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Adélka z Havlíčkova Brodu je prvním 
letošním miminkem Kraje Vysočina 

Hejtman Vítězslav Schrek navštívil Adélku a její rodiče v porodnici.  FOTO: LIBOR BLAŽEK

V letošním roce se z prvního miminka Kraje Vysočina 
raduje Nemocnice v Havlíčkově Brodě. V neděli 1. ledna 
ve 2:45 ráno vykoukla na svět Adéla Klepetková, která se 
narodila rodičům Evě a Jaroslavovi z Havlíčkova Brodu. 

EDITORIAL

Bez vody by nebyl život. Loňský 
rok ale byl dalším rokem, kdy byl 
úhrn srážek nižší než dlouhodobý 
průměr. Za posledních 10 let tak 
Vysočině v úhrnu chybí více než 
polovina srážek běžného roku. 
Zmírnění následků sucha a kli-
matické změny je pro nás prio-
ritou a zajištění dostatku pitné 
vody pro obyvatele Vysočiny pak 
prioritou nejvyšší.

Dokončili jsme Plán pro zvlá-
dání sucha a stavu nedostatku 
vody. Je zpracován jako průběžně 
aktualizovaná webová aplikace, 
která upozorňuje na stav vý-
znamných vodních zdrojů. Od 
poloviny obcí v kraji jsme navíc 
získali informace o problémech 
se zásobováním pitnou vodou 
z lokálních zdrojů a zapracova-
li je do „suchého“ plánu. Díky 
tomu máme dobrý přehled o tom, 
jakým částem kraje voda nejvíce 
chybí. Tyto údaje jsou důležité 
v období sucha, ale i při zpra-
cování koncepčních materiálů 
pro zajištění zásobování pitnou 
vodou. Jedním z nich je studie 
proveditelnosti na propojování 
vodárenských soustav, kterou 
společně s Jihomoravským kra-
jem v letošním roce necháváme 
zpracovat. Ta je prvním krokem 
pro vybudování odolné celokraj-
ské vodárenské soustavy napoje-
né na stabilní vodní zdroje. 

Nezůstáváme jen u koncepcí 
a plánů. Projektovou přípravu, 
ale i budování vodovodů jsme jen 
v loňském roce podpořili více než 
14 mil. Kč a s podporou počítáme 
i v dalších letech.

Závěrem vám přeji hodně 
zdraví, lásky a elánu v celém roce 
2023. A také dostatek vody do 
dalších let a schopnost a ochotu 
spolupracovat. Věřím, že společ-
ně další suché roky zvládneme.

Pavel Hájek (STAN+SNK ED)
radní Kraje Vysočina pro oblast 
lesního a vodního hospodářství, 
zemědělství, životního prostředí

týden sportu zdarma
od 17. do 23. dubna 2023

Hledáme partnery z celé Vysočiny, kteří chtějí otevřít vnitřní sportoviště (tělocvičny, sokolovny, veřejné 
bazény, tenisová centra, posilovny, zimní stadiony...) a nabídnout kapacity široké veřejnosti.
Získejte od Kraje Vysočina finanční příspěvek a mediální podporu. Přilákejte nové sportovce, představte své 
možnosti a oslovte veřejnost zajímavou prezentací nebo programem.
Registrace sportovišť je otevřena až do 28. února 2023. Přilákejte nové zájemce o sport, nabídněte 
zajímavý program nebo lákavou prezentaci vašeho sportoviště s výhodou volného vstupu.

V pondělí 2. ledna šťastnou 
rodinku navštívil také hejtman 
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek 
(ODS+STO), který miminku podle 
tradice věnoval zlatý šperk se zna-
mením zvěrokruhu a symbolický 
šek na deset tisíc korun.
„Moc bych si přál, aby se malá 

Adélka narodila do společnosti, 
která bude i nadále spořádaná, 
slušná, aby žila v míru a spoko-
jenosti. A hlavně, aby byla zdra-
vá. Rodičům potom přeji pevné 
nervy při výchově,“ uvedl hejtman 
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, 
který si velice váží důvěry, kterou 
rodiče vkládají do týmů porodnic 

krajských nemocnic. Peníze od 
kraje rodiče Adélky využijí na 
nákup houpátka a na pořízení 
dětských plenek.
Vedení Kraje Vysočina dodržu-

je tradici vítání prvních miminek 
od roku 2002. „Tehdy prvenství 
patřilo rovněž Nemocnici Havlíč-
kův Brod, ve které se vteřinu po 
půlnoci narodil malý Vojtíšek. Ten 
byl také prvním miminkem České 
republiky,“ připomněl náměstek 
hejtmana pro oblast zdravotnic-
tví Vladimír Novotný (ČSSD). 
Republikové prvenství Vysočina 
slavila ještě v roce 2004 a v roce 
2022. Porodnice v krajských 

PORODNOST V KRAJSKÝCH NEMOCNICÍCH V ROCE 2022:

Havlíčkův Brod – 1352 dětí, 690 chlapců, 662 dívek
Jihlava – 1272 dětí, 668 chlapců, 604 dívek 
Třebíč – 1145 dětí, 626 chlapců, 519 dívek 
Nové Město na Moravě – 652 dětí, 313 chlapců, 339 dívek
Pelhřimov – 519 dětí, 244 chlapců, 275 dívek 

nemocnicích se shodují, že se 
loni narodilo méně miminek než 
v předchozím roce. 
Hlásí však také různé zajíma-

vosti. Například v Jihlavě má kaž-
dá čtvrtá maminka trvalé bydliště 
mimo okres Jihlava. Jezdí sem 
rodit maminky z různých koutů 

republiky, z Vrchlabí, Olomouce 
nebo České Lípy. V Havlíčkově 
Brodě se zase v jednom dubnovém 
týdnu narodila hned troje dvojča-
ta a v Novém Městě na Moravě na 
dvě novorozené děti čekalo doma 
sedm sourozenců.

 JANA KODYSOVÁ

VIDEO NA WEBU
novinykrajevysocina.cz

OKRES JIHLAVA
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Lidé s duševním onemocněním 
se ve Věži učí starat sami o sebe

Ukliďme si Vysočinu. Dobrovolníci, přihlaste se

Ve Věži vyrostl nový domek, ve kterém se od ledna zabydleli klienti místního domova. FOTO: KRAJ VYSOČINA

Dobrovolníci, kteří se chtějí zapojit 
do osvětové akce Čistá Vysočina 
a pomoci s úklidem přírody, se 
mohou hlásit do konce února 
na webu www.kr-vysocina.cz/
cistavysocina. 

Den Země  
22. dubna 2023

i

Dva komunitní domky přímo ve 
Věži využívají od nového roku 
klienti s nízkou mírou podpory. 
Nové komunitní bydlení spadá pod 
Domov ve Věži, který je jediným 
pobytovým zařízením pro osoby 
s chronickým duševním onemoc-
něním v Kraji Vysočina. Starají se 
zde o 91 klientů. Nové komunitní 
bydlení pomáhá nejen navýšit 
kapacitu zařízení, ale především 
podporuje začlenění klientů do 
normálního života.
„Dvanáct klientů s nízkou mírou 

podpory se o sebe učí starat, a to 
včetně vaření, úklidu, praní prádla 
a dalších činností, které souvisí 
s životem v běžné domácnosti. Je 
to velká výzva pro klienty i per-
sonál. Pokud se podaří start, je to 
velká šance zvládnout návrat do 
normálního života bez nutnosti 
sociálního či zdravotního zařízení 
v zádech,“ uvedl radní pro oblast 
sociálních věcí Kraje Vysočina Jan 
Tourek (KDU-ČSL). V počátcích 
novým obyvatelům komunitních 

domků pomáhá vyškolený 
personál. 
Pozemky pro stavbu domků ve 

Věži poskytla obec zdarma. Kom-
pletní stavba komunitního bydlení 
ve Věži včetně vybavení vyšla zatím 

Kraj Vysočina na 23,1 milionu 
korun. Stavba byla realizována 
v rámci dotačního programu 
IROP, který pokryl 90 procent 
uznatelných nákladů.

 JANA KODYSOVÁ

Co znamenají modré trojúhelníky na stromech? 
Modré rovnostranné trojúhelníky 
namalované na stromy nejsou 
dílem vandalů, ale lesníků a orni-
tologů. Označují totiž tzv. doupné 
stromy, které jsou důležité pro 
rozmnožování nejen ptáků a slou-
ží také jako úkryt pro živočichy. 
„Nebývalý rozsah těžeb, jejich 

automatizace velkými stroji 
i nedostatek pracovníků často 
neumožňují lesníkům vyznačit 
významné stromy k ponechání. 

DOUPNÉ STROMY

Dutiny vznikají například po 
vylomení větve, nebo jsou 
vytesány ptáky. 

Vážení čtenáři,
redakce krajského periodika mě požá-

dala o stručnou bilanci roku 2022 očima 
hejtmana. O prostor, který mám k dispo-
zici, se rovným dílem podělím s ostatní-
mi osmi členy Rady Kraje Vysočina. Už 
třetím rokem se na řízení kraje podílíme 
stejným dílem, odvádíme práci společně 
jako tým se společnou zodpovědností 
za vše, co se povedlo, i za to, co k řešení 
potřebuje více času i energie.

Rok 2022 budu mít spojený s agresí 
Ruské federace proti Ukrajině, s ob-
rovskou vlnou solidarity, s ochotou 
pomáhat, hledat pro válečné uprchlíky 
nový domov, práci, bezpečné zázemí…
ale i s potřebou pomoci těm, kteří na 
Ukrajině zůstali, ale museli se vzdát 
svých domovů, s rodinami se stěhují do 
„bezpečnějších“ regionů. Kraj Vysočina 
prostřednictvím svého dobročinného 
fondu ViZa podnikl už desítku huma-
nitárních závozů především do part-
nerského zakarpatského regionu. Jídlo, 
drogerii, zdravotnický materiál, ochranné 
pomůcky, ale i výstroj a výzbroj pro 
tamní složky integrovaného záchranné-
ho systému – pro záchranáře, policisty 
nebo hasiče – darovali nejen jejich zdejší 
kolegové, ale i města a obce, spolky a fir-
my. Díky jejich podpoře byly pořízeny 
důležité elektrocentrály, které pomáhají 
zajistit funkční infrastrukturu tamních 
měst. Na vlastní oči jsem viděl, v jakých 
podmínkách nyní lidé, tzv. vnitřní pře-
stěhovalci, musí v zakarpatském regionu 
žít. Díky všem, kteří pomáhali, pomáhají 
a mají stále sílu pomáhat. Je až zarážející, 
jak se ze dne na den změnil náš postoj 
k bezpečí.

I přes rostoucí ceny energií, mate-
riálu i práce se podařilo kraji zahájit 
projekty, nebo pokračovat v projek-
tech, které měl naplánované, na dalších 
projektech pracují projektanti, tak aby 
tempo naší investiční práce nepole-
vilo ani v roce 2023. Jisté komplikace 
nám vloni přineslo odebrání bankovní 
licence Sberbank, kde měl kraj uložené 
2,4 miliardy svých úspor. Od začátku 
insolvence tohoto finančního ústavu 
jsme byli u důležitých procesních 
kroků, svou důslednou poptávkou 
po informacích i potřebě kontrolovat 
rozhodnutí insolvenční správkyně jsme 
patrně bankovní prostředí překva-
pili. V současné době jsme klíčovým 
partnerem pro ostatní municipality, 
vedeme pravidelná jednání s věřitel-
ským výborem i správkyní a tlačíme 
na konkrétní rozhodnutí o výplatě 
zadržovaných peněz. Během několika 
týdnů bychom měli mít jasné stanovis-
ko, kolik přesně a kdy nám a ostatním 
samosprávám bude vráceno, z jakých 
zdrojů a jaký se očekává další postup. 

Krajské zastupitelstvo schválilo 
reálný rozpočet na rok 2023. Jsou 
v něm zohledněny veškeré povinnosti 
kraje i očekávaná podpora vnějším 
aktivitám, které přispívají k přirozené-
mu rozvoji regionu – mám na mysli 
především peníze pro Fond Vysočiny 
nebo peníze na strategické projekty 
měst a obcí – na sportovní, kulturní 
i školské regionální projekty, které 
lidem z Vysočiny obohatí život.

Díky za podporu a úspěšný rok 2023.
 Vítězslav Schrek (ODS+STO) 
 hejtman Kraje Vysočina

Vysočina řeší nedostatek lékařů motivačními stipendii
Nedostatek lékařů a zdravotních 
sester Kraj Vysočina pomáhá řešit 
širokou nabídkou stipendijních 
programů pro mediky. 
Ke stávajícím programům pro 

studenty medicíny, kteří plánují 
nastoupit do krajských nemocnic, 
a pro stomatology nově otevřel 
programy pro budoucí praktické 
lékaře a pediatry. „Díky této podpo-
ře se pro region připravuje už 18 
nových stomatologů a pro nástup 
do nemocnic desítky mediků. Za-
tím se nám bohužel nepodařilo do 
programu získat žádného budoucí-
ho praktického lékaře ani pediat-
ra,“ shrnul hejtman Kraje Vysočina 

padesátka podpořených mediků. 
Většina z nich zůstává na konkrét-
ním oddělení i po uplynutí po-
vinné doby práce pro nemocnici, 
která se rovná počtu podpořených 
let studia. Mezi další způsoby mo-
tivace vedoucí k posílení perso-
nální situace v nemocnicích Kraje 
Vysočina a také u krajských zá-
chranářů patří náborové příspěv-
ky. Jejich výše může dosáhnout až 
půl milionu korun v závislosti na 
vzdělání a odbornosti,“ popisuje 
náměstek hejtmana pro oblast 
zdravotnictví Vladimír Novotný 
(ČSSD).

 JANA KODYSOVÁ

Díky finanční pomoci Kraje Vyso-
čina se nám během tří let podařilo 
obnovit značení u 3 700 doupných 
stromů,“ sdělil radní pro oblast 
zemědělství a životního prostředí 
Pavel Hájek (STAN+SNK ED) 
a dodal, že letos Kraj Vysoči-
na podpořil značení a ochra-
nu doupných stromů částkou 
120 000 korun. 
Evidenci značení a ochranu 

významných stromů provádí 

Česká společnost ornitologická na 
Vysočině už od roku 2009. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

SOCIÁLNÍ VĚCI
V roce 2022 měl Kraj Vysočina na 

sociální služby 1,77 miliardy korun. 
Z těchto prostředků byly hrazeny jak 
služby pobytových sociálních zařízení 
a ústavů, tak terénní služby, projekty 
prorodinné a seniorské politiky nebo 
rozvoj systému sociálně zdravotního 
pomezí. Do něj je už nyní zapojeno 
více než 120 aktérů sociální a zdravot-
ní oblasti. Díky posílení sociální práce 
v nemocnicích a spolupráci mezi 
zdravotními a sociálními službami 
vzrostl počet „obsloužených“ pacientů 
našich krajských nemocnic o téměř 
200 %. Kompletní revizí prošla oblast 
služeb terénní sociální péče, konkrét-
ně pečovatelských služeb, s cílem 
optimálního pokrytí celého Kraje 
Vysočina touto službou. Úspěšně byla 
nabídnuta podpora neformálním 
pečujícím, a to prostřednictvím široké 
nabídky vzdělávacích kurzů a infor-
mačního webu vysocinapecuje.cz. 

Kraj Vysočina za projekt Tvorba 
systému sociálně zdravotního pomezí 
v Kraji Vysočina získal Cenu za nej-
lepší inovativní přístup v sociálních 
službách za rok 2022. 

V loňském roce byl spuštěn tzv. 
pořadník žadatelů na umístění v so- 
ciálních zařízeních, který umí iden-
tifikovat duplicitní žádosti v rámci 
regionální sítě sociálních zařízení. Kraj 
tak získal přehled o skutečném počtu 
žadatelů o konkrétní služby. Trojlístek 
– centrum pro děti a rodinu Kamenice 
nad Lipou – nově poskytuje službu 
tzv. sociální rehabilitace. Podporuje 
rodiče v samostatnosti, nezávislosti 
a soběstačnosti tak, aby se bez po-
moci okolí dokázali postarat o chod 
celé domácnosti a správný vývoj 
dětí. Služba je svého druhu ojedinělá 
a dosud v regionu chyběla.

 Jan Tourek (KDU-ČSL)
 radní Kraje Vysočina  
 pro oblast sociálních věcí

EKONOMIKA, DOPRAVA
Rok 2022 byl pro hospodaření Kra-

je Vysočina jedním z nejnáročnějších 
v celé jeho historii. Nejzásadnějším 
faktorem, který měl na tuto oblast 
negativní dopad, byly hospodářské 
a finanční důsledky ruské agrese vůči 
Ukrajině a s ní související energetická 
krize. Dalším výrazným faktorem pak 
byla vyšší než očekávaná inflace.

Ačkoli ještě probíhají závěrkové 
operace a hospodaření kraje není 
zcela uzavřeno, můžeme konstatovat, 
že Kraj Vysočina, přes výše uvedené 
negativní vlivy, zvládl pokrýt veškeré 
své provozní potřeby a nemalé pro-
středky dokázal nasměrovat i do roz-
voje kraje. Nedošlo k omezení objemu 
podpory (dotací) do území, kterou 
Kraj Vysočina realizuje prostřednic-
tvím Fondu Vysočiny (vyhlášeno 
37 programů o celkovém objemu 
330 mil. Kč). A to vše při konstatovaní, 
že oproti minulému roku nedošlo 
k navýšení zadlužení kraje. Celková 
výše výdajů kraje v roce 2022 dosáhla 
20,7 mld. Kč. Jedná se o výdaje, které 
slouží k zajištění veřejných služeb, 
jako jsou nemocnice, domovy pro 
seniory a ústavy sociální péče, školy, 
muzea a galerie, knihovna, divadlo, 
doprava atd. Nejobjemnější položkou 
jsou každoročně tzv. přímé výdaje 
na regionální školství (8,3 mld. Kč). 

Druhou objemově nejvýznamnější 
oblastí je doprava. Kraj Vysočina byl 
v minulém roce rovněž velice úspěšný 
v čerpání dotací z prostředků Evrop-
ské unie. Obdrželi jsme dotace ve 
výši přes 800 mil. Kč, přičemž celkové 
výdaje na tyto projekty byly více než 
1,5 mld. Kč.

Jednou z nejsledovanějších kapitol 
krajského rozpočtu je DOPRAVA. 
V roce 2022 jsme společně s krajskými 
silničáři opravili 150 km silnic za zhru-
ba 1,5 miliardy korun. Hlavní dokon-
čenou dopravní stavbou byl obchvat 
Lukavce. Kraj přesně podle harmo-
nogramu modernizoval také úsek 
páteřní silnice Stáj – Zhoř na trase 
Jihlava – Žďár nad Sázavou, dokončil 
severozápadní obchvat Velké Bíteše, 
doprava se vrátila na opravenou silni-
ci Hrotovice – Dukovany. Na zajištění 
veřejné dopravy kraj vynaložil více 
než 1 527 milionů korun. Cestující 
mezi Obrataní a Kamenicí nad Lipou 
a dále i na Pacov nově místo vlaků 
vozí autobusy. Kraj musel téměř ze 
dne na den nahradit spoje, které ne-
byl schopen zajistit smluvní dopravce, 
který přišel o povinné osvědčení 
o bezpečnosti provozovatele dráhy 
a je v úpadku.

 Miroslav Houška (KDU-ČSL)
 náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
 pro oblast ekonomiky a dopravy

Sběr odpadků proběhne od 
10. do 23. dubna především v okolí 
silnic a na veřejných prostran-
stvích v obcích a městech na Vy-
sočině. „Vysočina je typická svou 
krásnou přírodou, kterou nám 
mnozí závidí, pojďme proto přispět 
ke zkrášlení prostředí, ve kterém 

společně žijeme. Děkujeme všem, 
kteří se k nám připojí,“ sděluje 
Hana Hajnová (Piráti), náměstky-
ně hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast regionálního rozvoje, která 

Vítězslav Schrek (ODS+STO). 
 K lednu 2023 vyplatil Kraj Vy-
sočina na stipendiích pro mediky 
dohromady téměř deset milionů 
korun. Program na podporu me-
diků, kteří po studiích nastoupí do 
některé krajské nemocnice, funguje 
už od roku 2017. Od třetího ročníku 
mohou budoucí lékaři čerpat roční 
podporu ve výši 80 tisíc korun. 
„Do krajských nemocnic už 

díky tomuto modelu nastoupila 

také přiloží ruku k dílu. V loňském 
roce se za přispění rekordních 
26 tisíc účastníků posbíralo 70 tun 
odpadu. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Rukavice si obleče i hejtman Vítězslav Schrek a náměstkyně Hana Hajnová. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
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Chystáte stavbu? Pomůže  
Portál územního plánování obcí

Na webových stránkách Kraje 
Vysočina zájemci nově najdou 
Portál územního plánování 
obcí. Ten představuje rychlý 
a jednoduchý přístup 
k informacím z oblasti 
územního plánování.

„Každý návštěvník si může v ma-
povém atlasu vyhledat svůj poze-
mek dle parcelního čísla a zjistit 
tak, jaké regulativy pro jeho 
pozemek jsou v rámci územního 

plánování závazné. Současně si 
také vyhledá údaje z katastru 
nemovitostí. 
Může se podívat na informace, 

kdo je vlastníkem daného pozem-
ku či nemovitosti, výměru nebo 
údaje z listu vlastnictví,“ uvedl 
Petr Jirásek z oddělení územního 
plánování. Informace jsou zdarma 
a není potřeba se nikam předem 
registrovat. Toto ocení například 
ti, kteří se chystají na svém pozem-
ku stavět. Mohou si tu ověřit, jaké 
limity se na území nachází a na co 

mohou při plánování stavby nara-
zit, ať už to jsou například stavby 
či záměry technické infrastruktu-
ry. Uživatel portálu si na daném 
území může také najít celostátní 
či celokrajské záměry, které jsou 
řešeny v Zásadách územního roz-
voje Kraje Vysočina (územní plán 
kraje). Dosud si denně na stránky 
našla cestu více než stovka zájem-
ců. Pro Kraj Vysočina je to další 
krok v procesu digitalizace a trans-
parentnosti státní správy.

 JANA KODYSOVÁ

Ukázka mapového Portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina. Lidé na něm najdou užitečné informace. REPROFOTO: KRAJ VYSOČINA

Loňský rok byl pro jihlavskou „záchytku“ rekordní
Rekord, ke kterému se nesluší při-
pít, slaví Protialkoholní záchytná 
stanice v Jihlavě. Loni poskytla 
azyl historicky nejvyššímu počtu 
lidí. 
Dveřmi záchytného zařízení 

prošlo 1437 opilců, v průměru se 
jedná o čtyři osoby denně. Sta-
tistiky ukazují, že také vzrůstají 
počty zachycených žen. „Loňskou 
rekordmankou je paní, která u nás 
strávila 34 nocí,“ říká vedoucí 
Protialkoholní záchytné stanice 
Lukáš Černý. 
Noc zde vyjde na čtyři tisíce 

korun a svůj dluh zaplatí jen 
třetina zachycených. Protialko-
holní záchytná stanice v jihlavské 
nemocnici je spádovým místem 
pro Kraj Vysočina, má devět poko-
jů s celkovou kapacitou jedenácti 

lidí. „Na letošní květen připravuje 
Asociace protialkoholních záchyt-
ných stanic sjezd, pořadatelem 
bude Kraj Vysočina,“ informoval 

POČTY ZACHYCENÝCH:

Rok 2022: 1437 osob
Rok 2021: 1277 osob
Rok 2020: 1198 osob
Rok 2019: 1201 osob
Rok 2018: 1162 osob

Na protialkoholní záchytné stanici je devět pokojů s celkovou kapacitou jedenácti osob. FOTO: MONIKA ZACHRLOVÁ

Peníze ze Sberbank by mohl kraj mít zpět už letos
V půlce ledna se zástupci Kraje 
Vysočina zúčastnili schůzky s in-
solvenční správkyní JUDr. Jiřinou 
Lužovou ve věci dalšího postupu 
v případu zkrachovalé Sberbank. 
Šance, že kraj dostane zpět více než 
dvě miliardy korun, se opět zvýšila. 
„Insolvenční správkyně nás 

informovala, že z prodeje úvěrů 
a vymožené hotovosti, která je již 
dnes evidována na účtech České 
národní banky, by při zachování 
současných úrokových sazeb moh-
ly obce, města a kraje v průběhu 
září a října tohoto roku dostat až 
sto procent zadržovaných peněz,“ 

informoval hejtman Kraje Vysoči-
na Vítězslav Schrek (ODS+STO).
Aktuální pohledávky všech věři-

telských skupin včetně firem, obcí, 

odkoupení úvěrového portfolia ve 
výši 41,05 miliardy korun Českou 
spořitelnou. Dokončení obchodu 
však Česká spořitelna podmínila 
tím, že obchod nebude zatížen ža-
lobami věřitelů. Samospráv, které 
napadly ustanovení věřitelského 
výboru, bylo šestnáct, některé už 
měly žalobu stáhnout. Hejtman Ví-
tězslav Schrek věří, že po schůzce 
samospráv s insolvenční správkyní 
i ostatní situaci zváží a přehodnotí. 
Samosprávy jsou podle insol-
venční správkyně na dobré cestě 
k uvízlým penězům.

 JANA KODYSOVÁ

Fond Vysočiny poskytne letos výběr 
z třiceti pěti dotačních programů
Tři sta třicet tři milionů korun – 
to je částka určená z krajského 
rozpočtu na dotační programy pro 
rok 2023. 
„Jsem velmi ráda, že se nám po-

dařilo zachovat ve Fondu Vysočiny 
obdobné peníze jako v loňském 
roce,” zmiňuje náměstkyně pro 
regionální rozvoj Hana Hajnová 
(Piráti). Spolky, obce i firmy mo-
hou vybírat z pětatřiceti dotačních 
programů. Polovina z nich byla 
vyhlášena na posledním krajském 
zastupitelstvu ke konci loňského 
roku, žádosti se tak přijímají od 
poloviny ledna. „Starosty může za-
ujmout program Obnova venkova 

Vysočiny, kde jsme zvýšili dotaci 
na jednu obec na 150 000 korun, 
výběr budeme dělat na základě 
času podání žádosti,” říká Hana 
Hajnová a doporučuje nenechávat 
zpracování žádosti na poslední 
chvíli. Z dotačního programu Eko-
logická výchova a příroda Vysočiny 
mohou nově žádat obce i spolky 
peníze na aktivní péči o krajinu 
i na přírodní zahrady, a to jak na 
projektovou přípravu, tak i na 
samotnou realizaci. 
Přehled dotačních programů 

a termínů najdete na webu fondvy-
sociny.cz. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Vysočině uvízly  
ve Sberbank více než  
dvě miliardy korun

i

náměstek hejtmana pro oblast 
zdravotnictví Vladimír Novotný 
(ČSSD). 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

měst a krajů dosahují v sou- 
čtu 60 miliard korun. Podmínkou 
výplaty je dokončení transakce 

Kraj Vysočina investuje  
nejvíc ve své historii.

Kraj Vysočina trvale vynakládá velké 
finanční prostředky na péči a rozvoj 
svého nemovitého majetku. V roce 
2022 byly výdaje na investiční a ne-
investiční výstavbu v oblasti pozem-
ního stavitelství ve výši 1 627 mil. Kč 
z vlastních zdrojů a další, řádově stovky 
milionů Kč, byly využity z vnějších zdro-
jů, zejména z fondů EU. V posledních 
dvou letech kraj investoval do svých 
budov nejvíc ve své dosavadní historii. 
Dříve byly stavební akce plánovány ve 
stamilionech, v některých letech však 
skutečná realizace dosáhla jen 50 %. 
Velmi jasně to ukazuje následující graf. 
K dosažení vysněného cíle musíme 
mít dostatečnou kapacitu, personální 
obsazení, kvalitní projektovou přípravu 

ŠKOLSTVÍ, SPORT a IT 
Školy různého typu navštěvovalo 

v roce 2022 v Kraji Vysočina 88,6 ti-
síc dětí, žáků a studentů, zhruba 
o 2 700 více než v roce 2021. Školství 
je tak jednoznačně nejvyužívanější 
veřejnou službou, která je v regionu na-
bízena, je mu také věnována patřičná 
pozornost. V minulém roce kraj podpo-
řil rozšíření oborů středního vzdělání 
– například počet tříd jihlavského 
gymnázia, zvýšení počtu přijímaných 
do oboru energetik na průmyslové 
škole v Třebíči, zápis oborů mechani-
zace a služby a dopravní prostředky na 
HŠ Světlá a SŠŘ Velké Meziříčí, před-
školní a mimoškolní pedagogika na 
GOB a SOŠ Telč či obor bezpečnostně 
právní studia na OA a HŠ Třebíč. Vše 
zásadní, co veřejnost potřebuje vědět 
o regionálním školství, je od minulého 
roku přehledně dostupné na nových 
www stránkách Studuj na Vysočině. 
V loňském roce jsme rozšířili způsob 
prezentace studijních i učebních 
oborů na Vysočině a uspořádali další 
ročník Vysočina Education Festivalu, 
v jehož rámcizástupci jednotlivých 
škol umožnili veřejnosti vyzkoušet si 
moderní studijní technologie. S velkým 
úspěchem se setkala i kuchařská show 
talentovaných středoškoláků, kterou 
v České republice pro michelinského 
francouzského kuchaře Philipe Mille 
připravuje Kraj Vysočina v Jihlavě.

Na přelomu dubna a května jsme 
veřejnosti společně s partnery otevřeli 

a velice důležitá je kapacita pro sa-
motnou výstavbu a odborná kontrola 
během celé stavby.

Pro rok 2023 odbor majetkový 
společně s ekonomickým připravil roz-
počet ve výši 1 200 mil. Kč. Celkové vy-
naložené investice se sice o něco málo 
sníží, ale budeme vědět, že naplánova-
né akce ve 100 % dokončíme. Peníze, 
které byly v minulosti vázány na stavby 
a nebyly koncem roku proinvestovány 
(jednalo se i o půl miliardy), můžeme 
v letošním roce použít na důležitější 
věci a investovat do nemocnic, do škol, 
zkvalitnit péči a pomoc seniorům, rodi-
nám, handicapovaným spoluobčanům 
a všem potřebným. 

 Karel Janoušek (ODS+STO)
 radní Kraje Vysočina
  pro oblast majetku

zdarma vnitřní sportoviště na více než 
padesátce míst v regionu. Osvětovou 
akci Vysočina v pohybu využilo zhruba 
10 tisíc lidí. Akci letos zopakujeme 
v termínu 17.–23. dubna. Pro zvýšení 
podpory sportování a volnočasového 
vyžití mládeže jsme připravili dotační 
titul Celoroční aktivity mládeže v rámci 
Fondu Vysočiny. 

Na začátku letošního roku spustil 
Kraj Vysočina novou podobu svých 
webových stránek kr-vysocina.cz, které 
mají modernější design a jsou přizpů-
sobeny čtení na mobilních zařízeních. 
Část funkcí bude ještě doplňována 
v následujících měsících. V roce 2022 se 
krajští IT specialisté věnovali přípravě 
projektů na zvýšení kybernetické bez-
pečnosti krajských systémů, dokonče-
na byla náročná instalace jednotného 
nemocničního informačního systému 
(NIS) pro pět krajských nemocnic. Jeho 
hodnota přesáhla 116 milionů korun. 
Díky systému NIS jsou naše nemocnice 
připojeny do celoevropské sítě pro 
výměnu zdravotnické dokumentace 
(NCPeH).

V roce 2023 dojde ke spuštění 
historicky nejrozsáhlejšího krajského 
systému, jehož cílem je zpřehlednění 
a zjednodušení výstavby – Krajské 
digitálně technické mapy. Více na  
https://dtm.kr-vysocina.cz/.

 Jan Břížďala (PIRÁTI)
 radní Kraje Vysočina pro oblast  
 školství, mládeže a sportu  
 a komunikačních technologií

BILANCUJEME ROK 2022
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ZASTUPITELÉ4 | www.kr-vysocina.cz

Smutné vzpomínání
V sobotu 26. listopadu 2022 přijelo do Hroznatí-

na v okrese Třebíč několik stovek občanů z blízkého 
i vzdáleného okolí na setkání k uctění památky 
hrdiny dvou světových válek, prezidenta ČSSR, 
armádního generála Ludvíka Svobody, který se zde 
před 127 lety narodil. Měli možnost si prohlédnout 
jeho rodný dům, ale především položit květiny k pa-
mětnímu kameni s vyobrazením generála Ludvíka 
Svobody, který byl odhalen také jako památka na 
70. výročí bitvy u Sokolova 16. března roku 2013.

Mnoho návštěvníků si pořizovalo na památku fo-
tografie a mohli si také povšimnout, že na zadní stě-
ně památníku je pamětní deska s popisem historie 
vzniku památného kamene. Mimo jiné je tam také 
v textu uvedeno, že pamětní kámen byl zhotoven, 
postaven a odhalen se souhlasem profesorky Zoe 
Klusákové-Svobodové, dcery armádního generála 
L. Svobody, která se však tentokrát nemohla ze 
zdravotních důvodů slavnosti zúčastnit. Všichni zú-
častnění jí přáli rychlé uzdraveni a těšili se na možné 
setkání s milou paní při příští vzpomínkové akci.

Proto jsme si mnozí s bolestí v srdci přečetli velice 
smutné oznámení, že v pondělí 12. prosince 2022 ve 
večerních hodinách paní profesorka Zoe Klusáko-
vá-Svobodová zemřela. Odešla čestná předsedkyně 
Společnosti Ludvíka Svobody, která za svůj aktivní 
život vychovala stovky studentů na Vysoké škole 
ekonomické i na Filozofické fakultě Karlovy univer-
zity v Praze.

Čest její památce

Josef Zahradníček
(KSČM)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

Blanka Lednická
(Piráti)
zastupitelka  
Kraje Vysočina 

Už máte školní les? | Co si představíte, když se 
řekne Vysočina? Většina lidí má Vysočinu spojenou 
s lesy – vybaví se jim zvlněná krajina Českomoravské 
vrchoviny se zalesněnými kopci, Javořice nebo Devět 
skal obklopených lesy. I když náš kraj velmi silně 
postihla kůrovcová kalamita, přesto se pořád jedná 
o místo, kde je les doma. To je jeden z důvodů, proč 
právě u nás vznikl projekt školních lesů. Nepředstavuj-
me si ale školní lesní podniky, jaké provozují některé 

naše univerzity. Školní les je koncept, který je určen 
pro základní nebo střední školy a kterýdává žákům 
a studentům možnost starat se o malý lesní pozemek 
a učit se o přírodě přímo v přírodním prostředí. Školní 
les propojuje výuku, manuální práci a vztah k příro-
dě – a také podporuje lesnictví jako obor a případně 
i povolání. Děti se zde učí nejen o lesu jako takovém, 
ale o všech přírodních procesech. Pozorují vývoj lesa 
od jeho nejranějšího stádia, sbírají semena, stavějí 
oplocenky, sázejí stromky, učí se o tom, co všechno les 
potřebuje pro to, aby prosperoval. Učí se zde metodou 
pokus-omyl, která je jinak ze školní výuky často vylou-
čena – přitom se ale právě chybami člověk učí nejlépe. 
V současnosti máme na Vysočině pět školních lesů, 
a to hlavně na Třebíčsku, kde celý projekt začal. Pokud 
máte zájem o více informací o projektu, navštivte web 
skolniles.cz nebo kontaktujte organizaci Chaloupky, 
která za tímto konceptem stojí.

Dnešní studenti jsou budoucí zastupitelé
Koncem minulého roku se v sídle kraje sešla nece-

lá padesátka studentů středních škol – představitelů 
studentských samospráv – nebo chcete-li školních 
parlamentů. Na pracovním setkání měli možnost se 
seznámit s příklady dobré praxe jednotlivých škol. 
Vyzkoušeli si také simulované fungování krajského 
zastupitelstva – konkrétně povolební vyjednávání. 
Vždy jsem rád, když se sejdou aktivní lidé. Je skvělé 

vědět, že i dnes se najde dost mladých lidí, kterým 
není lhostejné prostředí jejich školy, města nebo 
kraje. Takových, kteří se prostě zajímají o dění kolem 
sebe. Práce s takto zapálenými lidmi je radost. 
Zároveň je to ale velký závazek. Dobře si uvědomuji, 
že tito studenti jsou budoucími zastupiteli svých obcí 
nebo kraje, radními, starosty, poslanci... Jsem proto 
přesvědčen, že investice do jejich rozvoje se opravdu 
vyplatí. V rámci vznikajícího „krajského zastupitelstva 
mládeže“ – přesný název si studenti sami vyberou na 
dalším zasedání – poznají podrobně fungování kraje, 
jeho rozhodovací procesy, principy demokratického 
fungování společnosti a hlavně načerpají spoustu 
inspirace pro práci na své škole. Podporu aktivních 
mladých lidí vidím jako nezbytnou pro zdravý rozvoj 
naší společnosti. Věřím, že krajské zastupitelstvo 
mládeže tohle očekávání bezezbytku naplní. Tahle 
investice se totiž opravdu vyplatí. Je mi ctí být u toho.

Jan Burda
(STAN+SNK ED)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

Cestování po Vysočině | V průběhu prosince 
pravidelně dochází ke změnám jízdních řádů jak 
v železniční dopravě, tak i v dopravě autobusové, a to 
nejen ve státní objednávce, ale i v objednávce jed-
notlivých krajů. Řešení organizace veřejné dopravy 

nebývá vždy pro úplně všechny cestující dostatečně 
komfortní, ale úkolem jakéhokoliv objednavatele 
je zajištění hlavní oblasti objednávky ze strany 
cestujících. Ke kvalitě cestování přispívají i jednot-
livé zastávky a jejich umístění. Zastávky lze chápat 
jako veřejný prostor a těší mě, že nemálo starostů 
a zastupitelstev měst a obcí to tak chápe. V regionální 
dopravě je velmi důležitá docházková dostupnost 
jednotlivých zastávek veřejné dopravy pro potencio-
ální cestující. Předpokládám, že letos bude krajským 
zastupitelstvem vyhlášen grantový program, který 
cíleně finančně pomůže obcím realizovat projekty 
zaměřené na výstavbu a modernizaci na zastávkách 
veřejné linkové dopravy pod objednávkou kraje.

Martin Hyský
(ČSSD)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

Co můžeme očekávat od nového roku?
S koncem uplynulého a začátkem nového roku 

často bilancujeme, přemýšlíme nad osobními 
a možná i společenskými hodnotami a dáváme si 
určitá předsevzetí nebo vyjadřujeme přání. Žijeme 
v nejisté době a já osobně bych si moc přál, aby 
skončila válka na Ukrajině. Rozhodně ji nechci 
nějak hodnotit, to mi nenáleží, ale při válce umírají 

nevinní lidé, což se děje, a také proto si moc přeji mír. 
V Česku nás čeká rok zdražování a nejen ekonomic-
kých nejistot. Prognóza lednové inflace dosahovala 
20 procent. Možná si vzpomenete na předvolební 
diskuzi, kdy současný premiér Petr Fiala obvinil An-
dreje Babiše za „Babišovu drahotu“. Pokud ne, tento 
odkaz vám to připomene: www.facebook.com/ods.
cz/videos/3014141075519492/.

Nechávám na vás, jak hodnotíte současnou 
drahotu a sliby současné vlády, jak zatočí s inflací 
a přestanou náš stát zadlužovat… opak je podle 
mého názoru pravdou. Naše hnutí je neustále při-
pravené stát za vámi, českými občany, upozorňovat 
na nešvary této vlády a bojovat s nimi. Pokud vám 
mohu být jakkoliv nápomocný, napište mi nebo 
se zastavte u mě v regionální poslanecké kanceláři 
v Havlíčkově Brodě nebo v Jihlavě.

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec  
a zastupitel  
Kraje Vysočina 

365 příležitostí
Konec starého a začátek nového roku nabádá 

k bilancování. Nechci se pouštět do výčtu úspěchů, 
zklamání, nadějí i obav, které nás provázely loni. Chci 
udělat něco jiného. Něco, co děláme ve všední dny až 
nebezpečně málo. Chci poděkovat. DÍKY! Vám všem, 
kteří se staráte. Rozdáváte. Pečujete. Nezapomínáte. 
Chráníte. Usmíváte se. DĚKUJI všem policistům, hasi-
čům i zdravotníkům. Jejich profese obsahuje až biblický 
závazek, že pro nás nasadí vlastní život. Když je nám 

dobře a pohodlně, většinou je přehlížíme. Jako bychom 
je ani neviděli nebo nechtěli vidět. Naopak je často 
kritizujeme, označujeme různými nálepkami, které 
nelichotí. A poděkovat chci i nám ostatním, ve kterých 
je obrovská chuť a potřeba příjemného, normálního 
života. Chci nám poděkovat za to, že se budeme snažit 
ulehčit práci všem jmenovaným. Za to, že nebudeme 
zbytečně hazardovat se svým zdravím. S fyzickým 
i psychickým. A moc si přeji, abychom zbytečně příliš 
nepokoušeli ani zdraví společenské. Tím, že se nebude-
me nesmyslně a nesmiřitelně napadat pro odlišný ná-
zor. Pevně věřím, že se stále ještě dokážeme normálně 
bavit a hledat porozumění. Že se navzájem dokážeme 
pochopit a naslouchat si. Každý den máme možnost 
kolem sebe ovlivnit mnoho lidí. Buďme k sobě proto 
vlídnější a a zodpovědnější. Důvěřujme si. Buďme 
pozitivní, nenechme se otrávit zlobou a negací. Máme 
před sebou celý rok, 365 příležitostí a šancí ukázat, že 
o to stojíme. Každý den pro to můžeme něco udělat.

Pavel Pacal
(STAN+SNK ED)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

Opět výběr bez pravidel?
Původní výběr devíti možných lokalit pro hlu-

binné úložiště jaderného odpadu v ČR byl zúžen na 
čtyři: po jedné v Jihočeském a Plzeňském kraji, dvě 
pak jsou u nás na Vysočině – Hrádek a Horka. Obce 
lokality „Horka“ s tímto zúžením nesouhlasí, proto 
podaly k 30. prosinci 2022 ústavní stížnost. V prosinci 
loňského roku jsme byli pozváni na setkání s panem 
ministrem Jozefem Síkelou (Ministerstvo průmy-
slu a obchodu) z důvodu oznámení chystaných 

průzkumných prací ve stávajících čtyřech lokalitách. 
Pan ministr vychází z toho, že je zúžení lokalit na čty-
ři vyřešeno a že je třeba podat žádosti o hloubkové 
průzkumné vrty v roce 2023. Tím by se přiblížil výběr 
jediné finální lokality. Pan ministr přislíbil předložit 
do vlády návrh zákona o hlubinném úložišti, kde by 
o finální lokalitě měly rozhodnout obě komory Par-
lamentu ČR – jak Poslanecká sněmovna, tak Senát. 
Prý jde o dostatečné posílení pravomocí obcí a jejich 
občanů. My však neustále voláme po tom, aby byla 
nejdříve stanovena pravidla, podle kterých se bude 
vybírat. Realita je však zcela opačná – stále se vybírá 
bez jasných pravidel. Vypadá to, že bude dříve finální 
lokalita vybrána, než budou vůbec nějaká ta pravi-
dla pro výběr reálně schválena. Obcím, dle slov pana 
ministra, zbývá pouze se soudit, což u nás v lokalitě 
„Horka“ děláme. Proto bych rád popřál nám všem 
pevné zdraví, elán a naději na lepší zítřky v celém 
následujícím roce 2023.

Dost strachu 
Podle středověkého příběhu potkal poutník 

Smrt. „Kam jdeš?“ ptal se. „Jdu do města zahubit tisíc 
lidí morem“, odpověděla. Když poutník dorazil do 
města, našel desítky tisíc mrtvol. Cestou zpět opět 
potkal Smrt. „Lhala si. Zahubila jsi morem všechny 
lidi.“ „Nelhala, na mor zemřelo přesně tisíc obyvatel, 
všechny ostatní zabil strach ve všech podobách.“ 
Tento morbidní příběh nahrubo ilustruje věčnou 
moc strachu. I dnes, kdy nejsme bezbranní proti 
smrtícím epidemiím a Rusáci vraždí civilisty v jiném 
státě, betonujeme svá srdce alespoň strachem 

z ukrajinských uprchlíků, ze snížení pokojové teploty 
o jeden stupeň, z ceny benzínu, který už měl stát 
stovku za litr, a vůbec… Polovina voličů potlučená 
krupobitím špatných zpráv z méií a soc. sítí, přemo-
žená strachem z neodvratné apokalypsy, neumí 
vnímat realitu. Jsou bezradní, často tak jako se svým 
životem, a jako by byli věřící, tak volí mesiáše. Marke-
tingový politik, prolhaný populista, sebevědomě slíbí 
jednoduchá, rychlá řešení a tvrdí, že všichni ostatní 
selhali. Politický byznys ze strachem byl a je výnosný 
a potom dluhy a potopa. Evoluce nás naučila obe-
zřetnosti. Kdo nemá strach, neužije dlouhého života. 
Ale s mírou! Vnímejme opravdová rizika a nebezpečí, 
nekolabujme z omezení blahobytného konzumu. 
Buďme aktivní a připravení, ne jen vyděšení z krizí 
a horších časů. Zaručeným rozpouštědlem zkopr-
ňujícího strachu, z kterého bují agrese a nenávist ve 
společnosti, je selský rozum a lidskost. Spolehlivým 
regulátorem vzdělání a nejlepším medikamentem 
radost a láska. Snad abych parafrázoval dobrého 
vojáka Švejka: „Nestrašte! Vždyť jsou tady lidi!“

Radek Černý 
(ODS+STO)
zastupitel Kraje Vysočina 

Důstojnost člověka
Před 2 měsíci zveřejnil redaktor Respektu Petr 

Třešňák 2 roky starý případ Doroty Šandorové, 
mentálně postižené ženy, kterou udusil její pečovatel, 
protože mu vadilo její těžko zvladatelné chování. Nyní 
z roční systematické práce Petra Třešňáka vyplouvá na 
povrch, že týrání v pobytových zařízeních sociálních 
služeb není bohužel v ČR úplně ojedinělým jevem. 
A nejohroženější jsou právě osoby s těžkým mentál-
ním postižením. Ne, rozhodně to není obecný jev, 

ale také nelze mluvit o zcela ojedinělém selhání jed-
notlivce. Je to alarmující zjištění! Jsem přesvědčen, že 
ochrana lidské důstojnosti je jedním z nejdůležitějších 
úkolů při péči o zdravotně handicapované a o seniory. 
Proto je naprosto nutné nově nastavit kontrolu kvality 
péče v sociálních službách, včetně namátkových 
kontrol, poučit se v zahraničí v oblasti vzdělávání 
pracovníků v sociálních službách a bojovat proti syn-
dromu vyhoření u personálu. Musíme též intenzivně 
pokračovat v transformaci velkých pobytových zaříze-
ní na komunitní typ péče, dále rozvíjet terénní služby 
a komplexně podporovat rodiny, které pečují o své 
blízké doma. Jsem velmi rád, že Kraj Vysočina je dlou-
hodobě lídrem v rámci ČR v transformaci pobytových 
zařízení i v rozvoji terénních služeb. A věřím, že v tom-
to trendu budeme na Vysočině nadále pokračovat, 
přičemž v tuto chvíli pečující rodiny nejvíce potřebují 
větší nabídku odlehčovacích služeb a stacionářů, které 
v některých částech kraje ještě chybějí. 

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

Malé lednové novoroční zamyšlení.
Je tu zas nový rok. Tak snad se sluší trochu se zamy-

slet. Jaký bude a jaký by třeba mohl být? Nechci psát 
o tom, že nedaleko od nás se bojuje. To všichni víme, 
všichni s touto myšlenkou žijeme. Chci se zamyslet nad 
tím, zda je nutné to, že máme třetí nejvyšší inflaci v eu-
rozóně. Zamyslet se nad tím, proč je ministrem financí 
elektroinženýr a proč si z doporučení NERV ke stabili-
zaci veřejných financí vláda vybrala jen to, že zpomalí 
valorizaci důchodů. Tak k té inflaci: ano, byly vyplaceny 
podpory v době pandemie Covid 19, v té době klesla 
výkonnost ekonomiky, ano, byla zrušena superhrubá 

mzda, což napumpovalo další a další peníze do oběhu. 
Ale vcelku nedobře vedený boj naší vlády s energetic-
kou krizí, s cenami energií, také přilévá oleje do ohně. 
Neobratný vládní marketing a cudné mlčení a mlžení 
naší vlády ohledně příčin tak vysoké inflace u nás jen 
dotváří ten smutný obraz dnešní ČR. Myslím, že to 
také souvisí s personálním obsazením rolí jednotlivých 
ministrů. Dle mého názoru jedním z ministrů, kterým 
chybí vhled a odbornost, je ing.Stanjura, absolvent 
elektrotechnické fakulty. Bývalý ministr dopravy je zřej-
mě schopen šéfovat úplně všemu. Nevím, proč nebylo 
možné v řadách ODS najít člověka s ekonomickým 
vzděláním. Vlastně vím: asi důležitější než odbornost je 
stranický drive a oddanost směrem nahoru. Pak už se 
člověk nediví. Zkrácení rodičovské, zavedení školného, 
omezení některých sociálních výdajů, zvýšení daně 
z nemovitostí – nada, nic. NERV také doporučuje zvážit 
zavedení zdravotního připojištění. Kdo jiný by jej měl 
zavést než pravicová vláda? No nic...

Tak hodně štěstí , buďme všichni zdrávi a snad 
někdy příště…

Zdeněk Faltus
(ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina 

Pavel Janoušek 
(KDU–ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina

https://skolniles.cz/
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Do ankety Sportovec Kraje 
Vysočina se zapojí veřejnost

Momentka z vyhlašování Sportovce Kraje Vysočina za rok 2021. Slavnostní galavečer se loni konal 
v Třebíči. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Nominace lze zaslat prostřednic-
tvím nominačního formuláře na 
webových stránkách Kraje Vysočina 
do 3. února. Poté lidé budou moci 
od 6. února rozhodovat o úspěš-
ných sportovcích v internetovém 
hlasování.
„Základním kritériem nominace 

je úspěch sportovce v roce 2022 mi-
nimálně na celorepublikové úrovni, 
například na mistrovství České 
republiky, mistrovství Evropy, světa 
nebo na světovém poháru. Tito 
sportovci musí být zároveň členy 
sportovního klubu z Kraje Vysočina 
a trénovat v něm,“ upřesnil radní 
pro oblast školství, mládeže a spor-
tu Jan Břížďala (Piráti). V kategorii 
Sportovní výkon roku mohou být 
nominováni také sportovci, kteří 
trénují mimo Kraj Vysočina, ale 
z Vysočiny pochází.
V odborné části ankety bude o ví-

tězích rozhodovat komise složená 

například ze zástupců sportovních 
novinářů, sportovních organizací či 
Komise pro sport a volný čas Rady 
Kraje Vysočina. Veřejnost bude 

Široká veřejnost může 
letos vůbec poprvé 
nominovat úspěšné 
sportovce, kolektivy 
a osobnosti sportu 
v anketě Sportovec Kraje 
Vysočina roku 2022. 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ
V minulém roce se Kraji Vysočina 

podařilo zajistit dodávky elektřiny a plynu 
pro všechny příspěvkové organizace 
a kraj pro rok 2023. Dobrou zprávou je, 
že se daří získávat evropské dotace na 
energeticky úsporné projekty – aktuální 
je nyní např. oprava dílen SPŠ a SOU Pel-
hřimov, pracoviště Kamenice nad Lipou 
nebo např. dílny VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem. V rámci třetí velké vlny kotlí-
kových dotací bylo loni realizováno 2836 
projektů za téměř 300 milionů korun. Dal-
ších 788 žádostí nízkopříjmových domác-
ností aktuálně administrujeme s tím, že 
k vyplacení je připraveno až 119 milionů 
korun. Jen pro zajímavost: Celkem bylo 
v rámci všech čtyř kol kotlíkových dotací 
dosud schváleno 9 346 žádostí o dotaci. 
K dnešnímu dni vyplatil Kraj Vysočina 
dotace ve výši více než 770 milionů korun. 
Do loňského 13. ročníku Čisté Vysočiny se 
zapojilo téměř 26 000 účastníků, uklidili 
okolí téměř 2000 km silnic a vysbírali 
téměř 70 tun odpadu. V rámci programů 
Fondu Vysočina bylo uvolněno celkem 
11,6 milionů korun na podporu pod-
nikatelů, a to v rámci programů Rozvoj 
podnikatelů (alokace 8,1 mil. Kč, podpora 

nákupu výrobních technologií) a Inovační 
vouchery (alokace 3,5 mil. Kč, podpora 
nákupu služeb souvisejících s inovací). 
Loni proběhlo mapování potenciálu 
firem, do kterého se v regionu zapojilo 
25 významných inovativních společností. 
Výstupy šetření, které budou sloužit 
jako podklad pro přípravu strategických 
dokumentů a intervencí na národní 
i krajské úrovni, představí Technologická 
agentura ČR v první polovině roku 2023. 
Kraj byl v prosinci oceněn v Parlamentu 
ČR jako ŠAMPION Zdravých měst, obcí 
a regionů za rok 2022. A ještě stručně 
k Fondu Vysočiny: V roce 2022 vyhlásilo 
krajské zastupitelstvo celkem 37 progra-
mů v objemu 330 milionů korun, přijato 
bylo 2 331 žádostí, podpořeno bylo 
1 894 žadatelů. Dotační podpora smě-
řovala například na udržení infrastruk-
tury venkovských obcí prostřednictvím 
programu Obnova venkova Vysočiny, kde 
bylo podpořeno 652 obcí v částce 82 mi-
lionů korun. Peníze z Fondu Vysočiny ale 
pomohly i s udržením celkem 196 malých 
obchůdků.

 Hana Hajnová (PIRÁTI) 
 náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina 
 pro oblast regionálního rozvoje 

KULTURA, PAMÁTKY  
a ZAHRANIČNÍ VZTAHY

V minulém roce se Kraj Vysočina sou-
středil mimo jiné na přípravu a podání tří 
klíčových projektů, jejichž spolufinancová-
ní z evropských fondů zásadně uspíší jejich 
realizaci. Jedná se o Hrad Kámen – nové 
expozice a revitalizaci expozice s rozpo-
čtem 105 mil. Kč, Edukační centrum a zá-
zemí Muzea Vysočiny Jihlava s rozpočtem 
109 mil. Kč, Horáckou galerii v Novém 
Městě na Moravě – Obnovu hospodářské-
ho objektu a úpravu na depozitář s roz-
počtem 32,5 mil. Kč. Další krajská zařízení 
modernizací nebo instalací nových expozic 
loni už prošla – např. Zámek Moravské Bu-
dějovice, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, 
Kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen 
a přestěhována byla i telčská pobočka 
Muzea Vysočiny Jihlava, a to do areálu bý-
valého barokního špitálu na Starém Městě 
v Telči, kde je umístěna nová dlouhodobá 

ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

V roce 2022 dokončil Kraj Vysočina 
administraci a vyplácení finančních 
příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity. Za tři roky existence tohoto ná-
rodního dotačního titulu jsme zpracovali 
více než 10 tisíc žádostí a vlastníkům 
lesů na Vysočině bylo vyplaceno nejvíce 
příspěvků ze všech krajů, a to téměř 
2,6 miliardy korun, to je 40% všech pří-
spěvků vyplacených v ČR. Patříme mezi 
nejaktivnější regiony v třídění odpadů. 
Kraj Vysočina obdržel celostátní ocenění 
za osvětovou činnost v oblasti třídění 
a recyklace elektroodpadu. Jsme druhým 
nejlépe třídícím regionem ve společné 
kategorii papír, plast, sklo, kartony a kovy. 
Byly zahájeny práce na studii „Propojení 
vodárenských soustav Jihomoravského 
kraje a Kraje Vysočina“, která je prvním 
krokem k vytvoření robustního systému 
k stabilnímu zásobování obyvatelstva 

výstava s přírodovědnou tematikou. Na 
seznam „Mistrů tradiční rukodělné výroby 
Kraje Vysočina“ přibylo jméno mistra 
Miroslava Štěpánka z Velkého Meziříčí 
v oboru pasířství a Seznam nemateriál-
ních statků tradiční lidové kultury Kraje 
Vysočina se rozšířil o Křemešnickou pouť. 
Během roku 2022 proběhla v sídle Kraje 
Vysočina zhruba desítka pracovních i for-
málních diplomatických jednání nejen se 
zástupci partnerských regionů, ale i dalších 
evropských zemí. Kraj Vysočina spolu s Ji-
hočeským a Jihomoravským krajem a zemí 
Dolní Rakousko podepsal nový pracovní 
program do roku 2025. Nastavila se tak 
další cesta k jednodušší výměně informací, 
k setkávání odborníků a k prohlubování 
dobrých sousedských vztahů. 

 Roman Fabeš (STAN+SNK ED)
 náměstek hejtmana pro oblast
 kultury, památková péče, cestovního 
  ruchu a mezinárodních vztahů

pitnou vodou v obou krajích. Na území 
Kraje Vysočina se bude většina akcí 
týkat propojení skupinových vodovodů, 
ale také napojení na stávající úpravnu 
vody Švařec u Vírské přehrady či zřízení 
nového objektu k odběru vody z vodní 
nádrže Vranov. Kraj Vysočina se zapojil 
do projektu Zachraň karase, který u nás 
dříve patřil k nejběžnějším sladkovodním 
rybám a nyní je na pokraji vyhynutí. 
Finančně byl podpořen průzkum předem 
vytipovaných lokalit s cílem získat 
zbytkové populace karase obecného, 
zajistit genetickou čistotu tohoto druhu 
v přírodní památce Olšoveček a vytvořit 
vhodné biotopy pro jeho rozmnožování 
a ochranu, např. rekonstrukcí lesních 
rybníčků na Moravskobudějovicku. 
Projekt bude pokračovat v následujících 
dvou letech.

 Pavel Hájek (STAN+SNK ED)
 radní Kraje Vysočina pro oblast 
 životního prostředí a zemědělství

ZDRAVOTNICVÍ
Není to tak dávno, jak se může 

zdát, ale ještě na začátku roku 2022 
jsme v našich krajských nemocnicích 
pečovali o tři stovky pacientů s vážným 
průběhem COVID19, intenzivně se na 
tuto novou nákazu testovalo a očkovalo 
– téměř vše v režii krajských nemoc-
nic. Povinné i nutné zdravotní úkony 
spojené s COVID limitovaly poskytování 
odkladné zdravotní péče. Situace se 
postupně uklidňovala, což se příznivě 
odrazilo v následujících aktivitách. Byla 
schválena Strategie paliativní péče Kraje 
Vysočina do roku 2027 – nová strategie 
reflektuje vývoj v oblasti paliativní péče, 
je zavedena datová základna, která má 
za cíl ukázat, že paliativní péče v kraji má 
pozitivní dopad na fungování zdravot-
ního systému a především ulehčuje 
v posledních dnech života nemocným 
pacientům. V loňském roce byl položen 
základní kámen kamenného hospice 

Kraje Vysočina, na který se navíc podařilo 
získat státní dotaci. V neposlední řadě 
vzniká v kraji síť dětské paliativní péče, 
která je jednou z kapitol strategie. 
Rada Kraje Vysočina rozhodla o rozší-
ření stipendijní podpory pro budoucí 
stomatology, v současné době se jich 
pro náš region připravuje 17, finančně 
je Vysočina připravena podpořit na me-
dicíně také další budoucí ústavní lékaře 
a praktické i dětské lékaře rozhodnuté 
posílit řady lékařů v terénu. Nabídka 
zaujala už desítky studujících. Města 
a obce mohou žádat o příspěvek na zří-
zení zubních ordinací, nově také na nové 
dětské ordinace. Nejviditelnější v oblasti 
zdravotnictví však bývají především nové 
stavby. O investicích do zdravotnictví 
informuje ve svém příspěvku radní Kraje 
Vysočina Karel Janoušek.

 Vladimír Novotný (ČSSD)
 náměstek hejtmana Kraje Vysočina
 pro oblast zdravotnictví

Startuje akademie pro podnikatele v sociálních firmách
Pro pracovníky sociálních podniků 
připravuje Kraj Vysočina vzdělá-
vací akademii se zaměřením na 
témata, která jim pomohou lépe 
zvládnout současnou turbulentní 
dobu. Od února se budou v Jih-
lavě rozvíjet v oblasti finančního 
plánování, marketingu i firemních 
procesů. Získají také přehled o do-
tačních programech pro sociální 
podnikání.
„Sociální podniky vytváře-

jí pracovní místa pro osoby ze 

znevýhodněných sociálních 
skupin, využívají místní suroviny 
a také jsou lokálními dodavate-
li, proto jsme se rozhodli podat 
jim pomocnou ruku na poli 

vzdělávání,“ vysvětluje náměst-
kyně hejtmana po regionální 
rozvoj Hana Hajnová (Piráti). 
S nastavením akademie a výběrem 
přednášejících pomohli zástupci 
sociálních podniků z Vysočiny. 
Neziskové organizace, které by se 
chtěly pustit do sociálního pod-
nikání, nepřijdou zkrátka. Pro 
ně připravuje vzdělávání spolek 
KOUS, který tyto subjekty v Kraji 
Vysočina zastřešuje.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Kurzy se konají v Jihlavě

i

moci své hlasy přidat prostřednic-
tvím internetového hlasování od 
6. února do 5. března.
 JANA KODYSOVÁ

BILANCUJEME ROK 2022

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti
odboru dopravy a silničního hospodářství
s místem výkonu práce Žižkova 1882/57, Jihlava

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• základní orientaci v problematice zajišťování dopravní obslužnosti kraje
• znalost Plánu dopravní obsluhy území Kraje Vysočina pro období 2022 – 2026
• logické, koncepční a tvůrčí myšlení
• schopnost zpracovávat odborné analýzy v oblasti dopravní obslužnosti
• schopnost systémové práce a schopnost řešení problémů 
• schopnost týmové práce
• schopnost rychle se učit nové věci
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost a spolehlivost, dobrou znalost 

běžného kancelářského software (MS Office, internet)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo 

při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou: 
• znalost území okresu Žďár nad Sázavou, případně okresu Havlíčkův Brod
• znalost koncepčních materiálů VDV, www.idsvdv.cz

nabízíme: 
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace 
• pracovní poměr na dobu určitou – zástup za nemoc/mateřskou/ rodičovskou 

dovolenou
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• pozici vhodnou i pro osoby s pohybovým zdravotním postižením
• pozici vhodnou i pro absolventy

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16. února 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 inzerce a další pracovní 
nabídky na www.kr-vysocina.cz.
Kontaktní osoba: Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.

vyhlašuje výběrové řízení na 
prodej nemovitého majetku

Kraj Vysočina nabízí k prodeji 
pozemek par. č. st. 6524 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 173 m2 v k. 
ú. a obci Třebíč. Pozemek je situován 
na severozápadní straně silniční 
komunikace č. I/23 pod opěrnou zdí.

Výběr zájemce o koupi majetku 
bude proveden „obálkovou 
metodou“. Minimální nabídková 
cena je stanovena ve výši 155 800 
Kč. Výběrového řízení se mohou 
zúčastnit pouze ti zájemci, kteří složí 
na účet kraje Vysočina č. ú. 123-
6404210247/0100, VS 2380710472, 
popř. hotově na pokladně 
prodávajícího, jistinu ve výši 1 558 
Kč. Uvedená jistina musí být složena 
nejpozději do 21. 3. 2023  
do 12:00 hodin.

Kompletní informace o prodeji 
nemovitého majetku lze získat 
na www.kr-vysocina.cz, část 
Úřední deska, Podmínky a termíny 
výběrového řízení na výběr zájemce 
o odprodej nemovitosti – pozemku 
par. č. st. 6524 v k. ú. Třebíč a obci 
Třebíč nebo u Odboru majetkového 
Krajského úřadu Kraje Vysočina  
(tel. č. 564 602 227,  
email: Labudova.A2@kr-vysocina.cz). 



INZERCE6 | www.kr-vysocina.cz

JI

Uzávěrka příštího čísla je 16. února 2023 a distribuce plánovaná od 27. února 2023. 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

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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Silvie se synem Matyáškem 
Od září 2020 se potýká s rakovinou prsu.

Staňte se i vy  
Dobrým andělem.

Během 10 let 
pomohli dárci
více než 3 200 
onkologicky  
nemocným  
rodičům.

www.dobryandel.cz
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Přinášíme tipy  
na výlety 
a  aktuální akce  
v krásném Česku.

RV
23

00
01

5/
06



www.kr-vysocina.cz INZERCE | 7

RV
23

00
04

8/
01

RV
23

00
19

8/
01

RV
23

00
20

0/
01

RV
 23

00
00

7/
11

VÝKUP LP DESEK
MÁTE DOMA STARÉ LP DESKY 
A POTŘEBUJETE PÁR STOVEK NEBO 
PŘI VĚTŠÍM POČTU TISÍCOVEK?
RÁDI JE VYKOUPÍME. 

INFORMACE NÁM PIŠTE  
NA VYKUPDESEK@EMAIL.CZ
+420 728 574 413
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Uzávěrka příštího čísla je 16. února 2023 a distribuce plánovaná od 27. února 2023. 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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NOVA M3 - ELEKTROPOWER
CENA 44 990 Kč (bez ŘP)

+ Benzínové skútry 125 ccm: 
SYM, KEEWAY A KENTOYA

SENIOR PROGRAM 

3 A 4 kolky, 
MOŽNOST DOTACE

CENY OD 29 990 Kč

CRUSSIS, LECTRON
MODELY 2022

SLEVA -10%

 -10 %
www.elektrokola-skutry.cz

S VÁMI JIŽ 14 SEZÓN, SERVIS A DOPRAVA, REPASE A MĚŘENÍ BATERIÍ
Infolinka: 737 007 875    Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Pražská 3807

E L E KT R O KO L A   C R U S S I S   L E C T R O N

SLEVA -10%

    
       ELEKTRÁRNY 
          

FOTOVOLTAICKÉ

+420 730 150 207
www.fvemontaze.cz

MONTÁŽ

VYŘÍZENÍ DOTACÍ

PROJEKT

Uzávěrka příštího čísla:  
16. února 2023
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Jihlavské muzeum Vysočiny 
připravuje nové expoziceŘeditel Krajského úřadu Kraje Vysočina  

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

úřednice/úředník na úseku grantových programů 
se zaměřením na administraci grantových 
programů odboru regionálního rozvoje
s místem výkonu práce Ke Skalce 5907/47, Jihlava

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 

vzdělání 
• znalost legislativy upravující činnost územních samosprávných celků, zejména 

znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů

• znalost problematiky řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů EU
• dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet) 
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo 

při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou: 
• praktické zkušenosti s řízením projektů
• vzdělání v ekonomickém oboru výhodou

nabízíme: 
• pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou, rodičovskou dovolenou
• zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 10. platovou třídu
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro absolventy

Kompletní znění výběrového řízení na www.kr-vysocina.cz. Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji 
vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 13. 2. 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.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz. 

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa:

ředitelky/ředitele Muzea Vysočiny Třebíč,
příspěvkové organizace
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu

• orientace v oblasti muzejnictví a všeobecný kulturní přehled
• znalost fungování a financování příspěvkových organizací
• minimálně tříletá praxe s vedením a rozvojem lidí
• schopnost motivace, podpory a manažerské kontroly zaměstnanců, schopnost 

nalézat a probouzet v zaměstnancích jejich vlastní potenciál
• aktivní znalost anglického jazyka
• organizační a řídící schopnosti
• schopnost koncepčního, logického myšlení a schopnost analyzovat, vyhodnocovat 

analýzy a formulovat řešení 
• komunikační a vyjednávací dovednosti, schopnost navázat a udržovat vysokou 

úroveň intenzivní spolupráce s organizacemi a institucemi působícími na úseku 
kultury

• vysoká flexibilita a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost
• vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích
• uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících programů (MS 

Office)
• občanská a morální bezúhonnost

výhodou: 
• zkušenosti s řízením organizace muzejního typu
• orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče
• aktivní znalost německého jazyka

nabízíme: 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
• možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
• nástup nejdříve možný po jmenování Radou Kraje Vysočina (předpokládaný termín 

červenec 2023)

uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• kontaktní spojení (telefon, e-mail)
• datum a podpis uchazeče

k písemné přihlášce je nutné přiložit:
• strukturovaný profesní životopis 
• motivační dopis uchazeče k nabízenému pracovnímu místu
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• doložení minimálně tříleté praxe s vedením a rozvojem lidí (potvrzení 

zaměstnavatelů/kopie pracovněprávních dokumentů/čestné prohlášení)
• návrh vlastní koncepce řízení a rozvoje organizace, včetně návrhu odborného 

směřování a financování organizace s ohledem na ekonomické dopady navrhovaných 
opatření s výhledem na 5 let, v max. rozsahu 4 stran formátu A4

• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového 

řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude 
zahrnuta mezi přihlášky uchazečů na pozici ředitelky/ředitele Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Přihlášku 
k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Přihlášku je nutné doručit v písemné podobě a tak, aby ji 
vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 27. 2. 2023 do 12.00 hodin. Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Muzeum 
Vysočiny Třebíč – výběrové řízení ředitelka/ředitel – neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude 
brán zřetel. Vyhlašovatel si vyhrazuje v rámci realizace výběrového řízení právo provést psychologické testování.
Kontaktní osoba pro případné další informace:
Pavla Bőhmová, DiS., odd. kultury, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tel. 564 602 295,  
e-mail: bohmova.p@kr-vysocina.cz

Od začátku letošního roku jsou 
brány Muzea Vysočiny v Jihlavě 
pro veřejnost uzavřené. Důvodem 
jsou práce v interiérech muzea 
a modernizace expozic. 
„Některé expozice projdou 

pouze drobnou inovací, ale na-
příklad část věnující se historii 
bude kompletně přestavěna. Na 
návštěvníky čeká hned několik 
novinek a překvapení,“ uvedl 

náměstek hejtmana pro oblast 
kultury a cestovního ruchu Roman 
Fabeš (STAN+SNK ED). Na nové 
expozice se lidé budou moci přijít 

podívat na podzim letošního roku. 
Muzeum už v loňském roce dostalo 
novou fasádu, kterou letos doplní 
jak nové výkladce, tak upravené 
expozice. Celkové náklady na mo-
dernizaci vyjdou na 33 milionů ko-
run, z 85 procent by ji měla pokrýt 
dotace z programu Integrované 
plány rozvoje území Ministerstva 
pro místní rozvoj.
 JANA KODYSOVÁ

Jedna z posledních výstav v Muzeu Vysočiny v Jihlavě před uzavřením byla Photographia Natura. Ukazovala snímky amatérských fotografů. FOTO: LIBOR BLAŽEK

Celkové náklady  
na modernizaci expozic  
dosáhnou 33 milionů korun

i

NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ 2.— 5. 3. 2023

2. 3.   ČTVRTEK
16:10  SPRINT MUŽI - 10 km
3. 3.   PÁTEK
16:10  SPRINT ŽEN - 7,5 km
4. 3.   SOBOTA
13:50  STÍHACÍ ZÁVOD MUŽI - 12,5 km
15:45  STÍHACÍ ZÁVOD ŽENY - 10 km
5. 3.   NEDĚLE
11:30  SMÍŠENÉ ŠTAFETY – MIXY
15:15  SMÍŠENÉ ŠTAFETY DVOJIC – SINGLY

SVĚTOVÝ POHÁR V BIATLONU

www.biathlonNMNM.cz
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