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Nemocnice Třebíč 
otevřela nový pavilon

Během dvou let vyrostl v areálu krajské nemocnice 
v Třebíči nový pavilon chirurgických oborů. První 
pacienti zde budou hospitalizováni od Nového roku. 
„Výstavba nového chirurgické-
ho pavilonu je v současné do-
bě největší vlastní investicí Kra-
je Vysočina. Stará budova by-
la v nevyhovujícím stavu.  Nové 
prostředí včetně technologic-
kého zázemí bude mít pozi-
tivní dopad na vyšší efektivitu 
a komfort léčby pacientů,“ sdě-
lil hejtman Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). 

Nemocnice v těchto měsí-
cích řeší nejen dokončení stavby 
a stěhování, ale také výběrová 

řízení na vybavení. „Obměnou 
projdou také zdravotnické vyba-
vení a přístroje, jako jsou rent-
geny,CT nebo nukleární mag-
netická rezonance, ale i vybave-
ní pro pacienty, jako jsou lůžka, 
lehátka a nábytek do ordina-
cí,“ upřesnil náměstek hejtmana 
pro zdravotnictví Vladimír No-
votný (ČSSD). Jednotlivá pat-
ra nového pavilonu jsou rozdíl-
ně barevně laděná. Zelené jsou 
ARO a JIP chirurgických obo-
rů, oranžová a modrá jsou patra 

se standardními lůžky a žluté 
je přízemí s RDG a odborný-
mi ambulancemi. „Zatímco vy-
bavení a inventář zakoupí Ne-
mocnice Třebíč ze svých fondů, 
kompletní stavební práce za více 
než 425 milionů korun uhradí ze 
svého rozpočtu Kraj Vysočina,“ 
řekl náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast financí Jo-
sef Pavlík (ANO 2011).

V příštím roce čeká Nemoc-
nici Třebíč rekonstrukce bývalé 
porodnice a částečně i centrál-
ních operačních sálů. Z areálu 
zmizí pavilon CH, bývalá trans-
fúzní stanice a současný vstup – 
bývalé ředitelství. 

Zatímco v Třebíči už vyros-
tl nový pavilon chirurgických 
oborů, v Novém Městě na Mo-
ravě se na nový dětský pavi-
lon teprve těší. Koncem října 
zde byl položen základní ká-
men. „Malí pacienti začnou od-
dělení využívat nejdříve za dva 
roky, kdy by měli stavaři kraj-
skou budovu za více než 71 mi-
lionů dokončit,“ uvedl hejtman 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) 
s tím, že nový novoměstský pa-
vilon pojme 33 lůžek včetně tří 
lůžek intermediální péče, něko-
lik odborných ambulancí, záze-
mí pro děti i jejich doprovod.

 EVA FRUHWIRTOVÁ
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Sucho vs. voda

Martin Hyský (ČSSD), radní 
Kraje Vysočina pro oblast život-
ního prostředí a zemědělství

Suché versus srážkově bohaté roky 
spolu hrají už delší dobu partii, kde 
období bez srážek „na body“ dlou-
hodobě prohrává. Pro obyvatele na-
šeho regionu to v posledních letech 
znamená spíše technické nepříjem-
nosti – když není voda ve studni, 
mnozí vyřeší její absenci otočením 
kohoutku, v nejhorším případě ab-
solvují cestu k cisterně. Už teď ví-
me, že do budoucna se neobejde-
me bez určitých kompromisů, kte-
ré možná nebudou zcela komfortní 
– voda podraží, patrně nebude tolik 
plných bazénů, budeme přinuceni 
lépe hospodařit se zadrženou sráž-
kovou vodou, změní se nekonečně 
dlouhá asfaltová parkoviště, do kra-
jiny se vrátí stromy...

V neposlední řadě voda zna-
mená i práci – práci pro tisíce li-
dí v regionu, které zaměstnává ze-
mědělství, potravinářství, průmysl 
a energetika. Pokud stojíme o do-
stavbu Jaderné elektrárny Duko-
vany, o udržení tolik zohledňova-
né zaměstnanosti nejen na Třebíč-
sku, zachování sociální rovnováhy 
a ekonomické síly regionu, musíme 
mít dostatek kvalitní čisté vody pro 
chladící věže.  Proto Kraj Vysočina 
několik let spolupracuje s energe-
tickou společností ČEZ na projektu 
Čistá řeka Jihlava. S dalšími závě-
ry společného projektu Vás sezná-
míme v dalším čísle novin – mimo-
chodem i na výrobu papíru pro no-
viny je třeba voda.

❚ Hejtman Jiří Běhounek společně s ředitelkou nemocnice Evou Tomášovou, starostou Třebíče a zástupci zhotovitele při slavnostním představení 
nového pavilonu.   FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Brodští studenti 

mají moderní  hřiště

Nové víceúčelové sportovní hři-
ště využívají od letošního škol-
ního roku studenti gymnázia 
v Havlíčkově Brodě. Náklady 
ve výši 6,5 milionu korun uhra-
dil plně ze svého rozpočtu Kraj 
Vysočina, který je zřizovate-
lem školy. Modernizované hři-
ště splňuje potřebné parametry 
pro kvalitní výuku tělesné vý-
chovy. „Ke zdravému životní-
mu stylu patří jednoznačně po-
hyb a k němu musíme studenty 
vést. Nové a krásné hřiště zajis-
té přispěje ještě k větší radosti ze 
sportu,“ míní radní Kraje Vyso-
čina pro oblast školství, mládeže 
a sportu Jana Fialová (ČSSD). 
Původní písková hrací plocha 
byla nahrazena moderním vodo-
propustným tartanem s vyznače-
ným hřištěm pro házenou, volej-
bal, tenis a basketbal. Do prosto-
ru sportoviště se podařilo umístit 
také doskočiště pro skok dale-
ký. „Novinkou je, že dešťová vo-
da je  nyní svedena do retenční 
nádrže a odtud teprve do kanali-
zace,“ vysvětluje náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina Josef Pav-
lík (ANO 2011), který má ve své 
gesci krajské finance a majetek.

Kraj Vysočina v minulých 
letech zrekonstruoval elekt-
roinstalaci a sociální zařízení, 
v současné době dostává nový 
plášť původní budova gymná-
zia, kde by měly práce skončit 
v roce 2019.

S přispěním evropských fon-
dů se v roce 2014 na havlíčkob-
rodském gymnáziu podařilo ote-
vřít také nové badatelské cent-
rum pro výuku přírodovědných 
předmětů.  EVA FRUHWIRTOVÁ

video na 
novinykrajevysocina.cz

zimní dovolená
pěší turistika

výlety s dětmi
koňské stezky

www.kampocesku.cz
Pravou dovolenou zažijete na Vysočině.

Vysočina Krajem mého srdce
Hlasujte v anketě 
Kraj mého srdce 
a rozhodněte 
o vítězi.
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Na kotlíkové dotace nebylo třeba čekat
Kraj Vysočina vyhlásil v září 
2017 druhou vlnu kotlíkových 
dotací. Příjem žádostí byl za-
hájen 20. října. Ministerstvo ži-
votního prostředí přidělilo Kra-
ji Vysočina prostředky pro ko-
nečné žadatele ve výši 230,8 
milionů korun, což by mohlo 
pokrýt až 2 480 výměn. I přes 
velký zájem ze strany žadatelů 
hned po zahájení příjmu žádos-
tí byl k 15. listopadu stále do-
statek prostředků a je tedy stále 
možné žádosti o dotaci podávat. 
„K 15. listopadu zbývalo k do-
čerpání ještě téměř 40 milionů 
korun, jinými slovy ještě bylo 
možné uspokojit téměř 400 ža-
datelů,“ uvedl náměstek hejtma-
na pro oblast regionálního roz-
voje Pavel Pacal (STAN+SNK 
ED). Kraj Vysočina neomezil 

žádným způsobem možnos-
ti předkládání žádostí, občané 
si tedy mohou vybrat, zda vy-
užijí osobní podání, poštu ne-
bo kteroukoli z forem elektro-
nického podání. Bez front, če-
kání, v klidu a s možností kon-
zultace.

Finanční podpora dotační-
ho programu Kotlíkové dotace 
v Kraji Vysočina II. je zamě-
řena na výměnu kotlů 1. a 2. 
emisní třídy na pevná paliva 
s ručním přikládáním v rodin-
ných domech na území celého 
kraje. Peníze bude možné po-
skytnout na pořízení tepelné-
ho čerpadla, plynového kon-
denzačního kotle nebo kotle 
na pevná paliva. Podporu však 
již není možné poskytnout 
na kotel výhradně na uhlí ani 

kombinovaný kotel (uhlí / bio-
masa) s ručním přikládáním.

Kotlíkovou dotaci lze 
získat na výměnu kotlů 
na pevná paliva s ručním 
přikládáním za:
  kotel na pevná paliva – 
kombinovaný uhlí / biomasa 
– automatický (dotace až 75 % 
uznatelných  nákladů akce, nej-
výše však 75 tis. Kč)

  kotel na pevná paliva – vý-
hradně biomasa – ruční (do-
tace až 80 % uznatelných  ná-
kladů akce, nejvýše však 
100 tis. Kč)

  kotel na pevná paliva – vý-
hradně biomasa – automatic-
ký (dotace až 80 % uznatelných  
nákladů akc,e nejvýše však 
120 tis. Kč)

  tepelné čerpadlo (dotace až 
80 % uznatelných  nákladů ak-
ce, nejvýše však 120 tis. Kč)

  kondenzační kotel na zem-
ní plyn (dotace až 75 % uzna-
telných  nákladů akce, nejvýše 
však 95 tis. Kč)
Pokud příjemce realizuje 

v rámci akce výměnu kot-
le na území obce Bystřice 
nad Pernštejnem, území obce 
Humpolec, území obce Pacov, 

území obce Hradec, území ob-
ce Ledeč nad Sázavou, bude 
dotace jednorázově navýšena 
o částku 7 500 Kč.

Dotace bude poskytnuta pou-
ze na ty nové zdroje tepla, které 
jsou zapsány v Seznamu výrob-
ků a technologií, který je veden 
Státním fondem životního pro-
stření ČR na www.svt.sfzp.cz/ 
– označení Kotlíkové dotace – 
2. kolo (67. výzva OPŽP 
od 2017).

Podrobné informace včet-
ně formuláře žádosti a užiteč-
ných odkazů jsou uvedeny na 
www.kr-vysocina.cz/kotliky. 
Své dotazy můžete posílat e-
-mailem na kotliky@kr-vyso-
cina.cz, případně v úředních 
hodinách využít informační te-
lefonní linku 564 602 888. 

❚ Novým automobilem se pyšní dob-
rovolní hasiči v Radňovsi na Žďár-
sku. Dokonce se s ním v rámci Ha-
sičských slavností v Litoměřicích za-
pojili do největší přehlídky hasičské 
techniky v Česku.
 FOTO: ARCHIV SDH RADŇOVES

Hejtman děkuje 
profesionálům 
za nasazení při 

orkánu Herwart 
Profesionální výkony v souvis-
losti s odstraňováním násled-
ků orkánu z konce října před-
vedli všechny složky IZS Kra-
je Vysočina, pracovníci ener-
getických společností, dopravci 
i krajští silničáři. „Všichni pra-
covali v náročných a velmi vy-
pjatých podmínkách, nicmé-
ně se se situací vypořádali nad-
míru profesionálně, stejně jako 
pracovníci sociálních i zdravot-
ních služeb v nepřetržitém pro-
vozu, kteří zajistili bezproblé-
mový chod organizací, a za to 
jim všem patří velký dík,“ ne-
chal se slyšet hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). 

Jen krajští hasiči evidova-
li v pondělí 30. října dopoled-
ne přes 800 výjezdů a tisíce do-
mácností na Vysočině se ocitly 
bez proudu. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Dobrovolní hasiči 
dostanou peníze 

na nová auta
Prozatím 64 obcí z regionu po-
žádalo letos Kraj Vysočina 
o dotaci na pořízení doprav-
ního automobilu do vybave-
ní jednotky dobrovolných hasi-
čů. O krajskou finanční podpo-
ru projevila zájem většina obcí, 
které mají pro letošek schvále-
nou státní dotaci na nákup au-
tomobilu od Ministerstva vni-
tra ČR. Jeho pořízení vychází 
okolo 900 tisíc korun. Zatímco 

ministerstvo poskytne 
maximálně 450 

tisíc, dal-
ších 300 ti-

síc může 
dát Kraj 
Vysoči-
na, kte-
rý tímto 
typem 

dota-
cí navyšu-

je podporu 
jednotek SDH. 

„Krajské zastupitel-
stvo prozatím na tyto účely 
schválilo částku bezmála 19,5 
milionu korun. Přitom se na nás 
může obrátit ještě dalších pět 
obcí, které u ministerstva uspě-
ly,“ uvedl hejtman Kraje Vy-
sočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD) a pro srovnání do-
dal, že v roce 2016 uzavřel kraj 
smlouvu o dotaci na dopravní 
automobil s 55 obcemi v celko-
vé výši 16,3 milionu korun.

„Pro potřeby sboru jsme 
vždy půjčovali vlastní auta, 
a tak jsme podobný dotační ti-
tul dlouho vyhlíželi. Před sed-
mi lety jsme pořídili hasičský 
vozík a teď se nám podle našich 
speciálních požadavků podařilo 
získat i automobil,“ pochvaluje 
si Antonín Habán, velitel JSDH 
Radňoves. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Desetileté partnerství s Ukrajinou
Od roku 2008 trvá spoluprá-
ce Kraje Vysočina se Zakarpat-
skou oblastí Ukrajiny. Rozrůs-
tá se i počet měst regionu, která 
si na východě našla spolupracu-
jící partnery. U příležitosti oslav 
desátého výročí spolupráce po-
depsaly partnerskou smlou-
vu město Třebíč s ukrajinským 
Rachivem a Žďár nad Sázavou 

s městem Chust. „Kraj Vyso-
čina stál na začátku nových 

partnerství, jak budou na-
plněna konkrétními či-
ny, záleží na jejich sa-
mosprávách. Vidím vel-
ké odhodlání si navzájem 

pomoci, a o tom je part-
nerství mezi regiony i měs-

ty,“ říká hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 

Desítky opravených základ-
ních a mateřských škol, moder-
nizované ambulance s novým 
vybavením na ukrajinském ven-
kově, výměny zkušeností me-
zi pracovníky v sociálních služ-
bách, mezi hasiči, i řada stáží 
studentů našich i ukrajinských 
škol, to je jen částečný výčet 
z více než 150 projektů, které 
z této meziregionální spolupráce 
vzešly a na které Kraj Vysočina 

od roku 2008 uvolnil více než 
50 milionů korun. „Spolupráce 
mezi Třebíčí a Rachivem v ob-
lastech zdravotnictví a škol-
ství byla dohodnuta velmi rych-
le a konkrétní pomoc pro letoš-
ní rok je již na cestě,“ potvr-
dil náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina a jeden z iniciátorů 

partnerství mezi městy Pavel Pa-
cal (STAN + SNK ED).

Retrospektiva desetileté spo-
lupráce byla hlavním tématem 
slavnostního večera, který pro 
své partnery uspořádal kon-
cem října Kraj Vysočina v pro-
storách Zámku Třebíč. S městy 
v Zakarpatské oblasti Ukrajiny 

už spolupracují například Jih-
lava (Užhorod) nebo Pelhři-
mov (Mukačevo). V jedná-
ní je budoucí spolupráce měs-
ta Chotěboř s Tjačivem a nové 
partnery v této oblasti hledají 
i Nové Město na Moravě nebo 
Jaroměřice nad Rokytnou.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Poděkování za spolupráci z rukou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka převzal i předseda Zakarpatské 
oblastní rady Mychajlo Mychajlovyč Rivis (vlevo).  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Kraj pomáhá 
podnikatelům 
Od roku 2004 podporuje 
Kraj Vysočina rozvoj malého 
a středního podnikání prostřed-
nictvím grantového programu 
Rozvoj podnikatelů. 

„Každoročně se v něm uchá-
zí o podporu více než sto ma-
lých a středních podnikate-
lů, kteří mají k dispozici cel-
kem 10 milionů s maximální 
částkou dotace na jeden pro-
jekt ve výši 150 000 korun,“ 
upřesňuje náměstek hejtmana 
pro regionální rozvoj Pavel Pa-
cal (STAN+SNK ED). V rám-
ci programu jsou podporová-
ny zejména nákupy výrobních 
zařízení určených k průmyslo-
vé a stavební výrobě, objevu-
jí se žádosti hlavně z oblastí 
zpracování dřeva, kovu, plastů, 
ale i textilu a výroby skla. Řa-
da projektů řeší i nákup staveb-
ních strojů a mechanizace. 

V době ekonomické krize, te-
dy v roce 2008, Kraj Vysočina 
navýšil peníze v tomto progra-
mu. Navíc výzva k předkládá-
ní projektů byla vyhlášená dva-
krát do roka oproti standardní-
mu režimu jedné výzvy ročně. 
„Hlavním přínosem grantové-
ho programu Rozvoj podnika-
telů je zejména stabilizace pod-
nikatelského prostředí pro malé 
a střední podniky v regionech 
s vyšší nezaměstnaností, zvý-
šení jejich konkurenceschop-
nosti díky pořízení nových mo-
derních a často i inovativních 
technologií a v neposlední řa-
dě program motivuje příjem-
ce k zachování již vytvořených 
pracovních míst v regionu,“ 
vyjmenovává náměstek Pacal 
(STAN+SNK ED).

Za dobu trvání programu pod-
pořil Kraj Vysočina 1 107 pro-
jektů. Mezi podni-
katele rozdělil 
134 milionů 
Kč a celko-
vý objem 
zrealizova-
ných pro-
jektů byl 
438 milionů 
Kč. V roce 
2017 podalo žá-
dost o dotaci celkem 114 sub-
jektů, s 82 z nich podepíše kraj 
smlouvu o poskytnutí dotace. 
Typickým podpořeným projek-
tem je podle Pacala například 
nákup kolíkovacího stroje, ole-
povacího stroje či formátovací 
pily pro truhlářskou dílnu zabý-
vající se výrobou nábytku. Tak-
to systematická podpora ma-
lého a středního podnikání je 
na úrovni krajů více méně oje-
dinělá. EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Nácvik evakuace pacientů se začátkem října uskutečnil v Nemocnici 
Havlíčkův Brod.   FOTO: ARCHIV NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD

Krajské nemocnice pořídí dalších 
téměř 200 evakuačních podložek
Jistotu, že se imobilní 
pacienti krajských 
nemocnic a sociálních 
zařízení dostanou při 
krizové situaci včas 
do bezpečí, zajišťují tzv. 
evakuační podložky. 
„Nutnost tento typ zdravotnic-
ké pomůcky využívat potvrdila 
mimořádná situace z listopadu 
2014, kdy Nemocnice Havlíč-
kův Brod řešila anonym o ulo-
žené výbušnině, a přestože šlo 
o planý poplach, musela urych-
leně evakuovat zhruba 300 pa-
cientů a 200 zaměstnanců,“ vy-
světlil hejtman Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD). Vedení Kraje 
Vysočina na situaci rychle za-
reagovalo a odstartovala vý-
znamná finanční podpora náku-
pu těchto více než praktických 
pomůcek. „Ještě do konce le-
tošního roku pořídí všech pět 
krajských nemocnic dohro-
mady 190 evakuačních podlo-
žek. Z krajského rozpočtu jsme 
na ně uvolnili 300 tisíc korun,“ 

informoval náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast 
zdravotnictví Vladimír Novot-
ný (ČSSD) s tím, že v předcho-
zích dvou letech krajské peníze 
podpořily nákup 277 kusů pod-
ložek v celkové pořizovací ceně 
600 tisíc korun.

Evakuačními podložka-
mi jsou dnes vybavena všech-
na lůžka klientů částečně ne-
bo úplně upoutaných 
na lůžko v sociálních 
zařízeních zřizova-
ných Krajem Vyso-
čina. „Tuto pomůc-
ku jsme otestova-
li už v roce 2013, 
kdy jsme jich 
pro potřeby našich 
sociálních zařízení 
nakoupili zhruba 400 
kusů, dnes jich v do-
movech využívají na 600. 
S dalším dovybavením počí-
táme podle zdravotního stavu 
klientů,“ doplnil náměstek hejt-
mana pro oblast sociálních slu-
žeb Pavel Franěk (ANO 2011). 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Hairdresser Open 2017: vlasové kreace 
kadeřníků z celé Evropy ozdobily Jihlavu

Jen hodinu času měla téměř 
čtyřicítka kadeřnic a kadeřní-
ků ze šesti zemí Evropy na to, 
aby ukázala to nejlepší, co umí. 
V krajské Jihlavě se mladí kre-
ativci utkali v mezinárodní ka-
deřnické soutěži Hairdresser 
Open 2017, kterou znovu po pě-
ti letech pořádala za českého 
partnera OA, SZŠ a SOŠS Jihla-
va. Stříhalo, česalo a barvilo se 
ve třech kategoriích. V pánském 
módním střihu byla nejlepší Ra-
kušanka Laura Behamová, téma 
čtvero ročních období vyhrál 
Slovák Patrik Bandy a nejkrás-
nější účes patřil nevěstě Sloven-
ky Viktórie Krnáčové. Domá-
cí si ve všech třech kategoriích 
vyčesali třetí místa. Za pánský 
střih patří bronz jihlavskému Fi-
lipu Komárkovi, variace na té-
ma čtvero ročních období zvlád-
la jako třetí nejlepší Miroslava 

Bartošová ze SPŠ a SOU Pelhři-
mov a poslední medaili za účes 
nevěsty získala Jolana Opatrná 
z OA, SZŠ a SOŠS Jihlava.

„Soutěže tohoto typu při-
nášejí studentům nedocenitel-
né zkušenosti. Otestují si, jak 
dokáží pracovat pod tlakem, 

v časovém limitu, absolvují ná-
ročné přípravy, a nakonec po-
měří síly v mezinárodní konku-
renci. Velký dík patří profesio-
nálům z jihlavské střední školy, 
kteří soutěž skvěle zorganizo-
vali,“ uvedla radní Kraje Vy-
sočina pro oblast školství Jana 
Fialová (ČSSD), která soutěží-
cí v úvodu soutěžního dne při-
šla pozdravit. 

A Kraj Vysočina si nevedl 
vůbec špatně, díky individuál-
ním úspěchům získal celko-
vě skvělé druhé místo. Vítěz-
ství a putovní pohár pro celko-
vé vítěze si nakonec odvezl tým 
z Rakouska a Maďaři skonči-
li třetí. „V příštím roce pojedou 
ti nejlepší kadeřníci z Vysočiny 
do maďarského města Székes-
fehérvár,“ prozradil na závěr ře-
ditel pořádající školy Libor Fa-
sora. MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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❚ Úspěchu v soutěži předchází poctivá příprava. Na dokonalý účes 
mají tvůrci pouhou hodinu. FOTO: ARCHIV OA, SZŠ A SOŠS JIHLAVA

Lékař a historik jsou nově hrdými majiteli 
nejvyššího ocenění Kraje Vysočina

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina – kamennou 
medaili – si z rukou hejtmana Jiřího Běhounka 
převzali v závěru října lékař – emeritní primář 
třebíčské gynekologie Miloš Chmelíček a badatel, 
historik a bývalý archivář Ladislav Vilímek z Jihlavy.

„Nejvyšší ocenění má za cíl 
představit mimořádné osobnos-
ti, ocenit jejich osobní nasazení 
a projevit jim úctu za výsledky 
jejich často celoživotní práce,“ 
uvedl hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) 
s tím, že kromě kamenné medai-
le si další ocenění převzali skle-
něné nebo také dřevěné medaile. 

Nejvyšší ocenění Kraje 
Vysočina – kamenná 
medaile
Miloš Chmelíček, 
1924 Nárameč u Třebíče
Emeritní primář třebíčské gy-
nekologie zavedl na svém pra-
covišti řadu moderních lékař-
ských metod a vychoval mnoho 
svých kolegů.

Ladislav Vilímek, 
1940 Jihlava
Badatel, historik, býva-
lý archivář a popularizátor je 

neúnavným propagátorem his-
torie Jihlavy a regionu. Značné 
úsilí věnoval zejména zmapová-
ní osudů Židů na Jihlavsku.

Nejvyšší ocenění Kraje 
Vysočina – skleněná 
medaile
Stanislav Bernard, 
1955 Opava
Český podnikatel dokázal 
na Vysočině vybudovat pro-
sperující pivovar a uvést na trh 
značku piva, která se stala po-
jmem. Jeho prosazování se me-
zi konkurencí pomohlo vynik-
nout i mnohým dalším malým 
pivovarům.

Zdeněk Dryšl, 
1939 Blansko
Převážnou část své profesní 
a umělecké dráhy spojil s Ho-
ráckým divadlem Jihlava, kte-
ré tři roky vedl. Diváci ho moh-
li vidět ve více než 280 rolích, 

34krát si zahrál ve filmu, i za-
hraničním, nebo vystoupil v te-
levizních pořadech.

 
Dana Fučíková,
1961 Šumperk
Zasloužila se o rozvoj a dobré 
jméno Základní umělecké školy 
v Jihlavě. Pořádá nebo podpo-
ruje charitativní koncerty a vě-
nuje se i vlastní koncertní pě-
vecké činnosti.

 
Alfred Habermann,
1953 Jihlava
Uměleckou stopu uměleckého 
kováře z Vysočiny najdete ne-
jen v regionu, ale po celé České 
republice. Mezi jeho významná 
díla patří například vstupní brá-
na Památníku Bible kralické ne-
bo pamětní kříž na hrobě arcibis-
kupa F. Vaňáka na Svatém Hos-
týně.

 
Beata Rajská, 
1962 Liptovský Mikuláš
Uznávaná módní návrhářka, za-
kladatelka fashion společnosti, 
která pod vlastní značkou tvoří 
už dvacet let. Se svými modely 
dosáhla mnoha uznání i v mezi-
národním měřítku. 

Nejvyšší krajské ocenění – 
dřevěná medaile
Viktor Polášek, 
1997 Nové Město na Moravě
Skokan na lyžích svým vý-
konem zajistil pro Českou 
republiku první titul z juni-
orského mistrovství světa 
po deseti letech. Zřetelným 
způsobem posílil vnímání 
a reputaci Kraje Vysočina ja-
ko střediska především zim-
ních sportů. 

 
Martin Schmied, 
2001 Jihlava
Student jihlavského gymnázia 
prokazuje mimořádný talent 
v oblasti přírodních věd. Vý-
znamným úspěchem je i přes 
mezinárodní konkurenci me-
daile z astronomické olym-
piády. Rád by pokračoval 
ve studiu na matematicko-fy-
zikální fakultě a předem nevy-
lučuje ani kariéru vědce.

 
Jiří Sýkora, 
1995 Třebíč
Atlet-desetibojař sbírá úspě-
chy za své sportovní výko-
ny už pěkných pár let. Letos 
zazářil na mistrovství Evropy 
atletů do 23 let. K jeho nej-
větším úspěchům patří mi-
mo jiné titul juniorského mi-
stra světa v desetiboji 2014 
nebo 25. místo na olympij-
ských hrách v desetiboji v ro-
ce 2016.

Předání nejvyššího ocenění 
Kraje Vysočina se letos v Ho-
ráckém divadle Jihlava usku-
tečnilo po desáté. Kraj Vyso-
čina za tu dobu ocenil 91 osob-
ností. Všechny laureáty připo-
míná letos speciálně vydaná 
krajská publikace.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Firmy darovaly neziskovkám peníze
Na jihlavské Burze filantropie 
získaly 166 000 korun čtyři pro-
jekty od pěti dárců z řad firem. 

Díky tomu si budou moci se-
střičky z Oblastní charity Jihla-
va pořídit nové auto, aby moh-
ly dojíždět pohodlně za svými 
klienty, nebo Centrum pro rodi-
nu a sociální péči zrealizuje více 
vzdělávacích programů v jihlav-
ských školách. Burza filantropie 
je místem, kde se potkávají lidé, 
kteří potřebují pomoc, a zároveň 

ti, kteří chtějí pomáhat. Nezisko-
vé organizace představí své pro-
jekty a firmy jim podle svých 
možností věnují finanční dary. 
„Ukázalo se, že se jedná o ži-
votaschopný projekt, který má 
smysl do budoucna podporo-
vat. Přispívá k rozšíření spolu-
práce neziskového sektoru a fi-
rem,“ zhodnotil náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro ob-
last sociálních věcí Pavel Franěk 
(ANO 2011).  EVA FRUHWIRTOVÁ

Odměna směřuje k nálezci pokladu
Hejtmanství vyplatí čtyřicet 
sedm tisíc korun nálezci stříbr-
ného pokladu. „Velmi si vážíme
přístupu a jednání nálezců. Pro-
to kraj odměňuje objevitele po-
kladu částkou ve výši patnáct 
procent z ceny pokladu,“ uvedl 
hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD).

Před rokem narazili majite-
lé domu na Chotěbořsku při re-
konstrukci na bezmála osm set 
stříbrných mincí z období čtr-
náctého až šestnáctého století. 

Podle Michala Kampa z Mu-
zea Vysočiny Havlíčkův Brod 
pocházely z Dolních Rakous, 
Švýcarska, Slezska a Čech. 
Mince platily například v do-
bě vlády Václava IV. nebo Jiří-
ho z Poděbrad.

„Podobným způsobem už 
Kraj Vysočina vyplatil v mi-
nulosti nálezce pokladů v lo-
kalitách Dolní Čepí nebo Horní 
Rápotice,“ doplnil hejtman Bě-
hounek.

 IVANA JELÍNKOVÁ

❙ Letošní laureáti Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina převzali medaile v Horáckém divadle Jihlava.

Střední školy a odborná 
učiliště se ucházejí o žáky
Během listopadu se střední ško-
ly a učiliště z Kraje Vysočina 
ucházely o další studenty. Žá-
ci devátých tříd základních škol 
mají do konce listopadu mož-
nost přihlásit se na umělecké 
obory a do 1. března 2018 po-
tom na ostatní obory středního 
stupně vzdělávání.

„Střední školy a učiliště se 
představily rodičům a žákům 
vyšších ročníků základních škol 
na přehlídkách po celém Kraji 
Vysočina. Zájemci je měli mož-
nost navštívit v pěti největších 
městech kraje. Přehlídky byly 
všude doplněny ukázkami do-
vedností studentů, kulinářský-
mi prezentacemi nebo módní-
mi přehlídkami. Záměrem bylo 
obohatit a usnadnit rozhodová-
ní o budoucnosti dětí a zároveň 
si užít i trochu zábavy,“ uvedla 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
školství Jana Fialová (ČSSD).  

Poslední burza škol, jak li-
dé přehlídky nazývají, se usku-
tečnila v Jihlavě 10. listopadu 
2017. Představila se na ní ne-
jen zařízení místní, ale i z Ky-
jova, Hranic, Pardubic a dalších 
měst.

Kraj Vysočina se dlouhodo-
bě snaží posilovat zájem mla-
dých lidí o učební obory. Ve vy-
braných oborech nabízí finan-
ční podporu formou stipendií. 
„Možnost požádat si o stipen-
dium mají učni a studenti více 
než dvaceti oborů. Patří mezi ně 
třeba kameník, klempíř, kovář, 

nástrojař nebo obráběč kovů. 
Měsíčně kraj vyplácí podle obo-
ru čtyři sta nebo i sedm set korun 
a prospěchové stipendium činí 
dokonce dva tisíce korun měsíč-
ně,“ uvedla radní Fialová.

Kraj Vysočina provozuje čty-
řicet dva středoškolských zaří-
zení. „Nejúspěšnější žáci bý-
vají každý rok oceňování titu-
lem Talent Vysočiny a Cenou 
hejtmana Vysočiny. Kraj věnu-
je velkou pozornost i volnoča-
sovým aktivitám středoškoláků. 
Letos na ně uvolní dva a půl mi-
lionu korun,“ řekla mluvčí Kra-
je Vysočina Jitka Svatošová.

Další informace najdou rodi-
če i studenti na stránkách kra-
je www.kr-vysocina.cz nebo 
v nově vydané brožuře Střední 
školy zřizované Krajem Vyso-
čina. IVANA JELÍNKOVÁ

❙ Kamenná medaile pro historika Ladislava Vilímka.  FOTO:3X ARCHIV KRAJE VYSOČINA ❙ Kamennou medaili o hmotnosti téměř 10  kg převzal lékař Miloš Chmelíček.

1. termín:
  12. dubna 2018 pro čtyřleté 
obory vzdělání, včetně nástav-
bového studia

  13. dubna 2018 pro obory šes-
tiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:
  16. dubna 2018 pro čtyřleté 
obory vzdělání, včetně nástav-
bového studia

  17. dubna 2018 pro obory šes-
tiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech:

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny 
uvedené obory vzdělání na dny 10. a 11. května 2018.

❚ Studenti vyšších ročníků středních škol představují svoje obory zájem-
cům.  FOTO: IVANA JELÍNKOVÁ

video na 
novinykrajevysocina.cz
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Dobří lidé 
ještě žijí

Čeněk Jůzl, 
krajský 
zastupitel 
(KDU-ČSL)

O naší společ-
nosti se občas říká, že je za-
měřená jen na zisk a ob-
chod. O to víc pak vynikne 
a potěší někdo, kdo se svého 
oprávněného nároku na zisk 
vzdá ve prospěch druhých. 
Mně nedávno jeden takový 
úžasný člověk udělal radost 
v Havlíčkově Brodě. Město 
ve spolupráci s Krajem Vy-
sočina připravuje 3. etapu 
opravu ulice Mírová. Součás-
tí projektu je i retenční nádrž 
pro zadržení dešťovou kana-
lizací. Ta jde ale postavit je-
dině na pozemku, který patřil 
paní Evě Purdy, restituentce, 
žijící už několik desetiletí 
v USA. Bylo náročné se s ní 
spojit, ale když se to podaři-
lo, nestačili jsme žasnout. Ač 
měla za pozemky o rozlo-
ze 15 tisíc metrů čtverečních 
vyčíslenou kupní cenu sko-
ro čtvrt milionu korun, paní 
Purdy je našemu městu daro-
vala s krásným a ušlechtilým 
záměrem. Vzkázala nám to-
tiž, že se citově dál cítí být 
svázána s naší vlastí a naším 
městem. A že nám chce po-
zemek darovat, aby tak moh-
la být se svým městem trva-
le spojena. Velmi si toho vá-
žíme a smekáme. Jaký roz-
díl oproti majitelům, kteří 
šponováním výkupních cen 
svých pozemků blokují cyk-
lostezky, obchvaty, kanaliza-
ce a další veřejně prospěšné 
stavby!

Co bude
Miloš Vystrčil,
krajský 
zastupitel, 
senátor (ODS)

Většina z nás by ráda vědě-
la, co s námi bude, co nás če-
ká. Zkrátka předpovídání bu-
doucnosti bylo ve všech obdo-
bích existence lidstva zajíma-
vé téma. 

Když jsem již tradičně v mě-
síci říjnu absolvoval několik 
setkání se seniory, tak jsem si 
uvědomil, že jednu možnost, 
jak nahlédnout do naší a tím ta-
ké do své vlastní budoucnosti, 
nám dnešní svět poskytuje ka-
ždodenně a zcela zdarma. Stačí 
se totiž jenom podrobněji podí-
vat a seznámit s životem našich 
seniorů. 

Ano, jsem přesvědčen, že 
dnešní život našich maminek, 
tatínků, babiček, dědečků a čím 
dál častěji i prababiček a pradě-
dečků docela dobře a věrohod-
ně napovídá, jak bude za 10, 20, 
30 a více let postaráno o nás. Ji-
nými slovy, jsem přesvědčen, 
že zhruba stejným způsobem 
jak my se dnes dokážeme „po-
starat“ o naše předky, se jed-
nou o nás budou starat naše dě-
ti a vnuci.

No, a protože se pomalu blíží 
konec roku, tedy období, kdy se 
přemýšlí a bilancuje, tak si Vás 
dovolím vyzvat k tomu trochu 
zvláštnímu pohledu do své bu-
doucnosti.

Podívejte se, jak se daří těm 
Vašim seniorům, těm Vašim 
maminkám, tatínkům, babič-
kám, dědečkům, …A zkuste si 
při tom uvědomit, že se vlast-
ně díváte do své budoucnosti. 
Možná že potom začnete někte-
ré věci dělat jinak.

Připomínka 
17. listopadu

Jan Tecl, 
krajský 
zastupitel 
(ODS)

Události 17. listopadu 1989 
a následujících dní mám stá-
le v živé paměti. Před 28 lety 
se definitivně zhroutil komu-
nistický režim, respektive re-
žim jedné strany. Občané chtěli 
a požadovali svobodné volby, 
odchod zkompromitovaných 
politiků, politickou pluralitu, 
nebáli se na statisícových de-
monstracích hlasitě vyjadřo-
vat své názory. Přišla sameto-
vá revoluce a davy oslavova-
ly svobodu, těžce vykoupenou, 
na kterou čekaly čtyřicet let. 
Byl jsem tehdy hrdý na jedno-
tu a odvahu studenstva, které 
dalo 17. listopadu optimistic-
ký nádech. 17. listopad si dlou-
hých 50 let nesl nálepku obrov-
ské krutosti, ve stejný den roku 
1939 proti českým studentům 
v Praze, Brně a v Příbrami kr-
vavě zakročili němečtí nacisté.

Současný kalendář obsahuje 
11 významných dnů a 14 stát-
ních a ostatních svátků. Zatím-
co o uzákonění většiny z nich 
se rozhodovalo relativně hodně 
dávno, 17. listopad, Den boje 
za svobodu a demokracii, je po-
měrně „mladým“ státním svát-
kem.  Ano, je dnem volna, ale 
neměli bychom si ho připomí-
nat doma na gauči! 17. listo-
pad je pro mě dnem národní hr-
dosti a vděku za možnosti, kte-
ré žádná z předchozích generací 
neměla. Važme si naší svobody 
a demokracie a nenechme si ji 
nikdy a nikým vzít.

Na Dukovany 
nově

Marek Nevoral, 
krajský 
zastupitel 
(KSČM) 

Od úterý 15. 8.
2017 bude z důvodu polože-
ní souvislých asfaltových vrstev 
úplně uzavřena komunikace 351 
v úseku Třebíč směr Valeč. Kraj 
za tuto modernizaci v délce té-
měř 11 km zaplatí celkem 95 mi-
lionů korun. Tolik oficiální infor-
mace.

Řidiči se radovali, dopravci já-
sali a firmy si mnuly ruce a chys-
taly asfalt.

Vozovka v celé původní ší-
ři, zbudovaná v hlubokém soci-
alismu, je nyní již odfrézovaná 
a položen nový koberec, leč ni-
koli na původně asi příliš velko-
rysou šířku, ale nepravidelně až 
o 1 m užší.

Přitom silnice 351 je hlavním 
tahem z Třebíče na JE Dukovany. 
Nejezdí tudy jen desítky autobu-
sů a stovky osobních automobilů 
zaměstnanců, ale je to tranzit ná-
kladní dopravy, a to i pro budoucí 
výstavbu nových bloků JE Duko-
vany. A to vůbec nehovořím, že 
je to evakuační trasa.

Máme vytvářet vhodné pod-
mínky obyvatelům i podnikatel-
ské veřejnosti, a to budováním 
a údržbou kvalitní silniční sítě, 
ale toto je s prominutím paskvil 
za téměř 100 milionů korun.

Strhla se nad tímto silná ne-
vole jak v médiích, tak na so-
ciálních sítích a některá vyjádře-
ní jsou opravdu nevhodná, proto 
se nedivím vedení kraje, že jsou 
rozhořčeni nad touto situací.

 Ale zde nejde o nějaké budo-
vání nových silnic, pouze o za-
chování původní šíře této komu-
nikace.

Počasí krajským silničářům přeje, 
na letošní zimu jsou připraveni

Více než 4 500 
kilometrů krajských 
silnic II. a III. třídy, 
ale také komunikace 
I. třídy v majetku 
státu budou v zimě 
udržovat průjezdné 
pracovníci Krajské 
správy a údržby 
silnic Vysočiny.

Ve skladech mají pro tyto úče-
ly připravených 22 tisíc tun so-
li a 65 tisíc tun inertního posy-
pu. Přitom s ohledem na život-
ní prostředí budou solit přes 
1 500 kilometrů silnic. „K dis-
pozici máme 138 sypačů, když 
hodně sněží, pomáhají nám 
soukromníci s traktorovými 
radličkami, nejčastěji na Žďár-
sku,“ informoval výrobní ná-
městek Krajské správy a údrž-
by silnic Vysočiny Julius Jane-
ba. Po Novém roce se krajská 
příspěvková organizace dočká 
obnovy vozového parku. „Vy-
řadí se i třicet let staré stroje, 
které nahradí 21 nových sypa-
čů v hodnotě 95 milionů ko-
run,“ uvedl radní Kraje Vy-
sočina pro oblast dopravy Jan 
Hyliš (ČSSD). Novinkou je ta-
ké fakt, že se krajští silničáři 

na rozdíl od minulé zimy ne-
budou starat o část silnice I/38 
z Jihlavy na Havlíčkův Brod, 
která slouží jako přivaděč 
k dálnici D1. Sjízdnost toho-
to úseku si bude zajišťovat sa-
mo Ředitelství silnic a dálnic. 
„Zimní údržbu ostatních silnic 

I. třídy se nám podařilo vysou-
těžit a krajská správa ji bude 
zajišťovat v následujících os-
mi zimních obdobích,“ doplnil 
Jan Hyliš.

Kromě sněhu a náledí bude 
silničáře na Vysočině zaměst-
návat i odstraňování následků 

orkánu, který se koncem října 
prohnal Vysočinou, vyvracel 
stromy i dopravní značky a ně-
kde kořeny vytržených stromů 
poškodily také vozovku. Uvést 
vše do původního stavu bude 
trvat minimálně do konce zi-
my. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ O průjezdnost silnic v regionu se postará 138 krajských sypačů.  FOTO: ARCHIV KSUSV

Záchranná stanice Pavlov 
dostane podporu i na příští rok

Stanice ochrany fauny Pavlov 
se každý rok postará o stov-
ky zraněných nebo opuštěných 

zvířat. Kraj Vysočina je při-
praven provoz stanice podpo-
řit i v příštím roce. „Z rozpoč-
tu kraje hradíme část provozu 
záchranné stanice zvířat v Pav-
lově. Na rok 2018 je vyhraze-
na stejná částka jako pro letoš-
ní rok – 1,3 milionu korun,“ 
řekl náměstek hejtmana Kra-
je Vysočina Vladimír Novot-
ný (ČSSD). Celkové provoz-
ní náklady záchranné stanice 

se za rok pohybují kolem dvou 
a půl milionu korun.

Záchrannou stanici podporu-
je také Ministerstvo životního 

prostředí, Úřad práce, Lesy Čes-
ké republiky a soukromí dárci. 
V roce 2016 se zařízení postara-
lo o 543 živočichů. „Těší nás, že 
až šedesát procent zvířat se díky 
péči chovatelů vrací zpět do vol-
né přírody. Stanice ochrany fau-
ny Pavlov plní také roli konzul-
tanta a podílí se na vzdělávání,“ 
pochválil činnost pavlovského 
zařízení radní pro oblast životní-
ho prostředí a zemědělství Mar-
tin Hyský (ČSSD).

Pavlovskou stanici řídí už roky 
Zbyšek Karafiát. Příběhy zachrá-
něných zvířat má v živé pamě-
ti. „Letos se k nám dostal ježek 
s velkou ránou na boku způso-
benou kolem auta. Prvotní pro-
gnóza nebyla příliš příznivá, kvů-
li rozsahu poškození tkáně. Díky 
obětavosti naší paní veterinářky 
a dennodenní práci ošetřovatelů 
se podařilo během tří měsíců zra-
nění natolik vyléčit, že byl ježek 
vypuštěn zpět do přírody,“ podě-
lil se o příběh se šťastným kon-
cem Karafiát. IVANA JELÍNKOVÁ

❚ Záchranná stanice ročně zachrání stovky hendikepovaných živočichů.   FOTO: ZBYŠEK KARAFIÁT

Počet přijatých zvířat ve 
stanici Pavlov v jednotlivých 
letech:

2010 .......190
2011.......179
2012.......232
2013.......344

2014.......488
2015.......541
2016.......543

Nejčastější důvody příjmu zvířat v roce 2016:

mláďata  234
zranění dopravou 64
fraktury končetin 34
poškození jiným živočichem 32
vysílení, vyhladovění 20

proniknutí do budovy 19
náraz do překážky 14
popálení el. proudem 17
otrava 5
 ZDROJ: SOF PAVLOV

Ponižující fronty na kotlíkové dotace
Jaromír Kalina, 
krajský zastupi-
tel (KDU-ČSL)

V noci z 19. 
na 20. 10. jsem 

navštívil frontu žadatelů 
o kotlíkové dotace u krajské-
ho úřadu. Na místě jsem z lidí 
ve frontě cítil bezmoc a zou-
falství, a navíc nevěděli, jestli 

i po vystání fronty dotaci do-
stanou. Bylo chladno a chtěl 
jsem jim jít uvařit kafe nebo 
čaj do úřadu, ale elektronic-
ké zajištění mě tam nepustilo. 
Přece není možné, aby v době 
elektronizace například starší 
člověk z Novoměstska musel 
stát v Jihlavě celou noc bez 
možnosti toalety či základ-
ního občerstvení. Když jsem 

se tázal vedení kraje, odpově-
dělo mi, že lidé mohli využít 
elektronického podání žádos-
ti a že se na všechny dostalo. 
Oni to ale nevěděli a hlavně ti 
starší z venkova o tom nevě-
děli nebo to neumí. Když je 
před volbami, tak vedení kra-
je inzercí nešetří. U kotlíko-
vých dotací jsem žádnou větší 
inzerci ve smyslu „Nemusíte 

stát fronty, na všechny se do-
stane“ neviděl. Určitě se dá 
najít řešení, aby se tato ne-
důstojná věc neopakovala. 
Zvlášť v době, kdy je roz-
počet kraje v dobré kondici. 
Uspokojení všech žadatelů 
o lepší kotle by se kraji „vrá-
tilo“ v lepším životním pro-
středí pro konkrétní lidi, kteří 
tady na Vysočině žijí.
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Nový azylový dům v Třebíči 
bude pomáhat rodinám 

Nový Azylový dům pro rodiče 
s dětmi a ženy otevřeli v polo-
vině října v Třebíči. Devate-
náct bytových jednotek s ka-
pacitou 61 lůžek činí toto za-
řízení výjimečným v celém 
Kraji Vysočina. Vedle azylo-
vého domu bude mít v budo-
vě zázemí také Raná péče Tře-
bíč, která odborně podporu-
je rodiny, ve kterých vyrůsta-
jí děti s mentálním, tělesným 
nebo kombinovaným postiže-
ním a děti s poruchami autis-
tického spektra nebo s ohro-
žením ve vývoji. „Nový azy-
lový dům vyšel na třicet devět 

milionů korun, Kraj Vysoči-
na se finančně podílel. Provoz 
azylového domu je financován 
prostřednictvím Individuální-
ho projektu Kraje Vysočina 
z prostředků Evropského so-
ciálního fondu,“ upřesnil ná-
městek pro oblast sociálních 
věci a nestátních neziskových 
organizací Pavel Franěk (ANO 
2011).  Každá bytová jednot-
ka je vybavena toaletou, kou-
pelnou a kuchyňskou linkou, 
dva byty jsou přitom bezbari-
érové. Součástí azylového do-
mu je také herna pro děti, spo-
lečenská místnost, studovna, 

kaple, cvičná kuchyně a ná-
vštěvní místnost. Provozovate-
lem azylového domu pro mat-
ky je Oblastní charita Třebíč. 
„Důvodem výstavby  byla ne-
dostatečná kapacita stávající-
ho azylového domu a také vel-
ká poptávka po nových služ-
bách  jako například  možnost 
ubytovat také otce s dětmi ne-
bo celou rodinu v těžké životní 
situaci,“ doplnil náměstek pro 
regionální rozvoj Pavel Pacal, 
náměstek hejtmana Kraje Vy-
sočina pro regionální rozvoj 
(STAN+SNK ED).
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Bramborový guláš 
s česnekovými výhonky

Nejlepší bramborový guláš 
10. ročníku soutěže O bram-
borovou pochoutku Vysoči-
ny, kterou v říjnu organizova-
la Obchodní akademie a Hote-
lová škola Havlíčkův Brod, 
uvařil Jiří Marynč ze 
SOŠ Jana Tiraye 
z Velké Bíteše. Je-
ho bramborový 
guláš s česneko-
vými výhonky 
a šupinkami an-
glické slaniny si 
dnes připravíme. 

Ingredience na 5 porcí:
  200 g cibule nakrájené 
nadrobno

  50 g sádla
  100 g anglické slaniny 
nakrájené na kostičky

  50 g anglické slaniny nakrá-
jené na plátky

  20 g utřeného česneku
  250 g brambor na kuličky
  100 g brambor nastrouha-
ných najemno

  20 g rajčatového protlaku
  20 g povidel
  40 g hladké mouky
  1 400 g hovězího vývaru
  5 g majoránky, 15 g česneko-
vých výhonků, 0,5 g chilli, 
sůl, pepř

  25 g Crème fraîche (obdoba 
české zakysané smetany)

Postup:
Oloupeme cibuli, česnek 
a brambory. V hrnci rozehřeje-
me sádlo, vsypeme cibuli, kte-
rou opečeme dotmava, přidáme

rajčatový protlak, česnek, po-
vidla, zaprášíme moukou a pa-
prikou, zalijeme vývarem, vsy-
peme nastrouhané brambo-
ry i kuličky brambor, osolíme, 
opepříme a vaříme doměkka. 
Na pánvi zprudka opečeme an-
glickou slaninu a odstavíme. 
Poté z plátků anglické slaniny 
vykrojíme kolečka, která dáme 
vypéct do trouby. Polévku ná-
sledně dochutíme majoránkou, 
česnekem, solí, pepřem a chilli 
a servírujeme na hluboký talíř 
se slzou Crème fraîche, výhon-
ky česneku a šupinkami z ang-
lické slaniny. Nakonec ozdobí-
me nasekanou čerstvou majo-
ránkou. Dobrou chuť!
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

kův Brod
č
y

5 porcí:

kův Brod, 
č ze
ye

í

Tajenku křížovky zasílejte do 11. prosince na e-mailovou adresu: tajenkyNKV@regvyd.cz. Do předmětu elektronické zprávy uveďte „křížovka - Kraj Vysočina“. Tři vylosovaní výherci získají hodnotné 
 věcné ceny z Kraje Vysočina. Znění tajenky z minulého čísla: Sedlická přehrada. Jména výherců zveřejníme v následujícím čísle.  Výherci minulé křížovky: Hana Michalíčková, Milena Bělohradová a Jaroslav 
Pospíchal.  Výhercům blahopřejeme!

Nedaleko města Humpolce je na řece Želivce vybudovaný vodácky slalomový kanál. Patří mezi nejtěžší umělé tratě na světě. Betonové koryto s četný-
mi umělými překážkami zprvu budilo u závodníků hrůzu, a i ostřílení borci se do divokých peřejích pouštěli se strachem. Důvodem byly gumové va-
ky (překážky), které byly rozestavěny v korytě někdy dost nebezpečně a nemilosrdně trestaly každou chybu na trati. Po mnohých úpravách se poda-
řilo uspořádání překážek doladit tak, že i přes velké množství skoků, válců a proudů je trať bezpečná a vodáky stále více vyhledávána. Kanál (znění 
v tajence)  je co do sklonu a délky největší v Evropě.

KŘÍŽOVKA O CENY

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Vysočina Tourism láká turisty na Vysočinu

Že Vysočina je v létě i v zimě 
správným místem, kde strávit 
příjemnou dovolenou, má pro-
střednictvím marketingových 
nástrojů za cíl ukázat jediná 
krajská příspěvková organizace 
působící v oblasti cestovního ru-
chu – Vysočina Tourism. V příš-
tím roce oslaví deset let své-
ho fungování, a tak je na mís-
tě ústy ředitele Tomáše Čihá-
ka představit úspěchy, ale i vize 

organizace, která dlouhodobě 
koordinuje spolupráci partnerů 
v cestovním ruchu na Vysočině 
a systematicky propaguje turis-
tickou nabídku Vysočiny.

Co se z vašeho pohledu za do-
bu existence Vysočina Touri-
sm povedlo?
Za tu dobu si organizace našla 
své nezastupitelné místo na mapě 
cestovního ruchu v ČR. Mezi od-
bornými partnery v ČR i v zahra-
ničí se jedná o respektovanou in-
stituci. Umíme reagovat na změ-
ny a moderní marketingové 
trendy. Vytvořili jsme mobilní tu-
ristickou aplikaci Kraje Vysoči-
na, založili jsme úspěšně fungují-
cí kancelář Vysočina Convention 
Bureau, která propaguje zaříze-
ní s konferenčními prostory, no-
vinkou je Vysočina Film Office, 
která propaguje Vysočinu jako 
atraktivní lokaci pro natáčení fil-
mů, a samozřejmostí je realizace 

nespočtu evropských projektů 
za desítky milionů korun.
Jak bude ve Vysočina Touri-
sm vypadat rok 2018?
Stejně jako předcházející ro-
ky bude opět hektický. Od le-
toška nám běží tři projekty, dva 
z nich s rakouskými partne-
ry. Máme před sebou obrovský 

úkol – zavedení turistické kar-
ty pro návštěvníky a obyvate-
le Vysočiny, plánujeme vytvořit 
úplně nový a atraktivní turistic-
ký portál Vysočiny, a za Vyso-
činu se budeme významně po-
dílet na propagaci celonárodní-
ho marketingového tématu 100 
let založení ČSR.

Co je na Vysočině z vašeho 
pohledu nejlákavější a kam 
v kraji nejraději vyrazíte 
ve volném čase vy?
Pro zahraničního turistu jsou 
lákavé tři památky UNESCO 
a sportovní top akce typu mis-
trovství světa nebo světové po-
háry biatlonu a horských kol. 
Domácí turisty lákáme na pě-
ší turistiku a cykloturistiku, 
v zimě na běžky a samozřej-
mě i na památky a nespočet 
možností pro rodiny s dětmi. 

Pyšníme se i rozsáhlou vyzna-
čenou sítí jezdeckých tras. Já 
osobně mám rád kolo, výle-
ty do přírody s rodinou, a díky 
chalupě na Pelhřimovsku trá-
vím hodině času v okolí Kře-
mešníku. JURAJ ALÁČ

Počet zaměstnanců: 6 stálých 
zaměstnanců
Rozpočet organizace pro rok 
2017: 6 763 000 Kč (bez projek-
tových prostředků)
Realizované projekty 
2017/2018:
  Naplňování národních marke-
tingových témat a zavedení 
turistické karty na Vysočině

  Zlepšení přístupu a propaga-
ce kulturního dědictví v re-
gionech Jižní Čechy-Vysočina-
-Waldviertel-Mühlviertel

  Poznejte kulturní a přírodní 
dědictví příhraničního regionu 
na Evropském zeleném pásu 
podél Železné opony na kole

  Činnost Filmové kanceláře 
Kraje Vysočina v roce 2017

V příštím vydání představíme 
příspěvkovou organizaci z oblas-
ti kultury Muzeum Vysočiny Jih-
lava, které letos slaví 125 let 
od svého vzniku.

❚ Pracovníci Vysočina Tourism zvou návštěvníky Prahy za krásami Vyso-
činy.  ARCHIV VYSOČINA TOURISM, P. O.

❚ Provoz Azylového domu je financován z Individuálního projektu Kraje Vysočina.   FOTO: PETR PALOVČÍK
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❚ Ředitel Vysočina Tourism, p.o., 
Tomáš Čihák
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Uzávěrka příštího čísla je 7. prosince a distribuce plánovaná od 18. prosince. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: 
Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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 akciová společnost

přijme do svého týmu

INŽENÝRY ZÁKAZNICKÉ KVALITY
Požadujeme:   

  SŠ nebo VŠ strojního 
zaměření

  anglický nebo německý 
jazyk

 praxe v oboru vítána  
  znalost technické doku-

mentace
 ochotu dále se vzdělávat

  aktivní přístup k řešení 
problémů

  zodpovědnost, spolehli-
vost

 smysl pro kvalitu
  týmový hráč, časová 

flexibilita
 řidičský průkaz B

KONTROLORY KVALITY A JAKOSTI
Požadujeme:

  SŠ nebo VŠ technického 
směru

  znalost technické doku-
mentace

  práce s měřidly
  aktivní přístup k řešení 

problémů
  ochotu dále se vzdělávat

  flexibilitu, zodpovědnost, 
spolehlivost

 smysl pro kvalitu

JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ A ROZRŮSTAJÍCÍ SE FIRMĚ – 
KONTAKTUJTE NÁS NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., Dr. Zdeněk Pavlovský, Personální ředitel, U Nádraží 1967,393 01  Pelhřimov 
nebo E-mail: zdenek.pavlovsky@agrostroj.cz, Bližší informace na telefonu 565 360 211.

Nabízíme:  nadstandardní mzdové ohodnocení  zajímavou práci v perspektivní firmě  další profesní  rozvoj  
 firemní jazykové kurzy  moderní technologie  zahraniční stáže  závodní stravování  vlastní zdravotní středisko  

 ubytování, bytová výstavba  benefity  nástup dle dohody, firma vítá na dané funkce muže i ženy
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 akciová společnost

přijme ihned nebo dle dohody větší počet zaměstnanců na profese:

LOGISTIK, SKLADNÍK
Požadujeme:

 platný průkaz na vysokozdvižné vozíky
 vzdělání - vyučen

Nabízíme:
 nadstandardní finanční ohodnocení, 
 zajímavou práci v perspektivní firmě, další profesní rozvoj,
 nové technologie, závodní stravování, benefity, 
 vlastní zdravotní středisko,  ubytování, bytová výstavba

Firma vítá na dané profese muže i ženy.  

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., Miloslav Kubiska, vedoucí  
personálního útvaru, U Nádraží 1967, 393 01  Pelhřimov

nebo E-mail - miloslav.kubiska@agrostroj.cz,  
Bližší informace na telefonu 565 360 208. 

JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ 
A ROZRŮSTAJÍCÍ SE FIRMĚ – KONTAKTUJTE NÁS 

NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:                     
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Satelitní dotace! 
Na montáž nové 

paraboly jen za 300
korun nebo naladění 

karet FreeSAT.

VVolejte 778 527 899
www.satelitnizpravodaj.cz
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PRODÁVÁME kabely, vodiče, vypínače a zásuvky, rozvaděče, jističe,  
osvětlení, ventilátory, kabelové žlaby, přepěťové ochrany, …

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

Prodej technických plynů + propan butan.
Balonky + foukání balónků heliem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE: Na Bělidle 5646/5a, Jihlava

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

Otevírací doba: po–pá: 7:00–16:00
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Koupím moto
československé 
výroby

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ …atd.,
v původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní, 

popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku. Tel: 775 623 723
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Uzávěrka příštího čísla je 7. prosince a distribuce plánovaná od 18. prosince. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: 
Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

Specialist in metallurgy
Requirements
• Metallurgical / steel making knowledge
• Related education 
• English language required

• Driving license
• Ability to travel internationally  
• Experience in steel industry is welcome

We offer:
• Above –average salary 
• Notebook, mobile phone 
• Ability to grow in multinational company

Information regarding this vacancy:
Working location:

Type of employment: Full-time work
Start: 

INTECO PTI s.r.o.,
member of Inteco group is looking for Metallurgist
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DANIEL LANDA

4. 11. 2018 
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HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi? 
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

Regionální vydavatelství 
(vydává ) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

I ZKUŠENÉ 
MANAŽERY 
INZERCE!
Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, 

přidejte pár řádek motivačního dopisu  
a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné
obchodní zástupce, inzertní

poradce, manažery inzerce!

Designed by Kues / Freepik
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Hejtman Běhounek vidí v MFDF 
možnou spolupráci s Tchaj-wanem

Jihlava hostila v říjnu už 21. ročník 
Mezinárodního festivalu dokumentárních 
filmů. Celková návštěvnost akce se podobně 
jako v minulém jubilejním roce blížila 
ke čtyřem a půl tisíce akreditovaných 
diváků, které doplnila tisícovka filmových 
profesionálů. Pořadatelé nabídli více 
než tři stovky filmů v osmi kinosálech 
a připravili téměř sto padesát diskuzí.

Jedna z programových sek-
cí festivalu prezentovala dí-
la od tchaj-wanských reži-
sérů a podporoval ji i vel-
vyslanec v České republice 
J. E. Joey Wang. Na festivalo-
vé půdě se s ním sešel hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD). „Navr-
hl jsem pořadatelům festivalu 
a také i panu velvyslanci, aby 
do budoucna zvážili přenese-
ní Ozvěn festivalu více na vý-
chod. Mladí lidé například 
v Tchaj-pej jsou velice aktivní 
a podobnou akci by přivítali,“ 
navrhl hejtman. „A vzhledem 
k tomu, že tchajwanská amba-
sáda chápe Kraj Vysočina ja-
ko svého stěžejního partnera 

při realizaci společných pro-
jektů, nabízí se právě ke spo-
lupráci Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů, který 
má v zahraničí skvělé reno-
mé,“ připojil hejtman.

„Jihlavský festival poklá-
dáme za významnou událost 
vysočinského kulturního ka-
lendáře se širokým nadregio-
nálním i mezinárodním pře-
sahem,“ uvedla náměstkyně 
hejtmana pro oblast kultury, 
památkové péče, cestovního 
ruchu a mezinárodních vzta-
hů Jana Fischerová (ODS).
 Hejtmanství proto podpořilo 
letošní ročník více než milio-
nem korun.

 IVANA JELÍNKOVÁ

Kraj Vysočina, periodický tisk,
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Běžci z Vysočiny nás 
reprezentovali v Číně

Maratonu v čínském městě Yi-
chang, druhém největším měs-
tě partnerské provincie Hubei, 
se zúčastnili sportovci z Vy-
sočiny pod vedením náměst-
ka hejtmana a běžce Pavla Pa-
cala (STAN + SNK ED). Spor-
tovce pozval starosta Yichangu 
při srpnové návštěvě Třebí-
če. Města předloni podepsa-
la memorandum o spolupráci 
a výměně informací v oblasti 

školství, kultury, sportu a eko-
nomiky.

Mezi 20 000 běžci z celé-
ho světa se ti naši rozhodně ne-
ztratili.  Maraton si zaběhl ne-
vidomý Ondřej Zmeškal s tra-
sérem Tomášem Nechvátalem, 
půlmaraton absolvoval Pavel 
Pacal, trenér atletů Jiří Března 
a triatlonistka Radka Březnová. 
Ta obsadila 5. místo v kategorii 
žen. Před běžeckým závodem 

se sportovci setkali se zástupci 
odboru pro sport a mezinárodní 
spolupráci. Navštívili Tianwen 
International School, jejíž žáci 
byli letos v Třebíč v rámci vý-
měnného pobytu. Vedle skvě-
lého pocitu úžasné reprezenta-
ce Kraje Vysočina v Číně při-
vezla delegace také ocenění pro 
Pavla Pacala za podporu rozvo-
je vzájemných vztahů a partner-
ství mezi městy. EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Čínský závod běželi sportovci nejen z Číny, ale také z Austrálie, USA, Japonska a také České republiky.
    FOTO: PAVEL PACAL

Blíží se dětská zimní olympiáda 
Výprava více než sta mladých 
sportovců a trenérů z Kraje Vy-
sočina se chystá na další ročník 
Zimní olympiády dětí a mláde-
že. V této sezóně tradiční pod-
nik hostí Pardubický kraj a bo-
je začnou 28. ledna příštího ro-
ku. „Velké naděje vkládáme 
do biatlonových disciplín, ta-
ké do běžeckého lyžování ne-
bo rychlobruslení,“ řekla rad-
ní Kraje Vysočina pro oblast 

školství, mládeže a sportu Jana 
Fialová (ČSSD). „V minulých 
letech zabodovali i mladí hoke-
jisté,“ dodala radní.

Program zahajovacího cere-
moniálu v pardubické Tipsport 
areně je zatím tajný. Známé ne-
ní ani jméno vlajkonoše Kraje 
Vysočina. V posledních dvou 
ročnících zimních olympiád ob-
sadili reprezentanti z Kraje Vy-
sočina 4. a 10. místo. V roce 

2018 se o medaile bude ucházet 
devadesát dva sportovců z naše-
ho kraje, které doprovodí skupi-
na dvaatřiceti trenérů. „Mladým 
sportovcům držíme palce. Cí-
lem zimní olympiády mládeže 
ale nejsou jednotlivá vítězství 
ani celkové umístění. Důleži-
tá je možnost získat zkušenosti 
z velké sportovní akce,“ zakon-
čila Jana Fialová. 

 IVANA JELÍNKOVÁ

Jihlavský Axis cup 
přinesl nový český 

rekord Svěcené
Za mezinárodní účasti plav-
ců z Rakouska, Maďarska, Lit-
vy a Indie se na začátku listo-
padu závodilo v jihlavském ba-
zénu. Juniorka Lucie Svěcená 
v něm hned dvakrát překonala 
vlastní rekord na trati 50 metrů 
motýlek. Šestnáctiletá závodni-
ce finálový závod dokončila za 
26 sekund a 52 setin, a přepsa-
la tím dorostenecký i juniorský 
český rekord.

Z reprezentantů domácího 
klubu si Tereza Horáková vy-
plavala pět medailí, zlato brala 
i Alena Nývltová a také smíšená 
štafeta ve složení Adam Sauber, 
Tereza Horáková, Tereza Du-
choslavová a Jaroslav Netolický. 
Další medaile do domácí sbírky 
přidali ještě Adam Sauber a Te-
reza Duchoslavová v individuál-
ních závodech. IVANA JELÍNKOVÁ

Cestář z Vysočiny 
vyhrál rodeo

Stanislav Váňa z Krajské sprá-
vy a údržby silnic Vysočiny byl 
nejúspěšnějším řidičem 12. roč-
níku Dnů slovenských cestá-
řů, který v polovině října hos-
tila obec Patince. Součástí pro-
gramu bylo cestářské rodeo, 
ve kterém poměřovali síly ři-
diči sypačů v jízdě zručnosti. 
V konkurenci devatenácti fina-
listů z obou zemí byl nejlep-
ší cestář z Vysočiny, který po-
razil s rozdílem několika cen-
ných vteřin slovenského favo-
rita Romana Klímu a převzal si 
vítěznou trofej v podobě volan-
tu. Odborná část setkání se vě-
novala možnosti získávání fi-
nančních prostředků z evrop-
ských fondů na rozvoj silniční 
sítě a správu a údržbu silničních 
komunikací.  MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ V Horáckém divadle Jihlava se udělovaly ceny Horác. Z inscenací diváci 
vybrali hru bratří Mrštíků Rok na vsi, nejlepší výpravu má podle nich 
muzikál Adéla ještě nevečeřela. Nejoblíbenějším hercem se stal Fran-
tišek Mitáš a v ženské kategorii zvítězila Tereza Votavová. Udílení cen 
bylo letos poprvé spojeno s akcí Noc divadel. Na snímku oceněný herec 
František Mitáš.   FOTO: IVANA JELÍNKOVÁ

Na divadelních prknech se 
udílely ceny Horác

❚ Podporu rozšíření festivalu s výkonnou ředitelkou MFDF Katarinou Ho-
lubcovou konzultovali zástupci  Kraje Vysočina Jana Fischerová a Vladi-
mír Novotný.    FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Omluva
Redakce novin Kraj Vysočina se omlouvá Bohumíru Hutařovi, předsedovi ZD Hro-
tovice, i čtenářům za chybně přetištěný text ankety v zářijovém vydání. Veškeré 
jednotky produkce živočišné výroby měly být uvedeny v tunách nikoli v tisících tu-
nách. REDAKCE

Záměrem Kraje Vysočina je ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností 
integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve 
spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. 
Podporu má i od Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských 
asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.

Schválené Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina 
za společenskou odpovědnost najdete na www.kr-vysocina.cz/odpovednost.

Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2018. Hodnoceny jsou zejména výsledky dosaže-
né v roce 2017. Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umís-
těny na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz/odpovednost.

Konzultovat záležitosti týkající se způsobu vyplnění dotazníků je možné na těchto kontakt-
ních spojeních:
   Ing. Julie Borovcová, specialistka pro CSR, Česká společnost pro jakost, Národní středisko 
podpory kvality, tel.: 221 082 237, 602 635 769, e-mail: borovcova@csq.cz,

  Jana Činčárová, úřednice na úseku výchovy a vzdělávání, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

Nový web 
láká filmaře 

Příspěvková organizace 
Vysočina Tourism spusti-
la nové webové stránky na 
adrese www.filmvysocina.cz. 
„Uvědomujeme si, co našemu 
kraji mohou přinést filmové 
štáby. Proto jsme zřídili Vy-
sočina Film Office, který by 
měl filmařům nabízet servis 
a podporu,“ vyjádřila náměst-
kyně hejtmana pro oblast ces-
tovního ruchu Jana Fischero-
vá (ODS).

Služby nové kanceláře a web 
by měly pomoci maximalizo-
vat přínos filmového průmys-
lu pro Kraj Vysočina. „Přijí-
máme dotazy ze strany filmo-
vých tvůrců, zprostředková-
váme kontakt s regionálními 
partnery a snažíme se Vysoči-
nu propagovat jako film frien-
dly destinaci,“ doplnila Klára 
Čechová, která má Vysočina 
Film Office na starosti.

„Vysočina je výjimečně fo-
togenický kraj. Přírodu, ves-
ničky i památky v našem kra-
ji považuji za mimořádně po-
hledné. Věřím, že tyhle před-
nosti budou rádi využívat 
filmaři a místní lidé z toho 
budou mít prospěch,“ uzavře-
la náměstkyně Fischerová.

  IVANA JELÍNKOVÁ

Ocenění pro úřad
Kraj Vysočina byl opětovně vy-
hlášen Podnikem podporujícím 
zdraví nejvyššího stupně. 

Systematické podpoře se za-
čal úřad v této oblasti věnovat 
od roku 2007.

„Lidé jsou nejvýznamněj-
ším prvkem fungování úřa-
dů i podniků. Uvědomujeme 
si to, a proto podporujeme ak-
tivity a opatření, která upev-
ňují zdraví, rozšiřují znalos-
ti v prevenci úrazů a nemocí 
a vedou ke slaďování osobního 
a pracovního života a uplatňo-
vání rovných příležitostí za-
městnanců Kraje Vysočina za-
řazených do krajského úřa-
du,“ popsal ředitel Krajského 
úřadu Kraje Vysočina Zdeněk 
Kadlec.  EVA FRUHWIRTOVÁ


