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Do Havlíčkova Brodu
se v polovině října sjeli
nakladatelé, spisovatelé
a také čtenáři z celé České
republiky. Konal se zde
32. ročník Podzimního
knižního veletrhu, kterého se
zúčastnilo 135 nakladatelů.

Vladimír Novotný (ČSSD)
náměstek hejtmana
Kraje Vysočina
pro oblast zdravotnictví

Jejich knižní nabídku si během dvou dnů prohlédlo téměř
140 000 návštěvníků. Tradiční
a očekávanou událostí bylo slavnostní vyhlášení nejkrásnějších knih
letošního ročníku.
Ocenění za nejlepší knihy převzali zástupci několika nakladatelství.
Cenu Kraje Vysočina získal titul
Míla Doleželová, věnovaný malířce
monumentálních pláten. „Její život
i tvorba jsou spjaty s naším regionem. Obsáhlá publikace přináší
nový pohled na její mimořádné dílo
a vychází u příležitosti malířčiných
stých narozenin,“ uvedl hejtman
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek
(ODS+STO) a na slavnostním
večeru v krajské knihovně osobně
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V průběhu slavnostního večera předal hejtman Vítězslav Schrek Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorce Aleně Mizerové a zástupkyni
nakladatele za knihu Míla Doleželová. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

nakladatelů

tisíc účastníků

poblahopřál hlavní autorce Aleně
Mizerové. Za nejkrásnější knihu
veletrhu ocenila odborná porota Antona Sundina za jeho dílo Kapradiny. Mezi dětskými knihami bodoval
titul Maruška a motýli a poslední

ocenění, o kterém rozhodli čtenáři
knihovny a posluchači Českého
rozhlasu Vysočina, byla Santiniho
hvězda.

Ocenění získali i knihovníci
Zatímco v krajské knihovně
pracují profesionální knihovníci,
v desítkách obcí na Vysočině se

o provoz knihoven starají lidé často
ve svém volném čase. Proto krajská
knihovna společně s Krajem Vysočina ocenila jejich práci. Z rukou
náměstka hejtmana pro kulturu
a cestovní ruch Romana Fabeše
(STAN + SNK ED) převzali v půli
října knihovníci ocenění za svou
práci. „Chtěli jsme jim takto vyjádřit

poděkování a uznání za dlouholetou
knihovnickou činnost, kterou přispívají k životu na vesnicích,“ sdělil
náměstek Roman Fabeš. Zvláštní ocenění a diplom v kategorii
základní knihovny putovaly v rámci
celostátní soutěže Knihovna roku
2022 do obce Smrčná na Jihlavsko.
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Vedení Kraje Vysočina gratuluje nově
zvoleným obecním zastupitelům

S KRAJEM VYSOČINA
CITYPARK JIHLAVA
české finále mezinárodní gastronomické soutěže Trophée Mille
porota sestavená z českých kuchařských hvězd a francouzského michelinského šéfkuchaře
prezentace gastronomických oborů středních škol
moderují Nasty a En.dru

Občané si v říjnových komunálních volbách zvolili své nové
zastupitele. Ti se budou další čtyři
roky starat o rozvoj obcí a měst
na Vysočině.
„Gratuluji všem nově zvoleným
komunálním zastupitelům a přeji
jim hodně síly, nápadů a také
vytrvalost v jejich práci. Velmi
si vážím všech, kteří se chtějí
podílet na péči a rozvoji našeho
regionu a spoluvytvářet zázemí
pro kvalitní život. Kraj Vysočina
je připraven starostům naslouchat a spolupracovat. Velmi se
těším na společnou práci, která
je před námi,“ sdělil hejtman
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek
(ODS+STO). Společné setkání

vedení kraje a starostů z Vysočiny
se uskuteční v Třešti v polovině
ledna 2023.
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Už jsem si za poslední dva roky
epidemie COVIDu zvykl na
pravidelné sledování statistik
nutných hospitalizací, které jsou
jeho následkem. Velmi neklidný
začínám být ve chvíli, kdy se
počet hospitalizací pacientů s covidem překulí v rámci všech pěti
krajských nemocnic přes stovku.
A to už se bohužel opět stalo.
Vím, že zdravotnický personál
už umí velmi dobře v těchto
ztížených podmínkách pracovat,
ale přesto mám obavy pramenící
z minulých zkušeností. Přichází
totiž i nutná omezení, která se
dotknou nejen hospitalizovaných, ale i těch dosud zdravých.
Musíme už ne jen z preventivních důvodů omezovat pacienty
a jejich návštěvy, ale komplikuje
se i poskytování zdravotní péče
o nemocné s jinými diagnózami.
Především tlak na intenzivní
péči o infekční pacienty omezuje
plánovanou operativu. Ještě jsme
nedohnali propad plánované
péče z minulých let a už musíme
přijímat další limitující opatření.
Proto buďme tolerantní. Každá
nemocnice v této chvíli přistupuje k opatřením proti covidu
individuálně. Je proto nutné si
vždy zjistit aktuální situaci v nemocnici a následně tato opatření
dodržovat. Jen tak budeme
schopni udržet naše nemocnice v chodu bez dlouhodobého
omezování operativy a péče
o ostatní diagnózy. Zdravotníci
vás nechtějí šikanovat, ale vždy
s rozmyslem chrání nemocnici,
personál a pacienty tak, aby byl
zachován základní chod nemocnice. Nemocnice nutně potřebují
dostatek času a příležitost dohnat
skluz z minulých let a pokračovat
v normálním režimu plánované
operativy a ambulantní péče.
A těch několik omezujících
přechodných opatření a jejich
důsledné dodržování nejenom ve
zdravotnických zařízeních za to
jistě stojí.
Pevné zdraví vám všem.

Kraj podpoří firmy
z průmyslu a stavebnictví
Po roční pauze mohli podnikatelé
do padesáti zaměstnanců zažádat
o podporu z programu Fondu
Vysočiny Rozvoj podnikatelů
2022. „Úspěšné firmy získají až
150 000 korun na pořízení nebo
technické zhodnocení strojů a strojního zařízení v oblasti průmyslové
výroby a stavebnictví,“ přiblížila

Hana Hajnová (Piráti), náměstkyně
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje. Tento ročník
vyhradil Kraj Vysočina pro podnikatele z hospodářsky a sociálně
ohrožených území, aby jim pomohl
udržet jejich konkurenceschopnost
a pracovní místa, která vytvářejí.


Studenti v Brodě vaří
v kuchyni třetího tisíciletí

EVA FRUHWIRTOVÁ

O třebíčskou Energetiku je zájem.
Průmyslová škola otevře další třídu
Od nového školního roku rozšíří Střední průmyslová škola
Třebíč obor Energetika o další
třídu. Zájem uchazečů o studium
s tímto zaměřením je každoročně
vysoký a stoupá ještě více v souvislosti s plánovanou výstavbou
pátého bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. „Školství by mělo
reagovat na poptávku společnosti
i pracovního trhu. Proto je společným cílem Kraje Vysočina
jako zřizovatele průmyslové školy
a společnosti ČEZ otevření druhé
třídy oboru Energetika. Navýšení
kapacity zajistí dostatek budoucích

zaměstnanců pro jadernou elektrárnu a energetickou stabilitu
nejen v regionu,“ sdělil krajský
radní pro školství Jan Břížďala
(Piráti). Navýšení počtu studentů bude vyžadovat také rozšíření
budovy školy. Na těchto investicích
se bude domlouvat společně Kraj
Vysočina a společnost ČEZ.
Obor Energetika na Střední
průmyslové škole Třebíč je svým
zaměřením jedinečným v celé
České republice.


EVA FRUHWIRTOVÁ

www.spst.cz ↗

Zemědělci se v Havlíčkově Brodě
pochlubili svými bramborami

Nové moderní gastrostudio v Havlíčkově Brodě už prošlo zátěžovou zkouškou. FOTO: OA A HŠ HAVLÍČKŮV BROD

Moderní gastrostudio,
za které by se nemusela
stydět žádná vyhlášená
restaurace, vzniklo
během posledních měsíců
na půdě Obchodní
akademie a Hotelové školy
v Havlíčkově Brodě.
Jde o druhou školní cvičnou kuchyni tohoto typu v České republice, podobnou mají k dispozici už
jenom studenti v Praze.
Pořízení moderního kuchyňského studia včetně vybavení vyšlo
na 15,6 milionu korun, přičemž

Kraj Vysočina jako zřizovatel
zaplatil částku 10,2 milionu korun.
Škola přispěla zbylými 5,4 miliony
korun. „Škola o takové pracoviště
usilovala už od roku 2016. Jsem
rád, že se to podařilo zrealizovat.
Věřím, že pro studenty bude zmodernizované pracoviště motivací,
kde ze sebe dostanou to nejlepší.
Jde o praktickou kuchyň s nejnovějšími technologiemi,“ uvedl
radní pro majetkovou oblast Kraje
Vysočina Karel Janoušek (ODS +
STO).
Nové studio vzniklo v budově
školy na ulici Bratříků v Havlíčkově
Brodě a bylo slavnostně otevřeno

22. září. Budou ho využívat především žáci gastronomických oborů.
„Je vybaveno moderními sporáky
s indukční deskou, konvektomaty,
červenými lampami na ohřívání
jídel, multifunkčními pánvemi,
úspornými myčkami nádobí nebo
zařízením na udržení teploty talířů,“ vyjmenoval radní pro oblast
školství Jan Břížďala (Piráti).
Kromě výuky bude sloužit také
jako centrum odborných kurzů pro
žáky gastronomických škol Kraje
Vysočina pod vedením renomovaných kuchařů a také pro praktické
semináře pro učitele.


JANA KODYSOVÁ

Firmou roku je Vodaservis, živnostnicí Eva Fruhwirtová

V Havlíčkově Brodě se konaly Bramborářské dny. Vystavené odrůdy brambor si prohlédl také krajský radní
pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Pavel Hájek. FOTO: KRAJ VYSOČINA

V Havlíčkově Brodě se 21. a 22. října
konal 32. ročník Bramborářských
dnů. Akce odstartovala v pátek
21. října odborným seminářem
Brambory 2022 v kulturním domě
Ostrov v Havlíčkově Brodě, který
zahájil a účastnil se ho krajský radní
pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního
prostředí Pavel Hájek (STAN + SNK
ED). „Brambory jsou neodmyslitelně spojené s naším krajem. Třetina
vyprodukovaných brambor pochází
z Vysočiny. To je záruka kvality
a díky činnosti šlechtitelů příslib

dobrého sadebního základu do následujících let,“ sdělil Hájek. Letošní
výnosy z brambor na hektar však
budou zřejmě nižší než v loňském
roce. „Úrodu ovlivnilo sucho během
července a srpna. Předpokládaný
výnos z hektaru činí 29,49 tuny,
v minulém roce to bylo 30,58 tuny,“
dodal Hájek. Veřejnost si užila
v sobotu 22. října doprovodný program na Havlíčkově náměstí, kde
se prodávaly různé odrůdy brambor
a konala se tu i soutěž v loupání
brambor.
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Malé obchody na vesnicích
mohou žádat o finanční injekci
Jsou místem setkávání. A pro starší
spoluobčany jsou také jedinou
šancí, jak si obstarat základní
potraviny. Řeč je o venkovských
prodejnách, které se Kraj Vysočina rozhodl i nadále podporovat.
Provozovatelé obchodů v obcích od
od 501 do 3 000 obyvatel mohou
od 31. října žádat v rámci programu
Obchůdek 21+ o provozní dotaci až
do výše 60 tisíc korun. Své žádosti
mohou podávat až do 4. listopadu.
„Věřím, že stejně jako v loňském
roce se nám touto podporou podaří přispět k zachování obchodní
obslužnosti i ve větších sídlech na
Vysočině. Mezi malé obce do pěti
set obyvatel už kraj rozdělil bezmála
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sedm milionů v rámci programu
z Fondu Vysočiny,“ vysvětlila
1. náměstkyně hejtmana pro oblast
regionálního rozvoje Hana Hajnová
(Piráti).
V novém programu Obchůdek
21+ je Kraj Vysočina připraven rozdělit až čtyři miliony korun. Cíl je
jediný, podpořit zachování dostupnosti prodejen na venkově. Mnohdy
je tato služba pro provozovatele
ztrátová a dotace jim má pomoci,
aby své podnikání v obcích udrželi.
Provozní dotaci mohou žadatelé využít například na platy zaměstnanců, nájemné, nákup paliv, energií
nebo na vybavení prodejny.


JANA KODYSOVÁ

Žďárský Vodaservis s.r.o. se stal
pro letošní rok IBM Firmou roku
2022 Kraje Vysočina. Společnost
se soustředí na výrobu vodárenských zařízení a úpravu vody.
Ocenění Moneta Živnostník roku
2022 Kraje Vysočina získala Eva
Fruhwirtová, trenérka mozku
a autorka originální mozkoherny
v Třebíči. „Pro region je existence
úspěšných firem zásadní hned
z několika důvodů. Vytváří pracovní místa, modernizují, digitalizují
a ovlivňují směřování regionálního školství. Živnostníci jsou zase
zárukou rozmanitosti poskytovaných služeb,“ poznamenal hejtman
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek
(ODS+STO). Kraj Vysočina se snaží podporovat firmy prostřednictvím rozvojového Fondu Vysočiny.
V letošním roce nabízí firmám více
než osm milionů korun.


JANA KODYSOVÁ

Eva Fruhwirtová je živnostnice roku 2022 s unikátní mozkohernou a firma Vodaservis vyhrála krajské
kolo Firmy roku 2022. Ocenění převzal jednatel firmy Martin Trnka. FOTO: COMMUNA S.R.O.

Maturitní zkoušku letos složilo šest ze sedmi studentů
Maturanti deseti škol z třiapadesáti v Kraji Vysočina uspěli ve všech
částech jarního termínu maturitní
zkoušky. Společná část maturitní
zkoušky, která se skládá z českého
jazyka a literatury a druhé zkoušky
z matematiky nebo cizího jazyka,
se konala začátkem května letošního roku. Profilovou část zkoušky si
školy organizují samy. Na obě části
se přihlásilo 3 851 maturantů, kteří
zkoušku skládali poprvé v řádném
termínu.
Společná část maturity se koná
pouze formou didaktických testů.
„Školy v Kraji Vysočina zaznamenaly v republikovém srovnání
velice dobrý výsledek. V jarním
období 2022 neuspělo 13,1 procent
prvomaturantů z Kraje Vysočina.
Je to lepší výsledek, než je republikový průměr. Ten je 13,7 procent,“

uvedl radní pro oblast školství Jan
Břížďala (Piráti).
Ke zkoušce z českého jazyka
a literatury se přihlásilo 3 339 prvomaturantů, dostavilo se jich
2 920. Neuspělo osm procent
maturantů, třináct škol se může
chlubit tím, že všichni žáci uspěli.
V druhé povinné společné části
se rovněž přihlásilo 3 339 prvomaturantů. „Zkoušku z matematiky si vybralo 636 studentů

(19 %), zatímco cizí jazyk si
zvolilo 2 703 studentů (81 %),“
dodal Břížďala. Ve větší míře si
matematiku volí žáci v technických oborech a na gymnáziích.
V matematice uspělo na Vysočině
89,3 procenta maturantů na první
pokus, v cizím jazyce byli studenti ještě lepší. Zkoušku z cizího
jazyka složilo hned napoprvé
93,1 procent žáků.
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KDE USPĚLI NA PRVNÍ POKUS VŠICHNI MATURANTI?
Gymnázium Humpolec, Gymnázium Havlíčkův Brod, Gymnázium Chotěboř,
Gymnázium Jihlava, Soukromé gymnázium AD Fontes, Gymnázium Třebíč,
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium Velké Meziříčí, Gymnázium Nové Město na Moravě, Gymnázium Pacov.

www.kr-vysocina.cz

Vlaky na úzkokolejce nahradí
autobusy. Kraj jich nasadí více
Kraj Vysočina se v návaznosti na
rozhodnutí Jihočeského kraje
rozhodl předčasně ukončit smlouvu
s firmou Jindřichohradecké místní
dráhy, a. s. (JHMD), která zajišťuje dopravní obslužnost na trati
č. 228 ve vysočinském úseku mezi
Kamenicí nad Lipou a Obrataní
a mezi Kamenicí nad Lipou a Jindřichovým Hradcem v Jihočeském
kraji. Společnost je totiž v úpadku
a přestala začátkem října provozovat drážní dopravu na úzkokolejce.
V současné době ji nahrazují autobusy v režimu náhradní autobusové
dopravy.
„Stávající smlouvu jsme ukončili
k poslednímu říjnu. Dotčená oblast
bude i nadále obsluhována stávajícími linkovými spoji. O víkendu
dojde k úpravám stávajícího jízdního řádu tak, aby se žáci a studenti
dostali na internátní školy a vysokoškolské koleje,“ ujistil cestující
předseda krajského výboru pro rozvoj strategických projektů a životní
prostředí Martin Hyský (ČSSD).
Ten také jednal se starosty
dotčených měst a obcí, se kterými

Vlaky na úzkokolejce přestaly jezdit začátkem října. Jestli se na ni vrátí, ukážou až jednání v následujících týdnech a měsících. FOTO: JIŘÍ PAVLÍK

se bavil o dalším postupu. Od
11. prosince vstoupí v platnost
nové jízdní řády. V reakci na
ukončení drážní dopravy na úzkokolejce zavede Kraj Vysočina novou autobusovou linku Kamenice
nad Lipou, Obrataň, Pacov. Nová
linka bude zajišťovat dopravní
obsluhu obcí na trase po všechny
dny v týdnu tedy včetně víkendů.

Zároveň kraj jedná také s Jihočeským krajem o posílení dopravy na
trase Jindřichův Hradec, Kamenice nad Lipou a Pelhřimov.
Zda se na úzkokolejku opět
vrátí doprava alespoň ve výletním
režimu, rozhodne Kraj Vysočina
v následujících měsících. Jde
o pravděpodobnou variantu.
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Jezdí se lépe. Kraj opravil průtahy a postavil obchvaty
Práce na silnicích vyšly v letošním
roce Kraj Vysočina a Krajskou
správu a údržbu silnic Vysočiny
(KSÚSV) bezmála na devět set milionů korun. Další stovky milionů
korun potom jdou na rekonstrukce
a přeložky komunikací z evropských
dotací.
„Mezi nejsložitější stavby patří
průtahy obcí a měst, kde je nutné
koordinovat opravy kanalizací,
vodovodů, chodníků, elektrických
a optických sítí, a teprve po nich
přichází na řadu naše silnice,“ uvedl
krajský radní pro oblast dopravy
Miroslav Houška. Letos takto začala
například dvouletá oprava silnice
druhé třídy, která vede Jaroměřicemi nad Rokytnou, a její druhá
etapa bude pokračovat v příštím
roce. V průběhu stavební sezony
bylo do oprav silniční sítě kraje
Vysočina investováno celkem 875,5
milionu korun. Z krajských peněz

469,5 milionu korun a ze Státního
fondu dopravní infrastruktury 406
milionů korun. O stavby se z velké
části starala KSÚSV na silnicích
II. a III. třídy. „Zrealizovali jsme
130 stavebních akcí, celková délka
oprav byla 100 kilometrů. Opravili
jsme a zrekonstruovali celou řadu
mostů,“ popsal Tomáš Mátl, technicko-správní náměstek KSÚSV.
Mezi největší stavby letošní sezony
řadí opravu průtahů a mostů na
silnici druhé třídy v Lukách nad
Jihlavou nebo čtyři kilometry
dlouhý úsek mezi obcemi Kramolín a Sedlec. Dotace z evropských
fondů jdou na víceleté a finančně
náročnější investice. Letos Kraj
Vysočina díky nim dokončil dvouletou stavbu obchvatu Lukavce, dále
severozápadní obchvat Velké Bíteše
a modernizoval vytížený úsek mezi
Zhoří a Stájí.


VYBRANÉ INVESTICE
DO SILNIC
II/128 Lukavec – obchvat,
cena 306 milionů korun
II/379 Velká Bíteš – obchvat,
cena 103 milionů korun
II/152 Jemnice – průtah Jemnicí, cena 59 milionů korun
II/152 Jaroměřice – průtah,
dvouletá akce,
cena 44 milionů korun
III/34771 Humpolec Lužická
– průtah města,
cena 61 milionů korun
III/39217 Kramolín – Sedlec,
4 km silnice,
cena 37 milionů korun
III/41017 Jemnice – Radotice,
cca 3,8 km silnice,
cena 33 milionů korun

JANA KODYSOVÁ

Konferenci o kybernetické bezpečnosti hostila Telč
V Telči se ve čtvrtek 6. října konala
mezinárodní konference ke kybernetické bezpečnosti. Zúčastnilo se
jí 150 odborníků z České republiky,
států Evropské unie, zástupci zemí
Východního partnerství i hosté z Tchaj-wanu. Konference se
věnovala dopadům geopolitických
situací na kybernetickou bezpečnost a novým hrozbám spojeným
s ruskou invazí na Ukrajině.
„Ruskou agresi na Ukrajině provází od roku 2014 i kybernetická
forma války, která zasahuje mnoho
zemí včetně České republiky, a to
konkrétně důležité organizace
a služby pro občany, které řídíme
my na krajské úrovni. Typicky
mohu zmínit například zdravotnictví,“ uvedl na zahájení konference

Konferenci zahájil hejtman Vítězslav Schrek.

Kraj hledá, kde uspoří energii.
Řešení nabízí fotovoltaika
V době rostoucích nákladů na energie hledá i Kraj Vysočina úsporná
řešení. Kromě toho, že pokračuje
v zateplování budov v majetku
kraje, nechala rada kraje vypracovat analýzu vhodnosti instalace
fotovoltaických elektráren na svých
budovách. „Analýza se týkala 47 areálů a budov s nejvyšším odběrem
elektrické energie, tedy vyšším než
100 megawatthodin za rok. Z nich
jsme vybrali 23 vhodných z pohledu
energetiky pro umístění fotovoltaiky, které budou nyní prověřeny
z hlediska technické proveditelnosti
tak, abychom s projekty prvních
instalací začali již v příštím roce,“
popsala další postup 1. náměstkyně
hejtmana pro oblast regionálního

rozvoje Hana Hajnová (Piráti).
Jako velmi vhodné se jeví umístění
fotovoltaických elektráren zejména
na budovy v areálech krajských nemocnic, které mají velkou technologickou spotřebu elektrické energie.
Dalšími vhodnými místy jsou
vybrané větší domovy pro seniory,
ale i objekt krajského úřadu.
Dalším nástrojem úspor energií,
se kterými vedení kraje pracuje,
jsou školení a metodická podpora
v oblasti provozně-organizačních
úspor. Kraj úzce spolupracuje se
svými příspěvkovými organizacemi a dává doporučení, jak nastavit
provoz budov tak, aby se uspořilo
a například zbytečně nepřetápělo.


JANA KODYSOVÁ

Za parkování u novoměstské
nemocnice lze platit kartou
Lidé už nebudou muset hledat po
kapsách mince, mohou platit kartou. Novinku, tedy bezhotovostní
platbu parkování v pokladně u výjezdu z areálu, zavedla Nemocnice
Nové Město na Moravě. Parkování
v areálu nemocnice je prvních třicet minut zdarma, ale každá další
započatá hodina po uplynutí limitu

stojí 20 korun. „Poplatek se hradí
u pokladny před výjezdem z areálu
ve spodní části nemocnice. Platba
kartou doplňuje stávající možnosti,
a to platbu mincemi a některými
bankovkami,“ uvedl náměstek
hejtmana pro oblast zdravotnictví
Vladimír Novotný (ČSSD).


JANA KODYSOVÁ

Zbavte se dluhů s Milostivým létem II
Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech, mají letos díky Milostivému
létu 2022 opět možnost splatit
původní dluh a jednorázový
poplatek exekutorovi. Příležitost
vyřešit svízelnou situaci mohou
využít do 30. listopadu. Veškeré
úroky, poplatky advokátům či
penále jim budou odpuštěny. „Na
Vysočině fungují občanské poradny, kde jsou zkušení pracovníci
připraveni lidem zdarma pomoci

a poradit,“ připomíná radní Kraje
Vysočina pro oblast sociálních
věcí Jan Tourek (KDU-ČSL). Na
webu milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši
exekuci Milostivé léto vztahuje.
Dotazy můžete psát na e-mail
jakprezitdluhy@clovekvtisni.
cz, nebo zavolejte od pondělí do
pátku (9:00–22:00 hod.) na Help
linku 770 600 800.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Insolvence Sberbank a postoj
vedení kraje
Kraj Vysočina, který byl členem
předběžného věřitelského výboru
v procesu insolvence Sberbank
CZ, z této pozice začátkem října
odstoupil. Hlavním důvodem byla
nemožnost vykonávat funkci člena
věřitelského výboru s odbornou
péčí, jak mu ukládá zákon, čemuž
bránil zásadní nedostatek právních a ekonomických podkladů od
insolvenční správkyně.
Kraj Vysočina bude pozorně
sledovat další průběh insolvence.
V případě pochybností, že věřitelský výbor nehájí dostatečně zájmy
všech věřitelů, podnikne právní

kroky a bude požadovat náhradu
škody. Vzhledem k dosavadnímu
průběhu insolvence Sberbank CZ
zvažuje Kraj Vysočina zároveň

Kraj Vysočina chce otevřít
diskuzi nad změnou
insolvenčního zákona

i

podat podnět směrem k legislativním autoritám a vyzvat k diskuzi
nad změnou insolvenčního zákona.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Jihlavskou nemocnici čekají proměny
Na konferenci o kybernetické bezpečnosti vystoupil kromě hejtmana Vítězslava Schreka (dole) i ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš. FOTO: 2X KRAJ VYSOČINA

hejtman Kraje Vysočina Vítězslav
Schrek (ODS+STO).
Kraj Vysočina patří v České
republice k předním regionům,
které se dlouhodobě úspěšně
věnují kybernetické bezpečnosti,
především pak bezpečnosti osobních údajů, která využívají veřejná
zdravotnická zařízení. Hlavním
přínosem mezinárodního setkání byla výměna zkušeností mezi
evropskými lídry v této oblasti
a zástupci zemí Východního

www.kr-vysocina.cz

partnerství, sdílení praxe při
budování kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti a odolnosti
na regionální úrovni i posílení
mezinárodních partnerství. Akce
se konala v rámci předsednictví
České republiky v Radě EU. Kraj
Vysočina ji uspořádal ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a nesla název Digital
Pertnership for Cybersecurity and
Resilience in Regions.
JANA KODYSOVÁ


Parkovací dům a nový pavilon
rehabilitační, následné a geriatrické péče – to jsou plánované
krajské investice do areálu jihlavské nemocnice. Příprava projektů
zabere rok a půl a bude se jednat
zatím o největší investici, kterou
kraj nechává projektovat metodou BIM.
„Pro tyto dvě nové stavby využijeme prostor rozvojové plochy
současného záchytného parkoviště a pozemek po demolici bývalého infekčního oddělení,“ upřesnil
radní Kraje Vysočina pro oblast
majetku Karel Janoušek (ODS+STO). Parkovací dům nabídne

čtyři sta míst pro pohodlné parkování pacientů i návštěv. Na
nový pavilon chce vedení kraje
využít evropské peníze. Do staré
budovy rehabilitace se pak přesune ředitelství nemocnice. „Uvolněné prostory využijeme jako
lůžkovou část nemocnice. Část
přízemí budovy stávající rehabilitace chce nemocnice nabídnout
k pronájmu. Jednou z možností
je pronájem stomatologům,
kteří by chtěli otevřít ambulanci
a nemají prostory,“ dodal krajský
náměstek pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).


EVA FRUHWIRTOVÁ
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Martina Bártová
(ODS+STO)
zastupitelka
Kraje Vysočina

Prevence je důležitá, kriminalita jde nahoru
Listopadové jednání zastupitelstva schválilo
Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta
2023 – 2027. Jedná se o důležitý programový materiál,
na základě kterého budou v následujících letech realizována opatření k omezení nárůstu trestné činnosti
a zvyšování pocitu bezpečí občanů kraje. Bohužel
aktuální statistiky Krajského ředitelství policie kraje
Vysočina informují o tom, že po dvou letech stagnace kriminality dochází k nárůstu, a to majetkových

Josef Zahradníček
(KSČM)
zastupitel
Kraje Vysočina

Koloběh voleb nikdo nezastaví
Za několik málo týdnů uzavřeme rok 2022 a budeme ho moci hodnotit každý z nás, a to z různých
pohledů. Svým možná trochu jiným způsobem ho budou hodnotit starostové a zastupitelé obcí a měst, kteří
vedli své obce a města desítky let a rozhodli se dále
nekandidovat, a to z různých důvodů. Mnozí se zapsali
nesmazatelným písmem do historie a zůstala po nich
kupa poctivé práce odvedená také na úkor jejich rodin

Pavel Knežik
(Piráti)
zastuptel
Kraje Vysočina

Mezinárodní e-konference v Telči
5-7. října 2022 se v Telči konala Mezinárodní
konference o kybernetické bezpečnosti a odolnosti
v regionech zaměřená na sdílení zkušeností mezi
evropskými lídry v této oblasti se zástupci zemí
a regionů Východního partnerství. Akce byla pořádána v rámci českého předsednictví v Radě EU pod
záštitami Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva pro evropské záležitosti, NÚKIB. Kdy odborníci
ze zemí EU tu zastupovali země předsednického

Martin Kukla
(ANO 2011)
poslanec
a zastupitel
Kraje Vysočina

Všem voličům patří velký dík
Komunální volby 2022 jsou úspěšně za námi
a já chci touto cestou poděkovat všem za podporu,
hlasy i za volební výsledek, kterého jsme spoluprací
dosáhli. Z pozice krajského předsedy gratuluji všem
zvoleným zastupitelům a lídrům přeji úspěšné
povolební vyjednávání. Pro hnutí ANO dopadly
komunální volby velmi dobře, všude tam, kde jsme
postavili kandidátku, jsme ve většině případů své
pozice posílili. V Bystřici nad Pernštejnem jsme
získali pět mandátů, ve Žďáře nad Sázavou šest

a úvěrových podvodů, vloupání do soukromých
i obecních objektů, krádeží věcí z motorových vozidel,
zvýšil se rovněž výskyt násilné trestné činnosti. Je
proto potřeba prohlubovat komplexní a systémový
přístup k prevenci na místní úrovni jak v činnosti
bezpečnostních složek, tak v oblasti spolupráce ve
školství, v sociálních službách, v soukromém sektoru.
Důležitá je iniciace aktivního přístupu občanů k dodržování společenských norem, k bezpečnému využívání sociálních sítí, k osobní ochraně atd. Možnými zdroji
pro financování projektů obcí, které splňují podmínky
koordinovaného a komplexního přístupu k prevenci, jsou státní dotace z resortu Ministerstva vnitra
ČR. Obce a neziskové organizace mohou o finanční
prostředky rovněž každoročně žádat z Fondu Vysočiny,
programu prevence kriminality, který by podle mého
názoru měl být finančně a obsahově posílen o prostředky na ochranu obecního majetku a na programy
selektivní prevence ve školách a školských zařízeních
v problémových třídních kolektivech.

a možná i svého zdraví. Samozřejmě, že jiná situace
byla v malých a jiná ve velkých sídlech. Ale věřím, že
všude zvolení zastupitelé měli na zřeteli, že pracují pro
své spoluobčany, majitele nemovitostí a také podnikatele a vytváří hodnoty i pro budoucí generace, aby se
nám všem v našich obcích a městech v našem malém
státě v srdci Evropy žilo lépe. Pro mnohé starosty byla
práce na radnicích svým způsobem jistou drogou, bez
které si svůj život ani nedokázali představit, a zapojovali
se i do dalších sdružení a spolků obcí a měst vytvořených pro zajištění tolik potřebných služeb pro občany
daných regionů.
V některých obcích a také městech však mnozí starostové a zastupitelé, ač měli zájem, nedostali od voličů
důvěru a musí se vrátit ke své původní práci, nebo
zužitkují své zkušenosti z komunální politiky a začnou
novou etapu svého života v jiné oblasti lidské činnosti.
Všem bych chtěl touto cestou poděkovat a popřát
jim do další činnosti vše dobré.

Tria (Francie-Česko-Švédsko), ale také například
přednášeli zástupci Estonska, Ukrajiny, Rumunska,
Gruzie či Taiwanu. Z estonské vládní instituce – Riigi
Infosüsteemi Amet (RIA), která v Estonsku tvoří srdce
digitálního státu, Piret Urb – ředitelka mezinárodních vztahů, přednesla jednoduchou prezentaci
na téma estonských zkušeností s reformou veřejné
správy a přístupu k digitální společnosti. Představila
časovou linku od roku 2000 do roku 2021 a prakticky
každý rok došlo na implementaci digitální služby.
Začínali e-vládou, e-daní přes digitální podpisy,
vyučování či elektronické občanky. V roce 2005
spustili volby po internetu, 2010 e-recepty. Rok 2021
odstartoval projekt umělé inteligence Bürokratt.
Hlavní myšlenkou této transformace bylo: Když to
o vás stát ví, nesmí to po vás požadovat stále dokola!
Bylo vidět, že v Estonsku mají e-stát zmáknutý. To
my jsme takřka na začátku a v roce 2022 teprve zřizujeme Digitální a informační agenturu, která by mohla
pomoct s neuspokojivým stavem digitalizace.

mandátů, v Novém Městě na Moravě čtyři mandáty,
v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči i Havlíčkově Brodě
jsme zvítězili a získali 14, 5, 8 a 7 mandátů. Bude tak
záležet na ostatních zástupcích, zda zvolí zdravý rozum a naplní přání něco pro svá města udělat, nebo
jestli se budou držet politiky „antibabiš“ a obejdou
vítěze, případně silné zastoupení našich klubů. To
už je odpovědnost každého zvoleného zastupitele,
ze které se bude zpovídat svým voličům.
Rád bych vám také poděkoval za podporu
naší kandidátky do Senátu PČR. Na vítězství Jany
Nagyové to bohužel nestačilo, ale bylo úžasné
sledovat, jakou účast mělo druhé, často opomíjené,
kolo voleb v jihlavském volebním okrsku, díky za ni!
My rozhodně jdeme dál, chceme i nadále pomáhat
lidem a rozvíjet naše obce, města i samotný kraj.
Pokud i vy chcete něco změnit, podpořte nás, přidejte se k nám, případně přijďte podiskutovat. Mé
dveře jsou stále otevřené a rád se s vámi potkám.
Stačí mi napsat na e-mail kukla@anobudelip.cz,
případně na FB profil @MartinKuklaPolitik.

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Stránka určená pro zastupitele Kraje Vysočina, kde jednotliví autoři vyjadřují svoje názory
a postoje, které se nemusí shodovat se stanoviskem redakce. Autoři odpovídají za pravdivost,
věcnou správnost a původnost sdělení. Příspěvky jsou zveřejňovány podle pravidel schválených Redakční radou novin Kraje Vysočina.
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Josef Klement
(KDU-ČSL)
senátor a zastupitel
Kraje Vysočina

Cesta za dostupnou
lékařskou péčí
Před několika dny jsme se v Senátu zabývali
jednou peticí. Týkala se nedostatečné péče o dětské pacienty v krajské frýdecko-místecké nemocnici. Na dětském oddělení došlo k omezení služeb.
Občané to vnímají jako selhání nemocnice a neschopnost kraje i zdravotních pojišťoven zajistit
plnohodnotnou péči o děti, a tak, v důsledku výše
uvedeného, sepsali petici za obnovení 24hodinové
lékařské péče na dětském oddělení. Tento příklad
z praxe uvádím k zamyšlení.

Martin Kukla
(ANO 2011)
poslanec
a zastupitel
Kraje Vysočina

Pětikoalice bojuje ve sněmovně
jen sama za sebe
Člověk by řekl, že politika na vládní úrovni je
od Vysočiny daleko a nedotýká se nás, opak je
ale pravdou. Neschopnost současné vlády na nás
těžce dopadá a je vidět na energetickém tarifu.
Několikrát se změnil a vlastně už ani nevím,
jakou formu bude vládní pomoc mít a jak dlouho
potrvá. Místo zastropování cen energií u výrobců
se zastropovaly ceny u prodejců. Věděli jste, že
v našem kraji Jaderná elektrárna Dukovany vyrábí kilowatthodinu cca za padesát halířů, ale my
ji máme nakupovat za 7 a více korun? Sám sebe

Pavel Pacal
(STAN+SNK ED)
zastupitel Kraje Vysočina

První parkovací dům bude v Třebíči
Do dvou let zaparkují návštěvníci nemocnice
i pacienti velmi pohodlně v novém parkovacím
domě v areálu třebíčské nemocnice. Historicky
první parkovací dům, jehož investorem bude Kraj
Vysočina, je připravený. Zatím tedy na papíře, ale
co nevidět začnou první stavební práce. Pokud vše
půjde podle plánu, řidiči v něm zaparkují už v roce
2024. O parkovacím domě se mluvilo dlouho. Jsem
rád, že se nám podařilo spojit síly a připravit parcelu,

Vít Kaňkovský
(KDU-ČSL)
poslanec
a zastupitel
Kraje Vysočina

Zdravotnictví na Vysočině
po pandemii COVID-19
Dva dlouhé roky sužovala naši společnost pandemie COVID-19. O tom, že měla nevídané dopady
na naši ekonomiku, není pochyb. Mnohem větší
škody však napáchala v oblasti lidských vztahů,
vzdělání našich dětí a v neposlední řadě ve zdravotnictví. Dva roky jsme museli odkládat většinu
plánovaných operací a jiných výkonů, pozastavily
se také preventivní prohlídky. Bohudíky od jara
se postupně i v nemocnicích na Vysočině rozběhl
normální provoz a zdravotníci se snaží o nemožné
– dohnat manko v dlouho odkládaných výkonech.
Jako lékař jsem nikdy nezažil tak složitou situaci,

V roli zastupitelů kraje zodpovídáme za mnoho
oblastí, včetně té zdravotní. Před problémem nedostatku lékařů stojíme dlouhodobě. Opakuji znovu,
je třeba zefektivnit nástup mladých lékařů do praxe
a najít způsob, jak je po studiu udržet v kraji a ukotvit
je tam, kde lékaři chybí.
Nedávno jsem se sešel s kolegou senátorem
Romanem Krausem, předsedou výboru pro zdravotnictví, a s regionálními řediteli dvou největších
zdravotních pojišťoven. Společně jsme diskutovali
o nedostatku lékařů, především praktických lékařů
pro děti a dorost. Je zřejmé, že proces obnovy bude
dlouhý a vyžádá si i změnu legislativy. Také o tom
hovořil nedávno ministr Válek a senátor Vystrčil
s hejtmanem Schrekem v jihlavské nemocnici.
Naším společným cílem je získat dostatek studentů,
kteří nejen že chtějí v oboru lékařství pracovat, ale
také nemají v úmyslu po ukončení studia odcházet
jinam.
NAJDI ODVAHU A STAŇ SE LÉKAŘEM/LÉKAŘKOU:)
Přejeme si mít spokojené občany a dostupnou
zdravotní péči pro všechny.

se ptám, kdo na tom tak šíleně vydělává a proč
s tím vláda nic nedělá? Místo toho vymýšlí další
daně, což dopadne tak, že nás to všechny bude
stát další peníze a bude nám zima. Nedokážu si
představit, že se budou dodržovat nesmyslně doporučené nízké teploty, vždyť by děti ve školách
musely zmrznout.
A co se děje dále ve sněmovně? Pětikoalice
dala zelenou trafikám. V novele služebního
zákona si vláda Petra Fialy odsouhlasila neomezený počet politických náměstků, kteří nahradí
odborníky a budou mít k dispozici služební auta
a samozřejmě aparáty. A pak má někdo věřit
slovům o úsporách a zeštíhlování státní správy.
S tímto rozhodnutím nesouhlasím, bude mít
obrovské dopady do státního rozpočtu. Za silnou
opozici jsme tady od toho, abychom jednotlivé
kroky rozkrývali a upozorňovali na to, že tato
vláda se směje obyčejným lidem do obličeje. Ne
trafiky, je potřeba začít rychle a efektivně řešit
energetickou krizi, protože jinak budou naše děti
sedět ve školách v zimních bundách a ani doma
je nesundají.

na které bude stavba stát. Město Třebíč darovalo část
pozemku kraji a přispělo k úspěšné domluvě na tomto projektu. Odhadované náklady stavby jsou zhruba
165 milionů korun. Ve čtyřpatrovém domě vznikne
218 parkovacích míst, v přízemí se počítá s komerčními prostory. Situace s parkováním je složitá i v další
krajské nemocnici, v Havlíčkově Brodě. I zde se bude
stejným způsobem řešit příprava parkovacího domu
pro veřejnost. Nárůst osobní dopravy je ve všech
městech viditelný pouhým okem. U nás v Třebíči se
za posledních pět let počet aut zvýšil skoro o 20 %.
Silnice nejsou nafukovací a veřejný prostor není nekonečný. Parkovací domy u nemocnice samozřejmě
smysl mají. Doprava a parkování ve městech nejen
na Vysočině jsou velkou výzvou, která čeká na nová
vedení radnic. My jsme na to v Třebíči šli koncepčně.
Dokončili Plán udržitelné městské mobility se zapojením veřejnosti. Tak nezapomeňte, že po městech
i vesnicích se nemusíme přepravovat jen autem.
Zkusme to občas pěšky nebo na kole. Stojí to za to!

kterou nyní řešíme při komunikaci s pacienty, kteří
se oprávněně dožadují např. operace umělého
kloubu. Je těžké jim vysvětlit, že mnozí z nich
budou ještě nějaký čas na operaci čekat. Jak rádi
bychom jim vyhověli okamžitě, ale není to možné.
Občas se snaží někteří politici i na stránkách
těchto novin vyvolat v lidech pocit, že delší čekací
doby jsou způsobené nedostatkem peněz ve
zdravotnictví. Naprosto zodpovědně mohu říci, že
tomu tak není. Ano, nemocnice pociťují zvýšené
náklady v souvislosti s inflací a nárůstem cen energií, ale to neznamená, že by jim chyběly peníze
na zdravotní péči. Jen není možné nafouknout
kapacity operačních sálů, jednotek intenzivní péče
či rehabilitačních lůžek a hlavně – zdravotnický
personál nenaklonujeme. Naopak bych chtěl
všem svým kolegům lékařům, sestřičkám a dalším
zdravotníkům vyslovit hlubokou úctu a velké
poděkování za to, jak zvládli pandemii COVID-19.
A stejně tak jim patří dík za současné nasazení,
kdy pracují na hranici svých sil s cílem co nejdříve
ulevit pacientům a využít na maximum všechny
kapacity našich nemocnic. Držím palce nám všem,
aby se to dařilo i nadále!

www.kr-vysocina.cz

Otevření chrámu sv. Markéty
v Jaroměřicích nad Rokytnou

TŘI OTÁZKY PRO MARTINA KODYSE

Za peníze opravíme sál kulturního domu
V letošním roce se může znovuzvolený starosta Třeštice chlubit hned několika vavříny v soutěži Vesnice roku. Nejmenší obec
v soutěži s necelými 170 obyvateli
získala nejprve titul Vesnice roku
Kraje Vysočina, v celostátním
kole skončila druhá a jako bonus
získala Cenu veřejnosti.
Jak jste oslavili úspěchy
v soutěži Vesnice roku?
My jsme slavili hned několikrát.
Největší oslava tu byla začátkem
srpna, kdy jsme hostili vyhlášení
krajského kola Vesnice roku. A po
celostátním finále v Luhačovicích,
kam odjely z obce i autobusy, jsme
Martin Kodys, starosta Třeštice. FOTO: KRAJ VYSOČINA
opět slavili. Do konce roku se společně sejdeme ještě s občany a na
jaře, až opravíme sál kulturního domu, tak uděláme něco většího.
Ze soutěže si odvážíte téměř dva miliony korun. Co s nimi
uděláte?
Jeden milion půjde do třetí etapy opravy kulturního domu. Chceme
kompletně obnovit sál. A zbylé peníze budou jako rezerva nebo společně
s investicí do čistírny odpadních vod za ně opravíme chodníky.
Jaké povinnosti čekají na starostu oceněné obce?
V roce 2023 budu dělat místopředsedu krajské komise soutěže Vesnice
roku a o rok později potom přímo předsedu. Práce bude dost.
JANA KODYSOVÁ


Kostel bude znovu sloužit věřícím. Obdivovat ho mohou i turisté v rámci plánovaných prohlídek. FOTO: KAREL NEJEDLÍK

Po třech letech náročné rekonstrukce mohou věřící a návštěvníci
do barokního chrámu sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Koncem září byl slavnostně
otevřen a znovu vysvěcen. Opravy
vyšly na sto milionů korun, přispěl
i Kraj Vysočina. Barokní stavba

s mohutnou dřevěnou kupolí a bohatou freskovou výzdobou má po
opravě vlastní galerii a také věž, na
kterou mohou zájemci vystoupat.
„Těší mě, že se podařilo doslova
zachránit tento skvost a znovu
bude sloužit veřejnosti a také
se stane zajímavým turistickým

cílem. Restaurováním prošla
i výzdoba, která je součástí kostela,“ říká náměstek hejtmana pro
oblast kultury a cestovního ruchu
Roman Fabeš (STAN + SNK ED).
Jaroměřický chrám patří k prvním
barokním kostelům na Moravě.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Zelená stuha 2022 putovala do Dolního Města na Vysočině

Celostátním vítězem a držitelem
Zelené stuhy České republiky
2022 se stala obec Dolní Město
z Kraje Vysočina. Cenu získala
za mimořádný, vyvážený a příkladný přístup obce a občanů ke
zlepšení životního prostředí a péči

o historické kulturní dědictví. Za
první místo obec dostala jeden
milion korun.
„Výhru chceme dát do obnovy
staré přírodní cesty, která existuje v katastrálních mapách, ale
fyzicky už nikoli. Takže tu chceme

udělat pěší okruh, aby se lidé
mohli kochat přírodními krásami
v okolí,“ uvedl starosta Dolního
Města Pavel Chlád. Obec vítězství
nečekala, bylo pro ni příjemným
překvapením.


Dobrá zpráva: Vyplaceno téměř
2,6 miliardy kůrovcových kompenzací
Kraj Vysočina kompenzuje ztráty
vlastníků lesů způsobené nízkými
cenami dřeva během kůrovcové
kalamity. Za dřevo vytěžené v letech 2017 – 2020 rozhodl o vyplacení dotací z rozpočtu Ministerstva
zemědělství téměř za 2,6 miliardy
korun. Jenom v letošním roce kraj
kladně rozhodl o 4 885 žádostí za
zhruba 825 milionů korun. Celkem
za tři roky uspělo už 10 261 žádostí
o dotaci.
„Už za letošní rok mohou vlastníci lesů obdržet další podporu
v rámci nového dotačního titulu
s názvem Finanční příspěvky na
podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu podle
zásad Ministerstva zemědělství.
Nejdříve je nutné podat ohlášení
a vlastní žádosti se budou přijímat
v období od 1. března do 31. května
2023,“ vysvětlil krajský radní pro
oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Pavel Hájek (STAN + SNK
ED) a doplnil: „Pro boj s kůrovcem
je klíčové vyhledání a okamžité

pokácení zelených kůrovcových
stromů. Ty lze spolehlivě poznat
podle typických drtinek na patě
stromu. Nelze pouze těžit stromy
s rezavou korunou a opadávající
kůrou. Důležitý je také rychlý odvoz vytěženého dřeva z lesa, nebo
jeho chemické ošetření.“
Další finanční prostředky mohou získat majitelé lesů na obnovu
lesních porostů v rámci finančních
příspěvků na hospodaření v lesích
z Ministerstva zemědělství, které
rovněž přijímá a poskytuje Krajský
úřad.


JANA KODYSOVÁ

Jak správně postupovat proti kůrovci a jak zajistit obnovu lesa
po těžbě včetně možností jejího financování poradí lidem na
Odboru životního prostředí a zemědělství KrÚ Kraje Vysočina.

i

JANA KODYSOVÁ

Poslouchejte Podcasty Kraje Vysočina!

Petr Kopl,
komiksový ilustrátor



www.kr-vysocina.cz
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Marek Rybníček,
automobilový závodník
do vrchu

Podcasty Kraje Vysočina najdete na
a na www.kr-vysocina.cz.
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Protonová radioterapie: sofistikovaná technologie, která pomáhá
onkologickým pacientům s návratem do normálního života
Plnohodnotný život
v léčbě i po ní
Charakter protonové radioterapie
popírá zažitou představu o tom, že léčba onkologického onemocnění představuje pro pacienty výraznou zátěž
a zásah do kvality života, na který byli
zvyklí před začátkem onemocnění. Pokroky moderní vědy a technologie, které léčbu neustále posouvají dopředu,
zaručují zmírnění vedlejších efektů léčby na absolutní možné minimum. Pacienti tak mohou ve vysoké míře vést život, na jaký byli zvyklí, a to během celé
léčby i po jejím skončení.
Pacient na prvním
místě
Léčbu, která je hrazena všemi českými zdravotními pojišťovnami, se
Protonové centrum snaží zpřístupňovat
co nejširšímu spektru onkologických pacientů, a pacient je rovněž vždy ve středu zájmu veškerého dění. Důvěra mezi

nemocným a lékařem je nesmírně důležitým faktorem v celé léčbě, stejně
tak jako zajištění veškerého komfortu.
Na klientský servis Protonového centra
se může bezplatně obracet kdokoli ze
všech částí republiky i Slovenska prostřednictvím speciální linky +420 222
999 000 nebo e-mailu pacient@ptc.cz,
a to bez nutnosti jakéhokoli lékařského
doporučení.
Moderní technologie
jako klíč ke zdraví
Zájem o technologické inovace
a nové vědecké výzkumy tvoří důležitou součást filozofie Protonového centra, proto aktivně spolupracuje s řadou
mezinárodních institucí, univerzit a výzkumných center.
Vysoká přesnost a šetrnost činí z protonové radioterapie jednu z nejefektivnějších metod léčby rakoviny a i díky
Protonovému centru je v České republice její úroveň velmi vysoko. Inovativní postupy, kterými je tato metoda

Co možná nevíte
▪ Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. Je tedy
dostupná všem občanům z České republiky. Protonové centrum má uzavřeny
dlouhodobé smlouvy se všemi českými zdravotními pojišťovnami.
▪ Kontaktovat Protonové centrum může kdokoli. Nepotřebujete doporučení ani souhlas
lékaře.
▪ Díky nejnovějším technologiím a zkušenostem s protonovou radioterapií
dokáže Protonové centrum úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. V první řadě
je to rakovina prostaty, prsu a maligní lymfomy, dále nádory hlavy a krku, centrální
nervové soustavy, zažívacího traktu a plic. Pacienty protonového centra jsou i děti.
▪ Nejnovější informace najdete na www.ptc.cz a na Facebooku Centrum protonové
léčby. Také je pro více informací možné zavolat na +420 222 999 000.

uváděna do praxe, inspirují ostatní
přední světová léčebná zařízení a některá z nich z pražského centra přebírají potřebné technické know-how,
které zařazují do vlastních léčebných
plánů. Tímto způsobem Protonové centrum napomáhá s návratem do běžného života nejen českým pacientům, ale
i zahraničním.
Spektrum léčených
diagnóz
Dlouholeté zkušenosti sdílené i s lékaři ze zahraničí, špičková technologie
i renomovaní lékaři Protonového centra
spolupracující s fyziky, to vše umožňuje
protonovou terapií léčit stále širší spektrum diagnóz. V Centru tak léčí nádory
hlavy a krku, maligní lymfomy, nádory
plic, centrální nervové soustavy, vybrané nádory zažívacího traktu, sarkomy.
Mezi pacienty patří i děti.
Zcela ojedinělých výsledků však Protonové centrum dosahuje v oblasti léčby karcinomu prsu u žen a karcinomu
prostaty u mužů. Z výsledků studie,
kterou Centrum publikovalo v loňském
roce, jasně vyplývá, že se díky protonové terapii vyléčilo 97 % pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a přes 90
% pacientů se středně rizikovým karcinomem prostaty.
Pacienti mají po protonové léčbě karcinomu prostaty vysokou kvalitu života
a riziko impotence, které je po chirurgické léčbě velmi vysoké, je naopak při protonové léčbě velmi nízké. Inkontinence,
tedy únik moči, se po protonové léčbě
karcinomu prostaty časného stadia téměř nevyskytuje a riziko jejího vzniku
je menší než 1 %. Nespornou výhodou
protonové léčby je podstatně nižší časová náročnost pro pacienty. Protonová léčba je ambulantní a trvá pouze pět
dní u časného stadia karcinomu prostaty, a 21 dní u pokročilého stadia.

RV2200187/13

Za 10 let svého fungování pražské Protonové centrum nejednou ukázalo,
proč se řadí mezi světová špičková onkologická pracoviště. Hovoří za něj
totiž nejenom léčebné výsledky stovek úspěšně léčených pacientů, ale také
každodenní úsilí týmu lidí, kteří se o pacienty v léčbě starají. Centrum funguje
od roku 2012 a léčilo již více než 9000 pacientů z České republiky i ze zahraničí.

VÁŠ LES > NAŠE PRÁCE > VÁŠ KLID

Kácíme, pěstíme, rychle a šetrně

+420 733 675 398

eremkapavel@email.cz

www.puramaya.cz

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2022

DO JIHLAVY HLEDÁME

ZPRACUJI A PODÁM ŽÁDOST O DOTACI - NZÚ

ÚKLIDOVÉHO PRACOVNÍKA

VOLEJTE: 725 103 942
www.s-projekt.webnode.cz

JIHLAVA
Úklid vnitřních a venkovních ploch
admin. budovy.

RV2201571/02

RV2201764/01

VOLEJTE NA:

602 391 266

RV2201977/01

PRÁCE NA DPP/DPČ
PONDĚLÍ - PÁTEK
OD (6:00 - 8:00)

MÁTE KOTEL NA TUHÁ PALIVA, ELEKTROKOTEL NEBO
LOKÁLNÍ KAMNA A CHCETE NOVÝ ZDROJ S DOTACÍ?

DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 50 %
z nákladů, max. dotace: tepelné čerpadlo 100 000 Kč; kotel na dřevo s aku nádrží (ruční
přikládání) - 80 000 Kč, automat pelety - 80 000 Kč

RV2201426/02

A ZA DŘEVO PLATÍME
NA DŘEVO

FOTOVOLTAIKA OD BIDLI TECHNOLOGIE
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ SE ZAJIŠTĚNÍM FINANCÍ NA MÍRU
Proč fotovoltaika od Bidli technologie?
| Vyřízení dotace až 205 000 Kč
| Montáž do 2 - 3 měsíců
| Úspora až 70 % energie
| Cenová nabídka a konzultace ZDARMA

Stěhování

Interiéry
a design

Stavby

Auta

Energie

Finance

Investice

Pojištění

Technologie

Development

JI
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Nemovitosti

RV2201923/02

737 321 604
MARTIN.BARTUSEK@BIDLI.CZ

MARTIN BARTUŠEK
TECHNOLOG

RV2200734/06

RV2101971/04

RV2102125/08
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KRABIČKY
NA PŘÁNÍ

již 10 let pro Vás vyrábíme
sušené ovoce | marokánky
domácí müsli | oříškové mlsy | ovoce v čokoládě

�� �������� ����
vhodné pro děti

- odvoz zdarma
- doklad o eko likvidaci

100 % ovoce
bez cukru

VANOCE10

NAKUPUJTE NA: www.domaci-dobroty.cz

Balíčky
k vánocům

RV2202024/01

+420 731 04 04 05 | www.vyvrak.cz

RV2200025/05

Slevový kód na - 10%:

RV2201624/01

ručně vyráběné

LUXUSNÍ
OVOCE
V ČOKOLÁDĚ

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:

Havel MOUKA

Vít VRBICKÝ

603 786 170
vrbicky@regvyd.cz
RV2201941/01

602 557 777
mouka@regvyd.cz

www.kr-vysocina.cz
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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 přezkoumání
hospodaření obcí
odboru kontroly
s místem výkonu práce Seifertova 26, Jihlava
požadujeme:

• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• praxe ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb., praxe spočívající v činnosti, která
souvisí odborně s předmětem přezkoumání nejméně 3 roky, přehled v oblasti
veřejné správy, zejména znalost zákona č. 129/2000 Sb., 128/2000 Sb.,
č. 420/2004 Sb., č. 250/2000 Sb.
• znalost účetnictví územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací
• smysl pro týmovou práci, dobré komunikační schopnosti
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software (MS Office, Internet)
• Řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové
vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•

perspektivní pozici, zázemí stabilní organizace
pracovní poměr na dobu neurčitou
zahájení pracovního poměru možné od 1. 1. 2023
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
každodenní komunikaci s obcemi při častých pracovních cestách

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 11. 11. 2022 do
12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo
poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.
Kompletní znění výběrového řízení na www.kr-vysocina.cz, volná místa.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

úřednice/úředník na úseku energetiky
odboru regionálního rozvoje

Umělci a řemeslníci otevřeli
své ateliéry veřejnosti
První říjnový víkend otevřely
desítky malířů, sochařů,
kovářů, sklářů, šperkařů
a dalších řemeslníků své
ateliéry a dílny pro veřejnost.
Byla mezi nimi i Anna Štukhejlová
ve vesničce Krásné na Žďársku.
V útulné chalupě si vytvořila
vlastní textilní dílničku, kde šije
a tvoří originální bytové doplňky,
ložní prádlo, ale třeba i hračky
a různé jiné dekorace a doplňky
ve venkovském stylu. Pod své ruce
při drátování nechala nahlédnout
i Věra Studená, která patří mezi
mistry tradiční rukodělné výroby.
„Nejraději tvořím podle sebe,
baví mě květiny, motýli a také
šperky,“ svěřila se. Na tradici ruční
výroby vánočních ozdob navázali
manželé Šrámkovi, kteří vybudovali firmu Koulier. Jejich motivací
je uchování rukodělné tradice
výroby a malování foukaných
skleněných českých vánočních

VIDEO NA WEBU

novinykrajevysocina.cz

Na mnoha místech Vysočiny si návštěvníci vyzkoušeli nejrůznější řemesla. Třeba i práci malířů vánočních
ozdob. FOTO: LIBOR BLAŽEK

ozdob z Vysočiny. „Dny otevřených
ateliérů na Vysočině jsou podzimní
slavností umění, které umožňují
návštěvníkům zažít jedinečnou
atmosféru a poznat šikovné umělce

a řemeslníky ve svém okolí,“
shrnul Roman Fabeš (STAN +
SNK ED), náměstek hejtmana pro
oblast kultury a cestovního ruchu.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Cihla k cihle a dům je hotov

s místem výkonu práce Žižkova 1936/16, 586 01 Jihlava
požadujeme:
•
•
•
•
•

střední vzdělání s maturitní zkouškou
orientace v oblasti energetiky
znalost zákonů č. 406/2000 Sb., a č. 458/2000 Sb.
schopnosti a zkušenosti s plánováním, koordinací a zajišťováním investiční politiky
schopnost systematické práce, samostatného řešení problémů, schopnost
koncepčního a logického myšlení
• vysoké pracovní nasazení, pečlivost a spolehlivost, schopnost týmové
spolupráce
• 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

nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

perspektivní pozici
zázemí stabilní organizace
pracovní poměr na dobu neurčitou
zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení
plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
pozici vhodnou i pro absolventy

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 4. 11. 2022 do
12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo
poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

úřednice/úředník na úseku veřejnosprávní kontroly
odboru kontroly
s místem výkonu práce Seifertova 26, Jihlava

VIDEO NA WEBU

novinykrajevysocina.cz
Nejlepší rodinný dům ze stavebnice Teifoc postavila děvčata ze ZŠ a MŠ Bartuškova z Třebíče – Kristýna Pacalová a Beáta Hartmanová. Zvítězila tak v pátém ročníku soutěže Cihla k Cihle, která se konala začátkem října v Humpolci. Obstály v silné konkurenci sedmnácti dvoučlenných týmů z Vysočiny. Někteří soutěžící
prozradili, že by chtěli studovat právě obory jako je stavebnictví nebo architektura. I ty nabízí střední školy zřizované Krajem Vysočina. FOTO: LIBOR BLAŽEK

požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• základní znalost veřejné správy, zejména zákonů č. 129/2000 Sb., č. 320/2001 Sb.,
č. 250/2000 Sb.
• znalost účetnictví příspěvkových organizací územních samosprávných celků
• samostatný a odpovědný přístup k plnění pracovních úkolů, schopnost učit se
nové věci
• smysl pro týmovou práci, dobré komunikační schopnosti
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
(MS Office, Internet)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové
vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

perspektivní pozici
pracovní poměr na dobu neurčitou
zahájení pracovního poměru po ukončení výběrového řízení
plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
pozici vhodnou i pro absolventy

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 4. 11. 2022 do
12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo
poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kompletní znění výběrového
řízení na www.kr-vysocina.cz, sekce volná místa.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

Další volná pracovní místa

• Úřednice/úředník na úseku vnitřní správy
oddělení ostatních správních činností
• Úřednice/ úředník na úseku správy realit
odboru majetkového
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Z KRAJE

Dny otevřených dveří
na zemědělské akademii

Do muzeí a galerií
mohou lidé levněji

Česká zemědělská akademie v Humpolci ve spolupráci se Školním statkem Humpolec pořádá ve dnech
17. a 18. listopadu od 8:00 do 15:00 dny otevřených
dveří. Lidé se budou moci po oba dva dny podívat
do budov škol na Školní 764 v Humpolci, na statek
Dusilov 384 a na pracoviště ve Světlé nad Sázavou
v Zámecké 33. Návštěvníci se mohou kromě prohlídek výukových prostor, učeben a laboratoří těšit na
ukázky jízdy na koních, výcviku psů a budou si moci
nanečisto vyzkoušet přijímací zkoušky.

Krajská muzea a galerie Vysočiny mohou zájemci navštěvovat s výhodnou společnou vstupenkou.
Vyjde levněji než běžné vstupné. Umožňuje svému
držiteli navštívit uvedené turistické cíle za zvýhodněnou cenu, opakovaně celkem dvanáctkrát.
Plná vstupenka vyjde na 120 korun a může ji
využít více osob naráz. „Platí dva roky od prvního
použití ve čtyřech muzeích, čtyřech jejich pobočkách
a třech galeriích Kraje Vysočina, kde ji lze i zakoupit,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast kultury
Roman Fabeš (STAN + SNK ED). Společná vstupenka pro děti, studenty a seniory vyjde na 60 korun,
vstupné pro celé školní třídy je 300 korun. I tato
vstupenka je přenosná v rámci školy.



JANA KODYSOVÁ

Den otevřených dveří České zemědělské akademie
a Statku Humpolec – 17. a 18. listopadu od 8:00 do 15:00



JANA KODYSOVÁ
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