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Blíží se další Gurmet den 
s Krajem Vysočina 

EDITORIAL

Milé rodiny, seniorky a senioři 
a všichni spoluobčané v našem 
kraji,

jako radní pro oblast sociálních 
věcí se starám o sociální služby, 
které pomáhají těm, jež se dosta-
nou do nepříjemné zdravotní či 
sociální situace. Mojí snahou je, 
aby tyto služby byly dostupné na 
celém území Kraje Vysočina a aby 
jejich kvalita neustále stoupala. 
Jde mi také o lidskost a laskavost, 
se kterými musí zaměstnanci 
v sociálních službách ke klientům 
přistupovat. Často jsou jediní, 
koho hlavně senioři mají a s kým 
se vídají.

Důležitou oblastí v mé práci je 
také rodinná a seniorská politika, 
ve které se zaměřuji na funkční 
rodiny a aktivní a samostatné 
seniory. Vím, že fungující rodina 
není samozřejmostí a je třeba na 
ní pracovat. Stejně tak se musí na 
svém aktivním a samostatném 
žití podílet senioři a dělat vše pro 
dobrou kondici a pozitivní mysl. 
A v tomto bychom vám všem rádi 
pomohli. Budeme se snažit pro 
vás připravovat takové aktivity, 
které vás budou motivovat do dal-
šího vzdělávání, aktivního trávení 
volného času či zdravého život-
ního stylu. Zaměříme se na vás 
občany, na spolupráci s rodinný-
mi a seniorskými organizacemi 
a v neposlední řadě na spolupráci 
s obcemi, které v rodinné a se- 
niorské politice hrají nejdůležitěj-
ší roli. Komunitní život, setkávání 
a sdílení v místě bydliště je pro 
spokojené žití rodin i seniorů to 
nejdůležitější.

Ve všech okresních městech 
kraje fungují Family a Se- 
nior Pointy s pestrou nabídkou 
rodinných a seniorských aktivit, 
připravujeme pro vás zajímavé 
online Rodináře Kraje Vysoči-
na zaměřené na prevenci. Pro 
odborníky realizujeme semináře 
a konference na zajímavá témata 
v oblasti rodinného a seniorského 
života. V této práci se rozhodně 
nechystáme polevit, ba naopak, 
chceme tu být pro vás a pomáhat 
vám v tom, aby se vám na Vysoči-
ně žilo dobře a spokojeně.

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

Soutěž Cihla k cihle  
zapojila týmy dětí 
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přilákaly stovky lidí  

STRANA 5

české finále mezinárodní gastronomické soutěže Trophée Mille

prezentace gastronomických oborů středních škol

porota sestavená z českých kuchařských hvězd  a francouzského michelinského šéfkuchaře

stand-up comedy Nasty a En.dru

První listopadovou sobotu 
odstartuje v jihlavském 
Cityparku další Gurmet den 
s Krajem Vysočina, jehož 
součástí bude i největší 
kuchařská show na Vysočině. 

Odehraje se tu druhé české finá-
le mezinárodní gastronomické sou-
těže žáků středních škol Trophée 
Mille. V soutěži se opět utká osm 
dvoučlenných týmů z různých škol 
z celé České republiky, které se 
úspěšně kvalifikovaly v korespon-
denčním kole. Dvojice budou mít 
za úkol připravit v improvizované 
kuchyni umístěné přímo v pasáži 
obchodního centra šest degustač-
ních porcí slaného a sladkého 
pokrmu s využitím čtveřice povin-
ných surovin – pro letošní finále 
je to bio vepřová pečeně, kysaná 
smetana, tmavý ležák a 100% ra-
kytníková šťáva. V odborné porotě 
zasednou uznávaní čeští šéfkuchaři 
Jan Horký, Ondřej Slanina, Pavel 

POŘADÍ 

V tomto pořadí budou  
školy soutěžit v republikovém 
finále soutěže Trophée Mille:
1. Integrovaná střední škola 

Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace

2. Labská střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště 
Pardubice, s. r. o.

3. Střední škola gastronomic-
ká Adolpha Kolpinga, Žďár 
nad Sázavou

4. Střední odborné učiliště 
a Střední odborná škola SČM-
SD, Znojmo, s.r.o

5. Obchodní akademie a Hotelo-
vá škola Havlíčkův Brod

6. Obchodní akademie Dr. Albína 
Bráfa, Hotelová škola a Jazy-
ková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Třebíč

7. Hotelová škola Světlá a Střední 
odborná škola řemesel Velké 
Meziříčí

8. OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava

Mareš a Tomáš Popp a známé 
cukrářky Helena Fléglová a Iva 
Roháčová. Svoji účast na českém 
finále v Jihlavě potvrdil i prezident 
soutěže Trophée Mille, vyhlášený 
francouzský šéfkuchař a držitel 
dvou michelinských hvězd Phi-
lippe Mille. Vítězný tým bude 
reprezentovat Českou republiku na 
mezinárodním finále Trophée Mi-
lle International, které by se mělo 
uskutečnit na jaře příštího roku ve 
francouzské Remeši.

První ročník soutěže Trophée 
Mille Česká republika se spolu 
s doprovodným programem pod 
názvem Gurmet den s Krajem 
Vysočina uskutečnil v Jihlavě v roce 
2019. Loňský rok bohužel konání 
kuchařského středoškolského klání 
neumožnil, ale přípravy dalšího roč-
níku soutěže běží na plné obrátky.

Přijďte si i Vy užít největší 
kuchařskou show na Vysočině! 
V sobotu 6. listopadu v Cityparku 
Jihlava!
 JITKA SVATOŠOVÁ

OKRES JIHLAVA
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Cihla k cihle a je z toho klenba
Dvoučlenné týmy dětí 
ze základních škol z celé 
Vysočiny se v polovině 
října na Střední odborné 
škole v Novém Městě na 
Moravě proměnily na den 
ve stavebníky a designéry. 

Stavba prvního kamenného  
hospice na Vysočině má zelenou

Konala se zde soutěž s názvem 
Cihla k cihle. Její název přesně 
vystihuje její podstatu. Soutěžní 
týmy dostaly za úkol z cihli-
ček a malty postavit designové 
klenby. 

K dispozici měly stavebnici 
Teifoc, která obsahuje pravé 
nepálené cihly podobající se těm 
skutečným. Spojují se pomocí 
malty, což je směs jemného písku 
a kukuřičného prášku, která je 

Stavebnice je k nerozeznání od pravých cihel a malty. Takhle staví vítězové Tadeáš a Petr. FOTO: KRAJ VYSOČINA

Do tří let by mohl zahájit 
provoz první kamenný hospic na 
Vysočině. Překážky, které musel 
kraj jako nový investor překonat, 
se podařilo úspěšně zdolat. Mi-
nisterstvo zdravotnictví vyhovělo 
požadavku Kraje 
Vysočina o změně 
podmínek pro 
získání důležité 
dotace a prodlou-
žení termínu, do 
kterého lze podá-
vat žádosti. 

„Díky našim 
prosazeným návrhům na úpravy 
se mohou o státní spolufinan-
cování stavby hospice přihlásit 
i kraje, to znamená, že inten-
zivně pokračujeme v přípravě 
výstavby kamenného hospice 
v Havlíčkově Brodě,“ potvrdil 
náměstek hejtmana pro oblast 

zdravotnictví Vladimír Novotný 
(ČSSD). 

Jednání o stavbě začínají
Na řadě je jednání s městem 

o pozemcích, příprava veřejné za-
kázky na realizá-
tora stavby a na-
stavení podmínek 
pro provozování 
hospice. „Pokud 
vše půjde podle 
plánu a všichni se 
budeme soustře-
dit na stejný cíl, 

můžeme otevřít u nás na Vysočině 
hospic koncem roku 2024,“ říká 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav 
Schrek (ODS+STO). 

S myšlenkou na vybudování 
kamenného hospice na Vysočině 
přišel spolek Mezi stromy.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Koncem roku 2024 
zahájíme provoz 
hospice v Havlíčkově 
Brodě. „

Festival vzdělávání  
Edumánie v Pelhřimově

Bubeník Etienne van Sas přivezl na festival vzdělávání bubny a dobrou náladu. FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Druhá říjnová sobota patřila 
v Pelhřimově festivalu vzdělávání 
s názvem Edumánie. 

S myšlenkou na jeho založení 
přišla před dvěma lety Iva Ma-
ciá ze sdružení Hodina H. To 
se věnuje nejrůznějším formám 
neformálního vzdělávání dětí, 
dospělých i seniorů. Po covidové 
přestávce se rozhodli pokračovat 
v dalším ročníku. Celou sobotu 
si zájemci mohli vybrat z široké 
nabídky workshopů. Chodby 

střední hotelové školy se tak 
i o víkendu zaplnily učiteli, rodiči 
i dětmi. Bubnování v kruhu bylo 
obsazeno do posledního místa, 
učitelé se zajímali o metody výuky 
v přírodě, živé vyučování matema-
tiky, nechybělo Listování, projekt 
zaměřený na podporu čtenářské 
gramotnosti a debata týkající se 
hodnocení žáků. Organizátoři 
zajistili rodičům, kteří přišli na 
workshopy, dětský hlídací koutek. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Unikátní software propojí  
čekatele na domov pro seniory

Celkový počet žádostí o umístě-
ní do domovů pro seniory neod-
povídá realitě. Někdo si totiž může 
podat více přihlášek, takže může 
být započítán několikrát. V lis-
topadu bude mít Kraj Vysočina 
takovou databázi, která sjednotí 
a ukáže skutečný počet žadatelů 
do krajských domovů.

„Vloni kraj evidoval šest tisíc 
žádostí. Při prověrce se pak zjis-
tilo, že žadatelů je z celkového 
počtu asi pětina. Nový software 

Havlíčkův Brod opět uspořádal Bramborářské dny
Chutě Vysočiny. Tak zněl pod-

titul 31. ročníku Bramborářských 
dnů, které se konaly 21. až 23. října 
v Havlíčkově Brodě. 

„Celková plocha brambor se 
snížila meziročně o 4,4 procenta. 
Odhadovaná sklizeň brambor za 
rok 2021 je 814 tisíc tun. Přesto 
zejména v jarním období budeme 
muset určité množství konzumních 
brambor dovézt ze zahraničí, pro-
tože naše soběstačnost kolísá na 
úrovni 75 až 80 procent,“ zdůraznil 
náměstek hejtmana pro oblast 

zemědělství Lukáš Vlček (Starosto-
vé pro Vysočinu).

Kraj Vysočina na akci 
prezentoval výukové 
materiály i ochut-
návku regionálních 
potravin. Byla zpra-
cována i studie Histo-
rie bramborářství na 
Vysočině a zahájen 
projekt pěstování plodin 
v ochranném pásmu vod-
ních zdrojů ve spolupráci s Povo-
dím Vltavy.

Na seminářích se řešila nejen 
letošní sezona, ale také pří-

prava strategického plánu 
Česka pro nové období 

společné zemědělské 
politiky Evropské unie. 
Zástupci Českého 
bramborářského svazu 

pak informovali o no-
vém dotačním titulu pro 

pěstitele a zpracovatele, 
do kterého se žadatelé mohou 

hlásit až do konce dubna 2022.
� PAVLA�PETRŮ

 Žďár nad Sázavou hostil Národní konferenci Venkov
V polovině října se sjeli od-

borníci a zástupci veřejné správy 
k problematice rozvoje venkova 
do Žďáru nad Sázavou na Národní 
konferenci Venkov. Třídenní kon-
ference se věnovala zemědělství 
3.0, klimatickým změnám a péči 
o krajinu, kulturnímu dědictví 
venkova i cestovnímu ruchu. 
O aktuálních problémech a také 
výzvách přijelo diskutovat na tři 
sta účastníků z České i Slovenské 
republiky. Pro mnohé účastníky 
se jednalo o první významnější 
příležitost k osobnímu setkání po 
mnoha měsících restrikcí spo-
jených s pandemií onemocnění 
covid-19. 

Mezi řečníky  
byli starostové z Vysočiny

„Ve spolupráci se ždárským 
zámkem jsme hostům nabídli také 
možnost prohlídky zámeckého 
areálu či Muzea nové generace 
nebo návštěvu unikátní Baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie a sva-
tého Mikuláše,“ řekla náměst-
kyně hejtmana kraje pro oblast 

regionálního rozvoje Hana Hajno-
vá (Piráti). 

V bloku věnovaném rozvoji 
potenciálu venkova vystoupili 
na pódiu starostové z Vysočiny. 
Příklady dobré praxe předsta-
vila Brtnice, město roku 2018, 
a Jemnice, historické město Kraje 
Vysočina 2019. 

Na třídenní konferenci se sjelo na tři sta odborníků a zástupců veřejné správy  
z celé republiky. FOTO: J. LOSKOT

Konferenci uspořádal Spolek 
pro obnovu venkova ČR ve spolu-
práci s Ministerstvem zemědělství 
ČR a Sdružením místních samo-
správ ČR, hostitelem úvodního 
slavnostního večera v prostorách 
Zámku Žďár nad Sázavou byl Kraj 
Vysočina.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

VÝSLEDKY 

Výsledky 14. ročníku  
soutěže Cihla k cihle 

1. Tadeáš Siwek, Petr Skála, ZŠ 
Havlíčkův Brod, Štáflova

2. Jana Zbytovská, Michal Šafr, 
ZŠ a MŠ Jimramov

3. Magdaléna Drlíčková, Sára 
Zemanová, ZŠ Žďár nad 
Sázavou, Švermova

4. Miroslav Čapek, Jakub 
Vašíček, ZŠ a MŠ Ždírec nad 
Doubravou

5. Natálie Košťálová, Deni-
sa Tlačbabová, ZŠ Velký 
Beranov

rozpustná ve vodě. Dopoledne 
museli soutěžící vymyslet stra-
tegii a také se pustit do práce. 
Stavění jim zabralo čisté tři a půl 
hodiny. 

Devatenáct hotových staveb 
pak v odpoledních hodinách 
vyhodnotila odborná porota. Nej-
kreativnější design stavby, čistota 
a preciznost provedení letos 
vynesly vítězství tandemu Tadeáš 
Siwek a Petr Skála ze ZŠ Štáflova 
v Havlíčkově Brodě. Druhé místo 

obsadil smíšený tým z Jimramo-
va – Jana Zbytovská a Michal 
Šafr. Ostatně výherkyně Jana 
nebyla jedinou dívkou, soutěže 
Cihla k cihle se účastnilo celkem 
sedmnáct děvčat. 

Jak ony, tak i chlapci mají zá-
jem v budoucnu studovat napří-
klad architekturu nebo stavební 
design. I tyto obory nabízí hned 
několik středních škol zřizova-
ných Krajem Vysočina.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

rozpozná unikátní žadatele, takže 
je budeme umět přesně spočítat. 
Systém bude evidovat aktuální 
data a informace, aby v něm ne-
figurovaly neplatné ani duplicitní 
žádosti,“ vysvětlil radní pro sociál-
ní oblast Jan Tourek (KDU-ČSL). 

Podobný systém zatím nefun-
guje nikde jinde v Česku. Do roka 
by se do něj mohly zapojit i orga-
nizace, které nespadají pod Kraj 
Vysočina.
� PAVLA�PETRŮ

www.kr-vysocina.cz/ideathon
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Lékařům v brodské nemocnici 
pomáhá nový přístroj
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Stipendia pro budoucí lékaře i zdravotní sestry

Nová partnerství se rýsují s evropskými regiony

Díky špičkové moderní lapa-
roskopické technologii jsou nyní 
operatéři v nemocnici v Havlíčko-
vě Brodě na urologickém odděle-
ní ještě přesnější a rychlejší. 

Při operaci tak dochází k vý-
razně menší ztrátě krve u paci-
enta. Její výhodou je třetí roz-
měr i lepší přehled a orientace 
v operačním poli u náročnějších 
i běžných operací s důrazem na 
preciznější a bezpečnější prová-
dění operací. 

„Na rozdíl od konvenční lapa-
roskopie, kde vidíme obraz jenom 
jako 2D, tady vidíme velice přesně 
hloubku, nemusíme odhadovat 
linie řezu, máme lepší předsta-
vu, jakou část orgánů dokážeme 
zachovat,“ vysvětluje primář uro-
logického oddělení Tomáš Málek. 

Tato 3D laparoskopická věž 
je k dispozici pro všechny chi-
rurgické obory na Centrálních 
operačních sálech nemocnice. 
„Urologické oddělení je pracoviště 

s moderním vybavením. Hodně 
se zde zaměřují na laparoskopické 
operační výkony a tento přístroj 
ještě více zkvalitní péči o paci-
enty,“ říká náměstek pro oblast 
zdravotnictví Vladimír Novotný 
(ČSSD). 

Jako první na Vysočině prová-
děli v Havlíčkově Brodě například 
radikální laparoskopickou prosta-
tektomii řešící zhoubné nádory 
prostaty.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Celá sestava se skládá z 3D videořetězce s použitím speciálních 3D brýlí a možností přepnutí do standardního 2D režimu zobrazení. FOTO: NEMOCNICE HB

S nedostatkem zdravotníků se 
potýkají mnohé kraje včetně Vysoči-
ny. Jednou z možností pro zajištění 
lékařů i nelékařských zdravotnic-
kých pracovníků jsou motivační 
programy. 

„Podstatou je studenty medicíny 
podpořit formou stipendia s tím, 
že po absolvování fakulty nastoupí 
do jedné z krajských nemocnic,“ 
vysvětluje náměstek pro oblast 
zdravotnictví Vladimír Novotný 
(ČSSD) a dodává, že o stipendia si 
mohou zažádat studenti šestiletého 

magisterského programu Všeobec-
né lékařství. Přitom není omezeno, 
že musí bydlet v Kraji Vysočina. 
Podmínkou však je, že po skončení 
studia začnou pracovat jako lékaři 
v nemocnicích na Vysočině. 

Díky podpoře  
pět lékařů do nemocnic

V loňském roce stipendijní 
program využili čtyři medici, které 
kraj podpořil částkou celkem dvě 
stě tisíc korun. Na jeden akademic-
ký rok tak vychází stipendium pro 

jednoho studenta na padesát tisíc 
korun. Do nemocnic tak vloni díky 
této podpoře nastoupilo pět nových 
lékařů. 

„Nezapomínáme ani na zdravotní 
sestry. Vloni jsme podpořili deset 
studentů vykonávajících přípravu 
na nelékařské zdravotnické povolá-
ní. Každý obdržel třicet tisíc korun,“ 
vypočítává Vladimír Novotný a do-
plňuje, že do krajských nemocnic 
nastoupilo vloni sedm absolventů, 
kteří využili toto stipendium. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

PODCAST

Kraj Vysočina má své podcasty

Dva mladí lidé a moderní rozhovory se zajímavými lidmi z Vysočiny. O tom 
je nový cyklus podcastů dvojice Kláry Zámkové a Davida Vařílka. Zatím se za-
měřují na sportovní a kulturní osobnosti. Nové díly vychází vždy v pondělí a lze 
si je poslechnout na adrese anchor.fm/krajvysocina. 

David Vařílek Klára Zámková 

↗anchor.fm/krajvysocina

Finsko, Německo nebo Eston-
sko. To jsou země, se kterými by 
Kraj Vysočina rád prohluboval 
další spolupráci. Partnerství by 
spočívalo ve vzdělávání, sociálních 
věcech, kultuře a cestovním ruchu. 

„Oficiální partnerství není 
cílem samo o sobě. Důležitější je 
síť vztahů přinášející konkrétní 
aktivity a benefity pro obyvatele 
obou regionů. S Finskem a Němec-
kem spolupracuje Kraj Vysočina ve 
vzdělávání, u Estonska by moh-
la být přínosem jeho zkušenost 

s digitalizací a elektronizací,“ sdělil 
hejtman kraje Vítězslav Schrek 
(ODS+STO). 

Ve Finsku už funguje spolupráce 
mládežnického hokeje, v Německu 
zase partnerství se subjekty, ale ne 
bilaterální partnerství.

Spolupráce v zemích EU
Nová partnerství mohou na-

hradit ukončenou a pozastavenou 
spolupráci s Běloruskem a Čínou. 
Vedení kraje se zamýšlí i nad Slo-
vinskem v souvislosti se sociálními 

Studenti soutěží  
s bezpečným internetem

Pro žáky a studenty základních 
a středních škol v Kraji Vysočina 
jsou připravené e-learningové 
a krátké videospoty. V nich se 
dozví důležité informace ohledně 
bezpečnosti na internetu. Na tyto 
vzdělávací materiály pak navazu-
je soutěžní vědomostní kvíz, ve 
kterém mohou vyhrát ceny. Part-
nery jsou společnosti Microsoft 
a Gordic. 

Pro vítěze 20 tisíc
Lekce a soutěžní kvíz jsou 

dostupné na webu www.KPBI.cz. 
Do kvízu se zájemci mohou zapojit 
do konce února příštího roku. Pak 
bude následovat vylosování vítězů 

a prezenční krajské finále soutěžní-
ho kvízu Plus. Škola, která se stane 
jejím absolutním vítězem, obdrží od 
Kraje Vysočina 20 tisíc korun.

„Hlavním cílem projektu je 
zvýšit informovanost o rizicích 
internetu a možnostech prevence 
nebo pomoci. Jeho součástí jsou 
i lekce pro učitele, rodiče a veřej-
nost, sociální pracovníky a policis-
ty, videospoty pro rodiče, seniory 
i mládež,“ uvedl radní pro oblast 
školství Jan Břížďala (Piráti). 

Záštitu projektu převzala Asoci-
ace krajů ČR, spolupracuje i s po-
licií a Kraj Vysočina je vedoucím 
krajem. 
� PAVLA�PETRŮ

věcmi nebo Maďarskem, kde jsou 
společnými tématy zemědělství 
a organizace veřejné dopravy. 

Zatím nejpropracovanější 
spolupráci má kraj od roku 2002 
s Dolním Rakouskem a od roku 
2006 zase s Nitranským samo-
správným krajem. S Francií zase 
dochází k výměnám studentů 
a umělců nebo gastronomickým 
akcím. Mimo Evropskou unii 
kraj spolupracuje s ukrajinským 
Zakarpatím. 
� PAVLA�PETRŮ

Silničáři finišují před zimou
Ještě než nasněží, musí být 

pracovníci Krajské správy a údrž-
by silnic Vysočiny připravení. Do 
konce října budou mít podle ředi-
tele Radovana Necida plné sklady 
posypového materiálu a do konce 
listopadu chtějí dokončit rekon-
strukci vybraných silnic i mostů.

Sůl a posyp do zásoby
Přes dvacet tisíc tun soli 

a 58 tisíc tun inertních materiálů 
naskladňují na letošní zimu pra-
covníci Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny. Do objednávání 
zásob se promítl i nedostatek 
materiálu, protože objednávky 
se vlivem koronaviru zpožďují 
i v tomto odvětví. Zvláště když 
letos sněžilo až do půli dub-
na. Po vysočinských cestách je 
připraveno vyjet 134 sypačů, sto 
radliček a dalších 55 fréz, metačů 
a nakladačů.

„V listopadu se musí řidiči 
ještě obrnit trpělivostí na cestě 
například z Chotěboře do Dolního 
Sokolovce, v Jemnici ve Slavo-
nické ulici nebo v Lipníku,“ sdělil 

náměstek hejtmana pro dopravu 
Miroslav Houška (KDU-ČSL). 

Nejpozději do konce měsíce se 
zprovozní mosty ve Vyskytné nad 
Jihlavou, Bačkovicích, Podolí, 
Šlapanově, Lukově a Horní Vsi. 
� PAVLA�PETRŮ
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Dostupné bydlení
Ceny nemovitostí za poslední rok podražily 

o pětinu. Na Vysočině přestává být bydlení pro mladé, 
kterým rodiče nedají balíček s dvoumilionovým 
věnem na osamostatnění, dostupné, a to je jasná 
zpráva, že si bytová politika zaslouží nový restart. 
Nedávno jsem byla účastníkem schůzky vlastníků 
třebíčského panelového domu ze 70. let minulého 
století. Čtverečních metrů od 40 do 60. Dříve běžný 
standard pro rodinu s dvěma, třemi dětmi. Dnes 

Máte právo  
na svého lékaře

Každý občan České republiky má právo na 
dostupnou a bezplatnou zdravotní péči. V denní 
praxi tomu tak není. Cedule v čekárnách hlásí, že 
nové pacienty lékař nepřijímá, běžné jsou fronty 
na novou registraci a dostupná zdravotní péče se 
stává vzácnou komoditou. Průměrný věk lékařů 
na Vysočině se blíží k šedesátce, lékaři postupně 
odchází do důchodu a sehnat za ně náhradu 
se starostům a ředitelům zdravotních středisek 
nedaří. V horizontu 2-5 let se situace ještě zhorší, 
odcházet budou další. Dostupností zdravotní péče 

Podzimní rozjímání
Léto se s námi definitivně rozloučilo a připo-

mnělo, že topná sezona je za dveřmi. Přišel čas 
revizí komínů, všech druhů topidel a to nelze pře-
hlížet. Několik výbuchů plynu a požárů v poslední 
době je varující skutečnost. Lidé mají obavy z ceny 
tepla. Kdo může, vrací se ke klasice 60. let, vrací se 
ke dřevu, kterého jsou všude kolem díky kůrovci 

Z Prahy do Jihlavy  
za tři čtvrtě hodiny

Praha – Jihlava – Brno. Tři města, která jsou 
v jedné větě často spojována. Přestože Jihlava 
není třetím největším městem v republice, patří 
neodmyslitelně k těmto dvěma právě kvůli své 
poloze. A vztah těchto tří sester by mohla ještě 
více semknout vysokorychlostní železnice. Jihlava 
její vznik jednoznačně podporuje a vidí v tom-
to projektu velikou příležitost. A tou největší 
výhodou tratě je právě ta cesta, která by z Prahy 
zabrala tři čtvrtě hodiny a z Brna pár minut, vše 
pohodlně, vlakem s úžasným výhledem do české 

Občané Kraje Vysočina  
si zaslouží racionální  
(proti)drogovou politiku

Problematika návykového chování se dotýká 
téměř všech. Ať už jde o užívání nelegálních i le-
gálních psychotropních látek (mezi které se kromě 
alkoholu řadí i běžně konzumovaný a dostupný 
kofein, nikotin či některé léky), nebo závislosti na 
hazardním hraní, nakupování, sociálních sítích, 
počítačových hrách či pornografii, je důležité 
k nim přistupovat koordinovaně a racionálně.

Odpady z pohledu starosty
Nový zákon o odpadech nastavil městům řadu 

podmínek, které budou muset v následujících 
letech splnit. Zákon vychází ze směrnic Evropské 
unie, která stanovila jasné a přísné cíle navýšit 
recyklaci KO na 65 % do roku 2035 se současným 
snížením skládkování na 10 % ke stejnému roku, 
a současně je na obce vyvíjen tlak MŽP v podobě 
navyšování tzv. skládkovacího poplatku. Aby se 
obce vyhnuly drastickému zdražování odpadů, 
může je zachránit dle tohoto zákona a směrnic 

Martin Kukla: Hnutí ANO děkuje voličům
Přátelé, kamarádi, spoluobčané, chci Vám všem 

osobně moc poděkovat. Jako tým jsme na Vysočině 
obhájili 4 poslanecké mandáty, což považuji za skvělý 
výsledek naší společné práce. Proti nám stála téměř 
všechna média a byli jsme na pranýři od rána do 
večera. Jako hnutí jsme drtivě vyhráli, proti nám však 

Vážení pracovníci v sociálních službách,
ačkoliv vaši práci již nyní sleduji pouze 

z povzdálí jako řadový zastupitel Kraje Vysočina, 
stále přetrvává můj obdiv k vám. Měl jsem jako 
radní pro oblast sociálních věcí možnost sledovat 
vaše působení před koronavirovou pandemií a již 
v této době mi vaše práce přišla velice náročná 
a vyčerpávající. Covid ještě vše umocnil, oblast 

Investorské výhledy Kraje Vysočina
Pro velké investory, mezi které počítám i Kraj 

Vysočina, je typické označování jednotlivých let 
i spolunázvem významných staveb, které byly 
právě realizovány. Rok 2021 bude v regionu rokem 
zprovoznění obchvatu Salačovy Lhoty, rokem 
stavby nového mostu na trase Jihlava – Pelhři-
mov u Dvorců, dokončení oprav silnice v Třešti 
a výstavby kruhové křižovatky v Telči. Většina 
zásadních silničních staveb si vyžádá různě náročná 

střecha nad hlavou pro rodiny či jednotlivce s nižšími 
příjmy. Třetina z vlastníků bytů jsou senioři, pro které 
je sice bydlení tak akorát, ale některým s příspěvkem 
na bydlení pomáhají děti. Druhá třetina jsou noví 
vlastníci, kteří nabízí byty k pronájmu za cenu, která 
se pohybuje od 10 do 14 tisíc měsíčně. Třetina vlast-
níků má sice bydlení ještě z minulosti za rozumnou 
cenu, ale i pro ty je mnohdy velké dilema, zda si dům 
zaslouží revitalizaci, která ještě zvýší nároky na jejich 
rozpočty. To, co v poslední době vyvolává diskusi, je, 
zda je nabídka cenově dostupného bydlení vůbec 
dostupná. A proto je potřeba problém řešit urgentně. 
Bylo by skvělé, pokud by existovala pobídka k uvol-
nění zbytných pozemků státu nebo kraje obcím pro 
bytovou výstavbu. Rovněž by stálo za zamyšlení, zda 
vlastníkům s nízkými příjmy není možné vypomoci 
účelovou dotací na revitalizaci. Jednak se zvýší jejich 
motivace k tomu, aby neztrácel jejich majetek na 
hodnotě a byl udržitelný v běžném standardu v po-
rovnání s výstavbou nových nemovitostí. 

se intenzivně zabývám a snažím se ji řešit nejen 
slovy, ale i konkrétními skutky. Začátek problé-
mů vidím v nepřímé úměře počtu lékařů, kteří 
do zdravotního prostředí vstupují, a těch, kteří 
z důvodu důchodového věku vystupují. Vedení 
VZP však zůstává v klidu – lékařů je prý dostatek 
a do 35 minut dojezdové vzdálenosti seženeme 
pomoc v okolí. S tímto názorem nesouhlasím. 
Jaké je řešení? 

1. Zaměřit se na studenty středních a vysokých 
škol a apelovat na zvýšení počtu absolventů 
lékařských fakult. 

2. Vznikl projekt hippocrates.cz, který poslouží 
obcím a lékařům jako zásobárna dat o nabídce 
a poptávce. 

3. Na základě dotazníkového šetření spouštím 
iniciativu „Máte právo na lékaře“, která má upozor-
nit zdravotní pojišťovny na stávající nedostupnost 
lékařské péče. 

4. Pojišťovny musí tuto krizi řešit – bez nich 
to nepůjde. Je smutné, že vedení Kraje Vysočina 
má svého zástupce ve správní radě VZP a špatná 
situace dosud nebyla řešena.stovky kubíků. Na vesnici i ve městech se tedy ozý-

vají zvuky pil od časného rána do pozdního večera 
a často dochází ke slovním přestřelkám kvůli hluku. 
Lidé si na vlastní kůži ověřují fakt, že dřevo zahřeje 
několikrát. Jeho cena nyní ale také již stoupá, proti 
loňsku i o 100 procent. V něčem si však zdevasto-
vané lesy řekly dost. Pokazily lidem houbařskou 
sezonu a ta pro Čechy k přelomu léta a podzimu 
neodmyslitelně patří. Češi jsou ve sbírání hub 
přeborníci a tuny, které jich prý lidé z lesů každý rok 
odnesou, jsou pro mne nepochopitelné. A letos nic! 
O to víc hrozí otravy tím, co zoufalí houbaři v lese 
vyšťourají, seberou, přinesou a snědí. Tak pozor! 
Nakonec ještě trochu optimismu. Myslím, že my 
všichni na Vysočině jsme rádi, že D1 před zimou 
jede, že je připravená na vrtochy počasí. Že se jim 
ani letos nevyhneme, je jasné. Tak ať je těch karam-
bolů s topením, houbami i dopravou co nejméně!

sociálních služeb zasáhl velice intenzivně. Ke kaž-
dodenním povinnostem se přidalo riziko nákazy 
nebo přímo nákaza zaměstnanců či klientů a s tím 
související obrovské množství opatření a ome-
zení, která provázela chod pobytových zařízení, 
ambulantních a terénních sociálních služeb. Vím, 
že se vám podařilo společně s Krajem Vysočina 
ve velice krátké době vytvořit i vhodné podmínky 
pro co nejrychlejší očkování klientů v pobytových 
službách a dokázali jste jejich velkému zájmu 
o očkování vyhovět. Mám pocit, že jste to zvládli 
na jedničku, a ukázalo se, že jste připraveni pomá-
hat nad rámec svých povinností všude tam, kde 
je třeba. Pevně věřím, že nejhorší máte za sebou 
a život v sociálních službách se bude vracet do 
běžných kolejí. Stále náročných, ale klidnějších. 
Děkuji vám za odváděnou práci a přeji hodně sil, 
zdraví a pozitivní motivace v péči o klienty. 

dopravní omezení, vždy se však snažíme, aby byla 
na nezbytně nutnou dobu. V polovině října, tedy 
v čase intenzivních příprav nového rozpočtu kraje 
na rok 2022, máme jasno i o tom, jaká „příjmení“ by 
mohl mít očima kraje – investora rok 2022. Bude 
jistě rokem otevření obchvatu Lukavce i dokončení 
generální opravy průtahu Jemnice… a s radostí 
mohu konstatovat, že i rokem oprav na trase II/353 
Stáj – Zhoř na trase Jihlava – Žďár nad Sázavou. Už 
na jaře začne modernizace zhruba 5,5 km dlouhé-
ho úseku od konce stávajícího obchvatu Jamného 
až po Stáj, kde se nová komunikace napojí na 
aktuálně opravovaný úsek. Nová komunikace za 
161 miliónů korun, mimochodem s financováním 
nám pomůže EU, bude realizována na dvě etapy 
a dokončena v jedné stavební sezoně, tedy do 
konce října 2022. Už teď víme, že si práce vyžádají 
větší dopravní omezení. ALE: Nová komunikace 
bude širší, bezpečnější, projekt počítá s jejím dílčím 
narovnáním. Díky za trpělivost.

přírody, bez přestupů. Nejen Jihlava, ale celý 
Kraj Vysočina by se staly přístupnější podnikání, 
turistice i samotnému bydlení. Je však potřeba se 
na takovou výzvu připravit, protože lze očekávat, 
že se s vysokorychlostní tratí zvýší i zájem o kraj 
a jeho hlavní město, poroste počet obyvatel 
Jihlavy, a tím pádem se i zrychlí její rozvoj. Proto 
nyní tvoříme strategický plán rozvoje města, jenž 
si pohlídá nové investice a hlavně bude korigovat 
další růst Jihlavy směrem, kterým se mají moderní 
evropská města ubírat – k udržitelnému stavění 
s respektem k životnímu prostředí a bez velkých 
vzdáleností, k ochraně památek a hýčkání si in-
dividuality města, k rozumné dopravě, která se ne-
bojí alternativních variant, a k nabídce rozličných 
druhů služeb jak v rámci vzdělávání, tak sociální 
ochrany či volnočasových aktivit. 

Základní kámen pro takovou Jihlavu nyní 
kopeme prostřednictvím Strategie rozvoje města 
Jihlavy na roky 2022 až 2032, a pokud vás zajímá, 
jak taková Jihlava bude za deset let vypadat, podí-
vejte se na stránky jihlava.cz/proberemeji.

Politika v oblasti návykového chování je stále 
poznamenána řadou mýtů, zbožnými přáními 
a představami společnosti bez závislostí. Drogy 
ani závislosti však není možné vymýtit – represivní 
nástroje se ukazují jako daleko méně efektivní než 
prevence, navíc finančně nákladnější. Největší dů-
raz je potřeba klást na minimalizaci rizik a dopadů 
rizikového užívání návykových látek, stejně jako 
na rovnováhu mezi regulacemi, prevencí a sítí 
pomoci. Dalšími nezbytnými předpoklady jsou 
vědecké poznatky, data a samozřejmě samotní 
poskytovatelé služeb (a další partneři).

Vysočina má skvělou síť sociálních i zdravot-
ních služeb a v nich celou řadu odborníků. Někteří 
z nich zasednou v nově ustanovené pracovní sku-
pině, jejímž prvním úkolem bude revize stávající 
strategie. Věřím, že díky jejich vhledu, znalostem 
a inspiraci příklady nejlepší praxe se nám společně 
podaří na Vysočině nastartovat politiku návy-
kového chování, která bude účinná a efektivně 
koordinovaná právě z krajského úřadu.

EU především zvyšování míry třídění odpadu. 
Dosažením předepsané úrovně třídění můžou být 
obce částečně omilostněny od zdražování. Zavá-
dění posupných systematických změn v systému 
odpadového hospodářství města je jednou z cest 
vyhnutí se situaci, kdybychom mohli platit za 
odpady až čtyřnásobek současné ceny. Na druhé 
straně však není vyřešena řada navazujících otá-
zek. Všichni víme, že v současné době je jen mini-
mální využití vytříděného, především plastového 
odpadu, že sice chceme minimalizovat skládková-
ní odpadů, ale na druhé straně víme, že spalovny 
jsou schopny samostatně zpracovat pouze cca 
10 % KO. Víme rovněž, že současné spalovny 
nejsou vzhledem ke svým parametrům schopny 
spalovat samostatně vytříděné odpady. A otázek, 
na které neexistují jednoznačné odpovědi, je celá 
řada. Tedy shrnuto – zákony a nařízení „umí“ velmi 
dobře sankcionovat, avšak řešení, která nabízejí, 
nejsou podložená současným stavem a vývojem 
techniky. 

stálo 5 uskupení. Po volbách se těchto 5 stran bles-
kově proti nám domluvilo. A my s největší pravděpo-
dobností skončíme v opozici. Na Vysočině jsme od 
vás získali 74 113 hlasů a vyhráli ve dvou okresech na 
Havlíčkobrodsku a na Třebíčsku. V ostatních okresech 
nám vítězství uteklo o malý kousek. Aby taky ne, když 
to bylo tři na jednoho. 

Považuji to za obrovský úspěch a závazek u vás 
voličů. Bohužel v těchto volbách rozhodla Praha, kde 
jsme moc úspěšní nebyli. Kandidoval jsem za Vysoči-
nu, osobně se považuji za poslance z Vysočiny, budu 
prosazovat program HNUTÍ ANO a hájit zájmy všech 
občanů z Vysočiny. Poslanecký mandát přijímám 
s pokorou a úctou a budu dělat všechno pro to, aby 
byl váš hlas ve sněmovně slyšet. Kdykoliv se na mě 
můžete obrátit.

Moc děkuji…

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 správnost a původnost 
sdělení. Příspěvky jsou zveřejňovány podle pravidel schválených Redakční radou novin Kraje Vysočina.
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4. 11.  / 16.00 hod. /  Rodina v bezpečí 
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina

18. 11. / 16.00 hod. / Dopravní prevence 
pro celou rodinu 

BESIP

JEDNA VELKÁ
RODINA

Kraj Vysočina 
je s rodinami online

vás zve na RODINÁŘE věnované prevenci

„Co můžeme udělat my dospělí a co mohou 
udělat děti samy pro své bezpečí?“

rodinář
Odkazy pro připojení naleznete na 

www.kr-vysocina.cz/socialniportal

online

Přezout zimnípneumatiky

Vyp
ojit

nab
íječ

ky

Instalovat

bezpečnostní
kamery

TŘI OTÁZKY PRO OĽGU KÖNIGOVOU

Novou ředitelkou krajské orga-
nizace destinačního managementu 
Vysočina Tourism je od 1. října 
2021 Oľga Königová. Do funkce 
nastupuje přímo z oboru, až dosud 
vedla destinační kancelář Koruna 
Vysočiny se sídlem v Bystřici nad 
Pernštejnem.

Můžete stručně zhodnotit 
letošní pocovidovou 
turistickou sezonu na 
Vysočině?

Letošní rok je velmi specifický 
a částečně kopíruje vývoj z roku minulého. Data nám ukazují, že poměrně 
velké procento ubytovaných hostů na Vysočině je právě z našeho kraje. 

Toto jejich rozhodnutí vnímám jako obrovské pozitivní gesto, které 
pomůže udržet v kraji služby na dobré úrovni. Restrikce, které nám omezily 
život, alespoň pomohly lidem uvědomit si, že kraj, kde žijí, je krásný a že za 
kvalitní dovolenou, odpočinkem a nebo zážitky nemusí jezdit za hranice. 

Čím je pro turisty Vysočina typická a na co je můžeme k nám 
opakovaně lákat?

Velká část návštěvníků u nás najde přesně to, co hledá. Víme, že 75 % 
turistů se k nám opakovaně vrací. Kapacity ubytovatelů, kteří si v minulosti 
budovali vztah se svými hosty, jsou i v letošní sezoně plnější. Ve většině 
případů si Vysočinu spojují s turistikou a návštěvou památek. Jedinečnost 
našeho regionu je například v tom, že zde máme tři UNESCO památky. 
Často si návštěvníci také Vysočinu spojují s dovolenou, kterou zde prožili 
v mládí nebo u svých prarodičů. A přesně z toho by Vysočina měla čerpat. 
Musíme náš kraj představovat takový, jaký je, tedy tradiční, ale na druhou 
stranu unikátní nejen přírodou, ale i čistotou a nedotčeností. 

S jakými změnami můžou aktéři v cestovním ruchu na 
Vysočině počítat? 

Jako nejdůležitější věc, kterou vnímám, je potřeba nastavit komunikaci 
mezi podnikateli a partnery v cestovním ruchu. Pro efektivní propagaci 
turistické destinace Vysočiny je potřeba naše aktivity vyhodnocovat, sle-
dovat data a trendy a na základě vstupních dat vytvářet takovou nabídku, 
která se propojí s reálnou poptávkou. Cestovní ruch je podnikatelské 
odvětví jako každé jiné a je potřeba k tomu i tak přistupovat.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Oľga Königová

Známí spisovatelé přilákali 
na Ostrov opět čtenáře

Země skrytých úsměvů. Takové 
bylo téma havlíčkobrodského Pod-
zimního knižního veletrhu, který 
se konal o víkendu 15. a 16. října 
už po jednatřicáté. Část doprovod-
ného programu se také věnovala 
Karlu Havlíčkovi Borovskému 
v souvislosti se svobodou slova 

ve 21. století. A nechyběly zná-
mé osobnosti, které představily 
své nové práce. Například Alena 
Mornštajnová, Irena Obermanno-
vá, Michal Kocáb a Viewegh nebo 
Radka Denemarková. Součástí byl 
také koncert Rock for Book. 
� PAVLA�PETRŮ

Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu spjatou s Vysočinou získali Miloš Doležal (vpravo) a Nezá-
vislý podmelechovský spolek. Gratuluje mu hejtman Vítězslav Schrek. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

130 vystavovatelů a 12 tisíc návštěvníků veletrhu mohlo obdivovat tisíce knih. Třeba tuto s názvem 
Lipnická bible, která získala jednu z dalších cen. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Nesprávné vytápění domácností  
je hlavním zdrojem znečištění ovzduší 

Nesprávným vytápěním do-
mácností pevnými palivy se do 
ovzduší nízko nad zemí včetně 
vnitřních prostor uvolňují pracho-
vé částice, benzen, oxid uhelnatý, 
dusičitý a siřičitý. 

Pokud se v domácnosti na-
víc spaluje odpad, jsou dopady 
takového jednání na zdraví členů 
rodiny i ostatních lidí v okolí 
ještě závažnější. Kromě toho tyto 
škodliviny často obtěžují také 
kouřem a zápachem. Průmyslové 
zdroje mají na rozdíl od zařízení 
v domácnostech systémy čištění 
a záchytu emisí. Dlouhodobá 
expozice znečištěného ovzduší má 
za následek předčasnou úmrt-
nost, a to zejména na respirační 
a kardiovaskulární onemocnění. 
Podle Státního zdravotního ústa-
vu je každoročně kvůli zvýšeným 
koncentracím prachových částic 
v ovzduší navýšena přirozená 

úmrtnost v Česku řádově o tisíce 
lidí. Od 1. září 2022 bude zakázá-
no používat kotle na pevná paliva, 
které jsou zařazeny do nižší než 
třetí třídy. Ministerstvo život-
ního prostředí vydalo průvodce ↗www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste

ekonomickým a ekologickým vy-
tápěním domácností, elektronická 
verze je ke stažení na webu.
 EVA NAVRÁTILOVÁ

Od září příštího roku se nebudou smět používat kotle na pevná paliva, které jsou zařazeny do nižší 
než třetí třídy. ILUSTRAČNÍ FOTO: SHUTTERSTOCK

Otevřené ateliéry bodovaly

Návštěvníkům se představili 
řezbáři, výrobci originálních hraček 
ze dřeva, kováři, skláři, tvůrci 
keramiky, šperků a nechyběly ani 
ukázky kreseb, maleb nebo grafiky. 

Svoje brány otevřeli například 
v huti Crystal Glamour v Okrou-
hlici. „Chceme tady zviditelnit 
ruční výrobu jako takovou, protože 
spousta lidí zapomíná na to, že sklo 

se vyrábí také ručně, že ho nevy-
rábějí stroje, zapomíná se na to, 
že čeští skláři jsou šikovní,“ sdělil 
vedoucí hutě Libor Neumann.

V galerii výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě byly přístupné 
právě probíhající výstavy, a navíc si 
tu zájemci mohli vyzkoušet dráto-
vání. „Každý si tu může vyzkoušet, 
co se s drátkem dá udělat. Já mám 

radši měděný, který je měkký a ne-
bolí z toho prsty. Je to zajímavý 
koníček a jsou to příjemně stráve-
né večery, zvláště v zimě,“ přiblíži-
la techniku pro šikovné ruce Hana 
Halíková.

České ručičky
Jeden z návštěvníků, Tomáš 

Augustýn, se na akci vypravil už 
druhým rokem. „Minule jsme viděli 
výrobky z kůže v Krucemburku 
a diáře v Havlíčkově Brodě, taky 
jsme byli ve sklárně v Tasicích. Je 
to skvělá akce. Tohle jsou oblasti, 
kterým se ve společnosti ne vždycky 
dostává dostatečné pozornosti, což 
je škoda. Když někdo něco umí a má 
zlaté české ručičky – to je prostě 
obdivuhodné, co dokážou,“ shrnul.

Také u známého vysočinského 
sochaře Radomíra Dvořáka se dve-
ře netrhly. „Za dva dny tu prošla 
tak stovka lidí. Divím se některým 
kolegům, že se odmítají účastnit. 
Třeba v Rakousku je to prestižní 
věc, kde jsou akademičtí sochaři,“ 
připomněl fakt, že stejná akce se 
koná i v partnerských regionech 
v Jihomoravském a Jihočeském 
kraji a Dolním Rakousku.

Koordinátorem Dnů otevřených 
ateliérů je krajská příspěvková 
organizace Muzeum Vysočiny 
Havlíčkův Brod za podpory Kraje 
Vysočina. Letošním tématem bylo 
křehké umění s apelem na křeh-
kost základních hodnot našeho 
života, zdraví a rodiny. 
� PAVLA�PETRŮ

Návštěvníci se mohli nejen přijít podívat, ale vyzkoušet si na vlastní kůži uměleckou práci. FOTO: LIBOR BLAŽEK

Potkat se tváří v tvář, předvést své umění a zodpovídat 
dotazy zvědavců či potencionálních zákazníků. Tuto 
možnost nabídly dílny, ateliéry a tvůrčí zázemí výtvarníků, 
uměleckých řemeslníků a jiní umělci. Do 11. ročníku se 
první říjnový víkend zapojilo 117 subjektů z celé Vysočiny.

VIDEO NA WEBU
novinykrajevysocina.cz
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Testujeme zdarma a anonymně! 
Poradna HIV, Dům zdraví, Vrchlického 57, Jihlava 

Pondělí, středa  8:00–15:00
Pátek    8:00–12:00

Akci zaštiťuje Státní zdravotní ústav, 
za podpory Ministerstva zdravotnictví 
České republiky.

Telefon: 567 574 733, 731 801 834
E-mail: aidsporadna.ji@szu.cz
Podrobnější informace a další testovací 
místa najdete na webu www.tadyted.com

Poradna HIV, Dům zdraví, Vrchlického 57, Jihlava 

Pondělí, středa  8:00–15:00
Pátek    8:00–12:00

Akci zaštiťuje Státní zdravotní ústav, 
za podpory Ministerstva zdravotnictví 

Telefon: 567 574 733, 731 801 834
E-mail: aidsporadna.ji@szu.cz
Podrobnější informace a další testovací 
místa najdete na webu www.tadyted.com

RV
21

00
11

5/
04

RV
21

00
01

4/
09

RV
21

01
14

0/
02

RV
21

01
60

9/
01

RV
21

00
01

2/
09

Máte chuť zkusit pracovat ve stabilní stavební � rmě působící 
pouze v regionu Jihlavska, tak nás neváhejte kontaktovat.

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

pro veřejný i soukromý sektor. 

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

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

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

Telefon: 602 483 792 
E-mail: info@iposps.cz
Web: www. iposps.cz
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Uzávěrka příštího čísla je 10. listopadu 2021 a distribuce plánovaná od 22. listopadu 2021. 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

JI
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Uzávěrka příštího čísla je 10. listopadu 2021 a distribuce plánovaná od 22. listopadu 2021. 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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Zlatý a bronzový  
úspěch kovářů z Vysočiny

Z mistrovství světa v kování 
v italské Stii si přivezly dva týmy 
kovářů z Vysočiny první a třetí 
místo. V silné konkurenci umě-
leckých kovářů z 25 zemí nakonec 
zvítězila plastika Vojtěcha Havrán-
ka, Václava Trpišovského a Richar-
da Rulfa nazvaná Na hraně zítřka. 
Skvělé třetí místo patří týmu Jiřího 
Ondráčka, Luboše Jana, Šimona 
Pospíšila a Vojtěcha Kučery, kteří 
ve tříhodinovém limitu vykovali 

Nebe nad Jihlavou zaplavily desítky draků

Nad Jihlavu vylétly v neděli 17. října z kopce na Skalce desítky draků. I doma vyrábění draci velmi dobře obstáli v tvrdé konku-
renci kupovaných profi draků. Majitelé draků se utkali celkem ve třech kategoriích - o titul Nejhezčího draka Vysočiny, Nejhez-
čího draka drakiády – hlasování diváků a nejvýše vznášejícího se draka. 

Na drakiádu, kterou uspořádal Kraj Vysočina ve spolupráci se Spolkem na podporu mezinárodního přátelství Slunce, dorazilo 
přes tři sta účastníků. Ve stanu Kraje Vysočina se každý mohl občerstvit kávou nebo čajem a změřit své síly a schopnosti v há-
zení na cíl, skákání v pytli i v kriketu. FOTO: 2X ZBYNĚK ČECH

kraj čistých emocí
VYSOČINA  2022

Kraj čistých emocí. To je podtitul 11. ročníku kalendáře Kraje Vysočina. Letos poprvé se představuje se snímky renomovaného fotografa Petra 
Lemberka. Kalendář je společnou aktivitou Kraje Vysočina, Krajské hospodářské komory a Krajské agrární komory. Není určený k prodeji, ale 
jako dárkový předmět pro partnery kalendáře a prezentační účely. Lidé se s ním mohou setkat ve vysočinských nemocnicích, krajských organiza-
cích, dostanou jej všechny obce na Vysočině i nejvyšší ústavní činitelé celé republiky.

Kalendář Kraje Vysočina 2022
Osmnáct sportovišť získá dotaci

Devadesát tisíc korun si mezi 
sebou rozdělí sportovní kluby 
a obce. Použijí je na rekonstrukce 
a výstavbu 18 sokoloven, hřišť 
nebo stadionů. 
Díky tomuto 
krajskému pří-
spěvku získají 
výhodu v celo-
státní sportovní 
výzvě o dotace.

„Všichni 
příjemci daru 
plánovali podat 
žádost do výzvy 
Národní sportovní agentury Regi-
ony 2021. Díky spolufinancování 
ze strany kraje získají další bodové 
ohodnocení, které jim pomůže 
realizovat větší investiční akce,“ 
sdělil krajský radní pro oblast 
sportu Jan Břížďala (Piráti).

Kraj Vysočina přihlásí do 
republikové výzvy žádost o dotaci 
na výstavbu nové tělocvičny pro 

střední školy a sportovní kluby 
ve Žďáře nad Sázavou. Mezi další 
žádosti patří například výstavba 
ledového kluziště v Melechově, 

modernizace 
skokanských 
můstků v No-
vém Městě na 
Moravě nebo 
stavba spor-
tovního areálu 
v Měříně.

„Mezi 
projekty jsou 
i rekonstruk-

ce sportovišť, která nám slouží 
mnohde desítky let na stejném 
místě. Naopak úplně nová budova 
vznikne v Zubří nebo nová trénin-
ková hala v Havlíčkově Brodě,“ 
doplnil radní Kraje Vysočina pro 
oblast kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu Roman Fabeš 
(Starostové pro Vysočinu).
� PAVLA�PETRŮ

Sportovní kluby a obce 
dostanou celkem 90 tisíc 
korun.

„

plastiku pojmenovanou Brána 
do Ráje. „Je obdivuhodné, že po 
dvou letech si tým z našeho kraje 
opět přivezl zlatou medaili,“ ocenil 
a osobně poblahopřál mladým 
kovářům radní pro oblast cestov-
ního Roman Fabeš (Starostové pro 
Vysočinu). Veškeré kovářské práce 
se dělají ručně, postaru, bez použití 
mechanizovaného nářadí, pouze 
s klasickými nástroji. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Tito mladí muži dělají čest svému řemeslu na Vysočině i v zahraničí. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
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Návštěva partnerského regionu Zakarpatí
V první polovině října navštívila 

krajská delegace pod vedením hejt-
mana Kraje Vysočina Vítězslava 
Schreka (ODS+STO) Zakarpatí. 
Doprovázel je velvyslanec ČR 
Radek Matula a generální konzul 
David Nový. Vysočina dlouhodo-
bě podporuje ukrajinské školy, 
nemocnice i hasiče. Při podzimní 
pracovní cestě zavítal hejtman 
Vítězslav Schrek do ústavu so-
ciální péče v obci Tura Remeta, 
kde hovořili o spolupráci na příští 
rok. V Užhorodě předal učebnice 
českého jazyka. „Výuka češtiny 
je zařazena oficiálně ve školních 
osnovách. Na Zakarpatí se vyučuje 
na sedmi základních školách,“ in-
formoval hejtman. Další zastávka 

úrovni, při cvičeních záchranných 
složek si obě země vyměňují zkuše-
nosti. Součástí programu bylo také 
uctění památky prvního českoslo-
venského prezidenta T. G. Masary-
ka a položení květin u památníku. 

Na podporu partnerského 
regionu Zakarpatí je z krajského 
rozpočtu vyčleněno 5,4 milionu ko-
run. Začátky spolupráce sahají do 
roku 2007. Od té doby se podařilo 
realizovat přes 250 projektů.

K partnerství se připojují i měs-
ta na Vysočině: Jihlava – Užhorod, 
Pelhřimov – Mukačevo, Třebíč – 
Rachiv, Žďár nad Sázavou – Chust, 
Nové Město na Moravě – Mižhirja, 
Telč – Poljana či Chotěboř a Tjačiv.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Jednou z důležitých zastávek hejtmana Vítěz-
slava Schreka byla základní škola v Užhorodě, 
kam přivezl učebnice češtiny. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

byla u hasičů. Spolupráce s nimi 
probíhá na regionální i státní 

VIDEO NA WEBU
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