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EDITORIAL

Vážení spoluobyvatelé Vysočiny,
připadla mi milá role pozdravit Vás 

za vedení Kraje Vysočina na sklonku 
starého a současně začátku nového 
roku. Rok 2022 se do historie našeho 
kraje, České republiky a vlastně celého 
světa zapíše spíše negativně. Všichni 
vnímáme blízký válečný konflikt, ve 
kterém trpí a umírají lidé. Válka na 
Ukrajině ovlivnila různou měrou té-
měř veškeré veřejné aktivity, chování 
lidí, domácností a firem. Jsem hrdý 
na náš region, který neváhal a podal 
před válkou utíkajícím svou pomoc-
nou ruku. Jsem hrdý na Vás, kteří jste 
poskytli peníze, potraviny, ochranu, 
nabídli bezpečí a některým možná nový domov. Letošní Vánoce kvůli 
nepochopitelnému konfliktu plnému agrese a násilí pro nás nabývají 
zcela nového rozměru. Žít v míru, bezpečí, bez strachu o své blízké už 
se ve světle letošních událostí nejeví jako zcela samozřejmé. Možná 
bychom měli o to více vnímat duchovní význam adventu a blížících 
se Vánoc a uvědomit si, že spokojený život a rodinné štěstí se nemě-
ří pouze hodnotou dárků nebo množstvím pochutin na slavnostně 
prostřeném stole, ale spočívají v lidských hodnotách jako je pochopení, 
laskavost, tolerance, slušnost a obětavost. Zároveň si udržujme dobrou 
naději i psychické zdraví a oslavujme Vánoce i Nový rok s vědomím 
víry v lepší budoucnost. Naše Vánoce stojí na dědictví našich předků, 
na zvyklostech našich rodičů, prarodičů a na lásce k našim dětem. Užij-
me si proto vánoční čas, buďme spolu a přejme to i všem ostatním. 

Přeji Vám požehnané Vánoce, ať se Vám daří vnímat především to 
dobré, co nás obklopuje, čeho si můžeme vážit, z čeho můžeme mít 
radost. A do nového roku mnoho štěstí a především pevné zdraví.

Vítězslav Schrek (ODS+STO)
hejtman Kraje Vysočina

Kraj ocenil mimořádné 
osobnosti
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Vánoce  
na Vysočině
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V Nemocnici Jihlava  
vaří v novém

STRANA 2

Stavba jihovýchodního obchvatu Jihlavy odstartovala

Stavba jihovýchodního obchvatu Jihlavy začala 1. prosince v osm hodin ráno. Stavební stroje pracují v lokalitě V Ráji na výpadovce na Rančířov. FOTO: LIBOR BLAŽEK

V prosinci začala jedna z nejdůležitějších 
a největších investic Kraje Vysočina. Bagry se 
zakously do stavby jihovýchodního obchvatu 
Jihlavy, respektive její klíčové části označené JIH.

Příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně 
štěstí, zdraví a úspěchů přejí 

zastupitelky a zastupitelé 
Kraje Vysočina

Dopravní stavba vyjde na 575 mi-
lionů korun a dodavatelem stavby 
je konsorcium firem MI Roads a.s., 
IMOS Brno a.s., B E S s.r.o.

„Máme na tuto část obchvatu 
schválenou evropskou dotaci ve výši 
307 milionů korun, kterou bychom 
rádi vyčerpali už v příštím roce. 
Zbytek pokryjeme z Fondu stra-
tegických rezerv Kraje Vysočina,“ 
upřesnil náměstek hejtmana pro 
oblast dopravy Miroslav Houška 
(KDU-ČSL).

Aktuálně na obchvatu Jihlavy 
pracují zeměměřiči, kteří trasují 
novou část obchvatu. Dále budou 
následovat dlouhé týdny zemních 
prací a na jaře i přeložky vedení 
vysokého napětí. Od toho se budou 
odvíjet další stavební práce. 

Zima zhotoviteli nevadí, pokud 
nenapadne sníh, mohou na ob-
chvatu pracovat nepřetržitě. Pře-
kážkou pro stavbu nejsou ani velké 
mrazy. Kvůli termínu dokončení 
slíbil zhotovitel posílit pracovní 
kapacity.

 JANA KODYSOVÁ
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okružní křižovatky2
propojí výpadovku silnice I/38 na 
Znojmo s komunikací II/405 smě-
rem na Brtnici, respektive Třebíč

Úsek dlouhý dva a půl kilometru, 
který bude ohraničený dvěma 
okružními křižovatkami a počítá 
s vybudováním šesti mostů přes 
údolí, by měl zhotovitel dokončit 
v závěru roku 2024.

„Jde o jednu z nejvýznamnějších 
staveb na území kraje, která výrazně 

uleví dopravě především v centru 
krajského města,“ uvedl při zaháje-
ní stavby hejtman Kraje Vysočina 
Vítězslav Schrek (ODS+STO). 

Poslouchejte Podcasty Kraje Vysočina! 

Pavel Tasovský
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Petr Janáček
tiskový mluvčí  

Zdravotnické záchranné 
služby Kraje Vysočina
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Hotovo. V jihlavské nemocnici 
vaří v moderní kuchyni

Středoškolské dílny dostanou nový kabát i vybavení 

Více školních psychologů na Vysočině

Radní Pavel Hájek s čelistí divočáka. FOTO: ARCHIV PAVLA HÁJKA

Od příštího kalendářního roku 
budou moci školy na Vysočině využít 
služby školních psychologů a škol-
ních speciálních pedagogů. Men-
ším školám tyto odborníky zajistí 
Pedagogicko-psychologická poradna 
a Speciálně pedagogické centrum 
Vysočina (PPP a SPC Vysočina). 
Organizace využije projekt a finance, 
které pro tuto oblast poskytne mini-
sterstvo školství. „Budeme zajišťovat 
školní psychology a školní speciální 
pedagogy pro školy, které mají prů-
měrně 20–179 žáků, a to v období 
od ledna 2023 do prosince 2024. 
Zájem potvrdilo šedesát šest škol,“ 

sdělila ředitelka PPP a SPC Vysočina 
Věra Trávníková. Zavedením tohoto 
systému dojde v souladu se zámě-
ry ministerstva školství k posílení 
podpory žáků, rodičů a pedagogic-
kých pracovníků školy, která povede 
ke zlepšení výsledků vzdělávání. 
„Pracovníci budou pomáhat nejen 
žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami, ale podpoří i nadané 
žáky, třídní kolektivy, pedagogy 
a celkově se budou podílet na budo-
vání bezpečného klimatu ve škole,“ 
doplnil radní pro oblast školství Jan 
Břížďala (Piráti). 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Myslivci odstřelili více divočáků,  
platby za ně stále rostou

Přemnožená černá zvěř ve volné 
přírodě způsobuje velké škody. Kraj 
Vysočina už deset let podporuje 
redukci divočáků a od okresních 
mysliveckých spolků přebírá spodní 
čelisti odstřelených divokých prasat. 
Za jednu čelist vyplácí kraj spolkům 
od 350 do 500 korun, a to podle 
stáří odstřeleného kusu. „V letošním 
roce jsme na tyto platby vyčlenili 
v rozpočtu 850 tisíc korun. Počet 
čelistí byl však vyšší, než jsme 
předpokládali, proto jsme muse-
li tuto výdajovou složku navýšit 
o 113 tisíc korun. Letos jsme přijali 
3 200 kusů čelistí, způsobilých 

k vyplacení podpory jich bylo 
2 500,“ přiblížil problematiku radní 
Kraje Vysočina pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Pavel Hájek 
(STAN+SNK ED). Přemnožená 
divoká prasata zemědělské i lesní 
pozemky a porosty na nich rostoucí 
a zvyšují riziko přenosu nákazy af-
rického moru prasat na domácí cho-
vy. Projekt bude pokračovat i v roce 
2023, kraj na něj vyčlení 950 tisíc 
korun. Největší podíl na odlovených 
kusech divokého prasete mají my-
slivci z Třebíčska, Havlíčkobrodska 
a Pelhřimovska.

 JANA KODYSOVÁ

Podnikatelé si na nákup strojů letos 
rozdělili více než osm milionů korun
Kraj Vysočina letos vyplatil v do-
tačním programu Rozvoj podni-
katelů 2022 úspěšným žadatelům 
celkem 8,1 milionu korun. Uspělo 
57 žádostí ze 101 doručených. 
Maximální výše podpory na jeden 
projekt je 150 tisíc korun. „Příjem-
ci jsou firmy do padesáti zaměst-
nanců. Peníze mohou využít na-
příklad na nákup strojů a strojních 
zařízení včetně nákladů na dopra-
vu, instalaci a zaškolení obsluhy,“ 
popsala náměstkyně hejtmana 

Kraje Vysočina pro oblast regio- 
nálního rozvoje Hana Hajnová 
(Piráti). Dle podaných žádostí 
firmy s osmimilionovou podporou 
pořídí stroje a zařízení v celkové 
hodnotě bezmála 26 milionů ko-
run. Program na rozvoj podnika-
telů zůstane v portfoliu programů 
Fondu Vysočiny i v příštím roce, 
alokace zůstane na výši 8,1 milionu 
korun. S jeho vyhlášením se počítá 
v září 2023.

 JANA KODYSOVÁ

V nové ambulanci pomáhají  
řešit cestovní rizika
Cestovatelé, kteří rádi jezdí na 
exotickou dovolenou, mohou od 
prosince využít novou ambulanci 
v jihlavské nemocnici. V ní poradí 
nejenom ohledně vhodných očko-
vání, ale třeba i s obsahem cestovní 
lékárničky. Ambulance Nemocnice 
Jihlava spadá pod infekční oddě-
lení a zájemcům nabízí především 
poradenství.

„Lékaři doporučí například 
vhodné očkování, zajistí meziná-
rodní očkovací průkaz, případně 
předepíší rezervní antibiotika. 
Zároveň řeší i případné problémy 

po návratu z cest,“ uvedl náměstek 
Kraje Vysočina pro oblast zdravot-
nictví Vladimír Novotný (ČSSD). 
V nové ambulanci najdou zázemí 
také všichni, kteří chtějí naočkovat 
proti chřipce, černému kašli, klíš-
ťové encefalitidě a dalším onemoc-
něním. Ambulance funguje každý 
čtvrtek od 10 do 15 hodin v příze-
mí infekčního oddělení v novém 
pavilonu PUIP, v ambulantní části. 
Objednává se telefonicky na čísle 
567 157 352 v pracovní dny od 
8:00 do 14:30.

 JANA KODYSOVÁ

Tři roky zabrala Kraji 
Vysočina kompletní 
rekonstrukce jídelny 
Nemocnice Jihlava. Nyní 
má zdravotnické zařízení 
k dispozici moderní kuchyň 
s navýšenou kapacitou 
stravovacího provozu.

 „Renovaci jídelny za téměř 
300 milionů korun financoval ze 
svého rozpočtu Kraj Vysočina. 
Do budoucna bude jídelna vařit 
i pro klienty nového domova 

pro seniory v areálu jihlavské 
nemocnice. Kapacita se proto 
navýšila z původních patnácti 
set na více než dva tisíce strávní-
ků,“ sdělil Karel Janoušek, radní 
Kraje Vysočina pro oblast majetku 
(ODS+STO).

„Poprvé se zde zaměstnanci 
nemocnice najedli 18. listopadu. 
Výběr se zvýšil na šest jídel. Nyní 
vaříme asi pro 1 500 lidí a zájem 
stále stoupá. Už máme otevřeno 
také pro externí strávníky,“ uvedla 
mluvčí jihlavské nemocnice Moni-
ka Zachrlová. 

Modernizace stravovacího pro-
vozu byla náročná, vyžádala si osm 
etap a probíhala za stálého provozu. 
Došlo k výměně oken, zateplení, vý-
měně střešní krytiny, výtahů a poří-
dila se kompletně nová gastro tech-
nologie. „Původní stav jídelny už 
nevyhovoval. Jen instalace nových 
technologií vyšla na 80 milionů 
korun,“ dodal náměstek hejtmana 
pro oblast zdravotnictví Vladimír 
Novotný (ČSSD). V současné době 
dělníci pracují na posledních úpra-
vách v suterénu jídelny.

 JANA KODYSOVÁ

Od půlky listopadu vaří kuchaři v jihlavské nemocnici v novém gastronomickém provozu. FOTO: NEMOCNICE JIHLAVA

Středoškolské dílny v Třebíči, 
Jihlavě a Bystřici nad Pernštej-
nem čekají velké opravy a moder-
nizace. Ještě letos začnou práce 
v Třebíči na Žďárského ulici. 
Tento areál používá průmyslo-
vá škola pro praktickou výuku. 
„Budovu zateplíme a rekonstrukcí 
projde otopná soustava, doplněna 
bude vzduchotechnika a rekupe-
race v učebním pavilonu,“ popi-
suje plánované práce radní Kraje 
Vysočina pro oblast majetku Karel 
Janoušek (ODS+STO) a dodává, 
že Kraj Vysočina zde použije ev-
ropskou dotaci ve výši 23 milionů 
korun. 

Na Jihlavu a Bystřici  
nad Pernštejnem přijde  
řada v roce 2023

Středoškolské dílny v Jihla-
vě a Bystřici nad Pernštejnem 
začne kraj opravovat příští rok. 
Nová hala za 47,5 milionu korun 

pro výuku žáků Střední školy 
průmyslové, technické a automo-
bilní Jihlava vyroste v Polenské 
ulici. Stavba potrvá rok, žáci se 
budou učit v náhradních prosto-
rech. „Dílny Vyšší odborné školy 
a Střední odborné školy v Byst-
řici nad Pernštejnem dostanou 

nová okna a dveře, což povede ke 
zvýšení úspor energií,” informoval 
radní Karel Janoušek. 

Omezení výuky bude jen čás-
tečné. I na tuto stavbu se podařilo 
získat evropskou dotaci ve výši 
3,1 milionu korun. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Střední školy nabídnou nové obory i rozšíří kapacity
Na střední školy na Vysočině míří 
populačně silný ročník současných 
deváťáků. V příštím školním roce 
usedne do středoškolských lavic 
v prvním ročníku přes 5,5 tisíce 
žáků. Kraj Vysočina proto ve spolu-
práci se školami rozšiřuje kapacity 
žádaných oborů a nabídne i nové 
studijní obory.

„Oproti dřívějším letům jde o ci-
telný nárůst počtu středoškoláků, 
na který se musí školy připravit. 
Naším cílem je naplnit nabízené 
výukové obory. Dlouhodobě je 
vysoký zájem o studia na okresních 
gymnáziích či lyceiích, menší je 
zájem o studium učebních oborů 
a některých maturitních oborů 
na středních odborných školách,“ 
popsal radní Kraje Vysočina pro 

školství, mládež, sport a informati-
ku Jan Břížďala (Piráti). 

O jednu třídu čtyřletého studia 
navíc tak v příštím školním roce 
otevře Gymnázium Jihlava. Gym-
názium Otokara Březiny a Střed-
ní odborná škola Telč rozšiřuje 
nabídku o nový obor předškolní 
a mimoškolní pedagogika. Dvoj-
násobný počet žáků přijme od 
nového školního roku také obor 
energetik na Střední průmyslové 
škole Třebíč. „Obchodní akademie 
a Hotelová škola v Třebíči chce ote-
vřít nový obor bezpečnostně právní 
studia, a to ve vztahu k nedalekému 
vojenskému letišti v Náměšti nad 
Oslavou nebo věznici v Rapoti-
cích,“ doplnil Břížďala. Ostrahu 
a ochranu řeší i nedaleká Jaderná 

elektrárna Dukovany, která je rov-
něž původcem zvýšené poptávky po 
oboru energetik.

Studuj na Vysočině
S výběrem vhodné střední školy 

pomůže současným deváťákům 
nový web www.studujnavysocine.cz. 
Ten umožňuje výběr vhodného 
oboru podle zájmů a podle toho, 
jaký typ školy chce zájemce stu-
dovat. „Podle zadaných kritérií se 
uchazeči o studium vyfiltruje nej-
vhodnější obor,“ vysvětlil Břížďala. 
Vyhledaný obor se zájemcům ukáže 
včetně informace, kde v kraji jej lze 
studovat. Seznamy škol jsou inter-
aktivní, takže se uchazeč dostane až 
na webové stránky konkrétní školy.

 JANA KODYSOVÁ

Jako první přijdou na řadu dílny Střední průmyslové školy v Třebíči. FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ



Milan Peňáz 
Amatérský fotograf, spoluau-

tor knihy o zaniklé obci Chudobín 
a neúnavný propagátor Chudobínské 
borovice, která se i díky němu stala 
Evropským stromem roku 2020. 
V poválečném období, kdy započala 
výstavba vírské přehrady a zanikala 
obec Chudobín, už vlastnil foto-
aparát, kterým zachycoval lidi žijící 
v Chudobíně i zdejší krajinu. Díky 
svému neúnavnému nadšení vytvo-
řil rozsáhlý archiv fotografií a také vzpomínek pamětníků, 
který pak zhmotnil v publikaci. V roce 2020 se kniha dočkala 
svého druhého vydání.

Jozef Zetěk 
Spoluzakladatel a ředitel střediska 

ekologické výchovy Chaloupky a pro-
pagátor udržitelného rozvoje a ochra-
ny přírody a krajiny. Chaloupky 
dnes působí na osmi místech Kraje 
Vysočina a ročně projdou chalou-
peckými programy desetitisíce dětí 
i dospělých. Loni organizace oslavila 
30 let od svého založení. Stál u zave-
dení značky přírodní zahrady, která 
podnítila rozvoj takzvané zahradní 
turistiky v celé České republice. Zasloužil se také o přeměnu 
zchátralého statku v Balinách na první bezbariérový areál 
pro zahradní terapii. 

DŘEVĚNÁ MEDAILE

Richard Rulf 
Talentovaný umělecký kovář 

z Chotěboře a držitel titulu mistr 
světa v kování. V kovářských soutě-
žích získal několik dalších ocenění, 
k nimž patří první místo v soutěži 
samostatných odborných prací 
v oboru umělecký kovář a zámečník 
vyhlášené Národním ústavem pro 
vzdělávání a Hospodářskou komo-
rou ČR. Svými úspěchy reprezentuje 
jednadvacetiletý umělecký kovář 
už od dob svých studií akademii ve Světlé nad Sázavou, své 
domovské město i Kraj Vysočina na mezinárodní úrovni.
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Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina  
pro osm mimořádných osobností
Letošních sedm medailí pro celkem osm mimořádných 
osobností předal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek 
(ODS+STO) v první polovině listopadu v Horáckém divadle 
Jihlava. Mezi oceněnými je profesor Václav Báča, nevido-
mý sportovec Ondřej Zmeškal, spoluzakladatel a ředitel 

střediska ekologické výchovy Chaloupky Jozef Zetěk a další 
významní lidé, kteří svou prací a nadšením mění svět kolem 
sebe. „Držitelé letošní série medailí za sebou zanechávají 
dobro a radost, krásu a naději v něco lepšího a smysluplné-
ho,“ shrnul při galavečeru hejtman Vítězslav Schrek.

KAMENNÁ MEDAILE

Prof. Václav Báča 
V letech 2014–2022 zastával 

pozici rektora Vysoké školy poly-
technické Jihlava. Nadále zde působí 
jako zástupce rektora a prorektor pro 
vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy. 

Václav Báča absolvoval 3. lékař-
skou fakultu Univerzity Karlovy, kde 
následně získal i doktorát v oboru ex-
perimentální chirurgie. V roce 2018 
byl jmenován profesorem pro obor 
anatomie, histologie a embryologie 
na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je spoluautorem 
dvou monografií, autorem či spoluautorem více než 80 od-
borných článků a více než 200 přednášek v rámci odborných 
konferencí v tuzemsku i zahraničí. 

SKLENĚNÁ MEDAILE

Jakub Klobása 
Podnikatel a filantrop pomohl 

velkorysým skutkem Kraji Vysočina 
a jeho obyvatelům v těžkých chvílích 
pandemie covid-19. Jeho nezištným 
přispěním vzniklo největší očkovací 
centrum na Vysočině, a to v prosto-
rách jeho firmy v budově bývalého 
jihlavského vědeckotechnického 
parku v Hruškových Dvorech. Jeho 
čin přispěl ke zvládnutí boje s virem 
a významně se tak podílel na prven-
ství kraje v proočkovanosti obyvatel v rámci celé republiky. 

Marie Křoustková a Antonín Křoustek 
Manželé a zakladatelé spolku Ne-

bojte se policie a Policejní akademie 
pro seniory. Pomáhají lidem zvládat 
obtížné životní situace, zajišťují práv-
ní a psychologickou pomoc a podáva-
jí pomocnou ruku při řešení událostí 
s policií nebo úřady. Spolek se snaží 
osaměle žijící seniory vyhledávat, 
nabízí jim podporu a ukazuje jim 
bezpečnou cestu podzimem života. 
Velkou pomoc poskytli manželé 
Křoustkovi seniorům také v období 
koronavirových opatření, kdy byl spolek ve spojení s desítka-
mi seniorů a pomáhal jim zvládnout toto těžké období. 

Ondřej Zmeškal 
Nevidomý profesionální sporto-

vec, triatlonista a také inspirativní 
řečník, který ukazuje hendikepova-
ným, ale i zdravým lidem, jak se po-
prat s osudem a prožít život naplno. 
Vyučený zahradník s poškozeným 
zrakem, o který zcela přišel ve dvace-
ti letech. Naučil se svoji práci zvládat 
i ve tmě. Začal se věnovat běhání 
a vydal se na dráhu sportovce. Zú-
častnil se maratonu na Velké čínské 
zdi a napsal o tom knihu, přeběhl celou Českou republiku, 
zúčastnil se paratriatlonu v Lausanne a světového poháru 
v Besanconu. Jako první nevidomý cyklista absolvoval trať 
závodu Tour de France.

Význam medailí, které uděluje Kraj Vysočina

Kamenná medaile
Je nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Je určená 

tomu, kdo se svojí dlouhodobou prací zasadil o vý-
znamný prospěch obyvatel Vysočiny. Materiál byl 
zvolen kvůli své stálosti a neměnnosti jako připomínka 
stálosti a neměnnosti výsledků práce oceněného.

Skleněná medaile
Je druhým nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. 

Je určená tomu, kdo jednorázovým činem nebo svojí 
dlouholetou prací přispěl k rozvoji kraje a prospěchu 
jeho obyvatel. Materiál symbolizuje čirou a nezištnou 
podstatu skutků oceněného.

Dřevěná medaile
Je třetím nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Je 

určená tomu, kdo svojí aktivitou přispěl k propagaci 
dobrého jména kraje, a je tak příkladem pro ostatní. 
Materiál symbolizuje houževnatost, pružnost a růst 
mládí.

 

Muzeum v Jihlavě vystavuje až do konce roku nejlepší fotografie s tématem lesních motivů

Muzeum Vysočiny Jihlava pořádalo už devatenáctý ročník 
oblíbené fotosoutěže Photographia Natura. 

Tématem byly lesní motivy a nejlépe si s tím poradil 
František Štohanzl z Jihlavy, tradiční účastník akce. Uspěl 
s fotografií Zimní les. Druhý skončil snímek Na konci života 
od Vlasty Böhmové z Luk nad Jihlavou a třetí místo získala 
Michaela Vinterová z Liberce s fotografií Až do nebe. Zvláštní 

cenu ředitele Muzea Vysočiny Jihlava získal Leoš Tůma 
z Jihlavy se snímky Zima na Vysočině a Lesní anděl. V sou-
těži se utkalo 252 fotografií od 41 autorů. „Sešly se snímky, 
které ukazují přírodu v jiném světle. Tak, jak ji na první 
pohled třeba nemusíme vnímat. Líbí se mi, že soutěž dává 
možnost jak amatérským fotografům, tak profesionálům, 
kteří se tu utkávají a inspirují mezi sebou,“ okomentoval 

První místo si zasloužil Zimní les. FOTO: FRANTIŠEK ŠTOHANZL

 EVA FRUHWIRTOVÁ

VIDEO NA WEBU
novinykrajevysocina.cz

Medaile, které uděluje Kraj Vysočina. FOTO: KRAJ VYSOČINA

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro kulturu Roman Fabeš (zleva) s vítězem Fran-
tiškem Štohanzlem a kurátorem soutěže Pavlem Bezděčkou. FOTO: LIBOR BLAŽEK

výstavu náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultu-
ry Roman Fabeš (STAN+SNK ED).

Výstava bude přístupná v jihlavském muzeu do konce 
letošního roku, poté se kvůli rekonstrukci přestěhuje do Ho-
rácké galerie v Novém Městě na Moravě. Tam bude k vidění 
v únoru a březnu 2023. Později poputuje na třebíčský zámek 
do Muzea Vysočiny Třebíč. JANA KODYSOVÁ
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Slyšeli jste už o snídaňových klubech?
Jak vypadá vaše ráno, když se nestihnete 

nasnídat? Nebo když doma zrovna nic není? Daří 
se vám být přes den produktivní, soustředit se 
na úkoly, které jsou před vámi? Že ne? Podobně 
jsou na tom žáci základních škol. A některé školy 
si to uvědomují, proto zavádějí snídaňové kluby, 
které jsou místem, kde mohou děti, pedagogové, 
ale třeba i rodiče začít den společně. Se zdravou 
snídaní.

Tento nápad se k nám dostal ze zahraničí, 
kde kluby fungují již desítky let, je tedy kde 

se inspirovat. U nás se již nějakou dobu mluví 
o obědech zdarma, které mají pomoci uspět 
dětem se sociálním znevýhodněním, například 
ve Velké Británii ale už dlouho vědí, že klíčová 
jsou právě rána. 

Pokud děti přicházejí do školy hladové, ne-
mohou se soustředit na výuku, těžko vstřebávají 
nové vědomosti, projevuje se u nich náročné 
chování, ale i hyperaktivita, úzkosti nebo depre-
se. Všechna tato rizika kluby pomáhají snižovat, 
zlepšuje se i docházka a klesají počty pozdních 
příchodů. Posilují vztah žáků ke škole, zlepšují 
klima, rozvíjejí školní komunitu a vytvářejí více 
času na výuku. V konečném důsledku tak snižují 
nerovnosti.

Zní to jako pohádka? Několik klubů začalo od 
září fungovat i v českých školách. A jejich ředitelé 
už teď říkají, že předčily jejich očekávání. Že je 
vaše škola ještě nemá? Zkuste to jejímu vedení 
navrhnout, třeba se mu nápad zalíbí. A skvělé je 
i to, že se na chodu klubů mohou podílet nejen 
žáci, ale i jejich rodiče, spolky či firmy.

Eva Nováková
(PIRÁTI)
zastupitelka  
Kraje Vysočina

Senioři pomohou, ale nezachrání
NERV hledá, jak zachránit ekonomiku státu. 

Je vytvořeno 28 kroků, o kterých vláda průběžně 
jedná. Část jich bude určitě v různých podobách 
realizována a dotkne se všech vrstev obyva-
telstva. Budou to dárky od státu nám všem do 
blížícího se nového roku a jistě i do let dalších. 
Zaujal mě krok s názvem důchodci a důchody. 

NERV navrhuje využívat seniory co nejdéle, do 
70, možná 75 let. Pro ty současné sedmdesátní-
ky je to vlastně vyznamenání. Někdo si konečně 
všiml, že se jedná o skupinu lidí vzdělaných, 
kultivovaných, disciplinovaných, zodpovědných, 
pracovitých, poučených z více než jednoho kri-
zového období. Já s takovými lidmi roky pracuji 
a před jejich vědomostmi a optimismem sme-
kám. Mají nespočet informací, zkušeností, jejich 
řemeslné dovednosti jsou obdivuhodné, je stále 
co se od nich učit. Při nynějším mimořádném 
a těžce zvladatelném zájmu žadatelů o předčas-
ný, prý výhodný, důchod mě napadá, že tady 
něco asi úplně nehraje. Bude stát mít vliv a sílu 
na přípravu budoucích seniorů – zachránců? 
Budou stejně kvalitní a ochotní jako ti dnešní? 
Všem nám přeji do příštího roku méně nervů, 
více pohody.

Karel Dvořák
(KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina 

Konec neslavného “prvenství”
V r. 1996 byl zprovozněn první lůžkový hospic 

u nás – Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. 
Měla jsem možnost toto modelové zdravotně-
-sociální zařízení krátce po otevření navštívit. 
Průvodkyní mi byla sama zakladatelka hospicové-
ho hnutí MUDr. Marie Svatošová. Její entuziazmus 
byl nakažlivý a idea hospice mě naprosto uchvátila 
– tehdy vzniklo moje přání mít podobné zařízení 
také na Vysočině.

Další hospice začaly vyrůstat napříč republi-
kou, až se Vysočina stala jediným krajem, který 

ho dosud nemá. Proto jsme uvítali aktivity 
Spolku pro lůžkový hospic pro Vysočinu Mezi 
stromy, který od r. 2015 usiluje o jeho vybudo-
vání. Projekt mířil nejdříve do krajského města, 
zde však snahu o získání pozemku pro výstavbu 
pohřbil jihlavský magistrát. Díky vstřícnosti 
Havlíčkova Brodu se spolku podařilo získat po-
zemek v těsném sousedství místní nemocnice. 
Do aktivní spolupráce se zapojil Kraj Vysočina, 
který převzal investorství a od Ministerstva 
zdravotnictví získal dotaci na stavbu. Intenzivní 
snaha spolku tak konečně mohla slavit dílčí 
úspěch: 9. listopadu byl slavnostně poklepán 
základní kámen hospice. Svými 18 lůžky pro 
dospělé a 2 lůžky pro děti začne v r. 2024 sloužit 
nemocným v terminální fázi života, poskytne 
rovněž důstojné zázemí pro rodinné příslušníky 
a doprovázející. Stavba hospice byla jedním 
z hlavních témat, se kterými šla KDU-ČSL 
do krajských voleb. Obrovský dík patří všem 
podporovatelům, kteří to přes četné překážky 
nevzdali. Ať se dílo podaří!

Marie Dudíková 
(KDU-ČSL)
zastupitelka  
Kraje Vysočina 

Přeji Vám klidné a pohodové svátky
Letošní rok se pomalu ale jistě blíží ke svému 

závěru. Byl dynamický, možná spíš turbulentní. 
Opustil nás Covid, začala válka na Ukrajině, přišla 
velká vlna zdražování a následně strach, jestli bu-
deme mít dostatek plynu, abychom uvařili a měli 

se hlavně teď v zimě kde ohřát. S tím vším měla 
pomoci naše současná vláda, která ale spíše dě-
lala různá zmatečná rozhodnutí, a místo podpory 
v oblasti energií, po které jsme od jara za opozici 
volali, se stále na něco čekalo a pomoc lidem stále 
nějak nepřicházela. Na začátku jsme se dozvěděli, 
že využije deštník proti drahotě, a na konci nejen 
vláda, ale my všichni jsme vlastně zjistili, že přeci 
jenom ta opozice měla pravdu, a tak se začala 
některá rozumná opatření zavádět, i když dost 
chaoticky a zmatečně. I přes to všechno, co se 
letos, a ještě nejsme úplně u konce, odehrálo, je 
tu čas adventu a já bych Vám všem chtěl popřát 
klidné svátky, pohodu, zdraví a teplo u rodinného 
krbu. Krásné Vánoce a do nového roku (nejen) 
teplé nohy a pevné zdraví. 

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec  
a zastupitel  
Kraje Vysočina 

A co z toho mají lidi ?
V Dukovanech stojí a plynule elektřinou nás 

zásobuje v nezanedbatelném rozsahu atomová 
elektrárna. Budiž vzata coby chlouba technolo-
gické vyspělosti a ekonomických schopností re-
publiky a mezinárodní kooperace v době jejího 
vzniku. Při výstavbě i provozu dala a stále dává 
spoustu pracovních příležitostí. Jak jinak by se 
asi místní uživili po praktickém zániku firem v re-
gionu? „Atomka“ byla a je stále také impulzem 

Úzkokolejka, to je i část identity našeho 
kraje

Doprava je téma, na které má každý názor. 
A stejně jako počasí Vás vždy spolehlivě přitáhne 
k hovoru. Ať už je to zavádění Veřejné dopravy 
Vysočina, obchvat Jihlavy, nebo právě startující 
zimní údržba. Je tu však jedno téma, které jitří 
a bude jitřit emoce více. Jindřichohradecká úz-
kokolejka. A hlavně otázka, zda vůbec a případ-
ně jak zde udržet provoz. 

Základní fakta jsou jasná. Provoz běžné osob-
ní dopravy je neudržitelný. Autobusy a auta jsou 

rozvoje infrastruktury. Vylepšily se cesty, vyrostla 
Třebíč i Moravský Krumlov, Rouchovany i samot-
né Dukovany . Na možná rizika z mimořádných 
událostí jsme jaksi přivykli a ze spaní nás to 
nebudí, i když následky by byly nedozírné, ale 
důvěřujeme důkladnosti, s níž provozovatel 
a kontrolní orgány státu bezpečnost hlídají. Náš 
kraj zatím vždy provoz „atomky“ podporoval 
a plně se podílel na jejím rozvoji. Obyvatelé 
logicky očekávali, že ceny elektřiny budou s lev-
nější výrobou příznivé, a tento pozitivní vztah se 
projevoval v závěrech krajského zastupitelstva. 
Jenže dnes při pohledu na účet...?! Přece jsme 
tady proto, aby se lidi a obce měli líp a ceny 
energií splnění poslání veřejné správy a samo-
správy věru nenasvědčují! Není naší rolí, aby se 
někdo na úkor občanů beztrestně napakoval, 
a je jedno, jestli je odtud nebo z ciziny, a ono to 
tak nejen vypadá, ale i je! Nejsme my tak trochu 
za „užitečné idioty?“ násobně rychlejší než mašinka, která se kroutí 

romantickou krajinou. V tomto nemůže úzko-
kolejka konkurovat. Je to ale unikátní technická 
památka, vyhledávaný turistický cíl a rovněž 
symbol kouzelného území, které propojuje. Ma-
jitel železnice a provozovatel dopravy, společ-
nost JHMD, je však v konkursu. Trať navíc spojuje 
Vysočinu s Jihočeským krajem. Na řešení se tak 
budou muset s provozovatelem domlouvat oba 
kraje. Ty však nemají v rukou příliš silné „karty“. 
Jejich snahou, a to je i názor, který chci prosadit 
v Dopravní komisi, je zachovat provoz alespoň 
pro turistickou sezónu a hledat trvalé řešení. 
Pokud totiž „mašinky“ jednou koleje opustí, 
degradace trati bude rychlá. Sám jsem to zažil, 
když jsem před lety bojoval za zachování „staré 
trati“ Sázava – Přibyslav. Tam tehdy majitel slyšel 
spíše na peníze, které dostane za prodej kolejnic 
do šrotu. Nakonec se trať podařilo zachránit 
alespoň pro unikátní cyklostezku. Zde je to však 
jiný příklad. Bez „úzkých“ kolejnic totiž nezbude 
nic.

Marek Nevoral 
(KSČM)
zastupitel  
Kraje Vysočina

Dárky
Již jste napsali Ježíškovi, jaké dárky si přejete 

pod stromeček? Již máte nakoupené dárky? 
Co mám letos koupit za dárky? Tyto a podobné 
otázky si asi v poslední době klade řada z nás. 
K vánočnímu období a zejména potom ke Štěd-
rému dni totiž dárky neodmyslitelně patří, a tak 
většina z nás přemýšlí, jaké dárky vybrat, vytvořit 
či nakoupit.

Samozřejmě pro malé děti jsou dárky a Štědrý 
den největší událostí, přesto si myslím, že čím 
jsme starší, tak tím vice se také těšíme spíše na 

vánoční atmosféru a adventní čas, který Vánocům 
předchází. 

Ono to možná platí úplně pro všechny, nejhez-
čí vlastně je se na něco pěkného a příjemného 
těšit a je krásné, když si to období očekávání 
a těšení umíme užít a vzájemně zpříjemnit.

Proto je moc dobře, když se lidé obdarovávají 
již v době adventní a pokračují v době vánoční. 
Obdarovávat se totiž nemusíme zdaleka jenom 
věcmi, ale třeba také úsměvem, pozdravem, 
podporou, projevem úcty nebo přáním. Možností 
je mnoho a máme je každý den.

Myslím si, že právě v dnešní době by bylo 
moc dobře, kdybychom si dárky jako je úsměv, 
úcta, soucit, pomoc, solidarita nenechávali 
jenom na období Vánoc. Pokud můžeme, a ne 
každý může stejně, tak bychom měli nejen ty 
okolo sebe, ale třeba i ty vzdálenější, kteří to 
často opravdu potřebují, obdarovávat i v době 
nevánoční. Je to důležité a hlavně tím pomá-
háme dělat svět lepším a to, věřím, všichni 
chceme. Krásné Vánoce všem!

Dobrovolní hasiči – pulsující srdce  
obcí a měst

Hasiči jsou jednou z nejdůležitějších slo-
žek, bez které by si málokterý občan dovedl 
představit život. Historie hasičstva sahá daleko 
do starověku a kromě profesionálních hasičů 
u nás působí i mnohem početnější organizace 
dobrovolných hasičů. Jedná se o organizaci, která 
za dva roky oslaví 160 let své činnosti (první dob-
rovolný hasičský sbor byl založen 1864). Členové 

tohoto spolku vykonávají svoji práci dobrovolně, 
nezištně podle starého hesla „Bohu ku cti, bližní-
mu ku pomoci“. Dobrovolní hasiči jsou nedíl-
nou součástí společnosti, obcí a měst, kterým 
prokazují nesmírnou službu při pomoci v těžkých 
chvílích. Na mnoho událostí dorazí dobrovolná 
jednotka dřív než profesionální a i v případě 
větších katastrof jsou dobrovolní hasiči připrave-
ni pomoct. Kromě zajišťování plnění povinností 
na úseku požární ochrany a pravidelného školení 
mužstva se hasiči starají rovněž o vedení mlá-
deže. Ta je pro sbory nesmírně důležitá, neboť 
jiim vytváří nástupce, kteří jednou „pomyslnou 
štafetu“ převezmou. Hasiči jsou zároveň mnohdy 
jediní nositelé kulturního dění. Zejména pak na 
malých vesnicích. Kraj Vysočina – kraj s vysokým 
počtem malých obcí se může pyšnit tím, že je 
zde zastoupen největší počet hasičů z celé České 
republiky. Važme si prosím všech těchto lidí, kteří 
„jedou tam, odkud ostatní utíkají“.

Jana Fialová
(ČSSD)
zastupitelka  
Kraje Vysočina

Zdeněk Navrátil
(STAN+SNK ED)
zastupitel  
Kraje Vysočina

Miloš Vystrčil
(ODS+STO)
předseda Senátu  
a zastupitel Kraje Vysočina
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Kraj rozšiřuje výhodné jízdné

Rozpočet kraje zahrnuje vyšší ceny energií i investice

Vlaková doprava na Vysočině. FOTO: KRAJ VYSOČINA

Zakoupená jízdenka platí na lin-
kách objednaných Krajem Vysoči-
na po dobu 24 hodin od zakoupe-
ní. V době její platnosti je možné 
absolvovat libovolný počet jízd 
v obou směrech. 

Základní obslužnost
Kraj schválil rozsah základní 
dopravní obslužnosti na rok 2023. 
Dopravcům, které si kraj objedná-
vá, hradí provozní ztráty. Na lin-
kovou autobusovou dopravu kraj 
v rozpočtu na rok 2023 vyhradil 
804 milionů korun. Tyto autobu-
sy najezdí celkem 21,85 milionu 
kilometrů. Na regionální vlakové 
spoje dá kraj 495 milionů korun, 

přičemž po železnici dopravci uje-
dou 4,55 milionu vlakokilometrů. 
„V autobusové dopravě máme 
podepsané smlouvy se sedmi 
dopravci, na železnici se dvěma. 
S Jindřichohradeckými místními 
drahami, které provozovaly do-
pravu na úzkokolejce, už smlou-
vu uzavírat nebudeme,“ dodal 
Houška.

JANA KODYSOVÁ

OBLIBA 24HODINOVÝCH 
JÍZDENEK

93 jízdenek

672 jízdenek

2020
2021 

1 060 jízdenek*2022 

Rozpočet Kraje Vysočina na 
rok 2023 počítá s příjmy ve výši 
15,8 miliardy korun. Výdajová 
stránka rozpočtu činí 16,7 miliardy 
korun. Schodek ve výši 911 mi-
lionů korun chce Kraj Vysočina 
pokrýt z fondu strategických rezerv 
a pomocí dotací. V případě potřeby 
může kraj sáhnout na kontokorent-
ní úvěr až do výše jedné miliardy 
korun, který má sjednaný u ČSOB.

Nejvyšší položky rozpočtu tvoří 
oblasti školství a dopravy. Výdaje 

ve školství dosáhnou 8,9 miliardy 
korun. V dopravě půjde o 2,5 mi-
liardy korun – tam se počítá s ná-
růstem až o 24 procent oproti roku 
2022. Rostou náklady na dopravní 
obslužnost, jen úhrada ztrát auto-
busovým a vlakovým dopravcům 
bude v příštím roce činit téměř 
1,3 miliardy korun. 

Za rozpočtový schodek mohou 
ve velké míře také zvyšující se 
náklady na energie. „Do konce 
letošního roku má kraj a jeho 

organizace ceny energií zafixované, 
podle nových smluv s dodavateli 
v příštím roce je však patrné, že 
tyto platby vzrostou o více než 
dvojnásobek na 1,07 miliardy 
korun,“ uvedl náměstek hejtmana 
pro ekonomiku a dopravu Miro-
slav Houška (KDU-ČSL) a jedním 
dechem dodal, že dalších pět set 
milionů korun na energie si kraj 
nechává ještě jako rezervu.

V oblasti mimořádné podpo-
ry počítá kraj s výdajem ve výši 
350 milionů korun na Horáckou 
multifunkční arénu v Jihlavě 
a také s 56,5 miliony, kterými 
pomůže financovat přístavbu 
zimního stadionu v Třebíči. Na 
dotacích z Fondu Vysočiny kraj 
rozdá žadatelům až 333 milionů 
korun.

Na příjmové stránce vychází 
příjmy z daní ve výši 7,1 miliardy 
korun. „V letošním roce se totiž 
odhad příjmu zvýšil z původních 
5,5 miliard až na 6,5 miliardy 
korun. Predikce na příští rok tak 
vychází z reálných čísel,“ dodal 
Houška.

 JANA KODYSOVÁ

Pěstouni z Vysočiny  
na obrazovce České televize

V novém roce odvysílá Česká 
televize dokumentární cyklus 
věnovaný podpoře a představení 
pěstounství. V jednom z dílů před-
staví svůj příběh také pěstounská 
rodina z Vysočiny. Za podpory 
Kraje Vysočina bude připra-
ven osmý z čtrnáctidílné série. 

Tourek (KDU-ČSL), radní Kraje 
Vysočina pro oblast sociálních 
věcí. Pracovníci sociálního odboru 
krajského úřadu se dlouhodobě 
věnují práci s pěstounskými rodi-
nami a také propagaci pěstounské 
péče. Aktuálně chybí zejména pěs-
touni pro děti z jiných etnik, děti 
s handicapem, starší děti nebo 
velké sourozenecké skupiny.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Pro 50 dětí hledají 
pracovníci krajského úřadu 
náhradní rodiny.

i

dětí v péči

pěstounských rodin

555 
421 

„Dokument s pracovním názvem 
Plné hnízdo podpoříme sto šede-
sáti tisíci korunami,“ přiblížil Jan 

Zlatá Jeřabina a Skutek roku se vrací
Během ledna budou moci lidé 
nominovat své favority v anketách 
vyhlašovaných Krajem Vysočina. 
Zlatá jeřabina 2022 ocení nejlepší 
kulturní počin už po devatenácté. 
Skutek roku 2022, který oceňuje 
práci a dobrovolné aktivity jednot-
livců i organizací, se uskuteční už 
po čtrnácté. 

„V anketě Zlatá jeřabina no-
minují lidé ve dvou kategoriích. 
Kulturní aktivita a Péče o kulturní 
dědictví. Nominovat mohou lidé 
například koncerty, festivaly, diva-
dla, hudební akce, muzejní expozi-
ce, respektive obnovu historických 
objektů či nové stavby a úpravy 
historických objektů. Skutek roku 
zase oceňuje dobrovolnou práci 

lidí v oblastech: sociálně-zdravotní, 
životní prostředí a zemědělství, 
volný čas dětí a mládeže, poraden-
ství, osvěta a vzdělávání,“ přiblížil 
Roman Fabeš (STAN+SNK ED), 
náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu. Skutek oceňuje 
jak fyzické osoby, tak i organizace. 

Nominovat mohou lidé aktivitu, 
která se uskutečnila během roku 
2022. A to prostřednictvím elek-
tronického formuláře umístěného 
na www.kr-vysocina.cz/pocinroku. 
Následné hlasování veřejnosti se 
uskuteční v březnu 2023. 

 JANA KODYSOVÁ

„Obliba tohoto typu jízdného 
stoupá u delších pravidelných 
cest například mezi Jihlavou 
a Brnem. V těchto případech se 
vyplatí nejen rodinná jízdenka 
za 300 korun, ale i 24hodinová 
základní jízdenka pro dospělého, 
která přijde na 150 korun. Nově 
teď budou moci využívat jízdné 
například studenti při cestování 
na vysoké školy. Ti tuto jízdenku 
pořídí pouze za 75 korun, stej-
ně jako děti a mládež,“ vysvětlil 
náměstek hejtmana Kraje Vyso-
čina pro oblast dopravy Miroslav 
Houška (KDU-ČSL). Zavazadlo 
nebo pes bude přepraveno v rámci 
této jízdenky zdarma.

↗www.kr-vysocina.cz

Pěstounská péče dává dětem šanci na rodinný život. FOTO:SHUTTERSTOCK

Nejvyšší položky rozpočtu tvoří oblasti školství a dopravy. FOTO:SHUTTERSTOCK

* údaj za prvních 10 měsíců

Kraj Vysočina nabídne od 1. ledna 2023 výhodné 24hodinové 
jízdenky také studentům, dětem a mládeži. Prozatím 
mohly benefity celodenního jízdného v tarifu Veřejné 
dopravy Vysočiny využívat pouze rodiny s maximálně 
třemi dětmi. „Zakoupení jízdenky s platností 24 hodin 
se vyplatí i v případech, kdy se cestující rozhodně 
využít veřejnou dopravu dva dny po sobě,“ sdělil 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS+STO).
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EU kope 
za Česko! 

Pomáhá snížit účty za energie
Ceny energií jsou jak utržené ze řetězu 
a všichni se trochu obáváme, co bude. 

Možná stojí za to si připomenout jednu 
dobrou věc: pořád jsme členy „klubu“ EU, který 

kope za nás. Díky našemu členství 
v EU také platíme za energie pořád 

ještě méně, než bychom 
platili bez ní. 

Přinášíme vám pár příkladů.

Okna, zateplení, 
čerpadla a soláry 
Kotlíkové dotace či Nová zelená 
úsporám, to jsou peníze z fondů EU, 
abychom netopili „pánu Bohu do oken“. 
Průměrné stáří budov je v ČR 50 let 
a 80 % jich tu nejspíš bude stát ještě 
v roce 2050. Na 66 000 domácností sídlí 
díky těmto dotacím v modernějších 
bytových domech. Během dalších let 
dostane ČR z EU 180 miliard Kč – mj. 
na zateplování, nové kotle a tepelná 
čerpadla.

Úsporné žárovky 
Když v roce 2009 musely být na 
základě nařízení Evropské unie 
klasické žárovky nahrazovány 
úspornějšími svítidly, mnozí zuřili. 
Dnes nám právě tato svítidla šetří 
peníze. 

Vysavače 
s nižší spotřebou 
EU omezila od roku 2017 maximální 
příkon vysavačů na 900 W. Ozývaly 
se hlasy, že nebudou dobře luxovat. 
Jenže příkon není výkon a luxy dnes 
vysávají skvěle a tolik „nežerou“. Podle 
odhadů EU to snížilo jejich roční 
spotřebu energie až o 30 %.

S EU nakoupíme 
plyn levněji
Množstevní slevy znáte z obchodů: koupíte-li víc, 
získáte lepší cenu. Tuto páku používá i EU. Jedná 
o společném nákupu plynu, protože díky své 
velikosti a síle získá lepší ceny, než kdyby si je ČR 
vyjednávala jen pro sebe.

Energetické štítky 
Lednice, pračky, myčky, mrazáky,… všechny tyto 
spotřebiče mají i díky EU nižší spotřebu. EU zavedla 
povinné energetické štítky, které ukazují, jestli se 
nám „levná“ lednice neprodraží na spotřebě.

Emisní povolenky pomáhají
Ceny povolenek vzrostly, ale na ceny energií mají jen 
omezený vliv. U plynových elektráren v EU na ně připadá 
jen 12 % nákladů, zatímco 88 % jde na vrub drahému 
plynu.  U uhelných, nejvíce znečišťujících elektráren, tvořily 
povolenky třetinu nákladů na výrobu elektřiny. 

Solidarita 
Když během pandemie covidu-19 už 
nebylo místo v českých nemocnicích, 
přijalo naše pacienty Německo, naproti 
tomu ČR poskytla roušky Španělsku. 
Tato solidarita v EU funguje a počítá se 
s ní i v případě dramatických výpadků 
zásobování energiemi. 

Ekodesign 
Sprchy, fény,… Legislativa EU vede 
výrobce spotřebičů obecně k tomu, 
aby uváděli na trh ekologicky šetrnější 
a energeticky úspornější modely. 
Odhaduje se, že energetická opatření 
v oblasti ekodesignu přinesou do roku 
2030 úsporu odpovídající zhruba roční 
spotřebě energie celého Španělska 
a Polska dohromady. To ulevuje také 
peněženkám.

Za vysoké 
ceny může Rusko 
Rusko před napadením Ukrajiny omezilo dodávky 
plynu do Evropy a pak rozpoutalo válku, která rozvrátila 
fungující obchod i dodávky, od obilí přes čipy až po plyn. 
Je to EU, kdo nám přispěchal na pomoc, mimo jiné tím, 
že rychle vyjednala dovoz zkapalněného plynu z USA, 
Kataru či Ázerbájdžánu. 

Pomoc chudým 
Mimochodem, výnosy z dražších 
povolenek jdou státu. A EU apeluje 
na to, aby je státy využily na podporu 
chudších domácností. Stejně jako 
nadměrné zisky výrobců energií, které 
zastropovala na 180 eur/MWh.

Obnovitelné 
zdroje energie  
Energie z nich je zdaleka nejlevnější, a proto 
EU masivně podporuje jejich výstavbu. ČR díky 
penězům z EU už investovala více než 3 miliardy  
eur (!) na posílení své energetické nezávislosti.
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Evropska-unie.cz
FB @EvropskaKomise.cz
IG @evropskakomise

Enviropol vyvinul unikátní technologii na recyklaci elektroodpadu
Na Vysočině v posledních deseti letech vy-
vinuli technici unikátní technologii a po-
stup zpracování vysloužilých elektrických 
spotřebičů. Cílem jihlavské � rmy Envi-
ropol od začátku bylo věnovat se zmír-
nění následků elektroodpadu na životní 
prostředí a  najít takovou cestu, která by 
umožnila vrátit co největší množství zre-
cyklovaného materiálu k opětovnému vy-
užití. Princip je v  podstatě jednoduchý – 
poloautomatická linka třídí a  třídí a  třídí 
s  cílem homogenizovat elektroodpad na 
jednotlivé materiály, ze kterých jsou elekt-
rospotřebiče vyrobeny – různé druhy plas-
tů, různé druhy kovů. 

Moderní linky zpracovávají denně 
sto tun drobného elektroodpadu

V  současné době se často používá po-
jem „urban mining“ neboli „městská těž-
ba“. Městská těžba je zpětné využívání dru-
hotných surovin. V případě elektroodpadu 
ovšem nejde pouze o znovuzískání materi-
álů, ale také o odstraňování nebezpečných 
látek, které se v  elektrospotřebičích na-
cházejí. Každý elektrospotřebič se jednou 
stane elektroodpadem. A tady začíná jeho 
další cesta. Není fér k přírodě ji ještě více 
zatěžovat, proto se díky různým recyklač-
ním technologiím elektroodpad zpracuje 
a  „vytěžený“ materiál se vrací znovu do 

koloběhu výroby. Jihlavský závod Enviro-
pol patří mezi špičková zařízení ve střední 
Evropě, kde na moderních linkách zpra-
covávají denně sto tun drobného elektro-

odpadu. Jsou to většinou malé spotřebiče 
jako jsou mobily, tiskárny, rádia, rychlo-
varné konvice, fény, mixéry, elektronické 
hračky a další. 

Kontaktujte nás:

Eva Nejezchlebová
 724 858 421
 www.enviropol.cz

 Plat až 42 000 Kč dle pozice
 2 000 Kč v programu Benefit Plus
 Stravné 1 100 Kč/měsíc
 Až 5 týdnů dovolené

Obsazujeme pozice do výroby, údržby 
a technické podpory závodu v Jihlavě

PŘIDEJTE 
SE K NÁM

Víte, že
• od roku 2005 jsou výrobci a dovozci elektrospotřebičů odpovědni 

za sběr a recyklaci elektroodpadu?
• globálně vzniká každý rok asi 50 milionů tun elektroodpadu, což 

představuje hmotnostní ekvivalent 5 tisíc Ei� elových věží?
• v České republice jsou zřízeny tisíce sběrných míst pro elektroodpad, 

které může každý z nás využít?
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Havel MOUKA

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

mouka@regvyd.cz
602 557 777

Vít VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

vrbicky@regvyd.cz
603 786 170
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DOMÁCÍ HOSPIC SV. ZDISLAVY vypisuje výběrové řízení na

ZÁSTUPCE 
VEDOUCÍHO

Více informací:
https://trebic.charita.cz/kariera/volna-mista/

●  Práce s nevyléčitelně nemocnými lidmi v domácím prostředí
●  Spolupráce s multidisciplinárním týmem tvořeným 
    z lékařských i nelékařských profesí
●  Péči zajišťujeme 24/7
●  Zdravotnickou dokumentaci vedeme 
    v PC formě
●  K zajištění péče využíváme služební 
    automobily, telefony a NTB

LÉKAŘE

KONTAKT pro zaslání žádosti a motivačního dopisu: MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., 
                 mail: ladislav.kabelka@trebic.charita.cz, tel.: 731 681 447

inzerce zastupujici lekar.indd   1 23.11.2022   11:58:20

APLIKOVANÁ INFORMATIKA

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

CESTOVNÍ RUCH FINANCE A ŘÍZENÍ

VŠEOBECNÁ SESTRA

PORODNÍ ASISTENTKA

PREZENČNĚ  
I KOMBINOVANĚ

APLIKOVANÁ TECHNIKA 
PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PÉČE

APLIKOVANÉ STROJÍRENSTVÍ  

Vysoká škola
polytechnická Jihlava

www.vspj.cz/eprihlaska

PŘIJÍMÁMEPŘIHLÁŠKY
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- doklad o eko likvidaci

+420 731 04 04 05 | www.vyvrak.cz

�� �������� ����

����� ���������



Z KRAJE8 | www.kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina, periodický tisk, pro Kraj Vysočina vydává Regionální vydavatelství, s.r.o., K Žižkovu 282/9, 190 00 
Praha 9, IČ: 27846717 ■ Kraj Vysočina – měsíčník ■ Vydání 2022/11 vychází 12. prosince 2022 v Kraji Vysočina 
v nákladu 237 000 ks ■ Registrováno pod číslem MK ČR E 14751 ■ Uzávěrka dalšího vydání 19. ledna 2023 
■ Nevyžádané příspěvky nevracíme ■ Neprodejné ■ Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce ■ 
Distribuce: Česká pošta, s.p. ■ Reklamace na dodávky novin na čísle 602 557 777 nebo na e-mailu  
mouka@regvyd.cz. ■ Redakční rada: Roman Fabeš, Vítězslav Schrek, Miloš Hrůza, Karel Janoušek, 
Hana Hajnová, Vladimír Novotný, Marie Dudíková, Karel Dvořák, Zdeněk Kadlec, Ivana Šteklová, Jan Ondruš, 
Juraj Aláč. ■ Redakce: Juraj Aláč (šéfredaktor), Jana Kodysová, Eva Fruhwirtová – redakce.vysocina@regvyd.cz.  
■ Inzerce: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777, Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz,  
605 167 046. ■ www.novinykrajevysocina.cz

Kraj Vysočina sbírá vavříny  
v prestižních soutěžích
Kraj Vysočina získal v posledních 
týdnech hned několik ocenění. 
První místo obsadil v žebříčku 
Zindex.cz za odpovědné a transpa-
rentní zadávání veřejných zakázek. 
„Odměnou za první místo byla 
Krabice od vína, ve které opravdu 
víno bylo. Cena se snaží vtipně 
zaujmout a zároveň ukázat dobrou 
praxi úřadů, kterým se daří zadá-
vat veřejné zakázky transparentně 
a přitom nesoutěžit jen na cenu,“ 
uvedla Hana Hajnová (Piráti), ná-
městkyně hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast regionálního rozvoje. 
Letos byly úřady hodnoceny také 
přímo uchazeči o zakázky a od nich 
získal Kraj Vysočina maximální po-
čet bodů. Jeho zakázky si rozdělilo 
1 500 různých firem. V letošním 
roce jde o druhé ocenění profesio-
nální práce úřednického aparátu. 
V létě obhájil kraj nejvyšší rating 
A v Indexu klíčových rizik organi-
zace Hlídač státu, což znamená, že 
hodnocený subjekt není rizikový 
z hlediska korupce.

Prvenství si Kraj Vysočina od-
nesl i v soutěži Egovernment The 

Best 2022. Cena, kterou vyhlašuje 
Magazín Egovernment a ICZ, 
každoročně oceňuje nejlepší inspi-
rativní projekty obcí, měst, krajů 
i centrálních úřadů, které výrazně 
přispívají k elektronizaci veřejné 
správy v České republice. Kraj 
uspěl s aplikací Řízení cash flow 
Kraje Vysočina. „Nástroj slouží 
k efektivnímu plánování jednotli-
vých aktivit, které chtějí samosprá-
vy realizovat. Na základě informací 

o stavu a rozpracování jednotlivých 
záměrů kraje se samosprávy mo-
hou rozhodovat o tom, které akce, 
záměry i projekty dostanou priori-
tu v kontextu strategií kraje,“ dodal 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav 
Schrek (ODS+STO) a připomněl, 
že kraj patří v soutěži k pravidelně 
oceňovaným subjektům, protože 
klade na elektronizaci procesů 
velký důraz.

 JANA KODYSOVÁ

Předání ocenění Krabice od vína zástupcům Kraje Vysočina. FOTO: ZINDEX.CZ

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje dle § 7 zákona  
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na 2 pozice:

úřednice/úředník na úseku správy realit/investic
odboru majetkového
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském 

studijním programu ve stavebním oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
stavebního směru a nejméně 3 roky praxe z oblasti stavebnictví

• orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby
• znalost obecně závazných předpisů z oblasti stavebního práva
• schopnost logického, analytického a tvůrčího myšlení 
• samostatné uvažování a organizační schopnosti
• komunikativnost a dobrou schopnost vyjednávání
• vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů 
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo 

při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou: 
• autorizace ČKAIT
• orientace v problematice BIM (Building Information Modeling)
• znalost rozpočtování staveb, ovládání programů KROS, CALIDA, ASPE, MS projekt

nabízíme: 
• zázemí stabilní organizace 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 9. 1. 2023 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 1882/57, 586 01 Jihlava.
Plné znění tohoto a dalších výběrových řízení naleznete na www.kr-vysocina.cz, sekce volná pracovní místa.
Kontaktní osoba: Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.

V Jihlavě se po roční pauze opět těší z vánočních trhů. Ty jsou rozprostřené v horní části náměstí. Letos ho zdobí patnáctimetrová jedle bělokorá ze 
soukromé zahrady u Měřína. Kromě stromu svítí také radnice a přilehlé ulice. Vánoční trhy budou v krajském městě trvat až do 23. prosince. Ote-
vřené jsou každý den od 10 do 18 hodin. V Jihlavě si zájemci opět mohou projít také vánočním putováním. Letos je připraveno dvanáct vánočně 
nazdobených míst ve městě. FOTO: MĚSTO JIHLAVA

Milovníci vánočních procházek mohou přijet i letos obdivovat zářivou výzdobu v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou. Lidé uvidí například labutě 
na vodě, zářivé postavy andělů a pohádková zvířata. Nechybí medvědi, lišky i lesní motivy. Na zájemce čeká také zpívající ostrov, truhlice s přáním 
Ježíškovi nebo zvonička. Vstup do parku je zdarma. FOTO: JAN ŠAFRÁNEK

Na Karlovo náměstí v Třebíči dorazily o první adventní neděli tisíce lidí 
na rozsvícení stromu a výzdoby. Ta je letos bohatá, po celém městě uvidí 
návštěvníci velké svítící veverky, jeleny, sovy a další zvířata. Velkolepě 
jsou osvětlené a vyzdobené dvě kašny na nově otevřeném náměstí. Tře-
bíčská vánoční výzdoba patří mezi nejkrásnější v Česku. Nejen za ní do 
města míří stále více obdivovatelů a milovníků adventní atmosféry.
  FOTO: JAKUB MERTL

Vánoční Vysočina s programy pro děti
Po dvou letech covidových opatře-
ní se letos znovu vrací vánoční trhy 
s kulturními programy na náměstí 
a do ulic měst a obcí na Vysočině. 

Vydejte se na putování po 
vánočně vyzdobených a osvětle-
ných místech v Třebíči, Jihlavě 
a ve Světlé nad Sázavou. Pomohou 
vám speciálně připravené mapy, 
které najdete na webových a face-
bookových stránkách měst. Cestu 
zpříjemní místní kavárny s vánoční 
nabídkou. Sváteční plavbu po Da-
lešické přehradě si užijete na lodi 
Horácko, která vyplouvá na Štěpá-
na, na Silvestra i na Nový rok. 

procházky po Vysočině najdete 
na webových stránkách Klubu 
českých turistů. 

Přijďte se podívat na fantastické 
domácí betlémy, které staví rodiny 
po celé Třešti ve svých domác-
nostech. Nebo navštivte stálou 
expozici betlémů v prostorách 
Schumpeterova domu. V Muzeu 
Vysočiny Třebíč na vás čeká tradič-
ní výstava betlémů nejrůznějších 
velikostí z tradičních i netradičních 
materiálů. Studenti Biskupského 
gymnázia ve Žďáru nad Sáza-
vou předvedou 20. prosince hru 
o narození Ježíše Krista. Folklorní 
soubory Podjavořičan a Kvítek při 
DDM Telč nacvičily biblický příběh 
o Ježíškovi složený ze staročeských 
lidových koled, přijďte se podívat 
na živý betlém do Telče o víkendu 
17. a 18. prosince. Předposlední 
den v roce připomenou příběh na-
rození malého Ježíška v Ledči nad 
Sázavou na Husově náměstí. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

↗www.vysocina.eu

Změny v podpoře kulturních  
akcí pro obce a města
Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
vyhlásilo program Bavíme se na 
Vysočině 2023 na podporu spole-
čenského života, tedy kulturních 
aktivit, jednorázových volnoča-
sových a sportovních akcí na rok 
2023. Oproti roku 2022 dochází 
ke dvěma podstatným změnám ve 
výzvě programu. Žádosti o dotace 
se v příštím roce budou přijímat 
na základě časového doručení, 

program tedy bude nesoutěžní. 
Vzhledem k velkému finančnímu 
převisu žádostí dojde ke zúžení 
podporovaných aktivit. Nebude už 
možné podávat žádosti zaměřené 
na oslavy a výročí založení obcí či 
připomenutí jiných důležitých his-
torických událostí v obci, oslavy 
výročí spolků, setkání rodáků, 
udělení praporu a znaku.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

V Třebíči mohou lidé letos navštívit hned několik osvětlených míst.
FOTO: ZUZANA MUSILOVÁ

Pokud si chcete protáhnout 
nohy, zapište si do diáře Silvestrov-
ský výstup na Javořici s Vlastou 
Javořickou nebo silvestrovský 
výstup na rozhlednu na věži hradu 
Orlík u Humpolce. Další turistické 

17. a 18. prosince
Živý betlém v Panském 
dvoře v Telči

i


