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Barevné Vánoce zavoněly úřadem
STRANA 2
Kraj Vysočina má
rozpočet na rok 2019

STRANA 3
Havlíčkův Brod hostil
Malou knihovnickou slavnost

video na
novinykrajevysocina.cz

❚ Atmosféru Barevných Vánoc si užil i náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla.

STRANA 8
Velký přehled vánočních
a novoročních akcí v našem kraji

Na Silvestra bude mít
krajský úřad zavřeno
V pondělí 31. prosince 2018
všechny pracoviště Krajského
úřadu Kraje Vysočina omezí svůj
provoz. Pracovníci všech odborů
budou veřejnosti opět k dispozici ve středu 2. ledna 2019, a to
v obvyklých úředních časech.
„Důvodem omezení je nezbytná kontrola a údržba informačních technologií, které vyžadují několikahodinovou odstávku serverů,“ vysvětlil ředitel
Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec s tím, že vedení Krajského úřadu Kraje Vysočina v této souvislosti žádá
veřejnost o vyřízení nezbytných
úředních kroků v jiných termínech a zároveň děkuje za pochopení.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ

OMLUVA

Se začátkem adventu pořádá Kraj Vysočina už tradiční a hojně navštěvovanou akci Barevné Vánoce.
V sídle Kraje Vysočina v Jihlavě tentokrát vystavovalo 60 partnerů, výrobky jejich klientů udělaly
radost více než dvěma a půl tisícům návštěvníků.
„Vysočina dokazuje, že je soudržná, a kromě práce umí i slavit, tak ať Vánoce všichni krásně oslaví a užijí si je stejně jako

tady ten dnešní den. Do nového
roku pak přeji samozřejmě zdraví, protože to je to nejdůležitější, od čeho se všechno ostatní
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odvíjí,“ nechal se slyšet hejtman
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD),
který stejně jako další členové
Rady Kraje Vysočina ozdobil
krajský vánoční strom jednou
z originálních ozdob.
Krajští radní se mimo jiného
svěřili, zda si dávají novoroční
předsevzetí a jak důsledně je plní. „Přiznám se, že si žádná předsevzetí nedávám, protože bych

měl následně problémy s jejich
plněním,“ prozradil náměstek
hejtmana pro sociální oblast Pavel Franěk (ANO 2011).
„Většinou si novoroční předsevzetí nedávám, a když už si ho
dám, pokud možno snadno dosažitelný cíl, abych pak neměl
depresi z toho, že se mi nepodařil naplnit,“ odpověděl na stejnou otázku radní pro životní
prostředí a zemědělství Martin
Hyský (ČSSD).
Jedinečné vánoční dárky, dekorace i vánoční pochoutky
včetně cukroví napekli, vyrobili a do krajského sídla přivezli pracovníci a klienti krajských domovů pro seniory,
dětských domovů, ale také studenti středních škol a další
spolupracující organizace. Nechyběly proutěné košíky, svíčky a výrobky ze dřeva i keramiky. Fronta se tradičně vytvářela u oblíbeného fotokoutku,
stejně jako u improvizované
kavárny Pohodička z Náměště nad Oslavou. Novinkou bylo pro letošek fotočíno – káva
s obrázkem na mléčné pěně.
Vánoční dárky tradičně a zdarma balili studenti Obchodní akademie a Hotelové školy
Třebíč.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Zájem o další kotlíkové dotace na Vysočině prověří internetový průzkum
V souvislosti s plánovanou třetí
vlnou kotlíkových dotací zahájil
Kraj Vysočina internetový průzkum zájmu o tento dotační titul.
Podle informací ministerstva životního prostředí by bylo možné
v regionu vyměnit ještě dalších
2 378 starých kotlů na pevná paliva za nové zdroje tepla. „Výzva
by byla bez možnosti dotování
kombinovaných kotlů spalujících
uhlí i biomasu, to znamená, že už
nebude možné dotovat výměnu
za žádné zařízení spalující uhlí.
Zájemců o tento způsob vytápění
jsme v minulosti podpořili zhruba 20 % z celkového počtu všech
žádostí, což je relativně vysoký počet, a může to mít významný vliv na zájem žadatelů,“ upozorňuje na zásadní očekávanou
změnu v případných kotlíkových

V minulém čísle jsme informovali o změnách ve vedení měst
a obcí v Kraji Vysočina po komunálních volbách. Nedopatřením jsme uvedli jméno bývalého starosty města Žďár nad Sázavou Zdeňka Navrátila. Právě
jeho letos po volbách vystřídal
kolega ze stejného hnutí Žďár –
živé město, Martin Mrkos. Tímto se omlouváme našim čtenářům i novému starostovi za mylnou informaci.
REDAKCE

dotacích náměstek hejtmana pro
oblast regionálního rozvoje Pavel
Pacal (STAN + SNK ED).
V prvním kole kotlíkových
dotací na Vysočině s příjmem
žádostí od ledna 2016 bylo
úspěšně zrealizováno a proplaceno 1 953 projektů, na které
byla vyplacena podpora 217,7
milionu korun a v následné doplňkové výzvě ještě dalších 243
za 29,2 milionu korun. Ve druhém kole vyhlášeném v roce
2017 bylo uzavřeno 2 423 smluv
na 241,4 milionu korun. Zatímco v prvním kole byly dotace vyčerpány během devíti dní,
ve druhé výzvě byly uspokojeny žádosti doručené k podpoře více než deset měsíců po vyhlášení. „Peníze určené pro druhé kolo kotlíkových dotací jsou

vyčerpány. Nyní je nutné počkat
na vyhlášení dalšího kola, předpokládáme, že to bude od druhé poloviny roku 2019,“ uzavírá náměstek Pavel Pacal.

Kraj může žádat o dotace
do konce března 2019
Ministerstvo životního prostředí
plánuje, že by kraje mohly žádat
o dotace na kotle do konce března příštího roku.
Výše dotace by měla zůstat
ve výši 95 až 120 tisíc korun
na jednu výměnu stávajícího
kotle za kondenzační plynový
kotel, kotel na biomasu s ruční
i automatickou podávkou paliva

nebo za tepelné čerpadlo. „Při
projednávání s ministerstvem
jsme trvali na zachování původních podmínek získání dotací,
tedy včetně stávající možnosti čerpat dotace na nové kombinované kotle na uhlí a biomasu
tak, aby se podmínky s ohledem
na termín uznatelnosti nákladů
neměnily, ale ministerští úředníci tuto připomínku neakceptovali,“ konstatoval náměstek Pavel Pacal.
Internetového
průzkumu,
který prověří zájem o kotlíkové dotace, se můžete zúčastnit
na webových stránkách Kraje
Vysočina.
EVA FRUHWIRTOVÁ

ÚVODNÍ SLOVO

Bilancování

Vladimír Novotný (ČSSD),
náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast
zdravotnictví
V závěru roku na nás doléhá atmosféra svátečních dnů a adventu. Využiji příležitost bilancovat
resort, který mám jako náměstek
hejtmana na starosti – zdravotnictví. Mohl bych mluvit o stamilionech, které jsme do zdravotnictví investovali, hodnotit stipendia a motivační náborové příspěvky, ale chci hlavně
chválit lidi, kteří o naše zdraví
každodenně pečují. Ve všech pěti krajských nemocnicích ošetří personál desítky tisíc lidí ročně. Přesná čísla budou k dispozici začátkem nového roku, ale
už teď je zřejmé, že počet ošetřených roste. Nejdůležitější je
pacient a jeho zdraví, což platí i pro lékařské pohotovosti. Ty
lidé využívají při běžných zdravotních obtížích a jejich fungování kraj dotuje ročně částkou 20 milionů korun. Osobně
mám s touto zdravotní službou
dobrou zkušenost, ale uvědomuji si, že její zajištění je komplikované a ze strany našich zdravotníků velmi náročné.
Přeji lékařům a dalším zdravotníkům z pohotovostí i pacientům oboustranné setkávání s mnoha ochotnými a laskavými lidmi. Pacientům vstřícné,
odborně zdatné a přátelské lékaře. Všem zdravotníkům mnoho pozitivní motivace pro jejich
práci. A na závěr samozřejmě
zdraví pro všechny občany kraje
a jejich blízké.

2019
Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví a úspěchů v novém roce

VYSOČINA on-line

Vám přejí zastupitelky a zastupitelé
Kraje Vysočina

www.facebook.com/
vysocinakraj

zima v okolí Šimanova
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Soutěž Zlatý erb 2019 hledá
nejlepší webové stránky Vysočiny
Kraj Vysočina ve
spolupráci se spolkem Český zavináč vyhlašuje krajské kolo 21. ročníku soutěže Zlatý
erb. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních
samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb.
„Smysl soutěže Zlatý erb však
spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale jejich webmasterům a provozovatelům také poskytuje užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování,“ uvedl
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD)
s tím, že Kraj Vysočina vyhlašuje navíc další kategorie – pro
všechna školská, sociální, zdravotní i kulturní zařízení z území kraje, a nechybí ani tradiční

kategorie pro Sbory dobrovolných
hasičů Kraje Vysočina. Přihlášku do
soutěže je možné
podat až do 18. ledna 2019.
Krajská odborná
porota začne webové stránky a elektronické služby
měst a obcí Vysočiny hodnotit
od 21. ledna a slavnostní vyhlášení krajského kola se uskuteční 11. března v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě. Správci těch
nejlepších webů a elektronických služeb postoupí do celostátního kola a zároveň získají
vstup zdarma na odbornou konferenci ISSS v Hradci Králové.
Propozice soutěže najdou zájemci na www.zlatyerb.cz nebo
v článku na www.novinykrajevysocina.cz.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Třebíčská stavebka má
novou jídelnu a centrum
obnovitelných energií
V rámci Dne stavebnictví a architektury třebíčská střední
škola stavební oslavila koncem listopadu své čtyřicátiny. Při této příležitosti otevřeli nový stravovací provoz za
18 milionů korun a moderní centrum obnovitelných energií za
7,5 milionu korun. Pořízení vybavení pro studium technologií využívajících různé zdroje
energie bylo možné díky evropské dotaci. Moderní pracoviště na třebíčské stavebce nabízí
práci s energií generovanou solárními fotovoltaickými panely, termickými panely nebo tepelným čerpadlem. Koncentrace technologií na školním pracovišti je v praxi neobvyklá,

neboť při vybavování běžné domácnosti je zvolena vždy pouze
jedna nebo kombinace dvou alternativ. „Supermoderní technologie budou sloužit čistě k výukovým účelům. Stavební škola
v Třebíči je druhá v kraji, která má centrum obnovitelných
energií. První jsme otevřeli ve
Žďáře nad Sázavou. Následovat
bude Jihlava,“ sdělila radní pro
oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová (ČSSD). Školu
si v den oslav mohla prohlédnout veřejnost, ale také její absolventi, kteří se při této příležitosti sešli. Slavnostní den završilo v nové jídelně divadelní
představení studentů a učitelů
Hurdiska.
EVA FRUHWIRTOVÁ

Zastupitelé schválili
rozpočet pro rok 2019
Celkový objem rozpočtu
je o 8 % vyšší oproti
schválenému rozpočtu
na rok 2018.
Školství a doprava jsou dvě největší rozpočtové kapitoly Kraje
Vysočina, do kterých Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo 5,67 miliardy korun (školství)
a 2 miliardy (doprava). Kraj Vysočina počítá pro příští rok s meziročním růstem celkových výdajů o osm procent na bezmála
11,6 miliardy korun.
Krajští zastupitelé odsouhlasili, že příjmová část rozpočtu
se posílí o 844 milionů korun
z krajského Fondu strategických rezerv. „Jde o částku, kterou budeme v příštím roce potřebovat na doplacení projektů
dotovaných evropskými fondy.
Peníze z EU mají pokrýt celou
řadu akcí, například stavbu obchvatů Jihlavy, Velkého Beranova nebo Nového Veselí,“ informoval náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla (ANO 2011).
Na investice z vlastních
zdrojů kraje, tedy kromě evropských projektů, se pro rok
2019 počítá se 770 miliony
korun. „Ty zajistí mimo jiného pokračování stavby krajské
knihovny v Havlíčkově Brodě

❚ Jednou z plánovaných položek rozpočtu na rok 2019 bude i modernizace posledních dvou úseků silnice II/602 z JihFOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
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Vánoční čas je čas dobrých skutků a sdílené
radosti. Vyberte si z projektů krajských nemocnic a pomozte zdravotníkům vybudovat příjemné
prostředí, ve kterém se pacienti budou uzdravovat
téměř sami.
Město na Moravě pokračuje ve veřejné sbírce, jejíž výtěžek využije na vybavení

dětského oddělení. „Samotnou
novostavbu v Novém Městě na
Moravě za více než 70 milionů
korun financujeme z krajského rozpočtu s podporou dotace od ministerstva životního
prostředí,“ připomněl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný
(ČSSD).

❚ Nové centrum obnovitelných zdrojů třebíčské stavebky si prohlédli
zprava Pavel Pacal a Jana Fialová, členové Rady Kraje Vysočina.
FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA


Dotační politika bude
od nového roku jednodušší
Na všechny otázky k nové
dotační politice odpoví konference, která se uskuteční
7. ledna v 10:30 hodin v budově B krajského úřadu v Jihlavě.
„Na konferenci budou přítomni
garanti jednotlivých programů,
kteří vám rádi zodpoví dotazy
k vašim připravovaným projektům. Přijďte s nimi podiskutovat ke kulatým stolům,“ zve
náměstek Pavel Pacal. První
dotační tituly na rok 2019 vyhlásilo prosincové zastupitelstvo kraje spolu s rozpočtem
kraje na rok 2019. Žadatelům
o dotace pomůže v lepší orientaci také nový vzhled dotačního webu.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Grantové programy Kraje Vysočina: www.fondvysociny.cz.

v rámci Fondu Vysočiny. Lze
předpokládat, že se rozpočet
na rok 2019 navýší o prostředky, které představují letošní
přebytek hospodaření. Kraj je
využije zejména na boj se suchem a kůrovcovou kalamitou
a dále na posílení kapitoly Doprava a Zdravotnictví.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Udělejte o Vánocích radost
pacientům krajských nemocnic
Nemocnice Jihlava přichází
s tradičním projektem Vánoční pokoj a Nemocnice Nové

Od roku 2019 dojde k zásadním
změnám v dotační politice Kraje Vysočina. Všechny pravidelné dotační tituly budou vyhlašovány jako programy Fondu Vysočiny. Programy tak budou mít
jednotný charakter výzev i stejný
formulář žádosti. V rámci fondu budou vyhlašovány i programy, kde bude nadále zachován
nesoutěžní charakter tak, jak byli žadatelé zvyklí, například Program obnovy venkova Vysočiny.
„Za změnami stojí jeden úmysl,
a to co nejvíce zpřehlednit celý
systém poskytování dotací pro
žadatele,“ vysvětluje náměstek
hejtmana Kraje Vysočina Pavel
Pacal (STAN + SNK ED), který
má v gesci regionální rozvoj.
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Bilance projektu Vánoční pokoj jihlavské nemocnice je prozatím pět opravených pokojů.
„Díky dárcům chceme i letos
pořídit zázemí v novém kabátě.
Letos by měli mít hezké Vánoce na rehabilitaci,“ uvedla mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová s tím, že princip
Vánočního pokoje je jednoduchý. Na stránkách www.nemji.
cz/vanocnipokoj si stačí vybrat
věc, na kterou chcete přispět.
Peníze na vybavení chtějí v nemocnici vybrat do Štědrého dne.
To Nemocnice Nové Město
na Moravě v první polovině letošního roku vyhlásila poprvé
ve své historii veřejnou sbírku. „Dary v kasičkách po celém regionu a na sbírkovém účtu už přesáhly milion korun.
Prostředky mimo jiné využijeme na hernu pro hospitalizované děti a další potřebné vybavení,“ informovala mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ
sbírkový účet pro
novoměstskou nemocnici:

❚ Posledním Vánočním pokojem byl v roce 2018 Chemostacionář pro onkologické pacienty. 

115-7096220287/0100
FOTO: MONIKA ZACHRLOVÁ

Kraj připravil nově stipendia pro hutníky, krejčí i skladníky
Kraj nabídne nově stipendia budoucím hutníkům, krejčím a skladníkům. Na odměnu
po skončení tříletého studia mají
při splnění určitých podmínek nárok všichni učni. „Důvodem této
změny je snaha vedení Kraje Vysočina o intenzivnější motivaci
mladých lidí ke studiu učebních
oborů. V současné době na naše stipendia dosáhne v průměru

třicet čtyři procent žáků ve středních školách v podporovaných
oborech,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová (ČSSD).
U vybraných učebních oborů, například pekař, kameník nebo zedník, došlo ke zvýšení měsíčního stipendia ze 700 na 1 000 korun. Další vybrané nematuritní
obory mohou žáci absolvovat se

stipendiem 700 a 400 korun měsíčně. „Tyto vybrané obory jsou
navíc v případě dobrých výsledků z teorie i praxe odměňovány
prospěchovým stipendiem 2 000
korun za pololetí,“ dodává radní
Jana Fialová.
Kraj Vysočina má ve schváleném rozpočtu na rok 2019 připraveny na výplatu krajských
stipendií tři miliony korun, tedy

částku stejnou jako letos. Podle
radní Jany Fialové má stipendijní podpora dlouhodobý příznivý
efekt. Krajské statistiky ukazují,
že počet žáků v oborech s možností získání stipendijní podpory vzrostl o 1 % oproti loňskému roku. Na krajská stipendia
dosáhnou nyní žáci celkem třiceti studijních oborů.


EVA FRUHWIRTOVÁ
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V Havlíčkově Brodě ocenili práci
neprofesionálních knihovníků Vysočiny

V Kraji
Vysočina
2
funguje 50
nálních
neprofesio
knihoven

Vodní záchranáři na Dalešické přehradě
budují stanici první pomoci
Na novou stanici první pomoci na Dalešické přehradě pošle
kraj 50 000 korun. Provozovat
ji bude Vodní záchranná služba
Českého červeného kříže Třebíč. Záchranáři už přes dvacet
let pomáhají na Dalešické přehradě lidem v nesnázích. Ročně zasahují u 250 až 300 různě
naléhavých případů nejen u přehrady, ale i v přilehlém kempu.
„Částka padesát tisíc korun má
pomoci s pořízením vybavení
nové stanice první pomoci, která se v současné době dostavuje právě na Dalešické přehradě,“ přiblížil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).
Vodní záchranáři využívají
stanici především v letní sezóně pro hlídkovou činnost, kterou poskytují zdarma na celé ploše přehrady, stále častěji

i v přilehlém kempu. Spolek má
aktuálně pět desítek dobrovolných členů, všichni dobrovolníci musí průběžně absolvovat
kurzy vodních záchranářů, lezectví, řízení motorových vodních plavidel. „Zásahů na přehradě v čase přibývá. Loni jsme
zasahovali při likvidaci požáru člunu. Nejčastěji pomáháme
ošetřovat lehká zranění typu odřeniny, štípnutí hmyzem s alergickou reakcí, ale i pořezání nebo úrazy kotníků,“ vyjmenovává předseda vodních záchranářů
Petr Němec.
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Třebíč je
jediná svého druhu na Vysočině. Hospodaří ročně s necelým
půlmilionem korun. Její činnost
podporují úřady i ministerstva
formou účelových dotací.


EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Krajská knihovna Vysočiny v závěru listopadu po sedmnácté ocenila neprofesionální knihovny Vysočiny. Malá knihovnická slavnost je
tradičním poděkováním za záslužnou práci knihovnic a knihovníků, kteří svůj volný čas věnují příznivcům literatury. Ke gratulantům se
přidala i náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury Jana Fischerová. Přehled oceněných knihoven najdete na webu krajFOTO: LIBOR BLAŽEK
ských novin www.novinykrajevysocina.cz.

Aktualizace sítě
sociálních služeb
Kraje Vysočina
Až do konce února 2019 přijímá
Kraj Vysočina žádosti o zařazení do Krajské sítě sociálních
služeb Kraje Vysočina. „Zájemci mohou podávat žádosti o zařazení nové sociální služby, případně o rozšíření kapacity sociální služby už zařazené v krajské síti. Podané žádosti budou
posouzeny dle platných zásad,
které jsou zveřejněny na webu
kraje,“ informoval náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast sociálních služeb Pavel
Franěk (ANO 2011). Podle náměstka Fraňka mají žadatelé
větší časový prostor pro zpracování svých žádostí a Kraj Vysočina větší prostor po předložení žádostí analyzovat dostupné
zdroje a potřebnost žádostí. Zařazení do krajské sítě sociálních
služeb je podmínkou pro financování sociálních služeb z dotace MPSV, případně z rozpočtu
kraje. V síti sociálních služeb je
ke konci roku 2018 celkem 275
sociálních služeb napříč Krajem
Vysočina.
JITKA SVATOŠOVÁ

Nejlépe na Vysočině třídí Bobrůvka,
Kožichovice, Dobronín a Velká Bíteš
Letošní ročník soutěže s názvem
My třídíme nejlépe zná své vítěze. V konkurenci nejmenších obcí zvítězila Bobrůvka, v kategorii obcí do 1 500 obyvatel Kožichovice, svou kategorii do 5 000
obyvatel
ovládl
Dobronín
a z měst nejlépe třídí Velká Bíteš.
Vítězové hlavní soutěže získali od kraje finanční dary

v hodnotě 360 tisíc korun. „Projekty kraje se od začátku zaměřují na technickou podporu třídění a na environmentální osvětu.
Cílem naší spolupráce je vytvářet optimální podmínky k rozvoji tříděného sběru v obcích
a městech a podporovat zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě,“ vysvětlil krajský

❚ Soutěž hodnotila data ze systému EKO-KOM v období od 1. října 2017
FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ
do 30. září 2018.

radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský (ČSSD).
Lidé z Vysočiny odpad třídí,
a proto Kraj Vysočina obhájil
za loňský rok druhé místo v pomyslném srovnání všech krajů
ČR v množství vytříděných odpadů na obyvatele za rok. „Navíc jsme na začátku prosince
získali ocenění Aktivní kraj –
ve sběru vysloužilého elektrozařízení,“ doplnil Martin Hyský.
Soutěž je výsledkem dlouhodobé spolupráce Kraje Vysočina s autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM a dále se společnostmi ASEKOL
a ELEKTROWIN, které zajišťují zpětný odběr vysloužilých
elektrozařízení. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Vítězové hlavní soutěže:
Bobrůvka

301 do 1 500
obyvatel
Kožichovice

1 501 do 5 000
obyvatel
Dobronín

nad 5 000 obyvatel
Velká Bíteš

2. místo

Lány

Pikárec

Černovice

Polná

3. místo

Tři Studně

Moravec

Žirovnice

Velké Meziříčí

počet obyvatel

do 300 obyvatel

1. místo

❚ Stávající záchranná stanice bude brzy minulostí. 

FOTO: PETR NĚMEC

Krajský úřad Vysočina obhájil
titul Úřad roku Půl na půl
Kraj Vysočina je lídrem mezi
kraji v tématu respektu k rovným příležitostem a slaďování osobního a pracovního života. Potvrdilo to jeho vítězství
v soutěži vyhlašované Ministerstvem vnitra ČR. Titul Úřad roku Půl na půl Vysočina obhájila
už po osmé v řadě.
S ohledem na zvyšující se konkurenci v sociálních přístupech
zaměstnavatelů k zaměstnancům je obhájení prvního místa
pro Vysočinu rok od roku těžší.
„Přesto jsme prokázali, že jsme

za poslední rok dosáhli dalšího
rozvoje aplikace tohoto tématu
v praxi a mohli jsme se pochlubit novými hmatatelnými přínosy našeho snažení. Mezi subjekty veřejné správy jsme nositeli
těch nejlepších praxí,“ pochvaluje si ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.
Soutěž Úřad roku Půl na půl
podporuje od roku 2007 zavádění politiky rovnosti žen a mužů
a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné
správy.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ

NOMINUJTE POČIN ROKU 2018 V ANKETÁCH ZLATÁ
JEŘABINA A SKUTEK ROKU
Kraj Vysočina již
po patnácté vyhlašuje
anketu Zlatá jeřabina
– Cena Kraje Vysočina
za kulturní počin roku
a po deváté anketu
Skutek roku. Cílem
anket je nalézt nejlepší
kulturní počiny, příkladné aktivity v oblasti
památkové péče
a dobrovolné skutky
a projekty vedoucí
k rozvoji regionu.
Příjem nominací do obou anket odstartuje společně 1. ledna

Více informací:

2019 a potrvá do 31. ledna 2019.
Nominovat může kdokoliv, a to
aktivitu, která proběhla v předešlém roce v Kraji Vysočina. Nominace je možná pomocí elektronického formuláře umístěného na webových stránkách
https://www.kr-vysocina.cz/pocinroku. Do Zlaté jeřabiny lze nominace kromě elektronického formuláře zaslat také poštou s označením „Zlatá jeřabina“ nebo na e-mail
zlatajerabina@kr-vysocina.cz.
V anketě Zlatá jeřabina
je možné nominovat do dvou

Bc. Iva Strnadová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
e-mail: strnadova.i@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260
Mgr. Eva Leligdonová, odbor regionálního rozvoje,
e-mail: leligdonova.e@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 559

kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Nominovat můžete kulturní akci, jako
jsou koncert, festival, divadelní
a hudební přehlídka, ediční počin, muzejní expozice apod. nebo příkladnou péči o památku.
Skutek roku – Skutky fyzických osob lze nominovat v oblastech sociálně-zdravotní, životní prostředí, volný čas dětí
a mládeže, poradenství, osvěta,
vzdělávání. Oblasti pro nominace právnických osob jsou sociálně-zdravotní, ekonomická,
oblast životní prostředí, poradenství, osvěta, vzdělávání,
volný čas dětí a mládeže. Navrhovatel není omezený počtem
návrhů. Nelze ocenit skutek nebo projekt oceněný v této soutěži již v předchozích letech.
Tyto budou z nominací vyřazeny.
Následné hlasování veřejnosti
se uskuteční v březnu 2019.

Zlatá jeřabina 2018
1. Kategorie: Kulturní aktivita
Název a stručný popis nominované akce:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
www stránky akce nebo kontakt na pořadatele:
________________________________________________________________________

2. Kategorie: Péče o kulturní dědictví
Název a stručný popis nominované akce:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
www stránky akce nebo kontaktní osoba:
________________________________________________________________________
Nominační formulář zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

AKTUALITY, NÁZORY ZASTUPITELŮ

Den válečných veteránů
Helena
Vrzalová,
zastupitelka
Kraje Vysočina
(KSČM)
Před dvěma lety, 16. prosince, v Havlíčkově Brodě zemřel válečný veterán plukovník Imrich Gablech – a od té
doby jako by z Vysočiny zmizela vzpomínka na válečné
hrdiny. Tiše odezněl i letošní
Den válečných veteránů, který se v kalendářích objevuje
11. 11., přitom jde o svátek
celosvětový. Památka účastníků obou světových válek se
naprosto ztrácí pod pláštěm
sv. Martina a je zadupávána
kopyty jeho bílého oře…
11. listopad byl zvolen
v upomínku konce I. světové války, konkrétně podepsání příměří mezi mocnostmi
Dohody a Německem; z USA
a Kanady se rozšířila symbolika červeného vlčího máku.
Ve Velké Británii se na dvě
minuty zastaví výroba i doprava a celá země vzdá čest

účastníkům válečných konfliktů. Ve Francii se pořádají sbírky na pomoc válečným
invalidům. A tak dále. Ztráty Československa v I. světové válce jsou odhadovány
na 420 000 mužů, v nové republice zůstalo 210 000 invalidů. Ve II. světové válce padlo asi 25 000 českých
a slovenských vojáků. Přesto
u nás Den válečných veteránů nezdomácněl, není obecně
vnímán jako významný den,
i politici pokládají své věnce
za mnohem menší pozornosti médií než v květnu či říjnu,
pokud vůbec. Červené máky
se objevují snad jen v kryptě kostela Cyrila a Metoděje v Praze, kde zahynuli hrdinní výsadkáři po atentátu
na Heydricha.
„Připomínat si výročí těch,
kdož jsou pochováni na různých místech světa a položili životy ve všech válkách
a konfliktech, je naší povinností,“ řekl při pietním aktu
11. 11. 2010 hejtman Jiří Běhounek. A dál?…
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Pohádka Čertí brko vstoupila do kin
Na konci listopadu
začala česká kina promítat novou pohádku
Čertí brko režiséra
Marka Najbrta. Řeč je
o dalším českém pohádkovém počinu, který
se natáčel na Vysočině.
V pohádkové městečko
Pytlov se totiž proměnil hrad v Ledči nad
Sázavou. Tady kamery
zaznamenaly také velké
komparzní scény, kterých se účastnili i místní
obyvatelé.
V hlavních rolích filmaři obsadili herečku Judit Bárdos, známou například ze seriálu Svět
pod hlavou, čerta Bonifáce
hraje herec a zpěvák Jan Cina
a Lucifera přesvědčivě ztvárnil

❚ Krásná Markétka v podání Judit Bárdos se zamiluje do zmateného čerta Bofináce Jana Ciny.

Klidná síla funguje
Miroslav
Houška,
zastupitel Kraje
Vysočina
(KDU-ČSL),
předseda finančního výboru
Kuchař potřebuje potraviny
a recepty, aby uvařil pokrm,
muzikant noty a nástroj, aby zahrál skladbu, a Kraj Vysočina
vize a rozpočet, aby uspokojil
své občany.
Rozpočet se připravuje, projednává a schvaluje právě teď
koncem roku. Připravují ho pracovníci krajského úřadu a náměty podávají i zastupitelé,
včetně opozičních. A pokud jste
desátý rok v opozici, mohlo by
se zdát, že snaha něco prosadit
je marná. Ale je třeba to vidět
z nadhledu.

Například jsme jako lidovci osm let navrhovali, aby předsedové výborů či komisí, kteří kraji nic nepřinášejí, nebyli
placení. A na naše slova došlo
za osm let. Roku 2015 jsme zase navrhli, že je třeba o 15 milionů zvýšit dotace na opatření
proti suchu a na vodovody a kanalizace pro obce. A tentokrát
na nás došlo (už) za tři roky. Podobné je to s podporou venkova
a se stipendii pro mediky.
Zkrátka trpělivě čekáme. Letos ale došlo k výjimce, až se divíme. Navrhl jsem opravit silnice Kostelec - Cejle a Dvorce
- Cejle, které se přes léto „rozbily“ při intenzivních objížďkách stavby kruhové křižovatky
u kostelecké masny. A ejhle, vedení kraje rozhodlo, že se opraví už příští rok. Chce to tedy jen
trpělivost a věřit v klidnou sílu.

Co si vzít z oslav 100 let republiky?
Pavel Janoušek,
zastupitel Kraje
Vysočina
(KDU-ČSL)
a starosta Oslavice
Po celý rok 2018 jsme si různými způsoby připomněli výročí 100 let založení Československa. Oslavy se promítly do mnoha různých akcí, které se pořádají pravidelně (masopusty, poutě,
koncerty, dětské dny…). Napříč
republikou se konalo mnoho mimořádných akcí, médii proběhla
řada dokumentárních filmů a debat, při nichž jsme si připomněli i další významné roky našich
dějin, především ty zakončené

číslicí 8 (1938, 1948, 1968).
Mohli jsme vzpomenout na významné Čechy a Slováky, kteří náš stát založili nebo později,
v těžkých chvílích, stáli při něm.
Byla to příležitost si uvědomit, že nic není zadarmo a naše
předky to vše stálo nemalé úsilí, mnohdy i velké oběti. Jen díky tomu nám vybojovali svobodu, které bychom si měli vážit,
protože nikdy nebude samozřejmostí. A my bychom měli jednat
tak, abychom o ni nepřišli. Přeji
nám všem pevné zdraví a hodně
sil – k tomu, abychom pracovali pro naši vlast tak, aby na nás
naše děti vzpomínaly v dobrém
a aby se za naše činy nemusely
stydět.
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❚ Lucifera si zahrál Ondřej Vetchý, rodák z Jihlavy.

jihlavský rodák Ondřej Vetchý.
Ve filmovém týmu najdete ještě jednoho rodáka z Vysočiny, producent Ondřej Beránek
pochází z Havlíčkova Brodu.
„Vysočina a naše památky jsou
v posledních letech vyhledávanými lokalitami filmařů. S vytipováním vhodných lokací, exteriérů i interiérů pomáhá Vysočina Film Office při krajské příspěvkové organizaci Vysočina
Tourism,“ připomíná náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch
Jana Fischerová (ODS) s tím,

FOTO: 2X PUNK FILM

že Kraj Vysočina vznik pohádky podpořil i finančně.
Pohádková zápletka začíná,
když se ztratí čertí brko, které zapisuje všechny přestupky a nepravosti lidí z Pytlova, a Lucifer se rozhodně pověřit doručením nového brka trochu zmateného čerta Bonifáce.
Jak se vše zamotá a jak pohádka
skončí? To se dozvíte ještě letos v kinech nebo v příštím roce, kdy pohádku odvysílá Česká televize.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Kraj prodává zámek v Těchobuzi
Původně ústav sociální péče, nyní zbytný majetek Kraje Vysočina. Zámek v Těchobuzi na Pelhřimovsku je k prodeji. Pozemky o výměře cca
11,5 tis. m2 se zámkem, který je nemovitou kulturní památkou, a dále s provozními
budovami, jsou nyní k mání
za minimální nabídkovou cenu
12,05 milionu korun. Zámek je
dvoupodlažní s přístavbou ze
70. let minulého století, včetně
přiléhajících garáží a skladu,
objekt o ploše cca 1800 m2 je
částečně podsklepen. V zámku byly částečně provedeny
stavební úpravy a změny dispozic. Provozní jednopodlažní budova o ploše cca 450 m2

byla v roce 1983 přestavěna,
v posledních letech byl objekt zateplen, provedeny nové rozvody vody, topení ZTI.

Na nádvoří se nachází sklad
o ploše cca 150 m2.
Prohlídka prodávaných nemovitostí je možná po domluvě

❚ Hejtmanství nabízí k prodeji bývalý ústav sociální péče za 12 milionů korun.

s Petrem Dvořákem, odbor majetkový Krajského úřadu Kraje
Vysočina, tel.: 724 650 192.


JITKA SVATOŠOVÁ

FOTO : ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Půjdeme tam!?
Miloš Vystrčil,
zastupitel
Kraje Vysočina
a senátor (ODS)

VEŘEJNÁ DOPRAVA
VYSOČINY
Jedeme vaším směrem

„Půjdeme tam!“ byl název
koncertu, který se konal v Telči, v kostele Jména Ježíš druhou adventní neděli. Jak návštěvníkům koncertu připomněl a napsal do programu
sbormistr Pavel Salák, slovo
ADVENT znamená příchod
a právě adventní doba označuje dobu netrpělivého čekání

a těšení se na příchod chvílí nejsvátečnějších a nejkrásnějších.
„Půjdeme tam!“ byl však
nejen název koncertu, ale byla to také zároveň neúplnou
odpovědí na otázku. Samotný koncert potom dokončil odpověď jasně. Je doba vánoční a my bychom měli jít přeci
tam, tam ke stromečku a hlavně jeden k druhému.
Já jsem do nadpisu tohoto
článku k větě „Půjdeme tam!“
za vykřičník přidal ještě otazník.
Ten otazník jsem přidal proto, že

jsem přesvědčen, že právě čas
adventní a vánoční je vhodný
k tomu, abychom si připomenuli, že to, kam půjdeme, je v první řadě věcí naší úvahy a našeho
svobodného rozhodnutí.
A tak je jisté, že nejen o letošních
Vánocích,
nýbrž
i po nich, si budeme každý vybírat, kam, za kým a případně
za čím že to vlastně půjdeme.
Je na každém z nás, zda se vydá za plným žaludkem, nebo
spíše duševní potravou. Zda
se vydá v první řadě za uspokojováním svých osobních

potřeb nebo bude spíše myslet na svoje děti a blízké. Zda
podpoří cestu na západ nebo
na východ. Zda…
Zkrátka bude na každém
z nás, aby se rozhodl a rozhodoval kam, s kým a za čím
v době blízké i vzdálenější půjde či přímo vyrazí.
A možná společným dárkem
pro nás pro všechny by mohlo
být předsevzetí, že se budeme
snažit, aby nám ta svoboda našeho rozhodování o tom, kam
půjdeme, ještě dlouho vydržela. Krásné Vánoce.
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Vysočina Education pomáhá
školám, učitelům i studentům
Vysočina Education je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, která má akreditaci ministerstva školství pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Ředitelem je Roman Křivánek. Společně s dalšími deseti pracovníky se věnují koordinaci odborníků v oblasti vzdělávání a také partnerské spolupráci s různými institucemi včetně
těch zahraničních. Vysočina
Education má pobočky na středních školách v Třebíči, Jihlavě,
Žďáře nad Sázavou, Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. „Jsme
schopni pokrývat svými aktivitami celý region a každý okresní metodik zná velmi dobře prostředí škol a jejich partnerů,
proto je spolupráce velmi efektivní,“ vysvětluje ředitel Roman
Křivánek. Za velkou výzvu
v poslední době považuje podporu občanského vzdělávání,
které souvisí především s kritickým myšlením a mediální gramotností. „Žijeme nyní v postfaktické době, ve které se hlavní
komunikace odehrává na sociálních sítích, kde se bohužel necháváme mnohdy manipulovat
prostřednictvím fake news, aniž
bychom si ověřovali informační zdroje a kriticky je vyhodnocovali. Chceme se proto zaměřit
na podporu učitelů v této oblasti,“ říká Roman Křivánek.

Aktuální projekty se
zaměřují na malotřídky
a výuku němčiny
V současné době se věnují projektům, které podporují zavádění
a rozvoj mentoringu na školách
či spolupráci na málotřídních
školách. Nově zahájili projekty

Lyže a Nové Město na Moravě jsou
už přes sto let nerozlučná dvojka

❚ Lyžařské závody na náměstí v Novém Městě na Moravě (rok 1926).


❚ Ředitel Roman Křivánek s kolegyní Milenou Dolejskou při předávání Národní ceny kvality.

v rámci programu přeshraniční
spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika. „Jedná
se o projekt C4PE, který je zaměřen na posílení spolupráce středních odborných škol či kariérové
poradenství na základních školách,“ popisuje ředitel Roman
Křivánek. Projekt BIG, který
podporuje výuku němčiny a češtiny v mateřských a základních
školách na obou stranách hranice, má přesah i na střední školy.
„Rodilí mluvčí vyučují prostřednictvím tandemové výuky němčinu na středních školách v kraji,“ doplňuje Roman Křivánek.

aktivity pro učitele. Zájem mají
především o psychologii. Nabízí
i řadu kvalifikačních a specializačních studií, například pro vedoucí pracovníky škol, metodiky
prevence či asistenty pedagoga.
Pro jazykáře organizují semináře
s rodilým mluvčím francouzského jazyka nebo v rámci zmíněného projektu BIG i s rodilými
mluvčími německého jazyka pro
žáky středních škol. Mezi priority patří podpora školám a zřizovatelům při realizaci tzv. místních akčních plánů, kde se věnují
kromě jiného i rozvoji kariérového poradenství na školách.

I učitelé se potřebují
vzdělávat

Ocenění za dobře
odvedenou práci

Podle zájmu škol připravuje Vysočina Education vzdělávací

Projekt Moderní venkovské
málotřídní školy, jehož cílem

AUTOR: ARCHIV VYSOČINA EDUCATION

bylo systematické a efektivní zvyšování manažerských
a profesních kompetencí řídících a pedagogických pracovníků v těchto školách, získal ocenění Skutek roku 2013.
„V jiných projektech jsme například připravili Gymnázium
Žďár nad Sázavou na Národní cenu CAF, Gymnázium Jihlava na Národní cenu kariérového poradenství či Gymnázium Chotěboř na Národní
cenu za společenskou odpovědnost,“ vyjmenovává ředitel
Roman Křivánek.

EVA FRUHWIRTOVÁ
Příště představíme Horáckou
galerii v Novém Městě na Moravě.

FOTO: 2X HORÁCKÉ MUZEUM V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

První lyžařské závody v Novém Městě na Moravě se konaly v roce 1910 a jejich vítězem
se stal tehdy dvaadvacetiletý student zeměměřičství Karel Mrkvička. Ale ještě než se začalo jezdit na lyžích na čas, objevovali se
první nadšenci na dřevěných prkénkách. Průkopníkem byl například hajný z Fryšavy Rudolf Gabessam. Do historie novoměstského lyžování se zapsal
Bohumil Hanč, který v letech
1911 až 1913 vedl lyžařské kurzy
a později se Nové Město mohlo
chlubit celou řadou reprezentantů
tohoto sportu. K historii lyžování
na Novoměstsku patří i skoky na
lyžích – první závody se konaly
v roce 1912 a Zlatá lyže odstartovala svou historii v roce 1934.

KŘÍŽOVKA O CENY

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Babiččina vánočka
K Vánocům neodmyslitelně
patří vánočka. A pravděpodobně v každé rodině si z maminky na dceru předávají ten
svůj nejlepší recept. Kdybyste však chtěli zkusit něco nového, přinášíme jeden osvědčený recept.

Ingredience:

 10 gramů soli
 5 dl mléka
 50 gramů droždí
 vanilkový cukr
 50 gramů másla
 balíček rozinek
 10 dkg loupaných mandlí
 1 kg hladké mouky
 2 žloutky
 15 dkg sádla
 20 dkg cukru moučka
 1/2 muškátový oříšek (strouhaný)

Postup:

FOTO MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Z droždí, trochy mléka, mouky a cukru připravíme kvásek. Do mísy dáme všechny
ingredience vyjma rozinek

Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících
s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.



❚ Štafety na Harusově kopci – v pozadí bývalá turistická chata, která
roku 1942 vyhořela.

Jízda výletním vlakem zasněženou krajinou Vysočiny – to není pohádka ani popis obrazu, ale realita, kterou můžete zažít. Historický (znění v tajence) tažený lokomotivou vyrobenou v roce 1976 projede ve čtvrtek 27. prosince trasu z Jemnice do Moravských Budějovic a zpět. Uvnitř autentických
vagonů budou znít koledy, cestující zahřeje připravený čaj a svařené víno. Výpravčí vlak pustí na koleje v 10:30 a 14:30 z Jemnice a z Moravských
Budějovic bude odjíždět v 13:00 a 16:00 hodin. Speciální výletní jízdy organizuje Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Další informace, detaily k programu i přesný jízdní řád najdete na www.svd-jzm.cz.

Tajenku křížovky zasílejte do 23. ledna 2019 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: ŠTÁFLOVA CHALUPA. Vylosovaní výherci:
Hana Šustrová, Žďár nad Sázavou; Marie Paulíková, Havlíčkův Brod; Květoslava Kreibichová, Golčův Jeníkov. Blahopřejeme!

V tehdejší době navíc sportovci
absolvovali disciplíny, které dnes
už ani neznáme. Například se
soutěžilo v běhu na sto metrů bez
holí nebo v krasojízdě na lyžích.
Naopak neexistoval dnes velmi
populární biatlon, jehož Světový
pohár bude Vysočina Arena hostit
od 20. do 23. prosince 2018.
Nové Město na Moravě je
nejen rájem lyžařů, ale doma je
tady také výroba samotných lyží, a to už neuvěřitelných 120
let. Už v roce 1896 totiž Rudolf Gabessam přivezl ze Štýrska první ski a Adolf Slonek
z Rokytně, známý truhlářský
mistr, začal lyže podle vzoru vyrábět, a zahájil tak tradici výroby, která trvá dodnes.

a mandlí. Poté přilijeme mléko, kvásek, rozpuštěné sádlo
a máslo (pozor nesmí být horké), zaděláme těsto a na konec do zapracovaného těsta
přidáme rozinky a část nasekaných mandlí. Těsto přikryjeme utěrkou a necháme delší čas vykynout. Poté ho rozdělíme na tolik stejných dílů,
z kolika copů budeme vánočku plést. Z nakrájených dílků
stočíme kuličky, které necháme opět asi půl hodiny přikryté vykynout. Potom vyválíme provázky, ze kterých
vánočku upleteme a opět ji
necháme nějaký čas na vykynutí. Nakonec upletenou vánočku potřeme rozšlehaným
vajíčkem, posypeme ji rozsekanými mandlemi a dáme
péct. Pečeme přibližně hodinu. Hotovou vánočku pocukrujeme a můžeme servírovat.
Dobrou chuť a krásné Vánoce.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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SILVESTR NA VYSOČINĚ
MĚŘENÍ TERMOKAMEROU
BLOWERDOOR TESTY

v Hotelu Pavla
Koupím moto
československé výroby:

Děkuji za nabídku.
Tel: 775
623 723 –
Stadion
– Jawetta

www. ksstavebni.cz, ksstavebni@seznam.cz

Pařez – Pionýr –
Hudební divadlo Karlín ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni uvádí

Jawa – CZ …atd,
v původním

Silvestr 2018
Silvestrovská oslava
(hudba, tanec ,tombola,
ohňostroj, půlnoční dárek)
2x večeře, přípitek, chlebíčky,
chuťovky a další

nálezovém stavu:
koroze,
O D nekompletní,
D N A pouze
popřípadě
LE

19
2 0díly
k těmto

RV1801517/21

O P E R E T A
Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

HDK RV1800172/116

motocyklům.

Cena 3000 Kč obsahuje
4denní pobyt se snídaní (3 noci) + silvestrovská oslava
fitness k dispozici, 1 hod. sauny/pobyt, parkoviště
Budeme se těšit na Vaši návštěvu
Pavla Okounová, Hotel Pavla, tel.: 602 192 992

Tel. 603 195 520

RV1802569/02

Oslavte s námi Nový rok 2019
v Hotelu Pavla

RV1802644/01

Koupím
Stadion
– Jawetta –moto
Pařez – Pionýr
Jawa – CZ …atd,
československé
v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní,
výroby:popřípadě
pouze díly k těmto motocyklům.


ZAMESTNÁME
GRAFIKA, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

PRO VÁŠ
FIREMNÍ

TISK

www.protiskprchal.cz kalkulace@protiskprchal.cz +420 777 126 161
Uzávěrka příštího čísla je 17. ledna 2019 a distribuce plánovaná od 28. ledna 2019. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

RV1802733/01

 ∙ NOVOROCENKY

2019 KALENDÁRE
∙ KATALOGY ∙ LETÁKY
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Střední odborná škola
a střední odborné
učiliště Třešť

PRČTČČČ
OČ ČČČČČ

ČČČČČČČČČ

Nabízíme obory:
s výučním listem
KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

s maturitním vysvědčením
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDE KONAT V TERMÍNU 12. 1. 2019 OD 8 DO 13 HODIN.
VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ČERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

Tel.: 567 112 811, 608 196 484
michal.anton @ outlook.cz

RŽZZŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŽŽŽŽŽŽ

j12-soštD

www.sskola-trest.cz


+JIMBWB#3*-"4 4S [O  QBUSP UFM
RV1802574/02

PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

NA

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

Už žádné

s
y
a
k
č dár

RV1800850/07

ZAHRADNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
CUKRÁŘ, ŘEZNÍK UZENÁŘ
TRUHLÁŘ

ztráty
půjčování
zapomenutí

KLÍČE
Zámek na otisk prstu pro Váš dům, byt či kancelář!

FP 7000-Tapp

Technická specifikace:

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

Cas_Ruzi_Vanoce_92x63_N_S_K.indd 1

Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi?
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?
PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

TECHNO

PECKA

SNADNÁ INSTALACE

zámek

Regionální vydavatelství
(vydává Noviny Kraj Vysočina)
rozšiřuje svou působnost a hledá

smartphone (Android a iOS)

Naše zámky otisku prstu jsou nejlepší alternativou
běžných zámků. Mají výhodu jedinečné identifikace osob
a možnost bez klíčového otevírání. Novinka je v současnosti
nejvyspělejším biometrickým systémem otisku prstu off-line
s vlastnostmi on-line systému.
více na www.elock.cz

Český výrobce biometrických zámků

elock europe s.r.o., 5. května 349, 588 32 Brtnice

TALENTOVANÉ
OBCHODNÍKY
I ZKUŠENÉ
MANAŽERY
INZERCE!

605 810 400

info@elock.cz

RV1802727/01

Partner muzikálu
Čas růží

HDK RV1800172/115

Generální partner
muzikálu Čas růží

- bezpečnostní kování klika/klika
- vhodný pro exteriér i interiér
- materiál plný hliník (IROX, efekt NEREZ)
- výška 258 mm, šířka 54 mm, rozteč 72 mm
- rozlišení snímače 508 dpi
- až 500 uživatelských otisků
- doba snímání otisku <0,8 sec v úhlu snímání 360°
- vysoká odolnost vůči mrazu
- provozní proud 0,5 mA, klidový proud 0 mA
- zdroj napájení lithiový článek 3,7 V, 350mA
- zdroj dobíjením USB dobíječkou 5 V
- nastavení a správa otisku přes smartphone (Android, iOS)
!
y
čin
o
s
- bezdrátové spojení přes Bluetooth přímo v zámku
y
V
z
05.11.18 14:46
- až 5 způsobů otevíraní: otisk prstu, sdílení, smartphone,
v nouzovém režimu klíč nebo heslo morseovou abecedou
- senzor s vysokou odolností vůči vlhkosti a nečistotám
MODERNÍ DESIGN
- automatický režim zamykání po každém otevření
VYSOCE SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE - velmi vysoký stupeň spolehlivého rozpoznávání
AUTORIZOVANÝ PŘÍSTUP
- samozdokonalující se algoritmus rozpoznává změny otisku
při každém nasnímání otisku (paradox rostoucího dítěte)
SDÍLENÝ BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP
- kování v třídě bezpečnosti 3, EN1906 TB3

Pošlete nám váš životopis na adresu
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz,
přidejte pár řádek motivačního dopisu,
a chytněte tak příležitost za pačesy!

Uzávěrka příštího čísla je 17. ledna 2019 a distribuce plánovaná od 28. ledna 2019. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

RV1800136/229

Designed by Kues / Freepik

RV1800156/65

Dělejte s námi úspěšné
obchodní zástupce, inzertní
poradce, manažery inzerce!

REGION
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Barevné Vánoce oživily sídlo Kraje Vysočina

Vysočina hledá
nejlepší sportovce
roku 2018
Další ročník oblíbené ankety
o nejlepšího sportovce a sportovní kolektiv startuje po Novém roce. Do konce ledna budou moci sportovní kluby a svazy nominovat své favority. Veřejnost pak bude moci od 6. února
do 6. března hlasovat na krajském webu ve dvou kategoriích,
a to nejlepší sportovec a sportovní kolektiv.
„Máme u nás skvělé sportovce, kteří motivují ostatní
ke sportu. Chceme jim touto anketou poděkovat za to, co dělají
a také je ocenit za jejich reprezentaci Kraje Vysočina,“ sdělila radní pro oblast školství,
mládeže a sportu Jana Fialová
(ČSSD).
Odbornou anketu vyhlašuje
Kraj Vysočina v sedmi kategoriích: junior chlapci, junior dívky, zdravotně postižený sportovec, trenér, dospělí – muži,
dospělí – ženy, sportovní
kolektiv, sportovní výkon roku a poslední
kategorií je Cena
za přínos pro
sport. O úspěšných nominacích
rozhodne komise složená z expertů a sportovních
osobností Vysočiny.
Slavnostní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců Kraje
Vysočina se uskuteční v dubnu
2019 v Pelhřimově.

EVA FRUHWIRTOVÁ

Kategorie pro odbornou porotu

Vánoční
nadílka:
Me
dětskýchzi 10
d
rozdě omovů
Vysočinalil Kraj
62 t
korun isíc

❚ Krajský vánoční strom dozdobil a krásné Vánoce všem popřál hejtman Jiří Běhounek.


FOTO: 6X JAROSLAV LOSKOT

❚ Na žádném stromě nesmí chybět hvězda. Zavěsil ji radní Jan Hyliš.

 Junior (chlapci, dívky)
 Z dravotně postižený sportovec
 T renér
D
 ospělí (muži, ženy)
K
 olektiv
 S portovní výkon roku
C
 ena za přínos pro sport

❚ Návštěvníci si mohli vybrat adventní věnec nebo jinou dekoraci přesně podle svých
představ.

❚ Zástupci Domova ve Věži pro změnu přivezli krásná, z textilu vyráběná zvířátka,
a velký úspěch měly i jejich polštáře.

Vánoční akce v Kraji Vysočina
Vánoce v krajských muzeích

Kategorie pro veřejnost
 Jednotlivec
 S portovní kolektiv

Lidová malírna o Vánocích

22. listopadu – 6. ledna

Muzeum Vysočiny Jihlava, Telč – Městská
galerie Hasičský dům

Vánoční výstava betlémů

30. listopadu – 6. ledna

Muzeum Vysočiny Třebíč

Novoročenky Jindřicha Roháčka

1. prosince – 3. února

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť

Vánoční výstava betlémů

5. prosince – 2. února

Muzeum Vysočiny Jihlava – Schumpeterův
dům, Třešť

Zpívání u slámového betlému

16. prosince

nádvoří třebíčského zámku, Muzeum
Vysočiny Třebíč

Vánoční koncert francouzského 20. prosince
dua Peljim

VYSOČINA on-line

freskový sál zámku pánů z Říčan,
Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Živé betlémy a jiné akce s vánoční tematikou

www.facebook.com/
vysocinakraj
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❚ Svou ozdobu na stromeček přidala i náměstkyně hejtmana Jana
Fischerová…
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Živý betlém

18. prosince

náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou,
od 16:00

Vánoční koncert TELČísel

21. prosince

Panský dvůr, Telč od 17:00

Vánoční večerní prohlídka
v zoo

27. prosince

ZOO Jihlava, od 16:00

Živý betlém

24. prosince

Měřín, v 10:00 a v 20:30

Slavnostní provedení koled
z balkonu radnice

24. prosinec

Havlíčkův Brod, od 15:00

Putování za betlémskou
hvězdou

26. prosince

poutní areál sv. Anny, Pohled
od 14:00

Betlémská cesta

26. prosince – 2. února

domácnosti v Třešti

Jízda výletního vánočního
vlaku

27. prosinec

Jemnice, Moravské Budějovice

Silvestrovské a novoroční oslavy

www.novinykrajevysocina.cz
❚ …a ruku k dílu přiložil také náměstek Vladimír Novotný.

Silvestrovský výstup na Javořici 31. prosince

novoroční přípitek na vrcholu Javořice

Výstup na Jelení horu

31. prosince

od hasičské zbrojnice v Hodicích, od 10:00

Silvestrovská plavba lodí
Horácko

31. prosince

Dalešická přehrada, Kramolín, ve 13:00

Slavnostní novoroční ohňostroj

1. ledna

Masarykovo náměstí, Jihlava, od 17:00

Ohňostroj na Nový rok

1. ledna

náměstí Velké Meziříčí

Novoroční pekelné koupání

1. ledna

pláž rybníka Peklo, Polná, od 14:00

Další tipy na vánoční akce i tematické pozvánky najdete v e-Turistických novinách Vysočiny na
www.region-vysocina.cz.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ

