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Zlatá medaile z českého finále mezinárodní 
gastronomické soutěže žáků středních škol Trophée 
Mille zůstala na Vysočině. Nejlepší jídlo připravila 
Veronika Schusterová a Martin Havlíček z Obchodní 
akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Na 
jarní finále pojedou do francouzské Remeše.

Evropské dotace podpoří krajské nemocnice

EDITORIAL

Více peněz do krajské 
dotační politiky

Konec roku se pro obecní 
i krajské samosprávy tradičně 
odehrává ve znamení tvorby 
rozpočtu. Hodnotí se hospoda-
ření, konzultují se výhledy na 
následující rok a sestavuje se 
rozpočet. A já už se s vámi nyní 
můžu podělit o první dobrou 
zprávu, kterou rozpočet Kraje 
Vysočina v roce 2022 přinese. 
Do krajské dotační politiky, 
která je soustředěná ve Fondu 
Vysočiny, půjde od příštího roku 
více peněz. Jak krajská rada, tak 
zastupitelstvo se jednomyslně 
shodlo na navýšení maximálního 
procenta pro stanovení alokace 
Fondu Vysočiny z 5,5 na 6 pro-
cent. V řeči konkrétních čísel to 
v příštím roce bude znamenat 
330 milionů korun připravených 
v celkem 37 programech, což je 
o 66 milionů korun více než bylo 
letos.

Díky tomu tak budeme moci 
podpořit další rozvoj služeb i in-
frastruktury v Kraji Vysočina, a to 
prostřednictvím podpory projektů 
našich územních partnerů, ať 
jsou to spolky, města a obce, školy 
nebo podnikatelé. Nejvíce peněz 
poputuje do programu obnovy 
venkova (89 mil. Kč), projektů ve 
vodohospodářství (88 mil. Kč), 
provozování domácí paliativní 
péče (28 mil. Kč) a cyklodopravy 
(20 mil. Kč). Vrací se program na 
rozvoj podnikatelů, podpora bude 
i pro sportovní spolky a kulturní 
organizace, venkovské prodejny, 
zubařské ordinace, hasiče nebo 
dobrovolníky.
Jsem ráda, že můžeme pro-

střednictvím posílení Fondu 
Vysočiny věnovat náležitou 
pozornost zlepšování života 
a dostupnosti služeb ve všech 
koutech našeho kraje. Závěrem 
bych nám všem chtěla popřát do 
příštího roku co nejvíce podobně 
dobrých zpráv.

Mladí kuchaři připravovali dvouchodové menu z vepřové pečeně, bramborových škubánků, kadeřavé 
kapusty, piva, dýně a rakytníku. FOTO: JAROSLAV LOSKOT PRO KRAJ VYSOČINA

Hana Hajnová (PIRÁTI)
náměstkyně hejtmana pro oblast 
regionálního rozvoje, územního 
plánování a Fond Vysočiny

Nejvyšší ocenění  
Kraje Vysočina získalo 9 lidí

STRANA 3

Cestující čeká nový  
dopravní plán 

STRANA 5

Kraj podpoří  
Stanici Pavlov 

STRANA 8

Úspěch vysočinských studentů: 
Kuchaři pojedou do Francie

Kuchařská show Gurmet den 
s Krajem Vysočina odstartovala 
první listopadový víkend v jihlav-
ském Cityparku. Do soutěže se přes 
korespondenční kolo probojovalo 
osm dvoučlenných týmů z celé re-
publiky. Přímo v pasáži obchodního 
centra připravili slanou i sladkou 
porci z povinných surovin. 

Tvrdý trénink
Vítězové neponechali nic ná-

hodě. „Připravovali jsme se velice 
intenzivně. Do Francie se těším, 
ale je to velká zodpovědnost, takže 
tomu obětujeme veškerý volný čas, 
abychom uspěli i tam,“ zhodnotila 
Veronika Schusterová.

Její kolega Martin Havlíček si 
pochvaloval spolupráci s mistrem 
a profesionální přístup školy, která 

jim umožnila trénink a hradila 
suroviny. „Zaměřil jsem se na 
výběr českých surovin, a protože 
jsme na Vysočině, doplnil jsem 
výběr bramborami a také uzenými 
ořechy z Dalešic,“ popsal.

Hlavně to musí chutnat
„Studenti spolupracují profe- 

sionálněji. Lépe si všímají surovin 
a uvědomují si, s čím pracují,“ 
ocenil výkony prezident soutěže 
a držitel dvou michelinských hvězd 
Francouz Philippe Mille. 

Na hodnocení nebyl sám, 
pomáhali mu šéfkuchaři, jako Jan 
Horký, Pavel Mareš nebo cukrářka 
Helena Fléglová. „Letos měli za 
úkol použít v jídle vepřovou peče-
ni, černé pivo, rakytníkovou šťávu 
a zakysanou smetanu. Je to skvělá 

kombinace a jde to dohromady. 
Studenti museli být jenom kreativ-
ní, šikovní a muselo to být dobré,“ 
připomněl šéfkuchař a další porot-
ce Ondřej Slanina. 

Kuchařská atmosféra strhla 
i hejtmana Kraje Vysočina Vítěz-
slava Schreka (ODS+STO). „Je to 

obrovská škola ukázat před veřej-
ností zblízka, co dokážou. A ještě 
ke všemu v týmu. Ve velkých 
kuchyních je také potřeba rychlost 
a tato situace to simuluje, takže je 
to pro studenty obrovský zážitek,“ 
shrnul.
� PAVLA�PETRŮ

Modernizování krajských 
nemocnic i vybavení krajské 
záchranky. Do programu REACT-
-EU předložil Kraj Vysočina deset 
projektů za 1,4 miliardy korun. 
Členské státy Evropské unie totiž 
mohou žádat o peníze na řešení 
dopadů pandemie onemocnění 
Covid-19. Zdravotnická zařízení 
z celé republiky včetně několika 
z Vysočiny už dotace obdržela, 
další se chystají.

„Díky úsilí Asociace krajů ČR 
dosáhnou na podporu všech-
ny námi zřizované nemocnice. 

Dlouhou dobu totiž hrozilo, že 
nejen Vysočina, kvůli nevhod-
ně nastavené výzvě, ze které se 
stala klikací soutěž a uvedla řadu 
nemocnic do obrovské nejisto-
ty, o možnost čerpat peníze na 
dobře připravené projekty přijde,“ 
vysvětlila náměstkyně pro oblast 
regionálního rozvoje a územního 
plánování Hana Hajnová (Piráti).

Modernizace záchranky  
i sanitek

Jako první v kraji uspěla 
Zdravotnická záchranná služba 

Kraje Vysočina s projektem na 
modernizaci techniky a přístro-
jového vybavení za 95 milionů 
korun. Z prostředků REACT-
-EU získá 80,75 milionu korun 
a 4,75 milionu přispěje stát. Část 
dotace se využije také na dovyba-
vení sanitek novými přenosnými 
defibrilátory-monitory.

Celkem 670 milionů korun 
zamíří i do jihlavské nemocnice 
na urgentní příjmy, na rozvoj péče 
o onkologické pacienty a rozvoj 
laboratoří a odběrových míst na 
Covid. V brodské nemocnici pořídí 

za 150 milionů nové přístroje. Za 
stejné částky v Pelhřimově a Tře-
bíči zase zmodernizují techniku 
a vybavení. Novoměstská nemoc-
nice získá 132 milionů na rozvoj 
a posílení odolnosti.

„Podpora všech projektů ne-
mocnic z Vysočiny tedy současně 
znamená i vysokou úsporu pro-
středků z krajského rozpočtu na 
nezbytnou obnovu a modernizaci 
vybavení, a to i v situaci, kdy kraj 
musí projekty předfinancovat,“ 
doplnila Hajnová.
� PAVLA�PETRŮ

VIDEO NA WEBU
novinykrajevysocina.cz
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Titul Učitel roku získalo 
pět středoškolských pedagogů

Hejtmanství ocení  
společenskou odpovědnost

Krajské nemocnice  
se připravují na boj s hackery

Modernizace stravovacího provozu 
v Jihlavě jede na plné obrátky

Listopad je měsíc boje proti rakovině prostaty.  
V Jihlavě pomůže s diagnostikou špičkový přístroj

Za mimořádně kvalitní pedago-
gickou činnost byli v letošním roce 
na Vysočině oceněni titulem Učitel 
roku 2021 Soňa Havlíková, Dagmar 
Němečková, Jaromír Ondráček, 
Ludmila Prokešová a Lenka Vítko-
vá. „Anketa Učitel roku je jednou 
z viditelných aktivit Kraje Vysočina, 
která přispívá ke zvýšení prestiže 
tohoto povolání a k jejich podpo-
ře,“ míní radní pro oblast školství 
Jan Břížďala (Piráti). Osobně 
pogratuloval oceněným učitelům v 
jihlavském Cityparku při slavnost-
ním vyhlášení v rámci Vysočina 
Education festivalu, který se konal 
ve druhé polovině října. Odborná 
porota vybrala jediného muže-
-učitele. Jaromír Ondráček učí 

VIDEO NA WEBU
novinykrajevysocina.cz

Ocenění učitelé z Vysočiny neskrývali radost. FOTO: JAROSLAV LOSKOT PRO KRAJ VYSOČINA

UČITELÉ ROKU 2021

• Soňa Havlíková, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnic-
ká a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyko-
vá škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

• Ludmila Prokešová, Gymnázium Třebíč
• Dagmar Němečková, Gymnázium Jihlava
• Lenka Vítková, Střední škola průmyslová, technická a automobilní 

Jihlava
• Jaromír Ondráček, Střední škola průmyslová, technická a automobilní 

Jihlava

Startuje šestý ročník soutěže 
Cena hejtmana Kraje Vysočina 
za společenskou odpovědnost. 
Přihlášky přijímá Kraj Vysočina 
do konce ledna příštího roku. 

Cenu získá taková organizace, 
která se snaží o integraci zájmů 
sociálních, environmentálních 
a o lidskoprávní začlenění zájmů 
zákazníků do svých provozních 
činností. Cílem soutěže je zvýšit 

povědomí o tuto problematiku 
a ocenit nejen větší, ale i menší 
lokální firmy. Přihlásit se mohou 
podnikatelské subjekty jakékoli 
velikosti, organizace veřejného 
sektoru, obce, ale také neziskové 
či příspěvkové organizace, které 
působí na území Kraje Vysočina.
� PAVLA�PETRŮ

Jihlavská nemocnice jde do 
boje s rakovinou prostaty s novým 
přístrojem. Špičkovou diagnostic-
kou techniku má nově k dispozici 
urologické oddělení. Nová aparatu-
ra umožní významně zvýšit záchyt 
i malých ložisek karcinomu prosta-
ty. Pracuje na principu magnetické 
rezonance a ultrazvuku. Česká 

urologická společnost dlouhodo-
bě usiluje o celoplošný screening 
na odhalení tohoto onemocnění. 
Každoročně je diagnostikováno 
v České republice okolo osmi tisíc 
onemocnění, dvacet procent mužů 
ale přichází pozdě bez naděje na 
vyléčení. A právě nyní v listopadu 
si připomínáme Movember a s ním 

spojenou rakovinu prostaty. Lékaři 
urologického oddělení absolvovali 
intenzivní školení a zvládají techni-
ku fúzní biopsie velmi dobře. „V ob-
lasti detekce karcinomu prostaty 
jsme schopni pacientům poskytovat 
služby na mezinárodní úrovni,“ 
potvrzuje primář Jaroslav Ženíšek.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Veletrh vzdělávání Didacta přilákal stovky zájemců

Předposlední říjnový čtvrtek se 
Střední průmyslová škola Třebíč 

odborné předměty oboru hodinář. 
Tento obor se vyučuje v celé České 
republice pouze v Jihlavě. „Velmi 
mě nyní těší, když na exkurzích 
v hodinářských firmách potkávám 

naše úspěšné absolventy, kteří se 
zde rozvíjí ve špičkové odborníky,“ 
říká učitel, který se věnuje svému 
povolání třicet osm let. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

zaplnila osmáky, deváťáky a jejich 
rodiči. Okresní hospodářská 

komora Třebíč uspořádala veletrh 
vzdělávání Didacta. Letos už po 
pětadvacáté. Dvěma a půl tisícům 
návštěvníků se představilo celkem 
59 vystavovatelů. Své prezentace 
a nabídky oborů představily školy 
s tradičními obory, které nabízejí 
strojařské, zdravotnické, eko-
nomické obory či gymnázia, ale 
nechyběli zde ani chemici, zbrojíři 
a lesníci. V aule střední školy se po 
celý den střídal program s ukáz-
kami sebeobrany nebo kadeřnic-
kou či barmanskou show. Řada 
rodičů si nenechala ujít zajímavý 
workshop Dezinformace a kritické 
myšlení a zájem ze strany žáků byl 
o workshop na téma Metody efek-
tivního učení. Obě tyto přednášky 
zajistila třebíčská organizace 
STŘED. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Barmanská show v podání studentů z Velkého Meziříčí sklidila velký potlesk. FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Kybernetická bezpečnost 
zdravotnických zařízení je aktu-
álním tématem. Hackerské útoky 
se mohou zaměřit i na vysočinské 
nemocnice, proto je potřeba před-
cházet nebezpečným situacím.

„Byla navržena a přijata strate-
gie zavádění systémového a kon-
cepčního způsobu řízení informač-
ní bezpečnosti nejen v krajských 
nemocnicích, ale rovněž i ve všech 
příspěvkových organizacích zřizo-
vaných krajem,“ sdělil náměstek 
hejtmana pro zdravotnictví Vladi-
mír Novotný (ČSSD).

Inspirace z Tchaj-wanu
Strategie zahrnuje například 

testování pěti nemocnic záchranné 
zdravotnické služby nebo navá-
zání spolupráce s tchajwanským 
Institutem pro informační průmy-
sl. Vzájemnou spolupráci s nimi 
podepsal na začátku listopadu 
hejtman Vítězslav Schrek. 

Tchajwanská strana Vysoči-
ně nabízí za přísných smluvních 
podmínek svoje poznatky a řeše-
ní, jak se bránit prostřednictvím 
softwaru nebo hardwaru.  Jejich 
systém ochrany funguje v tamních 
státních nemocnicích, které si také 
prošly hackerskými útoky. Pilotní 
projekt se na Vysočině otestuje 
v havlíčkobrodské nemocnici. 

Kyberbezpečnost
Téma kybernetické bezpečnosti 

řešili i vysočinští zástupci na říj-
novém mezinárodním workshopu 
v estonském Talinu. V aktivitách 
budou pokračovat i nadále. „Na 
téma digitalizace a kybernetic-
ké bezpečnosti budeme pořádat 
v říjnu 2022 v Telči mezinárodní 
konferenci, a to v souvislosti s čes-
kým předsednictvím EU,“ doplnil 
krajský radní pro informatiku Jan 
Břížďala (Piráti).
� PAVLA�PETRŮ

Opravy stravovacího provozu 
Nemocnice Jihlava jsou ze dvou 
třetin hotové. Příští rok už budou 
kuchaři vařit v nové moderní 
kuchyni. 

„Díky rozsáhlé rekonstrukci, 
která začala před dvěma lety, 
bude možné zvýšit kapacitu při-
pravených jídel ze zhruba patnácti 
set na téměř dva tisíce. Změnu 
v komfortu zaznamenají i stráv-
níci,“ říká radní Karel Janoušek 
(ODS+STO), který má v gesci 
krajský majetek. 

Aktuálně se opravuje zbylá část 
pavilonu, kde jsou šatny pro per-
sonál. V samotném gastroprovozu 

se nyní modernizují prostory, 
kde se vaří specializované diety. 
Během rekonstrukce nebyla ani 
na jeden den kuchyně uzavřena, 
práce probíhají za provozu. Jedná 
se o logisticky nejnáročnější akci, 
kterou kdy ve své historii Kraj 
Vysočina ve zdravotnických zaří-
zeních realizoval. 

Nový stravovací provoz vyjde 
na 293 milionů korun bez DPH. 
Z toho 80 milionů připadne na 
pořízení kompletně nových gast-
rotechnologií. Opravy financuje ze 
svého rozpočtu zřizovatel nemoc-
nice Kraj Vysočina. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Stávající stravovací provoz jihlavské nemocnice funguje od roku 1994. Nyní prochází celkovou moder-
nizací, kterou pocítí jak kuchaři, tak strávníci. FOTO: MONIKA ZACHRLOVÁ

↗www.kr-vysocina.cz/odpovednost
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Devět mimořádných osobností převzalo  
Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina
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Kamenná medaile
Je nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Je urče-

ná tomu, kdo se svojí dlouhodobou prací zasadil 
o významný prospěch obyvatel Vysočiny. Materi-
ál byl zvolen kvůli své stálosti a neměnnosti jako 
připomínka stálosti a neměnnosti výsledků práce 
oceněného.

Jiří Běhounek
Emeritní hejtman Jiří Běhounek zanechal svoji stopu už při mnohaletém 

působení jako primář oddělení ortopedie v Pelhřimově. V čele Kraje Vysočina 
stál dvanáct let. Ze své pozice hejtmana například předsedal regionální radě 
Regionu soudržnosti Jihovýchod nebo zastával různé funkce v Asociaci krajů 
ČR. Vzhledem ke své odbornosti se často věnoval zejména tématům zdravot-
nictví a také koordinoval aktivity krajů i státu v oblasti elektronizace a využí-

vání informačních technologií ve zdravotnictví i veřejné správě obecně. Roku 2017 byl dokonce 
vyhlášen eOsobností eGovernmentu. Od roku 2013 byl také osm let poslancem, kde pracoval 
ve výboru pro zdravotnictví, pro elektronizaci ve zdravotnictví, pro vzdělávání ve zdravotnictví 
a v exponované době i v komisi pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci epidemie Covi-
du-19. Zdravotnictví se znovu věnuje po odchodu z pozice hejtmana, tentokrát jako náměstek 
ředitele nemocnice.

Marta Kubišová
Jako kdysi nejslavnější a pak dvacet let zakázaná zpěvačka se stala Marta 

Kubišová v roce 1989 jedním ze symbolů sametové revoluce. Ač se sama 
nepovažuje za výraznou aktivistku, natož hrdinku, v očích řady lidí získala 
kredit morální ikony. Příběh oblíbené zpěvačky Marty Kubišové začíná v Po-
děbradech, kde nejprve při zaměstnání poprvé veřejně koncertuje s taneční 
kapelou. Pak přišlo období, kdy nastoupila do pražského Divadla Rokoko, 

a éra legendárního tria Golden Kids. Zlom nastal v roce 1968, kdy za píseň Modlitba pro Martu 
dostala dvacetiletý zákaz. V roce 1975 se přestěhovala do obce Pohled na Vysočině, která je tak 
považována za její exilový domov. Po revoluci se vrátila ke své profesi a vydala dlouhou řadu 
nových alb. 

Skleněná medaile
Je druhým nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. 

Je určená tomu, kdo jednorázovým činem nebo svojí 
dlouholetou prací přispěl k rozvoji kraje a prospěchu 
jeho obyvatel. Materiál symbolizuje čirou a nezištnou 
podstatu skutků oceněného.

Jan Betlach
Emeritní primář Jan Betlach si vysloužil uznání nejen pro svoji dlouho-

letou odbornou praxi a přínos oboru patologie, ale i za velmi lidský přístup 
ke kolegům a studentům. Obdivuhodná je i jeho energie, s níž přibližuje 
medicínský obor veřejnosti. V roce 1979 nastoupil na post primáře okresní 
nemocnice v Havlíčkově Brodě, kde působil až do roku 2007. Významnou 
součástí odborného a společenského přínosu Jana Betlacha je jeho velmi bo-

hatá publikační a přednášková činnost. Je autorem několika desítek odborných statí a působil 
jako pedagog na střední a vyšší zdravotnické škole v Havlíčkově Brodě. Aktuálně publikuje 
a přednáší nejen pro odbornou, ale i pro širší veřejnost. V roce 2017 vyšla v nakladatelství 
Galén kniha Pitva: Historie poznávání lidského těla.

Poctivá práce má smysl a nikdo není neviditelný. V takovém duchu se nesl slavnostní večer 11. listopadu 
v Horáckém divadle v Jihlavě u příležitosti předání Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina. 

Čtyři ženy a pět můžu převzalo za svoji činnost krajské medaile z dílny dvorního vysočin-
ského sochaře Radomíra Dvořáka. „Jejich životní příběhy formovaly naši společnost a staly 
se následováníhodnou inspirací a vzorem. Osobností, které si zaslouží toto ocenění obdržet, 
je jistě mnohem více. Třeba to jsou další příběhy lidí, kteří bydlí možná vedle vás,“ řekl hejt-
man Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS+STO). Jeho cílem je představovat veřejnosti lidi, 
kteří budují značku Vysočina, a to skromně, avšak srdcem a s odvahou. 

 PAVLA�PETRŮ

Marie Kotačková
Marie Kotačková zasvětila velkou část života starosti o lidi s mentálním 

hendikepem a jejich rodiny. Jejím přičiněním mohou i oni žít plnohodnotně. 
Jen na Třebíčsku je bezmála tři desítky let oporou lidem s mentálním a kombi-
novaným postižením. V roce 1992 zde zakládala pobočný spolek Společnost pro 
podporu lidí s mentálním postižením, jehož je také předsedkyní. Před několika 
lety se Marie Kotačková stala i jednou z iniciátorek vzniku třebíčského stacioná-

ře. Zasloužila se o celou řadu změn, přelomových událostí a kroků, které vedly ke zlepšení kvality 
života lidí s mentálním postižením a jejich rodin nejen na Vysočině. Sama se dokáže do pocitů, 
potřeb a trápení klientů a jejich nejbližších velmi dobře vžít. Je totiž matkou již dávno dospělých 
dcer, dvojčat, kterým byl po předčasném příchodu na svět diagnostikován autismus.

Jaromír Šofr
Jen málokdo dnes může říct, že neviděl žádný z dlouhé řady kultovních 

filmů, pod nimiž je jako kameraman podepsán Jaromír Šofr. Jako vysoko-
školský profesor předává své zkušenosti dalším adeptům filmařiny a stará 
se také o to, aby se filmové poklady minulosti zachovaly příštím generacím 
v kvalitních digitálních kopiích. Jaromír Šofr prožil dětství a mládí v Třebíči, 
na kterou vzpomíná v biografické knize s podtitulem Služebník krásné kine-

matografie. V roce 1961 absolvoval na FAMU filmem Věry Chytilové Strop. V roce 1990 se stal 
spoluzakladatelem Asociace českých kameramanů a také po následujících 15 let vedl katedru 
kamery. Autorsky spolupracoval především s Jiřím Menzelem na filmech Ostře sledované 
vlaky, Rozmarné léto, Skřivánci na niti, Na samotě u lesa, Postřižiny a s Věrou Chytilovou na 
snímcích Pytel blech, Strop, Panelstory aneb Jak se rodí sídliště či Vlčí bouda. V roce 2007 
získal Českého lva za nejlepší kameru k filmu Obsluhoval jsem anglického krále. 

František Vránek
Celých 40 let svého profesního života zůstal František Vránek věrný práci 

v organizaci, která vytváří domov dětem, mládeži a dospělým se zdravotním 
postižením. František Vránek po vysokoškolských studiích v roce 1980 zahájil 
svoji profesní dráhu jako technik Krajského ústavu sociální péče Černovice. 
Nadějný mladý muž se ve své práci osvědčil, a tak později postoupil na pozici 
vedoucího odborného referenta. Po změně názvu organizace na Diagnostický 

ústav sociální péče zastával nejdříve funkci specialisty hospodáře, následně se stal zástupcem 
ředitele. V roce 1992 postoupil na příčku nejvyšší a ředitelem organizace zůstal až do svého 
odchodu do důchodu. Za jeho vedení získal ústav přívětivější pojmenování Domov Kopretina 
Černovice. Protože součástí organizace byla i základní speciální a praktická škola, stal se v roce 
1996 zároveň ředitelem této školy. 

Dřevěná medaile
Je třetím nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Je 

určená tomu, kdo svojí aktivitou přispěl k propagaci 
dobrého jména kraje, a je tak příkladem pro ostatní. 
Materiál symbolizuje houževnatost, pružnost a růst 
mládí.

Václav Černík
Středoškolský učitel a také skaut Václav Černík inspiroval a vyburcoval své 

okolí k účinné a rychlé pomoci nejohroženějším profesím v počátcích korona-
virové pandemie. Postupně kolem sebe vybudoval tým dobrovolníků, kteří se 
pustili do výroby ochranných štítů pro lékaře, záchranáře či zdravotní sestry. 
Díky know-how dalšího vysočinského rodáka Josefa Průšy se stěžejním 
výrobním prostředkem staly 3D tiskárny. Václav Černík s tím začal nejprve za 

pomoci školní 3D tiskárny svého domovského gymnázia ve Žďáru nad Sázavou a druhého stro-
je patřícího žďárským skautům. Svůj nápad velmi rychle zformoval v iniciativu Žďárský 3D tisk 
proti Covidu-19, do níž se zapojili další dobrovolníci, kteří disponovali potřebným vybavením.

Markéta Fuchsová
Zásluhou Markéty Fuchsové mohou nevyléčitelně nemocní lidé na Vyso-

čině prožívat své poslední dny důstojně, bez fyzického a psychického utrpení. 
Více než 14 let se profesně věnuje paliativní péči, která pomáhá zmírňovat 
utrpení a zajišťuje nevyléčitelně nemocným důstojné umírání a podporu 
jejich blízkým. Od roku 2008 byla Markéta Fuchsová součástí týmu domácí 
hospicové péče, od roku 2019 je koordinátorkou paliativního týmu při nemoc-

nici v Pelhřimově, který poskytuje péči jak lidem v domácím prostředí, tak hospitalizovaným 
pacientům a provozuje i ambulanci. Jen za první dva roky existence poskytlo oddělení péči 390 
pacientům a nespočtu rodinných příslušníků. Markéta Fuchsová pracuje i v týmu strategického 
projektu paliativní péče pro celý Kraj Vysočina a je lektorkou mezinárodního kurzu paliativní 
péče. V neposlední řadě se její zásluhou podařilo rozšířit péči o nemocné o odlehčovací sociální 
službu.

Barbora Šenoltová
Divadelní designérka a scénografka Barbora Šenoltová z Pelhřimova se už 

v mládí prosadila na mezinárodní umělecké scéně. V současnosti žije a svůj 
talent realizuje v Londýně. Věnuje se především multimediálním divadelním 
a imerzivním projektům, kde se pojí světelný design s projekcí, videoma-
ppingem a animací. Pracuje pro různé britské i evropské scény a soubory. 
Talent Barbory Šenoltové neunikl ani časopisu Forbes Česko. Letos ji zařadil 

do prestižního žebříčku 30 pod 30 a označil ji jako vycházející hvězdu britského divadelního 
a světelného designu.
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Pošta k venkovu patří
Budoucnost České pošty a zachování jejích 

poboček na venkově je stále aktuální téma. Obce 
řeší budoucnost poboček na svém území a zároveň 
čelí tlaku v podobě nabídek na provozování pošty 
Partner. V zájmu občanů je, aby služby, na které 
byli zvyklí, v obcích pokračovaly dál, a občané tak 
o svoji poštu nepřišli. Služby, které pošta nabízí , 
oceňují především občané z řad seniorů a využívá 

Očkování? Za mne jednoznačně!
S velkými rozpaky sleduji, jak je společnost 

polarizována tématem očkování. Je mi z toho 
smutno. Nevybíravé útoky za vlastní názor a po-
stoj. A platí to pro oba tábory. Nejsem virolog, 
musím použít selský rozum. Očkovali mě proti 
obrně a nedostal jsem jí, očkovali mě proti tetanu 
a nedostal jsem ho, očkovali mě proti klíšťové 
encefalitidě a funguje to, očkovali mě proti dalším 
nemocem, očkovali v minulosti moje rodiče, 
očkovali moje děti. Vše bylo v pořádku. Když jsem 

Tradiční výlovy nebo třeba sraz Zetorů
Přestože nám epidemie Covidu-19 nepře-

je, mohli jsme během podzimu na Vysočině 
opět zažívat tradiční výlovy, které bývají hojně 
navštěvovány. 

Pokud se někteří domníváte, že jediné, co je 
možné na takovém tradičním výlovu zakoupit, je 
kapří řízek, potom při návštěvě často zjistíte, že se 
velmi mýlíte.

Například na tradičním a proslulém výlovu 
v Sedlejově dostanete kromě rybích škvarků, mlíčí 
nebo kapra po mlynářsku a další spousty rybích 
specialit také například vepřový řízek nebo uzené. 
Zkrátka vybere si a nají se a napije každý.

Změna v rychlících nepřinese jen zlepšení 
Stát poprvé v historii železniční dopravy hledá 

v otevřené soutěži dopravce, který zajistí provoz 
dálkových vlaků v tzv. závazku novými vlaky. Minis-
terstvo dopravy před několika týdny vypsalo tendr 
na provoz rychlíků linky R9 Praha – Havlíčkův Brod – 
Brno v odhadované hodnotě přes šest miliard korun. 
Kontrakt bude na 15 let. Provoz rychlíků dle nové 
smlouvy by měl započít rokem 2025. 

V současné době tuto trať obsluhují ČD svými 
nejstaršími soupravami. Nově se cestující na této 
lince mohou těšit na rychlíkové vozy ve standardu 
odpovídajícímu 21. století. 

Na přání Kraje Vysočina provozní koncept počítá 
s tím, že každých 120 minut pojede přímý vlak Praha 

Ludvík Svoboda
Každoročně se koncem měsíce listopadu usku-

tečňuje setkání u příležitosti výročí narození našeho 
prezidenta a armádního generála Ludvíka Svobody 
v jeho rodném Hroznatíně.

Osobnost Ludvíka Svobody nemusím mnoho 
připomínat – prezident ČSSR, armádní generál, člo-
věk s velkým srdcem a obrovský vlastenec, který za 

Milostivé léto – pomoc s dluhy
Je to obrovská šance pro mnoho lidí v dluho-

vých pastech. Lidé, kterým se podařilo spadnout 
do exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají 
jedinečnou šanci se z toho vymanit v době od 
28. října do 28. ledna 2022 a znovu začít normální 
život. Pokud v této lhůtě dlužník zaplatí celou 
jistinu dluhu, tedy původní dluh a 908 korun 
exekutorovi za zastavení exekuce, čeká ho nový 

Vzpomínka na letošní léto 
Začátek prázdnin začal náročně, Covid sice 

ustupoval, ale zase nás potrápilo počasí. Bouř-
ky, přívalové deště a silný vítr a následky s nimi 
spojené se nevyhnuly ani Vysočině a zaměstnaly 
„naše“ hasiče. To však nebylo nic v porovnání 
s tornádem na jižní Moravě. Krajští zastupitelé 
se hned 5. července sešli a jednomyslně schválili 
dar ve výši 10 milionů korun na pomoc zasaženým 
obcím v sousedním kraji. Jsem rád, že jsme byli 

Mezinárodní filmový festival v Kraji 
Vysočina 

Jistě znáte filmové festivaly v Karlových Varech, 
Cannes, Benátkách, Berlíně nebo v Torontu. Víte 
ale, že snad největší festival dokumentárních 
filmů ve střední a východní Evropě se koná právě 
v Jihlavě? Koncem října se uskutečnil již 25. ročník 
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 

je i blízké okolí, protože na rozdíl od velkých pošt 
se zde nemusí registrovat v nějakém elektronickém 
pořadníku a nejsou jim donekonečna vnucovány 
služby pojištění a další produkty. Provoz pošt není 
jen forma podnikání, ale především veřejná služba, 
jejíž zajištění je nejen na venkově úkolem státu. 
Český telekomunikační úřad pověřil zajištěním 
těchto služeb státní podnik Českou poštu. Proč 
sama nehledá další formu využití husté sítě pobo-
ček v celé republice? Je jistě jednodušší převést 
tyto povinnosti na obce a ještě s velmi podhodno-
cenými odměnami za provoz pošt Partner. I když 
obce přispívají nemalými částkami na provoz 
poboček, je to pořád služba pro občany. Dostateč-
ná infrastruktura a vybavenost venkovských sídel 
zajišťují kvalitní život obyvatel a vytváří možnosti 
pro hospodářský rozvoj venkova. Pobočky pošty 
provozované Českou poštou, s. p., mezi zmíněnou 
infrastrukturu neodmyslitelně patří!

se měl rozhodnout mezi očkováním proti Covidu 
a možností se udusit, bylo jasné, že budu věřit 
očkování. Jestli je někdo ochoten věřit v daném 
oboru naprosto neznámým lidem, kteří tvrdí, 
že je očkování špatné, je to jeho volba a jeho 
rozhodnutí. Já to nezpochybňuji a respektuji. 
Nemůžu a nechci nikoho přesvědčovat, ale už se 
tolik nebojím, že mě někdo nakazí a i kdyby ano, 
přežiji to a budu mít mírnější průběh. Očkování 
už v historii lidstva zachránilo mnohem víc životů 
než všechny super high-tech nové medicínské 
technologie dohromady. A za mnohem menší pe-
níze. Ale my budeme neustále koumat... Přihlaste 
se, kdo není vůbec proti ničemu očkován. Je to 
o svobodné volbě. Každá volba musí mít v pozadí 
odpovědnost, odpovědnost vůči sobě i vůči celé 
společnosti, ve které žijeme. Vědí to v Portugalsku, 
Itálii, Rakousku, Dánsku, Belgii, Švédsku a dalších 
zemích, kde je očkování základem pro zvládnutí 
pandemie. Jakmile na mne přijde řada se třetí 
dávkou vakcíny, jdu na to!

Tento článek jsem se však nerozhodl napsat 
proto, aby se vám při jeho četbě sbíhaly sliny, ale 
především proto, abych poděkoval všem obecním 
samosprávám a zejména desítkám, stovkám dobro-
volníků, kteří pro nás výlovy a jiné tradiční venkovské 
akce připravují. 

Je až neuvěřitelné, za jak nízkých nákladů a na jak 
vysoké úrovni je maximálně několik desítek obyvatel 
malé obce schopno zorganizovat velmi zajímavé 
a širokým okolím navštěvované akce. 

Za sebe si na závěr dovolím již jenom napsat, že 
návštěvy takových akcí, jako jsou například obecní 
výlov v Sedlejově nebo třeba sraz Zetorů v Třeštici, 
mě naplňuje optimismem a velkou úctou k lidem 
žijícím na venkově. Tady se totiž v přímém přenosu 
pořád ještě setkávám se samozřejmou ochotou pra-
covat pro svoji obec a věnovat část svého volného 
času organizaci společných akcí, které potěší spousty 
lidí, a zároveň třeba pomoci místním spolkům posílit 
svoji finanční situaci. A to je jedna z nejcennějších 
hodnot, kterou se šikovným samosprávám a dalším 
lidem na venkově daří udržovat a rozvíjet a ke které 
se k mému potěšení začínají postupně opět hlásit 
některá města a jejich obyvatelé. Díky za to.

– Havlíčkův Brod – Brno a každých 120 minut přímý 
vlak Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava. 

Oproti kladu, kdy bude takto po železnici 
obsloužená Jihlava, která má však díky dálnici velmi 
dobré dopravní napojení na Prahu i na Brno, dojde 
ke zhoršení kvality cestování a četnosti rychlíků 
v regionech ležících od Havlíčkova Brodu směrem 
na Brno. Převážně se jedná o Přibyslavsko, Žďársko, 
Novoměstsko, Bystřicko a Křižanovsko. Tyto regiony 
nemají dálniční ani kvalitní silniční napojení. O to 
důležitější je dobré železniční spojení s co nejméně 
přestupy a v hodinové frekvenci rychlíku alespoň ve 
špičkách, jako je tomu doteď. 

Velmi mě mrzí, že Kraj Vysočina tuto změnu ne-
projednal s dotčenými samosprávami a rozhodnutí 
tak učinil o nich bez nich. 

Štěstí v neštěstí je, že vzhledem k rekonstruk-
ci hlavní koridorové trati přes Českou Třebovou 
v příštím roce budou tuto trať přes Vysočinu využívat 
i rychlíky soukromých dopravců, kteří přislíbili, že 
od jízdního řádu pro rok 2022 budou ve městech na 
Vysočině zastavovat. Doufám, že si tak soukromí že-
lezniční dopravci ověří smysluplnost tohoto spojení 
a alespoň některé rychlíky zachovají i v následujících 
letech. 

naši svobodu bojoval ve dvou světových válkách. 
Člověk, který nasazoval svůj život za to, abychom 
my mohli žít v míru a svobodě, člověk který přišel 
během německé okupace o řadu svých nejbližších. 
Člověk, kterého si nesmírně vážím nejen jako pre-
zidenta, vojáka, ale hlavně jako hrdiny, který nám 
má být vzorem. O to více mě mrzí a je mi smutno 
jak tento hrdina je dnes dehonestován a špiněn. 
Nikdo z nás si dnes nedovede představit, čím vším 
si tito lidé jako byl Ludvík Svoboda museli projít. 
Lidé, kteří se dnes o něm takto hanebně vyjadřují, 
mu nesahají ani po kotníky a v případě nebezpečí 
by byli zalezlí v koutě. Takoví by se za své výroky 
měli stydět. Jsem pyšný na to, že mohu žít v zemi, 
která vychovala právě takovou osobnost, jakou byl 
Ludvík Svoboda, a ještě více mě teší, že to byl rodák 
z našeho kraje.

Čest jeho památce – nikdy nezapomeneme.

životní restart. Úroky, penále a další příslušenství 
stát odpouští, exekuce se zastaví. Týkat se to bude 
těch, co mají dluh u veřejnoprávních institucí, 
třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u do-
pravního podniku nebo třeba za nájem u obce. 
Milostivé léto by tak reálně mohlo pomoci až čtvrt 
milionu dlužníků. S ohledem na více než čtyři 
miliony exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci 
je toto reálná šance, jak se s částí nahromadě-
ných exekucí vypořádat a současně ctít princip, 
že dluh se musí uhradit. Pokud znáte ve svém 
okolí kohokoli, koho by se tato podaná ruka státu 
mohla týkat a pomoci mu, tak mu o tom řekněte. 
Nasměrujte ho do některé pomáhající instituce, 
jako jsou Charity, občanské poradny, Člověk v tísni 
apod. Rychlou pomoc vám poskytne například 
Help linka Člověka v tísni 770 600 800. Pokud lidé 
tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně domá-
hat. A první aktivita musí být na straně dlužníka!

solidární, a také moc děkuji všem, kteří se rozhodli 
pomoci, patří vám velký DÍK.

Koncem července jsem dostal druhou dávku 
vakcíny proti Covid-19, přesto jsme se s rodinou 
rozhodli, že dovolenou letos strávíme u nás 
v Česku, že je (a to nejen na Vysočině) kam vyrazit 
a co vidět. Tradičně jsme zavítali do ZOO Jihlava, 
rozhlédli se z Javořice, navštívili Roštejn a podnikli 
několik kratších cyklovýletů. Jak jsem zjistil, výlet-
níci si pochvalovali krajskou podporu – zvýhodně-
né vstupné do krajských památek. Čas prázdnin je 
čas odpočinkový a rozhodně je třeba se věnovat 
i koníčkům. Jako včelař musím konstatovat, 
že i přes nepříznivé jaro jsme medu z prvního 
vytáčení měli průměrně. Byl čas sednout na kolo, 
zorganizovat několik výletů, vzít za práci v lese 
a také se setkávat s rodinou. Zkrátka pokoušet se 
vrátit do postcovidového „normálu“ a užít si léto. 
Doufám, že jste to měli, přátelé, kolegové, spoluo-
bčané, podobně a užili jste si prázdniny naplno. 

Ji.hlava a opět nabídl širokou paletu autorských 
dokumentů z celého světa. Během šesti dnů před-
stavil na 300 snímků, šest soutěžních sekcí, bohatý 
doprovodný program a pro dnešní dobu také 
důležitou možnost sledování filmů on-line. Loňský 
on-line ročník, kterého se zúčastnilo téměř šest 
tisíc akreditovaných účastníků z 62 zemí světa, 
zaznamenal přibližně 75 tisíc zhlédnutí. Na tento 
úspěch organizátoři navázali i letos – projekce 
včetně doprovodných diskusí s tvůrci si diváci 
mohli z pohodlí domova pouštět ještě 14 dní po 
skončení prezenční části. 

Význam festivalu se tak ještě více rozšiřuje za 
hranice samotné Jihlavy, Vysočiny i Českéé repub-
liky. Rád bych poděkoval organizátorům, autorům 
filmů a v neposlední řadě i dobrovolníkům, díky 
kterým má Vysočina kulturní počin, na který je 
právem hrdá.

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Stránka určená pro zastupitele Kraje Vysočina, kde jednotliví autoři vyjadřují svoje názory a po-
stoje, které se nemusí shodovat se stanoviskem redakce. Autoři odpovídají za pravdivost, věcnou 
správnost a původnost sdělení. Příspěvky jsou zveřejňovány podle pravidel schválených Redakční 
radou novin Kraje Vysočina.
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TŘI OTÁZKY PRO PHILIPPA MILLA

Českého finále mezinárodní gas-
tronomické soutěže žáků středních 
škol Trophée Mille, která se konala 
v sobotu 6. listopadu v Jihlavě, se 
osobně zúčastnil prezident soutěže 
a vyhlášený francouzský šéfkuchař 
a držitel dvou michelinských hvězd 
Philippe Mille.

V České republice jste už po 
páté a můžete tak porovnávat 
výkony mladých budoucích 
kuchařů. Když jste se jim díval 
pod ruce, na co jste myslel?

Máte pravdu, za těch několik let mohu určitým způsobem porovná-
vat. Studenti kuchařských oborů, se kterými jsem se setkal, jsou rok od 
roku větší profesionálové. Mají uspořádanější způsob práce. Líbí se mi, 
že vnímají suroviny, se kterými pracují a jsou si jich vědomi. Cítím u nich 
poctivou práci, kterou na nich odvedli jejich učitelé. A za to jim patří velké 
poděkování a gratulace. 

Odborná porota vybrala vítězný tým, který bude Českou 
republiku reprezentovat na mezinárodním finále kuchařské 
soutěže Trophée Mille International ve Francii. Co to pro ně 
může znamenat? 

Tito mladí lidé si budou moci lépe uvědomit svoji hodnotu a také hod-
notu své profese, kterou si zvolili. V mezinárodním srovnání zjistí, v čem 
jsou dobří a kde je potřeba ještě zabrat a co udělat pro to, aby mohli dělat 
další pokroky. Budou se porovnávat s dalšími skvělými týmy a setkají se 
s porotou, která tam není od toho, aby je nějak setřela, ale právě aby s nimi 
mluvila jako rovný s rovným. To je cesta, která je v jejich profesi posune 
mnohem dál. 

Jak byste si vy osobně poradil se surovinami, které měli 
soutěžící k dispozici při národním finále gastrosoutěže 
v Jihlavě?

Vepřové maso bylo velmi kvalitní, takže bych určitě zvolil pečeni. Tu 
bych nakrájel na drobné řezy a udělal z nich roládu. Použil bych sezónní 
zeleninu, nabízí se dýně i lesní houby. Zajímavý je také rakytník pro svou 
typickou kyselost. Dává prostor pro kreativitu. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Philippe Mille

Obce schvalují nové vyhlášky 
o nakládání s odpadem

Podle nového zákona o odpadech 
vydají obce do konce letošního roku 
nové vyhlášky o nakládání s od-
pady. Od 1. 1. 2022 v nich občané 
naleznou informace o tom, které 
odpady jsou povinni třídit a jakým 
způsobem a také pravidla pro od-
kládání směsné-
ho komunálního 
odpadu. Obdob-
ně obec stanoví 
podmínky pro 
sběr dalších od-
padů. „Lidé by 
se měli o systém 
nakládání s ko-
munálním odpa-
dem ve své obci 
zajímat. Před 
odpady nemůže nikdo z nás zavírat 
oči,“ říká náměstek hejtmana pro 
oblast životního prostředí Lukáš 
Vlček (Starostové pro Vysočinu). 

Občané musí nakládat  
s odpady tak, jak stanoví obec

Občané, tedy fyzické nepodni-
kající osoby, musí svůj komunální 
odpad odložit pouze na stanovená 
místa a způsobem určeným obcí 
nebo do zařízení, která slouží k  
nakládání s odpady. Obec definuje 
obecní systém odpadového hospo-
dářství, ve kterém je povinna určit 

místa pro oddělené soustřeďování 
komunálního odpadu, a to alespoň 
nebezpečného odpadu, papíru, 
plastů, skla, kovů, biologického od-
padu, jedlých olejů a tuků. V rámci 
systému se také obvykle stanoví 
pravidla pro sběr směsných komu-

nálních odpadů, 
objemných 
odpadů apod. 
Obecní systém 
má obec mož-
nost nastavit 
pomocí obecně 
závazné vyhláš-
ky. Občané mají 
povinnost ze 
zákona o odpa-
dech svůj odpad 

třídit a nakládat s ním tak, jak sta-
noví obec v obecním systému. Obec 
má také možnost občany v odpado-
vém hospodářství zpoplatnit, a to 
jedním z poplatků za komunální 
odpad stanovených zákonem. 

Prostřednictvím vyhlášky je 
možné určit systém i pro další 
druhy odpadů (stavební a demolič-
ní odpad, živnostenský odpad) 
a některé činnosti,  jako předchá-
zení vzniku odpadu, zpětný odběr 
výrobků s ukončenou životností 
nebo komunitní kompostování.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Nejlepší odpad je ten, 
který vůbec nevznikne. 
Vytříděné odpady se k vám 
po materiálovém využití 
vrací ve formě výrobků 
s obsahem recyklátu. Má to 
smysl, třiďte odpad!

Léto na Vysočině  
si užilo více lidí než loni

Senioři se v Humpolci přestěhují do nového 

Kraj má nový plán dopravní obslužnosti

Podle statistických dat se 
ukázalo, že letošní letní dovole-
nou v srdci republiky si užilo více 
lidí. Oproti loňské letní turistické 
sezoně se na Vysočině ubytovalo 
od května do září o 45 tisíc hostů 
více. Celkový počet návštěvníků od 
začátku roku ovšem poklesl.

Dovolená za čtyři dny
Za prvních devět měsíců v roce 

2021 se ubytovalo v hotelech, 

penzionech, chatách a kempech 
Vysočiny celkem 355 205 hostů. 
Průměrný počet přenocování na 
jednoho hosta činil 2,86 a prů-
měrná doba pobytu byla 3,86 dní. 
Nižší čísla než loni zapříčinily jarní 
restrikce, kdy byly uzavřené i hra-
nice jednotlivých okresů.

„Jde o pětiprocentní meziroční 
pokles. Ale i tak jsem rád, že je to 
slušný výsledek, protože po Stře-
dočeském kraji je to druhý nejnižší 

úbytek ze všech krajů republiky,“ 
vysvětlil radní pro kulturu, památ-
kovou péči a cestovní ruch Roman 
Fabeš (Starostové pro Vysočinu).

Jestliže jarní čísla byla velmi 
podprůměrná, léto přivábilo hostů 
více. Většina z nich pocházela z tu-
zemska, zahraničních přijelo sedm 
procent. Nejčastěji to byli návštěv-
níci ze Slovenska, Německa, Polska 
i Nizozemska.
� PAVLA�PETRŮ

S novým rokem nová adresa. 
Klienti Domova pro seniory Hum-
polec se koncem roku přestěhují 
do moderního pobytové zařízení 
ve stejném městě. Jeden z nejmo-
dernějších domovů pro seniory 
v Česku bude pro Kraj Vysočina 
zajišťovat po dobu dvaceti pěti let 
společnost SeneCura. 

Areál je kompletně bezbarié- 
rový, nabízí moderní kuchyni, 
prostornou jídelnu, kapli nebo ka-
deřnictví, odpovídající zázemí pro 
zaměstnance a mnoho možností 
pro soukromé návštěvy klientů. 
Terapeutická zahrada Memory 
Garden s nekonečnými cestami 
bude sloužit pro lepší orientaci 
klientů s demencí. Jednotlivé 
pokoje budou uspořádány do tzv. 
domácností, aby zde senioři, kteří 
se znají, mohli žít jako v domácím 
prostředí. „Bydlení v moderním 
zařízení je garantováno pro všech-
ny naše stávající klienty. Nový 

domov zde najde celkem 203 se-
niorů. K 1. lednu 2022 přejdou 
automaticky pod nového provo-
zovatele i všichni zaměstnanci 
stávajícího domova, který až do 

konce roku bude provozovat Kraj 
Vysočina,“ potvrdil radní Kraje 
Vysočina pro oblast sociálních 
věcí Jan Tourek (KDU-ČSL). 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Návštěvníky lákají na Vysočině nejen památky UNESCO, ale také například hrad Lipnice nad Sázavou. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Placení kartou nebo e-shop. 
Takové novinky budou fungovat 
ve veřejné dopravě v Kraji Vy-
sočina v dalších pěti letech. Ob-
sáhlý dokument, který se věnuje 
dopravnímu plánování služeb 
i s přesahem na následující roky, 
schválili na svém posledním 
jednání krajští zastupitelé.

„Z nejvýznamnějších pláno-
vaných kroků, které se bez-
prostředně v kladném smyslu 
dotknou zákazníků, jsou chysta-
né změny v odbavovaní cestují-
cích, které přinesou například 
možnost placení prostřednictvím 
bankovních karet, zavedení 
předplatných jízdenek, cesto-
vání do sousedních krajů na 
jeden jízdní doklad, spuštění 
e-shopu či integraci MHD,“ 

vysvětlil náměstek pro ekonomi-
ku a dopravu Miroslav Houška 
(KDU-ČSL).

Bez dlouhých  
přestupů

Cestující v následujícím obdo-
bí 2022 až 2026 čekají vylepšené 
jízdní řády podle jednotlivých 
oblastí. Spoje budou vzájemně 
navazovat, aby lidé mohli využít 
fungující jednotný tarif VDV.

„V období platnosti plánu 
počítáme s nasazováním nových 
moderních vlakových souprav, 
které s sebou přinesou komfort-
nější a atraktivnější cestování pro 
zákazníky a na životní prostředí 
a obyvatele příznivější dopad,“ 
doplnil předseda Výboru pro 
rozvoj strategických projektů, 

životního prostředí a MA21 Mar-
tin Hyský (ČSSD).
� PAVLA�PETRŮ

Třídit odpady se musí učit i malé děti. FOTO: SHUTTERSTOCK

SeniorCentrum Humpolec bude poskytovat služby 140 klientům v režimu domova se zvláštním reži-
mem a 63 klientům v domově pro seniory. VIZUALIZACE: KRAJ VYSOČINA
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Enviropol je moderní závod,  
který umí bezpečně zpracovat elektronická zařízení
Elektroodpad je jedním z nejrychleji rostoucích druhů 
odpadů na světě. Každý z nás denně používá zařízení, 
která jednoho dne přestanou fungovat, nebo je vymě-
níme za nové, lepší, vyspělejší. Jenže co s použitými 
vysavači, telefony, tablety, rychlovarnými konvicemi 
a tiskárnami? Jaký je jejich další osud? A jaké jsou 
dopady na životní prostředí? 

Do závodu v Jihlavě  
se jezdí inspirovat i zahraniční odborníci
V Jihlavě funguje osmým rokem nejmodernější závod 
na zpracování drobného elektroodpadu ve střední Evro-
pě. Na špičkové technologie se jezdí dívat i odborníci ze 
zahraničí a inspirují se zkušenostmi a nastavenými pro-
cesy jihlavského Enviropolu. „Denně u nás zpracujeme 
až sto tun elektroodpadu, který by jinak pravděpodobně 
skončil na skládkách. V součtu za rok se jedná o třicet 
tisíc tun zpracovaného elektroodpadu,“ vypočítává ředi-
telka závodu Pavla Marušová. Jiným úhlem pohledu se 
jedná o zdroj kovů i plastů pro další výrobu. Podstatné 
je také to, že takto zpracovaný elektroodpad nezatěžu-
je životní prostředí, jako by tomu bylo bez každodenní 
činností pracovníků a technologií Enviropolu. Majitelům 
i zaměstnancům společně záleží na tom, v jakém stavu 
zanecháme naši planetu budoucím generacím. Před 
opady nelze zavírat oči. 

Ze starého nové – z odpadů  
vytvářejí nové zdroje
Elektroodpad jako takový se recyklovat nedá, ale dají 
se recyklovat jeho jednotlivé komponenty. „To zname-
ná, že spotřebiče rozebereme, vyseparujeme baterie 
a dalším procesem zpracováváme tak, abychom vytěžili 
co nejvíce frakcí. Ty se dále používají jako materiál pro 
výrobu nových zařízení,“ popisuje Pavla Marušová. 
Mnohým tento způsob správně připomíná koncept 
cirkulární ekonomiky, jejímž hlavním principem je tvořit 
z odpadů zdroje. Jinými slovy ze starého dělat nové. 
A to je právě filozofie vysočinské firmy Enviropol a také 
důvod, proč má Pavla Marušová svoji práci ráda. 

Nejmodernější technologie  
na zpracování elektroodpadu
Nejprve je zapotřebí odpad přetřídit a vyselektovat 
taková zařízení, která by mohla linku poškodit. Takto 
předpřipravený elektroodpad putuje závodem k dal-
šímu zpracování a dostává se na drticí linku. Tady se 
oddělí železné, hliníkové, plastové a další části. Na řadu 
přicházejí magnety, přesýpací stroje i vzduchové trysky. 
Náročná cesta po zpracovatelské lince končí v místě, 
kde se v pytlích shromažďují vytříděné kovy a plasty. 
Ty pak dále putují do hutí a firem, které je použijí jako 
surovinu pro výrobu nových elektrozařízení. A ty si pak 
můžeme koupit 

Enviropol je nejmodernější závod na zpracování drobného elektroodpadu ve střední Evropě.

Elektroodpad, který čeká na zpracování v jihlavském závodě.

Moderní technologie v Protonovém centru  
pomohly již tisícům pacientů s rakovinou

Pane primáři, které diagnózy jsou pro 
léčbu protonovou radioterapií vhodné?

Díky nejnovějším technologiím a našim 
zkušenostem s  protonovou radioterapií 
dokážeme úspěšně léčit široké spektrum 
diagnóz. Jedná se o  nádory hlavy a  krku, 
dětské nádory, maligní lymfomy, nádory 
plic a  centrální nervové soustavy, sarko-
my a nádory zažívacího traktu. V současné 
době se setkáváme s  velkým množstvím 
žen indikovaných k  protonové radiotera-
pii karcinomu prsu, kdy dochází k  vysoce 
žádoucímu snížení dávky na srdeční struk-
tury. Od počátku provozu Protonového 
centra léčíme, a velmi úspěšně, také muže 
s karcinomem prostaty. 

Kolik nemocných jste již ozařovali 
a jaká je úspěšnost vaší léčby?

PTC léčilo bezmála již více jak osm ti-
síc pacientů. Úspěšnost léčby závisí na 

konkrétním typu diagnózy. Například 
při léčbě karcinomu prostaty, kterým 
každým rokem v  České republice one-
mocní až 7 000 mužů, je-li onemocnění 
zachyceno včas, dokážeme vyléčit až 97 
% mužů. Tyto naše výsledky léčby karci-
nomu prostaty byly publikovány a sou-
bor sledovaných mužů je celosvětově 
ojedinělý. Kromě vysoké šance na vylé-
čení protonová léčba také umožňuje, na 
rozdíl od jiných druhů léčby, minimali-
zovat vedlejší účinky léčby. U  pacientů 
s nádory CNS se jedná např. o snížení ri-
zika poškození zraku. Protonová terapie 
pro nádory v  oblasti hlavy a  krku nám 
umožňuje ozářit i pacienty s dosud vel-
mi těžko léčitelnými nádory uloženými 
např. v  blízkosti zrakového a  sluchové-
ho nervu nebo míchy. Tak bychom moh-
li pokračovat diagnózu od diagnózy. 
Obecně lze shrnout, že protonová léčba 

Pražské Protonové centrum od zahájení svého provozu v roce 2012 již 
léčilo téměř 8 000 pacientů. Proč je protonová léčba účinná a šetrná, jaký je 
její princip a jaké diagnózy se touto metodou mohou léčit, jsme se zeptali 
primáře Protonového centra doc. MUDr. Jiřího Kubeše, Ph.D. Ten je díky 
svým letitým zkušenostem přesvědčen, že protonová léčba může pomoci 
až třetině onkologických pacientů, kteří se u nás dnes léčí ozařováním.

dokáže zásadně ovlivnit kvalitu života 
pacienta jak v průběhu léčby, tak i po je-
jím skončení. 

Co čeká pacienta, kterému diagnosti-
kují v jeho kraji nějaký karcinom? Jak 
se k vám dostává?

Protonové centrum se stalo součás-
tí Národního onkologického centra. Nej-
přímější cesta je proto ta, že pacientovi 
na příslušném onkologickém pracoviš-
ti doporučí léčbu v  Protonovém centru. 
Díky naší úzké spolupráci s kolegy z celé 
ČR a  propojení našich týmů se k  nám 
tak dostane pacient velmi snadno. Dal-
ší možností je, že nás pacient sám kon-
taktuje – zavolá na naši infolinku, nebo 
pošle e-mailem dotaz na náš Klientský 
servis. Do 24 hodin od nás dostane infor-
mace, zda je vhodný k protonové léčbě, 
a pokud ano, je objednán na vstupní kon-
zultaci. Pacienti nás mohou kontaktovat 
kdykoli sami i bez doporučení lékaře. 

Hradí protonovou léčbu zdravotní 
pojišťovny? 

Co možná nevíte
 ▪ Protonová léčba je ze zákona 

hrazena zdravotními pojišťovnami. 
Je tedy dostupná všem občanům 
z České republiky.

 ▪ Každý pacient má v Protonovém 
centru svého osobního 
koordinátora, který mu je plně 
k dispozici.

 ▪ Komunikace koordinátora 
s pacientem zahrnuje podání 
základních i doplňujících informací 
o protonové terapii, zajištění 
posouzení vhodnosti tohoto 
typu léčby pro každého pacienta 
individuálně, zabezpečení 
potřebných vstupních vyšetření, 
vyřízení všech administrativních 
úkonů k zahájení léčby apod. 

 ▪ Nejnovější informace najdete 
na webových stránkách www.
ptc.cz a na Facebooku Centrum 
protonové léčby. Také je pro více 
informací možné zavolat na +420 
222 999 000.

Ano, protonová léčba je ze zá-
kona hrazena zdravotními pojišťov- 
nami. 

Zmínil jste, že dosahujete úspěchů 
v léčbě karcinomu prostaty u mužů. 
Kolik mužů ročně léčíte? 

Pro diagnostiku rakoviny prostaty je zá-
kladem stanovení hladiny prostatického 
specifického antigenu (PSA). Koncentra-
ce PSA v krvi je jedním z ukazatelů rakovi-
ny prostaty, proto by si jej muži po 50. roce 
měli nechat v pravidelném intervalu vyšet-
řovat. Rakovinu prostaty je možné řešit ně-
kolika způsoby, chirurgicky nebo pomocí 
radioterapie (ozařování). Protonová léčba, 
pokud je onemocnění zjištěno včas, má vy-
sokou účinnost – dokáže úspěšně vyléčit 
až 97 % pacientů s  karcinomem prostaty 
nízkého rizika a více než 90 % pacientů se 
středně rizikovými nádory. Pacienti mají po 
léčbě vysokou kvalitu života a riziko impo-
tence, které je po chirurgické léčbě vyso-
ké, je nízké. Inkontinence, tedy únik moči, 
se po protonové léčbě karcinomu prostaty 
časného stadia téměř nevyskytuje a riziko 

jejího vzniku je menší než 1 %, na rozdíl 
od operace. Nespornou výhodou proto-
nové léčby je také podstatně nižší časová 
náročnost pro pacienty. Protonová léčba je 
ambulantní a trvá pouze pět dní u časné-
ho stadia karcinomu prostaty a 21 dní u po-
kročilého stadia.

Nejčastější diagnózou, kterou léčí-
te u žen, je karcinom prsu. Proč je pro 
ženy s tímto onemocněním vhodná 
protonová léčba?

Naším cílem je, aby život žen po ozařo-
vání byl bez omezení a zdravotních kom-
plikací. Při protonové léčbě karcinomu 
levého prsu dokážeme ozářit prs a hrud-
ní stěnu tak, že můžeme minimalizovat 
ozáření srdce, věnčitých tepen a plic. Tím 
dokážeme předcházet riziku vzniku sr-
dečních a  plicních onemocnění, která by 
se při jejich ozáření mohla v  horizontu  
10–20 let projevit. Díky tomu, že jsme 
v PTC vyvinuli inovativní a jedinečné po-
stupy, patří našemu centru přední místo 
na světě v léčbě karcinomu prsu protono-
vou radioterapií. 
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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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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 26. 11. 2021 

9.00 - 16.00

• budova naší školy, Hradská 276 Humpolec

• získáte kompletní informace o studiu

• představí se vám maturitní i učební obory

+420 775 154 160

info@stredniskola.com

www.stredniskola.com
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Čtenáři odložili v knihovnách dva a půl tisíce mobilů
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Stovky starých mobilních 
telefonů přinášeli čtenáři do 
svých knihoven po celé Vysočině. 
Nejvíce se jich sešlo v knihovně 
v Třebíči, celkem dvě stě šede-
sát. Ta se tak stala vítězem ve 
velikostní kategorii měst nad 
6 000 obyvatel. 

V kategorii obcí nad 1 500 oby-
vatel se dařilo knihovně městyse 
Měřín, v níž se sesbíralo 159 sta-
rých mobilních přístrojů. Mezi 

nejmenšími sídly do 1 500 oby-
vatel zvítězila Městská knihovna 
v Červené Řečici, kam zájemci 
přinesli 34 vysloužilých mobi-
lů. Vítězné knihovny obdržely 
finanční odměnu, za kterou 
plánují pořídit nové knihy pro své 
čtenáře. 

„Chtěli jsme tímto způsobem 
především upozornit na správ-
né způsoby sběru a následnou 
recyklaci drobných vysloužilých 

Stejně jako v předchozích letech 
i příští rok věnuje Kraj Vysočina 
peníze na činnost Stanice Pavlov. 
Částka 1,3 milionu korun půjde na 
pomoc poraněným a handicapova-
ným zvířatům. 

Letošní sezóna mláďat, které 
potřebují péči stejně jako například 
kojenci, byla v Pavlově náročná. 
Zatímco v minulých letech prošla 
stanicí za rok zhruba tisícovka 
zvířat, letos tohoto čísla dosáhli už 
v září. Nepečují pouze o ježky, ale 
dostávají se k nim vzácná zvířata, 
jako třeba sluka lesní, chřástal 
vodní nebo sýc rousný.

„Snahou zachránců je co nejvíce 
přijatých živočichů vrátit zpět do 
volné přírody. To se daří u více než 
jedné poloviny případů. U jedinců, 
kteří v důsledku svých handicapů 
nemohou být vypuštěni, je zajiš-
těná péče v expozici, kde násled-
ně pomáhají s environmentální 
výchovou,“ řekl krajský radní pro 
oblast životního prostředí Lukáš 
Vlček (Starostové pro Vysočinu). 

Nová expozice
„Za finanční podpory Kraje 

Vysočina připravujeme velkou 
rekonstrukci voliér a v příštím 
roce pak kompletně celého areálu, 

Záchrannou stanici  
v Pavlově podpoří opět i kraj

Ročně pomohou v záchranné stanici v Pavlově více než tisícovce živočichů. FOTO: ARCHIV STANICE PAVLOV

který bude pro návštěvníky téměř 
k nepoznání,“ sdělil ředitel Stanice 
Pavlov Zbyšek Karafiát.

Vedení kraje také oceňuje, že sta-
nice pečuje nejen o zvířata v nouzi, 
ale je jedním z vlajkových sociálních 
podniků. „Dvaadvacet z 25 zaměst-
nanců má různě vážné zdravotní 
omezení a je jim tak umožněno 
pracovat na zkrácený pracovní 
úvazek,“ doplnil Lukáš Vlček. 

V Pavlově se teď připravují na 
zimní období. Zájemci se mohou 
stát adoptivními rodiči nebo 
kmotry jednotlivých zvířat, což 
může být také zajímavý vánoční 
dárek. 

Podpořit pak lze stanici 
i v soutěži ČSOB pomáhá re- 
gionům, a přispět tak na nákup 
nového zásahového vozidla.
� PAVLA�PETRŮ

elektrozařízení, která stále řada 
lidí především z neinformovanos-
ti odhazuje do běžného komunál-
ního odpadu,“ zhodnotil náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast životního prostředí Lukáš 
Vlček (Starostové pro Vysočinu). 

Soutěž Odlož mobil v knihovně 
připravil krajský odbor životního 
prostředí a zemědělství s nezisko-
vou společností ASEKOL. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Každý  rok  se  na  Energetický 
regulační  úřad  (ERÚ)  obrací 
s žádostí  o  pomoc  více  než 
13 000  spotřebitelů  kvůli  pro‐
blémům s dodavatelem elektři‐
ny  nebo  plynu.  Boj  proti  
tzv. energošmejdům  je kompli‐
kovaný  a  nejsilnější  zbraní  je 
prevence.  Jak  se  ale  efektivně 
bránit  a  předejít  problémům? 
K tomu  Vám  pomůže  základní 
desatero  obrany  spotřebitele 
ERÚ. 

 

Desatero obrany spotřebitele 

 Nenechte se nikým do ničeho 
nutit.  

 Zjistěte  si,  zda  jednáte  s  do‐
davatelem,  nebo  zprostřed‐
kovatelem. 

 ERÚ ani ČOI energie neprodá‐
vají, dotyčný Vám lže. 

 Pokud  je u Vás podomní pro‐
dej zakázaný, volejte policii. 

 Během  telefonického  hovoru 
se  k  ničemu  nezavazujte. 
Do telefonu  neříkejte  „ano“, 
vše si vyžádejte písemně. 

 Neberte  si  ke  smlouvě dárky. 
Když  smlouvu  zrušíte, mohou 
být zpoplatněné. 

 Nikdy  se  nezavazujte,  že  po‐
depíšete smlouvu, kterou  ješ‐
tě nemáte k dispozici. 

 Nepodepisujte  nic  (smlouvu, 
plnou moc, přihlášku atp.), co 
jste  si  důkladně  nepřečetli 
a úplně nepochopili. 

 Řešení  problému  s  dodavate‐
lem neodkládejte, mohou Vám 
utéct důležité lhůty. 

 Od smlouvy na dodávku ener‐
gie uzavřené mimo provozov‐
nu  můžete  bez  sankce  od‐
stoupit do 14 dní od uzavření, 
nebo  ji  vypovědět  nejpozději 
15. dne po zahájení dodávek. 

Pokud máte problém s dodava‐
telem energií a nemůžete vyře‐
šit  problém  přímo  s  ním,  
Energetický regulační úřad je tu 
právě pro Vás.  

V  případě  potřeby  je  možné 
navštívit úřad osobně na adrese 
Masarykovo náměstí 5, 586 01 
Jihlava.  Dále  je  možné  zaslat 
dopis  na  stejnou  adresu  nebo 
e‐mail  na  podatelna@eru.cz. 
Telefonní  kontakt  na  ERÚ  je 
564 578 666. 

ENERGETICKÝ  REGULAČNÍ  ÚŘAD
JE  PRO  VÁS  V  JIHLAVĚ  UŽ  20  LET

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

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

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním 
programu ve stavebním oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru 
a nejméně 3 roky praxe z oblasti stavebnictví

• orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby
• znalost obecně závazných předpisů z oblasti stavebního práva
• schopnost logického, analytického a tvůrčího myšlení 
• samostatné uvažování a organizační schopnosti
• komunikativnost a dobrou schopnost vyjednávání
• vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů 
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při 

výkonu svěřených pracovních činností

výhodou: 
• autorizace ČKAIT
• orientace v problematice BIM (Building Information Modeling)
• znalost rozpočtování staveb, ovládání programů KROS, CALIDA, ASPE, MS projekt

nabízíme: 
• perspektivní pozici a zázemí stabilní organizace 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu 
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

Kontaktní osoba: Denisa Navrátilová, tel.: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.
Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovatel�obdržel�nejpozději�dne�6.�12.�2021�do�
12:00�hod.�Přihlášku�podejte�prostřednictvím�podatelny,�e-podatelny�na�adresu�posta@kr-vysocina.cz�nebo�
poštou�na�adresu�Krajský�úřad�Kraje�Vysočina,�Žižkova�1882/57,�586�01�Jihlava.�

úřednice/úředník na úseku energetiky 
odboru regionálního rozvoje
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělávání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• orientaci v oblasti energetiky
• znalost zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů
• znalost zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

• schopnosti a zkušenosti s plánováním, koordinací a zajišťováním investiční politiky
• schopnost zpracovávat vysoce odborné analýzy energetických odvětví
• schopnost řídit projektové práce
• pokročilá znalost běžného kancelářského software (Word, Excel, Access, Outlook, 

Powerpoint, Internet)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při 

výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:
• vzdělání v elektrotechnickém směru

nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládané zahájení pracovního poměru – leden 2022
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro absolventy 

Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovatel�obdržel�nejpozději�6.�12.�2021�do�
12:00�hod.�Plné�znění�personální�inzerce�je�dostupné�na�webu�www.kr-vysocina.cz,�sekce�volná�místa.�
Přihlášku�podejte�prostřednictvím�podatelny,�e-podatelny�na�adresu�posta@kr-vysocina.cz�nebo�poštou�na�
adresu�Krajský�úřad�Kraje�Vysočina,�Žižkova�1882/57,�587�33�Jihlava.

Plné znění personální inzerce je dostupné na webu www.kr-vysocina.cz, sekce volná místa. 

Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitého majetku  
v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
Kraj Vysočina nabízí k prodeji pozemek par. č. 2270/15 trvalý travní porost 
o výměře 1 959 m2 a pozemek par. č. st. 301 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
579 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če. Prodej nemovitostí bude proveden 
podle schválených zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého 
majetku Kraje Vysočina výběrovým řízením „na určení pořadí“ z řad zájemců 
o koupi. Termín jednání komise je stanoven na 3. 1. 2022, 14:00 hodin v zasedací 
místnosti C 2.26, sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří složí na účet Kraje 
Vysočina vedeného u Sberbank CZ, a.s., č. ú. 4050004980/6800 depozitní účet, VS 
2180710404, popř. hotově na pokladně prodávajícího nejpozději do 30. 12. 2021 
do 12:00 hodin jistinu ve výši 56 500 Kč. Účastníkům, kteří nebudou ve výběrovém 
řízení úspěšní, se složená jistina do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí 
Zastupitelstva Kraje Vysočina o prodeji nemovité věci vrací. 
Bližší informace o prodeji nemovitého majetku lze získat na internetu  
www.kr-vysocina.cz, část Úřední deska, Zveřejnění záměru prodeje nemovitého 
majetku v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice nebo u odboru majetkového 
KrÚ Kraje Vysočina, tel.: 564 602 227, e-mail: Labudova.A2@kr-vysocina.cz. 
Prohlídka prodávaných nemovitostí se uskuteční dne 8. 12. 2021, 9–10:00 hodin. 


