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Roštejn zve k návštěvě nové
interaktivní trasy o historii hradu

u, Dalešice,
Jaroměřice nad Rokytno
č / www.arskoncert.cz
Dukovany, Třebíč, Vale

ÚVODNÍ SLOVO

Krásné prázdniny

video na
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Krajští záchranáři budou
mít nové výcvikové
středisko.

Martin Hyský,
radní Kraje Vysočina pro
oblast životního prostředí
a zemědělství (ČSSD)

STRANA 3

Dobrovolníci Čisté Vysočiny
ulehčili přírodě od sta tun
odpadků.

◾ Nová trasa s průvodcem pojmenovaná Lovecké sídlo v proměnách dějin ukazuje, jak se v dávných dobách hodovalo. 

STRANA 8

Fotogalerie:
Krajské sídlo otevřelo
dveře veřejnosti.
Opravy v Třešti
budou příští rok
Opravy průtahu městem Třešť
na silnici II/406 se uskuteční
kompletně v příštím roce. Kraj
Vysočina byl nucen zrušit společnou zakázku s městem Třešť
z ekonomických důvodů. Nabídnutá cena za stavební práce byla
extrémně vysoká a v desítkách
procent převyšovala stanovený
předpokládaný rozpočet daný
Krajem Vysočina a městem
Třešť.
Silnice bude na začátku nového školního roku opravena
alespoň provizorně, tak aby po
ní mohla být bezpečně vedena
zimní údržba. Termín provizorních oprav II/406 v Třešti
byl stanoven na konec prázdnin
z důvodu aktuálního vedení objízdných tras opravované silnice
I/23 u Olšan.
Kraj Vysočina počítá s tím, že
veřejnou zakázku na kompletní
rekonstrukci průtahu Třeští opět
vypíše na podzim s termíny realizace ve stavební sezóně 2020.
V tuto chvíli kraj počítá s financováním z vlastních zdrojů,
projekt však figuruje i na seznamu přijatých projektů IROP. Na
změně termínů se domluvil Kraj
Vysočina s městem Třešť, které
v rámci prací plánuje realizovat
výměnu kanalizace.


JITKA SVATOŠOVÁ

Jak se žilo na loveckém hrádku a jaké příběhy se
v dávných dobách na místě odehrávaly, přibližuje
zbrusu nová historická trasa hradu Roštejn v lesích
nedaleko Telče, která nese příznačný název Lovecké
sídlo v proměnách dějin. Návštěvníci se mohou těšit
na interaktivní prvky, například na videomapping
hostiny, kdy sami usednou k prostřenému stolu.
Nová trasa A není jedinou
novinkou, kterou na hradě v závěru června zpřístupnili.
„V loni otevřenou trasu B
zaměřenou na přírodu, lovectví
a myslivost jsme nově rozšířili
o Lesní hernu u zvídavé lišky.
Ta nabízí nepřeberné množství

hravých prvků – například houbařův košík, stylizované myslivecké oblečení, hmatovou hru
Co najdu v lese nebo reálný posed,“ přibližuje kastelánka hradu, který je pobočkou krajského
Muzea Vysočiny Jihlava, Kateřina Rozinková.

FOTO: KRAJ VYSOČINA

Zajímavé novinky jsou vý- a hrad částečně zakryje lešení
sledkem několikaletého projektu kvůli opravě fasád. Návštěvníci budou stále využívat
Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expovzdálenější
provizic z velké části
zorní parkoviště.
fi n a n c ova n é h o
Výsledkem však
z
evropského
bude procházka
Rok 2018:
dotačního proa zasloužená od28 tisíc
gramu. Projekt
měna v podobě
ů
pokračuje stablahodárného
návštěvník
vebními pracemi
pobytu v čisté
v exteriérech.
přírodě Vysočiny,“
„Aktuálně a ješdoplňuje na závěr nátě v příštím roce půjde
městkyně hejtmana pro
o úpravy vnějšího pláště hradu, oblast cestovního ruchu Jana
povrchů a zeleně na nádvoří. Fischerová (ODS).
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
Uzavřená bude část nádvoří


Vesnicí roku Kraje Vysočina 2019 je Sobíňov
Titul Vesnice roku Kraje
Vysočina 2019 míří na Havlíčkobrodsko do obce Sobíňov.
Ta si ho zaslouží především
díky ukázkové péči o historické
a kulturní dědictví a práci v oblasti strategického plánování.
Příkladem pro ostatní obce je
také podpora mezigeneračního
soužití a udržování povědomí
o historii obce zejména pořádáním mnoha zajímavých akcí pro
občany v průběhu roku.
„Oceňuji především to, že
v Sobíňově táhnou všichni za
jeden provaz. Zaujala mě spolupráce obce s podnikatelským
sektorem a místními spolky zejména v oblasti péče o obecní
zeleň a místní památky a stavby,“ dává za příklad dalším obcím náměstek pro místní rozvoj
Pavel Pacal (STAN + SNK ED).
Slavnostní předání titulu
Vesnice Kraje Vysočina roku
2019 je naplánováno na 2. srpna ve vítězném Sobíňově. Do
celostátního kola společně se
Sobíňovem postoupí také vítěz
kategorie Zelené stuhy za péči

Máme před sebou dva měsíce prázdnin, dobu, na kterou se
těšíme kvůli dětem i kvůli sobě.
Je to čas, který chceme trávit
společně s rodinou, a proto plánujeme výlety a hledáme nová
dobrodružství.
Přimlouvám se za to, abychom na svých výletech nikam
příliš nespěchali, možná i za to,
abychom se zkusili o prázdninách zdržet na Vysočině. Moře
i velké hory, kam pojedete i desítky hodin autem nebo poletíte hodiny letadlem, jsou fajn,
ale už jste jeli lodí po Dalešické přehradě, plavali na Dářku,
kempovali u Piláku nebo si prošli některou z našich přírodních
památek? Všechna tahle místa
zasazená do čisté přírody a pohodlně dostupná na kolech jsou
na Vysočině, jsou u nás – prostě
jsou ideálním cílem Vašich objevovatelských cest.
Záměrně jsem zvolil místa,
která mám osobně rád, místa,
kam rád jezdím a mám s nimi
spojené krásné chvíle s rodinou
i přáteli. Až si budete vybírat
cíl své domácí dovolené, zkuste se podívat na mapu Vysočiny
a kamkoli podle ní vyjedete, ručím vám, nebudete zklamaní.
U nás na Vysočině je prostě krásně, nejen o prázdninách, krásně je tu celý rok. Ale
o prázdninách si tu krásu můžete v klidu užít (a to včetně
ochutnávky piv v kterémkoli ze
tří desítek pivovarů s adresou na
Vysočině).
Krásné a bezpečné léto!

VYSOČINA on-line

◾ Jednou z malebných částí Sobíňova je kostel Navštívení Panny Marie v místní části Sopoty.

o zeleň a životní prostředí – obec
Chlumětín ze Žďárska a vítěz
Oranžové stuhy za spolupráci

obce a zemědělského subjektu
– obec Třeštice na Jihlavsku. Vítězem loňského krajského kola

 FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Vesnice Kraje Vysočina 2018
byla obec Vepříkov.


EVA FRUHWIRTOVÁ

www.facebook.com/
vysocinakraj
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Boj s kůrovcem pokračuje
Desítky milionů korun jsou
připraveny pro vlastníky lesů
postižených kůrovcem. V září
Kraj Vysočina zopakuje dotační
program Hospodaření v lesích,
aby pomohl zmírnit dopady
kůrovcové kalamity a sucha na
vlastníky lesů.
„V rezervě máme více než
70 milionů korun, které můžeme na podzim mezi žadatele
rozdělit. Je tedy pravděpodobné,
že se dostane na všechny, kteří
o dotaci požádají,“ potvrdil náměstek zodpovědný za finance
Martin Kukla (ANO 2011).
Krajský úřad Kraje Vysočina
bude přijímat žádosti o dotace
celé září.
Stejný program vyhlásil Kraj
Vysočina už v prvním čtvrtletí letošního roku. „Největší
podíl přijatých žádostí se týkal
podpory osazování oplocenek.
Celkem přišlo 479 žádostí za
více než 26 milionů korun.
S ohledem na evidentně dobře

◾ Velkým nepřítelem lesů na Vysočině je kůrovec. FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

zacílenou podporu nebudou
podmínky nové výzvy programu Hospodaření v lesích nijak
výrazně měněny a na podzim
budou moci lidé žádat na stejné
aktivity,“ uvedl hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za
ČSSD). Žadatelé úspěšní v jarním grantovém řízení mohou
o dotace požádat i na podzim.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Děti z Vysočiny zasadily pod
Křemešníkem nový bukový les

Na Vysočině dýcháme čistý vzduch
Vysočina je v případě
čistoty ovzduší v porovnání s ostatními
regiony České republiky takovým malým
bezpečným ostrůvkem.
V roce 2018 se měřilo nepřetržitě v celém
kalendářním roce na
čtyřech vybraných místech napříč Vysočinou.
Konkrétně v Rantířově,
Lukavci, v Přibyslavi a ve Velké Bíteši.
„Sledovali jsme škodliviny
v podobě prachových částic
PM10 a PM2,5, oxidy dusíku NO, NO2, NOx, ozón 03
a v Lukavci a v Rantířově také
PAU – benzo(a)pyren,“ informovala Lucie Hellebrandová ze
Zdravotního ústavu se sídlem
v Ostravě, který ve spolupráci se
společností ENVItech Bohemia
měření zajišťuje. „Koncentrace
prachových částic se výrazně
zvyšovala v topné sezóně, takže
nejvýraznější vliv mají lokální
topeniště. Oxidy dusíku pak významně ovlivňuje doprava, respektive výfukové plyny. Přesto

◾ Zleva radní Kraje Vysočina Martin Hyský s Pavlem Chaloupeckým a Lucií Hellebrandovou. FOTO: KRAJ VYSOČINA

ze závěrečné zprávy vyplývá,
že průměrné roční koncentrace prachových částic ani oxidů
dusíku nepřekročily na žádné
ze sledovaných lokalit imisní
limit,“ uvedl krajský radní pro
oblast životního prostředí Martin Hyský (ČSSD). K překročení imisních limitů došlo jen
v případě PAU (benzo(a)pyren).

Výsledky jsou z důvodu nižšího
počtu odběrů pouze orientační,
nicméně odpovídají výsledkům
státní měřící sítě provozované
ČHMÚ.
Měření i závěrečná zpráva
jsou aktivitami pětiletého projektu s názvem Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 – 2023“

Další dvě nemocnice zahajují provoz
magnetické rezonance

◾ Jen kousek pod 765 metrů vysokým Křemešníkem poroste základ
nového zdravého lesa. Práci s nadšením odvedly děti. FOTO: KRAJ VYSOČINA

Dvacítka dětí z celé Vysočiny
zasadila začátkem června pod
Křemešníkem na Pelhřimovsku
první mladé buky. Ty se stanou
základem nového bukového pásu
v lesích Městské správy lesů
Pelhřimov.
V náročném terénu nemohou
pracovat stroje, a tak speciálně
připravené dvouleté odolné sazenice sázely děti pod dohledem
lesníka Martina Kodeše a krajské radní pro oblast školství Jany
Fialové. „Sázet nový les pod
Křemešník přijely děti, které se
před měsícem nejlépe umístily
v krajské zemědělské soutěži.
Jako odměnu jsme jim věnovali
poznávací dvoudenní výlet např.
na Školní statek v Humpolci,
výšlap na zříceninu hradu Orlík
a prohlídku Národního zemědělského muzea Ohrada v Hluboké

nad Vltavou,“ vysvětlila Jana
Fialová (ČSSD).
Zkušený lesní dělník zasadí
jeden stromek v průměru pod
dvě minuty a za směnu třeba až
700 stromků. „Každý malý brigádník musel nejdříve hloubit,
následně sázet a také správně
udusávat svůj strom,“ popsala
Eva Horná z krajského odboru
životního prostředí a zemědělství.
„Doufám, že můj stromek má
nejlepší místo v řadě. Protože to
sem mám trochu z ruky, přijedu
se na něj podívat třeba až za deset let. Mezitím budu s dědečkem
dodržovat naši novou rodinnou
tradici. Už dva roky, vždycky na
Velikonoce, sázíme tisíc stromků
do našeho lesa. Takže se sázením
mám zkušenost,“ prozradila Terka Marková ze ZŠ Nížkov.


Nemocnice v Třebíči a Havlíčkově Brodě jsou po Jihlavě a Novém Městě na Moravě
dalšími nemocnicemi v Kraji
Vysočina, které budou využívat
služeb magnetické rezonance.
„Zvýší se tak komfort pacientů,
kteří v současné době museli za
tímto vyšetřením dojíždět do
dvou zmíněných nemocnic, případně do Brna. Výrazně se také
sníží objednací lhůty na toto
vyšetření,“ sdělil náměstek pro
oblast zdravotnictví Vladimír
Novotný (ČSSD). Magnetická rezonance zásadním způsobem zlepší diagnostické možnosti a také dostupnost tohoto
vyšetření pro hospitalizované
pacienty. Současně se jedná
o metodu, která nezatěžuje pacienty radiační zátěží. Zatímco
pacientům v Havlíčkově Brodě
slouží magnetická rezonance od června, v Třebíči zahájí provoz začátkem července.

EVA FRUHWIRTOVÁ

Období letních prázdnin a čerpání řádných dovolených je důvodem, proč některé
ambulance a lůžková oddělení pěti krajských nemocnic mohou změnit svou obvyklou
ordinační dobu nebo omezit svůj provoz. Pokud plánujete návštěvu lékaře, ověřte si
ordinační dobu na webu zdravotnického zařízení nebo telefonicky. „Pacienti se nemusí
obávat, že by se v nemocnicích nedočkali potřebného ošetření. Emergency nebo lékařská pohotovostní služba budou fungovat vždy,“ informoval náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

stala novou dominantou obce.
„Při výběru návrhu stavby jsme

v zastupitelstvu dbali na jednoduchost, na architektonické

Výcvikové
středisko krajských
záchranářů roste
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Martinice u Velkého Meziříčí.
Stavba za 20 milionů korun se

MONIKA BROTHÁNKOVÁ



ředitelka Nemocnice Třebíč Eva
Tomášová.
S financováním přístrojů včetně servisu pomohly dotace z projektu IROP. Cena jednoho přístroje vychází zhruba na 30 milionů
korun.

Prázdninový provoz v krajských nemocnicích

◾ Ocenění a v pozadí hasičskou zbrojnici a obecní úřad představuje starosta Martinic Michal Drápela.  FOTO: KRAJ VYSOČINA



začlenění stavby do obecní zástavby a tomu jsme podřídili
i výběr stavebního materiálu.
Skvěle fungovala stavební firma BUILDINGcentrum – HSV
Velké Meziříčí, díky které jsme
slavnostně otevírali ve stanoveném termínu,“ popsal starosta
Martinic Michal Drápela.
V dalších kategoriích udělila
porota titul Stavba roku Kraje
Vysočina 2018 obnovenému
pivovaru v Kamenici nad Lipou
a Smetanovu náměstí v Havlíčkově Brodě. Odborníci vybírali
z celkem šestnácti novostaveb
a rekonstrukcí. Výsledky soutěže oznámili v první polovině
června na galavečeru v Ledči
nad Sázavou.

◾ Náměstek hejtmana Martin Kukla si prohlíží jeden z dílů přístroje
FOTO: RADEK FUKAL
magnetické rezonance.

V současné době zde probíhají
přípravné práce. „Samotné stěhování z kamionu do prostor
magnetické rezonance u vstupu
na urgentní příjem trvalo téměř
pět hodin. Celá tato nejen logisticky náročná akce se obešla bez komplikací,“ potvrdila

(ISKOV II), který navazuje na
původně pětiletý projekt v letech 2013-2017. V letošním
roce se měří ve Velkém Meziříčí, Chotěboři, v Kamenici nad
Lipou a Ledči nad Sázavou. Měření platí Kraj Vysočina a detailní výsledky najdou zájemci
na www.ovzdusivysocina.cz.

Už na podzim letošního
roku by měla být hotová stavba speciálního Vzdělávacího
a výcvikového střediska krajských záchranářů. Roste těsně
u jihlavského sídla záchranářů
na Vrchlického ulici. Jak při
kontrolním dnu zjistili náměstci hejtmana Kraje Vysočina
Vladimír Novotný, který má na
starosti zdravotnictví, a Martin
Kukla s gescí krajské ekonomiky a majetku, stavební práce
probíhají podle plánu.
Nové vzdělávací výcvikové středisko, které nebude mít
v České republice obdoby, se
bude v roce 2020 dovybavovat
a poté ho budou využívat nejen
krajští záchranáři, ale také pracovníci všech ostatních složek
Integrovaného
záchranného
systému Kraje Vysočina. „ZZS
má ze zákona povinnost školit
vlastní pracovníky i ostatní
členy IZS. Kapacita aktuálně
využívané jedné školicí místnosti přestala už dávno stačit,
a tak je dobře, že nové moderní výcvikové prostory i jejich
vybavení budou odpovídat
standardům 21. století,“ uvedl
náměstek Vladimír Novotný
(ČSSD).
Nezajímavějším vybavením
bude torzo vrtulníku, které
umožní nejrůznější simulace i trénink práce záchranářů
v podvěsu. Centrum bude mít
lezeckou stěnu a významnou
částí bude pracoviště pro trénink tzv. Biohazard týmu.
„Výstavba střediska je náročná, a to především s ohledem
na svah, na kterém roste. Náklady na výstavbu včetně vybavení dosáhnou 85 milionů
korun,“ informoval náměstek
hejtmana Martin Kukla (ANO
2011) s tím, že evropské peníze
programu IROP pokryjí 85 %
nákladů spojených se stavbou
a pořízením vybavení.
Projekt získal podporu
z Integrovaného regionálního
operačního programu v rámci
specifického cíle 1.3 – Zvýšení
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, konkrétně
z 27. výzvy s názvem Vzdělávací a výcviková střediska IZS.

Stavba Vysočiny roku 2018 je škola, náměstí a pivovar
Titulem Stavba roku Kraje
Vysočina 2018 se pyšní pavilon B Střední průmyslové školy
Třebíč, jejímž investorem byl
Kraj Vysočina. Porota ocenila
zdařilou urbanistickou rezonanci se stávajícím areálem
školy, kvalitní dispozice a provedení stavby, která umožnila
škole fungovat bez nutnosti detašovaného pracoviště na jedné
adrese.
Další z krajských staveb,
tentokrát dopravní stavba
II/150 Pavlíkov – Leštinka,
získala čestné uznání za komfortní provedení a optimální
začlenění do krajiny. Cenou
hejtmana Kraje Vysočina se
pyšní novostavba hasičské
zbrojnice a Obecního úřadu
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Společnost IBM si vybrala
pro spolupráci školy z Vysočiny

Kraj daroval policii
dvě speciální vozidla

Společnost BOSCH Diesel
Jihlava, Vysoká škola
polytechnická Jihlava,
Kraj Vysočina včetně
Střední školy průmyslové,
technické a automobilní Jihlava budou už od
začátku nového školního
roku partnery společnosti
IBM v projektu P-Tech.
Vedení společnosti IBM se
rozhodlo projekt nabídnout ve
střední a východní Evropě právě
partnerům v Kraji Vysočina. Důvodem je pozice Kraje Vysočina
jako leadera veřejné správy ve
využívání technologií, prověřená
a intenzivní spolupráce s partnery v komerční sféře a inovativní přístup ke vzdělávání. Na
Technickém fóru, které se konalo začátkem června ve Valči,
byla podepsána klíčová Dohoda
o spolupráci při rozvoji a podpoře programu Cesta k technologiím (P-TECH) mezi společností
IBM, Krajem Vysočina, Střední
průmyslovou, technickou a automobilní školou Jihlava a společností BOSCH Diesel Jihlava
a Vysokou školou polytechnickou Jihlava.
„O větší zapojení mladých lidí do výuky usilujeme

◾ Krajští zastupitelé včetně hejtmana Jiřího Běhounka si nová vozidla
prohlédli v areálu krajského úřadu po ukončení červnového jednání
FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ
zastupitelstva.

Kamion týmy Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
mají od června k dispozici dvě
nová speciální vozidla. Automobily v celkové hodnotě téměř pěti
milionů korun pořídil a krajským
policistům daroval Kraj Vysočina. „Darem prohlubujeme dobré
vztahy i vzájemnou spolupráci

◾ Memorandum o spolupráci podepsali Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy, Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. Memorandum
je zaměřeno na šíření výsledků projektu a jejich využití při reformě digitálního vzdělávání. FOTO: KRAJ VYSOČINA

dlouhodobě, a proto podporujeme aktivizující metody a přímou

spolupráci s firmami. Nabídka
IBM v programu P-Tech plně

do této koncepce zapadá. Jsme
hrdí na to, že figurujeme mezi
prvními partnery tohoto projektu v zemích střední a východní
Evropy,“ shrnula Jana Fialová
(CSSD), radní Kraje Vysočina
pro oblast školství. V dalších
letech bude program rozšířen až
na osm dalších středních vysočinských krajských škol.
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◾ Partnerství v rámci projektu P-TECH podepsala za Kraj Vysočina radní Jana Fialová, za společnost IBM generální ředitelka pro Českou republiku Zuzana Kocmaníková a za SŠPTA Jihlava ředitel Miroslav Vítů.
FOTO: KRAJ VYSOČINA


Prostřednictvím Fondu Vysočiny nabízí i letos Kraj Vysočina podporu podnikatelům.
„Žadatelé mohou získat až sto
padesát tisíc korun na nákup
strojů nebo zařízení pro svou
průmyslovou či stavební výrobu,“ potvrdil náměstek pro
regionální rozvoj Pavel Pacal
(STAN + SNK ED). Finance
v programu Rozvoj podnikatelů
2019 jsou určeny pro podnikatele, kteří zaměstnávají do padesáti lidí. Příjem žádostí probíhá
v termínu 17. 6. až 17. 7. 2019.
Další podmínky pro získání
dotace a všechny podklady potřebné k podání žádosti naleznete na internetových stránkách
www.fondvysociny.cz v sekci
Podnikání a inovace.
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Domov Kamélie Křižanov,
Domov Háj a Domov ve Zboží
– to jsou domovy poskytující sociální služby, které aktuálně procházejí transformací. „Jsme ve
druhé polovině, hotovo budeme
mít do tří let. Vybudované pobytové služby budou určeny pro sto
třicet šest klientů. Doplněna bude
také síť ambulantních služeb,“
potvrdil náměstek pro sociální
oblast Pavel Franěk (ANO 2011).
Všechna tato zařízení poskytují své pobytové služby pro lidi
s mentálním postižením v ústavním prostředí, které neodpovídá
materiálně technickým standardům kvality pro poskytování sociálních služeb. Zapojením těchto
organizací do procesu transformace dojde k pokrytí zbývajících
částí kraje, konkrétně okresu Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad
Sázavou pobytovými sociálními
službami komunitního typu pro
osoby s mentálním postižením
a kombinovaným postižením.
Celkové náklady na transformaci domovů jsou odhadovány
na 576 milionů korun, z toho

2019
2018
2017
2016

101 tun
73 tun
82 tun
104 tun

i pneumatiky, stavební odpad
nebo části koberců.
„Do letošního jedenáctého
ročníku se zapojilo o dva tisíce zájemců víc než v minulých
letech. Také se zvýšil počet

evropské dotace by měly pokrýt
až 486 milionů korun.

Od ústavní péče
k transformaci

Velkokapacitní ústavy pro
desítky klientů jsou historickým
modelem pro poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením. V těchto institucích není snadné podporovat
individuální přístup ke klientovi.
Díky transformaci sociálních
služeb vznikají chráněná a komunitní bydlení rodinného typu
pro maximálně šest klientů. Ti
mají možnost účastnit se života
v obcích, osvojují si dovednosti
v péči o sebe i domácnost, a tím si
zvyšují šance na chráněném nebo
i běžném trhu práce. „Tato forma
navíc umožňuje lepší dostupnost
služeb pro zájemce z řad veřejnosti,“ podtrhnul náměstek Pavel
Franěk.
Plně transformovány jsou
Domov bez zámku v Náměšti
nad Oslavou a Domov Jeřabina
v Pelhřimově.
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kilometrů silnic a lokalit. Všem
aktivním patří velké poděkování
za to, že jim není lhostejné prostředí, kde žijí,“ vzkázal radní
Martin Hyský.

Právě v těchto dnech probíhá v Kraji Vysočina oficiální
návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana. Za doprovodu hejtmana kraje Jiřího
Běhounka (nez. za ČSSD) postupně, od úterý 25. do čtvrtka
27. června, zavítá do krajského
sídla v Jihlavě, do Humpolce,
navštíví společnost Fraenkische CZ v Okříškách a také se
potká s představiteli městyse
Vladislav na Třebíčsku a obce
Kadolec na Žďársku. Součástí třídenního programu bude
také zastávka v Bystřici nad
Pernštejnem, kde se pozdraví
s místními a navštíví Centrum
Eden. Prezident Miloš Zeman
je na Vysočině na oficiální návštěvě už popáté. Stejně
jako v předchozích letech přijíždí s manželkou Ivanou, která
má mimo jiného v plánu navštívit židovskou čtvrť a expozici
Děti Antonína Kaliny v Třebíči.
Kraj Vysočina si pro prezidenta
připravil originální dar v podobě regionálního designového
skla.





◾ Jarmila Böhmová z obce Příseka uklízí okolí své obce přes třicet let.

v některých úsecích řeky Sázavy.
Nashromáždili devět tun různého
smetí. Nejčastěji se objevovaly
obaly od potravin, plechovky,
skleněné a plastové lahve od
nápojů, krabičky od cigaret, ale
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Prezident
na Vysočině

Dvacet čtyři tisíc dobrovolníků napříč celým krajem pomohlo v rámci projektu Čistá Vysočina ulehčit přírodě od 101 tun
odpadků a nepořádku. Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny svezla téměř sedmdesát
tun odpadků z celkového počtu
2 200 km silnic I., II. a III. třídy.
„Dalších více než dvacet tři tun
bylo svezeno z přihlášených silnic v majetku obcí,“ uvedl Martin Hyský (ČSSD), krajský radní
pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.
Dobrovolníci usedli také do
loděk a společně vyčistili břehy

Počet odpadků,
které z přírody
vysbírali dobrovolníci



Transformace sociálních
služeb pokračuje

Dobrovolníci přírodě
ulevili od sta tun odpadků

Kraj Vysočina
podporuje
podnikání

s krajskou policií a podporujeme
jejich cíl intenzivně kontrolovat kamionovou dopravu,“ vysvětluje hejtman Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD). Už v roce 2016
hejtmanství nakoupilo a policii
darovalo mobilní pracoviště pro
technickou kontrolu vozidel.

FOTO: OLDŘICH SKLENÁŘ
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Zlatá jeřabina a skutek roku

Miloš Vystrčil (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina
a senátor
V krátkém článku je nelze
všechny vyjmenovat. Ptáte se
koho? Mám na mysli všechny
oceněné osobnosti v anketách
Kraje Vysočina Zlatá jeřabina
nebo Skutek roku.
Ze všech vystoupení oceněných osobností, které proběhlo na začátku června
v krásných prostorách zámku

v Jaroměřicích nad Rokytnou,
se mi i dnes po delším čase vybavují dvě skutečnosti.
Tou první je, že opravdové
osobnosti jsou vesměs velmi
skromní, pracovití a citliví lidé,
kteří zároveň bývají vybaveni
velkou mírou pokory a přitom
paradoxně často i odvahou jednat a mluvit upřímně a otevřeně.
Tou druhou skutečností je
potom velmi upřímné a otevřené vyjádření starosty obce Jámy
Jiřího Šikla. Pro pořádek uvádím, že obec Jámy získala v anketě Zlatá Jeřabina třetí místo
za kulturní aktivitu „Slavnostní požehnání našeho stromu
života“.

V rámci přebírání ceny pan
starosta emotivně hovořil o historii vzniku „Stromu života“
obce Jámy ke stému výročí založení republiky a úžasné aktivitě mnoha lidí, kteří se na vzniku
památníku podíleli.
Úplně v závěru pan starosta potom pravil, že si často ke
škodě nás všech někteří nedokážeme dostatečně vážit toho,
v jaké době žijeme. Doslova
myšleno v nadsázce řekl, že
mu připadá, že někdy „ležíme
v korytě, mlaskáme a ještě si
přitom stěžujeme“. Za sebe si
pak pouze dovolím, minimálně
v některých případech, dát panu
starostovi za pravdu.

Našli moji rádcové úložiště?

Josef Herbrych (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina
Jak dlouho už se v naší zemi
vede diskuse o úložišti vyhořelého paliva a kdy se zrodil záměr pro jeho vybudování? Logická odpověď se nabízí: Přece
se záměrem využití jaderné reakce v energetice. Jenže úplně
přesné to není. Tehdejší odborníci na „jádro“ sice věděli, že

bez úložiště nemůže celý systém fungovat, ale zároveň věřili,
že o jeho místě rozhodnou centrální (stranické) orgány a obyvatelé dotčených lokalit do toho
nebudou mít co mluvit.
Jistě je dobře, že ta doba rokem 1989 skončila a že je nutné
s občany dotčených obcí vést
diskusi. Otázkou zůstává, jak
a zda vůbec se to děje. Občané
mají oprávněné obavy o čistotu
životního prostředí a obávají se
dopadu na zdraví své i svých
potomků. Plně tedy chápu protesty občanů i vedení obcí, naposledy v lokalitě kolem Dolní

Cerekve. Navíc srozumitelně
argumentují přítomností zdrojů
pitné vody, která se stává čím
dál víc strategickou surovinou.
Zároveň je třeba si uvědomit,
že pokud stavíme energetickou
politiku země na významném
podílu „jádra“, tak se podle
mezinárodních zákonů musíme o vyhořelé palivo postarat
sami. Úkolem našich politiků
a Správy úložišť radioaktivních
odpadů (SÚRAO) je najít kompromisní řešení. Jinak totiž hrozí zpochybňování energie z jádra. A to nevím, jestli opravdu
chceme.

Podporuji zemědělce z Vysočiny

Martin Kukla (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina
a náměstek hejtmana
Evropský parlament chce od
roku 2020 výrazně omezit respektive zastropovat dotace pro
větší podniky, které však v případě České republiky zajišťují
více než 70 procent produkce
živočišné výroby. Je to dáno historicky, existence větším farem
je v našich zeměpisných šířkách normální. Podle informací

Zemědělského svazu ČR jde
o 1800 středních a velkých farem,
na které by nová norma tvrdě dopadla. Hrozí, že tito zemědělci
ztratí motivaci k ekologickému
hospodaření, což je však další priorita, kterou EU hodlá prosazovat.
Po zemědělcích nemůže Unie chtít
něco nad rámec a přitom za to nenabídnout kompenzaci. Proto jsem
rád, že nás bude v Evropském parlamentu v následujících letech zastupovat i Martin Hlaváček, který
v minulosti zastával post náměstka
ministra zemědělství a má zkušenosti s fungováním českého zastoupení v Bruselu. Bude naším
spojencem při hájení zájmů českého zemědělství, tak aby zůstalo

potravinově soběstačné, aby naše
živočišná výroba nepodléhala
striktnímu poškozujícímu diktátu
Bruselu a v konečném důsledku,
aby bylo podporováno navracení
organiky do půdy, zvýšila se kvalita půdní struktury, což bude mít
příznivý a dlouhodobý vliv na
infiltraci vody. Stejně jako signatáři společného prohlášení zemědělců Kraje Vysočina k reformě
SZP po roce 2020 a zachování
produkčního zemědělství v kraji
chci mimo jiné zabránit zastropování plateb, zasadit se o rovné podmínky na jednotném trhu
EU a podpořit opatření k řešení
důsledků klimatických změn
– sucha.

Chraňme si svou zem – brambory a cibule dražší
než banány!!!

Kamil Vejvoda (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina
Co naše zemědělství? Patřilo k nejlepším v Evropě, byli
jsme soběstační, dnes? Vše
zlikvidované, kravíny zavřené, zrušené, 65 % vepřového

dovážíme, ovoce, zelenina
jakbysmet.
Cukrovary zavřené, na vše
kvóty a na polích jen řepka a kukuřice. Brambory do roku 1989
byly na 130 ha, řepka na 63 ha,
dnes brambory na 22 ha a řepka
412 ha – už chápete?
A co letos udělá sucho a jaké
škody napáchaly květnové mrazíky, bude pro naše zemědělce
likvidační. Lesy nám sežere
brouk, co bude dál?

Voda se prodala Francouzům. Ještě chybí nechat si zakázat dostavbu Temelína, Dukovan, nebo je zavřít a budeme
závislí úplně na všem.
Jsme kolonie se vším všudy, rabována a levná pracovní
síla, kdy i to, co za práci dostaneme, odvádíme nákupem do
ciziny. Proč? Protože obchody
(Kaufland, Tesco, Lidl, Albert)
a zboží jsou z ciziny a tam také
odchází zisk!!!

Hospic je připraven.
Co na něj kraj?

Vít Kaňkovský (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina
a poslanec
Projekt kamenného hospice
v Havlíčkově Brodě je hotov,
pozemek je připraven, nadšenci
i odborníci jsou k dispozici, ministerstvo zdravotnictví je ochotno celou věc podpořit. Jedinou

otázkou zůstává, zda se k hospici
budou ochotni postavit čelem krajští zastupitelé – tedy zda projekt
podpoří a tím zároveň dají jasný
signál zdravotním pojišťovnám.
My jako krajští zastupitelé za
KDU-ČSL kamenný hospic plně
a dlouhodobě podporujeme. Věříme, že nijak nenaruší roli paliativních oddělení nemocnic a zároveň bude zastřešující institucí pro
terénní hospicovou péči. Věříme,
že je na Vysočině stejně potřebný jako v ostatních krajích naší
republiky, kde už hospice fungují.

A chci věřit, že se mezi mými
kolegy krajskými zastupiteli najde vůle z krajského rozpočtu na
kamenný hospic přispět. Zvlášť
když má jít jen o čtvrtinu plánované ceny výstavby. Tato čtvrtina
tvoří 20 milionů, což je v 11miliardovém rozpočtu kraje částka
symbolická a například ve srovnání se stamiliony na opravy silnic téměř zanedbatelná. Věřím, že
naši rodiče a prarodiče si zaslouží
prožít důstojný konec svého života, který navíc v mnoha ohledech
byl těžší než ten náš.
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Umělkyně z Francie budou tvořit v Telči
Téměř celý měsíc se budou
výtvarnice z francouzské Remeše Nicole Pérignon a Charlotte Van der Veken inspirovat
Vysočinou, aby v rámci svého
červencového rezidenčního pobytu v Telči připravily výstavu
Charivari, a to ve spolupráci
s 25. ročníkem Francouzsko-české hudební akademie.
Tvůrčí rezidence dvou umělkyň z partnerského regionu Kraje

Vysočina francouzského Grand
Est vyvrcholí 20. července osmidenní výstavou v Městské galerii Hasičský dům v Telči, kde
budou výtvarnice od 1. července
pobývat a také tvořit. „Jejich ateliér bude od 5. července otevřený
a přístupný všem zájemcům, kteří budou chtít vidět umělkyně při
práci, a to v otevíracích hodinách
galerie, tedy kromě pondělků,“
prozradila náměstkyně hejtmana

Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové
řízení na pozici:

právnička/právník
odboru školství,
mládeže a sportu
s místem výkonu práce
Věžní 28, Jihlava

pro oblast kultury a památkové
péče Jana Fischerová (ODS).
Kolegyně z Francie pozval telčský
výtvarník Jan Vičar, který ve Francii získal velké renomé především
díky ceně Francouzské akademie
umění za grafiku z roku 2018. Koordinátory tvůrčí rezidence jsou
Kraj Vysočina spolu s městem
Telč, odborným garantem je Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.
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požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním
programu právního zaměření
• základní znalost právních předpisů z oblasti, školství (zákon č.
561/2004 Sb., části: 1., 7., 13., 15., 17.) a z oblasti pracovního práva
(zákon č. 262/2006 Sb.), obojí ve znění pozdějších předpisů
• orientaci v systému veřejné správy ČR, problematice územních
samosprávných celků (zákon č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení)
a příspěvkových organizací (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, část 4.), obojí ve znění pozdějších
předpisů
• vysokou úroveň ústního i písemného projevu
• dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební
motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:

• zkušenosti z oblasti veřejné správy
• praktické zkušenosti s aplikací výše uvedených právních předpisů

Kontaktní osoba:
Ivana Hanáková Kosourová
tel.: 564 602 107,
e-mail:
kosourova.i@kr-vysocina.cz.

nabízíme:

• pozici vhodnou i pro absolventy
• pracovní poměr na dobu určitou
• možnost zahájení pracovního poměru - ihned po ukončení
výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních
a mimořádných složek platu

Plné znění podmínek výběrového řízení je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná
místa. Přihlášku do výběrového řízení v písemné podobě je nutno doručit tak,
aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 8. 7. 2019 do 12.00 hod. Přihlášku podejte
prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo
poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
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Všechny děti na Vysočině prošly
kurzem první pomoci

Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje
Vysočina
pro oblast zdravotnictví

MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

Slunečné léto
bez úrazů

Pohled z druhé
strany
Množství upozornění na mimořádné situace v mém mobilním telefonu poslední dobou velmi roste.
Jako člen Bezpečnostní rady Kraje
Vysočina mám k dispozici i konkrétní informace a fotografie ze
zásahů. Především fotografie těžkých dopravních nehod u mě vyvolávají velké emoce. A právě tyto
nehody se v zaslaných upozorněních objevují opakovaně. Exitus!
Nejčastější věta v sms či e-mailové
zprávě. Šrot, nikoli auto, na silnici, všude zasahující profesionálové z integrovaného záchranného
systému. Jsou to právě oni, kteří
jsou do několika minut u mimořádných událostí a nehod. Hasiči,
záchranáři nebo policisté. Ani pro
ně to není jenom rutina, i přesto,
že je to jejich práce. Když s nimi
mluvím, vnímám, že každý zásah
v terénu osobně prožívají. Navíc
musí zasáhnout rychle, přesně,
účinně a s rozvahou. Velmi si jejich práce vážím. Je nebezpečná,
odvážná, složitá a často jde o život. A mnohdy je právě díky jejich
profesionalitě lidský život zachráněn. Proto se jim alespoň trochu
snažíme pomáhat. Investujeme do
nových sanitek, výstavby a oprav
výjezdových základen, do nové
techniky jak pro záchranáře, tak
pro hasiče a policii. Myslím, že se
nám to všem mnohonásobně vrátí.
Děkujeme!
Vladislava Filová,
ředitelka ZZS Kraje Vysočina
Vážení čtenáři,
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina dostala prostor
se vám na této dvojstraně představit a předat vám informace
o tom, jak funguje a co pro vás
může udělat. Zároveň bychom
vás chtěli na začátku prázdninové
sezony seznámit s tím, jak můžete
urychlit a usnadnit naši práci a co
můžete udělat do chvíle, než přijedeme na místo. Naše výjezdové
skupiny jsou rychlé, dobře vybavené a odborně připravené, ale
bez rychlé tísňové výzvy a vaší
laické první pomoci poskytnuté
v době před naším příjezdem se
šance nemocného na přežití bez
následků snižují. Přejeme vám
inspirativní čtení a krásné léto
bez úrazů a náhlých zdravotních
příhod.

Dvakrát v průběhu
školní docházky
jsou proškolováni
téměř všichni školáci
a středoškoláci na
Vysočině v základech
první pomoci.
„V minulém školním roce se
do projektu První pomoc do škol
zapojilo 198 regionálních škol.
Proškoleno bylo 8 850 žáků
a studentů, kteří navštívili
422 připravených kurzů,“ informoval náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Za všech
14 dosud proběhlých ročníků
kurzy prošlo 112 831 účastníků
ve věku 14 a 17 let. Kraj na proškolení náctiletých uvolnil více

než 1,6 milionu korun. Projekt
Kraje Vysočina s názvem První
pomoc do škol se rozšířil i do
ostatních krajů.
Cílem Kraje Vysočina je poskytnout mladým lidem ve věku
14 a 17 let proškolení v laické první pomoci s důrazem na
praktický nácvik v modelových
situacích, to vše v rámci školního vyučování. „Na zajištění profesionálního školení spolupracuje Kraj Vysočina se středními
zdravotnickými školami v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Třebíči
i Žďáru nad Sázavou, s krajskou
záchrankou a oblastními spolky Českého červeného kříže,“
doplnil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Pro skupinu
14letých žáků je připraveno
vždy 10 vyučovacích hodin

základů první pomoci, sedm- první pomoci zachránit lidský
náctiletí studenti pak absolvují život,“ zdůraznil náměstek Vlanáročnější tříhodinový
dimír Novotný. Pozornost
kurz zaměřený na
ze strany záchranářů
procvičení kardioje věnována nápulmonální recviku komunikaů
suscitace, život
ce s operačním
ík
n
č
o
r
14
zachraňujících
střediskem, pro= 112 831
úkonů a komutože
poskytů
ík
n
nikaci s operánutí
správných
t
s
a
č
ú
torem záchranné
a účelných inforslužby.
mací často hraje
„Na základě zpětroli v rychlosti a účinné vazby samotných žáků,
nosti záchranné akce.
učitelů, rodičů i profesionálních
Včasné poskytnutí první pozáchranářů vidíme smysluplnost moci může ve vážných přípacelého projektu a rádi bychom dech zásadním způsobem ovlivho podporovali i v následují- nit šanci pacienta na přežití. Při
cích letech. Bylo zaznamenáno běžných drobných poraněních
několik případů, kdy účastníci si pak i děti se základní znaloskurzů dokázali včasným zása- tí první pomoci umí poradit se
hem a správným poskytnutím správním ošetřením.

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina v číslech

Vozový park

◾
Celkem 81 vozidel z toho
◾
68 sanitních s průměrným stářím 5,2 let
◾
13 technických
V roce 2018 celkem najeto 1 898 102 km

Lidské zdroje

410 zaměstnanců, z toho 20 operátorů dispečinku, kteří v loňském roce odbavili
každých 24 hodin v průměru 459 hovorů.

Výjezdy, vzlety

Rok 2018 – 48 154 výjezdů, 643 vzletů
Rok 2017 – 45 722 výjezdů, 524 vzletů
Rok 2016 – 45 075 výjezdů, 606 vzletů

Začátek dvouměsíčních prázdnin je očekáván nejen dětmi, ale
i rodiči. V nemocničních čekárnách ho zaručeně poznáte podle
vyššího počtu zlomenin, úrazů
kloubů, poranění hlavy, záchranáři více vyjíždějí k nehodám na plovárnách, na cyklostezkách, ale bohužel i na silnicích, kde předčasně
končí z důvodů různě vážných
nehod prázdninové cesty celých
rodin. Početnou skupinu úrazů
generují každoročně účastníci dětských letních táborů. Chystáte se
poslat své dítě na tábor? Kromě
„výstroje a výzbroje“ je vybavte
i základními pravidly bezpečného
chování v přírodě a u vody, mluvte s nimi o nástrahách, o rizicích
a o následcích zbrklého chování.
Vím, že jednou zažít je více, než
třikrát opakovat nebo zmínit, ale
v tomto případě se za nás lékaře
přimlouvám za pečlivou edukaci.
Cestou prevence jde už od roku
2004 i Kraj Vysočina, který financuje v rámci projektu První
pomoc do škol proškolení všech
školáků v první pomoci. Děti jím
projdou dvakrát v průběhu školní docházky a seznámí se nejen
s prevencí, ale i se základy laické
pomoci s důrazem na praktický
nácvik nejčastějších modelových
situací. Školení teenagerů mají na
starost zkušení záchranáři, jejich
práci jsme se rozhodli představit
v této speciální předprázdninové
příloze.
Buďte na sebe nejen o prázdninách maximálně opatrní!

Důležitá spojení
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Záchranka je špičkově
vybavený tým

Výjezdová stanoviště a
o obvody ZZS
ZZS
Výjezdová
Habry
Chotěboř

Jak vrtulník, tak sanitní vozidla
ZZS Kraje Vysočina jsou vlastně
malé mobilní jednotky intenzivní
péče. Mají zařízení pro sledování životních funkcí; dokážou
například snímat srdeční činnost

a získaná data na dálku konzultovat se specialistou. Mají k dispozici přístroj pro automatickou
srdeční masáž a zařízení k umělé
plicní ventilaci. Pacientovi tak
můžeme účinně pomoci už na

místě zásahu. Pokud sanita neodjíždí z místa zásahu, je to obvykle
proto, že se výjezdová skupina
intenzivně věnuje pacientovi, aby
ho mohla ve stabilizovaném stavu
bezpečně dovézt do nemocnice.

Ledeč nad
Sázavou
Havlíčkův
Brod
Přibyslav

Humpolec
Pacov

Žďár
nad
Sázavou

Nové
Město na
Moravě
Bystřice nad
Pernštejnem

Pelhřimov

Jihlava
Kamenice
nad Lipou

Z

Velké Meziříčí
Počátky
Velká Bíteš
Telč

Třebíč

Náměšť nad
Oslavou

Jemnice

Výjezdové stanoviště ZZS

Moravské
Budějovice

Dálnice
Ostatní komunikace
Hranice Kraje Vysočina

Obvody ZZS

Zdravotnickou záchrannou
službu zřizuje Kraj Vysočina a z větší části také platí
její provoz. Dílčí část nákladů
pokrývají úhradou zdravotní pojišťovny ošetřených pacientů. Záchranná služba sídlí
v Jihlavě na ulici Vrchlického,
kde se nachází i její dispečink,

0

20

stanoviště vrtulníku a administrativní a technické zázemí.
Nyní zde navíc finišuje výstavba nového výukového a výcvikového střediska záchranářů
určeného pro celou ČR. Na
území Kraje Vysočina má záchranná služba 21 výjezdových
stanovišť, která jsou rozmístěna

40 km

Zpracoval a vydal:
Krajský úřad Kraje Vysočina, 2016
Podkladová data © ČÚZK

tak, aby dojezdem sanitky dosáhla kteréhokoli místa kraje do dvaceti minut (přesto se
může v individuálním případě
dojezdová doba prodloužit,
např. kvůli povětrnostní situaci
nebo proto, že nejbližší výjezdová skupina zasahuje na jiném
místě).

Záchranáři jsou třeba tam,
kde je ohrožen život

◾ Sanitní vozidla jsou plně vybavena. Na snímku přístroj pro automatickou srdeční masáž.

Záchranka není TAXI

◾ Sanitní vozidla jsou plně vybavena pro poskytování přednemocniční neodkladné péče.

Zdravotnická
záchranná
služba (ZZS) slouží obyvatelům kraje pro řešení náhle
vzniklých stavů, které je vážně
ohrožují na zdraví nebo životě
a mohou vést k dlouhodobým
nebo trvalým následkům nebo
které působí náhlou a intenzivní bolest. Vyjíždí k dopravním nehodám, úrazům nebo

k jiným náhlým příhodám. Pacienta buď transportuje do nejbližší nemocnice schopné vyřešit jeho potíže, nebo ponechá
na místě s patřičnými informacemi, kam se dál obrátit. Kromě těchto výjezdů vykonává
i transporty pacientů mezi nemocnicemi, pokud při převozu
potřebují neodkladnou péči.

Navíc vysočinští záchranáři
poskytují první psychologickou pomoc účastníkům mimořádných a tragických událostí
(tzv. SPIS), školí odbornou
i laickou veřejnost v první
pomoci, poskytují zdravotní
asistenci na sportovních a kulturních akcích, ukázky práce
a exkurze.

Záchranka vám nevystaví pracovní neschopnost ani recept.
Nedoveze vám vaše léky, pokud
vám došly, nedoveze vás k běžnému ošetření nebo obvodnímu
lékaři. Nezaručí vám hospitalizaci, protože o té se rozhoduje až
v nemocnici. Pokud vyšetřeného

a zaléčeného pacienta nemocnice propustí, záchranná služba už
ho domů nepřeváží. Výjezdová
skupina vám nemůže dát vybrat,
do které nemocnice chcete převézt (musí být totiž co nejdříve
připravena na další výjezd). Nenahrazuje lékařskou pohotovost

ani domácí péči o dlouhodobě
nemocné pacienty. Těm je určena
služba domácí péče, kterou hradí
zdravotní pojišťovna a kterou vám
pomůže zajistit váš praktický lékař. Není určena pro léčbu dlouhodobých zdravotních potíží a není
ani k jejich řešení vybavena.
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Pravidla pro rychlou pomoc
Na lince 155 je zdravotnický záchranář
Linka 112 je vhodná pro
situace, kdy potřebujete více
záchranných složek (hasiče,
policii) nebo pro komunikaci
v cizích jazycích. Pokud ale
potřebujete radu zdravotníka
nebo zdravotnickou pomoc,
přepojí vás stejně na linku 155.
Proto je jednodušší a rychlejší
volat přímo, ať už přes číselník
telefonu, nebo přes aplikaci
Záchranka.
Na lince 155 se vám ozve
náš dispečer. Nechejte iniciativu na něm, ví, na co se ptát.
Pokud se vám zdá, že hovor
trvá příliš dlouho, vězte, že
dispečer aktivuje výjezdovou
skupinu prostřednictvím počítače ihned, jakmile ví, co a kde
se stalo.
Pak s vámi může dál komunikovat, radit s první pomocí
apod., zatímco posádka už převzala základní informace, nasedá do vozu a jede k vám.

Přesné informace
Operátor našeho dispečinku
od vás bude potřebovat přesné
informace o místě, kde se nacházíte. Má před sebou podrobnou
mapu celého kraje, která zobrazuje podrobnosti až do úrovně
popisných čísel, dopravní situaci
a aktuální polohu sanitních vozů
i vrtulníku. Pokud chcete mít
jistotu, že vás ihned zaměříme,
i když jste na výletě v přírodě
nebo na cestě autem, stáhněte si
do telefonu bezplatnou aplikaci
Záchranka (www.zachrankaapp.cz). Pokud zavoláte na linku
155 prostřednictvím této aplikace, odešlou se automaticky
na dispečink přesné údaje o vaší poloze a případně i údaje o vašem
zdravotním stavu, pokud je v aplikaci vyplníte. Tímto způsobem si
mohou záchrannou službu přivolat i neslyšící pacienti.

Práce operátorů

◾ Pracoviště operátora Zdravotnického operačního střediska ZZS Kraje Vysočina.

Počkejte na příjezd sanitky
Setrvejte u pacienta a poskytněte první pomoc podle instrukcí dispečinku.
Zajistěte si ze všeho nejdřív
vlastní bezpečnost – pokud se
zraníte, už nemocnému nepomůžete a sami budete pomoc
potřebovat. Pokud přiletěl vrtulník, nepřibližujte se k němu.
Pokud jste u pacienta doma,
připravte jeho doklady, lékařské
zprávy a užívané léky (tyto věci
je vhodné mít uložené na jednom místě).
Zavřete domácí zvířata, a je-li to možné, přijďte nám naproti
před dům – usnadníte našemu
řidiči hledání přesného místa
a ušetříte čas.

◾ Zdravotnické operační středisko ZZS Kraje Vysočina v Jihlavě.

◾ Sídlo ZZS Kraje Vysočina v Jihlavě.

Po telefonu se o vás postará jeden z našich operátorů. Vyptá se
na vše potřebné, vyšle výjezdovou skupinu a poradí s první pomocí.
Pokud pro vás nepoletí přímo vrtulník s lékařem a záchranářem, přijede jedna z našich třiceti pozemních výjezdových skupin v sanitním
voze. Výjezdová skupina se skládá buď z lékaře, záchranáře a řidiče
(RLP), nebo ze dvou či tří záchranářů (RZP), což jsou specialisté na
neodkladnou zdravotní péči, zpravidla vysokoškolsky vzdělaní. Někdy je třeba zajistit co nejrychlejší péči a zároveň účast lékaře, proto
dispečink aktivuje tzv. setkávací systém – vysílá nejbližší skupinu
RZP ve velké sanitě a zároveň (často ze vzdálenějšího stanoviště)
malé auto s lékařem a záchranářem. Jakmile lékař poskytne potřebnou péči, odjíždí malé auto zpět na stanoviště, aby bylo k dispozici
dalším pacientům, a velká sanita se záchranáři transportuje pacienta
do nemocnice.

Spolupráce na místě výjezdu

Typy výjezdových skupin
Zdravotnické záchranné služby

Naši záchranáři budou potřebovat prostor pro práci. Budou
chtít komunikovat především
s pacientem, aby zjistili, jaký je
stav jeho vědomí. Je to součást
vyšetření.
I když dokážete odpovídat
přesněji a rychleji než pacient,
počkejte, prosím, až se na vás
zdravotníci obrátí. Pokud vás
požádají o pomoc, řiďte se jejich pokyny. Výjezdová skupina
pacienta vyšetří a ošetří, může
přitom na dálku konzultovat
s potřebnými odborníky.
Buď ponechá pacienta na
místě, nebo jej naloží do vozidla
a transportuje do nejbližší vhodné nemocnice. V takovém případě můžete pacienta doprovázet,
pokud si to bude přát a pokud to
kapacita vozidla dovolí.

Tuto výjezdovou skupinu tvoří záchranář a řidič – záchranář. Tyto
výjezdové skupiny RZP poskytují přednemocniční neodkladnou
péči na základě indikace buď samostatně, nebo ve spolupráci s lékařem v setkávacím systému RV nebo ve spolupráci s LZS. Kombinace práce RZP a RV umožňuje v členitém Kraji Vysočina zajišťovat
rychlou pomoc s dojezdem ideálně do 20 minut.

Co dělat po odjezdu?

Tuto výjezdovou skupinu tvoří pilot, lékař a záchranář. Tato
letecká výjezdová skupina (LZS) poskytuje primární přednemocniční neodkladnou péči v rámci celého Kraje Vysočina a sekundární
transporty v rámci celé České republiky. LZS Kraje Vysočina má
základnu v Jihlavě.

Od výjezdové skupiny dostanete letáček s informací o tom,
kam pacienta poveze. Během
transportu ho bude sledovat a poskytovat mu potřebnou péči. Pak
jej předá na příjmu v nemocnici,
kde už na pacienta čekají a jsou
připraveni ho podrobně vyšetřit
a léčit.
Zpravidla nebudou schopni vám poskytnout informace
dřív než za hodinu po odjezdu
sanitky z místa výjezdu, proto
prosím, buďte trpěliví. Na předaném letáčku naleznete kontakt na
naši záchrannou službu – můžete
nám napsat, jak jste byli s výjezdem spokojeni.

Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci (RLP)

Tuto výjezdovou skupinu tvoří lékař, záchranář, řidič – záchranář.

Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci (RZP)

Výjezdová skupina „rendez vous“ (RV)

Tuto výjezdovou skupinu tvoří lékař a řidič – záchranář. Tyto
výjezdové skupiny spolupracují převážně v setkávacím systému
s výjezdovými skupinami RZP, pokud je u pacienta indikována
přítomnost lékaře.

Letecká výjezdová skupina zdravotnické
záchranné služby (LZS)

◾Předání pacienta obvykle probíhá v prostorách Emergency. Takto vypadá příjezd k Emergency Nemocnice Jihlava.

BEZPEČNÁ VYSOČINA
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Vědecký pohled
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina jako první v ČR
iniciovala unikátní projekt tzv. Traumaprotokolu. Ve spolupráci
s Traumacentrem Fakultní nemocnice Brno-Bohunice a Ústřední
vojenské nemocnice Praha-Střešovice jsou vyhodnocovány zásahy
u pacientů s těžkými traumaty, kteří byli výjezdovými skupinami
transportováni na tato pracoviště. Vyhodnocují se časové parametry
zásahu, efektivita přednemocniční neodkladné péče a možnosti zařazení nových postupů u ošetřených pacientů.
„Dosavadní výsledky vedly k úpravě nasazení letecké výjezdové skupiny, úpravě postupů při aplikaci infuzních roztoků, kyslíku
nebo udržení adekvátního tepelného komfortu pacientů. V letošním roce začala studie, která má zodpovědět otázku, zda pacienti
s těžkým traumatem a velkou krevní ztrátou budou profitovat z podání finbrinogenu, tedy bílkoviny která v organismu zodpovídá za
srážení krve,“ informovala Vladislava Filová, ředitelka ZZS Kraje
Vysočina.
Výjezdová skupina záchranné služby na Vysočině už byla vybavena tímto preparátem a během tohoto roku se očekávají první
výsledky.

Osm nových sanitek
pro krajskou záchranku
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina v těchto dnech
zařazuje do ostrého provozu dalších osm nových sanitních vozidel
typu rychlá zdravotnická pomoc / rychlá lékařská pomoc. „Žluté sanity s majákem budou sloužit na výjezdových základnách v Jihlavě,
Bystřici nad Pernštejnem, ve Velkém Meziříčí, Havlíčkově Brodě,
Třebíči, Náměšti nad Oslavou a v Kamenici nad Lipou. Celková
cena nových sanitek se podle ředitelky Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina vyšplhala na více než 21 milionů korun,“
informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.
Vozy Transporter typové řady T6 se vznětovými (naftovými)
motory o výkonu 150 kW a celkové hmotnosti 3 500 kg mohou
převézt až pět osob sedících plus pacienta na lůžku, nezbytně disponují náhonem na všechna čtyři kola, klimatizací ambulantního
prostoru a přídavným naftovým topením pro ambulantní prostor.
Mohou jet rychlostí až 185 km/hod. Obměna části zásahového vozového parku Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Kraje Vysočina probíhá každoročně, naposledy bylo nasazeno také osm nových
sanitek v loňském roce. V ostrém provozu zdravotnické záchranné
služby budou vozy sloužit zhruba 8 let. Průměrné stáří současného
vozového parku zásahových vozů je zhruba pět let.
V současné době ZZS Kraje Vysočina vlastní 81 vozidel, z toho
68 sanitních. V loňském roce sanitní vozy najely 1, 74 milionu kilometrů, před dvěma lety bylo toto číslo zhruba o 100 tisíc kilometrů
nižší, v loňském roce záchranka vyjela k 48 154 výjezdům, o dva
roky dříve jich bylo zhruba o tři tisíce méně. Křivka výjezdů ZZS
Kraje Vysočina rok od roku roste.

Kde záchranka
už nepomáhá
Pro lidi na konci životní cesty udělá nejvíc služba domácí paliativní (hospicové) péče a hlavně laskavá přítomnost blízkých lidí;
oživování záchrannou službou a hospitalizace na ARO může sice
přinést prodloužení života o dny nebo týdny, ale za cenu samoty
a velkého utrpení. Pokud pečujete o člena rodiny v závěru jeho života, promluvte si s rodinou i se svým blízkým o tom, zda si přeje
oživování a odvoz do nemocnice.
Pokud se potřebujete v této obtížné záležitosti poradit, cennou
a odbornou pomoc vám poskytne bezplatná telefonická poradna
hospice Cesta domů (tel. 283 850 949 nebo 775 166 863).

Pomoc se záchranou člověka
znamená přidat ruku k dílu
Z místa, odkud záchranku
voláte, nikdy neodcházejte. Operátorka od vás bude potřebovat
informace (o počtu pacientů,
o povaze jejich zranění, o vývoji
situace). Nečekejte prosím, že to
zařídí někdo jiný. Poradíme vám
po telefonu s první pomocí, ba
dokonce s resuscitací.
Je to mnohem jednodušší, než
si pamatujete ze školy, protože
resuscitace už zpravidla nevyžaduje dýchání z úst do úst. Pokud
potřebujete, požádejte někoho
z kolemjdoucích o pomoc (konkrétně, adresně).
I nedokonale poskytovaná
první pomoc je lepší, než ze
strachu neudělat nic. Možná se
nacházíte blízko automatizovaného externího defibrilátoru
(AED), který můžete použít při

ZE STATISTIK
Z 378 resuscitovaných
pacientů v roce
2018 bylo primárně
zachráněno 114.
Třicetiprocentní
úspěšnost je
(i celosvětově) výborný
výsledek. Ty nejlepší
systémy zdravotnické
první pomoci se přibližují
40% úspěšnosti.

◾ Automatizovaný externí defibrilátor (AED).

resuscitaci. Tyto přístroje jsou
umístěny na veřejných místech;
polohu AED vám sdělí náš operátor nebo ji najdete v aplikaci
Záchranka.
Pokyny k obsluze AED
uslyšíte po zapnutí přístroje

v podobě hlasové nahrávky.
Nejste-li si jisti, že byste první
pomoc dokázali správně poskytnout, nabízíme kurzy pro laickou veřejnost.
Spoustu
dobrých
videí
a
spolehlivých
informací

o první pomoci najdete na internetu nebo v mobilní aplikaci
Záchranka.
Můžete využít i naši příručku
první pomoci, která je ke stažení
na našich webových stránkách
www.zzsvysocina.cz.

Pravidla pro hladký
průjezd sanitky
Častěji než na místě zásahu
potkáte záchranku v dopravním provozu. Pokud má zapnutý modrý nebo modročervený
maják, buďte, prosím, solidární
s člověkem, kterého vezeme,
a dejte jí přednost.
Nově platí pro řidiče povinnost vytvořit v koloně vozidel
tzv. uličku pro vozidla záchranného systému – je třeba vytvořit
koridor mezi jízdním pruhem,
který je nejvíc vlevo, a jízdními
pruhy ostatními, a tuto uličku
pak udržet i po průjezdu prvního vozu (kromě sanit mohou
průjezd využít i hasiči nebo
policie).

◾ Přílohu Bezpečná Vysočina připravily: Vladislava Filová, Renata Korečková, Jana Kettnerová, Jitka Svatošová. Fotografie poskytli: Jaroslav Loskot, Luboš Pavlíček, archiv Kraje Vysočina a archiv ZZS Kraje Vysočina.

KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČINOU NA KOLE 2019
1. etaPa - PáteK, 5. 7. 2019 - JIHLAVA - VELKÉ MEZIØÍÈÍ (50 KM)
JIHLAVA - BÍTOVÈICE - KAMENIÈKA - MÌØÍN - (OBÌD 30 KM) - NETÍN - MARTINICE - FAJTÙV KOPEC - VELKÉ MEZIØÍÈÍ.

2. etaPa - sobota, 6. 7. 2019 - VELKÉ MEZIØÍÈÍ - NOVÉ MÌSTO NA MORAVÌ (51 KM)
VELKÉ MEZIØÍÈÍ - VÍDEÒ - RADOSTÍN N. OSLAVOU - OSTROV N. OSLAVOU (OBÌD 30 KM) - BOBROVÁ - DLOUHÉ NOVÉ MÌSTO NA MORAVÌ.

3. etaPa - Neděle, 7. 7. 2019 - Nové Město Na Moravě - Žďár Nad sázavou (54 KM)
Nové Město Na Moravě - KoNíKov - sNěžNé - KarlštejN - svratKa (oběd 31 KM) - Herálec - stržaNov
- žďár Nad sázavou.

4. etaPa - PoNdělí, 8. 7. 2019 - Žďár Nad sázavou - HavlíčKův Brod (50 KM)
žďár Nad sázavou - sázava - vePřová - Havl. borová - žižKovo Pole - Přibyslav (oběd 30 KM) DLOUHÁ VES - MÍROVKA - HAVLÍÈKÙV BROD.

5. etaPa - úterý, 9. 7. 2019 - HavlíčKův Brod - PelHřiMov (55 KM)
HavlíČKův brod - oKrouHlice - liPNice Nad sázavou - Kejžlice (oběd 28 KM) - HuMPolec - KleteČNá KOJÈICE - PELHØIMOV.

6. etaPa - středa, 10. 7. 2019 - PelHřiMov - třešť (57 KM)
PelHřiMov - ryNárec - libKova voda - Častrov - žirovNice (oběd 29 KM) - PoČátKy - HorNí dubeNKy roštejN - růžeNá - třešť.

7. etaPa - ČtvrteK, 11. 7. 2019 - třešť - třeBíč (53 KM)
třešť - dlouHá brtNice - oPatov - oKříšKy (oběd 30 KM) - Hvězdoňovice - ČecHoČovice - stařeČ MASTNÍK - PEKELNÝ KOPEC - SLAVICE - TØEBÍÈ.

8. etaPa - PáteK, 12. 7. 2019 - třeBíč - dalešice (34 KM)

www.vysocina.eu
www.vysocinounakole.cz
@vysocinou na kole

| IV

třebíČ - střítež - KožicHovice - PozďátKy - ČíMěř - stroPešíN - dalešice.
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Josef Dvořák převzal krajskou
pamětní medaili

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Hrad Kámen v sobě ukrývá expozici
unikátních motocyklů
Léto klepe na dveře, a tak
mnozí přemýšlí, kam se vydají
na výlet. Přinášíme vám jeden
velmi zajímavý tip. Nedaleko
Pelhřimova se nachází na rozsáhlém skalisku původně gotický
hrad z 13. století, který se jmenuje Kámen. Vybrat si můžete hned
ze dvou prohlídkových okruhů.

Ráj pro motocyklové
nadšence

Milovníci motorismu jistě
ocení expozici jednostopých motorových vozidel. Ta je od loňského roku rozšířená o motocykl
ČZ 500 a motocyklový unikát
Böhmerland-Čechie 600 z roku
1927, který drží světové prvenství v délce stroje mezi sériově
vyráběnými motocykly. K nejcennějším exponátům patří i motocykl Walter typ 5 z roku 1913.
Dalším exponátem je například
Jawa 350/634, v jejímž sedle
seděl cestovatel a novinář Pavel
Suchý. Na této 35 let staré Jawě,
vyřazené z autoškoly, podnikl
úplně sám cestu čtyřmi světovými kontinenty. Za necelých osm
měsíců projel kupříkladu poušť
Gobi, tropické pralesy i argentinské pampy a za celou cestu najel
49 003 km. Stal se tak prvním
Čechem, který na motorce objel
Zemi. V průběhu hlavní sezóny
budou expozice hradu obohaceny o motocykl Jawa 350/360
z roku 1964 určený pro policejní
stíhače, motocykl, jež nesl kvůli
tvaru své čelní kapotáže lidový
název Nanuk.

Program pro děti ve stylu
motocyklového závodu

Od počátku sezóny startuje
na hradě Kámen program pro
děti s názvem „Hradem po jedné
stopě!“ „Samostatná prohlídka
za doprovodu rodičů či lektorovaná prohlídka pro větší skupiny
nad 15 osob se odehrává v duchu
motocyklového závodu. Každý
účastník si kromě dojmů a zážitků odnese originální pracovní list

◾Hrad Kámen se tyčí na rozsáhlem skalisku a láká ke své návštěvě.

s interaktivním obsahem a nakonec i nějaké překvapení,“ zve ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov
Ondřej Hájek, které má hrad ve
své správě.

Expozice bydlení
a loveckých trofejí

Převážně dámské návštěvnice
zaujme expozice bydlení a životního stylu v 19. a na počátku 20. století na panském sídle
s ukázkami interiérů bydlení,
které jsou doplněny souborem
dobových kočárků a kolébek ze
sbírky muzea. Jelikož byl jedním z posledních majitelů hradu Kámen Rudolf rytíř Dombrowski z Paprosze a Kruszwic,
přední znalec lovu a myslivosti

v Rakousko-Uherské monarchii, mohou návštěvníci zhlédnout v průběhu své prohlídky
i unikátní kolekci zrestaurovaných loveckých trofejí z konce
18. a 19. století.

Zahrada s přírodním
alpinem

V průběhu věku se střídali
majitelé, kteří původně gotický
hrad opakovaně přestavovali,
a tím zároveň měnili i tvář hradního okolí. Po zrušení rozsáhlého lemu hradeb vznikla v průběhu staletí na jižní straně hradu
zahrada francouzského typu,
která byla postupným vývojem
rozšiřována směrem na východ
a přecházela v takzvaný anglický

Nejznámější vodník a také
rodák z Vysočiny Josef Dvořák
převzal začátkem června na Festivalu Pelhřimov – město rekordů 2019 z rukou hejtmana Kraje
Vysočina Jiřího Běhounka pamětní medaili. Známý český herec se narodil v Horní Cerekvi na
Pelhřimovsku. Souhlasil s tím,
že se stane tváří roku Filmové
Vysočiny, a provádí tak zájemce
po filmových místech Vysočiny.
„Vysočinu miluju a její návštěvu
můžu jenom doporučit. Uvidíte
nádhernou krajinu. Jezdím sem
sice méně, ale hrozně rád,“ svěřil se Josef Dvořák. Medaile je
poděkováním za pomoc s propagací rodného kraje. Josef Dvořák
si ji převzal v Divadle Lubomíra
Lipského v závěru do posledního
místa vyprodaného představení

Čochtan vypravuje. „Pamětní
medaile Kraje Vysočina je i tak
trochu opožděným dárkem Kraje
Vysočina k letošním 77. nekulatinám Josefa Dvořáka,“ uvedl
hejtman Jiří Běhounek (nez. za
ČSSD).
S optimistickou a usměvavou tváří Josefa Dvořáka se
můžete setkat hned na několika
propagačních materiálech Filmové Vysočiny. „Je průvodcem
v pátrací hře Klapka, filmová
Vysočina poprvé!, figuruje na
speciálním turistickém pasu, na
outdoorových nosičích nebo na
webových stránkách a sociálních
sítích,“ připomněla na závěr náměstkyně hejtmana pro oblast
cestovního ruchu Jana Fischerová (ODS).
MONIKA BROTHÁNKOVÁ


FOTO: ARCHIV VYSOČINA TOURISM

park. Na pomezí těchto dvou parkových typů je umístěno již několik desetiletí rozsáhlé alpinum.
Záhřevná skála a příznivá expozice, částečně i zbytky opevnění
chrání a vytváří vhodné podmínky pro růst náročných a citlivých
rostlin, jako jsou magnólie, cesmína a další. V parku nechybí
ani vzrostlé stromy, jako je buk,
cypřišek, kaštany, smrky a pozoruhodné pásy keřů. V horkém
létě tak nabízí toto místo příjemné osvěžení.
Otvírací doba a další informace najdete na webových stránkách www.hradkamen.cz.


EVA FRUHWIRTOVÁ

www.hradkamen.cz

KŘÍŽOVKA O CENY

◾Josef Dvořák přebírá z rukou hejtmana Jiřího Běhounka krajskou pamětní medaili. Navíc byl komisaři pelhřimovské Agentury Dobrý den
FOTO: ARCHIV VYSOČINA TOURISM
uveden do Rekordmanské síně slávy. 

RECEPT

Domácí ledová káva

Západně od obce Milovy se nachází přírodní památka (znění v tajence) vyhlášena v roce 1976. Tvoří ji 200 m dlouhý rulový skalní útvar s navazujícím balvanovým proudem. Kolem skal roste lesní porost s převahou smrkových bučin. Skály dosahují výšky 20 m a nejvýznamnější skalní útvary jsou Výspa, Srnčí věž, Škuner a Buldok.

Léto je tady a s ním i tropické teploty. Je třeba se příjemně ochladit. Pro milovníky kávy přinášíme alternativu, jak do sebe dostat potřebnou dávku kofeinu a zároveň se u pití nerozpustit. Jednou z variant je dát si do kávy kopeček zmrzliny a čekat, až se rozpustí, nebo
si správnou ledovou kávu připravit s předstihem a sobě i hostům nabídnout chladný vláčný krém. Budete potřebovat větší karafu.

Suroviny:
•
•
•
•
•
•

Tajenku křížovky zasílejte do 22. srpna 2019 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenky.NKV@regvyd.cz.
Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny.
Znění tajenky z minulého čísla: Chudobínská borovice. Vylosovaní výherci: E. Odvárková, Ždírec nad Doubravou; M. Semrád, Uhelná Příbram; M. Cejnková, Opatov
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 Parlamentu
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.

5 šálků instantní kávy nebo espressa
0,5 litru mléka
15 kostek ledu
5 kostek cukru
panáka vaječného nebo oříškového likéru
podle chuti zmrzlinu a šlehačku

Pět kostek ledu a ostatní ingredience umixujeme, vše přelijeme do
karafy a dáme vychladit do lednice. Poté přelijeme do sklenic, přidáme kostky ledu, můžeme ozdobit zmrzlinou nebo šlehačkou podle
chuti. Krásné a chutné léto!


MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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RV1900010/106
RV1900001/32

RV1900070/06

RV1900010/105
RV1900262/06

RV1901295/01

www.
chciinzerci
.cz

Uzávěrka příštího čísla je 16. srpna 2019 a distribuce plánovaná od 27. srpna 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
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doživotní garance nevypadnutí kamenů
100% záruka se službou „Bez obav“
skvělý zážitek při šálku kávy

K vidění na našich prodejnách
za internetové ceny.

www.brilas.cz
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RV1900435/19

RV1900869/02
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Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
✓ Sociální činnost
✓ Ekonomika a podnikání
2 leté nástavbové studium:
✓ Podnikání (stačí mít výuční list)
2 leté zkrácené studium:

RV1900284/05

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
Výuka probíhá 1 víkend do měsíce

19000984 - METEOR nosice - inzerce kor2.indd 3

 702 076 909, 724 268 963

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

RV1900892/01

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

11.6.2019 9:10:02

Pávovská 15a
JIHLAVA
T: 567 572 506

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.

NOVINKY 2019

KONTAKTNÍ ÚDAJE Na Bělidle 5646/5a, Jihlava

E-mail: velkobchodji@elpe.cz, Tel.: 725 74 71 44
Otevírací doba: po–pá: 6:00–14:00

RV1802365/03

www.elpe.cz

www.vysocinskenemocnice.cz

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
VŠEOBECNÁ SESTRA / PRAKTICKÁ SESTRA

PRACOVIŠTĚ
• Nemocnice Humpolec
5. května 319
396 01 Humpolec
• Nemocnice Ledeč – Háj
Háj 675
584 01 Ledeč nad Sázavou

NABÍZÍME
• náborový příspěvěk 50 000 Kč
• příplatek za směnnost 5 000 Kč
• práci v příjemném prostředí a kolektivu
• beneﬁt formou Flexi passů
• osobní ohodnocení
• možnost zvyšování a prohlubování
kvaliﬁkace
• dotované stravování
• možnost práce při studiu
• 5 dnů dovolené navíc
KONTAKT
Bc. Ivana Dospělová, personalistka
Tel.: 736 725 135
E-mail: dospelova@vysocinskenemocnice.cz

CPL Dub Sherwood struktur

NOVÉ CPL POVRCHY
Akce platí od 1. 7. do 31. 8. 2019
Lze kombinovat s akcí 210 cm za cenu 197 cm

www.sapeli.cz

CPL
Beton bílý

CPL Dub Arktický Bílý struktur

Uzávěrka příštího čísla je 16. srpna 2019 a distribuce plánovaná od 27. srpna 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

RV1901279/01

POŽADUJEME
• vzdělání v oboru
• samostatnost
• praxe výhodou
• požadavky na vzdělání dle zákona
č. 96/2004 Sb.

RV1901161/01
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Softbalové mistrovství
světa na Vysočině

|8

Den otevřených dveří Kraje
Vysočina se nesl v přírodním duchu

◾ Dění na hřišti v neděli 16. června přihlížel a slavnostní nadhoz úspěšně
FOTO: JAROSLAV LOSKOT
zvládl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. 

Poprvé v historii se mistrovství světa v softbalu mužů konalo
v Evropě, navíc rovnou v Česku a také na Vysočině. Kromě Prahy
se totiž sportovní událost roku ve dnech 13. až 23. června odehrála také v Havlíčkově Brodě. Jedním ze zápasů české reprezentace
v Brodě byl ten nedělní 16. června proti Japonsku. Ve čtvrtém dnu
mistrovství čeští softbalisté, ke kterým patří i nadhazovač Hrochů
Havlíčkův Brod Michal Holobrádek, sice s Japonskem vedli 3:0,
nakonec však padli 3:4. Zatím nejlepší umístění českého softbalového týmu na světové scéně se datuje do roku 2000 v Jihoafrické republice, brali jsme šestou příčku. Kdo na letošním mistrovství světa
zvítězil a jestli si čeští softbalisté polepšili, nebylo před uzávěrkou
krajských novin ještě známo. Celkem se během turnaje odehrálo
72 zápasů, do kterých nastoupily národní týmy 16 zemí z pěti olympijských kontinentů.


◾Celodenní program přilákal stovky návštěvníků. Zájem vzbudil i u těch
nejmenších. Ti například poznávali, k jakému zvířátku patří konkrétní stopa.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Nejšikovnější cyklisté
soutěžili ve Velkém
Meziříčí

video na
novinykrajevysocina.cz

◾Náměstek hejtmana Vladimír Novotný přečetl dětem pohádku o pejscích, kterou napsala Ivana Fexová, středoškolská učitelka z Vysočiny.

◾Zajímavý program si nenechal ujít ani hejtman Jiří Běhounek. Se zájmem
si prohlédl výstavu domácích zvířat a ochutnal i regionální dobroty.

◾Velkou pozornost nejen malých návštěvníků přitahoval králičí hop. Několik šikovných králíků skákalo až metr do výšky a s přehledem zvládalo
cestu plnou překážek.

◾Na závěr nabitého programu vystoupila dechová hudba Vysočinka, což
ocenili především dříve narození posluchači. A protože se vydařilo počasí,
FOTO: 5X JAROSLAV LOSKOT
užili si hudbu pod širým nebem. 

◾Na dětském dopravním hřišti a v Základní škole Oslavická ve Velkém
Meziříčí se na začátku června utkali nejlepší cyklisté z oblastních kol.
Vítězové krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů postupují
do republikového finále. Nejlepší závodníci s nejmenším počtem trestných bodů navíc získali nová kola.

Den dětí na železnici
a s parním vlakem
◾V kategorii mladších zvítězili žáci ze ZŠ v Černovicích (Greta Locallo – na
fotce, Anděla Paclíková, Šimon Toufar a Jaroslav Zhorný) a mezi staršími
obhájilo prvenství družstvo z Osové Bítýšky (Andrea Musilová, Lucie ŠimFOTO: 2X KRAJ VYSOČINA
ková, Libor Batelka, Jan Štěpánek). 
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◾ První červnovou sobotu se v Jihlavě v rámci Mezinárodního dne
dětí uskutečnil Regionální den železnice na Vysočině. Děti i dospělí se
mohli svézt parním vlakem a prohlédnout si výstavu parních lokomotiv. Akci pořádaly České dráhy ve spolupráci s Krajem Vysočina.

◾ K vidění byly historické a moderní vozy, drezína i speciální auta. Probíhaly ukázky drážní hasičské techniky a úspěch měla laserová střelnice.
Děti si užívaly skákací hrad, malování na tvář i vláček hráček s hernou.
FOTO: 2× KRAJ VYSOČINA


