
Soutěžní přehlídka Lego Robot prověřila 
šikovnost mladých konstruktérů

Patnáct dvoučlenných týmů žáků 7. až 9. tříd 
základních škol a odpovídajících ročníků vícele-
tých gymnázií z Vysočiny představilo na začátku 
února své konstruktérské počiny. 

Zúčastnili se prvního ročníku 
soutěžní přehlídky Lego Ro-
bot, kterou vyhlásil Kraj Vyso-
čina s partnery. Nejlépe si ved-
li Petr Novotný a Aleš Strnad. 
Kluci ze ZŠ Havlíčkův Brod, 
V Sadech v rámci volné kate-
gorie sestavili vlastního robota 
– funkční metací vůz.

„Sofistikovaný multifunkč-
ní model zaujal porotu svým 

nadčasovým desig-
nem a porota oce-
nila i prezentač-
ní schopnosti tý-
mu,“ prozradila 
radní Kraje Vy-
sočina pro oblast 
školství Jana Fia-
lová (ČSSD).

„Menší motor po-
hání štětky na přední části 

vozu, které neustále smetáva-
jí různý nepořádek a hází ho 
dopředu do papírové krabičky. 
Navíc tady máme Giro senzor, 
který zajišťuje, aby auto mohlo 

jezdit po dráze,“ popsal 
vítězný výtvor Petr 

Novotný.
Ve zbývají-

cích dvou ka-
tegoriích se 
kromě vzhle-
du a provede-

ní robota hod-
notilo i rozho-

dující kritérium 
-rychlost a přesnost 

průjezdu hracím polem. Nej-
rychlejší roboty měli Ondřej 
Stejskal a Adam Jaroš ze ZŠ 
Jihlava, E. Rošického 2 a Štěpán 
Taláček z Gymnázia Jihlava.

Vítězové všech tří kategorií 
si z Jihlavy odvezli iPady, které 
do soutěže pořídil hlavní part-
ner projektu Bosch Diesel Jih-
lava. Kraj Vysočina pak všech-
ny ostatní soutěžící obdaroval 
powerbankami. „Jsme velmi 
příjemně překvapeni zájmem 
o letošní soutěžní přehlídku 
a na příští rok plánujeme první 
oficiální závod,“ uzavřela radní 
Jana Fialová. MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Podpora spolků

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

Krajský rozpočet pro rok 2019 
nabízí hned několik polo-
žek s vysokou alokací, které 
se vztahují ke školství, dopra-
vě nebo k evropským projek-
tům. Podrobným rozklíčová-
ním konkrétních částek u dal-
ších kapitol dojdeme pravděpo-
dobně k daleko zajímavějším 
částkám, které sice v nižších 
řádech, ale zásadním způso-
bem pomohou např. k rozvo-
ji spolkové činnosti na úze-
mí regionu. Například dva mi-
liony korun má letos Kraj Vy-
sočina alokován pro včelaře 
na vyšetření moru včelího plo-
du. Od roku 2013, kdy kraj za-
čal tuto zájmovou složku fi-
nančně podporovat, vzrostl po-
čet včelařů o téměř 850 členů 
na současných 4 988, úměrně 
tomu rostou i počty včelstev, 
jejichž počet ve sledovaném 
období od roku 2013 vzrostl 
o 20 % na současných 60 432. 
Kromě úhrady vyšetření moru 
včelího plodu obsahují finan-
ce kraje i 400 tisíc korun urče-
ných na chod všech organizací 
včelařů. V rámci krajského roz-
počtu je vyčleněno dalších 400 
tisíc korun jako podpora okres-
ním spolkům zahrádkářů a cho-
vatelů. Stejně jako u včelařů 
kraj očekává, že spolky budou 
šířit osvětu mezi mladou gene-
rací, pracovat s dětmi v oblasti 
environmentální výchovy a po-
dílet se na akcích pořádaných 
Krajem Vysočina. Kraj Vyso-
čina na podporu spolkové čin-
nosti uvolnil v posledních le-
tech řádově jednotky milionů 
korun. Další peníze mohou na-
příklad chovatelé získat z do-
tačních titulů vyhlášených Kra-
jem Vysočina v rámci nové do-
tační politiky.

A pak jsou tu myslivci, 
od kterých Kraj Vysočina vyku-
puje spodní čelisti ulovené čer-
né zvěře, podporuje jejich od-
borné soutěže, financuje spolu-
práci s vysokou školou – celkem 
za více než milion korun ročně. 
Výčet podpor spolkům by nebyl 
úplný bez krajské dotace dobro-
volným hasičům. Celkem v ro-
ce 2019 rozdělí Kraj Vysočina 
tomuto dobrovolnému svazku  
2,2 milionu korun. Zásadní v té-
to položce je pro letošek pří-
spěvek na práci s mládeží. Ten 
byl nově navýšen o 300 tisíc na  
900 tisíc korun.

❚ Třetí volná kategorie dávala prostor kreativitě. Podmínkou bylo, aby se robot pohyboval a vydával zvuky. FOTO: LIBOR BLAŽEK

video na  
novinykrajevysocina.cz

15 týmů 
ze šesti 

škol

M Ě S Í Č N Í K
P R O  O B Č A N Y  V YS O Č I N Y
R O Č N Í K  1 6   Č Í S L O  2
Ú N O R  2 0 1 9

N á k l a d  2 3 2   0 0 0  v ý t i s k ů
www.novinykrajevysocina.cz

V soutěži Bezpečná nemocnice získala ocenění i Nemocnice Třebíč
Jedenáctý ročník soutěže Bez-
pečná nemocnice má po prvním 
únorovém týdnu své vítěze. Od-
bornou porotu nejvíce oslovil 
projekt zaměřený na speciali-
zovanou paliativní péči Nemoc-
nice Třinec, druhé místo získa-
la krajská Nemocnice Třebíč 
za projekt Edukace zaměstnan-
ců v hygienické dezinfekci ru-
kou pomocí UV lampy a pomy-
slný bronz patří projektu Kraj-
ské nemocnice Liberec.

Tématem letošního ročníku, 
do kterého nemocnice přihlásily 
21 projektů, bylo bezpečí a kva-
lita ve zdravotnictví s dovětkem: 
Jak čelit aktuálním problémům 
a výzvám. „Moderní medicína 
přináší nejen nové poznatky, ale 
zároveň řadu dosud neznámých 
rizik, na která je nutné reagovat,“ 
nechal se slyšet hejtman Kra-
je Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD), který v Horáckém di-
vadle Jihlava společně s náměst-
kyní ministra zdravotnictví Ale-
nou Šteflovou předal zástupcům 
vítězných nemocnic ocenění.

Soutěž vyhlašuje Kraj Vyso-
čina s partnery. „Slavnostní vy-
hlášení je každoročně součás-
tí celostátní odborné konference 
Dny bezpečí. Letošní program 
se zaměřil na problematiku 

stárnutí, komunikaci s umírají-
cím pacientem a jeho rodinou 
a na celkovou koncepci palia-
tivní péče,“ přiblížil na závěr 
náměstek hejtmana Kraje Vy-
sočina pro oblast zdravotnictví 

Vladimír Novotný (ČSSD). Pře-
hled všech oceněných s detai-
ly vítězných projektů najde-
te na webu novin www.noviny-
krajevysocina.cz.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Březen – měsíc čtenářů 
v Kraji Vysočina

Knihovny v Kraji Vysočina se 
opět připojují k celostátní akci, 
která propaguje a podporuje čet-
bu. V březnu, v měsíci čtenářů, 
se mohou příznivci literatury tě-
šit na bohatý program, na spous-
tu akcí i novinek. V Krajské 
knihovně Vysočiny to bude na-
př. Čtenářský klub. „V něm si 
čtenáři budou moci popovídat 
o knihách a nasbírat zajímavé 
čtenářské tipy,“ informovala ře-
ditelka krajské knihovny Jitka 
Hladíková. Tradičně bude za Vy-
sočinu vyhlášen i Čtenář roku, 
letos muž – Mistr četby, který se 
jako krajský oceněný může stát 
celostátním vítězem.

V letošním roce oslavíme 100. 
výročí od vydání prvního kni-
hovního zákona, který uklá-
dal povinnost zřizovat veřejné 
knihovny ve všech obcích. Také 
díky tomuto zákonu je Česká re-
publika zemí s největším počtem 
knihoven na světě. V našem kraji 
je to celkem 677 knihoven a kraj 
na podporu a zajištění knihovnic-
kých činností v malých obcích 
přispívá částkou přes 10 milionů 
korun ročně. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Symbol soutěže, šek i květinu převzaly zástupkyně Nemocnice Třebíč v čele s ředitelkou Evou Tomášovou 
(první zleva). FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Akce v Krajské knihovně  
Vysočiny

7. března:  
Křest knihy Stopem na konec 
světa
11. března:  
Cestopisná přednáška Vanuatu
20. března:  
LiStOVáNí: Legenda Z+H
22. března:  
Koncert Tomáše Kočky
25. března:  
Promítání dokumentu Mimo-
řádná zpráva
26. března:  
Čítárnička s ilustrátorem Adol-
fem Dudkem

zve veřejnost na MOZKOHRAČKY v akci
aneb Hrajeme si, nebo se učíme?

 12. března 2019, sídlo Kraje Vysočina
13:00 hodin, Žižkova ul. 57, Jihlava

Účast zdarma, info na tel.: 724 650 136 

www.kr-vysocina.czO K R E S  J I H L AVA

http://www.novinykrajevysocina.cz
http://www.novinykrajevysocina.cz
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Kraj Vysočina přispěje na platy 
řidičů veřejné dopravy

Dopravci, kteří na Vysočině 
zajišťují základní dopravní ob-
služnost v linkové autobuso-
vé dopravě a vozí děti do škol 
a dospělé do zaměstnání, 
získají letos od Kra-
je Vysočina na pla-
ty svých řidičů 
o bezmála 29 
milionů korun 
navíc.

„Peníze by 
měli doprav-
ci použít přímo 
na navýšení mezd 
řidičů linkových au-
tobusů. Jestli však oprav-
du skončí na výplatních pás-
kách konkrétních šoférů, už 
Kraj Vysočina bohužel nemů-
že ovlivnit. Nemáme však dů-
vod se domnívat, že to tak 

nebude,“ okomentoval krajský 
radní pro oblast dopravy Jan 
Hyliš (ČSSD).

„Letos ujedou autobusoví 
dopravci pro Kraj Vy-

sočina v závazku 
veřejné služby 

přibližně 18,5 
milionu ki-
lometrů, za 
které jim pří-
sluší smluv-
ně daná úhra-

da prokazatel-
né ztráty ve vý-

ši bezmála 406 
milionů korun,“ do-

plnil náměstek hejtmana Kra-
je Vysočina pro oblast ekono-
miky a majetku Martin Kukla 
(ANO 2011).

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Vyjela první studentská TATRA

❚  Studenti Střední průmyslové školy v Třebíči v dílnách Krajské správy a údržby silnic Vysočiny posta-
vili v rámci své praktické výuky TATRU PHOENIX. Projekt Kraje Vysočina a automobilky TATRA TRUCKS 
měl trvat celý rok, ale kluci to zvládli od září za pět měsíců. V první polovině února za účasti krajské 
radní pro oblast školství Jany Fialové tatrovku slavnostně oživili a vůz úspěšně nastartovali. 

 FOTO: DANIEL POTOCKÝ, TATRA TRUCKS A.S.

❚ Hejtman Jiří Běhounek (vpravo) sleduje ředitele průmyslové školy 
Zdeňka Borůvku, jak symbolicky zvoní při otevření nového pavilonu.
 FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

V Třebíči vyrostla další moderní 
budova pro technické vzdělávání

Areál Střední průmyslové 
školy Třebíč se rozrostl o no-
vou moderní budovu. Za-
čátkem února byla slavnost-
ně otevřena za účasti hejtma-
na Kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka (nez. za ČSSD) 
a radní pro oblast školství, 
mládeže a sportu Jany Fialové 
(ČSSD).  V novém pavilonu B 
se nachází 34 učeben, 8 kabi-
netů a ředitelna. Na každém 
patře je odpočinková místnost 
se zázemím pro studenty, tří-
dy jsou prostorné a moderně 
vybavené.  „Díky novým ka-
pacitám čtyřpodlažní budovy 
s novou kotelnou může škola 
opustit detašované pracoviš-
tě na ulici Demlova v Třebíči, 
jehož oprava by do budouc-
na vyžadovala vysoké nákla-
dy,“ řekl při předání pavilonu 
do užívání škole hejtman Kra-
je Vysočina Jiří Běhounek. 
Radní Jana Fialová upozornila 

na prosklené průhledy do tříd, 
které se poslední dobou stáva-
jí ve školských novostavbách 
Kraje Vysočina standardem.

Budova je odvětrávána cen-
trální vzduchotechnikou, která 
hlídá koncentraci CO

2
 v učeb-

nách a podle toho přizpůsobu-
je intenzitu výměny vzduchu. 
„Nový objekt pavilonu B byl 
vybudován téměř v pasivním 
standardu, masivní je zateplení 
celé budovy, prosklené plochy 
jsou opatřeny trojsklem,“ po-
psal technické parametry ná-
městek hejtmana Kraje Vyso-
čina pro oblast majetku a eko-
nomiky Martin Kukla (ANO 
2011) s tím, že předpokládá 
nízké náklady na vytápění bu-
dovy.  Kraj Vysočina investo-
val do nové budovy 147 mi-
lionů korun, z toho 82 milionů 
korun se podařilo získat z ev-
ropských fondů. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Ozvěny MFDF Ji.hlava 
znovu zazněly v Belgii

To nejlepší z loňského ročníku 
Mezinárodního festivalu doku-
mentárních filmů Ji.hlava včet-
ně několika vítězných snímků 
bylo ve druhém únorovém týd-
nu k vidění v Belgii. Organi-
zátoři letos vsadili na osvědče-
ná kina v centru Bruselu Cine-
ma Aventure a Cinema RITCS 
a vůbec poprvé se promíta-
lo také mimo hlavní metropoli 
v Gentu. Zahajovacím filmem 
Ozvěn, které jako už tradičně 
odstartovaly na půdě Evrop-
ského parlamentu pod zášti-
tou europoslance Pavla Po-
ce, byl snímek režiséra Jaku-
ba Červenky Hovory s TGM. 

Slavnostního zahájení se zú-
častnila i náměstkyně hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast 
kultury Jana Fischerová, která 
si pochvalovala vysokou účast. 
„Belgické Ozvěny získávají 
rok od roku více příznivců, což 
potvrzují stále zaplněnější pro-
mítací sály i zvyšující se počet 
zapojených kin. Přímo na mís-
tě vznikla myšlenka zkusit 
ve spolupráci s velvyslanec-
tvím rozšířit ozvěny jihlavské-
ho festivalu také do němec-
ky mluvících zemí,“ prozradi-
la náměstkyně Jana Fischero-
vá (ODS).
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Příspěvky  

na zvýšení 

mezd

2017: 35 milionů

2018: 26 milionů

Další krajské 
silnice projdou 

modernizací
Kraj Vysočina plánuje v le-
tošním roce modernizovat 
další kilometry silniční sí-
tě v regionu. Podle aktuál-
ních plánů se mimo jiné-
ho počítá se zahájením pra-
cí na obchvatech Nového 
Veselí a Velkého Beranova. 
V Novém Veselí stavbaři le-
tos opraví i průtah městysem 
a Velký Beranov se dočká 
zkapacitnění průtahu.

Nejdříve se stavbaři pus-
tí do dvoukilometrového 
úseku silnice II/404 vedou-
cí od křižovatky se silni-
cí II/602 do Luk nad Jihla-
vou. Zatímco pro tuto stav-
bu už výběrové řízení na do-
davatele proběhlo a práce 
mají začít v březnu, na další 
plánované krajské dopravní 
stavby jsou výběrová řízení 
vyhlášená a čeká se, kdo rea-
lizaci zakázek vyhraje.  „Jed-
ná se například o moderniza-
ci okružní křižovatky v Hum-
polci, kde mají úpravy zvýšit 
její bezpečnost, a dále o zka-
pacitnění a modernizaci dal-
šího úseku silnice II/130 ve-
doucí z Ledče nad Sázavou 
do obce Hradec ve směru 
na Golčův Jeníkov,“ infor-
moval radní Kraje Vysočina 
pro oblast dopravy Jan Hyliš 
(ČSSD).  A do oprav se děl-
níci letos pustí také na silni-
ci II/405 Střítež – Štěpánovi-
ce. Téměř devítikilometrový 
úsek projde modernizací bě-
hem dvou stavebních sezón.

Některé opravy a moderniza-
ce pokryje krajský rozpočet, na-
opak na jiné bude kraj čerpat 
prostředky z evropských fon-
dů. „Doprava je druhou největ-
ší rozpočtovou kapitolou Kra-
je Vysočina, ve které počítáme 
se dvěma miliardami korun. Pe-
níze z EU navíc mají pokrýt ce-
lou řadu akcí, například stavbu 
obchvatů Velkého Beranova ne-
bo Nového Veselí,“ připomněl 
náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku Martin 
Kukla (ANO 2011). 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

V Nemocnici v Novém Městě na Moravě 
slavnostně otevřeli nový dětský pavilon

Nemocnice v Novém 
Městě na Moravě má 
nový dětský pavilon 
s 33 lůžky. V moderní 
budově, kterou s finanční 
podporou Evropské 
unie zafinancoval zři-
zovatel nemocnice 
Kraj Vysočina, najdou 
zázemí nejen hospitali-
zovaní malí pacienti, ale 
také všechny odborné 
ambulance.
„Kapacita lůžek se oproti stáva-
jícímu dětskému oddělení zvý-
ší o pět lůžek, tři lůžka pak bu-
dou vyčleněna pro intermediál-
ní péči,“ uvedl náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast 
zdravotnictví Vladimír Novot-
ný (ČSSD) a zároveň poděkoval 
zaměstnancům za vstřícnost, se 
kterou pracovali v neutěšených 
podmínkách. Ty teď nahradí kva-
litní zázemí pro ně i pacienty. 

„Stavbu za bezmála 76 mi-
lionů korun jsme zaháji-
li v červenci 2017 a zhoto-
viteli se ji podařilo dokončit 
na den přesně, jak definovala 

smlouva,“ informoval náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast ekonomiky a majet-
ku Martin Kukla (ANO 2011). 
Koupi vybavení oddělení čás-
tečně financovala veřejná sbír-
ka. „Ještě před zahájením pro-
vozu jsme otevřeli dveře všem 
zájemcům, aby si oddělení 

prohlédli a podívali se, na co 
přispěli. To díky nim je na-
še dětské oddělení tak hezké,“ 
pochvaluje si ředitelka nemoc-
nice Věra Palečková. První pa-
cienty tady přijmou 6. března.

Projekt výstavby nového ob-
jektu dětského oddělení byl 
spolufinancován Evropskou 
unií – Evropským fondem pro 
regionální rozvoj v rámci Ope-
račního programu Životní pro-
středí.

Zrekonstruovaný sklad 
Nemocnice Pelhřimov
Také v Nemocnici Pelhřimov se 
uskutečnilo slavnostní otevření. 
V tomto případě šlo o zrekon-
struovanou budovu centrální-
ho skladu, která byla v havarij-
ním stavu, a proto od dubna mi-
nulého roku prošla významnými 
úpravami. „Sklad je důležitou 
součástí zdravotnického provo-
zu, protože v něm najdeme veš-
kerý materiál, který používá-
me pro péči o pacienty, a musí-
me ho mít neustále v dosahu,“ 
vysvětlila Petra Černo, mluvčí 
pelhřimovské nemocnice s tím, 
že rekonstrukci nemocnici po-
mohl zafinancovat její zřizova-
tel Kraj Vysočina a stála přes 16 
milionů korun.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ V Novém Městě na Moravě se ladí poslední detaily, to v Pelhřimově už 
je centrální sklad plně funkční.   FOTO: ARCHIV KRAJSKÝCH NEMOCNIC

Oprava třebíčského mostu u nemocnice začne v květnu
Pravidelné kontroly ukáza-
ly na zhoršení stavu přemostě-
ní u třebíčské nemocnice. Most 
tak projde zásadní rekonstruk-
cí, práce začnou už v květ-
nu. „Ideální varianta, ke které 
se kloníme, počítá s opravami 
hned od začátku letošního květ-
na, ukončení na přelomu října 
a listopadu,“ potvrdil hejtman 

Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD). Odhadované 
náklady stavby jsou 40 milionů 
korun. Opravou projde i přileh-
lá protihluková stěna a polovina 
nájezdových ramp ve vlastnictví 
Ředitelství silnic a dálnic. Sprá-
va železniční dopravní cesty 
na dobu rekonstrukce mostu na-
plánovala údržbu kolejové cesty. 

Objízdné trasy byly stanoveny 
s ohledem na možnosti silniční 
sítě, s přihlédnutím k průjezd-
nosti městem. Nový most bude 
mít stejné parametry jako stá-
vající přemostění – tedy opět tři 
jízdní pruhy, jednostranný veřej-
ný chodník a organizace dopra-
vy se nebude ničím lišit od sou-
časného stavu.  EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Most ev. č. 351-026 u Nemocnice Třebíč. FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Objízdné trasy povedou 
obousměrně
  Nákladní doprava nad 7,5 tu-

ny bude vedena po silnicích 
v kombinaci I/23 Třebíč – Vla-
dislav II/401 – Číměř – II/351 
Dalešice – II/152 Hrotovice – 
Jaroměřice nad Rokytnou.
  Osobní doprava využije ná-

hradní trasu Bráfova třída 
– Znojemská – Spojovací – 
Hrotovická – a dále napojení 
na II/351.



zveřejňuje 
prodej

zámeckého areálu v Těchobu-
zi na Pelhřimovsku, tj. budo-
vy zámku v Těchobuzi č.p. 1, 
včetně provozní budovy č.p. 
80 a pozemků o celkové vý-
měře cca 11 500 m2, stavby 
s energetickou náročností „F 
280,7 kWh (m2/rok)“ a „C 
93,6 kWh (m2/rok)“ o užit-
né ploše cca 2 250 m2, v k.ú. 
a obci Těchobuz.  Termín pro 
podání nabídek končí 18. dub-
na 2019, minimální kupní ce-
na 11 050 000 Kč.

Bližší informace o prodeji ne-
movitých věcí lze získat na  in-
ternetu www.kr-vysocina.cz, 
část Úřední deska, Odbor ma-
jetkový – Záměry.

Prohlídka prodávaných 
nemovitých věcí bude zá-
jemcům umožněna ve  stano-
veném termínu nebo po  před-
chozí dohodě s Krajským úřadem 
Kraje Vysočina, odborem ma-
jetkovým,  informace podá  Pe-
tr Dvořák, tel.: 724  650  192, 
email: dvorak.p@kr-vysocina.cz.

Prodej nemovitých věcí bude 
proveden podle schválených 
Zásad zastupitelstva Kraje Vy-
sočina pro převod nemovitého 
majetku Kraje Vysočina.
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Do konce března můžete nominovat osobnosti 
na nejvyšší ocenění Kraje Vysočina

Máte ve svém okolí výjimeč-
né osobnosti, které ve své pro-
fesi dokázaly něco významné-
ho, nebo třeba „jen“ svým mi-
mořádným nasazením překoná-
vají běžné limity? Pak neváhejte 
a dejte o nich vědět. Kraj Vy-
sočina do konce března přijímá 
nominace na udělení nejvyšších 
ocenění Kraje Vysočina. Ná-
sledně je může podat některý 
z 45 krajských zastupitelů. „Jde 
o osvědčenou praxi, kterou Kraj 
Vysočina respektuje už od roku 
2008. Za tu dobu se sešly více 

než tři stovky nominací a udělili 
jsme 92 medailí,“ uvedl hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).

V roce 2018 získala nejvyš-
ší ocenění Kraje Vysočina na-
příklad vrcholová sportovkyně 
Martina Sáblíková, v minulos-
ti pak hokejista Jiří Holík, horo-
lezec Radek Jaroš, lékař a dlou-
holetý primář dětského odděle-
ní Nemocnice Havlíčkův Brod 
Václav Miláček nebo malíř 
Emanuel Ranný.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Krajské medaile jsou dřevěné, skleněné a kamenné.
  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Téměř sto tun 
potravin pomohlo 

lidem v nouzi
Potravinová banka Vysočina, 
která sídlí v Ledči nad Sáza-
vou, distribuovala v loňském 
roce mezi potřebné 95 tun po-
travin v hodnotě 5,7 milionu 
korun. Fungování tohoto 
spolku od roku 2014 podpo-
ruje i Kraj Vysočina. „Včetně 
letošního roku odešel z kraj-
ského rozpočtu na účet po-
travinové banky celkem je-
den milion korun, který po-
mohl především s úhradou 
mezd zaměstnanců nebo po-
krytím provozních nákladů,“ 
informoval náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast 
sociálních věcí Pavel Franěk 
(ANO 2011). Letos kraj při-
spěje částkou 200 tisíc ko-
run. Potravinová banka Vyso-
čina v současné době pomáhá 
zásobovat dvacet pět smluv-
ních odběratelů. Mezi ně pa-
tří nejen Charity, ale i domo-
vy s konkrétním zaměřením 
na pomoc seniorům, matkám 
v nouzi a dalším. Počet pod-
pořených jednotlivců dosá-
hl v loňském roce čísla šest 
a půl tisíce.
  EVA FRUHWIRTOVÁ

O Policejní akademii 
pro seniory je zájem

Šestý ročník série přednášek 
a aktivit pod názvem Policej-
ní akademie pro seniory od-
startoval v lednu v Jihlavě. 
Organizátoři potvrdili velký 
zájem. Letos projde kurzem 
130 seniorů ve věkové kate-
gorii 60+. „Je pro ně připra-
veno čtrnáct besed, například 
na téma bezpečnostní situace, 
finanční gramotnost nebo in-
ternetové trestné činy. Podí-
vají se také do výcvikového 
střediska Policie ČR v Pra-
ze, kde senioři navštíví praco-
viště výcviku psů i jízdní po-
licie,“ přiblížil plány náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast sociálních věcí Pa-
vel Franěk (ANO 2011). Pro-
gram počítá také s oblíbeným 
branným závodem, do kterého 
se běžně zapojují i ostatní ro-
dinní příslušníci.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Účel programu:
Účelem programu je zvyšování odborné 
úrovně subjektů v sektoru zemědělství.

Definice příjemce podpory:
Právnické osoby, které jsou založeny k ne-
podnikatelským účelům, tj. nestátní ne-
ziskové organizace (obecně prospěšné spo-
lečnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 
Sb., o obecně prospěšných společnostech 
a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, spolky, nada-
ce a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku).

Uznatelné náklady, na které může být po-
skytnut finanční příspěvek od 10 000 Kč 
do 100 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Žádosti mohou zájemci předkládat 
od 4. 3. 2019 do 11. 3. 2019.

Informace ke zpracování projektů bude poskytovat oddělení zemědělství, Ing. Lenka Vondrová, 564 602 209, 
e-mail: vondrova.l@kr-vysocina.cz a Ing. Milan Hejda, 564 602 366, e-mail: hejda.m@kr-vysocina.cz

Informace ke zpracování projektů bude poskytovat oddělení zemědělství, Ing. Lenka Vondrová, 564 602 209, e-mail: vondrova.l@kr-vysocina.cz a Ing. Milan Hejda, 
564 602 366, e-mail: hejda.m@kr-vysocina.cz

FOND VYSOČINY

Výzva  

k předkládání  

projektů

HOSPODAŘENÍ 
V LESÍCH 2019

FOND VYSOČINY

Výzva  

k předkládání  

projektů

Zemědělské 
akce 2019

Účel programu:
Účelem poskytovaných finančních prostředků je přispívat ke snižování ohrožení lesů a dů-
sledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami 
(suchem), např. použitím vhodného reprodukčního materiálu, ochranou a potřebnou péčí 
o založené lesní porosty, výchovou porostů nebo použitím vhodných technologií.

Podporované aktivity:
a)  umělá obnova sadbou první poloodrostky a odrostky stanovištně a geneticky vhodný-

mi vybranými druhy dřevin 
b)  umělá obnova sadbou opakovaná poloodrostky a odrostky stanovištně a geneticky 

vhodnými vybranými druhy dřevin 
c)  opakovaná výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezáv-

ky a předmýtní úmyslná těžba) pouze na druhý výchovný zásah celé porostní skupiny 
za období platnosti plánu nebo osnovy s tím, že mezi prvním a druhým výchovným zá-
sahem uplyne alespoň 36 měsíců 

d)  zřizování oplocenek ze dřeva či drátěného lesnického pletiva běžnými standardní-
mi lesnickými postupy o minimální výšce 160 cm za účelem zajištění lesních porostů 
a ochrany proti zvěři nebo jejich částí s plošným zastoupením vybraných dřevin 50 % 
a vyšším 

e)  individuální mechanická ochrana poloodrostků a odrostků vybraných dřevin do doby 
jejich zajištění 

f)  individuální mechanická ochrana kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohry-
zem.

Žádosti mohou zájemci předkládat od 1. 3. 2019 do 29. 3. 2019.

Záchranáři z Vysočiny využívají nové vozidlo pro mimořádné události 
Do flotily Zdravotnické zá-
chranné služby Kraje Vysoči-
na přibyl nový vůz za 1,65 mi-
lionu korun. Speciálně uprave-
ný Ford Ranger bude sloužit 
při mimořádných událostech, 
jako jsou hromadná neštěs-
tí, rozsáhlé dopravní neho-
dy nebo také k vyproštění sa-
nitek.

„Vnitřní vybavení není ur-
čeno pro převoz pacientů, ale 
je přizpůsobeno potřebám pro 
co nejlepší technické zajištění 
místa mimořádné události pro 
zasahující členy výjezdových 
skupin při poskytování předne-
mocniční neodkladné péče po-
stiženým osobám,“ uvedla ře-
ditelka ZZS Kraje Vysočina 
Vladislava Filová. Vozidlo bylo 
pořízeno za přispění Fondu zá-
brany škod, který daroval přes 
1,4 milionu korun. 

Vozidlo je pětimístné, je 
vybaveno naftovým moto-
rem o výkonu 147 kW, ma-
nuální šestistupňovou převo-
dovkou, ale například také taž-
ným zařízením, navijákem, 

elektrocentrálou, záložním 
akumulátorem a dalším příslu-
šenstvím. Vůz má povolenou 
brodivost 800 mm a maximál-
ní rychlost 175 km/hod. „Vozi-
dlo nahradí dosluhující Nissan 

Patrol pořízený v roce 1996,“ 
informoval náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast 
zdravotnictví Vladimír Novotný 
(ČSSD) s tím, že poslední ob-
měna flotily krajské záchranky 

se uskutečnila loni na jaře, kdy 
se nakoupilo  osm sanitních vo-
zů za více než 20 milionů ko-
run. Stejný počet sanitek bude 
kraj obměňovat zhruba za dva 
měsíce. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Kraj Vysočina hledá možnosti úspor energií na svém majetku
Kraj Vysočina hospodaří 
s energií ve více než 800 budo-
vách, které má přímo ve svém 
majetku nebo jsou ve správě 
krajských příspěvkových orga-
nizací. A protože si je vědom 
postupně rostoucích cen ener-
gií a nutností efektivního na-
kládání s nimi, připravil Akční 

plán pro hospodaření s energií 
na rok 2019.

Navazuje na již schválenou 
Energetickou politiku Kraje Vy-
sočina a Rada Kraje Vysočina 
ho odsouhlasila v první polovině 
února. „Definuje opatření, která 
by chtěl kraj v roce 2019 pro-
vést. Mezi konkrétní kroky patří 

například pasportizace budov, 
zavedení sledování spotřeby vo-
dy nebo analýza spotřeby ener-
gie a osvětlení,“ informuje ná-
městek hejtmana pro oblast eko-
nomiky a majetku Martin Kukla 
(ANO 2011) s tím, že u každého 
opatření se předpokládá pilotní 
ověření na krajských budovách, 

následně pak na budovách pří-
spěvkových organizací Kraje 
Vysočina.

Na efektivní zavedení systé-
mu managementu hospodaření 
s energií bude dohlížet Expert-
ní skupina složená z odborníků 
Kraje Vysočina a příspěvkových 
organizací. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

VEŘEJNÁ DOPRAVA  
VYSOČINY

Jedeme vaším směrem

❚ ZZS Kraje Vysočina využívá aktuálně 68 sanitních vozů, z toho 8 vozů v režimu rendez vous, na 21 výjezdo-
vých základnách.  FOTO: ZZS KV

2018: 

vozidla krajské 

záchranky ujela 

1 820 933 

kilometrů

http://www.kr-vysocina.cz/
mailto:email%3Advorak.p@kr-vysocina.cz
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V sociálních službách chybí 
peníze. Co na to vedení kraje?

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

Máte babičku v domě s pečo-
vatelskou službou nebo má-
te v rodině někoho, kdo vy-
užívá pomoci s některými 
úkony od pracovníků Chari-
ty? Pak bohužel nevíte, jest-
li na péči o ně letos budou 
mít poskytovatelé sociálních 
služeb na Vysočině dost pe-
něz. Ti totiž nevědí, kolik za-
městnanců budou moci le-
tos zaplatit. Když jsem se 
ptal vedení kraje, kolik peněz 
na provoz sociálních služeb 
v tomto roce bude chybět, 
nedostal jsem jasnou odpo-
věď. Ale pokud mám zprávy 
z jiných krajů, tak podpora 
ze státního rozpočtu určitě 
nevystačí. O to víc mě mrzí, 

že poslanci ANO společně 
s poslanci ČSSD a KSČM, 
a to včetně těch z Vysočiny, 
ve Sněmovně při schvalová-
ní rozpočtu odmítli náš návrh 
na navýšení provozních pe-
něz do sociální oblasti o 800 
milionů korun. Proč? Zřejmě 
proto, že ho nenavrhli oni, 
ale že přišel z dílny opozič-
ní KDU-ČSL. Přitom podle 
mě v této oblasti není korekt-
ní si hrát na opozici a koalici. 
Zvlášť když víme, jak nesta-
bilní dotace v sociální oblas-
ti jsou. Navíc se zde přidá-
vá i problém nedostatku per-
sonálu. Naše populace stárne 
a je více než nutné sociální 
oblasti věnovat maximální 
pozornost. A ne se spoléhat, 
že se chybějící peníze „zatím 
vždycky našly“, jak jsme to 
slyšeli od vedení kraje na po-
sledním jednání zastupitel-
stva kraje.

Všeho do času
Ota Benc,  
zastupitel Kraje 
Vysočina (ODS)

Začátkem listopadu jsem sly-
šel v rádiu informaci, že havra-
ni očekávají tuhou zimu. Vytvá-
ří si prý na polích velké zásoby. 
Tehdy ještě v podstatě dozníva-
lo léto a celé mi to přišlo lehce 
absurdní. Pak však přišel prosin-
cový kalamitní sníh a od začátku 
ledna máme zimu, která je sku-
tečně zimou.  Při někdy oprávně-
ných stížnostech na stav komu-
nikací a bolavá záda z odklízení 
sněhu si musíme připomenout, 
že každá vločka sněhu je voda, 
která na Vysočině tolik chybí. 
Akční programy pro boj se su-
chem nám potřebnou vláhu ne-
přinesou, a tak nám nezbývá než 
doufat, že příroda k nám bude 
tentokrát shovívavější. Začátek 
roku v tomto smyslu vyznívá op-
timisticky.

Všeho do času říkávali na-
ši předkové a snad tím vyjad-
řovali, že každé poctivé snaže-
ní může dojít ke kýženému vý-
sledku. Určitě však doufali, že 
i zlo nemůže vyhrávat stále. Ten 
každodenní a stálý boj protikla-
dů je zkrátka motorem lidské-
ho života. Většinu svého profes-
ního života jsem strávil ve škole 
a po více než dvaceti letech pra-
xe mě stále překvapuje, jaké mý-
ty a předsudky provázejí výcho-
vu a vzdělávání. Jak mnozí od-
povědní bez znalosti podstaty 
věci jen komplikují situaci svou 
neznalostí a povrchností. 

Na druhou stranu vždy s ra-
dostí přijímám fakt, že chuť se 
učit, dozvídat se nové věci a pra-
covat na sobě je lidem a přede-
vším dětem stále vlastní.  Jen 
doufám, že to nebude jen do ča-
su. Pro školy a další zavede-
né vzdělávací instituce je to vel-
ká výzva. Času mnoho nezbý-
vá a budoucnost plná změn je už 
přítomností.

Hlasovat o Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 se bude během celého března, 
a to ve dvou kategoriích ankety: 1. kategorie Kulturní aktivita a 2. kategorie Péče o kultur-
ní dědictví. Popis jednotlivých počinů naleznete v březnu na internetových stránkách Kraje 
Vysočina www.kr-vysocina.cz/pocinroku. Ocenění a finanční dar získají v obou katego-
riích tři počiny s nejvyšším počtem hlasů.

Kulturní aktivita Péče o kulturní dědictví

1. Balady a romance – Rock for Skaut / Bystřice nad Pernštejnem 1. Brtnice / Obnova zámeckého parku

2. Bramborobraní – přehlídka folklorních souborů / Třebíč 2. Daňkovice / Celková obnova venkovské usedlosti č. p. 47

3. Cesta za štěstím – taneční představení / Jihlava 3. Havlíčkův Brod / Revitalizace Smetanova náměstí

4. Den medu 2018 / Cidlina 4. Jaroměřice nad Rokytnou / Obnova fasády domu č. p. 46 (Muzeum O. Březiny)

5. Divadelní představení „První republika v Jihlavě“ na motiv knihy „Život za Prv-
ní republiky“ / Jihlava 5. Jemnice / Obnova bývalého špitálu s kaplí sv. Alžběty (č. p. 259)

6. Dny otevřených zahrad na zámku / Žďár nad Sázavou 6. Jemnice / Restaurování fasády kaple sv. Anny

7. Dřevořezání / Třešť 7. Jihlava / Obnova barokní fasády domu č. p. 1233 vč. rehabilitace oken (Palackého 9)

8. Houpačka – jazzový festival / Přibyslav 8. Jihlava / Celková obnova domu č. p. 1302 (Palackého 24)

9. Humpolecká zóna 8smička / Humpolec 9. Jiřice / Obnova pomníku padlým v 1. světové válce

10. Jemnická bitva – 8. ročník / Jemnice 10. Krucemburk (Staré Ransko) / Restaurování litinového kříže

11. Mezinárodní festival dokumentárních filmů JI.HLAVA - 22. ročník / Jihlava 11. Křeč / Celková obnova bývalé fary č. p. 5

12. Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského / Jaroměřice nad Rokytnou 12. Květinov (Kvasetice) / Postupná obnova téměř zanikajícího zámku

13. Muzeum Hrotovicka – vybudování nového muzea / Hrotovice 13. Ledeč nad Sázavou / Obnova kamenného hradního mostu

14. Noční prohlídky hradu Lipnice / Lipnice nad Sázavou 14. Měřín / Obnova fresek v kapli Panny Marie Sněžné

15. Oblastní kolo hudebního festivalu PORTA Vysočina / Lhota - Vlasenice 15. Moravské Budějovice / Celková rekonstrukce historické budovy Městské Besedy

16. Od Vánoc do Tří králů – lidové zvyky a tradice na Horácku / Jihlava 16. Náměšť nad Oslavou / Restaurování renesančního arkádového nádvoří zámku

17. Otevřeno Jimramov 2018 – 29. ročník festivalu / Jimramov 17. Nové Město na Moravě / Postupná rekonstrukce Kadlecovy vily

18. Oživený zámek – netradiční prohlídky zámku / Náměšť nad Oslavou 18. Nové Veselí / Restaurování obrazů zastavení křížové cesty z kostela sv. Václava

19. PechaKucha Night / Jihlava 19. Nový Rychnov / Obnova Božího hrobu na Křemešníku

20. Proletí 100letí - velká oslava 100 let republiky / Jihlava 20. Pelhřimov / Restaurování oltáře a jeho navrácení do Kaple svatého Kříže na Kalvárii

21. Roštejnský hodokvas 2018 / Doupě 21. Počátky / Obnova fasády domu č. p. 21 (dům T. Pešiny z Čechorodu)

22. Santiniho barokní slavnosti / Žďár nad Sázavou 22. Pohled (Simtany) / Restaurování objevené výmalby v kapli Panny Marie

23. Strom života - slavnostní požehnání / Jámy 23. Polná / Muzeum kutilství (záchrana exponátů jako historického dokladu doby)

24. Středověké slavnosti na hradě Orlík / Humpolec 24. Polnička / Celková obnova kaple

25. Trampský širák / Štoky 25. Puklice (Petrovice) / Obnova báně věže kostela sv. Petra a sv. Pavla

26. Trh řemesel / Havlíčkův Brod 26. Račice / Restaurování sochy sv. Šebestiána

27. Za vším hledej ženu – divadelní představení / Lípa 27. Světlá nad Sázavou / Postupná obnova zámku

28. Zažít Jihlavu jinak 2018 / Jihlava 28. Třebíč / Celková obnova dvou výklenkových kapliček

29. Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti – koncert PS Campanula / Jihlava 29. Žďár nad Sázavou / Celková obnova Rezidence Veliš a její prezentace veřejnosti

30. Zřízení expozice o životě a díle F. L. Riegra a F. Palackého / Maleč 30. Žirovnice / Restaurování sloupu vč. obnovy polychromie na soše Panny Marie

Jak hlasovat?
v termínu 1. 3. 2019 – 31. 3. 2019
■  elektronicky na www.kr-vysocina.cz/ 

pocinroku  (hlas je nutné potvrdit 
přes e-mail) 

■  prostřednictvím originálního an-
ketního lístku zaslaného na adresu 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižko-
va 57, 587 33 Jihlava s označením 
„POČIN ROKU“

Pravidla
■  každý může zaslat pouze jeden hlas 

pro jednu akci v každé kategorii
■  více informací naleznete na webo-

vých stránkách Kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz/pocinroku 

Od 1. března 2019 můžete hlasovat v 15. ročníku krajské ankety 
Zlatá jeřabina, a podpořit tak zajímavou kulturní akci nebo příklad-
nou obnovu památky.

Přehled kulturních aktivit nominovaných do Zlaté jeřabiny – 
Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2012
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
Péče o kulturní dědictví v roce 2012 
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2018
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
Péče o kulturní dědictví v roce 2018
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2012
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
Péče o kulturní dědictví v roce 2012
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

ANKETNÍ LÍSTEK

ANKETNÍ LÍSTEK
ANKETNÍ LÍSTEK

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2012
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
Péče o kulturní dědictví v roce 2012 
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2018
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
Péče o kulturní dědictví v roce 2018
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2012
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
Péče o kulturní dědictví v roce 2012
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

ANKETNÍ LÍSTEK

ANKETNÍ LÍSTEK
ANKETNÍ LÍSTEK

Hlasování: Zlatá jeřabina a Skutek roku

Skutek roku: Své hlasy 
posílejte celý březen

Hlasování veřejnosti 
v anketě Skutek roku 
2018 startuje 1. března. 
Jen hlasy veřejnosti 
rozhodnou o pořadí 
nominovaných skutků 
ve čtyřech oblastech 
fyzických osob. Hlasovat 
je možné celý březen.
Cena Skutek roku je výrazem 
poděkování a ocenění aktivit 
všech, kteří v roce 2018 vy-
konali pro kraj něco mimo-
řádného nad rámec svých po-
vinností, a to často bez ohle-
du na svůj osobní prospěch. 
„Právě občanská angažova-
nost, dobrovolnictví a ochota 
věnovat svůj volný čas ve pro-
spěch druhých jsou význam-
ným prvkem kulturní společ-
nosti a posilují její sociální 

soudržnost,“ říká radní Kra-
je Vysočina a politik Projektu 
Zdravý Kraj Vysočina a MA21 
Martin Hyský (ČSSD). Hlaso-
vat můžete pro počiny fyzic-
kých osob na www.kr-vyso-
cina.cz/pocinroku v termínu 
od 1. do 31. března 2019. Hla-
sovat může pouze občan Kraje 
Vysočina, a to jednou ve všech 
oblastech. Své favority může-
te vybírat celkem ve čtyřech 
oblastech – sociálně-zdravot-
ní; životní prostředí; volný čas 
dětí a mládeže; poradenství, 
osvěta, vzdělávání.  Projekty 
právnických osob bude hod-
notit odborná porota. Podpoř-
te i vy dobrý Skutek roku 2018 
svým hlasem! LENKA ŠESTÁKOVÁ

http://www.kr-vysocina.cz/pocinroku
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Tajenku křížovky zasílejte do 18. března 2019 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenkyNKV@regvyd.cz. Jména tří vylosova-
ných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny. Znění tajenky z minulého čísla: unikátní pragovky. Vylosovaní výherci:  
J. Šumpichová, Jihlava, J. Fiala, Náměšť nad Oslavou a P. Krejčí, Chotěboř. Blahopřejeme!
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parla-
mentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících 
s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

Přírodní rezervace (znění v tajence) se nachází na okraji Českomoravské vrchoviny mezi městy Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou. Je to nej-
starší rezervace na Havlíčkobrodsku a vyhlášena byla už v roce 1948. Řeka Sázava zde protéká údolím, které nabývá velmi divokého rázu. Voda si 
přes žulový masiv proráží cestu a na pětikilometrovém úseku plném balvanů vytváří mohutné peřeje. Proto tato část řeky patří u vodáků k nejob-
líbenějším úsekům českých řek. Okolí je zajímavé i pro pěší turisty, jejichž cílem bývá vrch Melechov s rozhlednou a zříceninou tvrze z 15. století.

KŘÍŽOVKA O CENY

Dětská centra v Kraji Vysočina
 V 90. letech došlo k trans-
formaci kojeneckých ústa-
vů na dětská centra.  Ta jsou 
v Kraji Vysočina dvě, v Jihla-
vě a v Kamenici nad Lipou. Pe-
čují o děti od narození až do tří 
let věku. Do jisté míry se dá ří-
ci, že poskytují obdobnou pé-
či jako právě dřívější kojenecké 
ústavy. V Dětském centru v Jih-
lavě se nyní starají o dvacet pět 
dětí. Jejich rodiny se o ně nemo-
hou postarat, a tak péči nahrazu-
je dvacet šest specializovaných 
pracovníků. 

Snaží se dětem  
nahradit rodinu
„Pro děti připravujeme výchov-
né plány, pracuje s nimi klinic-
ký psycholog, speciální peda-
gog. Na každý den jim připra-
vujeme smysluplný a zajímavý 
program,“ potvrzuje ředitelka 
Dětského centra Jihlava Iva-
na Ryglová. Tato zařízení mají 
ve svém poslání starat se o děti, 
ke kterým nebyl osud tak přívě-
tivý. Ve spolupráci s dalšími or-
ganizacemi se snaží dětem na-
hradit rodinu, i když dobře vědí, 
že to není zcela možné.  A tak 
alespoň zmírňují následky, se 

kterými nevítané děti přichá-
zejí na svět. V kompetenci dět-
ských center není řešení adopcí 
ani příjem dětí, to zajišťujeorgán 
sociálně-právní ochrany dětí 

a úředníci krajského odboru so-
ciálních věcí. „Nerozhodujeme 
ani o tom, jak dlouho u nás děti 
budou a kam půjdou, a také nej-
sme přestupní stanicí pro dět-
ský domov,“ vysvětluje ředitel-
ka Ivana Ryglová a dodává, že 
veřejnost se mylně domnívá, že 
právě toto mají také na starosti. 

Jihlavským dětským centrem 

projde ročně kolem padesáti dě-
tí a stejný počet odchází do no-
vých nebo původních rodin. 

V Kamenici nad Lipou se 
starají o starší děti
Druhým dětským centrem je 
Trojlístek v Kamenici nad Li-
pou. I tady pomáhají dětem 
v ohrožení a poskytují neod-
kladnou péči 24 hodin den-
ně. Přijímají děti různého vě-
ku, prioritou jsou sourozenecké 
skupiny dětí, aby nemuselo do-
jít k jejich rozdělení. „V byto-
vých jednotkách, které fungují 
na principu rodinných buněk, se 
jeden zaměstnanec stará o čtyři 
až pět dětí. Děláme maximum 
pro to, abychom dětem přiblíži-
li život v rodinách,“ popisuje ře-
ditelka Trojlístku Jana Fárová.  
Děti předškolního věku chodí 
do místní mateřské školy a jsou 
začleněny mezi děti z běžného 
rodinného prostředí. Starší děti 
pak zde také chodí do základní 
školy.  EVA FRUHWIRTOVÁ

❚   Pracovníci dětských center připravují pro děti nejrůznější programy. 
K oblíbeným patří maškarní karneval. FOTO: P. KUBIŠOVÁ
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Mexické Tacos s kuřecí tingou 
a guacamole

OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava uspořádala v závěru ledna Den 
mexické kuchyně. Mimořádnou akci navštívil významný host, 
velvyslankyně Mexika v ČR, Její Excelence paní Leonora Rue-
da. Oficiální tabule se skládala z tortillové polévky, hlavního cho-
du a dezertu. Přinášíme recept na hlavní chod – Tacos s kuřecí 
tingou, fazolemi a guacamole.
Suroviny
  1 kilogram celých kuřecích 

prsou (bez kůže a kosti)
  500 gramů bílé oloupané cibule
  40 gramů oloupaného česneku
  4 litry vody
  2 kilogramy rajčat (vykrojit 

stopky)
  bobkový list, sůl, olej
  10 kukuřičných tortill

Postup
Kuřecí prsa omyjeme a spo-
lu se 100 g cibule (rozkroje-
né na polovinu), 10 g česneku 
a solí vložíme do hrnce a za-
lijeme dvěma litry vody. Vaří-
me na středním ohni a v průbě-
hu vaření odstraňujeme vznik-
lou pěnu. Když je maso měkké, 
necháme ho vychladnout a poté 

natrháme na dlouhá tenká vlák-
na. Následně v hrnci přivedeme 
k varu celá rajčata, 130 g cibu-
le a 30 g česneku. Zeleninu roz-
mixujeme s dvěma litry vody, 
ve které jsme ji předtím spařili. 
Rajčatovou směs si odložíme. 
Zbylých 270 g cibule nakrájí-
me na tenké proužky, vložíme 
ji do oleje rozpáleného na pán-
vi a necháme zesklovatět. Po-
té přidáme rozmixovanou raj-
čatovou směs a povaříme bez 
pokličky na silném ohni zhruba  
5 minut. Nakonec přidáme trha-
né kuřecí maso a bobkový list, 
zakryjeme pokličkou a vaříme 
5 až 10 minut na mírném ohni 
a nakonec dochutíme. Dobrou 
chuť. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Vysočina opět bita? 
 František 
Bradáč, zastupi-
tel Kraje Vysoči-
na (KDU-ČSL), 
senátor 

V lednu se měly ohlašovat změ-
ny v daních z nemovitostí. A le-
tos jsem byl překvapen, že mu-
sím finančnímu úřadu prostřed-
nictvím fotek dokazovat, že můj 
kamenitý remízek je skutečně re-
mízek, na kterém nelze stavět 
dům ani pěstovat obilí. Tak jsem 
šel do terénu fotit a říkal jsem si: 
„Co asi dělají starší a nemocní 
vlastníci, kteří tam takto jít ne-
mohou? Ti dostanou tak vyso-
kou daň, jako by to byla úrodná 
půda?“ Díky informaci od jedno-
ho starosty a předsedy družstva 

na Třebíčsku vím, že finanční 
úřad se snaží z takzvaných ostat-
ních ploch všude vybírat 2 000 
korun za hektar – což je i čtyři-
krát víc než z pole. Jenže ono je 
rozdíl mít ostatní plochu ve vel-
koměstě, kde ji lze časem lépe 
zhodnotit, a je rozdíl mít jako 
ostatní plochu kamenitý remízek 
na kopci na Vysočině. Mluvil 
jsem o tom s  ministryní financí 
a bylo mi naznačeno, že finanční 
úřady (FÚ) snad mají zdravý ro-
zum. Tomu věřím. Jenže jak ho 
uplatnit, když na vás shora tla-
čí, abyste vybrali co největší da-
ně? Vůbec tohle dilema úřední-
kům FÚ nezávidím. A doufám, 
že kvůli spekulantům z velko-
měst nebudou muset víc platit 
i lidé z Vysočiny.

Rovnost platů
 Josef  
Zahradníček, 
zastupitel  
Kraje Vysočina 
(KSČM)

Podle zveřejňovaných průzkumů 
pobírají v České republice za stej-
nou práci ženy téměř o čtvrtinu 
nižší platy než muži. V rámci Ev-
ropy jsme na tom nejhůř, za ná-
mi skončilo jen Estonsko… Vět-
ší rovnost přitom panuje u povo-
lání s nižšími příjmy, čím vyšší 

vzdělání a vyšší ohodnocení, tím 
se rozdíly zvětšují. Snad nejhůře 
jsou na tom vrcholové manažerky 
s platy téměř o polovinu nižšími, 
než dostávají jejich kolegové.

Na 17. březen letos vychází 
Den rovnosti platů, což zname-
ná, že ženy by musely pracovat 
o dva a půl měsíce déle než muži, 
aby dosáhly na stejnou mzdu. 
Oproti loňskému roku se sice si-
tuace o něco málo zlepšila, bohu-
žel ale ne větší uvědomělostí za-
městnavatelů, ale tím, že narostla 

minimální mzda. A tu pobírá ví-
ce žen než mužů. Alarmující je 
ovšem fakt, že se rozdíly nedaří 
snižovat ani ve veřejném sekto-
ru. Zde se rozdíly naopak prohlu-
bují, platy zkrátka rostou mužům 
rychleji než ženám, a to už něko-
lik let. Důvod je ten, že ačkoliv 
mají stejné vzdělání, pracují že-
ny na nižších a hůř placených po-
zicích. Průzkumy ukazují, že že-
na musí mít o stupeň vyšší vzdě-
lání než muž, aby dostala na tutéž 
pozici přednost.

K čemu jsou ale nesčetné ana-
lýzy, semináře, konference, když 
nedokážeme změnit naše myš-
lení vycházející z tradičního po-
jetí naší rodiny. Muž je živitel 
a příjem jeho partnerky je jen 
jakési přilepšení do rodinného 
rozpočtu. Přitom tenhle model 
už dávno přetrvává jen v našem 
podvědomí. Blíží se Mezinárod-
ní den žen, svátek připomínající 
boj žen za svá práva. Co takhle 
ke květině přidat i více uznání 
a respektu, Vážení kolegové…

Dilema
Miloš Vystrčil, 
zastupitel Kraje 
Vysočina (ODS), 
senátor

Pokud chce být politik úspěšný, 
musí být vidět. Pokud má být vidět, 
potom by se měl prezentovat v mé-
diích, na sociálních sítích, na setká-
ních s občany, na všech možných 
společenských a sportovních či ji-
ných akcích apod. Navíc by měl 
maximálně komunikovat s obča-
ny, reagovat na jejich písemné, te-
lefonické či jiné dotazy a samozřej-
mě k tomu pokud možno pravidel-
ně informovat o své činnosti.

Jedna věc však bohužel ně-
kdy tak nějak zůstává v zapomně-
ní. Pokud chcete věci erudova-
ně, zajímavě, rozumně a věrohod-
ně prezentovat či prosadit, pokud 
nechcete na sociálních sítích je-
nom tlouci prázdnou slámu nebo 
se pokud možno líbivě pouze po-
hybovat po povrchu událostí, po-
tom toho nejdříve musíte i v po-
litice poměrně hodně samostatně 
a pro veřejnost neviditelně přečíst, 

nastudovat, konzultovat, vyjednat 
a z více pohledů poměřit a posou-
dit.

To vše zabírá čas, někdy mno-
ho času. Nakonec to známe všich-
ni. Povedená stavba, bezchybně 
obložená koupelna, vzorně ukli-
zený dům nebo správně upravená 
zahrada je zpravidla plodem pečli-
vé, často veřejně nepříliš viditelné 
práce. Věřte nebo nevěřte, i změna 
jediné věty v zákoně může být plo-
dem dlouhodobé skutečně usilov-
né práce.

A tak je to v politice asi odjak-
živa. Neustálé dilema politika me-
zi důrazem na svoji veřejnou pre-
zentaci a neustálou komunikaci 
s občany všeho druhu a mezi často 
pro veřejnost neviditelným skuteč-
ně hlubokým a usilovným studiem 
v zákonech navrhovaných změn, 
které v daném okamžiku často ve-
řejnost ani tak moc nezajímají. 

Ne, opravdu si vůbec nestěžu-
ji. Cílem mého článku je pouze si-
tuaci popsat, a tak třeba obyvatele 
– voliče nepřímo vyzvat, aby i tuto 
skutečnost brali při hodnocení prá-
ce politiků v úvahu.

V dalším čísle představíme Psy-
chocentrum v Jihlavě. 

Tip Ivany Ryglové: Podívejte 
se na dokumentární sérii České 
televize Rodina je nejvíc.

http://www.ozs-ji.cz/
http://www.ozs-ji.cz/
http://www.ozs-ji.cz/
http://www.ozs-ji.cz/
http://www.ozs-ji.cz/
http://www.ozs-ji.cz/


INZERCE ÚNOR 2019  |  6

Uzávěrka příštího čísla je 14. března 2019 a distribuce plánovaná od 25. března 2019. 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

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: 722491746
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Staò se i Ty èlenem na�eho týmu.

Hledáme 

Telefonní 
operátory 

na hlavní pracovní pomìr

= Zázemí v dynamicky se rozvíjející 

     mezinárodní společnosti

Mzda od 15.500,- Kč= 

Nástupní bonus 10.000,- Kč= 

= Bonus za docházku 10.000,- Kč

Možnost zkráceného úvazku = 

Příspěvek na dopravu= 

Možnost příspěvku na školku= 

Bonusový systém= 

Motivační soutěže= 

Snídaně pro zaměstnance= 

Příjemné "rodinné" prostředí = 

    + zastoupení všech věkových kategorií 

Nástup možný ihned! = 


Tel.: +420 770 104 916 
e-mail: prace.jihlava@unicall.cz www.unicall.cz
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Autoboxy a střešní nosiče u nás skladem

Na Dolech 109, Jihlava www.meteorcz.cz

NECHYBÍ VÁM
STŘEŠNÍ BOX?
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205
kód pojišťovny

cpzp.cz/sport 

✆ 810 800 000
 www.cpzp.cz 
Více informací na cpzp.cz/programy

Pro začátek 700 Kč na sport
Podepište registraci k ČPZP do 30. 9. a čeká na vás až:

 1 500 Kč na očkování      
 3 000 Kč pro maminky a miminka      
 1 000 Kč na plavání pro děti

Váš podpis  
dokáže zázraky

kód pojišťovny

205

cpzp.cz/sport

Pro začátek 700 Kč na sport pro dospělé

   1 500 Kč na očkování pro děti
   3 000 Kč pro maminky a miminka
   1 000 Kč na letní tábory

Podepište registraci k ČPZP do 31. 3. 2019 a využijte i další výhody:

✆ 810 800 000
 www.cpzp.cz 
Více informací na cpzp.cz/programy

Váš podpis
dokáže zázraky
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Soukromá střední škola  
pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12  Obrataň

Dálkové studium v oborech:

4leté dálkové studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
✓ Sociální činnost
✓ Ekonomika a podnikání

2leté nástavbové studium:

✓ Podnikání (stačí mít výuční list)

2leté 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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Premiéra 

              
Březen 2019

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

JSDM_92x63.indd   1 20.12.18   11:09
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Jihlava: BRILAS, Srázná 4837/19 (1.patro), tel.: 773 975 223
 

Brno: BRILAS, Traťová 653/3, tel.: 774 735 949
 

Brno: BRILAS, Sochorova 1, tel.: 777 452 197

Omrkněte na www.brilas.cz
a za internetové ceny si přijďte
vybrat na naši pobočku: 

NEJLEPŠÍ KVALITA A VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY 

Jihlava: BRILAS, Srázná 4837/19 (1.patro), tel.: 773 975 223

VOUCHER

KÓD: VCR85KV 
* Slevu lze uplatnit na snubní prsteny
v hodnotě nad 2.500 Kč do 17.3.2019
na www.brilas.cz a všech prodejnách.
 

SLEVA 850 KČ

NEJLEPŠÍ KVALITA A VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY ZA NEJLEPŠÍ CENY 
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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: 7:00–15:00
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Víska odchovala 
býka šampiona

Zemědělské družstvo No-
vá Ves – Víska na Havlíč-
kobrodsku se chlubí mimo-
řádným šlechtitelským úspě-
chem. V dubnu 2017 do cho-
vu přibyl býček pojmenovaný 
Rolls s dosud nejvyšší geno-
mickou hodnotou a díky to-
mu obsadil pomyslnou prv-
ní příčku v žebříčku mladých 
plemenných českých straka-
tých býků. V současné době 
patří k nejkvalitnějším chov-
ným býkům z celé německo-
-rakousko-české populace dr-
žící ocenění za nejvyšší ple-
mennou hodnotu – tzv. ukaza-
tel GZW odrážející vysokou 
užitkovost.

Chov Zemědělského druž-
stva Nová Ves – Víska je zná-
mý svým velice kvalitním ge-
netickým potenciálem. V prů-
měru chová stádo o 460 ku-
sech dojnic. „Je důležité, aby 
na Vysočině zůstala zacho-
vána živočišná výroba – te-
dy produkce masa a mléka, 
ale také sekundární produkce 
statkových hnojiv. Díky tomu 
se zemědělcům daří zachová-
vat kvalitní půdu,“ uvedl rad-
ní Kraje Vysočina pro ob-
last zemědělství Martin Hys-
ký (ČSSD), který v únoru ZD 
Nová Ves – Víska navštívil.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Podpora pro 
bývalé hvězdné 

sportovce

Nadační fond olympioniků re-
gionu Vysočina získal i letos 
finanční podporu z Kraje Vy-
sočina. Sto tisíc korun využi-
je fond na sociální a zdravot-
ní podporu olympioniků, kteří 
se historicky zúčastnili olym-
pijských her jako aktivní repre-
zentanti do roku 1992. Členové 
organizace vyhledávají býva-
lé hvězdné sportovce a nabíze-
jí jim pomoc. Jedná se napří-
klad o část doplatku na lázně, 
na některé léky, případně 
na lékařský zákrok, který se 
připlácí. „Tito lidé reprezento-
vali Českou republiku ve světě 
a dnes se potýkají se zdravotní-
mi potížemi. Neexistuje systé-
mová státní podpora, která by 
na ně pamatovala, proto od ro-
ku 2010 kraj pravidelně přispí-
vá do fondu olympioniků,“ vy-
světlil hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Karnevalová mašinka projíždí Vysočinou

Po roce se na Vysočinu vrací zimní ro-
dinné karnevaly. Kraj Vysočina tento-
krát naplánoval zastávky v pěti obcích 
napříč celým regionem. Několikahodi-
nový nedělní program už udělal radost 

nejen dětem, ale i všem ostatním ná-
vštěvníkům v Havlíčkově Borové, ve Vě-
trném Jeníkově, v Herálci u Žákovy ho-
ry a ve svém jízdním řádu má ještě dvě 
zastávky. Programem provází moderátor 

Milan Řezníček, těšit se můžete na vystou-
pení známé kapely Maxim Turbulenc. Při-
pravena je spousta soutěží, tanečků a vy-
stoupení, nechybí drobné dárečky a slad-
kosti a ani oblíbený fotokoutek. „Program 

jsme připravovali tak, aby zaujal celou rodi-
nu. Začínáme ve 14.00 a vstup je zdarma,“ 
připomněl náměstek hejtmana Kraje Vyso-
čina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk 
(ANO 2011).  

Konec starých kotlů v Čechách i na Vysočině
Čistota ovzduší, které dýcháme, je 
ovlivněna celou řadou faktorů, lid-
skou činnost. Počínaje průmyslem, 
přes zemědělství, vytápěním domác-
ností konče. Přitom právě kvalita 
ovzduší hraje jednu ze zásadních ro-
lí, ovlivňujících zdraví obyvatelstva. 
Legislativně je kvalita ovzduší řeše-
na zákonem č. 201/2012 Sb., o ochra-
ně ovzduší v platném znění (dále jen 
„zákon o ochraně ovzduší“). Mezi vý-
znamné zdroje znečišťování ovzduší 
v současné době řadíme také vytápě-
ní domácností, byť dříve byl jejich pří-
spěvek poněkud bagatelizován. Z po-
hledu vypouštění znečišťujících látek 
do ovzduší jsou nejzásadnějšími zdro-
ji kotle na spalování pevných paliv, 
které produkují největší množství emi-
sí škodlivin. Z dlouhodobých měře-
ní a sledování kvality ovzduší v rámci 
celé ČR vyplývá, že spolu s dopravou 
je sektor vytápění domácností jedním 
z nejvýznamnějších původců znečiš-
tění ovzduší. Tento závěr platí také 
pro relativně čisté ovzduší Vysočiny. 
Kraj Vysočina monitoruje své ovzdu-
ší, a zpřesňuje tak údaje o jeho kva-
litě v rámci projektů ISKOV již šes-
tým rokem a výsledky monitoringu, 
které jsou veřejně přístupné na http://
www.ovzdusivysocina.cz, kopírují zá-
věry hodnocení kvality ovzduší celé 
ČR. Ovzduší Kraje Vysočina je nejví-
ce znečištěno částicemi jemného pra-
chu, jejichž množství v ovzduší výraz-
ně stoupá v období topné sezóny, a to 
i v malých sídlech, a ukazuje tak jed-
noznačně na svého původce – vytápě-
ní domácností. 

Pro pochopení významnosti sekto-
ru vytápění domácností, jakožto pů-
vodce znečištění ovzduší, je třeba dá-
vat jeho vliv do souvislostí s přímým 
působením na obyvatelstvo. Je nut-
né si uvědomit, že škodliviny vypouš-
těné komíny domácností se rozptylují 
ve vrstvě ovzduší přímo nad zemským 
povrchem, tedy tam, kde je obyvate-
li dýcháno. Je zcela zřejmé, že zlepše-
ní čistoty ovzduší nelze dosáhnout bez 

zásadní obměny zdrojů tepla používa-
ných pro vytápění domácností.

Jaká pravidla platí pro provoz kotlů?
Pokud se podíváme podrobněji na vy-
tápění domácností, zjistíme, že největ-
ší množství emisí škodlivin produkují 
zdroje tepla, kterými jsou kotle na pev-
ná paliva. Zákon o ochraně ovzduší sta-
novuje pro jejich provoz několik zásad-
ních pravidel.
  Kotle na pevná paliva I. a II. emisní 

třídy je zakázáno provozovat po 1. 9. 
2022 (jedná se o kotel, který slouží ja-
ko zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění a který není navr-
žen rovněž pro přímé vytápění místa 
instalace).
  Kotel na pevná paliva musí projít kon-

trolou technického stavu a provozu mi-
nimálně jednou za tři roky (platí pro 

zařízení o jmenovitém tepelném příko-
nu od 10 do 300 kW).
  Je zakázáno spalovat jiné materiály či 

paliva než ta, která splňují požadavky 
legislativy ochrany ovzduší a jsou ur-
čena výrobcem kotle.
  Provozovatel musí za podmínek 

uvedených v § 17 odst. 2 zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu-
ší umožnit kontrolující osobě přístup 
ke kotli.

Kdo kontroluje plnění platných 
pravidel?
Provoz zdrojů znečišťování ovzdu-
ší mohou kontrolovat obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností a Česká inspek-
ce životního prostředí. Zákon o ochraně 
ovzduší dnes, za určitých podmínek a je-li 
to nezbytně nutné, umožňuje kontrolním 
osobám kontrolovat také spalovací zdro-
je umístěné v rodinných domech a bytech.

Co hrozí při porušení pravidel?
Porušení pravidel předepsaných zá-
konem o ochraně ovzduší pro fyzic-
ké osoby provozující kotle je považová-
no za přestupky a lze za ně uložit poku-
tu do: 
  20 000 Kč v případě porušení pravidla 

o provedení kontroly technického sta-
vu a provozu kotle
  50 000 Kč v případě porušení pravidla 

o ukončení provozu kotlů I. a II. emis-
ní třídy, pravidla o povolených pali-
vech a pravidla o umožnění přístupu 
kontrolujícímu ke kotli.

3. vlna kotlíkových dotací
Na podzim roku 2019 plánuje Kraj Vy-
sočina spuštění poslední vlny kotlíko-
vých dotací pro vlastníky rodinných do-
mů v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí. Dle podmínek, které 
nastavuje ministerstvo životního pro-
středí, podporuje tento dotační titul vý-
měnu starých neekologických kotlů I. 
nebo II. emisní třídy za nový ekologic-
ký zdroj tepla. Provozovatelé těchto za-
řízení tedy mají poslední možnost vy-
užít dotace až 120 000 Kč na splně-
ní povinnosti, kterou udává zákon a je-
jíž neplnění může být již od roku 2022 
sankcionováno. V rámci dotace je mož-
né starý kotel na tuhá paliva s ruč-
ním přikládáním vyměnit za nový ko-
tel spalující výhradně biomasu s ruč-
ní nebo automatickou podávkou paliva, 
plynový kondenzační kotel nebo tepel-
né čerpadlo. Bližší informace budou 
postupně zveřejňovány na stránkách  
www.kr-vysocina.cz/kotliky.

❚ Karnevalová mašinka, kterou vypravují Rodinné a Senior pasy Kraje Vysočina, dorazila 
o druhé únorové neděli do Havlíčkovy Borové. Místní sokolovna praskala ve švech, přišlo 
totiž přes 400 dětí, rodičů i prarodičů. FOTO: 2X ARCHIV KRAJE VYSOČINA

❚ Parádní karnevalová jízda pokračovala ve Větrném Jeníkově a v Herálci pod Žákovou 
horou. V jízdním řádu má ještě zastávky plné zábavy s Maxim Turbulenc a oblíbeným 
dětským moderátorem Milanem Řezníčkem ve Starči a v Košeticích.

Termíny karnevalů

3. března  Stařeč

10. března Košetice

Hlasujte v anketě
Sportovec Kraje Vysočina

www.kr-vysocina.cz/sportovec

 Hlasujte v anketě 
Sportovec  
Kraje Vysočina
www.kr-vysocina.cz/sportovec

https://www.kr-vysocina.cz/kotliky
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