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Nejvyšší ocenění

Jiří Běhounek  
(nez. za ČSSD)
hejtman Kraje Vysočina

Předávání nejvyšších oce-
nění Kraje Vysočina mám spo-
jené s podzimem. Jako dnes si 
vzpomínám na historicky první 
ceremoniál v  Horáckém diva-
dle Jihlava. Byl rok 2008 a pře-
dání nádherných a originálních 
medailí od Radomíra Dvořáka 
jedenácti oceněným bylo spo-
jeno s  velkými očekáváními. 
Pamatuji si zcela přesně radost 
kamennou medailí oceněného 
Zdeňka Laštovičky, mimocho-
dem jednoho z klíčových mužů 
stojících za vznikem Vysoké 
školy polytechnické Jihlava, 
a dojetí Františka Dohnala, kte-
rý byl v roce 2000 zvolen prv-
ním hejtmanem našeho kraje 
a  spolu s  tehdejším krajským 
zastupitelstvem položil pevné 
základy regionální samosprá-
vy. Jsem hrdý na skutečnost, 
že první sérii krajských me-
dailí Zastupitelstvo Kraje Vy-
sočina dále udělilo Milanovi 
Kovářovi, který je stále duší 
Jihlavského havířského průvo-
du, překladateli a  spisovateli 
Jiřímu Reynkovi, dále trenéro-
vi vrcholových rychlobrusla-
řů Petru Novákovi, nestorovi 
lyžařských závodů Zlatá lyže 
v Novém Městě na Moravě Pe-
tru Honzlovi, opernímu pěvci 
Jakubovi Pustinovi, hokejistovi 
a bojovníkovi s osudem Tomáši 
Zelenkovi a  Vilibaldu Proko-
povi, který dokázal skloubit 
tradiční folklor s  vrcholovým 
akrobatickým rokenrolem. Ke 
sto a  dvěma osobnostem letos 
přibylo dalších dvanáct mi-
mořádných osobností, jejichž 
životní příběhy jsou inspirativ-
ní, hodné následování a  moti-
vující. Jejich zkrácené medai-
lonky přinášíme v  tomto čísle 
krajských novin. I  jejich jmé-
na se stanou neodmyslitelnou 
součástí historie Kraje Vysoči-
na – kraje, kterému jsou zatím 
jen dvě desítky let, ale který je 
bezpochyby dobrým místem 
pro život více než půl milionu 
obyvatel s adresou v některé ze 
sedmi set čtyř nádherných obcí.

Gratuluji všem letošním 
držitelům nejvyššího oceně-
ní Kraje Vysočina a  s  přáním 
všeho dobrého zdravím všech-
ny dosavadní laureáty a  jejich 
rodiny.

Studenti vařili o postup do 
mezinárodního kola Trophée Mille

Osm dvoučlenných týmů 
ze středních hotelových 
škol z celé republiky 
ukázalo, jak dobře umí 
vařit, a vykouzlilo nejen 
oku lahodící hlavní chod 
a moučník, které se musely 
skládat z králičího hřbetu, 
brambor, farmářského tva-
rohu a medu z Vysočiny.

Přímo v  pasáži Cityparku 
vznikla čtyři plnohodnotná ku-
chařská studia, a  tak se kolem-
jdoucí mohli budoucím profe-
sionálním kuchařům dívat pod 
ruce. První ročník českého kola 
soutěže Trophée Mille ovládli 
Hana Klátová a  Vojtěch Hlous 
z  Labské střední odborné školy 
a  Středního odborného učiliště 
Pardubice, kteří získali putovní 
Millovu trofej a v březnu 2020 se 
představí ve francouzské Reme-
ši. Za Vysočinu si skvěle vedli 
Barbora Šiplová a Ondřej Brtník 
ze SOŠ a SOU Třešť, kteří získali 
ocenění za týmovou spolupráci, 
a speciální cenu za moučník udě-
lila porota Michaele Batelkové 
a Marinu Miličevičovi ze Střední 

školy obchodní a služeb SČMSD 
ze Žďáru nad Sázavou. 

„Během dne se tady vvystří-
dala tisícovka návštěvníků a sou-
těžící se museli vyrovnat s  tím, 
že vaří také pro zážitek veřejnos-
ti. Nicméně, jak jsem se díval 
na jejich naservírované talíře, 
všichni se s tím poprali skvěle,“ 

uvedl hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), 
který na závěr celého dne spolu 
s krajskou radní Janou Fialovou 
a náměstkyní Janou Fischerovou 
předával vítězům originální skle-
něné ceny z přibyslavské sklárny 
Valner Glass.

Ke gratulantům se přidal sám 
šéfkuchař a majitel dvou miche-
linských hvězd Philippe Mille. 
Nejenže se uvolil uskutečnit prv-
ní národní kolo mimo domácí 
Francii na Vysočině, ale zároveň 
se této velké události mezinárod-
ního formátu v  Jihlavě účastnil. 
„Je opravdu obtížné, když pracu-
jete v otevřeném prostoru, každý 
se na vás dívá a  komentuje, co 
děláte. I přesto všechno studenti 
pracovali velmi dobře a v porov-
nání s  francouzskými mladými 

kuchaři se rozhodně nemají za 
co stydět,“ nechal se slyšet Phi-
lippe Mille.

Porota hodnotila celou řadu 
faktorů předložených pokrmů. 
Důležitá byla chuť, vyváženost, 
harmonie i vzhled a významný-
mi složkami byla i  práce v  ku-
chyni a  hygiena na pracovišti. 
„Vždycky při podobných udá-
lostech brečím, ale cítím se fan-
tasticky a jsem nadšená a šťastná 
a jsem ráda, že jsme to až takhle 
vysoko dotáhli,“ svěřila se oka-
mžitě po vyhlášení vítězka Hana 
Klátová. „Je to úžasný pocit, 
že jsme se mohli zúčastnit a  že 
pojedeme do Remeše,“ doplnil 
Hanu její kuchařský kolega Voj-
těch Hlous.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Ocenění národního kola soutěže Trophée Mille ČR
Vítězové a postupující do mezinárodního kola v Remeši: Hana 
Klátová a Vojtěch Hlous, Labská střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště Pardubice

Zvláštní cena za nejlepší slaný pokrm: Hana Klátová a Vojtěch Hlous, 
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice

Zvláštní cena za nejlepší sladký pokrm: Michaela Batelková a Marin 
Miličevič, Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou

Zvláštní cena za týmovou spolupráci: Barbora Šiplová a Ondřej Brtník, 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

◾ Vítězní Hana Klátová a Vojtěch Hlous z Labské SOŠ a SOU Pardubice servírují moučník.  FOTO: JAROSLAV LOSKOT

video na  
novinykrajevysocina.cz



AKTUALITY LISTOPAD 2019 |  2

Začalo třetí kolo  
kotlíkových dotací Krajští silničáři jsou na zimu 

připraveni

Nemocnice Třebíč bude mít 
čtyři nové operační sály

Pro Krajskou správu a  údrž-
bu silnic Vysočiny začalo zimní 
období 1. listopadu.  S tím sou-
visí příprava dostatečných zásob 
posypového materiálu a  pro-
hlídky veškeré techniky, která 
bude na údržbu silnic nasazena. 
„Ve skladech máme přes dva-
cet tisíc tun soli, což s ohledem 
na průměrnou spotřebu posypu 
za posledních pět let, která činí 
třináct tisíc tun, je dostatečná 
zásoba,“ vypočítává ředitel kraj-
ských silničářů Radovan Necid. 
Předzásobeni jsou také inertním 
posypovým materiálem, což je 
jednoduše řečeno štěrk a  písek.  
Silničáři mají nyní k  dispozici 
celkem 54 tisíc tun. U  tohoto 
materiálu je běžnou praxí prů-
běžné doplňování skladů i  bě-
hem zimního období. Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny 
se dohodla s  ochránci přírody 
na úpravě způsobu zimní údržby 
v katastru Svratky. I nadále zde 
budou údržbu okruhu dlouhého 
40 km řešit inertním posypem, 
ale v  mimořádných klimaticky 

zhoršených podmínkách budou 
moci silničáři výjimečně použít 
chlorid sodný skrápěný chlori-
dem hořečnatým.

Desítky sypačů mohou 
v nepřízni počasí 
vyjet obratem

V  zimním období vyjíž-
dějí krajští silničáři na silnice 

Řidičům je k dispozici 
celoročně funkční spojení 

na krajský dispečink  
567 117 100 nebo 
asistenční služba 

Ředitelství silnic a dálnic 
800 280 281.

zpravidla už o půl třetí ráno, kaž- 
dý okruh trvá projet 2–4 hodiny 
podle náročnosti údržby. Údrž-
bu silnic v zimě bude zajišťovat 
146 sypačů se zimní nástavbou. 
Obslouží celkem sto dvacet okru-
hů, stejně jako vloni. „Na každý 
okruh, který je dlouhý průměrně 
80 km, je připraven jeden sy-
pač,“ potvrzuje Radovan Necid 

Příjem žádostí do třetího a zá-
roveň posledního kola kotlíko-
vých dotací odstartoval koncem 
října. Jedná se o dotační titul, kte-
rý je zaměřen na výměnu starých 
kotlů na tuhá paliva s ručním při-
kládáním za nové, ekologičtější 
zdroje tepla. „Místo starých kotlů 
emisní třídy jedna a dva nebo bez 
určení emisní třídy, což jsou kotle 
uvedené na trh před rokem 2000, 
lze v rámci dotace instalovat ko-
tel na dřevo s  ruční či automa-
tickou podávkou paliva, plynový 
kondenzační kotel nebo tepelné 
čerpadlo,“ vysvětluje náměstek 
pro regionální rozvoj Pavel Pacal 
(STAN + SNK ED). Dotace se 
pohybuje od 95 000 Kč po horní 
hranici 127 500 Kč. Od podání 
žádosti má kraj devadesát pracov-
ních dnů na zpracování projektu. 

O  přidělení dotací bude Rada 
Kraje Vysočina rozhodovat prů-
běžně, poprvé na přelomu února 
a  března roku 2020. Žádosti je 
možné podávat průběžně, pokud 
by došlo k vyčerpání peněz, může 
kraj požádat o navýšení pro poda-
né projekty, a  to o dalších téměř 
sto milionů korun.

V  prvním kole kotlíkových 
dotací na Vysočině s  příjmem 
žádostí od ledna 2016 bylo 
úspěšně zrealizováno a proplace-
no 1 953 projektů, na které byla 
vyplacena podpora 217,7 mi- 
lionů korun, a v následné doplň-
kové výzvě ještě dalších 243 pro-
jektů za 29,2 milionů korun. Ve 
druhém kole vyhlášeném v roce 
2017 bylo uzavřeno 2 423 smluv 
na 241,4 milionů korun.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Soutěž pro společensky 
odpovědné organizace

Firmy, obce, neziskové orga-
nizace i  příspěvkové organizace 
se mohou začít hlásit do páté-
ho ročníku regionální soutěže 
o  Cenu hejtmana za společen-
skou odpovědnost. „Jste-li or-
ganizace, které není lhostejné 
téma společensky odpovědného 
chování, dobrovolně integrujete 
sociální a ekologická hlediska do 
každodenních operací a interakcí 
se zákazníky, je ojedinělé oce-
nění hejtmana Kraje Vysočina 

určeno právě vám,“ vyzývá 
Zdeněk Kadlec, ředitel krajské-
ho úřadu. Uzávěrka přihlášek je 
31. 1. 2020. Registrovat se mů-
žete prostřednictvím přihlášky 
a  dotazníku, které jsou umís-
těny na krajských webových 
stránkách www.kr-vysocina.cz/
odpovednost. Předpokládané 
vyhlášení vítězů se uskuteční na 
slavnostním společenském od-
poledni v dubnu 2020.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Včelaře čeká mapování 
onemocnění jejich chovů

Mor včelího plodu patří mezi 
nejzávažnější onemocnění včel 
a  každoročně způsobuje nemalé 
škody. V  případě napadení exis-
tuje pouze jedno účinné řešení, 
a  to radikální likvidace spálením 
veškerého nemocného včelstva 
včetně plástů, zásob a  veškerého 
příslušenství.

Proto je zapotřebí v  boji pro-
ti tomuto onemocnění důsledná 
prevence, osvěta mezi včelaři 
a  v  neposlední řadě zdolávání 
a monitorování nákazy Státní ve-
terinární správou. Kraj Vysočina 
se tak pustil do celoplošného vy-
šetření všech včelstev na svém 

území. Pro všechny chovatele včel 
budou k dispozici potřebné infor-
mace o  postupu odběru vzorků, 
průvodní dokumentaci a  organi-
zaci svozu vzorků na www.svu-
jihlava.cz. „Díky tomuto šetření 
budeme mít aktuální přehled o vý-
skytu moru včelího plodu v našem 
kraji, a přispějeme k udržení po-
měrně příznivé nákazové situace,“ 
vysvětlil krajský radní Martin 
Hyský (ČSSD), který má ve své 
gesci zemědělství. Stejně rozsáhlý 
projekt monitorování včelstev se 
uskutečnil na území kraje už před 
třemi lety. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

V  roce 2022 se má otevřít 
nový operační pavilon Nemoc-
nice Třebíč. Kraj Vysočina jako 
investor stavby dokončil jeho 
projektování a  počítá i  s  gene-
rální opravou čtveřice stávají-
cích operačních sálů umístě-
ných v pavilonu O.

„Stavební práce začnou na 
jaře příštího roku. Za Radu 
Kraje Vysočina jsme v  polovi-
ně listopadu vyhlásili veřejnou 
zakázku na zhotovitele díla. Ho-
tovo by mělo být za zhruba dva 
a půl roku,“ informoval náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast ekonomiky a  majet-
ku Martin Kukla (ANO 2011) 
s tím, že projektové náklady na 
nový pavilon se pohybují nad 
300 miliony korun.

Třípodlažní pavilon operač-
ních sálů třebíčské nemocnice 
vyroste v  těsném sousedství 
Chirurgického pavilonu a  bude 
s  ním propojený. Pavilon bude 

novým vstupem do nemocnič-
ního areálu a v přízemí vznikne 
prostorné edukační centrum. 
První patro zaberou čtyři mo-
derní operační sály a  odpoví-
dající zázemí pro zdravotnický 
personál a lékaře. Poslední třetí 
patro, které architekti umístili 
úhlopříčně, bude celé sloužit 
pro strojovny vzduchotechni-
ky. „Jakmile se podaří dokon-
čit nový pavilon a  zprovoznit 
moderní čtveřici sálů, okamžitě 
začne generální oprava stávají-
cích sálů pavilonu O. Součástí 
rekonstrukce staré části budou 
i úpravy dospávacího pooperač-
ního pokoje a přístupové chod-
by do celého traktu sálů,“ infor-
moval náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast zdravotnic-
tví Vladimír Novotný (ČSSD).

Veškeré náklady přístavby 
a rekonstrukce bude Kraj Vyso-
čina hradit ze svého rozpočtu.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Krajské nemocnice se neustále modernizují

a dodává, že součástí jejich „flo-
tily“ je také 26 plnohodnotných 
rezerv a v zásobě mají ještě tři-
náct kusů starší techniky, kterou 
je v případě dlouhodobé poruchy 
nebo havárie možné nasadit do 
zimní údržby. Součástí nezbyt-
né výbavy jsou také nakladače, 
traktory, radličky i  sněhové fré-
zy. Nejnáročnější zimou v uply-
nulých pěti letech byla ta loňská. 
Přesně 3. ledna 2019 projela na 
počet kilometrů zimní údržba 
celý kraj čtyřikrát. Tachometry 
ukázaly přes 21 000 km, přitom 
silnice v  kraji dávají součet pět 
tisíc kilometrů. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Od poloviny listopadu má jih-
lavská nemocnice novou magne-
tickou rezonanci. Starý přístroj, 
který vyšetřil tisíce pacientů, 
ustoupil po deseti letech fungo-
vání novému a  modernějšímu 
zařízení. Obměna šestitunové-
ho gigantu si vyžádala povolání 
jeřábu a bourací práce. Na jeho 
místo umístili technici moder-
nější magnetickou rezonanci 
v  hodnotě 37 milionů korun.  
Nový přístroj zrychlí vyšetření, 
a  lékaři díky němu budou mít 
k  dispozici přesnější diagnosti-
ku. „Toto vyšetření patří mezi 
špičkové zobrazovací metody, je 
nebolestivé a šetrné k organismu. 
Pomáhá k  rychlejšímu určení 

onemocnění a tím také k včasné-
mu nasazení léčby,“ vysvětlil ná-
městek pro oblast zdravotnictví 
Vladimír Novotný (ČSSD).

Havlíčkobrodská 
nemocnice: nový heliport 
a otevření vjezdu 

Po více než dvaadvacetiletém 
provozu se dočkala přistávací 
plocha pro vrtulníky a  střecha 
chirurgické a gynekologické bu-
dovy havlíčkobrodské nemocni-
ce kompletní rekonstrukce. Opět 
zde mohou přistávat vrtulníky 
letecké záchranné služby, které 
přepravují pacienty v  akutním 
stavu do nemocnice. Koncem 
listopadu se také otevře hlavní 

vjezd do areálu nemocnice. Ten 
byl uzavřený od srpna z důvodu 
rekonstrukce vozovky, chodníků 

a také kvůli uvedení do provozu 
nového parkovacího systému. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Moderní magnetická rezonance v jihlavské nemocnici umožňuje vyše-
třit pacienta „od hlavy až po paty“.  FOTO: MONIKA ZACHRLOVÁ

Krajští záchranáři mají nové 
výcvikové středisko

V  závěru prvního čtvrtletí 
příštího roku začne nejen kraj-
ským záchranářům, ale také 
dalším zdravotníkům nebo na-
příklad hasičům a  policistům 
z  Kraje Vysočina sloužit spe-
ciální Vzdělávací a  výcvikové 
středisko, které nemá v  České 
republice obdoby.Stavba za 85 
milionů korun je hotová, zko-
laudovaná a  po Novém roce se 
dovybaví. „ZZS má ze zákona 
povinnost školit vlastní pracov-
níky, lékaře i ostatní členy inte-
grovaného záchranného systému 
v  první pomoci a  neodkladné 
resuscitaci. Což už v  součas-
né době děláme, nicméně nové 
středisko představuje obrovský 
krok vpřed a  nové možnosti,“ 

vysvětlila ředitelka ZZS Kraje 
Vysočina Vladislava Filová. Ne-
zajímavějším vybavením je torzo 
vrtulníku, které umožní nejrůz-
nější simulace i trénink práce zá-
chranářů v podvěsu. Centrum má 
lezeckou stěnu a také pracoviště 
pro trénink tzv. Biohazard týmu. 
„Spadl nám velký kámen ze srd-
ce, protože stavba byla velmi 
komplikovaná, právě díky torzu 
vrtulníku a dalším technologiím. 
Měli jsme obavy, jak to dopadne, 
ale myslím si, že se to velmi po-
vedlo a  nakonec i  záchranáři si 
to chválí,“ uvedl náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 
zdravotnictví Vladimír Novotný 
(ČSSD), který začátkem listopa-
du výcvikové středisko navštívil. 

video na  
novinykrajevysocina.cz

◾ Ředitelka ZZS Vladislava Filová náměstkovi Vladimíru Novotnému vy-
světluje, jak bude torzo vrtulníku sloužit při vzdělávání leteckých zá-
chranářů. Stavba je umístěna v Jihlavě. FOTO:�LIBOR�BLAŽEK

◾ O zimní údržbu se stará celkem 146 sypačů.   FOTO: ARCHIV KSÚSV

◾ Ocenění hejtmana Kraje Vysočina pro společensky odpovědné organi-
zace se koná už po páté.   FOTO: JAROSLAV LOSKOT

◾ Vyšetření včelstev na Vysočině prováděla Státní veterinární správa už 
před třemi lety.   FOTO: SVÚ JIHLAVA

 VIZUALIZACE: ATELIER PENTA JIHLAVA
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Kraj Vysočina ocenil 12 osobností nejvyšším oceněním
Dvanáct mimořádných osobností si začátkem lis-
topadu v Horáckém divadle v Jihlavě převzalo 
z rukou hejtmana Jiřího Běhounka nejvyšší oce-
nění Kraje Vysočina. Kamenné, skleněné nebo 
dřevěné medaile nyní nově zdobí nejen domovy 
umělců, ale také lékařky, výzkumnice či včelaře.

„Významné osobnosti Vy-
sočiny jsme letos ocenili už po 
dvanácté. Najděte si chvilku 
a  přečtěte si příběhy dvanác-
ti nově oceněných osobností 
– sedmi mužů a  pěti žen. Lidí, 
které spojuje jejich životní elán, 
výjimečnost, přínosná práce pro 
náš region, obrovský talent nebo 
empatie,“ vyzývá hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za 
ČSSD).

Příběhy oceněných osobností 
jsou v novinách zkráceny. Kom-
pletní medailonky si můžete 
přečíst na webových stránkách 
novinykrajevysocina.cz.

Nejvyšší ocenění 
Kraje Vysočina – 
Kamenná medaile

Je nejvyšším oceněním Kraje 
Vysočina. Je určená těm, kteří se 
svou dlouhodobou prací zasadili 
o  významný prospěch obyvatel 
Kraje Vysočina.

Ludmila Kameníková
narozena 1939 v Rychnově 
nad Kněžnou

 

Ludmila Kameníková zasvě-
tila svůj život výzkumné práci. 
Ještě jako pracovnice šlechtitel-
ské stanice v Keřkově se věnova-
la šlechtění a výzkumu brambor. 
Po roce 1990, kdy hrozil zánik 
činnosti v  podobě šlechtění ne-
jen lnu a máku, ale i kmínu, za-
chránila rostlinný materiál před 
likvidací, obstarala novou zášti-
tu a sama se ujala i této šlechti-
telské činnosti. Svoji zásluhu má 
také na schválení chráněného 
označení původu Český kmín. 
Díky osobnostem, jakou je Lud-
mila Kameníková, můžeme říci, 
že zemědělství a  šlechtitelství 
v Kraji Vysočina dosahují špič-
kové úrovně.

Ludmila Klukanová
narozena 1936 
v Lipníku u Hrotovic

 

Ludmila Klukanová po stu-
dijních překážkách v  období 
minulého režimu pracovala nej-
prve v knihkupectví a v různých 
administrativních profesích. Po 
listopadu 1989 působila jako 
tisková mluvčí Občanského fóra 
v Jihlavě. Výrazný podíl měla na 
obnově Jihlavských listů, v  je-
jichž redakci pak v  letech 1990 
a 1991 rovněž pracovala. Je au-
torkou více než dvaceti knih – 
románů, novel, pohádek. Celá 
její tvorba umělecky popisuje 
vysočinské osobnosti i obyčejné 
lidi, život či historii našeho kra-
je. Za literaturu obdržela řadu 
cen, po roce 1989 byla přijata 
do české pobočky mezinárodní 

literární organizace PEN klub. 
Je členkou Obce spisovatelů. 
Literární témata také přednáší 
a beseduje ve školách.

František Mertl
narozen 1930 v Třebíči

 
Malíř a  sochař František 

Mertl, v  uměleckém světě zná-
mý pod pseudonymem Franta, 
se narodil v  třebíčských Do-
mcích, dětská léta však prožil 
v  Brtnici. Od mládí se zajímal 
o  výtvarné umění, které také 
vystudoval. Z  komunistického 
Československa odešel do Fran-
cie, kde od roku 1964 žije. Brzy 
vynikl jako malíř i jako sochař. 
Jeho práce byly zařazeny do 
Centre Pompidou v Paříži či do 
Guggenheimova muzea v  New 
Yorku, vystavoval téměř po ce-
lém světě. František Mertl nikdy 
nezapomněl na svůj rodný kraj. 
V roce 2014 se rozhodl věnovat 
městu Třebíč několik desítek 
svých děl v  hodnotě přesahují-
cí 15 milionů korun. V  Třebíči 
vznikla jeho stálá expozice Ga-
lerie Franta.

Nejvyšší ocenění Kraje 
Vysočina – Skleněná medaile

Medaile určená pro ty, kte-
ří jednorázovým činem nebo 
svou dlouholetou prací přispěli 
k rozvoji kraje a prospěchu jeho 
obyvatel.

Josef Brožek
narozen 1938 v Chotěboři

 

Josef Brožek si svým přístu-
pem a  výsledky získal pověst 
vynikajícího pedagoga. Od roku 
1960 vyučuje hru na příčnou 
flétnu, hoboj, klarinet, fagot, les-
ní roh a trubku na Základní umě-
lecké škole J. V. Stamice v Hav- 
líčkově Brodě. Stal se téměř le-
gendou a  vyhlášenou špičkou 
v  hudební pedagogické sféře 
a jeho žáci šíří slávu české hud-
by nejen doma, ale i ve světě. Za 
svou učitelskou dráhu vychoval 
stovky vynikajících amatérů 
a  profesionálů. Těch profesio-
nálních hudebníků je k  dnešku 
přesně 56.

Květuše Doležalová
narozena 1948 v obci 
Oslavice u Velkého Meziříčí

 

◾ Společná fotografie všech oceněných, kteří z rukou hejtmana Jiřího Běhounka převzali kamennou, skleněnou nebo dřevěnou medaili.
  FOTO:�KRAJ�VYSOČINA

Květuše Doležalová založila 
v roce 2000 ve Velkém Meziříčí 
Klub Naděje – dobrovolné sdru-
žení onkologických pacientů. 
To zajišťuje lékařské přednášky 
a ozdravné pobyty a péči o on-
kologické pacienty. Po dlouhá 
léta je Květuše Doležalová hlav-
ním tahounem spolku a ještě do-
nedávna stála v jeho čele. Vždy 
je připravena těžce nemocné pa-
cienty vyslechnout a  povzbudit 
je, a zkvalitnit jim tak jejich ne 
vždy snadný život.

Zuzana Nevoralová
narozena 1961 v Jihlavě

Zuzana Nevoralová pracuje 
na kožním oddělení nemocnice 
v  Jihlavě jako zástupkyně pri-
máře a  zastává několik dalších 
funkcí, například v etické komi-
si nebo vědecké radě. Externě 
vyučuje na Vysoké škole poly-
technické v Jihlavě. Nejvíce úsi-
lí věnuje zajištění kvalitní péče 
o pacienty, kteří trpí chorobami 
obličeje, především akné a  rů-
žovkou. Účinná pomoc má totiž 
velký vliv na jejich psychiku 
a  kvalitu života. S  tímto cílem 
vyvíjí řadu aktivit jak v  Kraji 
Vysočina, tak v  celé republice, 
po Evropě i  na světové úrovni. 
Přednáší, publikuje a  získala 
řadu ocenění. Před dvaceti lety 
založila v  Jihlavě poradnu pro 
pacienty s  nejtěžšími formami 
akné a růžovky. Ty jsou v Česku 
pouze dvě.

Pavel Tasovský 
narozen 1960 v Brně

 
Umělecký kovář Pavel Ta-

sovský má na svém kontě mno-
ho realizací na významných 
stavbách a  památkách v  Česku 

i v zahraničí. Obdržel řadu oce-
nění a  vzorem je také mladým 
absolventům uměleckých škol. 
Vystudoval umělecké kovářství, 
poté se dostal k  významným 
zakázkám, například pracoval 
na Malovaném domě v Třebíči, 
hradě Špilberk nebo poutním 
kostele ve Křtinách. V roce 1989 
zakládá vlastní kovářskou díl-
nu v Náměšti nad Oslavou, kde 
se zabývá výtvarným řešením 
a  zpracováním architektonic-
kých doplňků interiérů a  exte- 
riérů soukromých i státních sub-
jektů. Současně se věnuje volné 
tvorbě. V letech 2016–2018 byl 
lektorem kovářské školy v Bru-
selu, jejímž hlavním iniciátorem 
je královská rodina.

Ladislav Teisler
narozen 1949 v Novém 
Rychnově

 

Ladislav Teisler pracuje v pe-
kařském oboru od roku 1971. 
V  roce 1990 založil rodinnou 
firmu Adélka, která se postupně 
rozrostla až na téměř 300 za-
městnanců a dnes je symbolem 
moderní potravinářské firmy 
s  tradicí poctivého řemesla. La-
dislav Teisler při svém podni-
kání úspěšně realizoval desítky 
staveb, zasadil se o nové zvony 
v kostele sv. Bartoloměje v Pel-
hřimově a  pracoval také jako 
místostarosta na pelhřimovské 
radnici. Obdržel několik oceně-
ní a  zasloužil se o  obnovu tra-
dičních společenských událostí, 
jako je Pelhřimovská pouť, ma-
sopust nebo Zlatá neděle.

Nejvyšší ocenění Kraje 
Vysočina – Dřevěná medaile

Nejvyšší ocenění Kraje Vy-
sočina určené těm, kteří svou 
aktivitou přispěli k  propagaci 
dobrého jména Kraje Vysoči-
na a  jsou příkladem pro ostatní 
mladé progresivní a houževnaté 
lidi.

Jan Hanko
narozen 1993 v Jihlavě

Jan Hanko je zakládají-
cí člen úspěšné mezinárodní 

parkourové skupiny Urban Sen-
se. Založil ji společně s kamará-
dem v roce 2010 jednoduše pro-

to, že ho bavil pohyb a chtěl své 
nadšení z pohybu sdílet s ostat-
ními lidmi. Dlouhodobě se věnu-
je práci s mládeží, vede kroužky, 
tematické tábory a  workshopy 
pro děti v řadě měst na Vysoči-
ně i  jinde po republice. Usiluje 
o  to, aby byl parkour vnímán 
více jako sport a méně jako pou-
há móda na sociálních sítích. 
Skupinu Urban Sense jste mohli 
vidět v  televizní soutěži Česko 
Slovensko má talent 2018.

Markéta Laštovičková 
narozena 1995 
v Havlíčkově Brodě

Markéta Laštovičková se za-
čínala učit na akordeon v  ZUŠ 
v Havlíčkově Brodě, absolvovala 
Pražskou konzervatoř a dnes stu-
duje na Dánské národní akademii 
hudby v  Odense. Je čtyřnásob-
nou vítězkou Talentu Vysočiny, 
držitelkou Ceny hejtmana Vy-
sočiny a Ceny města Havlíčkova 
Brodu. Na svém kontě má nespo-
čet úspěchů, například se 30krát 
stala vítězkou mezinárodních 
soutěží. Jako první akordeonist-
ka v historii vystoupila v červnu 
2018 se sólovým recitálem na 
festivalu Pražské jaro. Koncer-
tuje v Česku a často v zahraničí. 
Ráda se však vrací do rodného 
Havlíčkova Brodu, kde spolupra-
cuje s akordeonovým orchestrem 
Pohoda. 

Tadeáš Polách
narozen 2008 v Novém 
Městě na Moravě

Tadeáš Polách je žákem 
Základní umělecké školy 

v Bystřici nad Pernštejnem. Stu-
duje dva obory: hru na trubku 
a  hru na bicí nástroje. Vyniká 
hlavně jako mimořádný hráč 
na trubku. Během školního 
roku 2017/18 obsadil v  soutě-
ži MŠMT pod vedením učitele 
Štěpána Husáka první místa 
v okresním, krajském i celostát-

ním kole v sólové hře na trubku 
a  ve své kategorii je aktuálně 
nejlepším hráčem na tento ná-
stroj v celé republice. S Decho-
vým orchestrem ZUŠ Bystřice 
nad Pernštejnem se prezentoval 
na řadě přehlídek a vystoupení.

Petr Špaček
narozen 1998  
v Třebíči

 

Včelařit začal Petr Špa-
ček ve svých devíti letech. Od 
roku 2011 je členem Českého 
svazu včelařů, kam ho nechal 
zapsat jeho dědeček, zaklada-
tel rodinné tradice. V  patnácti 
Petr věděl, že se chce včela-
ření věnovat naplno. S  dědou 
proto rozšířili jejich království 
na 60 včelstev a nabídku dopl-
nili o  svíčky ze včelího vosku 
a  medy s  příměsemi. Své vý-
robky prodávají na trzích i  na 
e-shopu. Ještě před dovršením 
18 let se Petr nechal zplnolet-
nit, aby se mohl stát živnostní-
kem. V soutěži Med roku 2018 
získal Petr první místo z  celé 
ČR v  kategorii medovicové 
medy. Nyní pracuje na vývo-
ji a  výrobě vlastní kosmetiky 
ze včelích produktů. Zapálený 
včelař začal také před lety v Ci-
dlině pořádat Slavnosti medu, 
které se staly Skutkem roku.

� STRÁNKU�PŘIPRAVILA�MONIKA�BROTHÁNKOVÁ
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Řešení pro budoucnost: Elektromobilita
Martin Kukla (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina 
a náměstek hejtmana pro 
oblast ekonomiky a majetku
 

Letos v  dubnu 
byl europarla-
mentem schválen 
návrh na snížení 
škodlivých emisí 
oxidu uhličitého 

u  nových osobních aut o  více 
než 30 %. Vše je třeba stihnout 
do roku 2030. Na tuto sku-
tečnost budou, kromě jiných, 
reagovat především automo-
bilky. Nejen elektromobilitu, 
ale i  vývoj autonomních au-
tomobilů, chápu jako budoucí 
ideální, respektive nutné řešení 
dopravy. Pro běžného uživate-
le, tedy zákazníka, zatím není 
elektromobil zajímavou komo-
ditou – odrazuje ho cena, ale ve 
výhledu 10–20 let, díky rozší-
ření nabídky, jejich cena stejně 
jako u mobilních telefonů nebo 

plochých televizí klesne, a auta 
na elektrický pohon budou na 
trhu více konkurenceschopná.

S  rozvojem elektromobility 
jde ruku v  ruce potřeba zvý-
šené výroby elektřiny, což je 
pro mě jeden z logických argu-
mentů, proč podpořit výstav-
bu nových bloků tuzemských 
jaderných elektráren. Dalšími 
a  zcela nezbytnými kroky pro 
životaschopnost elektromobily 
bude masivnější výstavba do-
bíjecích stanic a také rozumná 
dotační politika směřovaná na 
pořízení ekologických elek-
trických vozů. Pokud by bylo 
na mně, pak bych spíše než do-
tace na pořízení (což ale u nás 
hodně funguje, důkazem jsou 
už třikrát rozebrané kotlíkové 
dotace) upřednostňoval zvý-
hodněné zdanění výroby nebo 
provozu elektromobilů. Obá-
vám se však, že odklonem od 
fosilních paliv, která jsou u nás 
kromě DPH daněna i spotřební 

daní, bude třeba hledat jiný 
zdroj státních příjmů, a dosud 
spotřebně nedaněný pohon 
elektřinou se stane středem zá-
jmu centrálních ekonomů.

Osobně se domnívám, že 
elektromobilita je jedním 
z  několika možných řeše-
ní, jak snižovat oxid uhličitý 
v  ovzduší, nikoli však jedi-
né. Elektromobily nebudou 
v  budoucnu poháněny pouze 
lithium-iontovými akumuláto-
ry. Jako další zdroj se reálně 
jeví i  vodík, respektive z  něj 
vyráběná elektřina s  odpadní 
vodou a  další pohonové kom-
binace v kategorii hybridů, re-
álně se uplatní i vozidla jezdící 
na plyn, dlouhá léta budou ješ-
tě v provozu auta se spalovací-
mi motory. Navíc automobilní 
průmysl patří k  nejinovativ-
nějším odvětvím a  možná nás 
ještě překvapí dalšími ekotren-
dy, za které budeme ochotni si 
připlatit.

Tak jsme první, no a có, no a có, no a có…
Miloš Vystrčil (ODS), zastupitel 
Kraje Vysočina a senátor
 

Bylo úterý 
1.  října odpoled-
ne a  já jsem se-
děl s  částí členů 
obecního zastupi-
telstva obce Třeš-

tice a  několika dalšími přáteli 
v Praze v Malostranské besedě. 
K překvapení návštěvníků včet-
ně zahraničních turistů občas 
restaurací zazníval od našeho 
stolu radostný třeštický popě-
vek „Tak jsme první, no a có, no 
a có, no a có ...“

Důvod byl jediný, ale velmi 
pádný. V  Hlavním sále Senátu 
Parlamentu České republiky 
v  tento den dopoledne získala 

obec Třeštice 1. místo v  celo-
státním kole Oranžové stuhy. 
Jinak řečeno, obec Třeštice byla 
vyhodnocena ze všech obcí 
v  České republice jako nejlépe 
spolupracující obec s dobrovol-
nickými organizacemi a  podni-
kateli v  zemědělské oblasti na 
ochraně a rozvoji venkova.

Se ziskem prvního místa je 
spojena i  odměna, která umož-
ňuje obci v  rámci Programu 
rozvoje venkova získat dotaci 
až do výše 900 tisíc korun. Vím, 
že každé srovnání trochu kulhá, 
ale zjednodušeně řečeno obyva-
telé obce Třeštice v čele se sta-
rostou Martinem Kodysem díky 
své aktivitě, nadšení a nasazení 
získali pro obec finanční část-
ku, která by v  případě Jihlavy 

odpovídala navýšení příjmu Jih-
lavy o cca 30 milionů korun. Je 
mi jasné, že se takovéto úspěchy 
nedají a nemají přepočítávat je-
nom na peníze, ale stojí za to si 
i tuto skutečnost uvědomit. 

Na závěr bych i  proto chtěl 
obecněji poděkovat všem oby-
vatelům našich zejména men-
ších obcí, kteří se jakkoliv ak-
tivně podílejí na životě v  obci. 
Bez vůle obyvatel něco pro svo-
ji obec a život v ní udělat to totiž 
ani do budoucna nepůjde. Díky 
tedy nejen obyvatelům Třešti-
ce za Oranžovou stuhu a  třeba 
z  poslední doby Sedlejovským 
za krásnou a energeticky úspor-
nou školku, ale úplně všem ve 
prospěch obce či města činným 
obyvatelům.

Zemědělci omezí používání chemie 
v okolí švihovské nádrže

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

Jsem přesvěd-
čen, že senioři by 
měli mít možnost 
prožít důstojné 
stáří se zajištěním 
potřebné péče 

prostřednictvím kvalitních 
a  dostupných sociálních slu-
žeb, neformálních pečujících 
a  dobrovolníků. K  tomuto cíli 
je v mé práci směřována velká 
pozornost a  ve spolupráci se 
všemi aktéry a  poskytovateli 
intenzivně pracujeme na zkva-
litňování péče o seniory s ome-
zenou soběstačností. 

Každoročně Kraj Vysoči-
na investuje zhruba 100 mi-
lionů do rozšiřování kapacit 

a  modernizace krajských do-
movů pro seniory. Také rozši-
řujeme spolufinancovanou síť 
pobytových zařízení pro senio-
ry o domovy budované obcemi 
nebo privátními investory. V le-
tošním roce byla dokončena 
stavba nového Domova pro se-
niory v Telči, nová lůžka čekají 
na seniory v Havlíčkově Brodě 
a Pacově. 

Spousta seniorů však do-
stává potřebnou péči v  domá-
cím prostředí a  starají se o  ně 
nejčastěji rodinní příslušníci. 
Uvědomuji si, že práce nefor-
málních pečujících je velice ná-
ročná a vyčerpávající a i o ně se 
musíme starat. Pro usnadnění 
péče v domácím prostředí fun-
gují terénní a odlehčovací soci-
ální služby, jejichž kvalita a do-
stupnost v našem kraji neustále 
stoupá. Pečujícím poskytujeme 

potřebný informační servis, po-
řádáme pro ně vzdělávací akce 
a  umožňujeme jim vzájemné 
sdílení zkušeností. 

Velký posun jsme zazname-
nali v oblasti mobilní paliativní 
péče, která umožňuje nevylé-
čitelně nemocným lidem závěr 
života strávit v  domácím pro-
středí s  rodinou. Těmto paci-
entům je prostřednictvím spe-
ciálního multidisciplinárního 
týmu garantována nepřetržitá 
dostupnost lékařské a ošetřova-
telské služby.

Péči o  osoby s  omeze-
nou soběstačností si neumím 
představit bez dobrovolníků. 
A  i  když jich tu na Vysočině 
máme zaregistrovaných více 
jak tisíc, nebude jich nikdy 
dost. Budu rád, když rozšíříte 
jejich řady a pomůžete nám na-
plňovat náš vytyčený cíl. 

Linka důvěry STŘED slouží klientům z celé Vysočiny
Miloš Hrůza (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina
 

První linka 
důvěry, zřízená 
v  Anglii v  roce 
1953, sloužila 
jako prevence se-
bevražd, kterých 

v  té době byl enormní nárůst. 
Od té doby prošla telefonická 
krizová intervence velkým vý-
vojem. Mnoho lidí si dodnes 
název „linka důvěry“ spojuje 
s  osobami, které zvažují sebe-
vraždu. Opak je ale pravdou. 
Dnešní doba je uspěchaná, uza-
víráme se do vlastních bublin 
před okolním světem, bojujeme 
se stresem. V takovém prostředí 

nám často chybí podpora, po-
chopení a  důvěra. Hojnými té-
maty, která řešíme na Lincedů-
věry STŘED, jsou osamělost, 
partnerské vztahy, vztahy mezi 
rodiči a dětmi, problémy v za-
městnání a  ve škole. Zdánlivě 
tedy jednoduchá a  běžná té-
mata, která ale někdy nemáme 
s kým sdílet. Snahou této služby 
je reagovat na dnešní dobu. Ko-
munikace probíhá nejenom přes 
telefon, ale také prostřednic-
tvím chatové komunikace, tedy 
rozhovoru po internetu, a v ne-
poslední řadě prostřednictvím 
e-mailu. Služby Linky důvěry 
jsou anonymní. Kdo si chce po-
hovořit, nemusí se představovat 
ani sdělovat jiné údaje. To samé 

platí i  na druhé straně. Praco-
viště Linky důvěry STŘED má 
utajovanou adresu a ani pracov-
níci nesdělují svá jména. Na 
linku se lze obracet ze svého 
domova denně, včetně víkendů 
a svátků, od 9:00 do 21:00 ho-
din, nikdo se tedy nemusí ob-
jednávat nebo čekat v čekárně. 
STŘED poskytuje tuto službu 
zdarma, volající tak hradí pou-
ze telefonické spojení dle plat-
ných tarifů svého operátora. 
V  případě chatu a  e-mailové 
korespondence pak hradí nákla-
dy za internet. Kontakt na linku 
je 775 223 311 nebo 568 443 
311, chat: elinka.iporadna.cz 
a  e-mail: linkaduvery@stred.
info.

Řeči se vedou a voda teče… 
Josef Herbrych (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina
 

Vím, že o vodě 
toho bylo teď na-
psáno už mnoho 
a  nechci být dal-
ším v  řadě, který 
se nabízí jako od-

borník na toto téma. Také ne-
chci snižovat odbornost a  zna-
losti těch, kteří se zde již touto 
otázkou zabývali. Jen se chci na 
věc dívat i z jiného úhlu, než je 
dnešní převažující podoba „boje 
se suchem“. Vadí mi dvě věci. 

První z nich je vztah velké části 
občanů k  vodě. Mnozí si stá-
le myslí, že se vrazí trubka do 
země, a voda pak teče v neome-
zeném množství. Tomu by ko-
neckonců odpovídaly i  letecké 
pohledy na naše obce a  města, 
lesknoucí se modrými oky ba-
zénů. Druhá věc je neexistující 
vodohospodářská koncepce naší 
země. Zde musím pochválit náš 
krajský odbor životního prostře-
dí, který se alespoň v rámci kra-
je snaží tuto situaci řešit. 

V  celorepublikové rovině 
se však mnoho neděje. Jímání 

dešťových vod do barelů a nádrží 
dělali naši předkové od nepaměti 
a bez dotací. Nebylo by účelnější 
a  účinnější zabývat se koncepcí 
zásobování vodou na celostátní 
úrovni? Třeba přestat povolo-
vat individuální zdroje (studny) 
v oblastech, dostatečně pokrytých 
veřejnou vodovodní sítí. Vždyť 
často studny slouží jen pro napou-
štění bazénů. Takový zákaz by ale 
bolel. A politika, který by ho pro-
sadil, by volič neměl rád. Je přece 
zvyklý spíš na dárky, byť placené 
z kapes nás všech. „Ale co, voda 
(zatím) teče…“

O hospodaření a soběstačnosti
Miroslav Houška (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina 
a předseda finančního výboru
 

Stejně jako 
musí dobře hospo-
dařit rodina, obec 
nebo stát, musí 
také dobře hospo-
dařit kraj. V pozi-

ci předsedy finančního výboru 
našeho kraje často přemýšlím 
o  tom, kde finance ubrat a  kde 
naopak posílit. Jsem si přitom 
vědom, že zažíváme ekonomic-
ký růst, který však  nepotrvá 

věčně. Na rovinu tedy říkám, 
že pokud nechceme zkompliko-
vat život svým dětem, musíme 
přemýšlet o vyšší finanční spo-
luúčasti ve zdravotnictví. Vždyť 
do našich nemocnic teď sypeme 
neuvěřitelné množství milionů! 
Stejně tak mi nepřijdou rozum-
né některé dotované reformy 
v sociální oblasti, kde se mnozí 
z nás nejprve až dětinsky radu-
jí nad prvotními dotacemi, aby 
posléze zaplakali nad provozní-
mi náklady. 

Kde naopak teď peníze potře-
bujeme, je hospodaření s vodou, 

zemědělství a lesnictví, potažmo 
podpora venkova. Ten, nás živí, 
i když si to někdo stále odmítá 
přiznat. Klíčové je podle mě 
pracovat na obnovení potravino-
vé soběstačnosti a  přirozeného 
řetězce, který vnímám i  na své 
obci: zemědělství = zaměstna-
nost = více krav, větší přirozené 
– organické hnojení = hospoda-
ření s  půdou = lepší vsakování 
vody na polích atd. Obecněji ře-
čeno: Pokud nenapneme síly do 
soběstačnosti a prevence klima-
tických rizik hned teď, odnesou 
to opět naše děti. 

Krize je tady
Pavel Hodáč (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina
 

Po létech eko-
nomického růstu 
se český průmysl 
pomalu ale jistě 
dočkal zpomale-
ní, které se bude 

projevovat hlavně v  příštím 
roce. Poslední kladný faktor 
české ekonomiky, kterým je 
spotřeba domácností, čeká asi 
stagnace v následujících měsí-
cích. V době přípravy rozpočtu 

Kraje Vysočina je třeba počítat 
i  s  tímto faktorem, i  když vý-
běr sdílených daní do příjmů 
rozpočtu kraje bude mít dopad 
až ve druhé půlce příštího roku 
2020. Jistou opatrnost v  inves-
ticích přiznává většina podni-
katelských subjektů a jsou i fir-
my na Vysočině, které začaly 
velmi tiše propouštět. Recese 
v automobilovém průmyslu ci-
telně zasáhla i  Slovensko, kde 
se pomalu rozplývá sen o  au-
tomobilové velmoci. I u nás na 
Vysočině je mnoho firem, které 

jsou součástí tohoto sektoru. 
Při sestavování výdajové strán-
ky rozpočtu kraje bude třeba 
pamatovat i na možný výpadek 
příjmové stránky rozpočtu. Fi-
nanční rezerva kraje je historic-
ky obrovská a přesahuje částku 
dvou miliard, nicméně i případ-
ný možný propad ve výběru by 
nebyl malý. Napříč politickým 
vedením Kraje Vysočina by-
chom na toto neměli zapome-
nout a  volit spíše stabilizaci 
a opatření před případnými ne-
gativy přicházející krize.

Zemědělci se dobrovolně za-
vázali v povodí Želivky omezit 
používání pesticidů, tedy látek 
na ochranu polních rostlin. „Do 
projektu Čistá Želivka se zapo-
jilo šestnáct zemědělských pod-
niků působících v  ochranném 
pásmu vodního díla Švihov,“ 
informoval hejtman Kraje Vy-
sočina Jiří Běhounek (nez. za 
ČSSD) na konferenci k  tomuto 
tématu, která se konala v polo-
vině listopadu v Jihlavě. Pokud 
se po třech letech projeví po-
zitivní výsledky, ministerstvo 

zemědělství tato omezení zave-
de i  u  ostatních vodárenských 
nádrží v  České republice.  Ze-
mědělci jsou v  pilotním pro-
jektu motivování také finančně, 
ministerstvo ročně uvolní až 
60 milionů korun. Podle aktu-
álních zjištění jsou pro kvalitu 
vody v  nádrži zásadní přítoky, 
na jejichž kondici se podepi-
sují převážně plošní znečišťo-
vatelé. Zemědělci hospodařící 
v ochranných pásmech Švihova 
museli určitá omezení respek-
tovat už předtím. Vstupem do 

projektu se zavázali k  dalším 
omezením.

Z  podnětu Kraje Vysočina 
funguje už tři roky pracovní sku-
pina, která se zabývá problema-
tikou ochrany povodí Želivky. 
„Jejím cílem je hledat opatření 
k udržení kvality vody ve švihov-
ské přehradě a  jejích přítocích 
tak, aby zároveň neomezovala 
život v této oblasti,“ dodal radní 
pro oblast vodního hospodářství, 
zemědělství a životního prostředí 
Martin Hyský (ČSSD).
 EVA FRUHWIRTOVÁ

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

úřednice/úředník 
na úseku investic
odboru majetkového
s místem výkonu práce  
Žižkova 57, Jihlava
 
Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, 
tel.: 564 602 106,
e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 

v bakalářském studijním programu stavebního směru
• orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby, znalost 

obecně závazných předpisů z oblasti stavebního práva
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební 

motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:
• praxe při investorsko-inženýrské přípravě a řízení staveb nebo vedení 

staveb v oblasti pozemního stavitelství
• orientace v problematice BIM (Building Information Modeling)

nabízíme: 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládané zahájení pracovního poměru – leden 2020
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovatel�obdržel�
nejpozději�do�5.�12.�2019�do�12.00�hod.�Plné�znění�personální�inzerce�je�dostupné�
na�www.kr-vysocina.cz,�volná�pracovní�místa.�Přihlášku�podejte�prostřednictvím�
podatelny,�e-podatelny�na�adresu�posta@kr-vysocina.cz�nebo�poštou�na�adresu�
Krajský�úřad�Kraje�Vysočina,�Žižkova�57,�587�33�Jihlava.



Zvláštní příloha měsíčníku Kraj Vysočina

Veřejná doprava
l istopad 2019

ÚVODNÍ SLOVO

MUDr. Jiří Běhounek,  
hejtman Kraje Vysočina

Vážení nejen cestující,
pro začátek si vypůjčím ze 

slovníku cizích slov obrat evo-
luce, což je, jednoduše řečeno, 
postupný vývoj nějakého vy-
braného systému. Evolucí nebo 
podobným procesem prochází 
v  průběhu let většina činností 
ovlivňujících naše životy. Změny 
někdy přichází postupně, větši-
nou hodně pomalu, a  my máme 
čas si na ně dlouho zvykat. Někdy 
až tak dlouho, že je ani nevnímá-
me. Tu a tam si situace, vyvolaná 
dlouhodobější přirozenou kumu-
lací nových zájmů, vyžádá větší 
zásadnější změnu. Přijde vícemé-
ně v  jeden okamžik a  v  případě 
nového systému Veřejné dopra-
vy Vysočiny, tedy jisté formy 
integrace, kterou cestující znají 
z modelů cestování v sousedních 
krajích, budou změny dávková-
ny v několika fázích. Troufám si 
tvrdit, že od 15. prosince 2019, 
kdy se oficiálně na celém území 
České republiky mění jízdní řády 
vlaků i  autobusů, většina cestu-
jících v  našem regionu nepozná 
žádnou změnu. Autobusy i vlaky 
pojedou, jen v  některých přípa-
dech v  posunuté časové poloze, 
s  lepší návazností na další spoj. 
Ano, objeví se jistě i spoje, které 
z jízdních řádů zmizí, ale většinou 
budou mít časově blízkou náhra-
du. Spojů, které jsme už kvůli níz-
kému počtu cestujících jako kraj 
neobjednávali, je minimum.

Na následujících stranách 
krajských novin se vám pokusí-
me zodpovědět nejčastější dotazy 
související se zaváděním integro-
vané Veřejné dopravy Vysočiny. 
Očekávání s jejím uvedením bych 
možná přirovnal k  očekáváním, 
která měla veřejnost s  nástupem 
roku 2000. Jistě si vzpomenete 
na některé tehdy omílané scénáře 
o  konci světa, totálním výpadku 
všech počítačů, kolapsu bankov-
ních systémů a podobně. Nic zá-
sadního se nestalo. Podobné to 
bude i  s  postupným zaváděním 
integrace do regionální vlakové 
a  autobusové dopravy. V  tomto 
případě ale přesně víme, co nás 
čeká, protože si to můžeme pře-
číst v nových jízdních řádech zve-
řejněných začátkem prosince na 
www.idos.cz. Informace podají 
také pracovníci na informačních 
linkách dopravců.

Přeji šťastnou cestu!

Nově jezdíme Veřejnou dopravou Vysočiny
S každoročním termí-
nem změn jízdních řádů 
15. prosince přichází 
Kraj Vysočina se zave-
dením první fáze Veřej-
né dopravy Vysočiny. 
Reálně se tak přiblíží 
integrace vlakové a au-
tobusové dopravy.Vět-
šina regionálních spojů 
v Kraji Vysočina bude 
nabízet logičtější návaz-
nosti, linky autobusů 
a vlaků si přestanou kon-
kurovat a v konečném 
sčítání přibyde spojů.

Už od roku 2015 se Za-
stupitelstvo Kraje Vysočina 
zabývá myšlenkou zavedení 
prvků integrované regionál-
ní dopravy na území našeho 
kraje. V  praxi to znamená 
potřebu dopravního obslou-
žení konkrétního uceleného 
území více druhy dopravy, 
v rámci nichž cestující mohou 
využívat jednotné přepravní 
a  platební podmínky. Jednou 
z  výhod je, že systém řídí 
„centrální“ dispečink, který 
má přehled o pohybu a  téměř 
konkrétní poloze jednotlivých 
spojů, a může tak operativně 
reagovat například na pří-
padná zpoždění. Do této 
doby si každý doprav-
ce řešil ne/návaznosti 
sám a dával jim různou 
důležitost.

Zveřejnění nových 
jízdních řádů platných 
od 15. prosince není nic 
nového. Je to proces, kte-
rý se každoročně opaku-
je. V  případě Vysočiny jsou 
změny respektující integraci 
dopravy do jízdních řádů po-
stupně zapracovávány už tři 
roky. Pomalu, krok po kroku, 
bez zásadní pozornosti veřej-
nosti, neboť byly přijímány 

Co se změní
Některé odjezdové časy, obvykle jen v řádu minut, proto si své odjezdy prosím před 15. 12. zkontrolujte 
v nových jízdních řádech nebo na www.idos.cz.

Vzroste počet spojů rychlíků a spěšných vlaků. 

Klesne počet otevřených pokladen v železničních stanicích. Cestující si však mohou jízdenku bez jakékoli 
přirážky koupit přímo ve voze u průvodčího nebo na internetu. 

Návaznost autobusových a vlakových spojů. 

Označení autobusových zastávek veřejné dopravy.

Zvýší se počet zastávek zařazených do obsluhy veřejné dopravy.

Co se nezmění
Nezmění se dopravci, všech 17 autobusových dopravců a  tři dopravci na dráze zůstávají ve smluvním 
vztahu s Krajem Vysočina.

Cena obvyklé jízdenky (tedy tzv. tarif).

Slevy pro seniory nad 65 let a pro studující do 26 let. Slevy zůstávají ve výši, na kterou je veřejnost zvyklá.

Nutnost platit stále jízdné v hotovosti, ale na tom se intenzivně pracuje.

citlivě a respektovaly nové do-
pravní potřeby vyvolané sou-
časnou organizací pracovních 

dob velkých podniků, posuny 
v začátcích školních vyučová-
ní nebo například úpravami 

jízdních řádů v  sousedních 
krajích. Mimochodem jsou 
to právě změny v  pře-
pravních zvycích obyva-
tel Vysočiny, na které se 
dílčími úpravami v  jízd-
ních řádech reaguje. Za 

posledních dvacet let se 
změnily začátky pracovních 

dob, města se rozšířila a  lidé 
mají potřebu cestovat nejen 
do center měst, ale i  na nově 
zřízené zastávky v  průmyslo-
vých zónách. Linkové autobu-
sy proto musí přizpůsobit tra-
su přepravy novým potřebám 
cestujících.

Integrací regionální dopravy 
prochází postupně všechny kraje 
České republiky. I  na Vysočině 
po ní cestující volali, protože 
znají výhody například ze sou-
sedního Jihomoravského kraje. 
Ostatní si na ni během několika 
týdnů zvyknou. 

Důležitý pro fungování sys-
tému je i druhý pohled – pohled 
z úhlu dopravce. Pro ně je inte-
grace garancí dlouhodobé a sta-
bilní účasti na dopravním trhu. 

Integrace dopravy na Vysoči-
ně pod názvem Veřejná doprava 
Vysočiny je pečlivě připravený 
koncept. Změny jsou provádě-
ny na základě odborné přípravy 
a předcházela jim tříletá diskuze 
nejen se starosty měst a obcí.

ZASTÁVKA

Co znamená VDV
VDV – Veřejná doprava Vy-

sočiny je nový název pro kom-
plex jednotně řízených služeb 
souvisejících se zajištěním 
veřejné regionální autobusové 
a vlakové dopravy. V budoucnu 
bude do tohoto systému začle-
něna i MHD jednotlivých měst. 
Jinak řečeno – jde o název pro 
„vysočinskou“ integraci veřejné 
dopravy – tedy zajištění dopra-
vy na konkrétním území pro-
střednictvím více dopravců. Jde 
o systém, který funguje ve vět-
šině krajů, má různé podoby, ale 
vždy představuje pro cestující 
velkou přidanou hodnotu – mi-
nimálně větší dopravní komfort 
a finanční úspory.
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Nové jízdní řády autobusů a vlaků 
na www.idos.cz Jedeme vaším směrem! 



VEŘEJNÁ DOPRAVA LISTOPAD 2019 | II

Nové rychlíky a spěšné vlaky

Nové jízdní řády autobusů a vlaků 
na www.idos.cz Jedeme vaším směrem! 

Kraj zaplatí i obecní linky

Denně se na území Kraje Vysočina vypraví v průmě-
ru 406 vlaků v pracovní dny a 285 o nepracovních 
dnech, v celoročním průměru to je 372 vlaků denně.
Celkově dojde k navýšení počtu vlakokilometrů 
regionálních spojů oproti roku 2019 o 8,8 %. A to 
na více než 4,4 milionu vlakových km za rok 2020.

Změny ve struktuře jízdních 
řádů vlaků na Vysočině jsou 
vyvolány posunem časových 
poloh rychlíků linky R11. Kraj 
Vysočina na tento fakt reagoval 
vytvořením „ideálního“ modelu 
tras spěšných a osobních vlaků, 
které nabízí cestujícím nebý-
vale rychlé spoje prakticky na 
všech regionálních tratích. Toto 
lze označit jako nejpozitivnější 

aspekt nově navrženého jízdní-
ho řádu respektujícího potřeby 
Veřejné dopravy Vysočiny, která 
si bude zakládat na návaznostech 
a plynulosti dopravy. Pozitivním 
aspektem nového jízdního řádu 
je velmi výrazné navýšení počtu 
spěšných a osobních vlaků v do-
pravním směru Havlíčkův Brod 
– Jihlava – Kostelec u Jihlavy – 
Telč (a dále Dačice a Slavonice 

v Jihočeském kraji). Kraj Vyso-
čina rád přistoupil i  na odstra-
nění nutnosti přestupů ve Světlé 
nad Sázavou ve směru Havlíč-
kův Brod – Ledeč nad Sázavou, 
byť se tady jedná jen o  přemís-
tění přestupů do sousední stani-
ce Ledeč nad Sázavou, které se 
však týkají výrazně nižšího po-
čtu cestujících.

Novinkou jsou názvy většiny 
spěšných vlaků, které se budou 
lehce pamatovat. Spěšné vlaky 

Havlíčkův Brod – Telč a dále na 
Slavonice nesou skupinově po-
jmenování RENESANCE, dva 
páry spěšných vlaků Okříšky–
Třebíč–Brno budou jezdit pod 
názvem HORÁCKÝ EXPRES 
a  jednotlivé páry spěšných vla-
ků Znojmo – Moravské Budě-
jovice – Jihlava – Havlíčkův 
Brod dostaly iniciativou Kraje 
Vysočina názvy VELTLÍNSKÉ 
ZELENÉ, RYZLINK RÝNSKÝ 
a SAUVIGNON.

Kraj Vysočina provo-
zuje 323 autobusových 
linek v celkovém počtu 
4 255 spojů. Průběžné 
změny postupného za-
vádění VDV už generují 
nárůsty cestujících. Za 
první pololetí roku 2019 
oproti roku 2018 došlo 
jen v linkové dopravě 
k nárůstu o cca 1,4 milio-
nu cestujících. Autobusy, 
jejichž provoz dotuje 
Kraj Vysočina, ujedou 
za dvanáct měsíců cca 
19,5 milionu kilometrů.

Kraj Vysočina vydává na 
dofinancování železniční i  au-
tobusové dopravy v  průměru 
800 milionů korun. Jde o částku, 
která představuje nezanedbatel-
nou úsporu domácností. Pokud 
by kraj na regionální dopravu ne-
doplácel, tuto částku by dopravci 
rozpočítávali mezi cestující, což 
by dopravu výrazně zdražilo. 
Mezi objednatele autobusových 
spojů patřily vedle Kraje Vyso-
čina v  jednotlivých případech 
i  města a  obce. Jimi objednané 
spoje pokrývaly především ví-
kendové přepravní potřeby nebo 
prodloužení některých linek, 

Příklady linek, na kterých došlo k převodu  
objednávky dopravní obslužnosti od obcí na kraj

Linka 790430 v relaci Stařeč – Třebíč

Linka 790210 v relaci Studená – Telč – Třebíč

Linka 390810 v relaci Těchobuz – Mladá Vožice

Linka 340820 v relaci Lovčovice – Jemnice

Linka 390780 v relaci Těchobuz – Pacov

Nové zastávky

Logo Veřejné dopravy Vyso-
činy (VDV) se už v průběhu le-
tošních prázdnin začalo objevo-
vat na většině frekventovaných 
zastávek regionálních autobusů. 

Jde o  plánovanou obměnu 
vyplývající z  novely zákona 
o  silniční dopravě a  přípravy 
jednotného stylu VDV nutných 
pro výběr dopravců. Ze statistik 
krajského odboru dopravy vy-
plývá, že celkem máme na Vy-
sočině 2 048 tisíc zastávek. Ke 
konečnému počtu všech zastávek 
bychom museli připočítat ještě 
stovky zastávek MHD, jejichž 
evidenci kraj nevede. Mezi úplně 
nové autobusové zastávky patří 
například i  ta na Hradební ulici 
v Jihlavě. Zastávka Hradební má 
za cíl přiblížit cestujícího k  cíli 

jeho cesty, a tím zatraktivnit ve-
řejnou dopravu. Linky ze směrů 
Žďár nad Sázavou, Brno – Velké 
Meziříčí, Třebíč, Moravské Bu-
dějovice, atd. ve výsledku měly 
možnost v Jihlavě zastavovat na 
zastávkách Brněnský kopec ane-
bo Brtnická ul., Znojemská ul. 
a  následně až na autobusovém 
nádraží. 

„Z  daného důvodu je velký 
přínos pro cestující právě vy-
budování zastávky Hradební. 
Předpoklad, že cestující budou 
zastávku využívat, potvrdily 
první týdny jejího provozu. 
Například za měsíc září zastáv-
ku využilo více jak deset tisíc 
cestujících,“ informoval Pa-
vel Bartoš z  krajského odboru 
dopravy.

Slevy zůstávají
Senioři i  studenti budou i po 

15. 12. 2019 jezdit ve spojích 
objednaných Krajem Vysočina, 
tedy veřejnou dopravou i nadále 
s  možností využití 75procent-
ní slevy. Stejné také zůstávají 

ceníky jízdného. Pokud jde 
o cenu cesty – nic se v autobuse 
ani ve vlaku k  danému termínu 
nemění. Zavedení jednotného 
přestupního tarifu VDV je pláno-
váno od 1. 3. 2020.

Podoba jízdenky
Podoba jízdenek po 15. 12. 

2019 vás nepřekvapí. I  nadále 
si koupíte jízdenku s  povinný-
mi parametry dle tarifu doprav-
ce. Jednotná podoba jízdenek 
je ovlivněna termínem zavede-
ní jednotného přestupního tari-
fu VDV, který má Kraj Vysoči-
na v plánu představit cestujícím 
k  1. 3. 2020. Brzy však nebu-
dou cestující jízdenky ve fyzic-
ké podobě potřebovat vůbec.

V rámci dalších etap integra-
ce krajské dopravy bude možné 

využít tzv. elektronické odba-
vení cestujících, tj. že veškerá 
vozidla v  systému budou mít 
informace o  prodaných před-
platných a  cestující se bude 
prokazovat jen bezkontaktní či-
povou kartou, tj. např. bankovní 
kartou, IN kartou ČD nebo mo-
bilním telefonem. Jednorázové 
jízdné bude i  nadále existovat 
v papírové podobě. To už bude 
v době, kdy cestující bude moci 
využít pro platbu jízdného také 
platební kartu.

� �FOTO:�4X�JAROSLAV�LOSKOT

které nahrazovaly městskou 
hromadnou dopravu. Od 2. 11. 
2019 došlo k  dalšímu většímu 
převodu obcemi hrazených li-
nek pod objednávku kraje, dané 
spoje nadále jezdí. Města a obce 

ročně ušetří nemalé finanční pro-
středky. Kraj Vysočina přebírá 
ve značné míře pod svou objed-
návku také části spojů, které do-
pravci zajišťovali v  rámci svého 
komerčního rizika.

◾ Graf objektivně zachycuje nárůst objednávky vlaků Krajem Vysočina 
v průběhu jednotlivých let.

◾ Graf zachycuje zásadní nárůst objednávky autobusů pro cestující ve-
řejnost Krajem Vysočina v průběhu jednotlivých let. Zásadní je nárůst 
po zavedení VDV mezi roky 2015–2019.

◾ Graf popisuje nárůst finančních prostředků, které do veřejné dopravy Kraj Vysočina investuje. U roku 
2020 je zřejmý skokový nárůst. 

Dotace na linkovou osobní dopravu 
v Kraji Vysočina 2012–2020

Výkony vlaků

Výkony autobusů
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Roste zájem o veřejnou dopravu

Nové jízdní řády autobusů a vlaků 
na www.idos.cz Jedeme vaším směrem! 

Cestovat vlakem nebo auto-
busem do zaměstnání, do škol, 
za zábavou nebo sportem je zce-
la běžnou součástí naší společ-
nosti. Jasně to potvrzují statis-
tiky vedené nejen dopravci, ale 
i Krajem Vysočina. 

Ve sledovaném období leden–
červen 2019 autobusy přepravily 
o 293 161 dospělých více než za 
stejné období roku 2018. Pokud 
jde o žáky a studenty, tam je ná-
růst násobně vyšší. 

Kde zjistím, jak mi pojedou 
obvyklé spoje od 15. 12. 2019?

Odjezd svého spoje si prosím 
zkontrolujte na www.idos.cz. Už 
začátkem prosince tady budou 
k dispozici všechny nové jízdní 
řády.

Nemám přístup k PC. Jak 
zjistím změny v jízdním 
řádu?

Jedná se o  kombinaci pro 
obyvatele dostupných komuni-
kačních kanálů, a  to konkrétně 
jak prostřednictvím jednotli-
vých zástupců obcí, kterým jsou 
postupně poskytovány informa-
ce o  podobě jízdních řádů, tak 
prostřednictvím jednotlivých 
dopravců. Všichni dopravci 
mají povinnost o  změnách in-
formovat zveřejněním změn na 
svých linkách, a  to i  formou 
vyvěšení/vylepení nových jízd-
ních řádů. Informace je možno 
získat také prostřednictvím kon-
taktu na pracovníky odboru do-
pravy a silničního hospodářství, 
oddělení dopravní obslužnosti.

Mění se od 15. 12. 2019 na 
Vysočině systém studentských 
slev ve veřejné dopravě?

Ne. Žáci a  studenti budou 
i  nadále jezdit s  75% slevou. 
Pouze je třeba si ověřit, jaké 
odjezdové časy bude mít od 

15.  12. 2019 daný spoj. Infor-
mace na www.idos.cz.

Proč není možné koupit si 
už 15. 12. 2019 jednotnou 
jízdenku využitelnou i pro 
přestupy?

Možnost cestovat na jednot-
nou jízdenku budou mít cestují-
cí Veřejnou dopravou Vysočiny 
v  dalších fázích integrace nej-
dříve 1. 3. 2020. Děkujeme za 
trpělivost.

Bude možné od 15. 12. 2019 
platit jízdné v autobusech, 
popř. ve vlacích bezkontaktně 
platební kartou?

Možnost uhradit jízdné kar-
tou budou mít cestující v  další 
fázi integrace. Zatím je tedy 
v  autobusech stále nutné mít 
u sebe hotovost.

Bude se zdražovat na Vysoči-
ně jízdné?

Systémově ne, jen od zavedení 
jednotného tarifu VDV dojde lo-
gicky ke sjednocení cen dopravců 
do jednoho ceníku. V dalších fá-
zích integrace bude možné využí-
vat množstevní slevy, což povede 
naopak k úsporám. Navíc časem 
bude k dispozici aplikace, která 
umožní bezhotovostně zakoupe-
nou  jízdenku zobrazit  na disple-
ji  chytrého telefonu.

Budoucnost v barvách Veřejné 
dopravy Vysočiny

Po dlouhých letech plánová-
ní a  schvalování, příprav a  do-
laďování spouští Kraj Vysoči-
na dopravní projekt, který má 
oslovit ty, kteří denně využívají 
regionální dopravu. První fáze 
realizace může cestující mír-
ně ukolébat, protože celá řada 
změn v  jízdních řádech proběh-
la bez větší pozornosti průběžně 
v předchozích letech. Už teď na 
konci roku 2019 ale pocítíme 
celkové zefektivnění vycháze-
jící z  koordinace jízdních řádů 
a  umožnění rychlých přestupů. 
Fakt, že něco nejede tak, jak 
jsme zvyklí, neznamená automa-
ticky, že spoj jede špatně. V dal-
ších fázích integrace a  uvádění 
systému v  život budou mít ces-
tující možnost díky Veřejné do-
pravě Vysočiny ušetřit a  využít 
předplaceného jízdného.

V  následujících měsících 
budou nastaveny ekonomické, 
informační a odbavovací pravi-
dla a  systémy, začne fungovat 
doprovodný marketing – to vše 
řízené centrálním dispečinkem. 
Avizovaná jednotná jízdenka 
umožní cestujícím ušetřit pe-
níze při zachování komfortu, 
navíc bude motivovat k využí-
vání hromadné dopravy na úkor 
osobní dopravy. O naplněnosti 
jednotlivých fází integrace bu-
dou lidé z  Vysočiny informo-
váni prostřednictvím médií. Už 
nyní můžeme prozradit, že dal-
ší změny spočívající v  úpravě 
jízdních řádů do podoby pro-
jednaných jízdních řádů VDV 
budou postupně spouštěny na 
Chotěbořsku a částečně na Ha-
vlíčkobrodsku v  průběhu roku 
2020.

Veřejná doprava Vysočiny: 
Nejčastější dotazy

Už od prosince vlakem z Havlíčkova 
Brodu v Jihlavě za 19 minut

Nový jízdní řád na železnici, který vstoupí v platnost 
15. prosince, přinese cestujícím renesanci spěšných 
vlaků. Novou nabídku spěšných vlaků, které spojí 
Havlíčkův Brod, Jihlavu, Třešť, Telč a jihočeská měs-
ta Dačice a Slavonice, přináší cestujícím Kraj Vyso-
čina ve spolupráci s Českými drahami. Vlaky cestu 
z Havlíčkova Brodu do Jihlavy urazí za 19 minut.

V  Havlíčkově Brodě bu-
dou spěšné vlaky navazovat na 
rychlíky z Prahy, Brna a osobní 
vlaky z  východních Čech. Už 
za 19 minut po odjezdu z Hav- 
líčkova Brodu bude vlak brzdit 
u nástupišť jihlavského hlavního 
nádraží, o  další 4 minuty poz-
ději pak zastaví na Městském 
nádraží v  centru města Jihlavy. 
Spěšné vlaky nabídnou novou 
možnost rychlého spojení bez 
čekání v  pověstných zácpách 
v Havlíčkově Brodě i v Jihlavě. 
„Jako Broďák uvažuji o tom, že 
se na jednání rady kraje v Jihla-
vě vydám po kolejích, až se nové 
vlaky rozjedou,“ říká Jan Hyliš 
(ČSSD), radní Kraje Vysočina 
pro dopravu. Nebude třeba čekat 
na vysokorychlostní trať. Nové 
spěšné vlaky vyjedou 15. prosin-
ce na koleje současné tratě, které 
před lety prošly rozsáhlou opra-
vou, umožňující jízdu rychlostí 
až 120 km/h.

Z  Jihlavy budou nové vlaky 
pokračovat na Telč a Slavonice, 
do dosud vlakem těžko dostup-
ných částí Vysočiny a  jižních 
Čech. Nově spěšné vlaky spo-
jí Prahu s  renesančními městy 
Telč, Dačice a  Slavonice, a  to 
pouze s jedním přestupem v Ha-
vlíčkově Brodě. Spěšné vlaky, 
které spojí Slavonice a Telč, kte-
rá je součástí světového dědictví 
UNESCO, ponesou společný 
název Renesance. „Nový jízdní 
řád vlaků od 15. prosince zna-
mená pro Telč podstatnou změ-
nu. Když se podíváte do jízdního 
řádu, narazíte pod názvem Rene-
sance na spěšné vlaky jedoucí ze 
Slavonic přímo až do Havlíčkova 
Brodu. A  těch jede denně hned 
několik, samozřejmě i opačným 
směrem. Z  Havlíčkova Brodu 
pak směřuje přímo do Prahy 
vlak Vysočina. Takže když na-
sednete v Telči do vlaku v 6:36, 
s jedním přestupem v Havlíčko-
vě Brodě budete v Praze v 9:52. 
A  při odjezdu z  Prahy v  16:04 
budete zpět v Telči v 19:31. Je to 
pořád zhruba tři a  čtvrt hodiny, 
ale když si vezmu dnešní situaci 
na dálnici a  hledání parkoviště 
v Praze, už je to srovnatelné. Tak 
proč to nezkusit,“ vybízí otázkou 
k cestování vlakem do hlavního 
města starosta Telče Roman 

Fabeš (Sdružení nezávislých 
a SNK Evropští demokraté).

Trať z  Kostelce u  Jihlavy do 
Slavonic je dnes téměř zapome-
nutou lokálkou, přesto v ní Kraj 
Vysočina vidí velký potenciál. 
„Po souběžné silnici z  Jihlavy 
do Telče jezdí tisíce aut a stovky 
cestujících v  autobusech,“ říká 
radní Jan Hyliš. Správa železnič-
ní dopravní cesty, která se o ko-
leje stará, ve shodě s krajem při-
pravuje rozsáhlou rekonstrukci 
tratě z Jihlavy do Slavonic. „Cí-
lem je revitalizace dráhy, zefek-
tivnění jejího provozu a zajištění 
dostatečné kapacity trati pro ve-
dení vlaků v  osobní a  nákladní 
dopravě. Současná i  výhledová 
kapacita se stanoví na základě 
zpracované a projednané doprav-
ní technologie, která zohlední 
závazný krátkodobý i střednědo-
bý výhled objednávky regionální 
železniční dopravy zajišťovaný 
Krajem Vysočina. Díky nasa-
zení zabezpečovacího zařízení 
3. kategorie a  instalaci světelné 
signalizace na vybraných pře-
jezdech se zvýší také bezpečnost 

dopravy. Vyšší komfort cestují-
cím poskytnou nově vybudovaná 
nástupiště. Předpokládaná doba 
realizace bude v  letech 2022–
2023,“ říká Radka Pistoriusová, 
tisková mluvčí Správy železniční 
dopravní cesty.

Spěšné vlaky Renesance jsou 
součástí připravovaného integro-
vaného dopravního systému s ná-
zvem Veřejná doprava Vysočiny, 
který Kraj Vysočina v minulých 

letech opakovaně projednával se 
starosty všech obcí na Vysočině. 
Nový jízdní řád na železnici je 
možné najít na webových strán-
kách Správy železniční dopravní 
cesty. Další opatření v  oblasti 
jednotných jízdenek a v autobu-
sové dopravě bude Kraj Vysoči-
na zavádět v postupných krocích 
během několika následujících 
měsíců.

� FOTO:�2X�JAROSLAV�LOSKOT

◾ Takto budou označené autobusy, které budou jezdit po silnicích Vy-
sočiny. Označení VDV čeká každý nově nasazený autobus. 

◾ Graf znázorňuje strukturu prodaných jízdenek regionální veřejné dopravy. Už během prvního pololetí roku 2019 
došlo k nezanedbatelnému nárůstu počtu cestujících, a to jak v kategorii studentů, tak i obyčejného jízdného. 

Od ledna do června 2019 
autobusovou přepravu využilo 
o  1 097 443 studentů více než 
v  roce 2018. Je třeba připome-
nout, že celá tato skupina využí-
vá výhod aktuálních slev a  jez-
dí za 25 % běžné ceny. Krajští 
analytici potvrzují, že na četnost 
využívání veřejné dopravy mělo 
zavedení slev pro seniory, žáky 
a studenty velký vliv.
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Žáci devátých tříd mají před sebou první 
zásadní životní volbu: výběr střední školy

AKTUÁLNÍ OTÁZKA: 
KAM NA STŘEDNÍ 
ŠKOLU?

Ing. Jana Fialová, MBA
Radní Kraje Vysočina  
pro oblast školství,  
mládeže a sportu

Podzim se pro všechny de-
váťáky a  jejich rodiče nese tra-
dičně v duchu rozhodování a hle-
dání odpovědi na otázku: Kam 
na střední školu? Pomoci těm ne-
rozhodnutým s výběrem budou-
cího studijního oboru pro školní 
rok 2020/2021 může i aktualizo-
vaný katalog všech středních škol 
Kraje Vysočina. Tištěná pub- 
likace byla k  dispozici na pra-
videlných přehlídkách středních 
škol, které se konaly ve všech 
pěti okresních městech Vyso-
činy. Brožuru si můžete stáh-
nout na www.kr-vysocina.cz. 
Budoucí středoškoláci a  jejich 
rodiče v  publikaci najdou po-
drobné informace k přijímacímu 
řízení, přehled důležitých termí-
nů, základní podmínky krajské-
ho stipendijního programu a také 
zajímavosti o  projektech, které 
školy pro své studenty v  mi-
moškolních i  povinných aktivi-
tách připravují.

Výběr správného oboru se 
bude na Vysočině letos týkat 
zhruba 7,5 tisíce dětí. Střední 
školy každoročně nabízí 2-3krát 
více volných míst, a tak je z čeho 
vybírat. Největší zájem bývá 
o  složení přijímacích zkoušek 
na gymnázia nebo na obchodní 
akademie. Vedení Kraje Vysoči-
na se v posledních letech snaží 
originálními projekty a  stipen-
dijní podporou upozornit na 
výhody studia technických a ze-
mědělských oborů nebo gastro 
oborů.

Má rada všem deváťákům je 
prostá – přemýšlejte o  svých 
studijních výsledcích a vyhod-
noťte si, co vám jde a co umíte, 
pobavte se o  vybraném oboru 
nebo o  svých snech s  rodiči 
a kamarády, navštivte dny ote-
vřených dveří středních škol, 
sežeňte si o  škole reference, 
připravte se na přijímačky 
a  zkuste si jít tvrdohlavě za 
svým snem!

Držím vám palce a těším se, 
že se už příští září osobně na 
některé z  vybraných krajských 
středních škol potkáme!

Pokud máte doma deváťáka, 
je nejvyšší čas začít vést dialog, 
kam dále bude směřovat svůj 
studijní život. K získání přehledu 
sloužily přehlídky středních škol, 
které jsou každoročně určené ne-
jen pro žáky 9. tříd, ale také pro 
jejich rodiče. V říjnu a v listopadu 
se uskutečnily ve všech okresních 
městech Vysočiny a  mohly být 
jedním z  významných informač-
ních zdrojů. Pokud jste je nestihli 
navštívit, využijte dny otevřených 
dveří konkrétních středních škol 
a  získejte odpovědi na všech-
ny otázky. S  přehledem pomůže  
i publikace s názvem Střední ško-
ly zřizované Krajem Vysočina 
a  aktualizované vydání Řemesla 
na Vysočině. Obě brožury získá-
te na webu www.kr-vysocina.cz 
v sekci Školský portál Kraje Vy-
sočina – Přijímací řízení.

Pro budoucí umělce už čas 
nezbývá, přihlášky do oborů 
vzdělávání s  talentovou zkouš-
kou se předkládají do 2. prosin-
ce 2019 pro 1. kolo přijímacího 
řízení. Ti, kteří se budou hlásit 
do oborů vzdělávání bez talen-
tové zkoušky, mají čas podat 
přihlášku do 2. března 2020 
pro 1. kolo přijímacího říze-
ní. „Uchazeč se může přihlá-
sit v  obou případech nejvýše 
na dva obory vzdělání. Přitom 
školy, případně obory vzdělání, 
se na obou dvou přihláškách 
vždy uvádí ve stejném pořadí,“ 
informoval Vladimír Zelený 
z  krajského odboru školství, 
mládeže a sportu.

Termíny přijímacích zkoušek 
se liší podle typu oboru a  podle 
toho, zda zahrnují talentové zkouš-
ky nebo ne. Začínají hned po No-
vém roce a  posledním termínem 
přijímacích zkoušek v  oborech 

◾ Pamatujte: Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zá-
pisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.  FOTO: JAROSLAV LOSKOT

vzdělávání bez talentové zkouš-
ky a bez maturitní zkoušky končí 
1.  kolo přijímacího řízení v  ob-
dobí od 22. do 30.  dubna 2020. 
Více informací nejen o termínech, 
ale také o konkrétní podobě přijí-
macích zkoušek získáte na www.
kr-vysocina.cz/prijimaci-rizeni/
ds-300609.

Důležité informace
• Uchazeč může podat v  rámci 

1. kola nejvýše dvě přihlášky.
• Ředitel školy vyhlásí 1. kolo 

přijímacího řízení do 31. ledna 
2020, pro obory vzdělání  s ta-
lentovou zkouškou do 31. října 
2019.

• Uchazeč se speciálními vzdělá-
vacími potřebami doloží k při-
hlášce doporučení školského 
poradenského zařízení, ředitel 
školy upraví uchazeči podmín-
ky v  přijímacím řízení podle 
tohoto doporučení.

• Uplatnit zápisový lístek je 
možné jen jednou. Existují 
však dvě výjimky.

• Uchazeč (žák základní ško-
ly) obdrží zápisový lístek 
do 15.  března 2020 na ZŠ, 
v  ostatních případech vydá 
zápisový lístek krajský úřad. 
Uchazeč o  obor s  talentovou 
zkouškou obdrží zápisový lís-
tek do 30. listopadu 2019.

• Stejný termín pro konání při-
jímací zkoušky v jiném obo-
ru vzdělání nebo jiné škole 
není důvodem stanovení 
náhradního termínu konání 
zkoušky.

• Odvolání proti rozhodnutí 
ředitele lze podat ve lhůtě 
3  pracovních dnů ode dne 
doručení rozhodnutí ke kraj-
skému úřadu prostřednictvím 
ředitele školy.

Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech a je stanovena na dny: 

1. termín: 
14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia, 
16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií, 

2. termín: 
15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia, 
17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:  
1. termín: 13. května 2020, 2. termín: 14. května 2020.
Další informace získáte na www.msmt.cz (Vzdělávání – Střední vzdělávání – Přijímání na střední školy 
a konzervatoře), www.kr-vysocina.cz (Školský portál – Přijímací řízení) a www.cermat.cz (informace 
k jednotné přijímací zkoušce).

Kraj motivuje žáky k výběru oborů stipendii
Kraj Vysočina zřizuje 35 střed-

ních škol. Kromě podpory stáva-
jících oborů podporuje kraj jako 
zřizovatel zavedení zcela nových 
oborů, například Energetik nebo 
Mechanik – seřizovač zaměřený 
na zpracování plastů, na školách 
nabízí výuku jazyků s  rodilými 
mluvčími, přispívá na zahraniční 
studijní pobyty, spolupodílí se na 
úhradě nákladů při účastech na 
mezinárodních soutěžích. 

Významnou položkou je 
podpora oborů motivačními 

stipendii. Podle Pravidel Rady 
Kraje jde v současné době o 26 
oborů,  modelář, slévač, kovář, 
klempíř, malíř a lakýrník, ka-
meník, zedník,  pokrývač, pe-
kař, řezník – uzenář, montér su-
chých staveb, hutník, nástrojař, 
obráběč kovů, jemný mechanik, 
tesař, zemědělec – farmář, krej-
čí, strojní mechanik, instala-
tér, elektrikář, elektrikář – sil-
noproud, autolakýrník, karosář, 
elektromechanik pro zařízení a 
přístroje a operátor skladování.  

Kraj Vysočina zavedl motivační 
stipendia na vybrané obory od 
školního roku 2010/2011 a od 
začátku podpory až do součas-
nosti vyplatil žákům bezmála 
23 milionů korun. Na Vysoči-
ně najdeme také obory, které 
se už jinde nevyučují, nebo 
existují už jen jednotky škol 
vyučující tyto obory v  republi-
ce. Střední škola průmyslová, 
technická a  automobilní Jihla-
va má obor Jemný mechanik 
(hodinář), který jinde v  Česku 

ani na Slovensku nenajdete. Na 
Hotelové škole Světlá a Střední 
odborné škole řemesel ve Vel-
kém Meziříčí zase vyučují obor 
Elektromechanik pro zařízení 
a přístroje – výtahář. Výjimečné 
jsou také obory Kameník (Aka-
demie Světlá nad Sázavou), Fo-
tograf (OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS 
Jihlava), Železničář (SOŠ Nové 
Město na Moravě) nebo Zlatník 
a  klenotník (Akademie Světlá 
nad Sázavou).
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Studenti z Vysočiny součástí jedinečného  
projektu společnosti IBM 

Čtyři roky budou mít stu-
denti Střední školy průmys-
lové, technické a  automobilní 
Jihlava možnost získat infor-
mace o  technologiích a  inova-
cích společnosti IBM, využít 
je pod vedením mentorů z pra-
xe a  otevřít si cestu nejen ke 
studiu vysoké školy, ale také 
do nejrůznějších technických 
společností.

Za účasti Michaela Evasona, 
který řídí všechny dobročin-
né projekty společnosti IBM 
v  Evropě, oficiálně v  polovině 
listopadu odstartovala praktická 

část vzdělávacího programu 
P-TECH, k  jehož realizaci si 
společnost IBM ve střední Ev-
ropě přizvala Kraj Vysočina, 
společnost Bosch Diesel Jihlava 
a  Vysokou školu polytechnic-
kou Jihlava. 

„P-TECH – nový vzděláva-
cí model vyvinutý společností 
IBM má pomoci už na středních 
školách podchytit nejen tech-
nicky nadané žáky a  rozvinout 
díky odbornému mentoringu je-
jich znalostní potenciál, ale také 
se intenzivně soustředit na mo-
tivování dosud nerozhodnutých 

studujících, kterým dává ob-
rovskou šanci najít se v  obo-
ru a  vybudovat si perspektivní 
kariéru,“ vysvětluje radní Kraje 
Vysočina pro oblast školství, 
mládeže a  sportu Jana Fialová 
(ČSSD).

První přednáška pro více než 
stovku vybraných studentů jih-
lavské technické průmyslovky 
díky neotřelému vedení Jana 
Loudy rozptýlila veškeré oba-
vy z nového způsobu předávání 
informací. Studenti se zapojili 
prostřednictvím chytrých tele-
fonů do prvního „testování“, 

aniž by si toho vůbec všimli. 
„První přednáška mě překvapila 
svou uvolněností. Na škole už 
něco stavíme, ale jsou to pro-
jekty, se kterými přišli dospělí. 
Chtěl bych si zkusit vlastní pro-
jekt, mám už něco vymyšlené-
ho,“ říká Petr, který na SŠPTA 
Jihlava studuje obor Informační 
technologie. Další přednáška 
o  světě internetu věcí čeká na 
žáky začátkem prosince, po 
Novém roce jsou v  programu 
exkurze do společnosti IBM 
a první série workshopů.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Vysočina na 
veletrhu v Nitře

Devátým rokem se žáci kraj-
ských středních škol účastnili 
pravidelného národního veletrhu 
vzdělávání Slovenska v  Nitře. 
Kraj Vysočina v  posledních 
letech pravidelně představuje 
v  partnerském Nitranském sa-
mosprávném kraji své technické 
projekty na samostatném stánku. 

Čtyři z celkem třinácti vyso-
činských škol se letos v  Nitře 
prezentovaly společně se svými 
partnerskými slovenskými střed-
ními školami. Cenu hejtmana 
Kraje Vysočina získala Obchod-
ní akademie a  Hotelová škola 
Třebíč, která představila novou 
technologii přípravy kávy tzv. 
fotočíno. „K naší kávě nabízíme 
příběh doplněný vlastní fotogra-
fií vytvořenou do mléčné pěny, 
což je nový způsob prezentace 
kávy,“ popsala výrobu nápoje 
Adéla Křivánková, studentka 
3.  ročníku oboru hotelnictví 
z OA a HŠ Třebíč.

Druhou Cenu hejtmana Kraje 
Vysočina si v Nitře převzal Pavel 
Repa, student Střední průmyslo-
vé školy dopravní Trnava. „Jeho 
elektromobil se solárním generá-
torem byl jednoznačnou volbou,“ 
prozradila radní Kraje Vysoči-
na pro oblast školství, mládeže 
a sportu Jana Fialová (ČSSD).  

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Volba střední školy

Přílohu Veřejná doprava 
a Volba střední školy připravili: 
Jitka Svatošová a Pavel Bartoš. 

Fotografie poskytl Jaroslav 
Loskot.
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Jihlavská střední škola slaví výročí

Vítězná Kardinálova roláda 
s hruškovým ragú

Tajenku křížovky zasílejte do 5. prosince 2019 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenky.NKV@regvyd.cz. 
Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny. Znění tajenky z minulého čísla: Skanzen Betlém. 
Vylosovaní výherci: M. Růžičková, Brtnice, J. Lempera, Žďár nad Sázavou, M. Jedličková, Havlíčkův Brod.
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením 
vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

KŘÍŽOVKA O CENY

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

RECEPT

Oči přecházely a sliny se sbíha-
ly. Řeč je o soutěžních pokrmech, 
které v  národním kole soutěže 
Trophée Mille Česká republika 
připravili v  polovině listopadu 
studenti gastronomických střed-
ních škol v  Cityparku v  Jihlavě. 
Přinášíme vám recept na vítězný 
moučník Hany Klátové a Vojtěcha 
Hlouse z Labské Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 
Pardubice. Přesvědčte se sami doma, že první místo si zaslouží. 

Ingredience na 6 porcí
268 g cukru krupice, 8 vajec, 38 g polohrubé mouky, 7 g kypřícího 
prášku, 200 ml smetany 33 %, 250 g farmářského tvarohu, 8 g ztužo-
vače šlehačky, 225 g švestkových povidel, 1 ml rumu, 400 ml hruško-
vého džusu, 425 g hrušek, 2 g bramborového škrobu, 1 ml R. Jelínek 
Bohemia Honey, 15 g čerstvé meduňky, 20 g čerstvého rakytníku

Nejprve vyšleháme žloutky s  cukrem do pěny, přidáme mouku 
s práškem do pečiva. Dále z bílků a cukru vyšleháme tuhý sníh. Na 
plech s pečicím papírem stříkáme cukrářským sáčkem střídavě proužky 
žloutkové hmoty a bílkové hmoty. Pečeme při 180 °C. Na vychladlou 
roládu rozetřeme švestková povidla ochucená rumem. Další vrstvu tvoří 
tvaroh dochucený medem smíchaný s ušlehanou smetanou. Naplněný 
plát zabalíme do rolády a necháme ztuhnout. 

Hruškové ragú připravíme tak, že si z cukru utavíme karamel. Přili-
jeme hruškový džus a přidáme nakrájené hrušky na kousky. Necháme 
povařit do změknutí a poté zahustíme škrobem. Dochutíme R. Jelínkem 
Bohemia Honey a nakonec přimícháme nakrájenou meduňku. Rakytní-
kové omáčky docílíme tak, že omytý rakytník krátce povaříme, propasí-
rujeme a dochutíme medem. Dobrou chuť!

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Hlasujte pro Vysočinu  
v anketě Kraj mého srdce

Obchodní akademie, 
Vyšší odborná škola 
zdravotnická a Střed-
ní zdravotnická škola, 
Střední odborná škola 
služeb a Jazyková škola 
s právem státní jazykové 
školy Jihlava – to je celý 
název jedné školy, kterou 
zřizuje Kraj Vysoči-
na. Letos na ní studuje 
celkem 889 studentů, 
a patří tak k největším 
v kraji. Pátým rokem ji 
vede ředitel Libor Fasora.  

Na letošní rok připadají hned 
dvě významná výročí – zdravot-
nická škola si připomíná sedm-
desát let od svého vzniku a ob-
chodní akademie rovných sto. 

Zdravotnická škola 
slaví sedmdesátku

Za dobu své dlouhé existence 
absolvovaly stovky žáků a  stu-
dentů zdravotnické obory od 
všeobecných a  dětských sester, 
přes zdravotní a  zubní laboran-
ty, po instrumentářky nebo ses-
try pro psychiatrii. V  současné 
době si zájemci mohou vybrat 
tříletý učební obor Ošetřovatel, 
čtyřletý maturitní obor Praktic-
ká sestra a na vyšší škole tříletý 
vzdělávací program Diplomova-
ná všeobecná sestra.  „Usilujeme 
o  akreditaci oboru Diplomova-
ná dětská sestra, který by tak 
byl jediným v  Kraji Vysočina,“ 
přibližuje ředitel Libor Fasora. 
Výchova a vzdělání sester by ne-
byly možné bez těsné spolupráce 
se zdravotnickými zařízeními. 
K  hlavním partnerům patří Ne-
mocnice Jihlava, Psychiatrická 
nemocnice, ale i  řada dalších 
sociálních zařízení a  mnoho 
praktických lékařů. Jednotlivé 
vzdělávací programy jsou nasta-
veny tak, aby absolventi studia 
zvládli samostatně plnit kom-
petence v oblasti péče o zdraví, 
v  prevenci i  v  péči o  nemocné. 
Mezi dlouhodobé projekty patří 
spolupráce s  partnerskou ško-
lou a  nemocnicí v  německém 

Mutlangenu a  velkou chloubou 
školy je každoroční pořádání ce-
lorepublikové Soutěže první po-
moci s mezinárodní účastí. 

Sto let Obchodní 
akademie v Jihlavě

Od roku 1919 vzdělává škola 
nejen žáky, ale také dospělé, pro 
které pořádá nejrůznější kurzy. 
Původně působila samostatně, 
před pěti lety ji zřizovatel sloučil 
do společného celku s  dalšími 
školami. Důraz kladou na výuku 
odborných dovedností a  zapo-
jují se do projektů, které jejich 
prohlubování nabízejí. Tako-
vým příkladem může být výuka 
předmětu fiktivní firma, kdy se 
žáci tradičně se svým projektem 
účastní přehlídky na odborném 
veletrhu v Praze. „Velmi zajíma-
vou aktivitou je pak výuka špa-
nělského jazyka formou e-Twi-
nningu. Zde škola v  letošním 
roce získala certifikát Quallity 
Label pro úspěšné řešitele této 

spolupráce. Důležité jsou také 
zahraniční výjezdy žáků Ob-
chodní akademie, a to jak v rámci 
poznávacích zájezdů, tak i v rám-
ci a různých projektů podpory 
odborných dovedností typu Eras-
mus+ či Interreg AT-CZ,“ vyjme-
novává Libor Fasora. Za své zna-
losti angličtiny mohou studenti 
obdržet mezinárodně uznávaný 
certifikát, dovednosti z písemné 
komunikace jsou zase doceněny 
ziskem státní zkoušky z psaní na 
klávesnici. Obchodní akademie 
Jihlava má stále co nabídnout 
i po sto letech – kvalitní přípravu 
absolventů do praxe i pro další 
studium. U příležitosti oslav vy-
dali almanach, ve kterém najdete 
historii i současnost školy.

Další aktivity školy  
v kostce

Studenti spolupracují s  vět-
šinou základních škol v  Jihlavě 
a okolí na společných projektech, 
zapojují odborníky z  praxe do 

výuky a pro rozvoj využívají do-
tační tituly z EU i od zřizovatele. 
Za svůj přínos v oblasti vzdělává-
ní osob s  poruchou autistického 
spektra získali ocenění Mosty 
2018, které uděluje Národní rada 
osob se zdravotním postižením. 
Vyučují ženy z věznice ve Světlé 
nad Sázavou, aby se mohly kva-
lifikovat například v gastronomii. 
Podíleli se na organizaci krajské 
akce Gurmet den s  Krajem Vy-
sočina v  nákupním a  zábavním 
centru Citypark Jihlava v polovi-
ně listopadu.  Koncem tohoto mě-
síce se do Jihlavy sjede přes třicet 
týmů z  celé republiky na jednu 
z největších soutěží v oblasti slu-
žeb Mladý módní tvůrce. Účast-
níci se zde utkají v dovednostech 
z  oborů kosmetiky, kadeřnictví 
a oděvní tvorby. Na jaro příštího 
roku pak poprvé škola připraví 
Mistrovství ČR v  kadeřnických 
a  kosmetických oborech střed-
ních škol. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Vedle teoretických znalostí je důležitá praxe. Tu absolvují studenti zdravotní školy přímo v nemocnicích i or-
dinacích praktických lékařů nebo ve speciální odborné učebně.   FOTO: ARCHIV ŠKOLY 

Od začátku listopadu do po-
sledního ledna 2020 můžete 
hlasovat v  anketě Kraj mého 
srdce. Každý v ní může obodo-
vat v  jednotlivých kategoriích 
svůj nejoblíbenější kraj Čes-
ké republiky z  pohledu turisty, 
návštěvníka nebo cestujícího. 
Hlasovat lze v osmi kategoriích 
výletů – letní dovolená, zimní 
dovolená, výlet s dětmi, koňské 

stezky, lázně, památky a  výlet 
za zážitky nebo za folklorem. 
V  každé lze ohodnotit tři kraje 
podle obliby a  vlastních zku-
šeností v  roce 2019. Vysočina 
má ve všech oblastech co na-
bídnout, stačí si to připomenout 
na webu www.vysocina.eu. Pět 
náhodně vybraných hlasujících 
obdrží hodnotné ceny.
  EVA FRUHWIRTOVÁ

Příznivci divadla rozhodli 
o udělení Horáce

Sametová Noc divadel byla 
o třetí listopadové sobotě v Ho-
ráckém divadle Jihlava konci-
povaná opět jako velký večírek, 
který začínal hereckými perfor-
mancemi a  do noci pokračoval 
spoustou muziky v  mnoha di-
vadelních prostorách. Během 
večera se také v pasáži divadla 
předávaly ceny divácké ankety 
Horác a  Cena Herecké asocia-
ce udělovaná odbornou porotou 
za výjimečný umělecký výkon 
v uplynulé divadelní sezóně. 

„Divácká anketa přisoudila 
Horáce a  titul Herečka sezóny 
Lence Schreiberové a  Hercem 
sezóny se stal Jan Burda,“ pro-
zradil ředitel Horáckého divadla 
Jihlava Ondrej Remiáš. 

Nejoblíbenější inscenací se 
stala Šakalí léta pod režijní tak-
tovkou Pavla Šimáka a  nejvý-
raznější výpravou sezóny se pyš-
ní opět Šakalí léta, jejichž scénu 
má na svědomí Peter Janků j. h. 
a  kostýmy Blanka Tesařová j. 

FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Letošní cesta skautů pro (znění v tajence) do Vídně se uskuteční v sobotu 14. prosince a následující sobotu, 21. prosince, bude jejich poselství rozve-
zeno vlaky a skautskými kurýry po celé republice. V Kraji Vysočina se také skauti postarají o rozšíření tohoto symbolu míru, který se pro řadu domác-
ností v Evropě stal neodmyslitelnou součástí Štědrého dne. 

◾ Herec sezóny Jan Burda.
 FOTO:�ALEŠ�KAUER,�HDJ

h. O  zcela novém ocenění roz-
hodla navíc pětičlenná porota, 
udělila Cenu Herecké asociace 
za výjimečný umělecký výkon 
v sezóně 2018/2019. Patří Zdeň-
ku Stejskalovi za roli biskupa 
Petra ve hře Svatý Václav. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Krásným výletem může být cesta na hrad Rokštejn nedaleko Brtnice.  
 FOTO:�VYSOČINA�TOURISM
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Uzávěrka příštího čísla je 5. prosince 2019 a distribuce plánovaná od 16. prosince.  

V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery:  

Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2019
PŘIJEDU, ZPRACUJI A ELEKTRONICKY PODÁM VAŠI ŽÁDOST O KOTLÍKOVOU DOTACI

Tel.: 607 654 821 | www.s-projekt.webnode.cz
Máte kotel na tuhá paliva a chcete nový kotel?

DOTACE: tepelné čerpadlo, automat na pelety max. 80 % - 120 000 Kč, kotel na dřevo s akumulační 
nádrží (ruční přikládání) max. 80 % - 100 000 Kč, plynový kondenzační kotel max. 75 % - 95 000 Kč RV
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V Jihlavě nám vzniklo nové dárcovské 
centrum krevní plazmy a nás zajímá, 
proč vlastně jít darovat krevní plazmu.

Co je to krevní plazma? Komu pomáhá?
Krevní plazma je tekutá složka krve, její 

nejobjemnější část. V těle zdravého člověka 
je zhruba 3–3,5 litrů krevní plazmy. Je tvo-
řena z  90 % vodou, zbytek tvoří organic-
ké látky (7  %  plazmatické bílkoviny, 2  % 
hormony, enzymy, vitamíny, minerální látky, 
glukóza, atd.) a anorganické soli. 

Krevní plazma se nedá uměle vyrobit 
a slouží pro výrobu nenahraditelných léků. 
Léky z krevní plazmy se využívají například 
při velkých operacích, po vážných neho-
dách, pomáhají při léčbě rakoviny, hemofilie 
a u lidí s poruchami imunity.  

Proto každým odběrem dáváte někomu 
naději na život. Například na léčbu jednoho 
pacienta s hemofilií je na jeden rok potřeba 
1200 odběrů plazmy. 

V České republice nejsou sice laborato-
ře, které tyto léky vyrábí, proto se téměř 
všechna plazma odebraná v  České repub-
lice vyváží do zahraničí, ale léky vyrobené 
z plazmy se dovezou zpět do České repub-
liky.

Jak probíhá odběr?
Jako prvodárce musíte vyplnit o něco více 

dotazníků než dárci, kteří již chodí darovat 
pravidelně. Když máte všechny potřebné 
dotazníky vyplněné, recepční vás pošle na 
lékařskou prohlídku. S  lékařem proberete 
váš zdravotní stav a odebereme vám vzorek 
krve. Pokud bude vše v pořádku, můžete jít 
k odběru. U odběru krev proudí v cyklech 
do separátoru, ve kterém je krevní plazma 
oddělena od červených krvinek a  dalších 
krevních tělísek. Ty jsou pak vráceny zpět do 
těla. Na závěr se připojuje také fyziologický 

roztok, aby pomohl tělu nahradit odebraný 
objem. Množství krevní plazmy se odebírá 
podle vaší váhy, průměrně je to kolem 750–
800 ml. Celý proces odběru plazmy je zcela 
bezpečný a trvá přibližně 45 minut. 

Bolí to?
To je častá otázka prvodárců krevní 

plazmy. Nebolí a  je to velmi podobné od-
běru krve. I  když se jedná z  hlediska času 
o náročnější výkon, odběr plazmy organis-
mus dárce méně zatěžuje, protože obnova 
odebraných tekutin a  bílkovin na původní 
hodnoty proběhne do 48 hodin. Z  tohoto 
důvodu se mohou odběry plazmy provádět 
častěji než odběry plné krve.

Celkově lze tedy říct, že pro dárce, který 
splňuje všechny předepsané podmínky pro 
dárcovství není odběr plazmy nijak zatěžu-
jící.

Dárcovství krevní plazmy je pro zdravé-
ho dárce nezatěžující a vědomí, že pomůže 
mnoha pacientům zachránit zdraví či život, 
by mělo převážit nad strachem z  případ-
ných drobných komplikací.

Kdo a jak často může darovat krevní 
plazmu?  

Darovat může zdravý člověk ve věku od 
18 do 60 let s váhou mezi 50 až 130 kg. V in-
tervalu až 1x za 14 dní. Pokud chodíte daro-
vat i krev, je třeba pamatovat na rozestupy 
mezi odběry. Mezi krví a  plazmou jsou to 
minimálně 4 týdny a mezi plazmou a krví to 
jsou týdny dva.

Budu mít nějaké výhody?
Můžete se rozhodnout pro 600 Kč ná-

hradu, nebo můžete darovat bezpříspěvko-
vě. „Bezpříspěvkový dárce je ten, který se 
vzdá odměny za vynaložené náklady spoje-
né s darováním plazmy. Od nás dostanete 

potvrzení, že jste daroval bezpříspěvkově, 
poukázku do restaurace v hodnotě 200 Kč, 
a pokud chcete uplatnit slevu na dani v da-
ňovém přiznání, tak vám zpětně vystavíme 
doklad, který doložíte k ročnímu vyúčtová-
ní. To si potom můžete za každý odběr ode-
číst 3000 Kč od základu daně z příjmu do 
výše až 15 % tohoto základu, zároveň máte 
nárok na den placeného volna. Centrum má 
věrnostní program, různé soutěže, přes léto 
dostanete po odběru Birell nebo si můžete 
vybrat zmrzlinu. Pro dárce se snažíme mít 
neustále nějaké odměny.  

Kam můžu jít darovat krevní plazmu?
Darovat krevní plazmu můžete v Jihlavě 

na Masarykově náměstí 1196/40, vchod 
z ulice Židovská. Otevřeno máme od pon-
dělí do pátku od 7.00 do 19.00 hodin. Po-
kud nestíháte přes týden, můžete daro-
vat jednou za 14 dní v sobotu od 7.00 do 
13.00 hodin.  

Pokud se rozhodnu darovat krevní 
plazmu, co mám udělat?

Pokud jste se rozhodli, ideální je objed-
nat se na daný termín, i když v Cara plasmě 
berou i neobjednané dárce. Podmínkou ale 
je, abyste den předem dbali na zvýšený pří-
jem tekutin a netučnou stravu. A přirozeně 
žádný alkohol. Je dobré přijít i s někým, na-
vzájem se podpoříte 

Pokud nevíte, jestli můžete darovat klid-
ně si zavolejte a nebo můžete napsat dotaz 
na jihlava@caraplasma.cz. Objednat se mů-
žete online na www.caraplasma.cz. 

Otázky nám zodpověděl vedoucí lékař 
společnosti Cara Plasma, s.r.o.  MUDr. Jan 
Richter. 

Darujte krevní plazmu, zachráníte životy!
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PRODÁVÁME kabely, vodiče, vypínače a zásuvky, rozvaděče, jističe, 
osvětlení, ventilátory, kabelové žlaby, přepěťové ochrany, …

DÁLE NABÍZÍME spojovací materiál, kotevní techniku,  
kartáčnické výrobky, elektrické ruční nářadí Narex, Dewalt, …

Balonky + foukání balónků heliem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE Na Bělidle 5646/5a, Jihlava

www.elpe.cz
E-mail: velkobchodji@elpe.cz, Tel.: 725 74 71 44

Otevírací doba: po–pá: 7:00–15:00
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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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Speciální vánoční prohlídka se zoologem, při které se 
dozvíte nejedno tajemství z říše zvířat. Prohlídky jsou 

určené pro dospělé a děti starší 12 let.

Speciální vánoční prohlídka se zoologem, při které se 

NA OBĚ AKCE Nutná rezervace prostřednictvím e-shopu na www.zoojihlava.cz.
 



INZERCE

Uzávěrka příštího čísla je 5. prosince 2019 a distribuce plánovaná od 16. prosince. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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Těšit se můžete na:
milé průvodce

tvorbu itineráře zájezdu
soutěž Gastroden

naše kuchaře v akci
včetně ochutnávek

a
kompletní informace o studiu

Místo:
budova naší školy

Hradská 276 Humpolec

Čas:
od 9.00 do 16.00

Dále:
ukázky programování

3D modelování
tvorba webových stránek

fotoateliér a úprava

www.stredniskola.com

Facebook školy Web školy

info@stredniskola.com

775 154 160
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slevy až 

30 %*
Kärcher
a žádný pátek
není černý!

ŽLUTÝ 
VÍKEND
Pátek 29. 11.
a pondělí 2. 12. 2019

*  Platí na vybrané produkty z řady Home and Garden.

Navštivte nás v KÄRCHER CENTER Jihlava, Žižkova 89 
nebo na www.karcher.cz/zluty-vikend

Karcher inzerce - KC Jihlava - 280x195 mm + spad_F01.indd   1 15.10.2019   13:59:55
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Vysočina hostila národní kolo 
kuchařské soutěže Trophée Mille

Studenti studentům aneb 
Co se dělo v listopadu 1989
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◾ Vánočními ozdobami, skleněnými šperky a také vlastnoruční výrobou pou-
taly pozornost studentky Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední 
odborné školy uměleckoprůmyslové ze Světlé nad Sázavou. 
  FOTO:�2X�KRAJ�VYSOČINA
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Žáci třinácti středních škol z Vysočiny se představili 
na veletrhu vzdělávání v Nitře

◾ Návštěvníci veletrhu obdivovali oranžovou studentskou Tatru, postavenou 
žáky Střední průmyslové školy Třebíč. Ta mimochodem, stejně jako na Vyso-
čině, budila obrovskou pozornost v centru Nitry, kterou projížděla s připevně-
nou sněhovou radlicí.

◾ Na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě se slavilo 30. výročí sametové re-
voluce.    FOTO:�KRAJ�VYSOČINA

Připomínkovou akci v  rám-
ci programu Svobodná třicítka 
zorganizovali jen tři dny před 
17.  listopadem na Vysoké škole 
polytechnické v Jihlavě. Program 
úvodním slovem zahájil rektor 
VŠPJ Václav Báča společně se 
zástupci Kraje Vysočina, hejtma-
nem Jiřím Běhounkem a náměst-
ky Martinem Kuklou a Vladimí-
rem Novotným, a  představiteli 
statutárního města Jihlava. Zají-
mavá byla ukázka totalitní výu-
ky s  pravou soudružkou učitel-
kou a  v  aule školy se následně 
odehrála panelová diskuze s ak-
téry listopadových událostí roku 
1989 na Vysočině, kterou vedl 

významný český režisér Igor 
Chaun. Diskutovali Pavel Svítil, 
Petr Kubíček, farářka Daniela 
Brodská, Pavel Toman a Martin 
Laštovička. Všechny tyto osob-
nosti byly aktivními hybateli 
událostí spojenými s listopadem 
1989 a dotýkal se jich pád tota-
litního režimu. Program v  sídle 
vysoké školy pokračoval do od-
poledních hodin, kdy se studen-
ti, pracovníci školy a  zájemci 
z  řad veřejnosti vydali průvo-
dem k  památníku Klíče, cestou 
zacinkali klíči a  transparenty si 
připomněli absurdnost tehdejší 
doby.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Nejkrásnější nádraží 
máme na Vysočině

Titulem Nejkrásnější nádra-
ží roku 2019 se od listopadu 
pyšní stanice Rozsochy neda-
leko Bystřice nad Pernštejnem. 
Uspěla v  konkurenci dalších 
67 stanic z celé republiky, když 
z deseti finalistů získala více než 
2  500  hlasů od veřejnosti. „Je 
čisté a  s  příjemnou atmosférou. 
V  zimě se tu projevuje drsnější 
ráz krajiny, v létě se jedná o nej-
krásnější místo na světě. Houká-
ní vlaků je slyšet na kilometry 
daleko,“ dočtete se v soutěžním 
popisu na webu letošního roč-
níku soutěže. Nádraží leží u že-
lezniční trati 251 Žďár nad Sá-
zavou – Nové Město na Moravě 
– Tišnov. První vlak tudy projel 
18. června 1905. 

Na druhém místě skončily 
Čelákovice ze Středočeského 
kraje a  třetí místo patří nádraží 
ve Slezských Rudolticích v Mo-
ravskoslezském kraji. Výsled-
ky třináctého ročníku soutěže 

vyhlásili v  polovině listopadu 
v sídle Senátu pořadatelé ankety 
z  Asociace Entente Florale CZ 
- Souznění. Více informací na 
www.nejnadrazi.cz.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Pohled na Nejkrásnější nádraží roku 2019 v Rozsochách na Vysočině.  
  2X FOTO:�MILOŠ�STLOUKAL,�ARCHIV�SOUTĚŽE�NEJKRÁSNĚJŠÍ�NÁDRAŽÍ

◾ Osm dvoučlenných týmů ze středních hotelových škol z celé republiky 
připravovalo hlavní chod a moučník. Vařili přímo v pasáži obchodního cen-
tra a neměli nouzi o stovky přihlížejících kolemjdoucích. 

◾ Na přípravu slaného a sladkého chodu měli studenti dvě hodiny, re-
spektive 2:20. Pracovat museli s povinnými ingrediencemi, jako byl králičí 
hřbet, brambory, farmářský tvaroh a med z Vysočiny.

◾ Součástí národního kola gastronomické soutěže byl i nabitý doprovodný 
program plný kuchařských show a své umění na stáncích prezentovali zá-
stupci středních škol z Vysočiny.

◾ V porotě prvního ročníku soutěže Trophée Mille Česká republika zasedla 
česká kuchařská elita, mediálně známí a mezinárodně úspěšní čeští šéf-
kuchaři a cukráři. Hodnotili mimo jiného chuť, vyváženost, harmonii i sa-
motný vzhled pokrmu. 

◾ Šéfkuchař z Francie a zakladatel soutěže Trophée Mille v Remeši pře-
dává putovní Millovu trofej v podobě kuchařské čepice vítězům národ-
ního kola Trophée Mille Česká republika Haně Klátové a Vojtěchu Hlousovi 
z Labské střední odborné školy a Středního odborného učiliště Pardubice.

◾ Připravit profesionální soutěžní pokrmy na veřejnosti pod dohledem ti-
síců  návštěvníků Cityparku bylo pro mladé kuchaře náročné. Všichni výzvu 
zvládli skvěle a z Vysočiny si odvezli nově nabyté zkušenosti. 
 FOTO:�6X�JAROSLAV�LOSKOT


