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Obec Vepříkov je
vesnicí Vysočiny 2018

STRANA 2
Prázdninový provoz
krajských nemocnic

ÚVODNÍ SLOVO

Léto pro rodiny
a seniory

Pavel Franěk,
náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast
sociálních věcí (ANO 2011)

STRANA 4
Zahrady Vysočiny
se otevřely lidem

video na

STRANA 8
Obrazem: Proletí 100letí

Do regionu
přijela Vláda ČR
V pondělí 28. května navštívil
předseda vlády Andrej Babiš a někteří členové vlády Kraj Vysočina.
S vedením kraje jednali především
o kvalitě pitné vody, ochraně vodních zdrojů a problémech se suchem včetně dopadů na zemědělství. Dalšími tématy byla doprava,
konkrétně nový dopravní terminál
v Jihlavě a rozvoj jihlavského letiště, nebo financování sociálních
služeb, dostavba 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany nebo nedostatek zdravotnického personálu a zubařů nejen ve venkovských
aglomeracích.
EVA FRUHWIRTOVÁ

novinykrajevysocina.cz

❚ Vepříkov se může pochlubit krásnou přírodou i aktivními obyvateli. 

Malá obec Vepříkov
na Havlíčkobrodsku
se zhruba 350 obyvateli se stala pro rok
2018 Vesnicí roku Kraje
Vysočina.
„Vepříkov je příkladnou obcí, která se dlouhodobě rozvíjí po všech stránkách, žije bohatým spolkovým a kulturním životem. Místním občanům gratuluji k titulu a ostatním letošním
přihlášeným obcím musím poděkovat za skvělou práci a za odvahu, se kterou se do soutěže nebály přihlásit,“ zhodnotil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Vepříkov

má na svém kontě z minulosti dvě modré stuhy za společenský život a další čtyři ocenění
za rozvoj a péči o venkovské dědictví. Titul obec roku si Vepříkov právem zaslouží. Občané
udržují lidové tradice prostřednictvím mnoha spolků i jednotlivců ze svých řad. Vedení obce má jasnou koncepci svého
rozvoje, zejména v kvalitní práci s mládeží. Inspirací pro ostatní obce je také v příkladné péči
o zeleň a životní prostředí.
Slavnostní předání titulu Vesnice roku Kraje Vysočina se
uskuteční 3. srpna přímo v obci.
Celostátní kolo soutěže je
v plánu na první zářijový týden. Vítěz letošního ročníku
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bude vyhlášen 15. září v Luhačovicích. Loňským držitelem
prestižního titulu se stala obec
Heřmanov z našeho kraje. Ta
reprezentuje Českou republiku
v evropském kole soutěže Vesnice roku.

O Evropskou cenu obnovy
vesnice bojuje Heřmanov
V konkurenci dalších dvaadvaceti vesnic z devíti různých států bojuje Heřmanov, vítěz celorepublikové soutěže Vesnice roku 2017, o Evropskou cenu obnovy vesnice. „Každý
úspěch obcí z Vysočiny je zároveň úspěchem regionu. Energie a elán, se kterými Heřmanov celý rok titul prožívá, jsou

Piknik v parku!

Proletí
100letí
Stoletá
republika?

Nepůjde to
bez publika!

Oslavte s námi 100 let republiky na akcích:
18. 8. Třebíč – Slavnosti tří kápí
7. 9. Havlíčkův Brod – Dny evropského dědictví
15. 9. Jihlava – Velká oslava 100 let republiky

info www.kr-vysocina.cz

obdivuhodné,“ říká náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal (STAN + SNK ED).
Do Heřmanova zavítala v půlce června mezinárodní komise, aby na vlastní kůži okusila život pravé české vesnice.
Heřmanovští pro ně připravili ukázky tradic a obnovených
zvyků, práci s dětmi, spolupráci s místními zemědělskými firmami. Nechyběla ochutnávka tradičních pochutin i nápojů
a také připomínka historie obce
s důrazem na 100. výročí založení Československé republiky.
Rozhodnutí o evropském titulu
padne koncem června.

EVA FRUHWIRTOVÁ

Během slavnostního otevření
dalšího Family Pointu na Vysočině, pořadí již devátého, které
se uskutečnilo 15. června v Pelhřimově, jsem si uvědomil, že
o prorodinnou politiku jde nejenom Kraji Vysočina, ale i jednotlivým obcím v našem kraji.
Bez nich by to nešlo. Jsem potěšen, že i města, ale i malé obce, berou rodinnou a seniorskou
politiku jako důležitou součást
dobrého a příjemného života
rodin a seniorů v daném místě.
Podpora služeb a aktivit pro rodiny a seniory patří mezi naše
priority a rádi bychom v tomto
úsilí podpořili i jednotlivé obce. A to jak metodicky, tak i finančně. Opět na druhou polovinu roku připravujeme dotační
program, prostřednictvím kterého mohou obce realizovat své
prorodinné a seniorské aktivity.
A za sebe mohu slíbit, že je
v jejich úsilí nenecháme rozhodně osamoceny. Pro nadcházející období se chystáme realizovat celou řadu aktivit, které by rodinám a seniorům měly zpříjemnit léto. Dovolím si
zmínit šnůru Letních dovádění s Vysočinou, zábavných odpolední pro celou rodinu, která
odstartuje 8. června a postupně
zavítá do osmi obcí v kraji. Připravena je i Letní škola seniorů,
která nabídne zajímavý program seniorům celkem v deseti
obcích. Aktualizovány jsou pro
vás na léto i Katalogy poskytovatelů slev pro držitele Rodinných a Senior pasů, jež vám
určitě pomohou ušetřit nemalé peníze ve vašich rozpočtech.
Novinkou v našich aktivitách
je Letní tábor pro seniory, který máme obsazený do posledního místa.
Určitě se během léta máte
na co těšit, sledujte nás na facebookových stránkách Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina, kde vás budeme o všem
informovat.
Přeji krásné léto plné sluníčka a rodinné pohody.

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj
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Partneři
z regionů jednali
na Vysočině
Kraj Vysočina, který letos
předsedá Evropskému regionu
Dunaj-Vltava (ERDV), hostil
na konci května setkání politického Presidia ERDV. Za přítomnosti hejtmana kraje Jiřího
Běhounka (nez. za ČSSD) jednali vrcholní političtí představitelé sedmi partnerských regionů o budoucích nosných tématech ERDV a nastavení další
činnosti tohoto uskupení. Pozornost bude zaměřena na posílení společného hospodářského prostoru a aktivit ERDV pro
mladé a starší obyvatele. „Nyní
pracujeme na přípravě konkrétních projektů a aktivit, které se
budou věnovat vzdělávání, a to
jak v rámci jazykové výuky, tak
odborné specializace, služeb pro
seniory, služeb na venkově a také cestovnímu ruchu,“ shrnul
náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Pavel Pacal (STAN
+ SNK ED). Na závěr setkání
představilo vysočinské předsednictvo výstupy plnění akčního
plánu, který je zaměřený na komunitně vedený místní rozvoj.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Mezinárodní konference
o sociálních službách na Vysočině
Ve druhé polovině
května hostila Vysočina
zástupce z celé České
republiky na zámku
Valeč, kde se konala
mezinárodní konference s názvem Sociální
služby v roce 2018 aneb
Uvědomujeme si změny
v sociálních službách
kolem nás? Konference
přivítala téměř 80
účastníků a uskutečnila se pod záštitou
náměstka hejtmana
Kraje Vysočina Pavla
Fraňka (ANO 2011).
Účastníci diskutovali nad veřejnou podporou z pohledu obcí,
měst a krajů, seznámili se s legislativními změnami v sociálních službách a také si vyslechli
záměry ministerstva práce a sociálních věcí, které se týkají právě sociálních služeb. Mezi vystupujícími byly ředitelky slovenského a polského Domova

❚ Pracovníci v sociálních službách se sjeli na dvoudenní konferenci do Valče.

sociálních služeb. Transformace sociálních služeb na Vysočině představila Hana Šeráková, ředitelka Domova bez zámku
v Náměšti nad Oslavou. Na řadu
se dostalo také obecné nařízení

o ochraně osobních údajů známé
pod zkratkou GDPR. „Účastníci
si z konference odnesli zajímavé
poznatky a měli příležitost k navázání dalších kontaktů. Považuji za důležité, aby se pracovníci
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z oblasti sociálních služeb setkávali, předávali si své zkušenosti
a také se mohli vzájemně inspirovat,“ zhodnotil náměstek Pavel
Franěk. 
EVA FRUHWIRTOVÁ

Záchranáři, policisté, hasiči a další hrdinové
z Vysočiny převzali ocenění
Profesionální výkony
a osobní podíl na budování Integrovaného
záchranného systému
Kraje Vysočina ocenil
v závěru května hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek.
Na jevišti Horáckého divadla Jihlava vyzdvihl záchranáře, policisty i hasiče a pět záslužných medailí předal také civilistům, kteří statečně pomohli zachránit cizí
lidské životy. „Každý den se setkáváme s tím, že členové IZS Kraje
Vysočina prokazují mimořádné

❚ Radka Špringerová a Vít Kaňkovský společně loni v červnu zachránili život 24letého motocyklisty
FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
v Třešti.

Krajské nemocnice se chystají
na prázdninový provoz
Období letních prázdnin a čerpání řádných
dovolených je důvodem,
proč některé ambulance
a lůžková oddělení
pěti krajských nemocnic mohou změnit svou
obvyklou ordinační
dobu nebo omezit svůj
provoz.

návštěvou specialisty ověřili jeho dostupnost,“ upozorňuje ředitelka Nemocnice Třebíč Eva
Tomášová. Podobná situace
je i v Novém Městě na Moravě, kde plánují na 14 dní, respektive na týden, uzavřít lůžková oddělení ortopedie, urologie, respektive onkologie.

„Většinou týdenní uzavření čeká například i ambulance ORL
nebo dětskou neurologii,“ doplňuje mluvčí Tamara Pecková Homolová. Také v Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově počítají se změnami v provozu.
„Pacienti se nemusí obávat, že
by se v nemocnicích nedočkali

ošetření. V Havlíčkově Brodě
bude fungovat Emergency nebo
lékařská pohotovostní služba
a v Pelhřimově se mohou lidé
obrátit na lékaře chirurgických
nebo interních oborů – také jejich ambulance fungují nepřetržitě,“ uvedla na závěr Petra
Černo, mluvčí obou nemocnic.
Přehled všech změn najdou
pacienti na stránkách krajských
nemocnic.


V Nemocnici Jihlava se omezení dotkne několika pracovišť.
„V některých ambulancích se
nebude možné objednat ke konkrétnímu lékaři a například nutriční poradna bude zavřená
úplně. S omezením počítáme
i v případě plánovaných zákroků,“ informovala mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová. V Třebíči souhrn všech
prázdninových změn připravují
a v posledním červnovém týdnu ho zveřejní na webu v sekci
aktuality. „Pacientům doporučujeme, aby si před plánovanou
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Občanské
poradny pomohou
dlužníkům
Kraj Vysočina alespoň podle aplikace Mapa exekucí patří k druhému nejméně zasaženému kraji v exekucích. I přesto se v našem kraji s tímto problémem potýká bezmála 25 tisíc lidí, tedy
téměř 6 % obyvatel Vysočiny,
kteří na začátku třeba jen nezaplatili pokutu za černou jízdu,
ztratili práci nebo se rozvedli.
Co je méně příjemné, jsme třetím nejhorším českým regionem v průměrně vymáhané jistině, která na jednu osobu dosahuje skoro 320 tisíc korun, a lidé se
u nás často potýkají s vícečetnými exekucemi. Není výjimkou,
že řeší devět, ale například i dvacet exekucí na svou osobu, které
na Vysočině vede sedm exekutorů. Mnoho dlužníků chce proto
podat návrh na povolení oddlužení, například formou osobního
bankrotu. Pro tyto případy platí
několik zásadních pravidel v čele s informací, že dlužník sám
nemůže podat insolvenční návrh. „Od července minulého roku je nutné zvolit si prostředníka
– právníka, notáře nebo exekutora. Další možností je akreditovaná právnická osoba, která poskytuje služby bezplatně. Na Vysočině se jedná například o občanské poradny, které působí
v každém okresním městě, ať už
samostatně, nebo pod oblastními
charitami,“ radí náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Franěk (ANO 2011), kam
se mohou lidé v podobně složité situaci obrátit. Právě v občanských poradnách pracovníci bezplatně poradí, jak postupovat, jaká jsou pravidla a případná rizika. „Dlužník musí
být schopný zaplatit minimálně
30 % dluhu nezajištěným věřitelům za dobu pěti let. Dále je
nutné si uvědomit, že zajištění
věřitelé většinou požadují zpeněžení zástavy – hrozí tak ztráta bydlení,“ přibližuje na závěr
zásadní záležitosti Karel Křivánek, ředitel Občanské poradny Jihlava, z. s., kde stejně jako v Třebíči, Žďáru nad Sázavou, Havlíčkově Brodě nebo
Pelhřimově řeší dluhovou problematiku.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Vysočina na Czech
Street Party v Bruselu

❚ Na stánku Vysočiny si mohli návštěvníci pochutnat na regionálních poFOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
travinách.
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Nemocnice Havlíčkův Brod
www.onhb.cz
Nemocnice Jihlava		
www.nemji.cz
Nemocnice Nové Město
na Moravě
www.nnm.cz
Nemocnice Pelhřimov
www.hospital-pe.cz
❚ Změny se dotknou především specializovaných ambulancí. Akutní péči
FOTO: MONIKA ZACHRLOVÁ
budou nemocnice zajišťovat 24 hodin denně.

pracovní nasazení, jsou hrdinové
všedních dní a za jejich celoživotní úsilí, rozvoj složek, ale také například za sportovní úspěchy jim
patří velký dík,“ nechal se slyšet hejtman Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD) s tím, že úcta pak patří neprofesionálům, kteří, ať už při
dopravních nehodách, nebo při jiných situacích, zachovali chladnou hlavu a zachránili to nejcennější – lidský život.
Kraj Vysočina uděluje Záslužné medaile od roku 2008. A dosud ho obdrželo 249 osob. Přehled letošních oceněných najdete
na webu krajských novin www.
novinykrajevysocina.cz.
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Nemocnice Třebíč
www.nem-tr.cz

Jedna z největších českých akcí v zahraničí oživila přesně v polovině června ulici Caroly v Bruselu. Kraj Vysočina
na jednom z nejlepších letních
festivalů v hlavním městě Belgie rozhodně nesměl chybět.
Prostřednictvím svého zastoupení v Bruselu se podílel na přípravě a organizaci festivalu a zajistil originální program s cílem
pozvat na Vysočinu a představit její specifika. „Pro návštěvníky jsme připravili fotokoutek
s pozvánkou na prosincový světový pohár v biatlonu v Novém

Městě na Moravě. Navíc jsme
přivezli regionální potraviny
– sýry, uzeniny, marcipánové
brambůrky z Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův
Brod nebo medovinu,“ uvedl
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) s tím,
že úspěch zaznamenal i tradiční
krajský maskot – Zajíc a hry pro
děti na dětském stánku. Početné
publikum pak přilákalo vystoupení hudebních skupin – Lenka
Dusilová solo nebo skupina Čechomor.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Lesy v kraji i nadále trápí kůrovec
V lesích Vysočiny se
v posledních letech
zabydlel kůrovec více,
než je zdrávo. Ke svému
rozmnožování má totiž
téměř ideální podmínky.
„Nadprůměrné teploty, nedostatek srážek nebo brzký nástup
jara, respektive léta – to jsou
hlavní důvody současné kůrovcové kalamity, se kterou se
lesníci nejen na Vysočině potýkají,“ upozorňuje Jiří Bartoš
z Oddělení lesního hospodářství a myslivosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. Lesy Vysočiny tvoří až příliš vysoké procento smrků, kterým dlouhodobé oteplování nesvědčí, což je
třeba brát při zalesňování v úvahu. „Právě na podporu vzniku druhově pestřejších a celkově stabilnějších lesů se zaměřují projednávané nové dotace
Kraje Vysočina s názvem Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na hospodaření v lesích. S jejich podobou se lze seznámit
na webových stránkách kraje,“
informuje radní Kraje Vysočina
pro oblast lesního hospodářství
Martin Hyský (ČSSD) a doplňuje, že dále je možné využívat

Pravidla pro úspěšný
boj proti kůrovci

 Čistota lesa po zimě – nejlépe do konce března je
nutné zpracovat veškerou problematickou hmotu – vývraty, zlomy, hmotu
s přezimujícím kůrovcem.
Platí, že pokácení a ponechání kulatiny na místě nebo na okraji lesa nic neřeší. Kůrovec dokončí svůj vývoj a rozlétne se do okolních lesů.
N
 apadené dřevo, pokud není možné ho včas zpracovat, např. pořezem, je třeba odkornit, nebo chemicky asanovat. Odkorňování už není účinné, pokud je
kůrovec pod kůrou ve stádiu světlého nebo tmavého
brouka. V tomto případě už
musí nastoupit chemie.

❚ Stromů postižených kůrovcem stále přibývá. Nebezpečnému hmyzu pomáhá teplé počasí.
FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ


dotace do lesů ministerstva zemědělství podle nařízení vlády č.30/2014 Sb., které Krajský
úřad Kraje Vysočina, Odbor

životního prostředí a zemědělství, administruje. V těchto,
ale i dalších otázkách ohledně
hospodaření v lese, je třeba se

obracet na příslušného odborného lesního hospodáře a aktivně se zapojit do boje proti kůrovci.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

K
 ácet a zpracovávat stromy, které už kůrovec opustil, je naprosto zbytečné.
Místo nich je třeba se zaměřit na ty stromy, často okolní, které právě tento
nebezpečný hmyz ničí, tedy kde pracuje pod kůrou –
a to bez ohledu na to, zda
ještě mají zelenou korunu.

Trendy a dopady Průmyslu 4.0
řešili odborníci na Technickém fóru
Zástupci vysokých, středních
i základních škol z regionu se
setkali na začátku června s klíčovými zaměstnavateli i hosty
z ministerstva školství a hospodářské komory na čtvrtém
ročníku odborné konference
Technické fórum Kraje Vysočina.
Velká část firem z regionu
spolupracuje se školami. Nejčastěji nabízejí školám praxi, a to i jako součást výuky.
„Velkou výhodou našeho regionu je ochota firem i profesních organizací spolupracovat
s Krajem Vysočina na popularizačních originálních projektech zvyšujících zájem budoucích studentů o vybrané obory,“ pochvaluje si radní pro
školství Jana Fialová (ČSSD)

Příklady a návody,
které inspirují ostatní

❚ Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu s viceprezidentem Hospodářské komory ČR Michalem Šteflem na Technickém
fóru Kraje Vysočina věnovaném Hi-tech technologiím. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

a dodává, že některé z aktivit
Kraje Vysočina se v původní
podobě nebo mírně upravené

ujaly i v jiných krajích a pomáhají se získáváním zájmu
studentů.

V rámci sdílení příkladů a návodů dobré praxe představila společnosti B:Tech Havlíčků Brod, držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2017,
projekt vyhledávání, výchovy a především udržení si klíčových zaměstnanců. Vedení středních škol představilo
výsledky projektů svých studentů zaměřených na elektromobilitu, rozvoj IT nebo inovátorství, žáci ZŠ Rošického
Jihlava prezentovali výsledky
nového projektu těžícího z popularity stavebnice Lego určeného pro základní školy podpořeného společností Bosch
Diesel Jihlava.

Odborné předměty budou
moci vyučovat lidé bez
pedagogického vzdělání
Rozvoj moderních technologií má v současné době dopad
na zájem firem o IT odborníky, jejich výchovu však komplikuje nedostatek kvalifikovaných lidí připravených budoucí IT generaci vychovávat. To
by se mohlo podle ředitele odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy na ministerstvu školství Petra Bannerta
v budoucnu změnit. V procesu
příprav je zmírnění podmínek,
za kterých budou moci odborné předměty a praxi vyučovat
odborníci – lidé bez pedagogického vzdělání.

EVA FRUHWIRTOVÁ

Stavbou roku je Pavilon chirurgických
oborů třebíčské nemocnice

Významná krajská stavba – nový
Pavilon chirurgických oborů
Nemocnice Třebíč se od června
pyšní titulem Stavba roku.

Rozhodla o tom komise krajské soutěže Stavba roku Kraje Vysočina 2017,
která stejným titulem ocenila i rekonstrukci Staré radnice v Havlíčkově Brodě a za Stavbu Kraje Vysočina pro rok 2017 zvolila obnovu secesní vily Marie Karas v blízkosti centra Jihlavy. Předání cen se uskutečnilo
ve druhé polovině června v Kině Vysočina ve Žďáru nad Sázavou a moderování slavnostního večera se ujal režisér
a herec Jakub Kohák.
Do letošního 16. ročníku soutěže,
který zorganizoval Spolek Stavba Vysočiny spolu s Krajem Vysočina a dalšími partnery, se přihlásilo devět majitelů výjimečných staveb. Vítězná obnova vily Marie Karas nakonec získala

❚ Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (uprostřed) ve společnosti oceněného stavitele Martina
FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
Podzimka a moderátora večera Jakuba Koháka.

i cenu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího
Běhounka. „Ojedinělá secesní budova
dostala nový kabát, ovšem s plným respektováním historických prvků a detailů. Jen více takových obnov v Kraji
Vysočina,“ nechal se slyšet hejtman Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD).
To loni dokončený Pavilon chirurgických oborů krajské Nemocnice Třebíč získal uznání za dokonalé začlenění
do nemocničního areálu i za kvalitní dispoziční uspořádání. „Stavba, kterou jsme
financovali kompletně z krajského rozpočtu, splňuje veškeré přísné požadavky
na zajištění kvalitní péče o pacienty,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast majetku Martin Kukla (ANO 2011).
Čestné uznání letošního ročníku soutěže patří nové hale výrobce autodílů
Cooper-Standard, kterou firma postavila
minulý rok v Bystřici nad Pernštejnem,
a veřejnost hlasovala pro rekonstrukci
Staré radnice v Havlíčkově Brodě.
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Stipendia pro sestry
Od září mohou studenti a studentky pomaturitních nelékařských zdravotnických oborů
akreditovaných MŠMT opět požádat Kraj Vysočina o třicetitisícové studijní stipendium. Žádost musí být doplněna o návrh
smlouvy o poskytnutí stipendia
a o uzavření budoucí pracovní smlouvy s vybranou nemocnicí zřizovanou Krajem Vysočina, kde bude student po skončení studia stejný počet let, jako příjemce stipendia, pracovat.
Sídlo školy, ani bydliště studenta nebo studentky nehraje roli.
„Od ledna se o stipendium přihlásilo šest studentů. Ti budou
mít po zaslání potvrzení o trvání
podmínek stanovených pro poskytnutí stipendia nárok na stipendium od Kraje Vysočina
na další akademický rok,“ říká
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví
Vladimír Novotný (ČSSD).
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Prázdninová
otevírací doba
v krajské knihovně

Krajská knihovna Vysočiny
v Havlíčkově Brodě upozorňuje
čtenáře na změnu otevírací doby
o letních prázdninách. Oddělení
pro dospělé a m-centrum budou
mít pondělky otevřené od 9:00
do 19:00 a zbylé pracovní dny
budou zavírat o dvě hodiny dříve, tj. v 17:00. „Dětské oddělení,
oddělení specializovaných služeb a studovna budou čtenářům
k dispozici v pondělí od 9:00
do 18:00 a další pracovní dny
od 9:00 do 16:00,“ doplnila ředitelka krajské knihovny Jitka Hladíková. Víkendy o letních prázdninách bude mít knihovna zavřeno, stejně jako ve dnech státních
svátků – 5. a 6. července. Detaily
ke změnám a otevírací dobu poboček krajské knihovny najdete
na webu www.kkvysociny.cz.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Rekonstrukce
mostu uzavřela
silnici z Hořepníku
na Pacov
Na kompletní uzavírku mostu mezi obcemi Březina a Samšín na Pelhřimovsku narazí řidiči od počátku června až do konce října letošního roku. Práce
v rámci krajského projektu zajistí zvýšení zatížitelnosti mostu,
prodlouží jeho životnost a odvedou vodu, a to nejen z mostu, ale
i z předmostí.
Důvodem rekonstrukce je fakt,
že most byl ve špatném technickém stavu. „Pracovníci vítězného dodavatele proto ubourají parapety mostu, odbourají a odtěží všechny konstrukční vrstvy až
na horní povrch kamenné klenby
a následně upraví i přilehlý úsek
komunikace,“ sdělil radní Kraje
Vysočina pro oblast dopravy Jan
Hyliš (ČSSD).
Celkové náklady projektu
Kraj Vysočina odhaduje na 19
milionů korun. „Projekt II/129
Březina-most ev. č. 129 je součástí Integrovaného regionálního
operačního programu. Předpokládáme, že evropské prostředky pokryjí bezmála 80 % kalkulovaných nákladů,“ informoval na závěr náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku
Martin Kukla (ANO 2011).
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AKTUALITY, NÁZORY ZASTUPITELŮ

Populismus jako pojítko
Čeněk Jůzl,
zastupitel
Kraje Vysočina
(KDU-ČSL)
Populismus je mocný fenomén a tentokrát se v něm spojila ČSSD a ANO s komunisty v tažení za zdanění náhrad
církvi. Přestože všichni vědí,
že to přes ústavní (či evropský) soud nemůže projít. U komunistů je důvod jasný: trvalý
nenávistný třídní boj, který je
v rozporu s působením církví.
U ANO a ČSSD je to čistě snaha být ve vládě, a tak kalkulují
i s hlasy této ateistické společnosti. Podle toho také ta společnost vypadá. Opět se v ní
oživuje představa tlustých prelátů, kteří si za ty peníze koupí
drahé jídlo, luxusní auta a prsteny. Přitom náhrady postupně

umožní církvi odluku od státu. A část náhrad církvi umožní pečovat o cenné stavby,
kvůli kterým k nám jezdí turisté. I ti, kdo nechodí do kostela, často cítí, že kostely, kláštery a další objekty jsou historickým dědictvím předků, součástí naší země a nás samých.
A spojují se v úsilí o jejich záchranu. V Havlíčkově Brodě je
takovým příkladem kostel svaté Kateřiny a fara, v okolí významná trojice Podlipnických
kostelů v Loukově, Řečici
a Dolním Městě, klášter Želiv
a další. Věřím, že takové úsilí bude dál lidi spojovat a bude důkazem, že naše společnost není zaměřená jen na majetek. Bohužel u části politiků
tomu tak není a kvůli populismu a vyvolávané závisti jsou
schopni zbořit už jednou dojednané dohody.

O naši budoucnost se nebojím
Miloš Vystrčil,
zastupitel
Kraje Vysočina
a senátor (ODS)
V červnu se děje spousta věcí. Mimo jiné se také deváťáci loučí se svojí základkou, učni skládají učňovské zkoušky
a jsou povyšováni na tovaryše,
maturanti maturují, vysokoškoláci skládají zkoušky a zároveň tak trochu všichni již myslí na prázdniny.
Červen zkrátka není jenom
měsícem s nejdelšími dny v roce, ale je také měsícem, ve kterém škola a s ní spojené zážitky
dostávají často až slavnostní význam a děti nebo studenti školou povinní mají možnost ukázat, co se naučili.
A tak máme možnost blíže nahlédnout do života našich škol, abychom zjistili, že
na školách byrokracie zase přibylo a že například ministerstvem školství řízený organizátor státních maturitních zkoušek
CERMAT určitě nepracuje bez
chyb a způsobil nejednu vrásku
studentům, učitelům i rodičům.

Také ale máme možnost vidět,
že vybavení škol se rok od roku
zlepšuje a modernizuje. A nemám
na mysli jenom počítače a interaktivní tabule, ale také třeba vybavení toalet nebo tělocvičny.
Logicky se tedy nabízí otázka a co žáci a studenti, jak je to
s nimi? Vlivem demografického
vývoje je jich méně a ve spojení
s možností svobodné volby učňovského nebo studijního oboru nám někdy chybí žáci profesí, které bychom velmi potřebovali.
Když si v hlavě rychle promítnu film vlastních školních let,
tak mi připadá, že dnešní mládež
zvládá věci, které my jsme nedokázali. Naši mladí následovníci
se zpravidla rychle v problému
orientují, nebojí se cestovat a jazykově jsou na tom také většinou lépe, než jsme byli my. Mají samozřejmě také nedostatky,
například nebývají příliš vděční
a spoustu věcí si zvykli brát jako
samozřejmost.
Přesto, když se s nimi bavím,
tak vlastně nejsou jiní, než jsme
byli my. A tak si dovolím optimisticky zakončit tím, že napíši, že
se o naši budoucnost nebojím.

Ach, ta voda
Josef
Zahradníček,
zastupitel
Kraje Vysočina
(KSČM)
V poslední době je jistě jedním
z nejvíce sledovaných a skloňovaných témat voda. Ještě v dubnu a začátkem května hrozilo
nejen naší vlasti, ale i dalším
sousedním zemím katastrofální sucho. Hlavně vodohospodářům, ale i některým starostům,
kteří zodpovídají za dodávku
pitné vody občanům, stále přibývá vrásek na čele. Rapidně ubývá nejen množství vody
v řekách, přehradách a vodních
nádržích, ale také podzemní vody ve studních a vrtech. Občany, kteří otočí kohoutkem, a voda jim teče, problém nezajímá.
Oni platí, tak ať se odpovědní
starají. A co se stane, když voda
nepoteče? Kde se stala chyba?
Zaspal „pan stát“ při privatizacích Vodárenských společností? Že nejsou peníze na údržbu stávajících vodovodních sítí
a na další rozvoj vodárenských
soustav? Co na to „strategický“
partner, který si mne spokojeně ruce z bezpracného zisku?
Někde se stala chyba a na dané
otázky a nápravu budeme jistě
čekat několik dlouhých let.

Že je situace velice složitá
a vážná, jsme se mohli přesvědčit při nedávném výjezdním zasedání vlády v našem kraji a jejich starost především o dodávku kvalitní pitné vody z Želivské
přehrady v Kraji Vysočina, pro
hlavní město Prahu a Středočeský kraj. Vím, že se o daném problému jedná již několik let, ale
bez výrazného pokroku. Co se
změní k lepšímu pro Kraj Vysočina a naše spoluobčany po uvedené návštěvě, to asi nikdo nedokáže odhadnout. Je nutné situaci neustále sledovat a být připraveni, aby užitek ve zlepšení
dodávek kvalitní pitné vody byl
také pro náš kraj a jeho občany.
Velice smutné jsou pohledy
na lesní, především smrkové
a borové porosty a vlastníkům
lesních pozemků zůstávají oči
pro pláč. Proklínají letitý nedostatek vláhy a marný boj s kůrovcem. Ptají se, kde se stala chyba a kdo za to zodpovídá
a co bude dál? Ale odpovědí se
také jen tak nedočkají.
Politickou reprezentaci nejen našeho kraje čeká nelehký
úkol. Hospodaření s vodou začíná být více politika a politici
musí rozhodnout. Zájmy různých lobbistických skupin musí jít stranou. Věřte, Vážení čtenáři, že vím, o čem píši.
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Kraj Vysočina zjednodušuje
svou dotační politiku
Po měsících příprav, ladění
a konzultací je na světě nová dotační politika Kraje Vysočina.
Zatímco v předchozích letech
bylo možné žádat o krajské dotace, granty prostřednictvím Fondu Vysočiny, Pravidel kraje nebo
podle Zásad zastupitelstva, od roku 2019 bude žadatelům k dispozici veškerá systémová krajská finanční podpora jednotně pouze
prostřednictvím Fondu Vysočiny.

„Výhodou bude dopředu avizovaná výše celkové krajské podpory, navíc zveřejněná už v prosinci předchozího roku, jednotné
formuláře a návyk žadatelů na jejich strukturu, zjednodušení dokládání povinných informací vázaných na platnou legislativu nebo nově také možnost vyzvat
žadatele k doplnění žádosti,“ popisuje nový stav náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast

regionálního rozvoje Pavel Pacal
(STAN + SNK ED).
Nově bude na prosincovém
jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina schválena celková alokace pro programy Fondu Vysočiny a současně bude také schválen kompletní seznam grantů pro následující rok – název
programu, podporované aktivity, výše celkové podpory, termín
vyhlášení. V roce 2019 je Kraj

Vysočina připraven mezi žadatele rozdělit ze svých daňových
příjmů až 5,5 %. Pokud jde o budoucí podporovaná témata, bude
pozornost krajské samosprávy
více směřována podle Pavla Pacala na podporu nástrojů řešících
nedostatek vody v krajině, zachování služeb na venkově a také rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.
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Vysočina se pyšní skutky roku
i kulturními počiny 2017
Kovaný šnek i jeřabina jsou
ve správných rukách. Na začátku
června si je jejich noví majitelé
převzali ve slavnostnostních prostorách zámku v Kamenici nad
Lipou. Krajské ankety Skutek roku 2017 a Zlatá jeřabina – Ceny
Kraje Vysočina za kulturní počin
roku 2017 hledaly oblíbenou kulturní akci, příkladnou obnovu památkových objektů, ale také dobrovolné skutky jednotlivců i zajímavé projekty právnických osob.
„Jsem velmi rád, že se obě tyto
aktivity v průběhu let propojily. Nejen ocenění mají příležitost
se osobně potkat a při diskuzích
po slavnostní části programu se
vzájemně obohatit,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Jedním z oceněných Skutků roku 2017 je z oblasti Volný čas dětí a mládeže Lenka Pospíchalová,

náměstkyně hejtmana pro oblast
kultury Jany Fischerové (ODS):
„Chtěli jsme ocenit významný
přínos v oblasti hmotného kulturního
dědictví a nakonec zvolili
á
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❚ Z rukou náměstkyně Jany Fischerové přebírá ocenění SkuTradiční ankety
tek roku 2017 za projekt Pletená stezka předsedkyně spolku
vyhlašuje Kraj Vysočina něFOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
Epigram (Motanice) Michaela Krpálková.
kolik let. Zlatá jeřabina – Ceny
která dlouhá léta vede dětské rády hrají a oceněním je účast di- Kraje Vysočina za kulturní poochotníky v Radostíně. „Ak- váků i velký potlesk,“ prohlásila čin roku slaví letos 14 let od svétuálně pracujeme se všemi 15 dět- Lenka Pospíchalová.
ho vzniku a Skutek roku 2017
Letošní novinkou v anketě byl devátým ročníkem ankety.
mi z obce ve věku od čtyř do patnácti let. Rády chodí na zkoušky, Zlatá jeřabina bylo Čestné uznání 
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Lidé obdivovali krásu vysočinských zahrad
Druhý červnový
víkend patřil nejen
na Vysočině všem obdivovatelům přírodních
zahrad, parků a další
zeleně. Akce Víkend
otevřených zahrad
zpřístupnila často i soukromé zahrady, kam se
veřejnost jinak nemůže
podívat, a zaplnila je
kulturním nebo průvodcovským programem.
Do akce se zapojilo 27 zahrad
a přírodních prostranství, z toho
hned několik krajských příspěvkových organizací. „Domov pro
seniory ve Ždírci u Jihlavy zorganizoval ukázky canisterapie a hrály se ruské kuželky nebo pétanque. V zámeckém parku u Domova důchodců v Proseči u Pošné se recitovala poezie
a hrála hudba. Své brány otevřelo i Arboretum SOŠ a SOU Třešť
a hrad Kámen připravil komentované prohlídky parkem nebo
výstavu historických fotografií

❚ Zahrada u Mahlerovy vily v Havlíčkově Brodě je přírodní oázou uprostřed města. 

parku,“ uvedl hned několik příkladů radní Kraje Vysočina pro
oblast životního prostředí Martin Hyský (ČSSD).
Rada Kraje Vysočina navíc
letošní ročník akce podpořila 20 tisíci korunami, které nezisková organizace Chaloupky

FOTO: LIBOR BLAŽEK

o. p. s. vynaložila na propagaci celé akce i certifikovaných
Ukázkových přírodních zahrad.
Ty představuje přeshraniční
projekt s názvem GrünRaum,
na kterém se mimo jiné podílí krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism. „Na webu

projektu
www.dozahrad.cz
najdete přehled zapojených zahrad, kam stojí za to vyrazit, nasát kouzlo přírody nebo třeba jen
relaxovat,“ přiblížila na závěr
náměstkyně hejtmana pro oblast
cestovního ruchu Jana Fischerová (ODS).
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třídami navíc nebývají značeny a běžně se o ně nezajímáme, takže cyklisté pod vlivem
by běžně „zabloudili“ i na silnice vyšších tříd. A za třetí by
se novelou vytvořila privilegovaná třída cyklistů. Proč jim
má projít to, za co řidič babety
nebo traktorista zaplatí tisícové pokuty?
Dále si také všímám, že při
dnešní hustotě provozu je cyklista rizikem sám o sobě,

i střízlivý. A to opět říkám
s ohledem na náš kraj, kde
jsou silnice III. tříd často úzké a nepřehledné a rovinatých
cyklostezek tu moc není. Proti novele jsou i lékaři a vnímám i argument, že když cyklista ztratí kontrolu nad kolem,
může zabít i dospělého chodce, natož dítě. Ale nedělám si
iluze, že by tento návrh nakonec v národě milovníků piva
neprošel.

Půl promile pro cyklisty?
František
Bradáč,
zastupitel Kraje
Vysočina a senátor (KDU-ČSL)
Jsem si vědom, že toto téma rozděluje veřejnost. Přesto jsem se v Senátu vyjádřil
proti tomu, aby cyklisté na cyklostezkách a silnicích nižších tříd mohli vypít půl promile (dvě piva). Za prvé to

nepřispěje k větší bezpečnosti silničního provozu. A to
zvlášť v situaci, kdy alkohol
hraje roli v třetině nehod zaviněných cyklisty. Za druhé se
má pití povolit na silnicích III.
tříd a místních komunikacích.
Přitom silnice III. třídy tvoří – zvlášť u nás na Vysočině
– podstatný podíl silniční sítě
a do místních komunikací spadá řada frekventovaných ulic
ve městech. Přechody mezi

5|
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Trojlístek – centrum pro děti
a rodinu v Kamenici nad Lipou
Dříve Dětský domov
Kamenice nad Lipou,
dnes Trojlístek - centrum pro děti a rodinu.
„Nový název jsme
vybrali záměrně,
a to na základě
transformace systému péče o ohrožené
děti a v návaznosti
na novelu zákona o sociálně právní ochraně
dětí,” vysvětluje ředitelka Jana Fárová.
Pracovníci Trojlístku pomáhají dětem v ohrožení a poskytují neodkladnou péči 24 hodin denně. Přijímají děti různého věku, prioritou jsou sourozenecké skupiny dětí, aby
nemuselo dojít k jejich rozdělení. Fungují také jako dětský
domov pro děti od narození

❚ Centrum Trojlístek pořádá pro děti tábory, rekreace a nejrůznější akFOTO: ARCHIV TROJLÍSTKU
tivity zaměřené na komplexní rozvoj. 

zpravidla do tří let věku, jejichž duševní a tělesný vývoj
je ohrožen nebo narušen ze
zdravotních a sociálních důvodů a jimž nelze zajistit řádnou

péči v rodinném prostředí.
Stejnou péči poskytují i starším dětem. Třetí oblastí jejich
působnosti je podpora náhradní
rodinné péče. „V rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí
jsme získali pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, poskytování výchovné a poradenské činnosti osobě
pečující při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče,” popisuje ředitelka Jana Fárová.

Do školky i do školy
chodí děti přímo
v Kamenici nad Lipou

❚ K létu patří sjíždění řek. A děti si to každoročně náramně užívají.
FOTO: ARCHIV TROJLÍSTKU


O děti pečuje dvacet osm pracovníků, z toho patnáct odborných pracovníků v přímé péči.
V bytových jednotkách, které
fungují na principu rodinných
buněk, se jeden zaměstnanec
stará o čtyři až pět dětí. Dělají

maximum pro to, aby dětem
přiblížili život v rodině. Proto dbají o stabilizaci ošetřujícího personálu na jedné rodinné
buňce. Děti předškolního věku
chodí do místní mateřské školy a jsou začleněny mezi děti
z běžného rodinného prostředí.
Díky tomu, že jsou ve školce
i speciální třídy, mohou ji navštěvovat i děti s různým zdravotním a tělesným postižením.
„Do mateřské školy pravidelně
dochází dvanáct dětí z našeho
zařízení. Účastní se všech nabízených programů, jako jsou
plavání, bruslení a pohádková
představení,“ přibližuje ředitelka Trojlístku. Školáci navštěvují základní školu také přímo
v Kamenici nad Lipou a vedle výuky mají možnost výběru zájmových kroužků.

Volný čas není nuda
Trojlístek pro děti pravidelně organizuje zimní rekreace
v Krkonoších včetně lyžařské
výuky a v létě prázdninové pobyty se zážitkovými aktivitami, jako jsou jízda na koních,
paintball, sjíždění řeky, lukostřelba i horolezecká stěna. Během celého roku se děti účastní divadelních představení, pohádkových lesů, dětských karnevalů, vánočních tvoření,
jezdí do rodinného parku Robinson do Jihlavy a také do kina. Setkávají se i s dětmi z jiných dětských domovů.

EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Socha Karla Havlíčka Borovského dohlíží na město stále.
FOTO: MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD


Strážný Karel Havlíček
Borovský nad městem
Mnoho let se v tehdejším Německém Brodě, dnes Havlíčkově, mluvilo o pořízení sochy Karla Havlíčka Borovského
a o tom, kde ji ve městě umístit. Do dění se aktivně zapojili absolventi místního gymnázia
včetně známého malíře a brodského rodáka Otakara Štáfla,
kteří založili Spolek pro postavení pomníku a oslovili známého pražského sochaře Bohumila Kafku. Ten od začátku počítal
s tím, že své místo najde socha
právě v parku. Zajímavostí je,

V příštím čísle představíme
Zdravotnickou záchrannou službu
Kraje Vysočina.

KŘÍŽOVKA O CENY
❚ Slavnostní odhalení v roce 1924.


FOTO: SOKA HAVLÍČKŮV BROD

FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Nejvyšším vrcholem Kraje Vysočina, Jihlavských vrchů a současně celé Českomoravské vrchoviny je vrch Javořice (837 m n. m.). Leží asi 10 km severozápadně od Telče a přibližně stejně daleko severovýchodně od Studené. Vrcholek je ukryt v rozlehlém komplexu jehličnatých lesů, z něhož ční stožár televizního vysílače vysoký 166 metrů. Na jižním svahu necelý jeden km pod vrcholkem je výhledová plošina s výhledy k Telči. Asi 500 m pod vrcholem Javořice je na severozápadním svahu odpočinkové místo (znění v tajence).

že sochař nejprve musel vypátrat, jakou postavu Karel Havlíček měl, tehdy byl totiž známý
pouze profil jeho obličeje. Bronzový, čtyři metry vysoký Havlíček ulitý z hlavní rakouských
děl, byl nakonec slavnostně odhalen v neděli 14. září 1924, a to
nejen za účasti svého autora, ale
celé řady osobností tehdejšího
kulturního a veřejného života.
Pomník v Německém Brodě
přečkal pohnutou dobu Mnichova i první roky okupace, až v červenci 1943 německá okupační
správa rozhodla o jeho demontáži a následném roztavení. Nakonec se sochu, s pomocí Otakara Štáfla a Berty Kafkové, manželky tehdy už zesnulého autora sochy, podařilo ukrýt. V létě
roku 1946 se do přejmenovaného Havlíčkova Brodu vrátila a za účasti prezidenta Edvarda
Beneše byla po druhé ve své historii slavnostně odhalena. Další
sochy Karla Havlíčka Borovského najdeme například v Havlíčkově Borové nebo v Prostějově.
Od roku 1911 mají Havlíčkovu
sochu i krajané v Chicagu.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Grilované brambory plněné
sýrem a slaninou
Léto je tady a s ním i stále
oblíbenější grilování nejrůznějších pochoutek. Na tu naši nám budou stačit brambory
z Vysočiny, anglická slanina
a sýr. Tak neváhejte a připravte si na zahrádce jednoduchou,
ale přitom chutnou večeři.

Suroviny:

Tajenku křížovky zasílejte do 22. srpna včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenkyNKV@regvyd.cz. Jména tří vylosovaných
luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny. Znění tajenky z minulého čísla: Karlovo náměstí. Vylosovaní výherci:
Zdeňka Rousková, Lucie Součková a Jaromír Čejka. Blahopřejeme!
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, email, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících
s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

 600 g brambor
 150 g sýru čedar
 150 g slaniny
 50 g másla
 sůl, pepř, tymián nebo další bylinky dle chuti

Postup:

Brambory ve slupce omyjeme
a povaříme deset minut v mírně

osolené vodě. Po uvaření je osušíme a poté nakrojíme tak, aby
vznikly plátky, ale brambory se
nerozpadly. Slaninu i sýr si nakrájíme na menší plátky a vkládáme do zářezů. Následně naplněné brambory rozložíme
na gril (můžeme dát i do trouby), poklademe je plátky másla,
osolíme, opepříme a grilujeme
nebo pečeme do zlatova (ve vyhřáté troubě na 180 °C přibližně
10 až 15 minut). Tymián a další
bylinky dle chuti omyjeme, jejich lístky brambory posypeme
a nakonec vše dopečeme. Podávat je můžeme například s bylinkovým dipem.
Dobrou chuť!

MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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PRODÁVÁME kabely, vodiče, vypínače a zásuvky, rozvaděče, jističe,
osvětlení, ventilátory, kabelové žlaby, přepěťové ochrany, …
DÁLE NABÍZÍME spojovací materiál, kotevní techniku,
kartáčnické výrobky, elektrické ruční nářadí Narex, Dewalt, …
Prodej technických plynů + propan butan.
Balonky + foukání balónků heliem.

/&+7:½½³,7"-*5"
/&+½³3½³7Â#ē3
/&+-&1½³$&/:

KONTAKTNÍ ÚDAJE: Na Bělidle 5646/5a, Jihlava

E-mail: velkobchodji@elpe.cz, Tel.: 725 74 71 44
Otevírací doba: po–pá: 7:00–16:00
KOVOVÝROBA
NOVÝ RYCHNOV

Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.

Přijme zaměstnance na pozici

Obrataň 148, 394 12 Obrataň

GALVANIZÉR

Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:
› studium pro asistenta pedagoga
› studium pedagogiky volného času
› studium pedagogiky
- učitel odborných předmětů
- učitel praktického vyučování
- učitel odborného výcviku
- učitel uměleckých odborných předmětů
- učitel jazykových škol
Webové stránky:
www.sspobratan.cz
E-mail: sekretariat@sspobratan.cz

 702 076 909, 724 268 963

Požadujeme:
min. SOU – strojírenského nebo chemického zaměření,
spolehlivost, výborný zdravotní stav
Nástup možný ihned.

ELEKTRO-BICYKL.CZ... pohyb v každém věku
nové zboží
 záruka 24 měsíců
 servisní zázemí
 snadné ovládání
 řízení bez ŘP
 nabíjení z běžné zásuvky
 nízké provozní náklady

SLEVA 40 %
SELVO 3500

Motor: 48 ccm

21 990,-

19 500,00 Kč
CRUSSIS E - CITY 1.5
Motor: 250 W
Dojezd: až 120 km
Nosnost: 120 kg

22 890 Kč

Motor: 500W/48V
Dojezd: až 40 km
Nosnost: 140 kg

+ koš zdarma

Bultaco Brinco R
Výkon: 2 kW
Dojezd: až 100 km
Rychlost: 60 Km/h

58 316,-

Adove s.r.o., Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Dolní 227 – ulička
| infolinka: 737 007 875 | www.elektrokola-skutry.cz | Doprava a předvedení zdarma – Vysočina
PROČ MY? ZKUŠEBNÍ JÍZDY, ŠIROKÝ VÝBĚR, S VÁMI JIŽ 8 SEZON, PŮJČOVNA ELEKTROKOL

5 x 5 cm
32,70 Kč
41 Kč
49 Kč
52,50 Kč
58 Kč
65 Kč

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
pro naši prodejnu v Jihlavě hledáme
Odborného prodejce elektro

cena
17,60 Kč
20 Kč
21,70 Kč
22,85 Kč
30,30 Kč

Popis pozice:
• plnění cílů prodejny,
• účast na zaškolování personálu,
• objednávání a prezentace výrobků dle firemních
zásad,
• příjem zboží,
• přímý prodej a vše co s ním souvisí.

napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659
www.prodej-pletiva.cz

NEŘEŠTE
PŘECHOD
NEŘEŠTE PŘECHOD
NA
NADVB-T2
DVB-T2
NAMONTUJEME
NAMONTUJEME
VÁM SATELIT
VÁM
SATELIT
na 2 televize
s 2 přijímači

Hledáme prodavačku
oříšků a sušených
plodů do
OC City Park Jihlava!

ZA 300,naJEN
2 TV
JENKč!
ZA 300 Kč!
využijte SATELITNÍ DOTACE

tel.:
527
899
tel.:+420
+420 778
778 527
899

www.SATELITNIDOTACE.cz
www.SATELITNIDOTACE.cz

 12hodinové směny
 Práce s váhou a PC

Koupím moto

 Prodej nebalených potravin

československé
výroby

 Samostatná a nenáročná práce

Koupím
Stadion – Jawetta – Pařez – československé
Pionýr
– Jawamoto
– CZ
…atd.,
výroby:
v původním nálezovém stavu:
koroze,
nekompletní,
Koupím
moto
– Jawetta
– Pařez – Pionýr
popřípadě pouze Stadion
díly k těmto
motocyklům.
Jawa – CZ …atd,
československé
v původním nálezovém stavu:
Děkuji za nabídku.
Tel:nekompletní,
775
623popřípadě
723
koroze,
výroby:
pouze díly k těmto motocyklům.

RV1801436/07

RV1801444/01

RV1801449/01

 Nástupní hrubá mzda 17000–18000 Kč

Abyste byli úspěšní, měl/a byste
splňovat tyto požadavky:
• zkušenosti z oblasti elektro sortimentu výhodou,
• praxe z přímého jednání se zákazníky,
• profesionalita, zodpovědnost, příjemné vystupování,
• svědomitost a důslednost,
• zájem o osobnostní rozvoj,
• trestní bezúhonnost.
Nabízíme Vám:
• moderně zařízené prostory a vstřícný kolektiv,
• pečlivé zaučení,
• možnost práce na plný nebo zkrácený
pracovní úvazek,
• zaměstnanecké slevy, stravenky a další výhody.
Připojte se k nám!
Zašlete nám svůj strukturovaný životopis
buď poštou na adresu:
K+B Elektro expert, Romana Havelky 5508
(areál Kaufland), 586 01 Jihlava
nebo e-mailem: jihlava@expert.cz
Kontaktní osoba:
Pavlína Červenková, vedoucí prodejny,
tel.: 567 217 277

 Smlouva na HPP na dobu neurčitou

Pro více info volejte: 739 469 061
nebo Praha@vesela-veverka.cz

Ing. Zuzana Bielová, e-mail: zuzana.bielova@hranipex.com,
mobil:725 432 094, telefon: 565 501 258, Hranipex a. s.,
J. Rýznerové 97, Komorovice, 396 01 Humpolec

TV • GSM •HIFI •ELEKTRO •PC •FOTO

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

140 900 Kč

34 990 Kč

Každý, kdo umí vzít za práci a dokáže své schopnosti, má u nás šanci na další
osobní i profesní růst. Líbí se Vám naše nabídka? Pokud ano, ozvěte se nám.

RV1801428/01

43 990 Kč

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška
velikost ok – 6 x 6 cm
100 cm
29 kč
125 cm
37 kč
150 cm
45 kč
160 cm
48 kč
175 cm
52 kč
200 cm
59 kč
Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Odběr po celých rolích 50m.
Výška
průměr drátu/počet drátů
100 cm
1,6/2/11
125 cm
1,6/2/13
150 cm
1,6/2/14
160 cm
1,6/2/15
160 cm
1,6/2/23

CHAMP 50

RV1801166/01

73 316,-

Bližší informace na tel.: 724 766 203 – Jiří Holan

Podrobnosti ohledně pracovní náplně u každé pozice najdete na našem webu:
www.hranipex.cz v záložce Kariéra uvidíte všechny potřebné informace.

PLETIVO

Elektrické vozíky pro seniory a nejen pro ně – s námi již 9 sezon


Nabízíme benefity:
příspěvek na stravu, na dojíždění,
vánoční odměnu,
na životní pojištění, 5 týdnů dovolené,
stabilní práce na HPP

dobrá rada, dobrá cena...

Děkuji za nabídku.
Tel: 775
623 723 –
Stadion
– Jawetta
Uzávěrka příštího čísla je 14. června a distribuce plánovaná od 25. června. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery:
– Pionýr –
Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174Pařez
407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

Jawa – CZ …atd,
v původním
nálezovém stavu:
koroze, nekompletní,

RV1801466/01

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
Výuka probíhá 1 víkend do měsíce

Za Vaši pečlivou a dobře odvedenou práci Vám nabízíme:
 nadstandardní mzdové ohodnocení = nástup už od 18 720 Kč
 mzdu po zapracování až 30 385 Kč (v závislosti na pozici)
 příplatek za nepřetržitý provoz 15 Kč za každou odpracovanou
hodinu
 po zaučení čtvrtletní prémie
 odměny za efektivní využívání fondu pracovní doby
 příspěvek na penzijní připojištění ve výši 3% z hrubé mzdy
 dovolenou navíc a příspěvek na obědy ve výši 30 Kč
 pěkné, čisté a moderní pracovní prostředí
 Hranipex znamená jistotu a stabilitu pro Vaši budoucnost!

Pracovní náplň:
práce s chemickými látkami,
obsluha galvanických linek, perchlorolového
adsorbéru, neutralizační stanice, apod.

RV1801027/03

✓ Podnikání (stačí mít výuční list)
2 leté zkrácené studium:

Je Vám blízká práce ve výrobě či na skladě a považujete se za manuálně
zručného člověka? Rádi za sebou na konci pracovního dne vidíte
hmatatelné výsledky? Pokud ano, pak Vás rádi přivítáme v našem kolektivu.

RV1801440/02

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
✓ Sociální činnost
✓ Ekonomika a podnikání
2 leté nástavbové studium:

RV1800739/02

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

Motor: 800W/24V
Dojezd: až 45 km
Nosnost: 130 kg

Jednička na českém trhu a významný evropský hráč v
segmentu nábytkových hran, lepidel a čističů,
hledá nové kolegy do výroby.

RV1801076/01

RV1702025/13

#SOP#3*-"4 5SBĦPW UFM
#SOP#3*-"4 4PDIPSPWBUFM

RV1702090/03

www.elpe.cz


+JIMBWB#3*-"4 4S [O  QBUSP UFM

SELVO 4800

|6

7|

INZERCE

ČERVEN 2018

Kostelecké uzeniny a.s. – výrobní potravinářská společnost
se sídlem v Kostelci u Jihlavy, hledá pro posílení svého týmu
vhodného kandidáta/tku na pozici:

MISTR VÝROBY nebo BALIČKY MASA

Požadujeme:
• SOU nebo SŠ vzdělání potravinářského
směru
• min 2 roky praxe na obdobné pozici
• znalost masa, technologie zpracování
masa, základní druhy strojů a zařízení
v potravinářském průmyslu
• pečlivost, řídící a organizační schopnosti,
zodpovědnost, samostatnost

• znalost práce na PC
• výhodou: znalost systémů kvality: HACCP, ISO 9001, BRC, IFS

Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti
• dobré finanční ohodnocení
• zaměstnanecké výhody (25 dnů dovolené,
zaměstnanecké balíčky, závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění,
pružnou pracovní dobu, průběžné vzdělávání v oboru, Cafeterie)

RV1801451/01

V případě zájmu zasílejte svůj strukturovaný životopis na e-mail:
personalni@ku.cz (tel.: +420 567 577 062, tel: +420 606 772 903),
případně je k dispozici dotazník na
www.kosteleckeuzeniny.cz/volna-pracovni-mista.html
nebo na vrátnici naší firmy.

RV1801441/01

• vedení a řízení pracovního kolektivu
na svěřeném středisku masné výroby nebo
baličky masa
• vedení a řízení výrobního úseku
• dozor a zodpovědnost za dodržování norem a technologické kázně na středisku
• vedení potřebné evidenci

RV1801423/01

Náplň práce:

Uzávěrka příštího čísla je 16. srpna a distribuce plánovaná od 27. srpna. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery:
Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

REGION

Klimatour

Pozvání na velkolepé stoleté oslavy Proletí 100letí
se odehrála v Pelhřimově a ve Žďáře nad Sázavou
video na
novinykrajevysocina.cz

FOTO: 2X LIBOR BLAŽEK

Žáci z Osové Bítýšky si v krajském finále Dopravní soutěže mladých cyklistů vedli nejlépe. Družstva si poradila se zadáním úkolů v pěti soutěžních disciplínách
na výbornou. Své znalosti a dovednosti předvedli při jízdě po dopravním hřišti, při testech z pravidel silničního provozu, jízdě zručnosti, při práci s mapou a v poskytování první pomoci. Vítězové
postupují do republikového finále v Brně, které se koná koncem
června. Kraj Vysočina i v letošním roce poskytl třem nejlepším
družstvům finanční prémii. „Vítěz vyhrává pro svoji školu 25 000
korun, druzí mají 15 000 korun
a za třetí místo dostanou soutěžící
10 000 korun,“ upřesnil Jan Hyliš
(ČSSD), radní pro oblast dopravy
a silničního hospodářství. Navíc
dívka a chlapec z každé kategorie,
kteří nasbírali nejméně trestných
bodů, si domů odvezli nové horské
kolo. Letos se nejlépe dařilo Radce
Váchové a Matouši Drlíčkovi mezi mladšími a Monice Havlátové
a Vojtěchu Kotěrovi ve starší kategorii. „Výkon Vojty byl naprosto excelentní, protože v náročném
klání nasbíral pouze dvoubodovou penalizaci,“ pochválila cyklistu radní pro oblast školství Jana Fialová (ČSSD). 
EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Osmičky jsou pro naši historii typické, proto kola číslovku připomínají. Poprvé se roztočila v Pelhřimově.

❚ Akrobatické show nechyběly velkolepé pyrotechnické efekty nebo největší česká vlajka.

❚ Ve Žďáře nas Sázavou se zvalo na stoleté oslavy u příležitosti Dne Žďáru o druhém červnovém víkendu.

❚ Akrobatická show se ze Žďáru přesune 18. srpna do Třebíče na Slavnosti tří kápí.
Biatlon letni MS A4 911900374 press.pdf

V polovině června projela Vysočinou ekologická cyklojízda Klimatour 2018. Stovky dětí
ze základních a mateřských škol
v Okříškách, Starči, Želetavě,
Lesonicích, Jakubově u Moravských Budějovic a z Šebkovic si
užily preventivně-osvětový program plný her, poučného povídání a skvělé zábavy. Akce Klimatour je inspirována modelem
z Rakouska. Peloton projíždějící krajinou spojuje jednotlivé
obce, propaguje zdravý životní
styl nebo vůli k zachování dobrého klimatu i sousedskou sounáležitost.
JITKA SVATOŠOVÁ

Omluva
Redakce měsíčníku Kraj Vysočina se omlouvá za neúmyslné
zaměnění fotografií v minulém
vydání na straně IV u příspěvku
Vysoká podpora sociálních služeb.
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V krajské soutěži
mladých cyklistů
bodovala družstva
z Osové Bítýšky

ČERVEN 2018

Světoví bikeři měřili síly
ve Vysočina Areně
Že má Vysočina někdy až celosvětový dosah, dokazují především významné kulturní i sportovní akce. Jednou z nich je už
tradiční květnový Světový pohár horských kol ve Vysočina
Areně v Novém Městě na Moravě, který letos oživil Novoměstsko v závěru května.
Třídenní program odstartovala nová disciplína – short track
– závod elitních jezdců na 25
minut. V novince světového
poháru zvítězili Dánka Annika
Langvad, která ovládla i elitní
soutěž, a Novozélanďan Samuel Gaze. Velkou radost českým
fanouškům pak udělala Jitka
Škatnitzlová, která desetikolový souboj dokončila na 14. pozici. Sobotní závod cross country mužů do 23 let zvládl nejlépe rumunský biker Vlad Dascalu a ženám ve stejné věkové
kategorii dominovala Švýcarka
Sina Freiová. Až cílová rovinka

1

14.06.18

16:05

NOVÉ MĚSTO

NA MORAVĚ

22.— 26. 8. 2018

IBU SUMMER BIATHLON WCH

MISTROVSTVÍ SVĚTA
V BIATLONU
NA KOLEČKOVÝCH LYŽÍCH
❚ Na 30 tisíc diváků fandilo 460 závodníkům ze 44 zemí světa.
FOTO: JAROSLAV LOSKOT


ve spurtu rozhodla o tom, že
z vítězství v elitní kategorii
mužů se radoval Švýcar Nino
Schurter, který na české půdě
zvítězil už po šesté. Devátým
místem se před tisícovkami fanoušků blýskl Jaroslav Kulhavý
a nejlepší Češky – Karla Štěpánová a Jitka Škatnitzlová – dojely těsně za sebou na 27. a 28.
místě.

Vysočina Arena v Novém
Městě na Moravě se připravuje
na další celosvětově významné
podniky, které Kraj Vysočina
finančně podporuje. V termínu
od 21. do 26. srpna bude hostit
Mistrovství světa v letním biatlonu a v prosinci letošního roku III. kolo Světového poháru
sezóny 2018/2019.


PÁTEK 24. 8.
MIXOVÁ ŠTAFETA
SOBOTA 25. 8.
SPRINT
NEDĚLE 26. 8.
STÍHACÍ ZÁVOD
VSTUP ZDARMA
ČASY STARTŮ A VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.VYSOCINA-ARENA.CZ

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Kam v létě za zábavou i za sportem na Vysočině
5.–6. července

Dřevořezání

Třešť, www.trest.cz

11.–15. července

Hračkobraní (festival hraček)

Kamenice nad Lipou, www.hrackobrani.cz

14.–15. července

Víkendový festival Food Fest

zámek ve Světlé nad Sázavou, www.zameksvetla.cz

20. a 27. července

Pohádkové noční prohlídky zámku

Žirovnice, www.zirovnice.cz

28. července

Draci v Telči (závod dračích lodí)

Štěpnický rybník pod zámkem, Telč, www.dragonboard.cz

4.–5. srpna

Kámenské hradohraní

hrad Kámen, www.hradkamen.cz

10.–12. srpna

Hrotovická pouť

Hrotovice, www.hrotovice.cz

17.–19. srpna

Slavnosti tří kápí

Podzámecká niva Třebíč, www.tkl-trebic.cz

17.–18. srpna

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Jak to bylo za Masaryka

Telč, náměstí Zachariáše z Hradce, www.telc.eu

21.–26. srpen

Mistrovství světa v letním biatlonu

Vysočina Arena, Nové Město na Moravě, www.vysocinaarena.cz

25. srpna

Rodinný den s HARIBO

Šiklův mlýn, www.sikland.cz

1.-2. září

Historické slavnosti na téma První republika

Velké Meziříčí, zámek, www.muzeumvm.cz

7.–9. září

Mrkvancová pouť

Polná, www.mesto-polna.cz

9. září

Jihlavský půlmaraton

Jihlava, www.jihlavskypulmaraton.cz

15. září

Velká oslava 100 let republiky Proletí 100letí

Jihlava, Masarykovo náměstí, www.kr-vysocina.cz

✁

