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Velké oslavy 100. výročí vzniku republiky odstar-
tovaly 15. května netradičním soudobým piknikem 
s názvem Proletí 100LETÍ v areálu staré nemoc-
nice v Jihlavě.

Nechyběla skvělá muzika, dob-
ré jídlo a pití i program pro 
malé návštěvníky. Organizá-
toři věří, že piknikovou lou-
ku budou lidé využívat celé lé-
to až do vyvrcholení zářijových 
oslav. Vznikla zde  instalace, je-
jíž součástí je dvacet pět vlajek, 
které představují existenci sa-
motné České republiky.  Upro-
střed se nachází speciální gril 
ve tvaru původní hranice Čes-
koslovenska z roku 1918. Jeho 
autorem je Petr Píša, který ta-
ké celým odpolednem prováděl.  
„Oslavy napříč celým krajem 
mají lidem připomenout na-
ši historii. Důvodem k vyvěšo-
vání českých vlajek nemusí být 
jenom vítězství v hokeji, ale ta-
ké různé svátky spojené s naší 
minulostí,“ připomněl hejtman 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Kraj Vysočina spolu se všemi 
okresními městy připravil ori-
ginální program, který budou 
moci prožít návštěvníci pěti vy-
braných tradičních akcí. Vese-
lí a oslavy budou pokračovat 
v Pelhřimově, Žďáru nad Sáza-
vou, Třebíči, Havlíčkově Bro-
dě a vyvrcholí v sobotu 15. zá-
ří celodenním velkolepým retro 
programem na Masarykově ná-
městí v Jihlavě.

Oslavy 100 let od založení 
první republiky si užije 
celá Vyso ina
Putování po Vysočině za-
čne v Pelhřimově na oblíbe-
ném Festivalu rekordů a kurio-
zit v pátek 8. června. Účastníci 
vytvoří největší českou vlajku 
a stejně jako na dalších „sto-
letých“ místech po celé Vyso-
čině bude k vidění jedinečná 

akrobatická show s pyrotech-
nickými efekty. Ta se v sobotu 
9. června přesune do Žďáru nad 
Sázavou na tradiční červno-
vou akci – Den Žďáru. Společ-
ná pouť bude pokračovat v po-
lovině srpna v Třebíči na Slav-
nostech tří kápí – historické 
oslavě zápisu třebíčských pa-
mátek na seznam UNESCO. 
Týden před vyvrcholením slav-
ností v krajském městě se po-
myslné pozvání i akrobati pře-
sunou do Havlíčkova Bro-
du na slavnostní zahájení Dnů 

evropského dědictví a 15. zá-
ří se jihlavské Masarykovo ná-
městí promění ve velké jeviš-
tě, na kterém se odehraje uply-
nulých sto let. Bude to divadlo 
se vším všudy, se světelnými 
i zvukovými efekty, nebude 
chybět narozeninový dort, ob-
ří státní vlajka a překvapení na-
konec.

Spole ný krajský strom jako 
symbol s mnoha významy
Veškeré narozeninové osla-
vy 100 let republiky na Vyso-
čině se doslova „obtisknou“ 
do jednoho symbolu – společ-
ného krajského stromu. Stromu 
s hlubokými historickými koře-
ny, stromu nesoucího v koruně 

odkaz a paměť, stromu, který je 
silný, zdravý a košatý tak moc 
jako lidé, které reprezentuje 
a jejichž je symbolem. Při pu-
tování Vysočinou zanechají or-
ganizátoři v každém městě část 
stromu. Děti se postarají o jeho 
výzdobu. Všechny části se pak 
svezou 15. září do Jihlavy, kde 
se spojí do jednoho společného 
stromu.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

STRANA 3
Nové sanitky nahradí staré vozy

STRANA I
Hospoda ení populárn  – 
speciální p íloha

STRANA 2
Kraj Vyso ina navštívili 
velvyslanci n kolika zemí 

ÚVODNÍ SLOVO

Páte ní silnice

Jan Hyliš, radní Kraje 
Vysočina pro oblast dopravy
a silničního hospodářství 
(ČSSD) 

Kraj Vysočina má ve svém 
vlastnictví a udržuje více než 
4,5 tisíce km silnic II. a III. tříd. 
Jen pro zajímavost, je to téměř 
stejná délka jako dvakrát hra-
nice České republiky. Člověk 
tu a tam potřebuje čísla a hod-
noty k něčemu přirovnat, aby si 
uvědomil jejich rozsah a srov-
nal si měřítka. Do údržby, mo-
dernizace a oprav silniční sítě je 
jen na Vysočině ročně investo-
váno více než 1,1 miliardy ko-
run – krajských, státních a stále 
ještě také evropských. A v plné 
stavební sezóně je to ve všech 
koutech regionu vidět. Fakt, že 
řidiči a občané musí snášet do-
pravní omezení, hlídat si pře-
chodné dopravní značení a po-
znávat i jiné cesty po kraji, je 
ve výsledku odměněn novou 
a bezpečnější komunikací.

Český národ má zvláštní ná-
turu, alespoň ve vztahu k opra-
vám a vzniklým komplika-
cím na silnicích. Na jedné stra-
ně chceme silnice opravené 
„na černo“ a na druhé straně si 
stěžujeme na komplikace s uza-
vírkami při jejich opravách. 
Chápu, že uzavírek je spousta, 
mnohé vaši cestu prodlouží, ale 
než vám tahle skutečnost udě-
lá další vrásku na čele, zkuste 
to brát z té lepší stránky, každá 
stavba jednou skončí a na vás 
bude čekat opravená silnice.

Slibuji, že letos opravíme sil-
nice v regionu opět za téměř 
miliardu korun, takže staveb-
ní firmy na svých cestách urči-
tě potkáte. Děkuji všem řidičům 
i cestujícím za trpělivost a přeji 
bezpečné dojetí do cíle.

 Oslavy vzniku eskoslovenské republiky za aly v Jihlav  a pokra ovat budou v dalších m stech Vyso iny.  FOTO: LIBOR BLAŽEK

video na 
novinykrajevysocina.cz

Proletí
  100letí

Stoletá
republika?

Nepůjde to
bez publika!

 8. 6. Pelhřimov – Festival 
  rekordů a kuriozit
 9. 6. Žďár nad Sázavou 
  – Den Žďáru
  info www.kr-vysocina.cz 

                      Do Vašeho města 
    zavítá skupina akrobatů, 
          vyslanců  Kraje Vysočina 
       přivážejících zvěsti o velkých 
 oslavách sta let naší republiky, 
         magické osmičce 
              a tajuplném stromu!

Vyso inou na kole

6. 7. JIHLAVA – KAMENICE NAD LIPOU
7. 7.  KAMENICE NAD LIPOU – HUMPOLEC
8. 7.  HUMPOLEC – LEDE  NAD SÁZAVOU
9. 7. LEDE  NAD SÁZAVOU – CHOT BO
10. 7.  CHOT BO  – NOVÉ M STO NA MORAV
11. 7.  NOVÉ M STO NA MORAV  – VELKÁ BÍTEŠ
12. 7.  VELKÁ BÍTEŠ – T EBÍ
13. 7.  T EBÍ  – DALEŠICE 

www.vysocinounakole.cz
www.facebook.com/
vysocinounakole

Internetová 
bezpe nost a další 
položky rozpo tu

Kraj Vysočina vynakládá roč-
ně jednotky milionů korun 
na zajištění kybernetické bez-
pečnosti. S ohledem na cha-
rakter informací, které kraj 
i jím zřizované organizace – 
nemocnice, školy, ústavy, mu-
zea – uchovávají a se kterými 
pracují, je třeb, abychom byli 
připraveni na zvyšující se tech-
niky útoků a aktivně přistupo-
vali právě k investicím do za-
bezpečení. V případě Kra-
je Vysočina nejde jen o pravi-
delnou modernizaci použitého 
vybavení nebo školení týmu 
zodpovědného za internetovou 
bezpečnost, ale například ta-
ké o tzv. penetrační testy, kte-
ré mohou úřadu pomoci najít 
kritická místa případného na-
padení. Agendu kybernetické 
bezpečnosti má na krajském 
úřadě od roku 2015 na starost 
bezpečnostní analytik. V mi-
nulých dvou letech byla pod je-
ho dohledem učiněna rozsáhlá 
opatření zahrnující především 
zavedení systému řízení bez-
pečnosti informací a rizik, ří-
zení přístupu osob k zásadním 
informacím, která byla zavr-
šena úspěšnou certifikací Kra-
je Vysočina na standard ISO 
270001. Investice do zabezpe-
čení IT infrastruktury jsou ob-
rovské a nejde o jednorázo-
vé položky, proto se kyberne-
tická bezpečnost stává jednou 
z pravidelných položek kraj-
ského rozpočtu. Více o dalších 
kapitolách krajského rozpočtu 
a výsledcích krajském hospo-
daření přinášíme ve speciální 
příloze tohoto čísla novin Kraj 
Vysočina.

 JITKA SVATOŠOVÁ

Za aly velké oslavy stého výro í
vzniku eskoslovenska

Bu te u toho, až se ve vašem 
m st  bude psát za átek his-
torie nového století eské re-
publiky, protože platí: Stole-
tá republika? Nep jde to bez 
publika!

Snazší pé e 
o blízkou osobu 

Od července letošního roku zač-
ne platit dlouhodobé ošetřovné. 
Zaměstnavatelé tak budou muset 
umožnit zaměstnancům pečovat 
o blízkou osobu, a to až 90 dnů. Pe-
čujícím bude z nemocenského po-
jištění vyplácena částka, která čás-
tečně nahradí ušlou mzdu. Nárok 
na ošetřovné vznikne po hospitali-
zaci ošetřované osoby a rozhodnutí 
lékaře. „Zavedení dlouhodobé péče 
pro nás přišlo jako na zavolanou, 
protože jsme v zastupitelstvu kra-
je prosadili zvýšenou podporu do-
mácí paliativní a hospicové péče, 
abychom umožnili našim obyvate-
lům prožívat poslední chvíle živo-
ta v kruhu rodiny,“ uvedl náměstek 
pro sociální oblast Pavel Franěk 
(ANO 2011).  Kraj Vysočina také 
podporuje vznik a fungování týmů 
mobilní specializované paliativní 
péče, jejichž pracovníci jsou k dis-
pozici 24 hodin denně a pomohou 
umírajícím přímo u nich doma. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

O K R E S  J I H L AVA
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Na modernizaci 
školního vybavení 

p jdou miliony korun

Do projektu Učíme se ze ži-
vota pro život s rozpočtem té-
měř 83 milionů korun je zapo-
jeno 31 základních škol a  33 
středních škol. Díky těmto pe-
nězům si školy v následujících 
letech nakoupí zajímavé vyba-
vení na podporu rozvoje schop-
ností a dovedností žáků. Napří-
klad stavebnice Merkur, Teifoc 
nebo Lego, ale také  brýle pro 
virtuální realitu, měřící sady, 
stavebnice pro základní výuku 
robotiky a žáci vyšších ročníků 
pak využijí 3D tiskárny. 

„Podporu obdrží i vedení ško-
ly, projekt s vizí otevřené školy 
nezapomíná na rodiče, zřizova-
tele a veřejnost, kteří by se pro-
střednictvím projektu měli do-
zvědět více o tom, jak výuka 
probíhá, co je možné udělat pro 
to, aby byla výuka zajímavější, 
přitažlivější, informace spíše na-
bízela a vzbudila v žácích jejich 
přirozenou zvědavost a v koneč-
ném důsledku všemi prostřed-
ky rozvíjela jejich osobnost,“ 
přibližuje radní Kraje Vysočina 
pro oblast školství Jana Fialová 
(ČSSD). Projekt navazuje na vý-
stupy Krajského akčního plá-
nu rozvoje vzdělávání a je hra-
zen z Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání, stát-
ního rozpočtu a rozpočtu Kraje 
Vysočina. EVA FRUHWIRTOVÁ

Jihlavská nemocnice 
se ujme provozu 

protialkoholní stanice
Krajská Nemocnice Jihlava pře-
vezme od 1. listopadu letošního 
roku provoz protialkoholní zá-
chytné stanice Kraje Vysočina. 
Služby města Jihlavy, které do-
sud záchytku v krajském městě 
provozovaly, znovu podaly vý-
pověď ze smlouvy o provozová-
ní tohoto zařízení a vedení Kra-
je Vysočina se rozhodlo posta-
vit nové zařízení, o které se bu-
de starat krajská příspěvková 
organizace.

„Na případnou změnu provo-
zovatele jsme byli připraveni, 
teď je důležité domluvit bezpro-
blémové převzetí provozu. Počí-
táme s tím, že využijeme nejen 
mobiliář, ale ponecháme si i stá-
vající zaměstnance. Pokud tedy 
oni sami budou mít zájem pře-
jít pod nás,“ informoval náměs-
tek hejtmana pro oblast zdravot-
nictví Vladimír Novotný (ČSSD) 
s tím, že jde o profesionální zdra-
votnické pracovníky, jejichž zku-
šenosti kraj velmi rád využije. 

Nedávno vydaná vyhláška Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR klade 
vyšší nároky na vybavení, perso-
nál i stavební dispozice záchytek. 
Proto hejtmanství řeší nové záze-
mí, které vyroste na pozemcích 
kraje v areálu jihlavské nemoc-
nice. „Novou dvoupodlažní bu-
dovu bude tvořit unikátní sestava 
obytných kontejnerů. Veškeré ná-
klady spojené se stavbou i vyba-
vením budeme hradit z krajského 
rozpočtu,“ doplnil na závěr ná-
městek hejtmana pro oblast eko-
nomiky a majetku Martin Kukla 
(ANO 2011). MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Pozor, sysel! 
Vysočina má novou dopravní 
značku u Mohelna. Jako jediný 
region v zemi používá od května 
oficiálně schválenou novou do-
pravní značku. Výstraha Pozor, 
sysel! v sousedství Mohelenské 
hadcové stepi na Třebíčsku upo-
zorňuje řidiče na výskyt těchto 
hlodavců, kteří v současnosti pa-
tří mezi kriticky ohrožené druhy. 

„Právě v této oblasti totiž žije 
velká kolonie syslů, čítající až 80 
jedinců. V době od května do zá-
ří jsou syslové velice aktivní a při 
migraci za potravou je ohrožu-
jí projíždějící vozidla na silnici 
mezi Mohelnem a stejnojmen-
nou vodní nádrží,“ vysvětlil rad-
ní Kraje Vysočina pro oblast ži-
votního prostředí a zemědělství 
Martin Hyský (ČSSD). 

Řidiče v této unikátní přírod-
ní lokalitě bude značka k větší 
pozornosti nabádat do konce zá-
ří, kdy se zvířata uloží k zimní-
mu spánku. Poté jediná schvá-
lená značka tohoto druhu v Čes-
ké republice od silnice na půl ro-
ku zmizí.

Sysel obecný patří mezi kritic-
ky ohrožené druhy. Řadu let je mu 

věnována cílená podpora v rámci 
záchranného programu. Na Vy-
sočině se však syslí populaci da-
ří. „Ještě v roce 2000 bylo na Mo-
helně zjištěno přibližně 20 jedin-
ců, v roce 2016 už jich ochrán-
ci přírody napočítali téměř 100, 
dnes kolonie čítá osm desítek 
kusů,“ informovala na závěr ve-
doucí odboru životního prostře-
dí a zemědělství krajského úřadu 
Eva Horná. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

 Francouzský velvyslanec Roland Galharague navštívil Jadernou elektrárnu Dukovany. 
 FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Velvyslanci na Vyso in

Minulý měsíc byl 
opravdu bohatý 
na návštěvy velvy-
slanců. Na Vysočinu 
zavítali hned čtyři. 

Partnerství škol, přeshraniční 
spolupráce záchranných služeb 
i hledání cest k podpoře výuky 
německého a českého jazyka 
v příhraničních oblastech by-
ly jedny z témat návštěvy Iva-
ny Červenkové, velvyslanky-
ně České republiky v Rakous-
ku. Její Excelence v Jihlavě 
obdivovala práci jihlavských 

studentů, kteří za použití mik-
roskopu a fotoaparátu vytvoři-
li umělecká díla.

ína i Francie se zajímala 
o dostavbu 5. bloku 
jaderné elektrárny
Velvyslankyně Čínské lidové re-
publiky J. E. Ma Keqing se při 
setkání s krajskou radou zajíma-
la zejména o konkrétní výstu-
py partnerství Kraje Vysočina 
a čínské provincie Hubei, o vzá-
jemnou spolupráci v podnika-
telské sféře,  možnosti výměn-
ných stáží vysokoškolských stu-
dentů a také o přípravu výstavby 

nového jaderného bloku v Du-
kovanech.  „Vzájemná spoluprá-
ce se slibně rozvíjí také v oblas-
ti zdravotnictví. Před dvěma lety 
absolvovali dva lékaři z Nemoc-
nice tradiční čínské medicíny 
ve Wuhanu tříměsíční stáž v jih-
lavské nemocnici, kde se zají-
mali zejména o fungování emer-
gency. Letos na podzim naopak 
vyšle Nemocnice Jihlava svého 
lékaře načerpat znalosti o tra-
diční čínské medicíně do part-
nerské nemocnice ve Wuhanu,“ 
přiblížil spolupráci obou regio-
nů hejtman Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). 

Koncem dubna zavítal 
do Kraje Vysočina francouz-
ský velvyslanec Roland Galha-
rague. V Jihlavě se setkal s ve-
dením kraje, v Třebíči pak na-
vštívil gymnázium i tamní ho-
telovou školu. Velký prostor byl 
věnován otázkám budoucí do-
stavby 5. bloku Jaderné elek-
trárny Dukovany, který by měl 
okolo roku 2035 nahradit stáva-
jící kapacity elektrárny. Právě 
o tom diskutoval Roland Galha-
rague se zástupci Energetické-
ho Třebíčska a také vedením 
dukovanské elektrárny. Velvy-
slanec kromě jiného podpořil 
i další působení francouzského 
lektora na vybraných krajských 
středních školách.

Vyso ina možná obnoví 
spolupráci s italským 
regionem
Sérii návštěv zakončil velvysla-
nec Italské republiky  J. E. Al-
da Amati.  Došlo na téma oži-
vení partnerské spolupráce 
s regionem Friuli Venezia Gi-
ulia, na nabídku výměny gas-
tronomických zkušeností žá-
ků na středních školách nebo 
na uspořádání přehlídky ital-
ského filmu na Vysočině. Aldo 
Amati si stihl prohlédnout Telč 
včetně jejího univerzitního cen-
tra, Střední uměleckoprůmyslo-
vou školu v Heleníně, setkat se 
s podnikateli, navštívit třešťský 
oděvní podnik Vývoj a designo-
vé centrum sklárny Janštejn.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Dobrovolníci v akci istá Vyso ina uklidili 
na ja e t i tisíce kilometr  silnic

Zapojení dobrovolníci 
akce Čistá Vysočina 
každoročně s pří-
chodem jara zbavují 
Vysočinu desítek tun 
odpadků – letos přírodě 
uhlehčili od dalších tun 
odpadu.
Odpadky zmizely z okolí cel-
kem 2 869 kilometrů silnic – I., 
II. i III. tříd – odvážela je zdar-
ma Krajská správa a údržba sil-
nic Vysočiny.

„Data každoročně získává-
me z mapy, do které jsou prů-
běžně pomocí aplikace GIS za-
značovány úseky, které dobro-
volníci uvedou při přihlášení,“ 
osvětlil radní pro oblast země-
dělství a politik projektu Zdravý 
Kraj Vysočina a MA21, v rámci 

kterého kraj akci realizuje, Mar-
tin Hyský (ČSSD) s tím, že se 
letos podařilo uklidit o 20 kilo-
metrů komunikací více než loni.

Na čistší okolí silnic se mo-
hou těšit především řidiči 
na Havlíčkobrodsku a Žďársku, 
kde se uklidilo bezmála 666, re-
spektive téměř 680 kilometrů. 
„Během dubna vyrazilo do te-
rénu na 22 tisíc lidí, kteří svou 
osobní účastí na 10. ročníku ak-
ce přispěli ke zlepšení našeho 
společného životního prostře-
dí, a za to jim, stejně jako kon-
taktním osobám na pověřených 
obcích i spolupracujícím orga-
nizacím, patří velký dík,“ dopl-
nil na závěr radní Martin Hyský 
a připomněl, že vloni od silnic 
zmizelo 82 tun odpadků.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ 

Zkušenosti i zru nost prezentovali 
st edoškoláci z Vyso iny v Nit e

Jak se studuje na Vysočině, při-
jeli do partnerského Nitranské-
ho samosprávného kraje uká-
zat studenti třinácti krajských 
středních škol. V závěru dubna 
stejně jako v minulých letech 
a za doprovodu krajské rad-
ní pro oblast školství, mládeže 
a sportu Jany Fialové prezento-
vali studium na Vysočině na ve-
letrhu vzdělávání Slovenské re-
publiky Mladý tvorca. 

Veletrh tradičně hostí největší 
slovenské výstaviště Agrokom-
plex v  Nitře, zavítají na něj tisíce 
mladých lidí, ale i firem a speci-
alizovaných agentur a nechybí 
ani speciální ocenění nejšikov-
nějších studentů, například ceny 

hejtmana Kraje Vysočina Jiří-
ho Běhounka. „Za výrobek Ai-
rQuality on Budget, tedy za pro-
gram měřící a vyhodnocující 

hodnoty CO
2
 ve vzduchu, si prv-

ní z cen odvezl Adam Prchal, 
student 3. ročníku oboru infor-
mační technologie, Gymnázia, 

SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sáza-
vou,“ uvedla krajská radní Ja-
na Fialová (ČSSD). Za projekt 
Vzdálené ovládání robotů si dru-
hou cenu od radní Jany Fialové 
převzal Juraj Frol ze Střední od-
borné školy, Stará Turá.

V minulých letech vzbudily 
největší zájem prezentace pro-
jektů Postav si své auto a Po-
stav si svůj traktor. „I letos 
do Nitry vyrazil sporťák posta-
vený studenty nebo repasovaný 
traktor ZETOR – představily je 
SŠ průmyslová, technická a au-
tomobilní Jihlava a VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem,“ 
uzavřela radní Jana Fialová.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

 Na veletrh vzd lávání doprovodila studenty z Vyso iny také krajská 
radní pro školství Jana Fialová.  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSO INA

 Do úklidu se zapojilo vedení Kraje Vyso ina spole n  se zam stnanci 
ú adu. Na trase sm r T ebí  se akce ú astnil nám stek hejtmana Vla-
dimír Novotný.  FOTO: LIBOR BLAŽEK

 Školy na Vyso in  nakoupí vý-
ukové stavebnice, 3D tiskárny 
nebo speciální po íta ové pro-
gramy. FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

 Zna ka upozor ující na kolonii 
sysla bude osazena do konce zá í. 
 FOTO: ARCHIV KRAJE VYSO INA

K ížem krážem 
Vyso inou 

na kole 2018
Šlápněte do pedálů na Vyso-
čině a vydejte se na osmiden-
ní cyklistické putování Kří-
žem krážem Vysočinou na ko-
le 2018. Letošní jedenáctý 
ročník, který opět připravuje 
krajská příspěvková organiza-
ce Vysočina Tourism, se usku-
teční ve dnech 6.–13. červen-
ce. „Akci odstartujeme v pátek 
z Masarykova náměstí v Jihla-
vě v 9:00 a během následují-
cích dnů se skrz Vysočinu pře-
suneme až do Dalešického pi-
vovaru,“ informoval ředitel Vy-
sočina Tourism Tomáš Čihák.

Je čistě na účastnících akce, 
zda se vydají pouze na některé 
úseky, nebo se pokusí zdolat ce-
lou trasu, a najet tak až 460 km. 
Zajištěno je také doprovodné 
vozidlo, které poskytuje záze-
mí během cesty, a pro omeze-
ný počet účastníků je tak zajiš-
těn svoz z Jihlavy na start eta-
py a odpoledne zase zpět do Jih-
lavy. Akce se koná za finanční 
podpory Skupiny ČEZ. Podrob-
ný rozpis etap včetně mapky 
a dalších informací najdete na 
www.vysocinounakole.cz.

 KLÁRA ECHOVÁ
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Krajští záchraná i po ídili osm nových sanitek
Po celé Vysočině od počátku května zasahuje osm 
zbrusu nových sanitek. Nové vozy s pohonem 
4x4 za 20,5 milionu korun pořídila Zdravotnická 
záchranná služba Kraje Vysočina z vlastních fondů.

„Vozy jsme přidělili výjezdo-
vým základnám v Pelhřimově, 
Pacově, Počátkách, Humpol-
ci, Přibyslavi, Telči, Novém 
Městě na Moravě a také v Tře-
bíči,“ informovala ředitelka 
krajských záchranářů Vladi-
slava Filová s tím, že sanitky 
nahradí stejný počet nejstar-
ších vozů.

Nové sanitky jsou pětimíst-
né, disponují jedním lůžkem 
a standardem je klimatizace 
i přídavné naftové topení pro 
vyšší komfort pacientů. Z vy-
řazených vozů mají stále kva-
litní funkční zdravotnické vy-
bavení i tablety pro přenos 
informací. Automobily pat-
ří do zcela nové řady VW T6, 
motory mají výkon 150 kW 

a maximálně mohou jet rych-
lostí 185 kilometrů za hodinu.

„Standardně vyjíždíme z 21 
základen a napříč 
Krajem Vyso-
čina a vyu-
žíváme 63 
zásaho-
vých vo-
zů. Je-
jich prů-
měrné 
stáří je 
4,5 roku,“ 
přiblížil stav 
vozového parku 
krajských záchranářů 
vedoucí dopravy Martin Václa-
vek. 

Naposledy ZZS Kraje Vyso-
čina obměňovala vozový park 

v roce 2015. „Tehdy přibylo 
14 nových sanitek hrazených 
z Integrovaného operačního 

programu. Přibyly také dva no-
vé vozy pro RV systém,“ uvedl 
na závěr námětek hejtmana 

Kraje Vysočina pro oblast zdra-
votnictví Vladimír Novotný 
(ČSSD). MONIKA BROTHÁNKOVÁ 

S výstavbou nových blok  jaderné elektrárny se p ipravují obchvaty m st
Začátkem května se v Senátu 
uskutečnila konference s ná-
zvem Stav plnění Národního 
akčního plánu rozvoje jader-
né energetiky, rizika a příle-
žitosti. Zúčastnili se jí staros-
tové z regionu a mezi vystu-
pujícími byl náměstek pro re-
gionální rozvoj Pavel Pacal 
(STAN + SNK ED) a ředitel 
krajského úřadu Zdeněk Ka-
dlec. Podpora výstavbě no-
vých bloků Jaderné elektrár-
ny Dukovany je v kraji široká. 
Hejtman Jiří Běhounek (nez. 

za ČSSD) pravidelně svolá-
vá komisi, která se tomuto té-
matu věnuje, a zástupci kraje 
se účastní jednání i konferen-
cí. Kraj a jeho orgány se sna-
ží v dostatečném předstihu na-
pomáhat řešení všech souvi-
sejících překážek, které by in-
vestiční záměr mohly blokovat 
nebo vést ke zpožďování je-
ho realizace. Usnesení vlády 
z podzimu loňského roku se 
týká dopravní infrastruktury 
Kraje Vysočina. „Pro přepravu 
nadrozměrných komponentů 

pro nové bloky je v plánu stav-
ba obchvatů měst a obcí. Týká 
se to Velkého Beranova, Jihla-
vy, Brtnice, Zašovic, Okříšek, 
Třebíče a Slavětic,“ vyjmeno-
val náměstek Pavel Pacal a do-
dal, že výstavba pátého a šes-
tého bloku je pro Kraj Vyso-
čina velkou příležitostí pro 
rozvoj.  Aby se opravdu zača-
lo stavět, je důležité, aby Vlá-
da České republiky rozhodla 
o výstavbě a schválila inves-
torský model. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Odborníky na zem d lství jsou d ti ze základních 
škol z Pelh imova, Horní Cerekve a P ibyslavi

Druhý ročník vědomostní sou-
těže Zemědělství na Vysočině 
určený žákům 6. až 7. tříd a ví-
celetých gymnázií ovládl To-
máš Rais ze ZŠ Krásovy Dom-
ky Pelhřimov. Nejlépe si pora-
dil s odborným testem a za se-
bou nechal druhého Jana Brože 
ze ZŠ Horní Cerekve a Hon-
zova spolužáka Tomáše Kolá-
ře. Letos se do krajské soutě-
že přihlásil dvojnásobný počet 
základních škol – 42, ze kte-
rých do sídla Kraje Vysočina 

v Jihlavě na začátku května při-
jelo 160 soutěžících.

„Přiměřeně obtížný test o 25 
otázkách, který měl prově-
řit znalost přírodních věd a zá-
klady lesní, rostlinné i živočiš-
né výroby, stihli nejrychlejší 
řešitelé zdolat za osm minut,“ 
prozradila radní Kraje Vysoči-
na pro oblast školství, mládeže 
a sportu Jana Fialová (ČSSD). 

K plnému počtu 25 bodů se 
nejvíce přiblížil právě Tomáš 
Rais. „Nejvíce zabrat mi dala 

témata o bramborách a matema-
tický převod. V budoucnu bych 
byl rád strojvedoucí nebo ha-
sič,“ prozradil na sebe sedmák.

Nejlepší ze  soutěžících si po-
chutnají na velkém koši regi-
onálních potravin od Školní-
ho statku Humpolec. „Zájem 

o druhý ročník soutěže nás mile 
překvapil, jsem rád, že děti sou-
těž baví a že prvních dvacet nej-
lepších soutěžících si užije od-
borný dvoudenní výlet za ze-
mědělstvím na Vysočině,“ po-
chvaloval si na závěr radní kraje 
Vysočina pro oblast zeměděl-
ství Martin Hyský (ČSSD).

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

 Nám stek pro regionální rozvoj Pavel Pacal op tovn  potvrdil, že 
Kraj Vyso ina podporuje výstavbu nových jaderných blok  v Duko-
vanech.  FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

 Vít zové dostali koš plný regionálních dobrot. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSO INA

Zvolme Ženu 
regionu z Vyso iny

Máte ve svém okolí ženu, kte-
rá se ve volném čase obětuje 
pro druhé a své aktivity zvlá-
dá skloubit s péčí o rodinu? Ne-
berme to jako něco obvyklé-
ho, naopak dejme o těchto ne-
všedních ženách vědět, protože 
si rozhodně zaslouží náš obdiv. 
Ať už je to kamarádka, mamin-
ka, sestra nebo třeba kolegy-
ně z práce – přihlaste ji do ne-
ziskové soutěže Žena regionu. 
Nominace do 9. ročníku toho-
to celostátního projektu je mož-
né podávat online na webových 
stránkách www.zenaregionu.cz
až do 15. června. Soutěžními 
kategoriemi jsou: podnikání, 
politika a veřejná správa, vzdě-
lávání, věda a výzkum, zdra-
votnictví a charitativní činnost, 
umění, kultura a sport. Z regi-
onálních kol poustoupí do ce-
lostátního finále vždy jen de-
set nominovaných žen. Vítěz-
kami uplynulých ročníků kraj-
ského kola na Vysočině se staly 
například speciální pedagožka 
Ruth Šormová nebo zakladatel-
ka obecně prospěšné společnos-
ti Sdílení Marie Gregorová. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Krajské peníze 
podpo í aktivity 

handicapovaných
Celkem třináct neziskových or-
ganizací, které se zabývají roz-
vojem a zkvalitňováním péče 
o handicapované děti, mládež 
i dospělé z Vysočiny, si me-
zi sebou rozdělí téměř 363 ti-
síc korun z krajského rozpoč-
tu. „Dotace na sportovní a vol-
nočasové aktivity handicapova-
ných tvoří stabilní dotační titul 
kraje. Důležitá je pro nás pravi-
delná celoroční činnost, na kte-
rou mohou navazovat například 
i letní tábory nebo sportovní 
soustředění,“ informovala kraj-
ská radní pro oblast školství, 
mládeže a sportu Jana Fialová 
(ČSSD).

Dotace pomohou mimo ji-
né s pořádáním turnajů a účas-
tí na závodech, s rekondičním 
a rehabilitačním cvičením, vý-
ukou plávání nebo s nejrůzněj-
šími kulturními programy.

Dotace na tréninky a pří-
pravu na závody v atletice, 
boccie nebo curlingu využijí 
v Handicap Sport Clubu z Vel-
kého Meziříčí a TJ Březejc. 
Kraj podpořil i projekty hipo-
rehabilitace s Portimo o. p. s. 
nebo plávání s SK Vodomí-
lek a Unií ROSKA z Jihlavy 
a Medou z Humpolce. „Pro-
spěšnou aktivitou je také pod-
pořený projekt Integračního 
centra Sasov – lidé s porucha-
mi autistického spektra se učí 
nakupovat a vařit v tzv. trénin-
kových hodinách vaření,“ do-
plnila radní Jana Fialová.

Kraj Vysočina s pomocí to-
hoto dotačního titulu rozdě-
lil od roku 2015 mezi nezisko-
vé organizace více než 1,5 mi-
lionu korun.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Zvládli byste test?
    Jaký je náš národní strom?

    Který pták je nazývá 

léka em lesa?

    Jaké ozna ení používáme 

pro typy brambor?

    Jaký m síc je m sícem 

myslivosti?

Vít zové 2. ro níku sout že Zem d lství na Vyso in

1.  Tomáš Rais, ZŠ Krásovy 
Domky Pelh imov

2.  Jan Brož, ZŠ Horní 
Cerekev

3.  Tomáš Kolá , ZŠ Horní 
Cerekev

4.  Vendula Jan , ZŠ P ibyslav
5.  Karolína Tušlová, ZŠ P ibyslav

Studentskou Stavbu Vyso iny navrhl Martin Anna z t ebí ské stavební školy
Vítězem 14. ročníku soutěže 
Stavba Vysočiny – Studentský 
projekt 2017, který pořádá Spo-
lek Stavba Vysočiny mimo jiné 
ve spolupráci s Krajem Vysoči-
na, je Martin Anna ze Střední 
školy stavební v Třebíči. „Stej-
ně jako další soutěžící z vyso-
činských škol měl od loňského 
června za úkol navrhnout mul-
tifunkční sportovní areál leti-
ště Náměšť s lehkoatletickým 
stadionem, víceúčelovou spor-
tovní halou s tréninkovým hři-
štěm, gymnastickým cvičištěm, 
úpolovou tělocvičnou, fitness, 
squashem, saunou, obslužným 
zázemí pro halu i stadion, a to 
včetně parkoviště,“ informoval 
Martin Pertl ze Spolku Stav-
ba Vysočiny. V závěru dubna 

mezi devíti finalisty rozhodla 
o vítězi přímo na 22. základně 
vrtulníkového letectva Vzduš-
ných sil Armády České repub-
liky odborná porota, která po-
myslnou stříbrnou medaili udě-
lila Josefu Štěpánkovi ze Střed-
ní průmyslové školy stavební 
Akademika Stanislava Bechy-
ně v Havlíčkově Brodě a třetím 
místem ocenila Josefovu spo-
lužačku Kristýnu Peřinovou. 
„Vítězové soutěže si finanční 
dar i další odměny převezmou 
na slavnostním galavečeru sou-
těží Stavba Vysočiny v pondě-
lí 18. června ve Žďáře nad Sá-
zavou,“ prozradila patronka le-
tošního ročníku soutěže, kraj-
ská radní pro oblast školství 
Jana Fialová (ČSSD).

Krajské stavby se uchází 
o titul Stavba Vyso iny 2017
Na slavnostní události organizá-
toři soutěže vyhlásí i vítěze sou-
těže Stavba Vysočiny. „Za Kraj 
Vysočina jsme přihlásili hned 
čtyři investiční projekty – novo-
stavbu pavilonu chirurgických 
oborů v Třebíči, rekonstrukci 
Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč 
nad Sázavou a dvě dopravní stav-
by v Třebíči a Velké Bíteši, kte-
ré se ucházejí o titul Stavba Vy-
sočiny,“ uvedl na závěr náměstek 
hejtmana pro oblast ekonomiky 
a majetku Martin Kukla (ANO 
2011). Hlasování veřejnosti po-
mocí sms běží od 23. května 
do 3. června. Více informací zís-
káte na www.stavbavysociny.cz.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

 Studenti m li v rámci sout že navrhnout moderní sportovní areál. 
 FOTO: ARCHIV PO ADATELE

 Nové sanitky nahradily staré dosluhující vozy. Krajská záchranka používá celkem 63 zásahových voz .
 FOTO: ARCHIV KRAJE VYSO INA
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VYSO INA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj
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Otazníky kolem školek
Helena
Vrzalová, 
zastupitelka 
Kraje Vysočina 
(KSČM)

Není to tak dlouho, co hladi-
nu veřejného mínění rozbou-
řila novela školského zákona, 
která mj. od roku 2020 zavá-
dí povinnost přijímat do školek 
už dvouletá dítka. Reakce by-
ly spíše negativní. Na přelomu 

dubna a května projednal sně-
movní školský výbor hned ně-
kolik pozměňovacích návr-
hů. ODS ke zrušení školky pro 
dvouleté přihodila zrušení po-
vinného posledního předškol-
ního ročníku. ČSSD jako ob-
vykle „ani ryba ani rak“ na-
vrhuje omezit přijímání dětí 
na ty, jimž do konce školního 
roku budou tři roky. KSČM ne-
má problém se zrušením povin-
nosti brát do školek dvouleté 

děti, ale zároveň navrhuje ob-
novení sítě jeslí jako řešení pro 
ty rodiny nebo především mat-
ky samoživitelky, které se neo-
bejdou bez příjmu, jenž by jim 
zabezpečil nutné životní po-
třeby. Před rokem 1989 v na-
ší zemi nabízelo pomoc více 
než tisíc jeslí, zařazených navíc 
do systému zdravotnických za-
řízení, takže zde byla garanto-
vána bezvadná péče, vč. vhod-
ného stravování a kvalifikace 

personálu. Děti mladší tří let 
nepochybně vyžadují jiné pod-
mínky a zázemí než ty star-
ší, současná možnost vytváření 
soukromých zařízení ve škol-
ském režimu je nedostačující. 
Jestliže chceme pomoci mla-
dým rodinám, jestliže chceme 
dát dětem péči, která jim náleží, 
potom se neuchylujme ke kom-
promisům, ale hledejme skuteč-
né řešení. Jesle u nás existovaly 
od druhé poloviny 19. století…

P íšt  již se mnou nepo ítejte
Miloš Vystrčil, 
zastupitel 
Kraje Vysočina, 
senátor (ODS)

V České republice máme nyní 
6 253 obcí. Z toho ve 2 000 ob-
cích bydlí méně než 200 oby-
vatel a starostou bývá člověk, 
který zpravidla normálně chodí 
do práce a k tomu navíc ve vol-
ném čase se stará o obec a je-
jí obyvatele. Odhadem je tako-
vých starostek a starostů, kteří 
mají jako svoji hlavní „volno-
časovou“ aktivitu péči o svo-
ji obec v České republice, asi 
1 500 a patří jim za to velké po-
děkování a uznání.

Ze zkušenosti vím, že název 
neuvolněná starostka nebo neu-
volněný starosta významově vů-
bec nesedí. Starosta je buď dob-
rý a těch je většina, nebo špatný. 
A dobrý starosta, když je to po-
třeba, se ve prospěch obce a je-
jích obyvatel musí uvolnit vždy, 
často bez ohledu na své jiné pra-
covní nebo rodinné povinnosti.

Dle mého názoru je dnešním 
zásadním problémem pro úspěš-
ný rozvoj obcí nárůst byrokracie 

a nároků směřujících k omeze-
ní svobody a ochrany soukromí 
starostů a komunálních politiků 
obecně. V případě malých obcí 
je tento problém zvláště aktu-
ální. 

Nezanedbatelnou otázkou, 
kterou se dnes v Senátu ve Stá-
lé komisi pro rozvoj venkova 
zabýváme, je rovněž systém, ja-
kým způsobem jsou neuvolněné 
starostky a neuvolnění starosto-
vé odměňováni. O výši odměny 
rozhodují hlasováním zastupi-
telé a odměna je placena z pří-
jmů obce. Někteří starostové se 
někdy i proto doslova stydí si 
za svoji práci nechat často z ne-
velkého obecního rozpočtu za-
platit. Navíc ještě platí, že výše 
odměny neuvolněného starosty 
se nezapočítává do základu, ze 
kterého se následně vypočítává 
výše důchodu.

I proto považuji za nutné, aby 
Senát tak jako doposud, podpo-
roval a chránil potřeby a prá-
va malých obcí a jejich komu-
nálních politiků. Není v zájmu 
České republiky a již vůbec ne 
Vysočiny, aby prohlášení sta-
rostů, typu  příště již se mnou 
nepočítejte, přibývalo.

Chorvatsko na Morav ?
Pavel Janoušek, 
zastupitel Kraje 
Vysočina 
(KDU-ČSL) 

V roce 2050 prý může být 
na jižní Moravě podnebí jako 
v Chorvatsku, ale bohužel bez 
možnosti ochladit se mořem 
anebo větrem od něj. I taková 
prognóza už se objevila. Vzpo-
mněl jsem si na ni, když jsem 
nedávno procházel zalesněné 
údolí a všiml si, kolik stromů 
tam usychá. A řada z těch zdra-
vých příliš brzo po sobě plodí, 
protože cítí ohrožení a snaží se 
zoufale zachovat reprodukci. 

Letos na jaře se bohužel se-
šly dvě nepříjemné věci: su-
cho a teplo. Jak úbytku vláhy 

čelit? Asi jako první nás na-
padnou dotace na posílení 
zdrojů vody a na čističky, ale 
ty vše nevyřeší. Složitější, ale 
účinnější cestou je motivovat 
ke změně smýšlení. Musíme 
se učit lépe hospodařit s vo-
dou. Abychom pochopili, že 
při delším suchu nemůžeme 
zalévat zahradu, napouštět ba-
zén a umývat auto, kdy se nám 
zlíbí. Abychom si uvědomili, 
že smrk nelze vysazovat v níz-
kých nadmořských výškách, 
kde ho víc ohrožuje kůrovec. 
Bude se také muset změnit pří-
stup k půdě a nelze dál plošně 
povolovat objekty, které brá-
ní přirozenému vsakování vo-
dy. Budeme se asi všichni mu-
set trochu uskromnit. To nera-
di slyšíme, ale bohužel to asi 
jinak nepůjde.

Menší starosti starost ?
Josef Herbrych, 
zastupitel Kraje 
Vysočina 
(KDU-ČSL) 

V Knínicích na Jihlavsku lo-
ni rezignovali starosta a mís-
tostarosta. Brali jako ponižo-
vání, že se kvůli zpřísnění zá-
kona o střetu zájmů budou mu-
set zveřejňovat veškeré příjmy 
a závazky, aby kdokoli mohl 
hodnotit, zda se „na obci“ příliš 
neobohatili. Kvůli majetkové-
mu „striptýzu“ odmítali kandi-
dovat do letošních obecních vo-
leb i lidé jinde. Naštěstí se teď 
na jaře ve sněmovně ke zpřís-
nění zákona strhla široká dis-
kuse. A na rozdíl od planých 
snah a zvratů kolem sestavení 

stabilní vlády se došlo k rozum-
nému řešení. Díky iniciativě 
a úsilí poslance za KDU-ČSL 
Marka Výborného se ve sně-
movně podařilo prosadit zmír-
nění zákona. Spočívá v tom, že 
majetková přiznání neuvolně-
ných starostů zůstanou dál ne-
veřejnými, tak jak to bylo dří-
ve (pokud to podpoří Senát). 
I díky své zkušenosti z komu-
nální politiky jsem přesvědčen, 
že je to tak správně. Lidé, kteří 
tyto veřejné funkce vykonávají 
na úkor volného času a mnoh-
dy za symbolickou odměnu, by 
neměli být vystavováni potup-
nému lustrování svého majet-
ku a závazků. Mají jiných sta-
rostí nad hlavu a mnohdy řeší 
i starosti za ostatní spoluobča-
ny. Važme si jich.

Krajská knihovna
Jan Tecl, 
zastupitel 
Kraje Vysočina 
(ODS)

Město Havlíčkův Brod a Kraj 
Vysočina postupně směřu-
jí k tomu, že ještě letos bu-
de položen základní kámen 
a zahájena stavba nové Kraj-
ské knihovny Vysočiny a par-
kovacího domu v lokalitě Os-
trov v blízkosti kulturního do-
mu. Krajská rada už rozhod-
la o výběru dodavatele stavby, 
což je další zásadní krok k do-
sažení cíle – nové knihovny 
s dostatečnou kapacitou, dů-
stojným zázemím, čítárnami 
i odbornými pracovišti. Kraj-
ská knihovna má historicky 
své sídlo v Havlíčkově Bro-
dě, využívá prostory Staré 
radnice. Z projektu, který po-
čítal se stavbou nové krajské 
knihovny v blízkosti havlíč-
kobrodské nemocnice v roce 
2014, definitivně sešlo, sou-
časný projekt umístěný v těs-
né blízkosti centra města už 
by nemělo nic zastavit. 

 Krajská knihovna v blíz-
kosti řeky Sázavy bude mít 
dvě nadzemní patra určená 
pro čítárny, vzdělávání, stu-
dium i trávení volného času 
a jedno podzemní patro, kte-
ré bude sloužit jako depozi-
táře. K dispozici bude no-
vě celkem více než 3,5 tisí-
ce metrů čtverečních užitné 
plochy. Projekt počítá s kon-
ferenčním sálem pro desít-
ky osob a veřejnou kavár-
nou. V těsné blízkosti nové 
knihovny vyroste současně 
i moderní dvoupodlažní par-
kovací dům. Stavba knihov-
ny má ambici stát se další ar-
chitektonickou dominantou 
města, které hrdě nese jmé-
no českého politika, básní-
ka a novináře Karla Havlíčka 
Borovského. 

Jako starosta Havlíčkova 
Brodu mohu potvrdit, že prá-
ce týmu zaměstnanců Kraj-
ské knihovny Vysočiny je 
pro město i celý region mi-
mořádně přínosná. Jsem pyš-
ný na to, že knihovna krajské-
ho významu bude mít i nadále 
své centrum v našem městě. 

GENERÁLNÍ PARTNER

FESTIVALU

20. ročník  4.–18. srpna 2018
Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, Dukovany, Valeč

Festival pořádá ve spolupráci s Krajem Vysočina, městem a státním zámkem 

Jaroměřice nad Rokytnou koncertní agentura ARS/KONCERT, spol. s r. o. 

4. 8. Koncert tří tenorů / 8. 8. Tomáš Klus Symphonic 
11. 8. Miro Žbirka Symphonic / 18. 8. Óda na radost 

kompletní program festivalu na www.arskoncert.cz

Plné zn ní inzerce je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná místa. 
P ihlášku k výb rovému ízení podejte prost ednictvím podatelny nebo poštou 
na adresu Krajský ú ad Kraje Vyso ina, Žižkova ul. 57, 587 33 Jihlava nebo 
e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz. Více informací Eva Plachá, tel.: 
564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

požadujeme:
  vysokoškolské vzd lání v magisterském 
studijním programu oboru právo
  znalost právních p edpis  z oblasti kultury 
a památkové pé e
  orientaci v systému ve ejné správy R, 
problematice územních samosprávných 
celk  a p ísp vkových organizací
  dobrou znalost b žného kancelá ského 
software (MS Of  ce, internet)

výhodou:
 zkušenosti z oblasti ve ejné správy
  praktické zkušenosti s aplikací výše uvede-
ných právních p edpis
 idi ské oprávn ní skupiny „B“, schopnost 

a ochotu ídit služební motorové vozidlo p i 
výkonu sv ených pracovních inností

nabízíme:
 pozici vhodnou i pro absolventy
 pracovní pom r na dobu neur itou
  možnost zahájení pracovního pom ru - 
ihned
 plný pracovní úvazek
 11. platovou t ídu

právni ka/právník
odboru kultury, 
památkové pé e 
a cestovního ruchu
s místem výkonu práce

Žižkova 57, Jihlava

P ihlášku v písemné podob  je nutno doru it tak, aby ji vyhlašovatel obdržel 
nejpozd ji 29. 6. 2018 do 12.00 hodin.

editel Krajského ú adu  
Kraje Vyso ina
vyhlašuje dle § 7 zákona 
. 312/2002 Sb., 

výb rové ízení na pozici:

Skutek roku a Zlatá je abina mají své vít ze
Hlasování veřejnosti rozhodlo 
o vítězích v anketě Skutek roku 
2017. Největší podporu získal 
Charitativní běh FreeRun, u od-
borné poroty bodovala Sbírka 
pro léčbu a rehabilitaci čtyřleté 
Natálky Urbanové.

Zlatá jeřabina – Cena Kra-
je Vysočina za kulturní po-
čin roku 2017 putuje do Tel-
če za Vánoční koncert TELČí-
sel a do Kamenice nad Lipou 
za celkovou obnovu pivovaru.

Skutek roku se koná už po de-
váté. Veřejnost měla možnost 
nominovat aktivity, které v ro-
ce 2017 nejvíce přispěly k roz-
voji regionu. O počinech fyzic-
kých osob hlasovala během břez-
na široká veřejnost, vítězné pro-
jekty právnických osob vybrala 

odborná porota. „Je to způsob, 
jak upozornit na dobrovolnickou 
práci a pomoc druhým.  Všem pa-
tří velké poděkování za to, že jim 
není lhostejné, co se děje kolem 
nich,“ vedl náměstek pro regio-
nální rozvoj Pavel Pacal (STAN + 
SNK ED). 

Starší sestrou je Zlatá jeřabi-
na. Letošní ročník byl už čtr-
náctý.  Veřejnost měla možnost 
nominovat aktivity ve dvou 
kategoriích: Kulturní aktivi-
ta a Péče o kulturní dědic-
tví. Z došlých nominací vybra-
la odborná porota třicet poči-
nů v každé kategorii, které se 
následně ucházely o hlasy ve-
řejnosti. „Cílem ankety je pou-
kázat na množství zajímavých 
kulturních akcí probíhajících 

na území kraje a na péči o bo-
haté kulturní dědictví Vysočiny. 
Zároveň tímto chceme poděko-
vat těm, kteří s nemalým úsilím 
realizují kulturní akce a pečují 
o kulturní památky,“ uvedla ná-
městkyně hejtmana Jana Fis-
cherová (ODS).  V letošním ro-
ce bylo poprvé uděleno i Čest-
né uznání náměstkyně hejtmana 
pro oblast kultury, památkové 
péče, cestovního ruchu a mezi-
národních vztahů Jany Fische-
rové za významný přínos v ob-
lasti hmotného kulturního dě-
dictví za rok 2017. Oceněným 
počinem se stala Obnova Ry-
tířského sálu včetně restaurová-
ní nástěnných maleb na zámku 
ve Velkém Meziříčí.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

 Unikátního kovaného šneka letos ud lí Kraj Vyso ina za skutek roku v po adí už podesáté. 
  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSO INA
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Peníze na školy, kulturní akce, odpady nebo pro prodejny
V roce 2017 to bylo 
už 16 let, co Kraj Vy-
sočina finančně pro-
střednictvím Fondu 
Vysočiny podporuje širokou 
škálu veřejných i podnikatel-
ských aktivit napříč regionem. 
Za tuto dobu se podařilo roz-
dělit v 390 vyhlášených gran-
tech téměř 900 milionů Kč 
z krajského rozpočtu. Podporu 
pro své projekty získalo v celé 
historii fungování Fondu Vy-
sočiny více než 12 100 
žadatelů z cca 21 400 
podaných žádostí.

V roce 2017 bylo 
vyhlášeno 20 gran-
tových programů, 
smlouva na dotaci by-
la uzavřena se 717 žada-
teli, což je více než 68 % ze 

všech došlých žádostí, a na ty-
to projekty rozdělil Kraj Vy-
sočina 56,3 milionu korun. 
Podmínkou pro přidělení pe-
něz je i vlastní podíl žadatelů, 
což v roce 2017 představovalo 
částku 111,8 milionu korun.

Díky Fondu Vysočiny tak 
v podstatě napříč celým úze-
mím kraje byly  zrealizová-
ny projekty v celkové hodno-
tě více než 168 milionů ko-

run. Průměrná výše vlastních 
prostředků žadatelů na jednu 
korunu vydanou z Fondu Vy-
sočiny v roce 2017 dosáhla 
1,99 korun (rok 2016: 1,93 Kč, 
rok 2015: 1,81 Kč). Podle in-
formací náměstka hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast re-
gionálního rozvoje Pavla Pa-
cala to znamená, že ke každé 

koruně vydané z Fondu Vyso-
činy přidají žadatelé ze svého 
další téměř dvě koruny.

V roce 2017 byl poprvé 
vyhlášen Grantový program 
Venkovské prodejny, mezi 
55 úspěšných žadatelů rozdě-
lil Kraj Vysočina dva miliony 
korun. Program mohou obce 
využít i v letošním roce, kdy 
jsou připraveny k rozdělení 
čtyři miliony korun.

Více informací o grantových 
programech Fondu Vysočiny 
na www.fondvysociny.cz

 DUŠAN VICHR

Krajské dotace pro 
m sta a obce rostou

Hospodaření Kraje Vysočina je v posled-
ních letech ve skvělé kondici. To má 
příznivý vliv i na dotační politiku kraje, 
která se pozitivně podepisuje na výši 
poskytovaných dotací, grantů a podpor 
městům a obcím. V roce 2017 rozdělil Kraj 
Vysočina mezi regionální municipality 
téměř 361,5 milionu korun. Jde o nejvyšší 
číslo v historii kraje.
Během posledních šesti let roz-
dělil Kraj Vysočina na dota-
cích městům a obcím 1,6 mi-
liardy korun, v průměru 511 
korun na každého občana kraje 
ročně. Něproti tomu např. Zlín-
ský kraj v daném období za-
slal městům a obcím v průmě-
ru na každého jejich obyvatele 
247 korun. V pomyslném žeb-
říčku podpory Kraj Vysočina 
mezi kraji zaujímá první místo.

Program obnovy 
venkova
I přesto, že příjmy ze sdíle-
ných daní pro města a ob-
ce v posledních letech ros-
tou rychleji než ty samé pří-
jmy pro kraj, byl kraj v roce 
2017 mimořádně štědrý. Po-
dle dlouhodobě vedených sta-
tistik rozdělil na dotacích pro 
obce o více než 73 milionů ko-
run než v roce 2016. Navýše-
ní se týkalo především hojně 
využívaného Programu obno-
vy venkova Vysočiny, kdy pro 
menší obce (do 1 500 obyva-
tel) bylo v rozpočtu roku 2017 
plánováno 80 milionů korun, 
což je o 11 milionů více než 
ve schváleném rozpočtu ro-
ku 2016. Zásadní roli hrají 

peníze Kraje Vysočina při za-
jišťování akceschopnosti dob-
rovolných hasičů, a to včetně 
jejich vybavení. Kraj poskytu-
je dále dotace ze svého vlast-
ního rozpočtu na výstavbu vo-
dovodů a kanalizací, spolu-
financuje sociální pobytové 
i terénní služby, dotuje obno-
vu kulturních památek nebo 
pořizování nových územních 
plánů. Rovněž není zapomí-
náno na ochranu a bezpečnost 
obecního majetku, na aktivi-
ty v rámci Zdravého kraje Vy-
sočina, kraj podporuje nákup 
učebních pomůcek pro zá-
kladní umělecké školy zřizo-
vané městy a obcemi, městům 
s památkou UNESCO pomá-
há financovat udržení dopro-
vodné turistické infrastruktu-
ry, apod.

Trocha statistiky
Při sestavování statistiky do-
tačních rekordmanů se do če-
la tabulky dostaly malé ob-
ce. Kraj jim většinou pomá-
há s dotacemi investic, a tak 
i v případě nižší celkové do-
tace při rozpočítání na jed-
noho obyvatele, naskočí zají-
mavá částka. Nejvyšší dotace 

na jednoho obyvatele v roce 
2017 od Kraje Vysočina zís-
kaly obce Zubří na Žďársku 
s 478 obyvateli a obec Vy-
soká Lhota na Pelhřimovsku 
s 15 obyvateli. V obou pří-
padech dotace na občana vy-
cházela přes devět tisíc korun, 
a to i přesto, že celková dota-
ce se pohybovala ve druhém 

případě jen ve výši 140 tisíc 
korun. V jiných částkách se 
pohybujeme v kategorii měst 
s několika tisíci obyvateli, kde 
nejvyšší částku dotace přepo-
čtenou na obyvatele ve vý-
ši téměř čtyři tisíce korun ob-
drželo město Pacov (při vý-
ši podpory více než 19 mi-
lionů korun), následováno 

Světlou nad Sázavou s 1,5 tisí-
cem krajských dotací na oby-
vatele a Telčí s 1,1 tisíci korun 
na obyvatele. Jen pro porov-
nání uvádíme i přepočtenou 
dotaci na obyvatele krajské-
ho města Jihlavy, která dosáh-
la částky 650 korun, při cel-
kovém objemu dotace ve výši 
skoro 33 milionů korun . 

ÚVODNÍ SLOVO

Martin Kukla (ANO 2011)
náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast 
ekonomiky a majetku

Krajské hospoda ení
S trochou fantazie lze krajský roz-
počet přirovnat ke kuchařce. Aby 
vše v regionu fungovalo, musí se 
ve správném poměru rozdělit nejen 
peníze, ale i kompetence a správ-
ně srovnat priority. Při odpověd-
ném hospodaření musíte být navíc 
připraveni i na mimořádné události, 
na komplikace, ale i na případy, kdy 
někde peníze chybí, nebo správně 
rozhodnout, co s těmi, které se po-
dařilo ušetřit...

Krajské hospodaření je závislé 
na schopnosti státu vybírat v prů-
běhu roku jednotlivé typy daní. Po-
dle zákona je následně 8,92 procent 
celostátního hrubého výnosu da-
ně z přidané hodnoty a většiny da-
ní z příjmů rozděleno pro hospo-
daření krajů (z takto získané část-
ky Kraj Vysočina obdrží 7,33 %), 
23,58 procent pak pro hospodaře-
ní obcí. V případě Kraje Vysočina 
jsme v posledních třech letech ob-
drželi v rámci sdílených daní v prů-
měru 4,4 miliardy korun. 704 ob-
cí v regionu disponovalo na sdíle-
ných daních ve stejném období prů-
měrnou částkou  5,7 miliard korun, 
vždy v závislosti na počtu obyvatel. 
Obě částky se mohou zdát vysoké 
a je spravedlivé přiznat, že od ro-
ku 2013 v případě obcí a od ro-
ku 2016 v případě kraje mají ros-
toucí tendenci, na druhou stranu je 
třeba říci, že roste i životní úroveň 
obyvatelstva a roste i tlak na kvali-
tu a rozsah veřejných služeb, které 
jsou z těchto veřejných zdrojů za-
jišťovány – provoz sociálních ústa-
vů, opravy silnic, ochrana životní-
ho prostředí a chráněných území, 
nákup nejmodernějších zdravotních 
přístrojů, zajištění kultury, spor-
tu i volnočasových aktivit mládeže 
i dospělých. 

Nic kolem nás se neděje náhodou 
a všechno něco stojí,  a když se o ná-
klady spojené s veřejnou službou 
nebo prospěšnou aktivitou podělí 
obce s krajem, dostane výsledek za-
jímavější, velkorysejší rozměr. Z ta-
bulek a komentářů na následujících 
stránkách je zřejmé, že kraj je dob-
rý hospodář a kromě jiného také ve-
de dotační žebříček regionů v pře-
počtu na jednoho obyvatele. V prů-
měru za rok pošle obcím, městům 
a městysům 511 korun na obyvatele. 
Že Kraj Vysočina pomohl, poznáte 
z loga umístěného na akci. 

Ať se vám v obcích, městysech 
i městech dobře žije, máte trpělivou 
a odvážnou samosprávu, která doká-
že moudře hospodařit i s penězi, kte-
ré poskytuje Kraj Vysočina.
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Víte, že ...

  Kraj Vysočina zřizuje 105 
příspěvkových organiza-
cí, nejvíce jich bylo v ro-
ce 202, kdy jich řídil 180.

  Kraj Vysočina spolupracu-
je se šesti zahraničními part-
nery – Zakarpatskou oblas-
tí Ukrajiny, Minskou oblas-
tí Běloruska, slovenským 
Nitranským samosprávným 
krajem, Dolním Rakous-
kem, čínskou provincií Hu-
bei a s francouzským alsas-
ko – Champagne – Ardenne 
– Lotrinskem. Pokouší se ob-
novit vztahy s italským regi-
onem Friuli Venezia Giulia.
  Za poslední tři roky byly 
do depozitářů muzeí na Vy-
sočině uloženy tři velké 
poklady z mincí. Tajem-
ství odhalily lokality Oso-
vá Bítýška, Horní Rápoti-
ce a Nová Ves u Chotěboře.
  Jediná značka svého dru-
hu upozorňující na migra-
ci sysla je umístěna na Vy-
sočině u Mohelna.

  Na Vysočině funguje 25 
různě velkých pivovarů, 
mezi nejmladší patří pivo-
var v Biskupicích na Tře-
bíčsku nebo v Uhřínovi-
cích u Brtnice.

  Na konci roku 2017 žilo 
na Vysočině 27 stoletých 
a víceletých spoluobčanů 
– všechno byly ženy.

  Na konci roku 2017 žilo 
v kraji 508 916 obyvatel, 
narodilo se živě 5 440 dětí, 
z toho 44,4 % mimo man-
želství (zdroj: ČSÚ).

  Při posledním sčítání zvě-
ře v roce 2017 bylo evi-
dováno 2 761 krkavců 
a 3 396 volavek popela-
vých. V obou případech 
stav stoupá. Podařilo se 
ulovit 160 norků americ-
kých, což je nežádoucí in-
vazivní druh.  

  V Kraji Vysočina v sou-
časné době ordinuje 259 
registrovaných poskytova-
telů zdravotní péče v obo-
ru zubní lékařství, což je 
o čtyři méně  než k 31. 12. 
2015, kdy ordinovalo cel-
kem 263 zubních lékařů.

Ve ejná doprava Vyso iny
Krajské zastupitelstvo 15. květ-
na 2018 schválilo dopravní op-
timalizaci a tarifní integraci pod 
názvem Veřejná doprava Vyso-
činy. V praxi to znamená, že 
byla „dána zelená“ pro vypsá-
ní veřejné zakázky na linkové 
autobusové dopravce, kteří se 
v roce 2020 zapojí do nového 
dopravního systému Kraje Vy-
sočina.“ změnil na „pro vypsá-
ní veřejné zakázky na linkové 
autobusové dopravce, kteří se 
za předpokladu, bezproblémo-
vého průběhu veřejné zakázky, 
na přelomu roku 2019/2020 za-
pojí do systému Veřejné dopra-
vy Vysočiny. V drážní dopravě 
díky využití možnosti uzavře-
ní smlouvy s dopravcem for-
mou přímého zadání je termín 
dán, a to od změny jízdního řá-
du v prosinci 2019.

Nové uspořádání veřejné do-
pravy bude respektovat při-
rozenou dopravní spádovost, 
umožní cestovat levněji a na-
bídne více víkendových spojů. 
Zjednodušeně mluvíme o inte-
graci - tedy o propojení auto-
busů i vlaků v regionu s jednou 
jízdenkou. 

Současný, tedy historicky 
využívaný systém, stále vychá-
zí pouze z nájezdu lidí do škol 
a firem ráno a zpět odpoled-
ne, nový systém ten původní 
respektuje, ale upřednostňuje 

větší variantnost spojů v průbě-
hu pracovního dne. Proto v bu-
doucnu vznikne větší počet, 
resp. nabídka spojů v dané re-
laci - nově také s využitím pře-
stupů. Důsledně platí, že páteř-
ní linky regionálních spojů zů-
stanou bez přestupů, další nové 
obslužné linky budou cestují-
cím nabídnuty i jako přestup-
né, nově bude veřejná doprava 
řízena dispečinkem. Důvodem 
změn je např. sladění návaznos-
ti autobusových linek tak, aby 
si např. neujížděly.

Nyní autobusy v rámci ve-
řejné dopravy najedou po Vy-
sočině ročně 40 tisíc kilomet-
rů, do budoucna se počet kilo-
metrů najetých ve veřejné služ-
bě pravděpodobně zdvojnásobí 
s tím, že cílem změn je cestují-
cím nabídnout rozšířenou služ-
bu s přidanou hodnotou – v pří-
padě pravidelnosti za výhodnou 
cenu.

O Veřejné dopravě Vy-
sočiny bude Kraj Vysoči-
na informovat průběžně 
na www.kr-vysocina.cz.

JEDEME
VAŠÍM
SMĚREM

Disponibilní z statek základního b žného ú tu
Na konci účetního období je 
pro kraj jednou z důležitých in-
formací i výše disponibilního 
zůstatku na základním běžném 
účtu. Disponibilní zůstatek účtu 
je celková částka, kterou má 
kraj k aktuálnímu datu k dispo-
zici a může s ní dle svého roz-
hodnutí nakládat. Výše disponi-
bilního zůstatku k 31. 12. 2017 
činila více než 764 milionů ko-
run. Disponibilní zůstatek je za-
pojen do rozpočtu kraje v násle-
dujícím roce, a to buď na závaz-
ky kraje z minulých let, na další 

požadavky, se kterými rozpočet 
daného roku nepočítal, na pře-
vod do Fondu Vysočiny, na pře-
vod do Fondu strategických re-
zerv Kraje Vysočina apod. 

Z rozhodnutí zastupitelstva 
kraje tak byl v roce 2018 posí-
len rozpočet o více než 247 mi-
lionů korun, zejména na neu-
hrazené závazky z roku 2017, 
zastupitelstvo kraje rozhod-
lo o významném posílení ka-
pitoly doprava o 200 milionů 
korun na investiční činnost 
a opravy v oblasti dopravní 

infrastruktury. O 100 milionů 
korun pak byla posílena kapito-
la zdravotnictví na krytí nárůs-
tu nákladů ovlivňující zejména 
nárůst osobních nákladů v sou-
vislosti s růstem platových tari-
fů zdravotnických pracovníků 
ve výši 10 %, ale také z důvo-
du vyšších nákladů na zajiště-
ní ústavní pohotovostní a lékař-
ské pohotovostní služby. V ne-
poslední řadě pak zastupitelstvo 
rozhodlo o převodu 58 milionů 
korun do Fondu Vysočiny, kte-
rý nabízí subjektům působícím 

v kraji zdroje na aktivity pod-
porující rozvoj kraje.

Nad rámec výše uvedených 
skutečností mohlo zastupitel-
stvo kraje díky mimořádně vy-
sokému disponibilnímu zůstat-
ku (např. oproti roku 2016 vyš-
šímu o více než 250 milionů 
korun) schválit velkorysé posí-
lení Fondu strategických rezerv, 
tedy účtu, ze kterého Kraj Vy-
sočina předfinancovává evrop-
ské projekty, o více než 157 mi-
lionů korun. 

 Zem d lství 75 mil. K  0,68 %

 Školství, mládež a sport 
  5 403 mil. K  49,2 %

 Kultura 185 mil. K  1,7 %

 Zdravotnictví 550 mil. K   5 %

 Životní prost edí 14 mil. K  0,13 %

 Územní plánování 2 mil. K  0,05 %

 Doprava 1 977 mil. K  18 %

 Sociální v ci 746 mil. K  6,8 %

 Požární ochrana a IZS 33 mil. K  0,3 %

 Zastupitelstvo kraje 
  53 mil. K  0,48 %

 Krajský ú ad 278 mil. K  2,5 %

 Regionální rozvoj 87 mil. K  0,8 %

 Nemovitý majetek 
  657 mil. K  6 %

 Informatika 38 mil. K  0,35 %

 Analýzy a podpora ízení 
  12 mil. K  0,11 %

Ostatní  nan ní operace 53 mil. K  0,5 %

 Evropské projekty 810 mil. K  7,4 %
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Při plánování rozpočtu 
musí být vzaty v úvahu 
zejména ekonomická 
situace, její předpo-
kládaný vývoj, vývoj 
jak příjmů a výdajů 
v minulých letech, 
tak případné legisla-
tivní nebo další změny, 
které by mohly rozpočet 
ovlivnit. Schválený roz-
počet je v průběhu roku 
upravován prostřed-
nictvím rozpočtových 
opatření zohledňujících 
předem neznámé nebo 
nové skutečnosti, které 
ovlivňují hospodaření.

Celkové příjmy Kraje Vyso-
čina v roce 2017 činily 11,7 
miliardy korun. Jak vyplývá 
z grafu B1, z celkového inka-
sovaného objemu příjmů tvo-
řily největší část přijaté trans-
fery ze státního rozpočtu, ze-
jména transfery na přímé vý-
daje na vzdělávání pro obecní 
a krajské školy. Druhou nevět-
ší část tvořily daňové příjmy. 
Spolu s nedaňovými příjmy 
a příjmy kapitálovými se jedná 
o tzv. vlastní příjmy kraje, tedy 
ty, o nichž může kraj rozhodo-
vat sám a slouží tak k prosazo-
vání cílů regionální politiky.

Výdajová část rozpočtu byla 
členěna na 18 kapitol/oblastí. 
Na celkovém čerpání rozpočtu 
výdajů se nejvíce podílela, stej-
ně jako v minulosti, kapitola 
Školství, mládeže a sportu (a to 
zejména ve formě přímých vý-
dajů na vzdělávání pro kraj-
ské a obecní školy  - více než 
4,6 miliard Kč). Druhý objemově 

největ-
ší roz-
počet vý-
dajů před-
stavovala ka-
pitola Doprava, 
jejíž objem se blí-
žil dvěma miliardám 
korun. Podle Martina Kuk-
ly, náměstka hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast ekonomi-
ky a majetku, nejde jen o ne-
přehlédnutelné rekonstruk-
ce a opravy silnic a mostů, ale 
také o příspěvek kraje na zá-
kladní dopravní obslužnost – 
tedy na fungování regionální 
autobusové a vlakové dopra-
vy, na kterou bylo v roce 2017 
vydáno více než 760 milionů 
korun. Dalšími objemově vý-
znamnými kapitolami jsou pak 
kapitola Evropské projekty 
(810 milionů korun), kapitola 
Sociálních věcí (746 milionů 
korun) a kapitola Nemovitý 
majetek (657 milionů korun ). 
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U íme se ze života pro život 
Aktivní přístup k učení, 
učení se jako součást 
lidské přirozenosti, 
práci na sobě a nové 
příležitosti – nejen to 
slibují aktivity projektu 
Učíme se ze života pro 
život.

Cílem projektu, který reali-
zuje Kraj Vysočina, je vytvo-
řit ve školách aktivizující učeb-
ní klima nezbytné pro rozvoj 
kompetencí žáků na 2. stupni 
ZŠ a na SŠ v kraji. Do projektu 
s rozpočtem téměř 83 milionů 
korun je zapojeno ve formě fi-
nančního partnerství 31 ZŠ, 33 
SŠ a Projektová kancelář Kra-
je Vysočina. Projekt je v počtu 
finančních partnerů naprosto 
ojedinělým, stejně tak na roz-
díl od ostatních krajů, unikát-
ním způsobem podpoří také žá-
ky na 2. stupni ZŠ. Školy si dí-
ky projektu nakoupí zajímavé 
vybavení, aby mohly do výuky 
zavést aktivizační a transferové 
nástroje. Příkladem je používá-
ní stavebnic Merkur, Teifoc ne-
bo Lego ve výuce podle stano-
vených metodik. Školy si také 
budou moci pořídit moderní vy-
bavení, měřící sady, stavebnice 

pro základní výuku robotiky, 
žáci vyšších ročníků pak vyu-
žijí 3D tiskárny, brýle pro vir-
tuální realitu nebo speciální 
pokročilé počítačové progra-
my. Projekt s vizí otevřené ško-
ly nezapomíná na rodiče, zřizo-
vatele a veřejnost, kteří by se 

prostřednictvím projektu měli 
dozvědět více o tom, co je pro 
výuku zajímavější a přitažlivěj-
ší. Realizace projektu skončí 

31. 12. 2020 a jeho financová-
ní je zajištěno z OP VVV, stát-
ního rozpočtu a rozpočtu Kraje 
Vysočina. 

Evropské dotace stále v kurzu
Rok 2015 byl posledním rokem, 
kdy mohly kraje čerpat evrop-
ské dotace prostřednictvím regi-
onálních operačních programů. 
Za cca 10 let se podařilo Vysoči-
ně díky sedmi miliardám korun 
přijatých dotací realizovat stov-
ky veřejných projektů. Od roku 
2016 „soutěží“ Kraj Vysočina 

o evropské dotace rozdělované 
v rámci Integrovaného operač-
ního programu a dalších progra-
mů. Za tu dobu přijal evropské 
dotace ve výši více než 1,1 mi-
liardy korun.

Mezi aktuální největší pro-
jekty Kraje Vysočina spolufi-
nancované z evropských fondů 

patří např. projekty II/602 Jih-
lava – JV obchvat, moderniza-
ce Brněnského mostu v Jihla-
vě, proplácení kotlíkových do-
tací, generální rekonstrukce 
hradu Roštejn a zpřístupnění 
nových expozic, stavba Vzdělá-
vacího a výcvikového střediska 
Zdravotnické záchranné služby 

Kraje Vysočina, potravinová 
pomoc dětem ze sociálně sla-
bých rodin – tzv. obědy zdarma 
nebo např. podpora vybraných 
sociálních služeb.

V roce 2018 je Kraj Vysočina 
připraven předfinancovat pro-
jekty spolufinancované z EU 
za téměř 1,5 miliardy korun.

Kotlíkové dotace
První kotlíkové dotace nabí-
dl Kraj Vysočina občanům 
v lednu 2016. Během dvou 
let vyhlásil dvě výzvy k čer-
pání dotací a uzavřel smlou-
vy s 2 271 žadateli. Ti si me-
zi sebe rozdělili přibližně 253 
milionů korun. V tuto chví-
li jsou veškeré peníze, které 
pro domácnosti na Vysočině 
zaslalo ministerstvo životního 
prostředí, rozděleny. Zatímco 
v první výzvě dotačního říze-
ní byl mezi žadateli největší 
zájem o kombinované kotle, 
druhá byla dle rozhodnutí mi-
nisterstva životního prostře-
dí zaměřena pouze na výmě-
nu  za kotle na biomasu a te-
pelná čerpadla.

V aktuální výzvě v rámci 
druhého kola je k dispozici 230 
mil. Kč a uzavřeno je již 2 158 
smluv. Opět je možné starý 

kotel vyměnit nejen za tepel-
né čerpadlo a kotel na bioma-
su, ale i za automatický kotel 
kombinovaný na uhlí a bioma-
su a za plynový kondenzační 
kotel. To se ve finále odrazilo 
i ve statistikách, o poslední dva 
jmenované je mezi žadateli vel-
ký zájem. 

Zatímco v případě prvního 
kola jsou již všechny kotle vy-
měněné a hlavně peníze za je-
jich pořízení už mají majitelé 
na svých účtech, v případě dru-
hého kola výměny kotlů prá-
vě probíhají a kraj  již proplatil 
prvních 70  bezchybně předlo-
žených vyúčtovaní. Hlavní ná-
por proplácení výměny kotlů 
z druhého kola se předpokládá 
na přelomu srpna a září 2018, 
realizovat výměnu všech pří-
jemci dotace mohou až do kon-
ce srpna 2019.

Každoro n  miliarda do silnic
Kraj Vysočina každoročně 
opraví a modernizuje silnice 
II. a III. třídy v objemu cca 1,1 
miliardy korun. Vedle vlastních 
zdrojů a peněz od státu využí-
vá k úhradě  vybraných inves-
tic evropské peníze. 

Díky nim loni řidiči na Vyso-
čině začali využívat opravené 
frekventované silnice ve smě-
ru na Třebíč - II/405 Brtnice, 
ve směru na Telč II/406 – Telč 
– hr. kraje a dále také v Hum-
polci - II/347 Humpolec - ul. 
Čejovská, okružní křižovatka. 
Letos se podaří Kraji Vysoči-
na využít přidělené evropské 

dotace na projekt  II/406 Dvor-
ce Telč, 2. stavba, který zahrnu-
je modernizaci úseku Studnice 
– Telč a výstavbu nové okruž-
ní křižovatky v Kostelci. Stav-
ba, stavba a modernizace čekají 
na úseky II/150 Pavlíkov – Leš-
tinka, II/360 Třebíč – Střítež 
a v plném proudu jsou práce 
na jihlavském mostě na Hra-
dební ulici pod názvem II/602 
Jihlava –  most ev.č. 602 043, 
zahájení čeká i na most II/129 
Březina – most ev.č. 129 – 003.

Letošní příjmy z evrop-
ského IROPu jsou plánovány 
ve výši 270 milionů korun.

 Už nyní badatelská centra fungují p i p ti gymnáziích na Vyso in . FOTO: LIBOR BLAŽEK

Zadluženost kraje nemusí nikomu d lat vrásky
Pokud jde o zadluženost Kraje 
Vysočina, nečekejte žádné pře-
kvapení. Kraj už od svého vzni-
ku přistupuje ke svému hospo-
daření velmi zodpovědně, sna-
ží se, aby případné zadlužení 
nemělo negativní vliv na hos-
podaření v budoucnu. Vypůj-
čené finanční prostředky zá-
sadně nepoužívá na běžný pro-
voz, ale naopak na investiční 
a rozvojovou činnost sloužící 
k celkovému vyváženému 
rozvoji kraje. 

Kraj Vysočina má v sou-
časné době uzavřeny dva 

úvěrové smluvní vztahy s Ev-
ropskou investiční bankou, 
jejich celkový finanční ob-
jem dosáhl výše 750 milionů 
korun.  Tyto úvěry byly urče-
ny na souvislé opravy povr-
chů komunikací ve vlastnic-
tví Kraje Vysočina a na před-
financování a spolufinanco-
vání evropských projektů. 
Dluh Kraje Vysočina k 31. 
12. 2017 u těchto úvěrů či-
nil 484,2 milionu korun. 
Ten kraj umořuje celko-
vou roční splátkou 40,4 mi-
lionu korun, poslední splátku 

uhradí ke konci roku 2031, 
tedy za třináct let.

Kromě výše uvedených úvě-
rů má kraj u své banky sjedná-
nu smlouvu, svojí charakteris-
tikou odpovídající revolvingo-
vému úvěru, s možností čerpat 
úvěr až do výše jedné miliardy 
korun opět především na  finan-
cování a předfinancování ev-
ropských projektů. Výše toho-
to úvěru k 31. 12. 2017 byla 
71,5 milionu korun.

Celková výše dluhu Kra-
je Vysočina tak ke konci ro-
ku 2017 činila 555,7 milionu 

korun. Pokud výše uvedené in-
formace přepočteme na jedno-
ho obyvatele Kraje Vysočina, 
vyjde nám, že zadluženost Kra-
je Vysočina je necelých 556 ko-
run na obyvatele kraje.

Jen pro zajímavost uvádí-
me informaci z veřejně dostup-
ných zdrojů o zadlužení státu 
(tzv. státní dluh). Ten na konci 
roku 2017 dosáhl výše 1 624,7 
miliardy korun, což představu-
je dluh státu  ve výši 153 425 
korun na každého obyvatele re-
publiky. 
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Vysoká podpora sociálních služeb
V roce 2017 bylo 
v rámci celé Vysočiny 
na zajištění sociál-
ních služeb použito 
z prostředků kraje 
a ministerstva práce 
a sociálních věcí téměř 
700 milionů korun.

Tedy o zhruba 17 % více než 
v roce 2016. Sociálních slu-
žeb nejen přibývá, ale zvyšu-
je se také jejich standard.  So-
ciální služby zajišťuje v regionu 
více než 3,5 tisíce lidí, z toho 
70 % z nich pracuje v přímé pé-
či. V současné době je v regionu 
k dispozici 2 572 míst v krajem 
zřizovaných domovech důchod-
ců a domovech se zvláštním re-
žimem především pro nemocné 
s Alzheimerovou chorobou. Už 
v příštím roce bude jejich ka-
pacita díky dostavbě Domova 
důchodců v areálu Nemocnice 
Havlíčkův Brod navýšena o ví-
ce než 100 míst. Další více než 
stovka míst vznikne v následu-
jících letech v domově, který je 
projektován v areále Nemocni-
ce Jihlava. Další pobytové kapa-
city v domovech pro seniory na-
bízí i města, církev a stále častě-
ji i soukromí provozovatelé.

Pozitivní zprávou roku 2017 
bylo rozhodnutí VZP pokračo-
vat v platbách za péči mobil-
ních hospiců. Toto rozhodnutí 

podpořilo priority 
Kraje Vysočina 
při zajištění pé-
če o pacienty 
v pokroči-
lých fázích 
onemocně-
ní, včetně za-
jištění kvalitní 
péče v závěru ži-
vota. Důraz bude 

i nadále kladen 
na péči o umí-

rající v domá-
cím prostře-
dí prostřed-
nictvím do-
mácí i mobilní 

paliativní pé-
če. Na tu kromě 

zdravotní pojišťov-
ny a klientů přispívá 

i Kraj Vysočina, a to částkou 
10 milionů ročně. Paliativní pé-
či jako takové bude zvýšená po-
zornost věnována i v následují-
cím období, stejně jako trans-
formaci sociálních služeb, dí-
ky které má nový domov už 
219 klientů původních ústavů 
sociální péče. V tomto případě 
maximálně využíváme národ-
ních i evropských dotací.

istá voda stojí stamiliony korun
Území Kraje Vysočina je důle-
žitou zásobárnou zejména povr-
chové vody. Vodárenská nádrž 
Švihov na řece Želivce záso-
buje pitnou vodou hlavní město 
Prahu, část Středočeského kraje 
a západní část Kraje Vysočina, 
vodárenská nádrž Vír na řece 
Svratce zásobuje pitnou vodou 
brněnskou aglomeraci a část 
Kraje Vysočina, dalšími regi-
onálně významnými vodáren-
skými nádržemi jsou Mostiště, 
Hubenov a Nová Říše. 

Podle údajů Českého sta-
tistického úřadu bylo v roce 
2017 zásobováno pitnou vo-
dou z veřejných vodovodů cca 
96,1 % obyvatel kraje, což je 
mírně nad celorepublikovým 
průměrem (94,7 %). Na ve-
řejnou kanalizaci s koncovou 
čistírnou odpadních vod bylo 
v roce 2017 napojeno 76,3 % 
obyvatel kraje, což je pod ce-
lorepublikovým průměrem 
(82,3 %). Důvodem je znač-
ná sídelní roztříštěnost s pře-
važujícím počtem malých ob-
cí na území kraje.

Od roku 2002 rozdělil Kraj 
Vysočina prostřednictvím 

grantového programu Fondu 
Vysočiny pod názvem Čis-
tá voda mezi obce na úze-
mí kraje 95 milionů korun. 
Podpořil tím zejména poříze-
ní projektů k územnímu říze-
ní a stavebnímu řízení. Stá-
lý zájem mezi obcemi je ná-
sledně i o krajské dotace 

na realizaci staveb infra-
struktury vodovodů a kanali-
zací. Díky těmto dotacím by-
ly v Kraji Vysočina zrealizo-
vány již desítky staveb vodo-
vodů, kanalizací nebo ČOV 
zejména v menších obcích, 
např. Dalešice, Černá, Jam-
né, Ježená, Javorek, Hodice, 

Hojanovice, Kadov, Kaliště, 
Košetice, Kuroslepy. 

Od roku 2002 pomohl Kraj 
Vysočina v oblasti vodního 
hospodářství obcím dotacemi 
v celkové výši přes 850 milionů 
korun. V loňském roce kraj me-
zi obce rozdělil dotace v celko-
vé výši 69 milionů korun.

Památky UNESCO
Vysočina je jediným krajem, kte-
rý se může pochlubit hned tře-
mi památkami na seznamu 
světového kulturního 
a přírodního dě-
dictví UNESCO. 
Jsou to historic-
ké centrum měs-
ta Telč, pout-
ní kostel sv. Ja-
na Nepomuc-
kého od stavitele 
Jana Blažeje Santi-
niho ve Žďáru nad Sá-
zavou a bazilika sv. Proko-
pa spolu se sousedící židovskou 
čtvrtí v Třebíči. I přesto, že Kraj 

Vysočina není vlastníkem žád-
né z těchto památek, přispívá 

od roku 2003 všem třem měs-
tům stotisícovými část-

kami na jejich pro-
pagaci, rozvoj do-

provodných turi-
stických aktivit 
nebo obnovu 
značení. V ro-
ce 2018 zvýši-

lo krajské zastupi-
telstvo podporu pro 

každé město o 200 ti-
síc korun. Sídla s památkou 

UNESCO tak mohou žádat až 
o půl milionu korun.

Rostou investice 
do nemocnic

Rok 2017 byl rekordním ro-
kem, pokud jde o vlast-
ní investice Kraje Vysoči-
na do modernizace všech pě-
ti krajských nemocnic. Částka 
blížící se 368 milionům ko-
run napomohla zlepšit zdra-
votnické zázemí pro zajiště-
ní kvalitní lékařské péče. Vět-
šina z těchto prostředků šla 
„do budov“, dalšími desítka-
mi milionů korun pomohla ne-
mocnice dovybavit moderní 
diagnostikou Evropská unie. 
Vyšší náklady na obnovu ma-
jetku ve zdravotnictví musí 
vynakládat Kraj Vysočina už 
od loňského roku, kdy skon-
čila možnost získat na stavby 
evropské dotace. 

Do červených čísel se 
po dlouhé době dostalo lo-
ni hospodaření krajských ne-
mocnic. Zatímco v roce 2015 
i 2016 se nemocnice pohy-
bovaly v kumulovaném hos-
podářském zisku, loni vyká-
zaly téměř 37 milionů ztrá-
ty. Na tomto výsledku se po-
depsaly nemocnice v Jihlavě 

a Novém Městě na Moravě. 
Zatímco jihlavská nemocni-
ce má ještě reálnou šanci šest-
náctimilionovou ztrátu snížit, 
protože intenzivně probíha-
jí jednání o úhradách od po-
jišťoven především za nároč-
nou centrovou péči, důvody 
dvacetimilionové ztráty novo-
městské nemocnice mají pro-
zaičtější ráz – navýšení osob-
ních nákladů na mzdy lékařů. 
Růst osobních nákladů podle 
hejtmana Kraje Vysočina Jiří-
ho  Běhounka ovlivňuje i hos-
podaření dalších nemocnic. 
Desetiprocentní navýšení zá-
kladních tarifů sice úhradová 
vyhláška pokrývá, nehradí ale 
částky za pohotovosti, přes-
časy nebo dovolené, které se 
z tarifů odvozují. Podle jeho 
odhadů bude z tohoto důvodu 
na konci roku v krajských ne-
mocnicích chybět asi 150 mi-
lionů korun. Kraj už se roz-
hodl poskytnout letos nemoc-
nicím na provoz 100 milionů 
korun z přebytku hospodaření 
loňského roku.
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Dobrovolní hasi i
V rámci Kraje Vyso-
čina je evidová-
no více než 950 
jednotek sbo-
rů dobrovol-
ných hasičů. 
Na jejich čin-
nost přispívají 
obce, stát i kraj. 
Ten podporuje 
jednotky finančně 
a organizačně od po-
čátku svého vzniku. V roce 
2017 přispěl obcím na dobro-
volné jednotky a jejich tech-
nické vybavení 27,1 milio-
nem korun. V letech 2016 
a 2017 podpořil kraj nákup 
125 dopravních automobilů. 

V roce 2018 je Vy-
sočina připra-

vena finančně 
pomoci s ná-
kupem dal-
ších 48 kusů 
dopravních 
prostřed-

ků, nově mo-
hou obce žádat 

i na opravy i vý-
stavby hasičských 

zbrojnic.
Kraj podporuje nejen ná-

kup dopravních automobilů, 
ale i cisternových automobi-
lových stříkaček. V roce 2017 
kraj přispěl třem obcím v cel-
kové výši 1,5 milionu korun.
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2018  – zatím 15 schválených dopravních automobil  (žádat m že 
až 48 obcí)

2017  – 69 dopravních automobil  + 3× cisternová automobilová 
st íka ka pro obce Herálec, Havlí kova Borová, Pacov

2016  –  56 dopravních automobil  + 4× cisternová automobilo-
vá st íka ka pro obce – Velké Mezi í í, Velká Losenice, Bate-
lov, Po átky

 O nabídku aktivního trávení volného asu senior  se na Vyso in  stará sí  SeniorPoint .  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSO INA
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Tajenku k ížovky zasílejte do 18. ervna na e-mailovou adresu: tajenkyNKV@regvyd.cz. Do p edm tu elektronické zprávy uve te „k ížovka - Kraj Vyso ina“. T i vylosovaní výherci 
získají hodnotné  v cné ceny z Kraje Vyso ina. Zn ní tajenky z minulého ísla: Zachra  m sto. Jména výherc  zve ejníme v následujícím ísle.  Výherci minulé k ížovky: 
Zdenka Zborníková, Jana Živná, Milada Vá ová. Výherc m blahop ejeme!

Jedno z nejv tších nám stí v eské republice je (zn ní v tajence) v T ebí i. Založeno bylo v druhé polovin  13. století a p vodn  sloužilo jako tržišt . 
Se svojí délkou 400 m a rozlohou 22 000 m2 je v po adí šestým nejv tším nám stím v republice. Obvod nám stí lemují domy s historickými fasáda-
mi a uprost ed stojí sousoší v rozv st  sv. Cyrila a Metod je z roku 1885. Dnešní podoba nám stí pochází z 80. let 18. století, kdy bylo p vodní ná-
m stí poni eno požáry v letech 1821 a 1822.  Kv li tomu musely být z ú edního na ízení sneseny vysoce vypjaté a krásn  zformované ozdobné štíty 
a lomenice m š anských dom , které už nebyly obnoveny. Požáry byla zni ena rovn ž p vodní cenná renesan ní radnice.

KŘÍŽOVKA O CENY

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Bramborové ezy
Krásné počasí přímo vybí-
zí k posezení venku s dobrou 
kávou a sladkým mouční-
kem. A protože jsme na Vy-
sočině, přinášíme recept Vý-
zkumného ústavu brambo-
rářského Havlíčkův Brod jak 
jinak než na Bramborové ře-
zy.

Ingredience:
  200 g va ených brambor
  8 vajec
  300 g práškového cukru
  300 g jader vlašských o ech
  1 polévková lžíce hrubé 
mouky

  ½ ajové lži ky prášku do 
pe iva

Na krém:
  3 vejce
  150 g krystalového cukru
  250 g másla,  0,5 dl rumu

Postup
Nejprve celé vejce utřeme 
s cukrem, přidáme namleté 
vlašské ořechy, jednu lžíci hru-
bé mouky smíchané s práškem 
do pečiva a nastrouhané bram-
bory. Těsto rozetřeme na vyma-
zaný a vysypaný plech, po upe-
čení ho rozkrojíme na čtyři čás-
ti, spojíme krémem vždy 2 + 2, 
povrch a boky pomažeme zby-
lým krémem a posypeme mle-
tými ořechy. Dobrou chuť!
  MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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St ední pr myslová škola T ebí
Postavili auto, motocykl, do-
končují traktor a pouštějí se 
do sestavení náklaďáku.  Střed-
ní průmyslová škola Třebíč 
(SPŠT) je regionálním cent-
rem technického vzdělávání 
s maximálním důrazem na pro-
pojení teorie a praxe. „Připra-
vujeme žáky v rámci maturit-
ního i učňovského vzdělává-
ní a také realizujeme vzdělá-
vání dospělých. Zcela zásadní 
je spolupráce s firmami naše-
ho regionu,“ říká ředitel Zde-
něk Borůvka. Příkladnou spo-
lupráci školy s firmami doklá-
dá prestižní ocenění Doporu-
čeno zaměstnavateli. V rámci 
Kraje Vysočina se opakovaně 
umístila mezi nejlepšími ško-
lami, o tomto hodnocení roz-
hodli významní zaměstnavate-
lé. Škola je také držitelem Ce-
ny hejtmana Kraje Vysočina 
za společenskou odpovědnost.

Studenti si sami sestavují 
auta, motorky i traktor
Nezanedbatelnou podporu ško-
la získává od Kraje Vysočina 
i od významných regionálních 
firem, jako jsou například ČEZ, 
a. s., Huhtamaki Česká repub-
lika, a. s., NUVIA, a. s., Mann-
+Hummel (CZ) s. r. o., Fraenkis-
che CZ, s. r. o., Automotive Li-
ghting, s. r. o., PBS INDUSTRY, 
a. s., a další, kde žáci absolvují 
část odborných praxí a kde mo-
hou následně získat zaměstnání.

Úspěšnou spolupráci mezi 
školou a firmami z okolí před-
stavují současné projekty s ná-
zvy Postav si svůj traktor a Po-
stav si svůj náklaďák, které 

navazují na stavbu vozů Kaipan 
16 a Kaipan 14 v rámci projek-
tu Postav si svoje auto. Že si žá-
ci sami pod pedagogickým do-
zorem mohou stavět vlastní vůz, 
traktor nebo nákladní automo-
bil, je pro ně splnění snu a vhod-
ná motivace ke studiu technic-
kých oborů. Dalším projektem 
je „Podpora řemesel v Třebí-
či“, jehož cílem je posílit výuku 
na třebíčských základních ško-
lách v oblasti člověk a svět prá-
ce montážními panely, kde se 
žáci seznámí se zapojováním 
základních elektrických obvodů. 

Obor Energetika je 
v rámci eské republiky 
ojedin lý
Společný projekt školy, Kraje 
Vysočina a Skupiny ČEZ ne-
má v České republice obdobu. 
ČEZ sice spolupracuje se škola-
mi i v dalších regionech, ale sa-
mostatný obor energetika s pří-
mou návazností na praxi v ja-
derné elektrárně nabízí pouze 

SPŠ v Třebíči. „Někteří žáci 4. 
ročníku oboru energetika v le-
tošním školním roce zpracovali 
své maturitní projekty ve spolu-
práci s brněnským VUT, Fakul-
tou energetiky. Jde o projekty 
týkající se měření radioaktivi-
ty a radiačního pozadí, dále vy-
užití obnovitelných zdrojů ja-
ko solární a větrná energie a ta-
ké vývoje učebních pomůcek 
z oblasti energetiky,“ popisuje 
ředitel Borůvka. 

Studenti spolupracují 
na mezinárodní úrovni
Škola již celou řadu let využí-
vá prostředky Evropské unie 
k realizaci mezinárodních ak-
tivit. V současné době se jed-
ná o program Erasmus+. „Na-
vázali jsme kontakty s mnoha 
zahraničními partnery, napří-
klad ve Finsku, Itálii, Maďar-
sku, Německu, Španělsku, 
Velké Británii a na Sloven-
sku. V rámci projektu MI-
CA se žáci v každé zapojené 

zemi zúčastnili dvoutýdenního 
workshopu zaměřeného buď 
na programování PLC, nebo 
CNC,“ představuje ředitel Bo-
růvka. SPŠT je vedoucím part-
nerem v projektu AMOR, kde 
každá zapojená organizace vy-
rábí malého autonomního ro-
bota.

Posílili výuku pro 
mechanik se izova e
Žáci maturitního oboru me-
chanik seřizovač mají posíle-
nou praktickou výuku, čímž 
se zvyšuje jejich cena na trhu 
práce. „Praktická výuka probí-
há jednak ve školních dílnách, 
kde mají k dispozici také vel-
ký vstřikolis,  jednak na praco-
vištích spolupracujících firem. 
Toto zaměření je směrováno 
na seřizování strojů pro výro-
bu plastových výrobků,“ popi-
suje zástupkyně ředitele Pet-
ra Hrbáčková. Žáci se seznámí 
s technologiemi pro zpracová-
ní plastů, vstřikováním a vytla-
čováním. 

Pom it si síly není na škodu 
Třebíčská průmyslovka se čas-
to proměňuje v dějiště stu-
dentských soutěží a přehlídek. 
V polovině března se zde konal 
16. ročník krajského kola pře-
hlídky odborných dovedností 
Řemeslo Vysočiny 2018. Za-
čátkem května celostátní sou-
těž Opravářů zemědělských 
strojů 2018. Poměřování sil se 
děje i ve sportu.  Třetí místo 
do Třebíče letos přivezli z re-
publikového finále středních 
škol ve florbale. První místo 
získali na Středoškolském mis-
trovství ČR v požárním sportu 
v Pardubicích.  EVA FRUHWIRTOVÁ

Podívejte se na web školy 
www.spst.cz. Najdete ji také 
na Facebooku.
Pro uchaze e p ipravili tento web, 
podívejte se: 
www.pojdnaspst.cz

V p íštím ísle p edstavíme 
Trojlístek – centrum pro d ti a ro-
dinu Kamenice nad Lipou.

 D ležitým prvkem výuky je propojení teorie a praxe.  FOTO: ALEŠ MEJZLÍK

Pr kopník sjezdového lyžování 
Matyáš Ž árský

Matyáš Žďárský se v únoru 1856 
narodil v Kožichovicích na Tře-
bíčsku, ale za svůj život obje-
vil tolik nového, že je oslavován 
nejen v Česku, ale i ve světě. 
Po vystudování reálného gym-
názia v Jihlavě se v Mnichově 
věnoval malířství a sochařství 
a také studiu filozofie, pedago-
giky a medicíny. V závěru 19. 
století si koupil dvorec v Dol-
ních Rakousích a začal se věno-
vat lyžování. Přišel s převratným 
vynálezem, díky kterému dosta-
lo lyžování dnešní podobu – od-
pruženým ocelovým vázáním. 
Navíc sepsal vůbec první učeb-
nici alpského lyžování na světě, 
doplněnou fotografiemi, a po-
řádal i výukové kurzy. V roce 

1901 zorganizoval historicky 
první závod ve sjezdu a o čtyři 
roky později i ve slalomu.

Žďárský zasáhl i do vysoko-
horské turistiky, dodnes použí-
váme například Žďárského spa-
cí pytel (tzv. žďárák), a prosla-
vil se i jako lavinový výzkum-
ník. Lyžoval ještě ve svých 80 
letech. Zemřel 20. června 1940. 

Od roku 1993 pořádá třebíč-
ský lyžařský oddíl v Kožichovi-
cích koncem září Běh Matyáše 
Žďárského, který se stal oblíbe-
nou a vyhledávanou sportovní 
akcí. Jeho jméno nese i alpská 
horská chata, v Antarktidě hora, 
a vlastní muzeum má v rakous-
kém Lilienfeldu. 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ 

 Matyáš Ž árský na lyžích a s jednou holí kolem roku 1905.
 FOTO: ARCHIV MUZEA VYSO INY T EBÍ

 V Kožichovicích p ipomíná Ž árského busta na jednom z dom  
ve st edu obce. FOTO: VYSO INA TOURISM



Uzáv rka p íštího ísla je 14. ervna a distribuce plánovaná od 25. ervna. V p ípad  zájmu o inzerci v novinách Kraj Vyso ina 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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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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Uzáv rka p íštího ísla je 14. ervna a distribuce plánovaná od 25. ervna. V p ípad  zájmu o inzerci v novinách Kraj Vyso ina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: 
Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6 cm 5 x 5 cm
100 cm 29 kč  32,70 Kč
125 cm 37 kč 41 Kč
150 cm  45 kč 49 Kč
160 cm  48 kč 52,50 Kč
175 cm  52 kč 58 Kč
200 cm 59 kč 65 Kč
Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Odběr po celých rolích 50m.
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 17,60 Kč
125 cm 1,6/2/13 20 Kč
150 cm 1,6/2/14 21,70 Kč
160 cm 1,6/2/15 22,85 Kč
160 cm 1,6/2/23 30,30 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné, 

sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!!  Doprava zdarma.

PLETIVO

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659

www.prodej-pletiva.cz
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KOVOVÝROBA 
NOVÝ RYCHNOV

Přijme zaměstnance na pozici 

GALVANIZÉR 
Pracovní náplň: 

práce s chemickými látkami,  
obsluha galvanických linek, perchlorolového  

adsorbéru, neutralizační stanice, apod. 

Požadujeme: 
min. SOU – strojírenského nebo chemického zaměření, 

spolehlivost, výborný zdravotní stav 
Nástup možný ihned. 

Nabízíme benefity: 
příspěvek na stravu, na dojíždění,  

vánoční odměnu, 
na životní pojištění, 5 týdnů dovolené,  

stabilní práce na HPP

Bližší informace na tel.: 724 766 203 – Jiří Holan
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CZ LOKO a.s.
Pávovská 2b 

Jihlava 586 01

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE
ZÁMEČNÍK/ SVMEč (ISO 9606-1; 13S)
•výroba, opravy a sváření dílů lokomotiv dle výkresové dokumentace
•ruční úprava strojních součástí, seřizování a obsluha strojů a zařízení

TECHNOLOG TPV
•technologická podpora výroby mechanických částí lokomotiv
•tvorba technologické dokumentace

Požadujeme:
– vzdělání a praxi v oboru

Nabízíme:
– práci ve stabilní společnosti
– zvyšování kvalifikace
– příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění
– příspěvky na stravování
– zvláštní placené volno 6 dnů /rok a další benefity

Kontakt:
Křivánková Petra, tel.: 567 155 961, www.czloko.cz/kariera e-mail: petra.krivankova@czloko.cz
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Soukromá střední škola  
pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12  Obrataň

Dálkové studium v oborech:

4 leté dálkové studium:

 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 Sociální činnost
 Ekonomika a podnikání

2 leté nástavbové studium:

 Podnikání (stačí mít výuční list)

2 leté zkrácené studium:

 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výuka probíhá 1 víkend do měsíce

Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

 studium pro asistenta pedagoga
 studium pedagogiky volného času
  studium pedagogiky 
- učitel odborných předmětů 
- učitel praktického vyučování 
- učitel odborného výcviku 
- učitel uměleckých odborných předmětů 
- učitel jazykových škol

Webové stránky:
www.sspobratan.cz
E-mail: sekretariat@sspobratan.cz 702 076 909, 724 268 963 
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CRUSSIS E - CITY 1.5
Motor: 250 W

+ koš zdarma

SELVO 4800
Motor: 800W/24V

73 316,-

SELVO 3500
Motor: 500W/48V

SLEVA 40 %

Bultaco Brinco R

 Jihlava, Fritzova 4 |
|  | |

18 990,-
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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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FOKUS-H s.r.o.

PRODEJNA
Po–Pá: 8.30–16.00

RV
18

00
45

6/
01

LIMITOVANÁ NABÍDKA 

TOYOTA VÍKEND

TOYOTA
KVALITA, SPOLEHLIVOST, 

Rantířovská 4844/6, 586 01 Jihlava
www.hsautomobil.cz
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Proletí 100letí – Piknik v jihlavském parkuCykloštafeta 
Klimatour se 
na Vyso in  

pojede po sedmé

Stejně jako v minulých letech 
bude i letošní červen na Vyso-
čině patřit cyklistické štafetě 
Klimatour. Třídenní ek ologic-
ké cykloputování odstartují po-
řadatelé v Okříškách a dojedou 
až do Starče, druhý den ma-
jí naplánovanou trasu z Žele-
tavy do Lesonic a nakonec bu-
dou přínosnou myšlenku štafe-
ty propagovat na cestě z Jaku-
bova u Moravských Budějovic 
do Šebkovic, kde letošní roč-
ník akce 21. června zakončí.

„Pod hlavičkou Zdravého 
kraje organizujeme Klimatour 
po sedmé. Cílem je propago-
vat ekologicky čistou dopra-
vu, zdravý životní styl a vů-
li k zachování dobrého klima-
tu,“ informoval radní Kraje 
Vysočina pro oblast životní-
ho prostředí a zároveň poli-
tik Projektu Zdravý Kraj Vy-
sočina a MA21 Martin Hyský 
(ČSSD) a připomněl, že pelo-
ton projíždějící krajinou spo-
juje jednotlivé obce a školy.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

 Vysoká škola polytechnická v Jihlav   si v parku v areálu staré nemocnice vedle auto-
busového nádraží pro návšt vníky p ipravila venkovní vzd lávací výstavu, která bude 
k vid ní až do letošního íjna.  Mezi návšt vníky nechyb l hejtman Kraje Vyso ina Ji í B hounek. 

FO
TO

: 4
X 

LI
BO

R 
BL

AŽ
EK

 Na zahájení maratonu oslav sto let republiky p išly stovky lidí. Programem provázel 
herec a zp vák Petr Píša.

 Prvních sto p íchozích na jihlavský piknik dostalo špeká ek zdarma, ostatní si ho mohli 
zakoupit na míst  nebo p inést vlastní.

Jihlavský havířský průvod 
na seznamu nemateriálních
statků.

Tradiční průvod jihlavských havířů, kterého 
se pravidelně účastní na dvě stě dětí v krojích 
různých profesí z dob dolování stříbra, byl v třebíč-
ském muzeu slavnostně zapsán na prestižní 
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové 
kultury Kraje Vysočina. 
Tradici založenou Johannem Hauptem v roce 1980 
letos v Jihlavě připomene pouze Pouť ke svatém 
Jánu v neděli 24. června 2018. Na příští rok ovšem 
jihlavští havíři chystají velkou akci v podobě setkání 
hornických měst, na kterém se objeví několik set 
hostů a to nejen z České republiky. Oslavy se budou 
konat v termínu 21. - 23. června 2019 pod názvem 
Jihlavské havíření.

Jihlavský havířský průvod 
je dalším kulturním klenotem 
Kraje Vysočina

PO UZÁVĚRCE

700 tun ve vzduchu
Nejvyšší most v Jihlavě na sil-
nici II/602 tzv. Brněnský most 
má za sebou více než měsíc in-
tenzivní modernizace. V mi-
nulém týdnu došlo k očekáva-
nému zdvižení jednoho z pro-
středních mostních polí. 705 
tun vážící část mostu nyní bu-
de cca 14 dní viset nad základ-
nou vozovky a odborná firma 
provede údržbu a injektáž před-
pínacích lan, na kterých mostní 
konstrukce visí a která jistí sta-
bilitu objektu. „Veškeré práce 
na stavbě probíhají podle pře-
depsaného harmonogramu,“ in-
formoval radní Kraje Vysočina 
pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství Jan Hyliš (ČSSD).

Most v centru Jihlavy bude 
v rekonstrukci dle schválené-
ho harmonogramu do konce říj-
na letošního roku. Na projekt 
s názvem II/602 Jihlava – most 
ev. č. 602-043 má Kraj Vysoči-
na schválenu finanční podporu 
z Integrovaného regionálního 
operačního programu, stavební 
práce přijdou na 58 miliónů ko-
run včetně DPH. 


