následovat 
bude připravená generální rekon-
strukce domova mládeže za před-
pokládaných 15 milionů korun.

Intenzivně se pracuje také na 
rekonstrukci kanalizace a dílen 
pro Hotelovou školu Světlá a SOŠ 
řemesel ve Velkém Meziříčí. Také 
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pern-
štejnem se připravuje na výměnu 
oken, která je v plánu během 
příštího roku.

� PAVLA�PETRŮ

V sobotu 10. září od 10 do 16 ho-
din pořádá Nemocnice Třebíč 
Den otevřených dveří a prevence. 
Zároveň si připomene 120. výročí 
od svého založení. Návštěvníci se 
mohou těšit na výstavu historic-
kých fotografií mapující rozvoj 
zdravotního zařízení. Pro zájem-
ce připravují zdravotníci řadu 
preventivních měření a kontrol 

– ultrazvukové vyšetření magis-
trálních tepen v mozku, měření 
nitroočního tlaku, kontrolu tlaku 
i cholesterolu a mnohé další. Děti 
i dospělí si zopakují poskytnutí 
první pomoci. Hasiči, policisté, 
záchranáři a armáda přivezou na 
ukázku své vozy a další technické 
vybavení. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Očekávané dokončení  
obchvatu Lukavce uleví místním

Komunikace, která je důležitým 
silničním tahem v nejzápadnější 
části Kraje Vysočina. To je ob-
chvat městyse Lukavce na silnici 
II/128 mezi Pacovem a hranicí se 
Středočeským krajem ve směru 
na dálnici D1. První řidiči už mají 
příležitost ho využít.

„Celkové stavební náklady na 
obchvat jsou 312 milionů korun, 
přičemž dotace z Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu činí šedesát milionů,“ sdělil 
Miroslav Houška (KDU-ČSL), ná-
městek hejtmana Kraje Vysočina 
pro ekonomiku, dopravu a silniční 
hospodářství.

Na obchvat se přemístí tran-
zitní doprava, která mířila přes 

městys. Tím pádem se zvýší bez-
pečnost chodců, sníží se hluková 
a emisní zátěž. Zároveň se zlepší 
dostupnost Pacovska a dálnice D1. 
Řidiči tak budou mít komfortněj-
ší a bezpečnější jízdu a zároveň 
ušetří čas.

Výstavba je součástí postup-
né modernizace krajské silnice 
II/128, která vede od Pacova přes 
Salačovu Lhotu a Lukavec až 
k hranicím Středočeského kraje.

„Na obchvat bude navazovat 
rekonstrukce tři kilometry dlouhé 
silnice mezi Lukavcem a obcí 
Nové Práchňany. Zároveň bu-
dou zrekonstruovány tři mosty,“ 
upřesnil Miroslav Houška. 

� PAVLA�PETRŮ

Potřebný obchvat pomůže dopravě v této nejzápadnější části Kraje Vysočina. FOTO: JAROSLAV LOSKOT 

Mladým lidem nejsou příběhy sousedů lhostejné

Studenti středních škol na Vyso-
čině se proměnili v novináře, his-
toriky, a dokonce závodníky, kteří 
se pídí po minulosti nejen svých 
předků. Díky spolupráci neziskové 
organizace Post Bellum a Kra-
je Vysočina se účastní několika 
projektů, které připomínají českou 
minulost.

Do aktivit se nejdříve zapo-
jilo Gymnázium Třebíč, které 
každoročně organizuje Běh 
pro paměť národa na podporu 
projektu Paměť národa. Po-
slední ročník se konal na konci 
května v třebíčském Libušině 
údolí. Přišlo 159 běžců, kteří si 
připomněli 80. výročí atentátu 
na Heydricha. 

„Běžci si na prsa připnuli nejen 
jména hrdinů, ale i vzkazy – „bě-
žím za dědu, který neměl nohy“, 
nebo „běžím za svobodu pro 

všechny“. Myslím si, že je důležité 
dostat příběhy pamětníků k mla-
dým lidem, jako jsme my. Naše 
generace musí vědět, co tito lidé 
zažívali,“ myslí si předseda stu-
dentského parlamentu třebíčského 
gymnázia Adam Daniel Krotký. 

Institut pro paměť národa
Letos v červnu navštívil radní 

pro oblast školství Jan Břížďala 
(Piráti) spolu se žáky třebíčského 
gymnázia pardubický Institut pro 
Paměť národa. „Post Bellum právě 
zvažuje, že předloží nabídku pod-
pořit vznik podobného institutu 
přímo v Kraji Vysočina. Současně 
má ředitel jihlavského gymnázia 
zájem, aby i jeho gymnázium 
začalo organizovat Běh pro paměť 
národa v Jihlavě,“ nastínil další 
možnosti rozšíření projektu Jan 
Břížďala.

Zpracování příběhu pamětníka
Letos se díky participaci Kraje 

Vysočina zapojili do projektu 
nadace Příběhy našich sousedů 
studenti Gymnázia a SOŠ v Mo-
ravských Budějovicích. Celkem 
žáci ze všech vysočinských okresů 
zpracovávali pro Paměť národa 
příběhy 32 pamětníků. Loni kraj 
podpořil práci studentů na gym-
náziích v Třebíči a v Havlíčkově 
Brodě. 

„Celý projekt považuji za 
obrovskou příležitost dozvědět se 
informace o historických událos-
tech z první ruky a zcela autentic-
ky. Měla jsem možnost setkat se 
s Tomášem Holendou, nesmírně 
zajímavým člověkem s ještě za-
jímavějším životním příběhem,“ 
popsala studentka Adéla Havlíčko-
vá z Havlíčkova Brodu. 

� PAVLA�PETRŮ

Každoroční Běh pro Paměť národa organizují žáci z třebíčského gymnázia. Jeho výtěžek umožní zdokumentovat osudy politických vězňů, válečných veteránů, 
obětí holokaustu, disidentů a všech bojovníků za svobodu. FOTO: GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

Pokračování Milostivého léta 
s pořadovým číslem dva startuje 
v září a potrvá tři měsíce. Ti, kteří 
uvízli v dluhové pasti, budou mít 
opět možnost splatit pouze jistinu, 
tedy původní dluh, a jednorázový 
poplatek exekutorovi. 

Veškeré úroky, poplatky advo-
kátům či penále, které mnohdy 
mnohonásobně převyšují výši pů-
vodního dluhu, jim budou odpuště-
ny. Podmínkou využití Milostivého 
léta II je zahájení soudně vymáhané 
exekuce před 28. říjnem 2021. Ta 

musí být vedená pro dluh u ve-
řejnoprávního subjektu. Na webu 
milostiveleto.cz si můžete zkontro-
lovat, zda se na vaši exekuci Milos-
tivé léto vztahuje. Dotazy můžete 
konzultovat na telefonní informační 
Help lince 770 600 800.

Pro bezplatnou konzultaci 
a pomoc lze využít i velice dobře 
fungující síť regionálních občan-
ských poraden, které se věnují 
individuálnímu řešení dluhů. Více 
na vysocinapecuje.cz.
 EVA FRUHWIRTOVÁ
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Martin Mrkos
(STAN+SNK ED)
zastupitel 
Kraje Vysočina 

Užili jste si léto: u moře, doma nebo na chalupě?
Dva měsíce letních prázdnin jsou pomalu za námi 

a každý je prožil podle svého. Někdo vyrazil k moři, 
jiný na chalupu a další si užíval volné dny doma, třeba 
s výlety do blízkého i vzdáleného okolí. Ať už jste to měli 
jakkoliv, věřím, že jste se nenechali odradit těžšími časy 
a léto jste si užili naplno. 

S těmi těžkými časy se na krajské i celostátní politické 
úrovni snažím něco dělat a pomáhat, kde to jde. Aktivně 
předkládám návrhy na pomoc lidem, zasazuji se o plošné 
snížení DPH na paliva (nějak do práce dojet musíme) 

a energie (při svíčkách je to romantika, ale celý týden 
už je trochu moc), což by nám všem v této době nejvíce 
pomohlo. To samé nemůžeme říct o virtuálním deštníku 
proti drahotě, který předkládá vládnoucí koalice. 

Kromě paliva jsme na místo naší dovolené potře-
bovali dojet a skvělé je, když můžeme využít opravené 
a komfortní silnice. Mrzí mě, že ani po dvou letech 
vládnutí nedokázalo současné krajské vedení úspěšně 
dotáhnout k realizaci obchvat Jihlavy, a vlastně ani 
nevím o žádném novém projektu, se kterým by přišlo 
a který by nezůstal po nás – minulém vedení. Mám 
trochu obavy, že jim to vyhovuje. 2,4 mld., které zůstaly 
v padlé Sberbance, jsou v nedohlednu, tak si raději bu-
deme hrát na mrtvého muže, vše odkládat a posouvat, 
jenže to Vysočině nepomůže…

Užijte si konec léta, září, a pokud vás bude zajímat 
dění na Vysočině, můžete mě sledovat například na 
Facebooku, nebo mi napsat, co vás trápí, případně za 
mnou zavítat do regionální poslanecké kanceláře – 
každé pondělí jsem v centru Havlíčkova Brodu.

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec  
a zastupitel  
Kraje Vysočina 

NÁZORY ZASTUPITELŮ

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

Propojování
Letošní jaro a léto opět ukázaly, že počasí se 

změnilo. Dlouhé periody horka a sucha zapříčinily 
polovyschlá koryta řek a potoků, vyprahlá pole, suché 
louky a na požár náchylné lesy. Je to projev probíhající 
klimatické změny. A to se nechci pouštět do debaty, zda 
příčinou je člověk nebo přirozený vývoj, byť z vědec-
kých dat a statistik plyne jednoznačný závěr, se kterým 
se ztotožňuji. To, že určitá část populace podléhá 
alternativním výkladům světa skrz různé konspirační 
a dezinformační zprávy a nepřipouští si nepříjemnou 
realitu, je také fakt. Proto je na místě podpořit a zatles-
kat snaze našeho kraje propojit se v oblasti vodárenství 
se sousedním Jihomoravským krajem. Vzniká studie, 

která bude řešit výhledové propojování vodárenských 
soustav a skupinových vodovodů, které by měly tvořit 
robustní systém zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
v nadregionálním a regionálním měřítku. Tedy krajů 
Vysočina a Jihomoravského. Je to koneckonců naděje 
pro obce, které již dnes nedostatkem vody v obdobích 
sucha trpí. Osobně to vnímám jako velice vizionářský 
a prozíravý krok. Krok, který už měl před lety řešit stát 
na celostátní úrovni. Bohužel ten, kdo takové iniciativě 
měl dát jasný směr a řekl, že „to zařídí“, ve skutečnosti 
zařizoval úplně jiné věci, stal se jen dotačním šíbrem 
a covidovým podvodníkem (ano, pro méně bystré, je 
to AB). Bez vody prostě není života, bez ní by nemohli 
existovat ani legendární „motýle“. Držím krajským 
úředníkům i radnímu pro životní prostředí palce, aby 
se časem studie přetavila do reality. I když to bude stát 
ranec, adaptace na klimatickou změnu nebude levná. 
Věřím, že tento počin bude i inspirací pro úředníky 
a politiky odpovědné za oblast propojování kraje 
v dopravě s Jihomoravským krajem. Minimálně severo-
východ kraje, okres Žďár nad Sázavou nebo Třebíčsko 
o to dlouhodobě stojí, být zapojeni do integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje. 

Miloš Vystrčil
(ODS + STO)
předseda Senátu  
a zastupitel Kraje Vysočina

Není průzkum jako průzkum
„Zjistili jsme, že většina lidí v Česku dává přednost 

chůzi před jízdou na kole nebo autem. Zjistili jsme, 
že cyklistika je na vzestupu a počet cyklistů a obliba 
cyklotras stále roste. Zjistili jsme, že lidé stále dávají 
přednost automobilové dopravě před chůzí pěšky 
nebo jízdou na kole.“ 

Tato tři různá tvrzení můžete klidně uslyšet nebo 
číst v průběhu jednoho týdne a může dokonce platit, 
že všechna tři zjištění byla pro dané místo a daný 
okamžik, ve kterém zjišťování většinového názoru 
probíhalo, pravdivá. Problém bývá v tom, že při 
bližším zkoumání zjistíte, že první zjišťovací průzkum 

(anketa) proběhl na srazu turistů, druhý při slavnost-
ním otvírání nové cyklostezky a třetí průzkum (anke-
ta) byl realizován při slavnostním startu tradičního 
automobilového závodu.

Zkrátka a dobře, pokud současně s výsledkem 
ankety nebo průzkumu není sděleno, kde a jakým 
způsobem byly prováděny, je daná informace téměř 
bezcenná. 

Proto prosím buďme při poslechu a četbě všech 
těch zaručených zpráv a zjištění o výsledcích různých 
anket či průzkumů obezřetní a berme je s rezer-
vou, a pokud je to možné, vždy se ptejme nebo se 
zajímejme o to, kdo a za jakých podmínek průzkum 
či anketu realizoval. 

Systém anketní otázky jednomu, maximálně 
dvěma nebo třem náhodně vybraným kolemjdou-
cím a následné zobecnění odpovědí jako obecně 
platné skutečnosti či názoru je opravdu až nebez-
pečný, neboť může vést k naprosto mylným závěrům 
a v důsledku i náladám. Mějme to prosím na paměti 
a zbytečně při čtení různých anket příliš ani nejásej-
me, nebo naopak ani nepropadejme pesimismu.

Roman Pašek 
(PIRÁTI)
zastupitel  
Kraje Vysočina

Živá kultura opět žije
Živá kultura patřila během covidové pandemie mezi 

nejvíce zasažené oblasti. Zavřely se hudební kluby, gale-
rie i divadla. Filmové a jiné festivaly musely svůj program 
upravovat a posouvat termíny konání, případně tam, kde 
to bylo možné, experimentovat s novými formáty. Živá 
kultura zkrátka málem umřela. Mám proto obrovskou 
radost, že letošní jaro i léto nám ukázalo, že může znovu 
ožít. Kultura je odvětvím, do kterého tradičně neplyne 

mnoho finančních prostředků, podpora z veřejných 
zdrojů bývá nejistá. Většina kulturních organizátorů jsou 
nadšenci, kteří se ke svému oboru po dlouhé pauze s ra-
dostí vrátili. A na akcích, které se jim po uvolnění situace 
podařilo uspořádat, je to znát. Celé jaro i léto na Vysočině 
tvořili a stále tvoří neskutečně pestrou nabídku. Ať už 
jde o velké zaběhnuté hudební festivaly, nebo komorní 
slam poetry, vybrat si může kdokoliv. Za to všechno patří 
lidem od kultury obrovské díky.

Kraj Vysočina kulturu dlouhodobě podporuje 
prostřednictvím programů Fondu Vysočiny a nemálo 
měst a obcí lokálním pořadatelům pomáhá obdobným 
způsobem. Závěrem si dovolím lehce apelovat na 
obecní zastupitelstva. Podporujte kulturní akce. Vytváří 
identitu vašich obcí, jsou důležité pro obživu mnoha 
lidí, podporují cestovní ruch a generují řadu dalších 
příležitostí. Třeba i těch pracovních, díky kterým se do 
našeho regionu vracejí mladí lidé.

Eva Nováková
(PIRÁTI)
zastupitelka  
Kraje Vysočina

Proč je v politice důležitá široká reprezentace
Téma rovného zastoupení žen, mladých lidí a lidí 

s různou životní zkušeností v politice se ve veřejné deba-
tě objevuje už dlouho, stejně jako téma široké participace 
veřejnosti na tvorbě politik. Někdy však z diskusí vypadá-
vají důvody, proč jsou participace a rovné zastoupení dů-
ležité a proč bychom o ně měli jako společnost usilovat.

Hlavní úlohou politiky je vnímat potřeby různých 
skupin a snažit se o nalezení přijatelného řešení, které 
tyto potřeby zohledňuje. Ty jsou samozřejmě někdy 

i protichůdné. Některé ale z diskuse vypadávají zcela, 
protože jejich nositelům chybí adekvátní zastoupení. 
V nejvyšších patrech politiky je stále méně než čtvrtina 
žen, podobně podprůměrné je i jejich zastoupení ve sta-
tutárních městech. Podíl mladých do 39 let je také nižší 
než v populaci – přes 33 % oprávněných voličů z této 
věkové skupiny reprezentuje pouze 17 % poslanců.

Dopad to má právě na řešení témat, která jsou 
důležitá pro ženy nebo mladé lidi – ať je to dostupná, 
udržitelná a kvalitní veřejná doprava, opatření zaměře-
ná na zmírnění klimatické krize, usnadnění podmínek 
pro pečující nebo důraz na kvalitní školství, které si 
uvědomuje i svou sociální a preventivní funkci, stejně 
jako důležitost kvalitních vztahů, emocionálního vývoje 
a potřeb dětí.

Blíží se komunální volby, které jsou příležitostí, jak 
mohou voliči a voličky toto nerovné zastoupení změnit. 
Doufám, že si i Vy ve Vaší obci vyberete a 23. nebo 24. září 
k volbám přijdete.

Karel Dvořák 
(KSČM)
zastupitel  
Kraje Vysočina

Jaký nás čeká podzim?
Prázdniny vždy utečou jako voda a návrat ke 

každodenním povinnostem je neodvratný. Někdo 
odpočítává dny proto, že se na změnu těší, někdo by 
letní režim rád prodloužil. Letos také proto, že obavy 
o cenu energií jsou s podzimním ochlazováním v pří-
rodě stále žhavějším tématem ve společnosti. Těch 
nepříjemných témat je více. Lidé pochopitelně čekají,
že nová vedení obcí po zářijových volbách budou při 

řešení jejich problémů nápaditá, rychlá a vstřícná. Prá-
vě nyní, při chystání svých volebních programů, musí 
politické strany, jejich různé koalice a sdružení ladit 
své noty velmi opatrně. To, co se nepodařilo zvládnout 
dosud v době mimořádného blahobytu, nelze nadále 
slibovat. Nepomůže ani politický turizmus, převlékání 
kabátů, schovávání se za nápaditými názvy kandi-
dátek a různé jiné fígle. Nemůže platit průpovídka, 
že slibem nezarmoutíš. Nové zastupitele čeká jen 
tvrdá práce, možná více nešťastných, nespokojených 
a agresivních občanů. Všem kandidátům do zastu-
pitelstev přeji ve volbách úspěch a po případném 
zvolení zdravé a neutuchající nadšení. Všechny nás 
v září čeká těžký úkol. Musíme si vybrat jen ty nejlepší 
z nejlepších.

Radek Černý 
(ODS + STO)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

Člověk člověkem
„Má-li se však člověk státi člověkem, musí býti 

vzděláván,“ Jan Amos Komenský, Didaktika velká. 
Ševče, drž se svého kopyta, ortopede, skalpelu! Držím, 
ale tentokrát, se začátkem školního roku, si dovo-
luji říznout svojí představou do materie vzdělávání. 
Tedy: škola by měla být více průvodcem, rádcem 
a pomocníkem, méně otrokářem. Mít přehled ano, 
ale memorovat jen s nezbytnou mírou. Odtrhnout se 
od setrvačníku (ne)uvažování, že „takhle se to dělalo 

vždycky“. A tolik zbytečné teorie a v životě nepouži-
telného balastu. Na druhou stranu např. nároků na 
úroveň znalosti cizích jazyků zřetelně ubývá. Důležité 
jsou schopnosti samostatného úsudku, orientace 
v nekonečném množství dnes snadno dostupných dat 
a informací. Umět najít cestu k pramenům, ověřovat, 
srovnávat, třídit, nacházet souvislosti, zapojit kritické 
myšlení a neopakovat stejné chyby. Obhájci drilu 
tvrdí, že je to proto, aby se žáci naučili učit. Ano, umění 
učit se je cenné a důležité, ale proč to praktikovat na 
látce z 19. století, než na výzvách doby současné? Do-
kázat spojit nevyhnutelné s užitečným. Jistěže, škola 
nemůže být jen potěšením a zábavou, ani jenom hrou. 
Neprospěje absence řádných návyků a disciplíny. 
Vždyť nejde jen o vědomosti, ale pomáhá formovat 
mladého člověka hodnotově, osobnostně a sociálně 
na celý život. Vy všichni školou povinní, a to na obou 
stranách katedry, přeji Vám radostnou a smysluplnou 
docházku bez covidových protivenství!

Nejdřív zrušíme EET a pak semafory?
Současná vládnoucí koalice začíná podporovat 

šedou ekonomiku. Na základě vládního návrhu 
a s podporou koaličních hlasů prošlo koncem června 
ve sněmovně, přes náš opoziční nesouhlas, prvním 
čtením zrušení elektronické evidence tržeb, a to bez 
náhrady. Její zavedení nás stálo nemalé peníze, ale 
nakonec se podařilo na jedničku. Výsledkem bylo 
narovnání podnikatelského prostředí, vyšší příjmy 
do státního rozpočtu a také vyšší mzdy přede-
vším v pohostinství. Navíc nebylo nutné zatěžovat 

transparentně fungující a poctivé podnikatele namát-
kovými daňovými kontrolami. 

Když budeme mluvit v číslech, jen za rok 2017 stát na 
DPH v souvislosti se zavedením EET od podnikatelských 
subjektů vybral 4,7 mld. Kč, nepočítaje odvod na dani 
z příjmu. V každém případě se u EET za jeho krátký život 
prokázala ekonomická životaschopnost a pozitivní přínos 
pro veřejné finance. Zajímavým vedlejším efektem bylo 
rozšíření míst umožňujících bezhotovostní formu úhrady. 

Zbývá si tedy položit otázku, komu a čím má zrušení 
elektronické evidence tržeb posloužit. Snaha vlády Petra 
Fialy o zrušení EET zcela postrádá logické opodstatnění 
a na první i druhý pohled se zdá, že zrušení je primárně 
určeno spekulantům a nepoctivcům. Pokud bude vláda 
Petra Fialy pokračovat v tomto duchu, v příštím roce 
bychom se mohli dočkat návrhu zákona na zrušení 
semaforů, protože jsou drahé, spotřebovávají mnoho 
energie a jsou velice nákladné na údržbu. Navíc jsou 
matoucím a nadbytečným prvkem, protože je všem 
řidičům známo pravidlo pravé ruky.

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec  
a zastupitel  
Kraje Vysočina 

Marie Dudíková 
(KDU-ČSL)
zastupitelka  
Kraje Vysočina 

Komu vadí zeleň?
Řečeno slovy klasika české literatury Bohumila 

Hrabala – „neuvěřitelné se stalo skutkem“. V době, 
kdy bojujeme s globálním oteplováním, kdy celá 

společnost i jednotlivá města přijímají adaptační 
strategii na změny klimatu, kdy stále sílí volání po 
zachování alespoň zbytků zeleně v lidských sídlech, 
se najde někdo, komu zeleň vadí. Nevěříte? Bohužel, 
není to apríl ani silvestr, ale smutná pravda. O to 
smutnější, že tím „někým“ není nikdo jiný, než váže-
ná instituce – Národní památkový ústav v Telči. Už 
možná tušíte, že řeč bude o druhém největším městě 
Vysočiny, o Třebíči. Rozsáhlá revitalizace zdejšího 
Karlova náměstí se pomalu chýlí ke konci. Jedno 
z největších náměstí v České republice tak brzy za-
čne sloužit svým občanům v celé své kráse. Ve snaze 
oživit centrum a co nejvíce zpříjemnit pobyt lidí na 

něm zde město vysadilo, oproti původnímu plánu, 
o deset stromů navíc. Dobrá zpráva? Omyl! Tento 
„prohřešek“ nejen že slovutným památkářům vadil, 
ale na jejich podnět má připravit Třebíč o třičtvrtěmi-
liónovou dotaci z Ministerstva kultury na regeneraci 
objektů v památkové zóně města. A zdůvodnění 
tohoto verdiktu? Není prý historicky doloženo, že 
zde v minulosti tolik stromů bylo… Dolní stranu ná-
městí, za jehož historický ráz památkáři tak usilovně 
bojují, protíná silnice s asfaltovým povrchem. Ne-
mohu se ubránit otázce: Kde našel památkový ústav 
doklad, že zde v minulosti asfaltová vozovka byla?! 



Podařilo se v kapli zachránit 
původní vnitřní vybavení? 

Většina mobiliáře je originál. 
Restaurátoři doplnili pouze zlom-
ky plastik, které se nedochovaly, 
a odpadlé štuky výzdoby stropů. 
U varhan vytvořil restaurátor 
Dalibor Michek přesnou kopii ně-
kterých částí nástroje, které byly 
natolik poškozené, že by znemož-
nily jeho plnou funkčnost. Nyní 
varhany rozeznívá především Petr 
Žák, hlavní varhaník Želivského 
kláštera.
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Kaple na hradu Kámen prošla po 
345 letech kompletní obnovou

V létě se první návštěvníci 
podívali do nově opravené 
kaple Panny Marie Bolestné, 
která je součástí areálu 
hradu Kámen. Zchátralou 
památku zachránil Kraj 
Vysočina. Rekonstrukce 
trvala tři roky a vyšla 
na 22 milionů korun. 
Hrad Kámen má ve své 
správě Muzeum Vysočiny 
Pelhřimov v čele s ředitelem 
Ondřejem Hájkem. 

ROZHOVOR S ONDŘEJEM HÁJKEM

Med z Vysočiny je sázkou na jistotu, nejvíce včelstev je na Třebíčsku

Ondřej Hájek před hlavním oltářem z konce 17. století. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Bude mít kaple i jiné využití, 
než jsou návštěvy turistů?

Určitě ano. Je to krásný prostor 
pro pořádání koncertů a dalších 
kulturně-společenských akcí. 

V jakém je stavu je hrobka, 
která je součástí kaple? 

Hrobku jsme jen vyčistili, byl 
proveden odborný antropologický 
a archeologický průzkum ostatků. 
Další zásahy nebyly nutné, neboť 
ji naši předci vybudovali v jílovém 
podloží, které není porušené, a tak 
do ní neproniká spodní voda. 

Bude hrobka přístupná 
veřejnosti?

Hrobka je ve své podstatě 
prostá obdélná místnost zaklenu-
tá valenou klenbou, je zcela bez 
výzdoby, a proto není nikterak 
atraktivní. Z toho plyne, že nebude 
nikdy přístupná, znemožňuje to 
i způsob uložení rakví. V kryp-
tě bylo uloženo dvanáct nových 
rakví opatřených štítky se jmény 
a datací jednotlivých zemřelých. 
Je mezi nimi i zakladatel hrobky 
Jan Kryštof Malovec. Na podzim 

budou ostatky, vyzdvižené při prů-
zkumu hrobky, pietně uloženy do 
jednotlivých rakví a hrobka bude 
uzavřena. 

Jaký je zájem turistů 
o prohlídky hradu Kámen 
a nově opravené kaple?

S ohledem na situaci návštěv-
nosti památek v době po pandemii 
Covidu-19 musím konstatovat, že 
se pozvolna počty návštěvníků vra-
cejí na počty před pandemií. Tento 
trend je patrný i v návštěvnosti 
kaple Panny Marie Bolestné, již 
vidělo v prvním měsíci od otevření 
na čtyři stovky návštěvníků a čísla 
z počátku měsíce srpna ukazují 
mírný nárůst návštěvnosti. 

Plánuje Kraj Vysočina jako 
majitel hradu pokračovat 
v rekonstrukcích hradního 
areálu?

Čeká nás generální oprava 
samotného hradu včetně vybudo-
vání nových expozic věnovaných 
jednostopým motorovým vozidlům 
a historickému vývoji hradu. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Co do počtu včelařů si Česká re-
publika drží prvenství v celé Evro-
pě. Podle statistiky se chovu včel 
v Česku věnuje přes 66 tisíc lidí, 
kteří mají přes sedm set tisíc včel-
stev. Na Vysočině je v jednotlivých 
okresech od 738 do 1300 chova-
telů a průměrně v každém z nich 
žije 12 tisíc včelstev.

„Kraj Vysočina se prezentuje 
svým zemědělským zaměřením 

a včelaření je tu tradičním obo-
rem, proto má velký počet včelařů 
na svém území,“ sdělil radní Kraje 
Vysočina pro oblast zemědělství 
a životního prostředí Pavel Hájek 
(STAN+SNK ED).

Podpora spolků
Krajští zástupci spolkovou 

činnost včelařů pravidelně sys-
tematicky finančně podporují 

Úly na terase Krajského úřadu Kraje Vysočina, kam byly umístěny v květnu 2020. FOTO: KV

Okres v roce 2021 Chovatelé Včelstva
Jihlava 738 8314

Třebíč 1024 15091

Žďár n. Sázavou 1307 13891

Havlíčkův Brod 991 11808

Pelhřimov 910 10610

Celkem 4970 59714

Přibývá osob s autismem.  
Potřebují individuální péči

70 dětí absolvovalo Mladou univerzitu 
Waldviertel – Vysočina

Na Vysočině žije přes šest 
set dětí i dospělých s diagnózou 
autismu. „Několik let budujeme 
síť zařízení umožňujících začle-
nění osob s autismem do běžného 
života. Cítí se bezpečně v men-
ších zařízeních komunitního typu 
s individuálně přizpůsobenou 
nabídkou aktivizačních služeb,“ 
přibližuje krajský radní pro 
oblast sociálních věcí Jan Tou-
rek (KDU-ČSL). Kraj Vysočina 
plánuje kapacity transformova-
ného bydlení přizpůsobené pro 
autisty nově vybudovat v Domově 
Černovice, Lidmaň – v Kamenici 
nad Lipou a dalším objektu, který 

se hledá. Vznikne tak dvacet 
nových míst v přizpůsobených 
domácnostech. 

Společné setkání neformálních 
pečujících

Pro rodinné příslušníky a další 
neformální pečující připravi-
li krajští úředníci dvoudenní 
setkání s možností stálé služby 
asistentů. Využili konzultace 
s psychologem i sdílení zkušenos-
tí a starostí s ostatními rodinami. 
Zájem byl tak velký, že pokračo-
vání je naplánováno na začátek 
října. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Mladí lidé z Česka, Slovenska a Ukrajiny strávili nabitý týden na osmnáctém ročníku Letní žurnalistické 
školy v Havlíčkově Brodě. Studenti si vyzkoušeli novinářskou práci, natáčeli a stříhali reportáže, učili se 
pracovat s informacemi a také fotit. Na odpoledních a večerních debatách se věnovali Rusku, jeho cho-
vání a médiím, ženám v politice, ruské agresi proti Ukrajině a své zkušenosti přijeli předat i absolventi 
školy, kteří působí ve světě médií nebo v marketingu. Díky spolupráci s Krajem Vysočina absolvovali 
letní školu také studentky ze Lvova a Ivano-Frankivsku. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Letní žurnalistická škola  
v Havlíčkově Brodě

z krajského rozpočtu už od roku 
2013 a prostřednictvím darů 
obdržely spolky téměř 4 milio-
ny korun. Díky tomu pořádají 
soutěž Zlatá včela nebo výroční 
oslavy v jednotlivých regionech. 
Kraj také počítá se zopakováním 
projektu s názvem Preventivní 
vyšetření moru včelího plodu ze 
vzorku měli.

„Ve svém volném čase se členo-
vé spolků věnují nejen včelařské 
praxi, ale také předávání zkuše-
ností a znalostí další generaci. 
Jimi odváděné práce i vzájemné 
spolupráce si velmi vážíme,“ po-
děkoval Pavel Hájek. 

V roce 2019 měl dokonce Kraj 
Vysočina prvenství v přepočtu 
včelstev na tisíc obyvatel v porov-
nání s ostatními kraji.
� PAVLA�PETRŮ

Prázdninový kemp pro mládež 
z Česka a Rakouska se konal 
po třinácté v Dolním Rakousku 
a na Vysočině. Děti ve věku 11 až 
14 let zakončily srpnový týden 
akademickou slavností v Raabs 
an der Thaya.

„Projekt Mladé univerzity, 
kterou společně pořádá Dolní 
Rakousko a Kraj Vysočina, je 
příležitostí pro mladé lidi, jak 
poznat cizí kulturu, zvyklosti, 
poznat nová místa i zdokona-
lit se v cizím jazyce. Společný 
program, sportovní aktivity, 
zajímavé přednášky i odpočinek 
vytvářejí prostor, kde se děti učí 

komunikovat, ať už v němčině 
nebo angličtině, přirozeně ztrácí 
ostych a rozšiřují si vlastní ob-
zory,“ sdělil náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast kul-
tury a památkové péče Roman 
Fabeš (STAN+SNK ED).

Program letošního ročníku se 
nesl v duchu Náš pestrý svět. Na 
české straně začínal v Jihlavě, 
pokračoval ve Stanici Pavlov, 
v ateliéru Střední umělecko-prů-
myslové školy Jihlava-Helenín 
a havlíčkobrodské Galerii vý-
tvarného umění. Nechyběla ani 
kulinářská akademie. 
� PAVLA�PETRŮ
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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

Uzávěrka příštího čísla je 15. září 2022 a distribuce plánovaná od 26. září 2022. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Vít Vrbický, vrbicky@regvyd.cz, 603 786 170, www.regionalnivydavatelstvi.cz

Přijďte se poradit s ČEZ specialistou  
na pobočku České pošty!

Nevíte jak  
na energie?

www.ceskaposta.cz/cez

Vaše nejbližší pobočka:

Masarykovo náměstí 4321/8, 586 01 Jihlava
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Soukromá střední škola  
pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12  Obrataň

Dálkové studium v oborech:

4 leté dálkové studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
✓ Sociální činnost
✓ Ekonomika a podnikání

2 leté nástavbové studium:

✓ Podnikání (stačí mít výuční list)

2 leté zkrácené studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výuka probíhá 1 víkend do měsíce

Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

› studium pro asistenta pedagoga
› studium pedagogiky volného času
›  studium pedagogiky 

- učitel odborných předmětů 
- učitel praktického vyučování 
- učitel odborného výcviku 
- učitel uměleckých odborných předmětů 
- učitel jazykových škol

Webové stránky:
www.sspobratan.cz
E-mail: sekretariat@sspobratan.cz 702 076 909, 724 268 963 
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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.

Uzávěrka příštího čísla je 15. září 2022 a distribuce plánovaná od 26. září 2022. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Vít Vrbický, vrbicky@regvyd.cz, 603 786 170, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti 
odboru dopravy a silničního hospodářství
s místem výkonu práce Žižkova 1882/57, Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• základní orientaci v problematice zajišťování dopravní obslužnosti kraje
• znalost Plánu dopravní obsluhy území Kraje Vysočina pro období 2022 – 2026
• schopnost zpracovávat odborné analýzy v oblasti dopravní obslužnosti
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost a spolehlivost dobrou znalost 

běžného kancelářského software (MS Office, internet)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové 

vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou: 
• znalost území okresu Jihlava, případně okresu Pelhřimov
• znalost koncepčních materiálu VDV, www.idsvdv.cz

nabízíme: 
• perspektivní pozici
• pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou
• zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• pozici vhodnou i pro osoby s pohybovým zdravotním postižením 
• pozici vhodnou i pro absolventy

Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovatel�obdržel�nejpozději�dne�16. 9. 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. 

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

úřednice/úředník na úseku investic
odboru dopravy a silničního hospodářství
s místem výkonu práce Žižkova 1882/57, Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu 
stavebního nebo technického směru 

• velmi dobrou orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby
• znalost zákona č. 13/1997 Sb., zákona č. 183/2006 Sb., zákona č. 134/2016 Sb., 

zákona č. 129/2000 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, časovou flexibilitu a odpovědný 

přístup k plnění úkolů
• schopnost systémové práce a řešení problémů
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové 

vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou: 
• zkušenosti v činnostech investorsko-inženýrské přípravy a řízení staveb v oblasti 

dopravního stavitelství
• orientace v problematice BIM (Building Information Modeling)

nabízíme: 
• perspektivní pozici
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru je možné od ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovatel�obdržel�nejpozději�dne�12. 9. 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 správy realit/investic
odboru majetkového, 2 pozice
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
• 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: 
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovat�obdržel�nejpozději�dne�19. 9. 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 veškeré personální inzerce je k dispozici na www.kr-vysocina.cz v sekci volná místa.

Obec Třeštice na Jihlavsku se 173 obyvateli nově zdobí titul Vesnice roku Kraje Vysočina 2022, což znamená, že bude region zastupovat v celostátním 
kole. Celkem o regionální zlatou stuhu bojovalo 15 obcí a městysů z Kraje Vysočina. Zlatou stuhu pro vítěze drží hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, 
diplom starosta Třeštice Martin Kodys. FOTO: LIBOR BLAŽEK

Léto na Vysočině

Tři desítky dílen a třináct českých výrobců nabídl šestnáctý ročník festivalu 
Hračkobraní, který se konal v půli července na zámku v Kamenici nad Lipou. 
Po tři dny mohly tisíce dětí i dospělých obdivovat výrobky ze dřeva, kovu, 
látek nebo keramiky. Letos tam zavítal například výrobce elektrických 
mašin, Merkuru nebo krasohledů.

Sedmý ročník telčského srazu veteranistů Mezi dvěma branami přivedl 
po začátku prázdnin na start 46 automobilů a osm motocyklů. Přehlídky 
a vyjížď ky se můžou účastnit jen stroje vyrobené do roku 1939. Nejstarším 
letošním unikátem byl Buick z roku 1911, který měl dřevěnou karoserii. 
Kromě Telče se účastníci vydali do letohrádku sv. Vojtěcha u Počátek 
a také na nedaleký hrad Roštejn.  FOTO: 2X JAROSLAV LOSKOT

Oživené židovské město v Třebíči přilákalo v polovině července stovky 
návštěvníků. Po dvou letech se třídenní kulturně-historický festival vrátil 
v plné síle. Uličky židovské čtvrti zapsané na seznam UNESCO zaplnili 
prvorepublikoví četníci, flašinetář, hudební kapely, tanečníci a divadelníci. 
Tradičně velký zájem byl o kostýmované prohlídky Domu Seligmana Bauera 
v podání třebíčského divadelního souboru Ampulka. FOTO: BARBORA JAHODOVÁ

O předposledním srpnovém víkendu se milovníci koňů sešli v Humpolci 
na finále 57. ročníku Zlaté podkovy Kraje Vysočina. Na programu opět 
nechyběly drezurní zkoušky, maraton spřežení, průvod jezdců a nedělní 
parkur. První místo ve všestrannosti, které do poslední chvíle nebylo jasné, 
nakonec obsadila Diana Lochmanová s jedenáctiletým valachem Simonem. 
FOTO: KRAJ VYSOČINA

Vesnice roku Kraje Vysočina

Atmosféra první republiky Zlatá podkova 2022

VIDEO NA WEBU
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