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Zavařené kompoty, šicí 
stroje nebo dětské oblečení. 
I takové neobvyklé věci 
našli ve vysočinské přírodě 
lidé, kteří se vydali sbírat 
odpadky. Třináctý ročník 
akce Čistá Vysočina se konal 
od 11. do 24. dubna tradičně 
u příležitosti Dne Země. 

EDITORIAL

Kraj poskytuje obcím odbornou  
i metodickou pomoc

Kraje v České republice vznikly 
ústavním zákonem v roce 2000. 
V tomto zákoně je krajům vý-
slovně uloženo, že jejich krajské 
úřady musí poskytovat odbornou 
a metodickou podporu obcím 
v oblasti přenesené působnosti. 
Na krajském úřadě Kraje Vyso-
čina je k tomuto účelu vytvořeno 
speciální oddělení na odboru 
ekonomickém, kde se této agendě 
věnuje 12 zaměstnanců. Díky vý-
sledkům z dotazníkového šetření, 
které jsme na začátku letošního 
roku realizovali u obcí s rozšíře-
nou působností, máme zpětnou 
vazbu, co funguje bez problémů 
i kde se můžeme zlepšovat. Nej-
lépe byl hodnocen úsek krizové-
ho řízení, kultury a památkové 
péče, regionálního rozvoje a také 
ekonomická agenda. Rezervy 
jsou podle respondentů naopak 
v poskytování jasných doporučení 
v konkrétních případech. Vedle 
toho je však třeba zmínit – a má-
lokdo to ví – že Kraj Vysočina 
poskytuje metodickou pomoc nad 
rámec zákonné povinnosti, a to 
v oblasti samostatné působnosti, 
což vůbec není mezi kraji obvyklé. 
Příkladem je nabídka bezplatného 
vzdělávání pro úředníky obecních 
a městských úřadů. V roce 2021 
uspořádal kraj 28 vzdělávacích 
akcí pro 1 366 zaměstnanců kraje, 
obcí a krajských příspěvkových 
organizací, v době před pandemií 
koronaviru byla tato čísla i dvoj-
násobná. Kladně je hodnocen 
také přístup odboru informatiky, 
zejména v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a fungování krajské 
optické sítě ROWANet, která 
zajišťuje obcím bezpečné a kva-
litní připojení k internetu. Rád 
bych poděkoval všem obcím 
s rozšířenou působností, které se 
do dotazníkového šetření zapojily 
a daly nám cenné informace pro 
naši práci. Nadále se budeme 
snažit v rámci svých možností po-
skytovat kvalitní servis a pomoc 
každé obci v našem regionu.

Karel Janoušek (STO)
radní Kraje Vysočina  
pro oblast majetku 
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26 tisíc dobrovolníků uklidilo Vysočinu

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a jeho náměstkyně Hana Hajnová pomohli přírodě od odpadu na Jihlavsku. FOTO: KRAJ VYSOČINA

Do úklidu se letos zapojilo 
rekordních 26 tisíc dobrovolníků. 
Přihlásilo se 180 škol a 177 spolků. 
Nejpočetnější zastoupení měly 
obce, kterých bylo více než dvě stě. 
Celkem všichni vysbírali 1375 úse-
ků, jako například krajnice silnic, 
parky i koryta řek. 

Každý pytel se počítá
O vysbíraný odpad se postara-

la Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny. Dobrovolníci nechávali 
svázané pytle u kraje silnic a na vy-
značených místech, která si zare-
gistrovali v krajském systému. 

V minulosti dobrovolníci uklidili 
v průměru 80 tun odpadu ročně. 
Vypadá to, že odpadků se objevuje 
méně, ale stále je potřeba každé 
ruky. „Jednak chceme samozřejmě 
přírodě ulevit od nánosu odpad-
ků a za druhé to vnímáme jako 
osvětovou činnost, kdy si sami 
uvědomujeme, co po nás v přírodě 
zůstává,“ sdělila náměstkyně hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 

regionálního rozvoje Hana Hajno-
vá (Piráti).

Úklidem k lepšímu místu pro život
Ruku k dílu pravidelně při-

kládají také členové rady Kraje 

Vysočina, kteří pro letošek zvolili 
úsek mezi Jihlavou a Rantířovem. 

„Všichni jsme se převlékli 
a vyrazili jsme, protože se považu-
jeme za součást Vysočiny a určitě 
jsme chtěli každý nasbírat alespoň 

plný pytel odpadků. Nakonec jsme 
dali dohromady plných dvanáct 
pytlů odpadu,“ uvedl hejtman 
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek 
(ODS+STO).

� PAVLA�PETRŮ

Sportovce Vysočiny ovládli Krpálek s Prokopem
V polovině dubna převzali 

nejlepší sportovci v třebíčském 
Divadle Pasáž ocenění Sportovec 
Kraje Vysočina za rok 2021. Na 
první příčky osmi kategorií se do-
stali zástupci různých sportovních 
odvětví. Anketu vyhlašuje Kraj 
Vysočina společně s Českou unií 
sportu.

Loňské prvenství obhájil auto-
mobilový závodník Martin Prokop 
z MP Sports, který na loňské Rallye 
Dakar obsadil 9. místo v katego-
rii automobilů. Mezi týmy uspěli 
hráči amerického fotbalu Vysočina 
Gladiators, vítězové Kittfor ligy 
a mistři ČR v americkém fotbale, 
cenu získal i jejich trenér Ondřej 
Paulus. Odborná porota dále oce-
nila judistu Lukáše Krpálka v ka-
tegorii Sportovní výkon roku za 
zisk další zlaté medaile na letních 
olympijských hrách v Tokiu.

Od atletiky po šachy
Ocenění dostal také mistr světa 

v paratriatlonu Ondřej Zmeš-
kal, který zdolal v létě jako první 

Zástupci týmu Vysočina Gladiators převzali skleněný pohár od Romana Fabeše, náměstka hejtmana Kraje 
Vysočina. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

nevidomý sportovec trať Tour de 
France. V anketě veřejnosti bodova-
la Kateřina Vodičková za hasičský 
víceboj a také družstvo mužů v há-
zené TJ Sokol Nové Veselí. Cenu 
za celoživotní přínos pro sport si 
odnesl dlouholetý funkcionář, roz-
hodčí a trenér šachu Václav Paulík. 
V mladších kategoriích bodovala 
Sára Strnadová, juniorská mistryně 
světa ve snowboardcrossu, a atlet 
Eduard Kubelík. 

„Všichni vědí, že na Vysočině se 
celé léto jezdí na kole a celou zimu 
na lyžích a běžkách. Vysočina je 
rozhodně sportovní kraj. Jsem hrdý 
na všechny sportovkyně a sportovce 
z Kraje Vysočina a také jsem hrdý, 
že díky nim a klubům u nás můžou 
sportovat i ti, kteří nemůžou tré-
novat ve své zemi. Děkujeme také 
všem rodičům, že vedou své děti ke 
sportu,“ zakončil slavnostní večer 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav 
Schrek (ODS+STO). 

� PAVLA�PETRŮ

další fotografie na straně 8
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Díky soutěži Trophée Mille budou mladí kuchaři z Vysočiny vařit v michelinské restauraci. FOTO: KRAJ VYSOČINA

Mladí kuchaři se na 
mezinárodní soutěži neztratili

Přivezte své výrobky  
na výstavu Země živitelka

Čtvrté místo a stáž či práci 
v michelinské restauraci 
vybojoval český tým na 
mezinárodním kole Trophée 
Mille ve francouzské 
Remeši. Věra Schusterová 
a Martin Havlíček se 
svým koučem Danielem 
Tomanem z OAHŠ Havlíčkův 
Brod získali speciální 
cenu předsedy soutěže, 
šéfkuchaře Philippa Milla.

České kolo soutěže mladých 
kuchařů a cukrářů uspořádal loni 
v listopadu Kraj Vysočina v Jih-
lavě. Vítězové z havlíčkobrodské 
hotelové školy se do Francie pilně 
připravovali a umístili se za Ja-
ponci, Řeky a Francouzi. 

„Porota hlavně oceňovala jejich 
technickou excelenci, perfekt-
ní kooperaci dvojice a skvěle 

připravené recepty. Na závěr 
večer pak Philippe Mille nabídl 
brodským studentům stáž nebo 
práci ve své restauraci v hotelu 
Domaine Les Cravères v Reme-
ši,“ sdělil náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina Roman Fabeš 
(STAN+SNK ED), který podpo-
roval český tým přímo v místě 
soutěže.

Pstruzi a houby
Soutěžící měli na klání po-

vinné suroviny, ze kterých měli 
vytvořit pokrm. Brodští si vybrali 
menu, které zahrnovalo konfito-
vaného pstruha v sádle, terinu ze 
pstruha, pečenou bramborovou 
trubičku s houbami, zeleninu ve 
sladkokyselém rozvaru a sme-
tanovou omáčku s bylinkovým 
olejem. Jako sladký pokrm serví-
rovali vanilkovou éclair s jablky, 
mučenku a sorbet z hroznového 
vína.

„Máme velkou radost, že se 
v mezinárodním měřítku neztrati-
li. Phillip Mille si pochvaloval ob-
rovský skok, jaký se udělal za dva 
roky v přípravě studentů. Oce-
ňoval jejich zápal, že je to bavilo 
a chtěli uspět,“ řekla zástupkyně 
ředitele pro praktické vyučování 
Marie Mrázová. 

Jako jedna z mála zemí vysla-
la brodská hotelová škola svoji 
zástupkyni i v případě kategorie 
servisu. Úkolem studentky Vero-
niky Kouparové bylo představit 
číšnické dovednosti. Celý tým 
pak šéfkuchař Mille provedl svojí 
kuchyní. Slíbenou stáž si studenti 
plánují v průběhu dalšího školní-
ho roku.

Kraj Vysočina začíná připra-
vovat další ročník národního 
kola soutěže Trophée Mille, který 
se uskuteční 5. listopadu 2022 
v Jihlavě. 

� PAVLA�PETRŮ

Koncem srpna se uskuteční 
tradiční Země živitelka v Českých 
Budějovicích. Mezi vystavovateli 
nebudou chy-
bět producenti 
z Vysočiny. 
„Zájemci z řad 
zemědělců, kteří 
se chtějí této tra-
diční a prestižní 
události zúčast-
nit, aby mohli 
prezentovat své 
originální výrobky, se nám mohou 
přihlásit,“ vyzývá radní pro oblast 
zemědělství Pavel Hájek (STAN 
+ SNK ED). Vystavovatel nebude 
hradit žádné poplatky za účast, 

pouze si přiveze své výrobky, 
které si bude prodávat po celou 
dobu výstavy. Vysočina patří 

k tradičním 
zemědělským 
krajům a má co 
ukázat. Zájemci 
o účast na Zemi 
živitelce mohou 
do 31. května 
kontaktovat 
Jitku Merunko-
vou nebo Anetu 

Žáčkovou z krajského odboru 
životního prostředí a zemědělství 
na telefonních číslech 564 602 
365 nebo 564 602 571. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Nová kotelna  
v jihlavské nemocnici

Jihlavská nemocnice ušetří ročně 
stovky tisíc korun díky výměně 
technologií v kotelně. Ty budou 
také šetrnější k přírodě. „Cílem 
oprav je výměna kotlů a rekon-
strukce zdroje tepla a teplé užitkové 
vody pro celou nemocnici,“ popsal 
náměstek pro oblast zdravotnictví 
Vladimír Novotný (ČSSD). Teplo-
vodní kotle nahradí dvojité konden-
zační, které mají vyšší účinnost. 

Během topné sezóny probíhaly 
stavební práce zvenčí i uvnitř kotel-
ny. Jakmile dovolí počasí, pracov-
níci začnou s výměnou technologií. 
Kompletní obnova a rekonstrukce 
bude hotová letos na podzim a vy-
jde na necelých padesát milionů 
korun.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Krajské asistenční centrum 
pomoci Ukrajině (KACPU) pro 
Kraj Vysočina, které sídlí v Jihla-
vě, i nadále registruje ukrajinské 
uprchlíky a pomáhá i se zajištěním 
ubytování. Od otevření na začátku 
března včetně velikonočních svát-
ků se zde přihlásilo devět a půl tisí-
ce běženců. O ubytování požádalo 
více než šest stovek osob. „Bydlení 

se nám daří zajišťovat ve spoluprá-
ci se soukromými ubytovateli, kteří 
se přihlásili a nabídli k dispozici 
své byty a domy, ale i svá rekreační 
zařízení nebo víkendové chalupy,“ 
informoval hejtman Kraje Vysoči-
na Vítězslav Schrek (ODS+STO). 
V registračním systému kraj evido-
val v polovině dubna 1580 obsaze-
ných lůžek. 

� Počty ukrajinských uprchlíků  
 mírně klesají. S výukou češtiny  
 pomáhají bohemistky

�  Centrum hlásí  
 pokles uprchlíků

Statistiky potvrzují denní pokles 
přílivu uprchlíků do Kraje Vyso-
čina. I přesto jihlavské asistenční 
centrum pomoci Ukrajině (KACPU) 
zůstává otevřeno každý den od 
sedmi hodin ráno do sedmé hodiny 
večerní. Rezervační systém KACPU 
pro Ukrajince, kteří se chtějí přihlá-
sit k pobytu, je k dispozici v češtině 
i ukrajinštině na webové stránce 
rezervace.kr-vysocina.cz.

�  Změna otevírací  
 doby humanitárního 
  skladu

Humanitární sklad v Jihlavě na 
Kosovské ulici přijímá dary v podo-
bě hygienických potřeb, úklidových 
prostředků, nádobí a dalších věcí 
každodenní potřeby každé úterý 
od 15 do 17 hodin. Veškeré zásoby 
pracovníci následně rozdělují podle 
potřeby ukrajinským rodinám. 

�  Místa ve školách  
 pro ukrajinské děti  
 jsou dostatečná

Ukrajinské děti se připojily k těm 
českým a chodí každý den do školy. 
„Do mateřských škol nastoupilo 147 
dětí a základní školy přijaly přes 
tisícovku žáků. Kapacita míst je 
prozatím dostatečná,“ informoval 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav 
Schrek (ODS+STO) a dodal, že 
v případě mateřských škol jsou 
k dispozici na Vysočině ještě další 
stovky volných míst a do základních 
škol je možné ještě umístit přes de-
vět tisíc ukrajinských dětí. Hejtman 
však upozornil, že volné kapacity 
nemusí vždy korespondovat s po-
ptávkou. S češtinou pomáhají dětem 
studentky bohemistiky z užhorod-
ské univerzity. Od poloviny dubna 
působí v Jihlavě, Chotěboři, Světlé 
nad Sázavou a Přibyslavi. Jednou 
z nich je Maria Pynzenyk, která 
pochází ze Zakarpatské Ukrajiny 
a nyní bydlí v Chotěboři. Společně 
se svojí spolužačkou učí ukrajinské 
děti základům češtiny a pomáhají 
učitelům komunikovat s dětmi. Zá-
roveň ukrajinským dětem poskytují 
základní psychologickou pomoc, 
povídají si s nimi o tom, co proži-
ly, a snaží se jim zpříjemnit pobyt 
mimo domov. „Děti se chtějí učit, 
čeština je baví a moc se jim tady líbí 
stejně jako nám,“ říká studentka 
třetího ročníku bohemistiky na 
ukrajinské univerzitě Maria, která 
bere tuto pomoc zároveň jako stu-
dijní stáž. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

�  Speciální přijímací  
 řízení pro zápis  
 do škol

V termínu od 1. června až do 
15. července vypíšou ředitelé 
povinné zápisy dětí do mateřských 
i základních škol. Informace budou 
zveřejněné na webových stránkách 
jednotlivých měst a obcí i škol. 

Rozhovor s ukrajinskými bohemistkami najdete  
na straně 5

i

Pro ukrajinské děti je čeština cizí jazyk. S jeho základy jim pomáhají studentky bohemistiky z užhorod-
ské univerzity. FOTO: RADIM FIEDLER

PODĚKOVÁNÍ

Vedení Kraje Vysočina i touto cestou děkuje občanům Vysočiny, samosprávám, firmám, školám i nemocnicím, 
spolkům a sdružením – všem, kteří od konce února nezištně a solidárně nabídli ubytování nebo nebo přispěli 
jakýmkoli způsobem k získání nového domova pro stovky ukrajinských rodin, které si Kraj Vysočina vybraly i do-
časně za svůj nový bezpečný domov. Díky všem, kteří jste pomohli finančně i materiálně, často i opakovaně.
Speciální poděkování patří společnosti BOSCH DIESEL s. r. o. Jihlava, která poskytla velkorysý finanční dar na 
pořízení humanitární pomoci a dále domácí elektroniku nezbytnou pro fungování nouzového ubytování připra-
veného pro stovky uprchlíků v Humpolci a v Hájích u Světlé nad Sázavou.

Země živitelka, 
České Budějovice
25.–30. srpna 2022

i

rezervace.kr-vysocina.cz
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Správa silnic obnoví  
svůj vozový park

O úvěr ve výši sto milionů 
korun požádala Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny. Peníze 
použije na modernizaci techniky. 
Zakoupí několik sypačů a univer-
zálních strojů, které v zimě pomá-
hají se sněhem a v létě sečou nebo 
čistí. Výběrové řízení na poskytnu-
tí investičního úvěru odsouhlasila 
krajská rada. 

„Tento plánovaný úvěr je pravi-
delným a opakovaným procesem. 
Přihlásila se jedna banka, která 

nabídla vhodný úrok čtyři procenta, 
přestože jsme se obávali, že bude 
vyšší. Nicméně i tak budeme muset 
v záměrech škrtat, protože ceny 
techniky nyní stoupají vzhůru,“ 
vysvětlil ředitel Radovan Necid. 

Sypače, sekačky, nástavby
Krajská správa vymění zhruba 

čtyřicet kusů a šestnáct nových 
typů mechanizace. Pořídí sedm sy-
pačů, pět univerzálních strojů, dvě 
nádoby na emulzní hospodaření 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny se chystá obnovovat svůj vozový park. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

a dva tandemové přívěsy. Objed-
návky budou trvat zhruba rok 
až půldruhého roku. Vzhledem 
k postupujícímu zdražování bude 
zřejmě výsledný počet zakoupe-
ných kusů nižší. 

Podobný způsob financování 
techniky používá Krajská správa 
a údržba silnic už několik let, vět-
šinou s odstupem tří let. Peníze se 
budou čerpat až od příštího roku 
a splácet mezi lety 2024 až 2026.

 PAVLA�PETRŮ

Nová stipendia pro budoucí 
praktické lékaře pro děti a dorost

Krajští radní schválili nově 
stipendium pro studenty lékař-
ských fakult, kteří se chtějí stát 
praktickými lékaři pro děti a dorost 
a působit na Vysočině. „Chceme 
tímto krokem motivovat mediky 
v pátém a šestém ročníku, aby svoji 
další kariéru zaměřili právě na tuto 
oblast,“ sdělil náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro zdravotnictví 
Vladimír Novotný (ČSSD). Čerstvě 
vystudovaný lékař, který má zájem 
stát se samostatným praktikem pro 
děti a dorost, se musí až čtyři a půl 
roku vzdělávat na akreditovaném 

pracovišti. Kraj Vysočina dlouhodo-
bě podporuje mladé lékaře v tomto 
vzdělávání měsíčním finančním 
příspěvkem. Podobně motivuje i za-
řízení, která vzdělávání poskytují. 
„V následujících týdnech plánujeme 
schválit ještě jednorázové finance 
pro akreditovaná pracoviště nebo 
nemocnice, které se věnují vzdě-
lávání lékařů. Budeme tak mít tři 
způsoby, které by měly přispět ke 
zvýšení počtu praktických lékařů 
pro děti a dorost na Vysočině,“ 
dodal Vladimír Novotný.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Středoškoláci mohou v soutěži 
zlepšit místo, kde žijí

Kraj snižuje výdaje

Les může být kvůli kůrovci nebezpečný

Kraj Vysočina vyhlásil novou 
soutěž pro všechny středoškolačky 
a středoškoláky studující na jeho 
území. Nová soutěž se jmenuje Jak 
vidím a chci zlepšit místo, kde žiju. 
Navazuje na loňské Příběhy ukryté 
v mapách a jejím cílem je dát opět 
možnost všem účastníkům využít 
technologii prostorových dat k pre-
zentaci vlastních nápadů. 

Záměrem Kraje Vysočina je pro-
střednictvím soutěže získat názory 
žáků na prostředí, ve kterém žijí, 
a dát jim možnost představit vlast-
ní nápady na zlepšení života ve 
městech. Ty nejzajímavější budou 
postoupeny k případné realizaci. 
Uzávěrka odevzdání příspěvků je 
20. května 2022.

� PAVLA�PETRŮ

Majitelé lesů stále likvidují 
následky kůrovcové kalamity 
z minulých let, ale i polomů způ-
sobených větrem v letošní zimě. 

I když vlastníkům pomáhá 
moderní technika, některým se 
z různých důvodů nedaří od-
straňovat následky kalamit včas. 
„V našich lesích je velké množství 
souší, které nebyly vytěženy. Les 
s ponechanými stojícími suchými 
stromy se stává velmi nebezpeč-
ným. I v bezvětří hrozí jejich pád 
a zranění kolemjdoucích,“ komen-
toval situaci radní Kraje Vysočina 
pro oblast lesního a vodního hos-
podářství, zemědělství a životního 
prostředí Pavel Hájek (SNK+ED). 
„Vyzývám i veřejnost, aby si při 
návštěvě lesů těchto rizik byla 
vědoma a dále aby dbala zvýšené 

opatrnosti, pokud v lese probíhají 
těžební práce,“ doplnil.

Výkupní ceny nahrávají těžbě
Podle Hájka je důležité, aby 

došlo k co nejrychlejšímu odstra-
nění kalamitami poškozených 
stromů. „Z pohledu vlastníků lesa 
je k tomu v současné době výborná 
situace. Ceny dřeva jsou na vysoké 
úrovni, zároveň je k dispozici tech-
nika, která může zajistit relativně 
bezpečné provedení těžby. Tím, 
že vlastníci lesů těžební práce od-
kládají, dochází ke znehodnocení 
jejich dřeva, riziku úrazu veřejnosti 
a v případě polomů také k dalšímu 
šíření kůrovcové kalamity,“ upo-
zornil Pavel Hájek.

„Naše lesy musí být pro ná-
vštěvníky přístupné a bezpečné, 

aby plnily jak funkce produkční, 
tak společenské. Je nutné, aby 
vlastníci zajistili odstranění po-
lomů a suchých a nebezpečných 
stromů,“ zakončil radní pro oblast 
lesního hospodářství Pavel Hájek. 

Podpora od kraje
Vlastníci lesů také zodpovědně 

zalesňují vytěžené holiny. Kraj 
Vysočina počítá s tím, že škody po 
kůrovci budou lesníci řešit ještě 
v dalších desetiletích. Při hospo-
daření v lesích je možné využít 
finančních příspěvků ministerstva 
zemědělství. Krajský úřad Kraje 
Vysočina na svůj náklad admini-
struje třetinu všech žádostí z celé 
republiky a svoji kapacitu posílil 
na čtyřnásobek.
� PAVLA�PETRŮ

Poděšín a Jihlava mají nejlepší 
webové stránky

Ocenění v soutěži Zlatý 
erb převzali z rukou ná-
městkyně hejtmana Kraje 
Vysočina pro regionální 
rozvoj Hany Hajnové 
(Piráti) a Jana Břížďali 
(Piráti) zástupci obcí, měst 
a sborů dobrovolných 
hasičů. Vítězové krajského 
kola se utkají v celostátní 
konkurenci. Nejlepší web 
na Vysočině mají podle 
poroty město Jihlava, 
Moravské Budějovice 
a Bystřice nad Pernštej-
nem. Mezi obcemi bodoval 
Poděšín, Velký Beranov 
a Bobrová. Kraj Vysočina vyhlásil 
speciální kategorii pro sbory dob-
rovolných hasičů Kraje Vysočina, 
která je v rámci krajských kol oje-
dinělá. První místo získaly webové 
stránky hasičů z Bohdalova, násle-
doval Sbor dobrovolných hasičů 
Žďár nad Sázavou 2 – Zámek 
a třetí příčku obsadili hasiči z Pel-
hřimova. Krajského kola soutěže 
Zlatý erb se mohly zúčastnit města 

a obce kraje se svými oficiálními 
webovými stránkami, přihlásilo 
se dvacet sedm vlastníků webů. 
Vyhlášení vítězů celostátního kola 
se uskuteční v květnu. V tomto 
kole udělí organizátoři také Cenu 
za nejlepší turistickou prezentaci, 
zde se mimo měst a obcí mohou 
zúčastnit i kraje a organizace turis-
tického managementu. 

 EVA FRUHWIRTOVÁŠkody po kůrovci je podle radního Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a lesního hospodářství Pavla Hájka nutné odstranit co nejrychleji. FOTO: KRAJ VYSOČINA

Radní Jan Břížďala gratuluje hasičům z Bohdalova. 
FOTO: KRAJ VYSOČINA

Rada Kraje Vysočina koncem 
dubna projednala návrh na snížení 
letošních krajských rozpočtových 
výdajů o 300 milionů korun. Jde 
o reakci na celkově mimořádně 
nepříznivou ekonomickou situaci ve 
společnosti a zároveň naplnění sli-
bu týkajícího se přiměřených úspor 
v rámci krajských provozů.

Podle náměstka hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast ekonomiky 
a dopravy Miroslava Houšky návrh 
vyplynul z revize rozpočtu, kte-
rým jednotlivé kapitoly rozpočtu 
v minulých týdnech prošly. Návrh 
počítá se snížením plánovaných 
běžných výdajů kraje o 50 milió-
nů korun a kapitálových výdajů 
o 250 miliónů korun. „Pracujeme 
především na snižování výdajů 
fakultativních, tedy nepovinných. 
V jejich případě jsme provedli 
přísnou revizi a ujistili se, že je 
nemusíme v letošním roce vyna-
ložit. Odsuneme nákup části nové 

výpočetní techniky, v čase posune-
me některé opravy, úspory jsou 
avizovány i v rámci už probíhajících 
projektů,“ uvedl Miroslav Houška. 
I nadále platí, že kraj pokračuje 
v realizaci projektů, které mají jisté 
nebo avizované dotace z evropských 
fondů a v dalších plánovaných 
rozvojových projektech nutných pro 
zajištění veřejných služeb.

Kraj měl pro letošek schválený 
rozpočet s výdaji skoro 16 miliard 
korun při očekávaných příjmech 
téměř 14 miliard korun. Pro vy-
rovnání rozpočtu je využíván Fond 
strategických rezerv, případně 
kontokorentní úvěr. Ten by mohl 
Kraj Vysočina čerpat hned u dvou 
finančních ústavů v celkové výši dvě 
miliardy korun. Zatím se tak ne-
stalo. Navržené opatření ke snížení 
výdajů krajského rozpočtu musí 
ještě schválit krajské zastupitelstvo, 
které zasedá 10. května 2022.
 JITKA SVATOŠOVÁ
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Participace není sposté slovo
Souhlasím s tím, že slova jako „participace“ nebo 

„participace mládeže“ zní pořád trochu zvláštně 
a cize. I přitom se za nimi neschovává nic jiného než 
zájem o dění kolem sebe a podílení se na fungování 
města nebo obce, potažmo kraje. Jde prostě o aktivity 
mladých lidí, kterým není lhostejné místo, kde žijí. Na 
Vysočině je realizována celá řada aktivit, které mladé lidi 

v podobném smýšlení podporují. Na celé řadě škol na-
příklad existují školní nebo studentské parlamenty. Kraj 
sice zatím svůj studentský parlament nemá, ale věřím, že 
je to otázka blízké budoucnosti. Vždycky mě totiž potěší, 
když mají mladí lidé zájem něco ve svém okolí změnit. 
Program Mládež kraji, který je na Vysočině realizován 
i díky finanční podpoře kraje, Třebíče, Havlíčkova Brodu, 
Žďáru nad Sázavou a Ministerstva školství, umožňuje 
mladým lidem jejich konkrétní nápady realizovat. Letos 
se do 14 projektů zapojí téměř stovka mládežníků, kteří 
zrealizují svoje nápady za skoro půl milionu. V Babicích 
opraví dětské hřiště, Velké Meziříčí oživí studentský umě-
lecký festival, v Novém Městě vyroste soběstačný dům, 
ve Žďáře proběhnou tradiční běžecké závody, v Třebíči 
Den na podporu ohrožených zvířat... Je toho mnohem 
víc a mě to naplňuje jistotou, že mladých lidí, kterým 
není lhostejné jejich okolí a budoucnost, je hodně. A to 
je moc dobře. 

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Stránka určená pro zastupitele Kraje Vysočina, kde jednotliví autoři vyjadřují svoje názory a po-
stoje, které se nemusí shodovat se stanoviskem redakce. Autoři odpovídají za pravdivost, věcnou 
správnost a původnost sdělení. Příspěvky jsou zveřejňovány podle pravidel schválených Redakční 
radou novin Kraje Vysočina.

Jan Burda
(STAN+SNK ED)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

Sociálně zdravotní pomezí  
má na Vysočině řešení

Oblast sociálně zdravotního pomezí se řeší na celo-
státní úrovni dlouhé roky, ale bez viditelných úspěchů. 
Zdravotní a sociální služby spolu nekomunikují, 
často se stává, že z nemocnice odchází nesoběstačný 
člověk, který není schopný se o sebe sám postarat 
a někdy nemá ani kam jít. My jsme se do řešení tohoto 
„problému“ pustili před dvěma roky a mám pocit, 

že to jde. Ve všech pěti krajských nemocnicích jsme 
vytvořili pozici koordinátora, který již během pobytu 
pacienta v nemocnici zjišťuje, jak to s ním bude po 
propuštění. Intenzivně komunikuje s rodinnými pří-
slušníky či blízkými osobami, které se o něho budou 
starat, a vybaví je všemi potřebnými informacemi, 
které k péči potřebují. Pokud rodina či pečující chybí, 
přicházejí na řadu sociální služby, především terénní, 
které umožní pacientovi návrat do domácího prostře-
dí a pomohou s věcmi, které sám nezvládne. V záloze 
máme samozřejmě i pobytové služby pro ty, kteří do-
mov buď nemají, nebo jim jejich stav již neumožňuje 
se domů vrátit. Ukazuje se, že vše je o komunikaci 
a vzájemné spolupráci všech aktérů – kraje, dané obce 
a poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb. 
Takto vytvořený multidisciplinární tým si dokáže po-
radit i s nejtěžšími případy a o klienty se dokáže dobře 
postarat. Myslím, že jsme v této věci na dobré cestě 
a práce se nám daří! Využijme této nabídky.

Jan Tourek
(KDU-ČSL)
radní  
Kraje Vysočina 

Zlatý erb znovu i pro dobrovolné hasiče
Letos byl vyhlášen 24. ročník soutěže Zlatý erb, který 

Kraj Vysočina vyhlašuje se spolkem Český zavináč. Zlatý 
erb je soutěží o nejlepší webové stránky a elektronické 
služby měst a obcí. Je pořádána již od roku 1999. Po 
roční pauze se do krajského kola soutěže o nejlepší 
webové stránky vrátila kategorie pro sbory dobrovol-
ných hasičů. Celkem tedy byly hodnoceny kategorie tři. 
A to konkrétně nejlepší webové stránky měst, nejlepší 

webové stránky obcí a nejlepší webové stránky sborů 
dobrovolných hasičů. Zmíním také, že porota hodnotí 
weby na základě definovaných kritérií. Uplynulé dva 
roky covidové pandemie přivedly do online prostředí 
mnohem více lidí a webové stránky se staly důležitým 
nástrojem pro komunikaci. Letošní ročník dostal podtitul 
„Ročník služeb“ a podtrhl skutečnost, že webové pre-
zentace nabízí celou řadu užitečných funkcí a služeb, bez 
kterých si obce, spolky a hasiči už nedokáží své fungová-
ní představit. Kategorii měst vyhrála – Jihlava, kategorii 
obcí vyhrála obec Poděšín, v kategorii webů SDH vyhrály 
stánky SDH Bohdalov, 2. místo obsadilo SDH Žďár nad 
Sázavou 2 – Zámek a na třetím místě se umístily stránky 
SDH Pelhřimov. Třetí místo je mi ale osobně nejbližší, 
starostu Radka Davida z SDH Pelhřimov znám dlouhou 
dobu a jeho stránky sdhpelhrimov.cz jsou studnicí 
informací pro všechny členy okrsku Pelhřimov. Tímto 
bych rád všem oceněným pogratuloval a svůj sloupek 
zakončil výzvou k účasti v dalších ročnících.

Pavel Knežik
(Piráti)
zastupitel  
Kraje Vysočina

Všem včelařům velké díky
Letošní rok se zapisuje do dějin Českého svazu 

včelařů. Slavíme úctyhodných 150 let od jeho 
založení a já svazu do dalších let přeji mnoho 
nových nadšených včelařů, kteří budou pokračovat 
v rozvoji včelařství. Všem včelařům děkuji a přeji 
mnoho úspěchů při naší nelehké a důležité činnosti, 
díky které udržujeme krajinu pestrou. Zároveň 
chci ocenit a vyzdvihnout práci s mládeží a činnost 
regionálních spolků, která je pro zachování včelařství 
nenahraditelná, a to platí i v případě Vysočiny. Mladí 
chovatelé včel z jihlavského včelařského spolku se 

starají o včelstva na střeše budovy krajského úřadu. 
Pilný blanokřídlý hmyz se tady zabydlel v roce 2020, 
jsem rád, že jsem k této bohulibé aktivitě mohl před 
dvěma lety přispět a že i díky úlům na hejtmanství 
propagujeme včelaření a podporujeme rozvoj bio-
diverzity v centru města. Z pozice poslance a člena 
Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, 
zahrádkářství a chovatelství budu usilovat o udržení 
prestiže a respektu podvýboru a dále prohlubovat 
oboustranně přínosnou spolupráci s Českým svazem 
včelařů. Aktuálně se nám podařilo, aby se snížený 
rozpočet nedotkl peněz určených pro Český svaz 
včelařů, což vnímám jako veliký úspěch. Do budouc-
na se spolu s předsedou podvýboru a mým kolegou 
Josefem Kottem budeme snažit o navýšení financí 
na boj s varoázou a morem včelího plodu a o nale-
zení prostředků pro začínající a mladé včelaře. Jako 
velmi důležité do budoucna vnímáme zachování 
prodeje medu ze dvora a ponechání daňových pod-
mínek pro včelaře. Všem včelařům přeji do dalších let 
jen to dobré. 

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec a zastupitel  
Kraje Vysočina 

Peníze ze Sberbank  
budou Vysočině chybět

Podcenění geopolitické situace vedlo k tomu, 
že Kraji Vysočina a jeho příspěvkovým organizacím 
zůstalo na účtech Sberbanky cca 2,7 mld. Kč. Jde 
o ohromný balík peněz, které si kraj z vysokých daňo-
vých příjmů nastřádal v dobách prosperity a vlády An-
dreje Babiše. Pád Sberbanky na Kraj Vysočina dopadá 
velmi tvrdě. Je jedním z pěti krajů s účty u Sberbank 
– Vysočina však má v bance bezkonkurečně nejvíce 
peněz. Zatímco hejtman Vítězslav Schrek uklidňuje, 

že kraj závazkům dostojí a stejně tak bude schopen fi-
nancovat i rozvojové projekty, nikdo mi nevymluví, že 
tato nepříjemnost nebude mít v dlouhodobém hori-
zontu (pravděpodobně až po konci tohoto volebního 
období a možná v tom je zakopaný pes) na Vysočinu 
velmi výrazný dopad. Začnou se odsouvat realizace 
investičních akcí, další se přestanou plánovat a peníze 
budou chybět. Hejtman Schrek nejprve mluvil o mož-
nosti bezúročné miliardové půjčky od státu, jenže to 
vypadá na úvěr od Národní rozvojové banky. To by 
dle reálné úrokové sazby znamenalo, že na úrocích 
kraj ročně zaplatí 30 až 40 milionů korun. Přitom tyto 
peníze mohly jít na rozvoj Vysočiny a budou chybět. Je 
třeba neustále tlačit na vládu, aby se k situaci postavi-
la čelem a pomohla. Zatímco současné krajské vedení 
vyčkává, z pozice poslance dělám maximum pro to, 
aby se situace vyřešila co nejdříve. Interpeloval jsem 
premiéra Petra Fialu a v průběhu března také ministra 
financí Zbyňka Stanjuru a toto téma budu nadále otví-
rat a pokoušet se o brzké řešení ve prospěch Vysočiny 
a lidí, kteří u nás žijí.

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec a zastupitel  
Kraje Vysočina

Výročí osvobození
Zanedlouho nás opět čekají oslavy Svátku 

práce a oslavy 77. výročí osvobození naší vlasti od 
německé okupace. Právě oslavy osvobození budou 
letos, bohužel a neprávem, poznamenány právě 
probíhající válkou na Ukrajině. S politováním musím 
konstatovat, že mnohé obce i města napříč Českou 
republikou tyto oslavy chtějí zrušit. Také dochází 
k barbarskému ničení pomníků, připomínajících 

osvobození naší vlasti od německé okupace. Já jsem 
proti jakékoliv válce, a ať ji nazveme „demilitarizací“, 
nebo „humanitárním bombardováním“, vždy je to 
špína, utrpení, bolest a odnesou to nejvíce nevinní 
lidé. Jen chci připomenout, že ničením pomníků 
dotyční lidé nedělají nějaký hrdinský čin, jak si mnozí 
myslí, ale naopak dopouštějí se vandalismu a je 
to jen a jen jejich projev slabošství. Možná by jim 
prospělo si znovu nalistovat něco z dějepisu. Píšu 
to hlavně proto, aby si každý uvědomil, že oslavy 
osvobození nemají vůbec nic společného s dnešní 
situací. Naopak všem, kteří položili život za naši 
svobodu, máme být vděčni. Bez nich by nebylo nás, 
nemusím připomínat a všichni moc dobře víme, jak 
byla nastolena fašistickým Německem tzv. slovan-
ská otázka. Na závěr chci ještě pro neznalé historie 
připomenout, že v řadách Rudé armády bojovalo 
mnoho národností, mimo jiné i Ukrajinci.

Marek Nevoral 
(KSČM)
zastupitel  
Kraje Vysočina

Soutěž Vesnice roku
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova 

byla prvně vyhlášena v roce 1995. Cílem této soutěže 
je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti 
na rozvoji své obce, zveřejnit pestrost a rozmanitost 
uskutečňování programu obnovy vesnic a upozornit 
širokou veřejnost na význam venkova. Je to také snaha 

vyzdvihnout aktivity občanů a představitelů obcí, kteří 
se snaží nejen zvelebovat svoje domovy, ale rozvíjejí 
i místní tradice a zapojují se do kulturního a spole-
čenského života v obci. Všechny obce jsou nejdříve 
hodnoceny v krajském kole. V letošním roce byla soutěž 
vyhlášena po dvouleté pauze, kdy nebylo možné 
z důvodu pandemie soutěž uskutečnit. Věřím, že i letos 
poskytne přihlášeným obcím výjimečnou příležitost 
sebeprezentace a možnost předvést dokončené a reali-
zované projekty. Soutěž Vesnice roku představuje silný 
nástroj mobilizace a posílení obecní komunity. Vítěz 
letošního ročníku a nositel titulu Vesnice roku 2022 bude 
vyhlášen na Jarmarku venkova v Luhačovicích 17. září 
2022. Obce z Vysočiny se vždy umisťovaly mezi nejlep-
šími, tak nezbývá než doufat, že tomu i v letošním roce 
nebude jinak a vítězná obec z Vysočiny se opět umístí 
mezi nejlépe hodnocenými v celostátním kole. 

Petr Bárta
(ODS+STO)
zastupitel  
Kraje Vysočina

Cena hejtmana Kraje Vysočina  
za společenskou odpovědnost

Po dvouleté přestávce byly 25. dubna v sídle Kraje Vysočina vyhlášeny výsledky soutěže 
Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za období 2020-21. Patnáct 
organizací a firem bylo oceněno za příkladnou realizaci principů společenské odpovědnosti 
s tím, že jsou následováníhodným vzorem pro ostatní subjekty v regionu. Ceny pro soukromý 
sektor předal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil, 
poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a zastupitel Kraje Vysočina 
Martin Kukla a bývalý hejtman Jiří Běhounek.

Ceny pro kategorii veřejný sektor a nestátní neziskové organizace předali náměstci 
hejtmana Miroslav Houška, Vladimír Novotný a radní Kraje Vysočina Karel Janoušek, Jan 
Břížďala, Jan Tourek a Pavel Hájek.

„Soutěž vnímám jako formu poděkování firmám a společnostem, které se tématu spo-
lečenské odpovědnosti věnují, odvádí nejen v této oblasti poctivou práci, navíc se zajímají 
o život v regionu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS+STO).

V kategorii vypsané pro soukromý sektor zvítězily firmy ASMJ, B:Tech, General Logis-
tics Systém Czech Republic, Gordic, ICOM transport, Mann + Hummel a Stora Enso Wood 
Products Ždírec, ve veřejném sektoru město Humpolec a Třebíč. Ocenění za příspěvkové 
organizace převzala Střední průmyslová škola Třebíč, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a Zdra-
votnická záchranná služba Kraje Vysočina. Za ostatní veřejný sektor potom Diecézní charita 
Brno – Oblastní charita Jihlava, Soukromá vyšší odborná škola sociální a Vysoká škola poly-
technická Jihlava. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 27 organizací.
� PAVLA�PETRŮ

sdhpelhrimov.cz
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Ukrajinské bohemistky: 
Pomáháme dětem s češtinou

Studentky bohemistiky 
z Užhorodské národní 
univerzity působí třetí 
týden na Vysočině. Karina 
Karpová a Jana Markovyč 
pomáhají v jihlavském 
Family pointu s tlumočením 
a učí ukrajinské děti češtinu. 

Bylo pro vás náročné naučit 
se češtinu?

Karina: Ukrajinština a čeština 
jsou slovanské jazyky a mají mno-
ho podobného. Studujeme třetím 
rokem bohemistiku na Ukrajině, 
takže mluvit česky pro nás není 
problém. Samozřejmě je to někdy 
složitější, ale většinou to zvládáme 
v pohodě. 

S čím vším u nás na Vysočině 
pomáháte? 

Jana: Působíme na základních 
školách a pomáháme českým uči-
telům učit češtinu naše ukrajinské 
děti. Překládáme také z ukrajin-
štiny do češtiny různé dokumenty 

a informace. O Velikonocích jsme 
tlumočily ekumenickou bohosluž-
bu ve Žďáře nad Sázavou. Když 
je potřeba, tak jezdíme překlá-
dat i o víkendech. Jsme rády, že 
můžeme pomáhat. Setkáváme 
se s těžkými příběhy Ukrajinců. 
Někteří přišli o dům, někteří neví, 
jestli se vůbec budou moct vrátit 
domů. Je to velmi smutné, když se 
s nimi bavíme o tom, co zažili. 

Učíte ukrajinské děti česky. 
Jak jim to jde a jaké metody 
používáte? 

Karina: V Ukrajinském domě 
v Jihlavě učíme děti od dvou do 
šesti let češtinu. Hrajeme s nimi 
hry, aby si zlepšily slovní zásobu. 
Byly jsme na Základní škole Ro-
šického v Jihlavě, kde je skupina 
ukrajinských dětí. S nimi jsme dě-
laly různá jazyková cvičení. Učíme 
je psát česky a základní slova, jako 
je počítání, barvy, zvířata. Čeština 
je pro ně nový jazyk, musí se na-
učit abecedu, psát a číst v češtině. 
Formou hry to jde mnohem lépe. 

Můžete nám přiblížit 
některé vaše další aktivity na 
Vysočině? 

Jana: Před Velikonocemi jsme 
ve Family pointu v Jihlavě měli 
zajímavý program. Přišla tam 
Ukrajinka a ukazovala umění 
pysanki, což je zdobení kraslic, 
a představila naše ukrajinské 
velikonoční zvyky. Pomáhaly 
jsme také České televizi překládat 
reportáž o nově vznikající ukrajin-
ské kavárně v Jihlavě. Po Veliko-
nocích jsme vyjely do základních 
škol, kde jsou ukrajinské děti, 
a rozdávaly jsme jim bloky a seši-
ty, aby měly na co psát. Byl to dar 
od brněnských papíren, tak jsme 
pomáhaly s rozvozem. 

Jak dlouho na Vysočině 
zůstanete? 

Karina: Přijely jsme sem na 
měsíc a uvidíme, jestli se náš 
pobyt prodlouží, nebo ne. Moc 
se nám tady líbí a jsme rády, že 
můžeme pomáhat naši lidem. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Kotlíkové dotace mění podmínky
Aktuální mezinárodní situace 

zasahuje také do kotlíkových dota-
cí. Změny čekají žadatele s ply-
novými kotli. Evropská komise 
potvrdila, že je nepodpoří v sou-
časném programovém období.

První změnou pro žadatele no-
vých kotlíkových dotací pro nízko-
příjmové domácnosti je navýšení 
maximální výše dotace pro tepelná 
čerpadla o padesát tisíc korun. Ze 
130 tisíc korun se částka vyšplha-
la na 180 tisíc. Dotace ve výši 95 
procent bude poskytovaná domác-
nostem, jejichž výše průměrného 
ročního čistého příjmu na člena 
domácnosti v roce 2020 nepřesáh-
la 170 900 Kč, což je 14 242 Kč na 
osobu a měsíc.

Plynové kotle jen do konce dubna
Za druhé úhradu zájemci 

o kotlíkové dotace získají, pokud 
ho mají v případě plynového kotle 
vyměněný nebo o něj závazně 
požádali od loňského ledna do 
konce letošního dubna. V případě 
výměny plynového kondenzačního 
kotle po 30. dubnu 2022 a nedolo-
žení závazné objednávky s datem 
do konce dubna není ze strany 
ministerstva pro životní prostředí 
garantováno vyplacení dotace na 
takto zrealizovanou výměnu.

U ostatních typů zdroje tepla, 
jako kotle na biomasu a tepelná 
čerpadla, bude možné výměny 

realizovat až do data uzavření po-
dávání žádostí o dotaci, což bude 
31. srpna 2022. 

119 milionů pro nízkopříjmové 
domácnosti

„Na harmonogramu příprav 
nové výzvy kotlíkových dotací 
v Kraji Vysočina to ale nic nemění, 
čekáme, až ministerstvo pro ži-
votní prostředí schválí naši žádost 
a my poté budeme moci výzvu 
vyhlásit,“ sdělila náměstkyně hejt-
mana Hana Hajnová (Piráti). 

Kraj Vysočina už na konci břez-
na odeslal žádost o podporu ve výši 
119 miliónů korun z Operačního 
programu Životní prostředí. Jde 
o maximální možnou částku, která 
by měla pokrýt minimálně 666 
žádostí podaných nízkopříjmovými 
domácnostmi.

„Pokud bychom nevyčerpali po-
žadovanou částku, dá se očekávat, 
že ministerstvo vyhlásí dodatkovou 
výzvu, jak tomu bylo v minulém 
období tak, aby prostředky byly 
vyčerpány a podařilo se vyměnit 
co nejvíce kotlů,“ dodala Hana 
Hajnová.

� PAVLA�PETRŮ

Lodní doprava na Dalešické přehradě slaví patnáct let
Patnáctým rokem se po Dalešic-

ké přehradě mohou svézt výletníci 
lodí a obdivovat tamní přírodu. 
Loď zde jezdí celoročně, protože 
hladina přehrady díky kolísání 
vody v souvislosti s provozem pře-
čerpávací vodní elektrárny Daleši-
ce nikdy nezamrzá. První loď nesla 
jméno Vysočina. Ta současná, 
kterou se můžete svézt, se jmenuje 
Horácko a poprvé vyplula v roce 
2011. Úplný začátek její plavby byl 
v loděnici Korneuburg na Dunaji 
v roce 1957. Letos tedy oslavila 
své 65. narozeniny. Pojme až 115 
cestujících a cyklistům nabízí také 
přepravu jízdních kol. Nalodit se 
na loď Horácko je možné v pěti 
zastávkách podle pevného jízd-
ního řádu. „Dalešická přehrada 
je v každém ročním období jiná, 
její výhodou je, že ji lemují skály 
a lesy, žádné paneláky ani chaty. 
Pohled na ni nikdy neomrzí,“ svěřil 
se kapitán lodi Horácko a třebíčský 
rodák Milan Jahoda. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

ROZHOVOR

Karina a Jana přijely ze Zakarpatské Ukrajiny. Na Vysočině pomáhají Ukrajincům zvládnout základy češtiny. FOTO: RADIM FIEDLER

Na loď Horácko se můžete nalodit na pěti zastávkách. FOTO:ARCHIV LODNÍ DOPRAVY

Vysočinou na kole. Rekordní 
podpora cykloturistiky

Krajští radní schválili pro letoš-
ní rok rekordní navýšení financí 
na rozvoj cyklodopravy a cyklotu-
ristiky na Vysočině. Do podpory 
této stále oblíbenější a zdravé for-
my dopravy míří stále více peněz. 
„Je to naše priorita. Vloni jsme 
zvedli částku ve Fondu Vysočina 
z osmi milionů na dvanáct a půl, 
letos jsme schválili celkem dvacet 
milionů,“ informoval hejtman 
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek 
(ODS+STO). O peníze z Fondu 
Vysočina požádalo čtyřicet devět 
žadatelů, úspěšných bylo dvacet 
osm. Mezi nim jsou města Mo-
ravské Budějovice a Pacov, která 

připravují pumptracky, v Polné 
postaví nové dráhy u rybníka Pek-
lo. Mezi Svratkou a Herálcem se 
brzy projedou cyklisté na tříkilo-
metrové cyklotrase, která povede 
chráněnou krajinnou oblastí. 
Polnou, Dobronín a Jihlavu chce 
zase propojit dohromady dvanáct 
žadatelů, které podpoří příspě-
vek na projektovou dokumen-
taci. Obec Štěmechy se pustí do 
studie proveditelnosti cyklotrasy 
Třebíč-Telč. 

Krajské peníze použijí úspěšní 
žadatelé na spolufinancování pro-
jektů, oprav i nových investic. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Česko zažívá boom cyklistiky. FOTO: SHUTTERSTOCK
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Uzávěrka příštího čísla je 19. května 2022 a distribuce plánovaná od 30. května 2022. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Vít Vrbický, vrbicky@regvyd.cz, 603 786 170, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD, je obchodní značka společnosti HMK V AG.
Společnost zodpovědná za dodržování (GDPR) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Váš obchodní partner je: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Ano, využívám svůj kredit a objednávám exkluzivní kompletní sadu „Sochy pražského 
Karlova mostu“ (výr. č. 903-404-0) – prosím zakřížkujte:
q v 10 pohodlných bezúročných splátkách po 499 Kč nebo
q za jednorázovou cenu pouhých 4 990 Kč (místo pozdějších 14 900 Kč)
NEPLATÍTE POŠTOVNÉ. Při neuvedení způsobu platby vycházíme z toho, že požadujete 
celkovou cenu. Máte 60 denní právo na vrácení zásilky, které se pocítá od datumu 
vystavení faktury. Do tohoto data máte také možnost vrátit kompletní sadu 
prostřednictvím pošty v originálním balení, pokud je to možné. Nenásledují žádné další 
zásilky.

Prosíme zašlete v obálce na: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD,  
Plovární 82/3 • 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

Datum                  Podpis

Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst 
na webových stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o jejich 
zaslání. Váš smluvní partner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

723A -03

Za účelem zasílání informací a nabídek od 
nás a dalších společností zpracováváme 
na základě článku 6 odst.1 f GDPR (Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) Vaše 
data také s pomocí poskytovatelů služeb. 
Pokud souhlasíte se zpracováním Vašeho 
telefonního čísla pro účely telefonní 
reklamy od společnosti HMK V AG, prosím 
zaškrtněte. Tento souhlas je platný až do zrušení. Další informace naleznete v našich 
zásadách ochrany osobních údajů, ke kterým máte kdykoliv přiítup na stránkách 
www.mincovni-obchod.cz nebo o ně můžete požádat. Kdykoli můžete požádat o 
zrušení používání Vašich osobních dat pro reklamní účely. Stačí krátká zpráva na 
Český mincovní obchod, Plovarní 82/3, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí.

V pŕípadé dalších dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle  
725 698 998 nebo 377 150 060 nebo navštivte naše webové  
stránky www.mincovni-obchod.cz.

Příjmení / jméno

Ulice / č.

PSČ / Město

q  Paní q  Pán

Jedinečné ražby ve tvaru cihliček na počest jedné z nejkrásnějších staveb České republiky: 

Sochy pražského Karlova mostu
30 historických soch podél Karlova mostu

• Zušlechteno ryzím zlatem (999/1 000)
• Přísně limitovaný náklad na pouhých 1 357 kompletních sad
• Nejvyšší kvalita ražby, tzv. „leštené razidlo“
• Exkluzivně jen v ČESKÉM MINCOVNÍM OBCHODĚ®

Nákladně zušlechtěno 
ryzím 

— zlatem —
(999/1 000)

Luxusní kazeta ZDARMA!

Formát cihliček: 35 mm x 16 mm

za 10 bezúročných splátek po

499 Kč
nebo za jedinečnou zvýhodněnou  

celkovou cenu 4 990 Kč  
(místo pozdějších 14 900 Kč) 

NEPLATÍTE POŠTOVNÉ!

ZDARMA PRO VÁS:
Atraktivní pánská sada 

Skládá se ze:

• stylových náramkových hodinek pro muže

• zlatého lesklého pera v luxusním designu

• nadčasové peněženky s praktickým zapínáním

Zavolejte nám!

Objednejte rychle pohodlně po telefonu:

Tel.: 377 150 060
Cena dle tarifu

Každý telefonicky objednávající obdrží 
praktickou sadu nožů na sýr jako dárek!

společná  
zadní strana
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VYKOUPÍME VAŠE LESY JIŽ OD VĚKU 30LET

• Vykoupíme veškerý Váš 
dřevní sortiment

• Odvoz vytěženého, 
vykoupeného dřeva vždy 
až po jeho zaplacení

• Úklid vytěžené plochy je 
u nás samozřejmostí

• Společně s Vámi najdeme 
nejlepší řešení pro Váš les

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat
Lesnictví s.r.o.

mob.: 722 775 548
e-mail.: lesnictvisro@centrum.cz
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VÝKUP DŘEVNÍHO SORTIMENTU
Vaše dřevo vykoupíme ať leží nebo stojí.

„ZA DŘEVO PLATÍME NA DŘEVO!!“

Volejte: 721 582 350 nebo 773 675 398        www.puramaya.cz
E-mail: eremkapavel@email.cz      www.facebook.com/puramayacz

O Váš les se postaráme se vším všudy. 

Provádíme i pěstební práce.

Máte-li zájem, Váš les i férově 

vykoupíme i s pozemkem.
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www.elektrokola-skutry.cz

S VÁMI JIŽ 13 SEZÓN, SERVIS A DOPRAVA, REPASE A MĚŘENÍ BATERIÍ, KOLOBĚŽKY
Infolinka: 737 007 875    Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Pražská 3807

MOPEDO 50 4T 
CENA 32 990 Kč

Poslední kusy

Benzínové skútry 125 ccm: 
SYM, KEEWAY A KENTOYA

SENIOR PROGRAM 

3 A 4 kolky, 
MOŽNOST DOTACE
vyzkoušení, doprava.

CENY OD 29 990 Kč

E L E KT R O KO L A   C R U S S I S   2 0 2 2   S K L A D E M
h o r s k á ,  c r o s s o v á ,  s t ř e d .  m o to r y

CRUSSIS E-atland
OD 42 990 Kč 
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Uzávěrka příštího čísla je 19. května 2022 a distribuce plánovaná od 30. května 2022. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Vít Vrbický, vrbicky@regvyd.cz, 603 786 170, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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KOTLÍKOVÉ DOTACE 2022  
ZPRACUJI A PODÁM ŽÁDOST O DOTACI - NZÚ 

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

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

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

000 Kč; plynový kondenzační kotel -  35 000 Kč 

Stabilní stavební � rma přijme 
do svého kolektivu 

zámečníka – obsluha pojízdné dílny 
strojníka – obsluha stavebních strojů

Řidičské oprávnění sk. C výhodou. 
Mzda 30 000 až 35 000 Kč náborový příspěvek 35 000 Kč,

příspěvky na živ. a penz. pojištění, doprava do zaměstnání.

www.iposps.cz

IPOS PS s. r. o. | Hruškové Dvory 6 | 586 01 Jihlava
e-mail: info@iposps.cz | tel.: +420 602 483 792
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Stadion - Jawe�a - Pařez - Pérák - Jawa - CZ ...atd.

Koupím moto
československé výroby:

Děkuji za nabídku. Tel.: 775 623 723

a4
20

10

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě pouze díly k těmto 

motocyklům
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Sportovce Kraje Vysočina 2021 ocenili v Třebíči

36. ročník odstartoval kromě Jarmily Kratochvílové také hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.
  FOTO: JAROSLAV LOSKOT

MOUNTAIN BIKE
WORLD CUP

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
CZECH REPUBLIC

2022. SVĚTOVÝ 
POHÁR, TO JSTE 
VY. VÍTEJTE ZPĚT!

PÁTEK OD 18 HOD. SHORT TRACK - 
DYNAMICKÝ ZÁVOD PRO 40 TOP JEZDCŮ. 

SOBOTA OD 9 HOD. CROSS-COUNTRY - 
ZÁVODY JUNIORŮ A JEZDCŮ DO 23 LET 
+ VEŘEJNÉ ZÁVODY: MTB MARATON BIKE 
VYSOČINA S VLOŽENÝMI SEGMENTY, 
VEČERNÍ MTB NIGHT RACE

NEDĚLE OD 10 HOD. CROSS-COUNTRY - 
ELITNÍ ZÁVODY MUŽŮ A ŽEN

+ PO CELÝ VÍKEND: AUTOGRAMIÁDY 
TOP JEZDCŮ, PRODEJNÍ VÝSTAVA 
CYKLISTICKÉHO ZBOŽÍ, TEST FEST, 
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ NEJEN CYKLISTICKÉHO 
SVĚTA, BIKOVÉ VEČÍRKY A MNOHO 
DALŠÍHO...
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Velikonoční běh si lidé  
nenechali po dvou letech ujít

O velikonoční neděli vyrazili 
lidé po dvouleté přestávce na Běh 
městem Jarmily Kratochvílové. 
36. ročník se konal za podpory 
Kraje Vysočina, města Golčův Jení-
kov a pod záštitou hejtmana Kraje 
Vysočina Vítězslava Schreka. „Běhu 
na patnáct kilometrů se účastní 
většinou kolem sta závodníků, letos 
to bylo 110. Rekord jsme měli před 

šesti lety, kdy se jich přihlásilo 220. 
Mladých lidí v kategorii do devate-
nácti let se účastní spíše méně, ale 
ti, kteří přijdou, si to vyloženě uží-
vají,“ sdělila Jarmila Kratochvílová. 
Pořadatelé také organizují doplň-
kový běh na 1234 metrů, kterého se 
účastní i rodiny s kočárky. Celkem 
se na kratší trati potká i šest set lidí.

� PAVLA�PETRŮ

Slavnostní galavečer na počest nejlepších sportovců se konal v třebíčském Divadle Pasáž. Na fotografii vlevo přebírá od náměstkyně hejtmana Hany Hajnové ocenění skvělý jihlavský orientační běžec Marek Prášil. Pořadatelé z Kraje Vysočina připravili také doprovodný 
program. Vystoupila Iva Pazderková, tanečnice z Nart Dance School nebo Marek Pochtiol se svou biketrialovou show a tanečník Mirek Bruise Žilka (na fotografii vpravo). FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Vysočina v pohybu: Lidé zdarma sportovali s Krajem Vysočina

Největší sportovní akci ve své dvacetileté historii pořádal Kraj Vysočina v posledním dubnovém týdnu. Lidé sportovali zdarma na vnitřních sportovištích. Mottem akce bylo vytáhnout lidi z obýváků zpět ke sportu. Kraj na tuto akci vyčlenil 10 milionů korun a zapojilo se 
do něj 64 sportovišť. FOTO: LIBOR BLAŽEK
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