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Kraj Vysočina má nové zastupitelstvo,
koaliční smlouvu podepsalo pět uskupení
STRANA 2

Přijímačky
na střední školy se blíží

STRANA 3

Krajské medaile
osobnostem z Vysočiny

STRANA 8

Fotogalerie: Tipy
na procházky přírodou

Velmi vyrovnané výsledky voleb do zastupitelstva
Kraje Vysočina a následné rozhodnutí koalice
Pro TOP Vysočinu o podání návrhu na soudní
přezkum voleb znamenalo odložení ustavujícího
krajského zastupitelstva
z původního termínu
29. října na 18. listopadu.
Krajský soud v Brně nakonec stížnost na neplatnost
volby kandidátů ve volbách do
krajského zastupitelstva, kterou podala koalice Pro TOP
Vysočinu, zamítl a nově zvolení zastupitelé se mohli 18. listopadu za přísných hygienických opatření sejít. Právě
o třetí listopadové středě složili
slib ještě do rukou odcházejícího hejtmana Jiřího Běhounka
(nez. za ČSSD), následně zvolili nového hejtmana Vítězslava
Schreka (ODS), jeho náměstky, také další členy Rady Kraje
Vysočina, stanovili počet uvolněných členů rady a v rámci
prvního zastupitelstva zřídili
výbory. „Na programu jsme
měli také nutné rozpočtové
změny související s navýšením
objemu prostředků pro řešení
současné mimořádné situace
s pandemií Covid-19,“ upřesnil nový hejtman Vítězslav
Schrek (ODS). Zastupitelé tak
odsouhlasili zvýšení kapitoly

video na
novinykrajevysocina.cz

◾ Hejtmanem Kraje Vysočina na další čtyřleté volební období se stal Vítězslav Schrek.

Požární ochrana a IZS o částku 20 milionů korun, které se
přesunou z rezervy a půjdou
na výdaje spojené s opatřeními proti šíření onemocnění
Covid-19.

Vládní koalice má
32 hlasů v 45členném
zastupitelstvu

Vládní koalici na Vysočině představuje uskupení ODS
se Starosty pro občany, Piráti,
KDU-ČSL, ČSSD a Starostové

pro Vysočinu (STAN + SNK
ED). Koaliční smlouvu podepsali jejich zástupci poslední říjnové
pondělí. Programové prohlášení
by chtěla koalice podle nového
hejtmana Vítězslava Schreka
předložit nejpozději tři měsíce
po ustavujícím zastupitelstvu, je
však možné, že zasáhne krizové
řízení, které bude podle slov nového hejtmana přednější. V devítičlenné krajské radě budou
mít čtyři strany dva zástupce,
jen ČSSD obsadí pouze funkci
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náměstka pro zdravotnictví,
kterým bude dosavadní náměstek Vladimír Novotný. Sociální demokraté budou mít navíc
uvolněného zastupitele Martina
Hyského. Naopak zástupci hnutí
ANO 2011 a KSČM usednou do
opozičních lavic.

Členové nové Rady
Kraje Vysočina

• Mgr. Vítězslav Schrek
(ODS+STO), hejtman Kraje
Vysočina



• Mgr. Hana Hajnová
(Piráti), 1. náměstkyně
hejtmana Kraje Vysočina pro
regionální rozvoj
• Ing. Vladimír Novotný
(ČSSD), 2. náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro
zdravotnictví
• Ing. Miroslav Houška
(KDU-ČSL), náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro
ekonomiku, dopravu a silniční
hospodářství
• Ing. Lukáš Vlček
(STAN+SNK ED), náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast zemědělství a životního
prostředí
• RNDr. Jan Břížďala
(Piráti), radní Kraje Vysočina
pro oblast školství, informatiky
• Mgr. Jan Tourek
(KDU-ČSL), radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí
• Mgr. Karel Janoušek
(ODS+STO), radní Kraje Vysočina zodpovědný za krajský
majetek
• Mgr. Roman Fabeš
(STAN+SNK ED), radní Kraje
Vysočina pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního
ruchu
• Uvolněný zastupitel Martin
Hyský (ČSSD) bude zodpovědný za projekt Veřejná doprava
Vysočiny a za adaptaci na
klimatické změny, do níž patří
například řešení sucha nebo
kůrovcové kalamity.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Po nových obchvatech už řidiči jezdí a hotové jsou i další modernizace krajských silnic
Dvě největší silniční stavby posledních let na Vysočině
jsou téměř hotové. S 30. říjnem
se řidičům otevřely obchvaty
Velkého Beranova a Nového
Veselí. Finišují také další modernizace, rekonstrukce nebo
opravy krajských silnic a mostů, aby je stavbaři stihli ještě
před zimou zprůjezdnit. Spolu
s evropskými dotacemi plán
dopravních investic letos přesahoval 1,7 miliardy korun.
Obchvat Velkého Beranova
propojuje silnice II/602 a II/353
a zvyšuje bezpečnost silničního

provozu v místech, kudy denně
projede přes 12 tisíc aut. Největší silniční stavbu v historii
Kraje Vysočina za 800 milionů
korun spolufinancovala Evropská unie prostřednictvím IROP,
stejně jako už také zprovozněný, více než pětikilometrový
obchvat Nového Veselí za celkových 351 milionů korun.
Evropské dotace významně
přispěly i na další, už hotové
modernizace vysočinských silnic, například na rozšíření komunikace II/360 mezi Oslavičkou a Rudíkovem v délce přes

◾ Už v prvních dnech si řidiči pochvalovali kratší a rychlejší cestování. 

dva kilometry, kde vznikl i úplně nový most přes železnici.
Hotová je i rekonstrukce trasy
mezi Svatoslaví a Čechtínem
na Třebíčsku za 67 milionů
korun, průjezdný už je také
úsek mezi Ledčí nad Sázavou
a Hradcem, cesta od Dalešické
přehrady do Třesova i průtah
Stropešína na Třebíčsku.

Opravy v režii
krajských silničářů

684 milionů korun složených
z několika zdrojů, ať už z krajského rozpočtu, nebo příspěvku Státního fondu dopravní
infrastruktury. Celkově se tak
podařilo souvisle opravit přes
220 kilometrů silnic. Většina
oprav je u konce, ještě se však
pracuje mezi Chotěboří, Nejepínem a Vepříkovem, dále
v části města Žirovnice – Štítné,

na silnici III. třídy u Rožné na
Bystřicku a neplánovaně také
na silnici II/357 mezi Strachujovem a Jimramovem, kde se
po silných deštích sesunul svah
a kde budou práce pokračovat
i v průběhu zimních měsíců.
Letošní stavební sezóna
v režii krajských silničářů zahrnovala také 15 rekonstrukcí
a 17 oprav mostů na silnicích

II. a III. třídy. „Do půlky listopadu se podařilo zprovoznit
úseky čtrnácti zrekonstruovaných mostů. V případě mostu
na komunikaci III/41017 v Radoticích na Třebíčsku počítáme s termínem zprovoznění
9. prosince,“ informoval ředitel
Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny Radovan Necid.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Do oprav krajských silnic investovala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

FOTO: KAROLINA SEDLÁČKOVÁ

◾ Informace o dokončených i probíhajících stavbách najdou lidé v aktualitách na www.ksusv.cz.
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Výnosy krajského rozpočtu jsou
oproti loňsku o 520 milionů nižší
Loni na podzim evidoval Kraj
Vysočina o více než půl miliardy vyšší výnos sdílených daní,
tedy výnosů, které z vybraných
daní přerozděluje krajům stát.
Koncem letošního října bylo na
krajském účtu celkem 4,1 miliardy korun sdílených daní, a pokud
vše půjde podle plánu, má i letošní hospodaření, přes všechen
nepříznivý vývoj, skončit v černých číslech.
„Krajský rozpočet byl na
můj návrh už na jaře prozřetelně
upraven, resp. výdaje poníženy o 222 milionů korun. Oproti
upravenému rozpočtu aktuálně
ještě chybí 111,5 milionů korun.
Máme však v minulosti vytvořené

rezervy, takže nejde o žádnou katastrofu,“ uklidňoval na začátku
listopadu odcházející náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla (ANO 2011). Výdajová strana krajského rozpočtu se
podle Kukly vyvíjí dobře i díky
úsporám generovaným elektronickými aukcemi veřejných zakázek u největších investičních akcí
kraje. S tím souvisí fakt, že veškeré naplánované investiční akce
dále pokračují, protože hejtmanství může využívat zhruba dvě
miliardy korun v podobě rezerv
zodpovědně vytvořených v době
ekonomického růstu.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Family Pointy na Vysočině
pomáhají i na dálku
Epidemiologická
opatření na sociálních sítích a už několik
zasáhla i Family Pointy na Vy- recyklovaných počítačů zamířilo
sočině. Přestože musely omezit přímo do domácností, kde dětem
svou činnost, nadále se
poskytují potřebné spojení se školou,“ popsala
snaží pomáhat rodity
nám v našem kraúspěšný
projekt
in
o
P
ji. V Pelhřimově
Zuzana
Havlová,
jsou v pěti
shromažďují techkoordinátorka
niku pro distanční
pelhřimovského
největších
výuku, v HavlíčFamily
Pointu.
městech
kově Brodě zase
HavlíčkobrodVysočiny
ský Family Point
nabízí individuální
zase nabízí individukonzultace na dálku
ální konzultace v oblasti
nebo tisk učebních materiálů zdarma.
psychologického,
sociálního
Kontaktní pracovnice Fa- a právního poradenství. „Vyumily Pointu Pelhřimov začaly žít je mohou rodiče malých dětí
shromažďovat staré počítače zdarma, stačí nás telefonicky
a notebooky, které by skončily nebo emailem kontaktovat. Díky
ve sběru. Domluvily se se spřá- nadačnímu fondu Komerční
telenými dobrovolníky – ajťáky, banky u nás dětem samoživikteří techniku repasují, aby po- telů umožňujeme také zdarma
sloužila v potřebných rodinách. vytisknout učební materiály,“
„Nepotřebné počítače nás na- přiblížila služby havlíčkobrodpadlo sbírat hned poté, co vláda ského Family Pointu jeho koorzavřela školy a zavedla distanční dinátorka Daria Čapková.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
výuku. Uveřejnili jsme výzvu 

Další čtyři školy ve vzdělávacím
programu IBM

Z učitelů se stávají youtubeři
Koronavirová situace
doslova přikovala žáky,
ale i učitele k počítačům. Místo do lavic se
spolužáky usedli sami
ve svých pokojích.
Obchodní akademie a Hotelová škola v Havlíčkově Brodě zvolila pro dálkovou výuku
platformu Google Classroom.
Ještě během září s ní naučili své
studenty pracovat. „Zjistili jsme
si, jak jsou na tom s vybavením,
jestli mají počítač a také připojení. Těm, kteří neměli dobré technické podmínky, jsme nabídli
zapůjčení školních notebooků,“
popisuje ředitel Jiří Forman.
S několika málo studenty, kteří
nemají doma dostatečné zázemí,
se škola domluvila na práci offline. Jednou týdně si na vrátnici
školy vyzvednou desky, kde mají
zadané úkoly a učivo, a zároveň
přinesou splněné úkoly z minulého týdne. Distanční výuka
vyžaduje dobré technologické
zázemí. „Rozhodli jsme se pořídit všem pedagogům notebooky,
minulý týden jsme jim je předali. Do jedné ze tříd jsme koupili
kvalitní streamovací kameru,
která umožňuje živý přenos. Jednoduše se ovládá a přenosy se archivují, takže je studenti mohou
vidět i později,“ přibližuje ředitel
Jiří Forman.

nelehké době, kdy jsou žáci
středních škol opět v dálkovém
režimu, se učitelům školy a týmu
IBM daří úspěšně pokračovat
v rozjeté výuce on-line formou.
Důležité je, že projekt stále budí
zvědavost, což je mezi mladými
lidmi předpokladem úspěchu,“
potvrdila Jana Fialová, odcházející radní Kraje Vysočina pro
oblast školství (ČSSD). Letošní
noví firemní partneři I&C Energo, DEL, MANN+HUMMEL
Service a ICE Industrial Services jsou připraveni podporovat
studenty svými pracovními zkušenostmi včetně mentorování
studentů a stážemi. Studenty
nových P-TECH škol podpoří
svým partnerstvím také Vysoká škola polytechnická Jihlava
a Kraj Vysočina.
EVA FRUHWIRTOVÁ


Škola jim domluvila stáže v Nemocnici Mostiště.

Hru na housle vyučují
přes Skype

◾ Do základních škol se zhruba po měsíční pauze vrací 18. listopadu
FOTO: PAVEL RYBNÍČEK, TŘEBÍČ
prvňáci a druháci.

Praxi nyní vykonávají
pouze studenti
zdravotnických oborů

Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická v Třebíči pro online výuku využívá
komunikaci přes Teams. Dodržují rozvrh hodin včetně přestávek. V době, kdy mohla probíhat praktická výuka, docházeli
studenti zdravotnických i zemědělských oborů na jeden nebo
dva dny do školy. Pak nastalo
období, kdy se nemohla praxe

konat vůbec. Studenti posledních ročníků zdravotnického
oboru byli povoláni k pracovní
povinnosti. „Domluvili jsme
se nejen s třebíčskou nemocnicí, ale i s ostatními zařízeními
v okolí, jako jsou například domovy pro seniory v Náměšti nad
Oslavou a v Třebíči, a všichni
studenti zdravotnických oborů tam pomáhají,“ informovala
zástupkyně ředitelky Milada
Brabcová. O praxe nepřijdou
ani studenti třetích ročníků.

Na dálku se vyučují i umělecké obory. Učitelé na Základní
umělecké škole v Hrotovicích
používají Skype. „Má to ale
mouchy, já učím housle a při
hře vysokých tónů Skype není
schopen tento zvuk zaznamenat.
Zkušený hudebník si však podle
postavení rukou dokáže domyslet, jestli ten výsledný zvuk je
takový, jaký má být,“ říká učitel Jakub Lojda. Složitější je to
u žáků adeptů na konzervatoř.
U nich už učitelé neřeší techniku, v této oblasti už jsou tzv.
hotoví, ale zaměřují se na zvukomalbu a zvukotvorbu. „Na to
potřebujeme daleko lepší kvalitu přenosu. I tady máme ale řešení. Žák se doma natočí na video a přes aplikaci Úschovna.cz
učitelům video pošle. To už je
mnohem lépe vypovídající,“
popisuje Lojda. Na webu školy mají „výtvarkáři“ svůj blog,
kde jsou popsané různé náměty
a také postupy pro zpracovávání
doma. Velmi náročné to má paní
učitelka v tanečním oboru. Část
choreografie natočí na video,
někdy se spojí s dětmi pomocí
videokonference, aby společně
udržovali sociální kontakty.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Deváťáci, pozor!
Připravte se na přijímací zkoušky na střední školy
Deváťáky čeká jedno z prvních
důležitých životních rozhodnutí,
a to výběr střední školy. Povinnou
součástí prvního kola přijímacího
řízení do všech maturitních oborů je jednotná přijímací zkouška.
Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou. Specifický případ
pak je obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Pro
tento obor je stanovena talentová
zkouška, přesto se v rámci přijímacího řízení koná i jednotná přijímací zkouška.
V případě maturitního vzdělávání mohou žáci pro první kolo
přijímacího řízení podat přihlášku
až na dvě střední školy nebo na
dva maturitní obory bez talentové zkoušky v rámci jedné střední
školy do 1. března 2021. Kromě
těchto dvou přihlášek na střední
školy může uchazeč v prvním
kole podat navíc až dvě přihlášky
do oborů s talentovou zkouškou,
termín pro odevzdání přihlášek je
stanoven do 30. listopadu 2020.
Při podání dvou přihlášek ho
čeká jednotná přijímací zkouška

Termíny jednotné přijímací zkoušky ve školním roce
2020/2021, které stanovilo Ministerstvo školství:
typ oboru

1. řádný
termín

2. řádný
termín

čtyřleté obory
a nástavbová
studia

12. dubna
2021

13. dubna
2021

šestiletá
a osmiletá
gymnázia

14. dubna
2021

15. dubna
2021

ve dvou termínech. Podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní
obor a druhou například na obor
s výučním listem, může konat
jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

O přijetí rozhoduje
i aktivita žáků
během studia

Jednotná přijímací zkouška je
pouze jednou z částí přijímacího
řízení. Při rozhodování o přijetí
na střední školu zohledňují školy
i další kritéria, jako jsou například
výsledky předchozího vzdělávání

1. náhradní
termín

2. náhradní
termín

12. května
2021

13. května
2021

či umístění na různých soutěžích
a olympiádách. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém
hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí
nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Písemné testy z češtiny
a matematiky

Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně
stanovena, školy si kritéria pro
přijetí stanovují samy v rámci
kritérií pro přijetí. Písemný test
z českého jazyka a literatury
trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Ve výsledku
přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek
z prvního či druhého termínu
příslušného testu. Uchazeči se
speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení
školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro
konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými
v doporučení.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Další informace a také
procvičování testů najdete
na webu

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů – z českého jazyka
a literatury a z matematiky.

https://prijimacky.cermat.cz/

Silnice Vysočiny mají sloužit všem

◾ Nyní funguje 220 P-TECH škol s 600 firemními partnery ve 24 zemích
FOTO: P-TECH KRAJ VYSOČINA
světa.

Do vzdělávacího programu
IBM s názvem P-TECH, který
propojuje středoškolské vzdělávání se soukromým sektorem, se
zapojily čtyři nové školy a firemní partneři z Vysočiny. Od tohoto školního roku se nově účastní
Gymnázium Žďár nad Sázavou,
Gymnázium Třebíč, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová
škola Žďár nad Sázavou a Střední průmyslová škola Třebíč. Firmy i školy se shodují, že díky
vzájemné spolupráci získávají
studenti zkušenosti s reálnými
projekty už během studia a díky
tomu se mohou lépe rozhodnout
o svém budoucím uplatnění.
Kraj Vysočina se jako zřizovatel středních škol do programu
P-TECH zapojil vloni jako jeden z prvních partnerů ve střední a východní Evropě. „I v této
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Silnice v Kraji Vysočina, stejně jako v jiných regionech Česka,
ničí přetížená nákladní doprava.
Zatímco v minulosti šlo o běžný
transport, v posledních letech se
přidala nákladní vozidla převážející dřevní kulatinu a letos na podzim se objevily další komplikace.
Zemědělci na Vysočině kvůli
deštivému létu i podzimu sklízí
úrodu na poslední chvíli. Platná
legislativa stanovuje, že po sobě
musejí silnice očistit. Ne vždy se
ale tak děje.
„Naši pracovníci v terénu
podobné problémy na silnicích
zaznamenali. Nicméně za krajskou správu nemáme potřebné
kompetence. Pokud řidiči na neoznačené práce na silnici narazí,
nemohou úsekem projet nebo jim
znečištěná vozovka, ať už kladaři, nebo zemědělci, komplikuje

cestu, je nutné se obrátit na policii,“ uvedl k věci ředitel Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny
Radovan Necid. Jedině v případě
zadokumentování události policií
může příslušný silniční správní
úřad konat a uložit pokutu až do
výše 300 tisíc korun.

Policisté jsou v pohotovosti

Policisté ze speciálního týmu
„Kamion“ Krajského ředitelství
policie kraje Vysočina pravidelně
a důkladně kontrolují kamionovou dopravu, a to nejen na dálnici, ale také na ostatních důležitých silnicích nižších tříd. Letos
se více zaměřili na kontroly vozidel převážejících dřevo. „Policisté od začátku letošního roku do
11. listopadu vážením na nízkorychlostních váhách zkontrolovali 709 nákladních vozidel a zjistili

◾ Takto začátkem listopadu vypadala silnice mezi Úsobím a Herálcem
FOTO: KSÚSV
na Havlíčkobrodsku.

338 porušení. Většinu případů
řešili uložením pokuty v příkazním řízení, kdy uložené pokuty
přesahují částku 1,5 milionu korun. Uložili jsme také 96 kaucí
v celkové výši téměř jeden milion
korun,“ informovala mluvčí Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Dana Čírtková.

Kraj Vysočina jako správce
silnic II. a III. třídy kontroly dlouhodobě podporuje. Například
v roce 2016 daroval Krajskému
ředitelství policie kraje Vysočina
speciální vozidlo určené pro kontrolu kamionů spolu s mobilními
váhami za tři miliony korun.
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Letošní laureáti na předání Nejvyšších
ocenění Kraje Vysočina čekají
Herečka Eva Kaplerová,
ilustrátor Petr Kopl, judista Lukáš Krpálek nebo
fotograf Vladimír Kunc.
Tyto osobnosti a ještě
několik dalších významných obyvatel Vysočiny si
v závěru letošního října
měly převzít Nejvyšší
ocenění Kraje Vysočina
za rok 2020. S ohledem na
epidemiologickou situaci
však dosavadní hejtman
Jiří Běhounek doporučil slavnostní ceremonii
odložit na neurčito.
Původně bylo v plánu, že předání ocenění se uskuteční bez
veřejnosti, nicméně individuálně se zachováním slavnostní
atmosféry a v online přenosu,
ve kterém by rodiny a přátelé oceněných mohli zhlédnout
připravené
videomedailonky
představující oceněné osobnosti. „S ohledem na skutečnost, že
mezi oceněnými jsou i lidé z nejvíce ohrožených věkových skupin, rozhodli jsme se slavnostní
ceremoniál uspořádat v lepších
časech,“ uvedla Ivana Šteklová,
vedoucí sekretariátu hejtmana
Kraje Vysočina.
Dřevěné, skleněné a kamenné
medaile – Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina – uděluje hejtmanství každoročně od roku 2008
spoluobčanům, kteří se zvlášť
významným způsobem zasloužili o dobré jméno kraje.
Kamenná medaile je nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Je určená těm, kteří se svou
dlouhodobou prací zasadili o významný prospěch obyvatel Kraje Vysočina. Dosud ji obdrželo
21 osobností. Skleněná medaile
po právu patří dosud 59 osobnostem, které jednorázovým činem
nebo svou dlouholetou prací přispěly k rozvoji kraje a prospěchu
jeho obyvatel, a dřevěná medaile
prezentuje 33 mladých progresivních osobností. Ti svou aktivitou přispěly k propagaci dobrého
jména Kraje Vysočina a jsou příkladem pro ostatní.

Laureáti Nejvyšších ocenění
Kraje Vysočina 2020
(v abecedním pořadí)
Herečka

Eva Kaplerová

Převážnou část
svého
profesního života spojila Eva
Kaplerová, rodačka z Ivančic,
s Horáckým divadlem Jihlava.
V současnosti bývá označována za
jeho „první dámu“. Po dobu svého
působení na jediné profesionální
divadelní scéně Vysočiny účinkovala ve 165 titulech a ztvárnila
více než 200 hereckých postav.
K nezapomenutelným rolím posledních let patří postavy v titulech
Popel a pálenka, Tisícročná včela,
Rok na vsi, Šakalí léta a další. Nahrála také mnoho rozhlasových relací, má zkušenosti s účinkováním
v televizi a je vynikající recitátorkou. Mezi lety 1981 a 1991 působila na scéně Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě, aby
se poté vrátila opět na prkna Horáckého divadla, kde zůstala v angažmá až do roku 2002. V divadle
dodnes působí jako stálý host.
Ilustrátor

Petr Kopl

Komiksový scenárista a kreslíř Petr
Kopl, rodák z Třebíče, se věnuje zejména
specifickému stylu kresby pojmenovanému cartooning. Jeho práce
je známá u nás i v zahraničí a na
svém kontě má několik profesních ocenění. Petr Kopl ilustroval
téměř 40 knih, především učebnice, příručky angličtiny pro děti
i dospělé i učebnice němčiny. Vytvořil vizuální podobu maskotů M
a N pro Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě
v roce 2013 a také maskota „Zajíce“ pro Hry VI. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR 2014.
Klávesistka

Michaela
Krejčí

Talentovaná
klávesistka Michaela Krejčí už od
útlého věku sbírá jedno ocenění

Vysočinu křižují dva mobilní
odběrové týmy
S cílem posílit kapacitní
možnosti odběru vzorků pro
vyšetření na onemocnění Covid-19 vznikly po celé republice
mobilní odběrové týmy hasičů.
Na Vysočině se speciálně vyškolený tým HZS Kraje Vysočina připojil k už fungujícím kolegům – krajským záchranářům.
„Tým, který se skládá z řidiče a druhého člena se zdravotnickým vzděláním, poprvé v závěru října vyrazil do jednoho
z domovů pro seniory v Telči,
kde provedl odběr 43 vzorků
na Covid-19,“ potvrdila mluvčí
krajských hasičů Petra Musilová s tím, že za necelé dva týdny
fungování (k 10. listopadu) hasiči takto zajistili na 117 odběrů.
Všechny mobilní odběrové
týmy musí striktně dodržovat
zásady správné manipulace
s ochrannými prostředky a dekontaminace. Mají speciálně
označené vozidlo a ochranu jim
poskytují jednorázové obleky,
masky, brýle a mimo jiné hlavně
respirátory FFP2. Z rozhodnutí Centrálního řídícího týmu se
mohou krajští hasiči vydat po
celé republice, na krajské úrovni

◾ První zastávkou odběrového
týmu hasičů byl jeden z domovů
pro seniory v Telči.
FOTO: HZS KRAJE VYSOČINA


vypomáhají na základě žádosti
Krajské hygienické stanice.
Na Vysočině k 18. listopadu fungovalo pět odběrových
stanovišť při krajských nemocnicích, dvě soukromá odběrová stanoviště v Jihlavě a ve
Žďáru nad Sázavou a mobilní
odběrové týmy. Informace pro
samoplátce najdete na webu
odbery.kr-vysocina.cz.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

za druhým na domácích i mezinárodních soutěžích. Konkuruje
přitom i hudebníkům z vyšších
věkových kategorií. Nejnovější
velký úspěch zaznamenala letos v lednu na IX. zimní olympiádě dětí a mládeže v Karlových Varech, kde hájila Kraj
Vysočina a ziskem zlaté medaile přispěla k pátému místu Vysočiny v konkurenci všech krajů republiky. Michaela se před
16 lety narodila v Pelhřimově,
žije v Humpolci, kde také navštěvuje základní uměleckou
školu Gustava Mahlera a vyučujícího Martina Dvořáka.
Zápasník

Lukáš Krpálek

Lukáš
Krpálek
přepsal
historii českého
juda. Během několika málo let se mu podařilo
získat medaile na všech prestižních turnajích. Olympijský
vítěz z roku 2016 má na svém
kontě i dvě zlaté medaile z mistrovství světa a je trojnásobným
mistrem Evropy mezi seniory.
Jako první judista v historii má
z mistrovství světa zlato z polotěžké i těžké váhy. S judem
začínal Lukáš Krpálek v šesti
letech v rodné Jihlavě pod vedením Josefa Šimáčka a později Pavla Šimáčka. Vřelý vztah
k Vysočině i krajskému městu, kde vyrostl, má stále a rád
se s rodinou do rodného kraje
vrací.
Fotograf
a kameraman

Vladimír
Kunc

Jméno Vladimíra Kunce je
na Vysočině neodmyslitelně
spjaté s fotografováním a filmařinou. Krajinu i historii
svého kraje zachytil jako autor
v mnoha publikacích a dokumentech. Narodil se v Havlíčkově Brodě, fotografování ho
zaujalo už v šesti letech a ve
svých 19 letech vstoupil do
havlíčkobrodského Fotostřediska. Z mnoha obeslaných

fotosoutěží pak sklidil přes
stovku cen a především absolvoval autorské výstavy po celé
republice. Původní obor geodézii a kartografii opustil v roce
1988, kdy se stal profesionálním fotografem, později si založil vlastní úspěšný fotoateliér
a rozšířil své dovednosti o práci s kamerou. Na svém kontě
má filmové dokumenty, kamerou zachytil například průběh
sametové revoluce v Havlíčkově Brodě.
Popularizátor vědy

Dušan Majer

Dušan Majer, který se
před 33 lety narodil v Jihlavě, je už řadu let
neúnavným popularizátorem
kosmonautiky. Řídí specializovaný zpravodajský portál Kosmonautix.cz a natočil
množství dokumentů. Je autorem pořadů Vesmírné výzvy a Dobývání vesmíru na
internetové televizi Stream.cz
a pořadů Vesmírné starty, Vesmírná technika a Vesmírné
zprávy na internetové televizi
Mall.tv. Založil také specializované internetové diskusní fórum věnující se kosmonautice,
které má dnes kolem tisícovky
registrovaných uživatelů. Dušan má na kontě několik ocenění od odborníků z Akademie věd ČR i čestné uznání za
publicitu v oboru vesmírných
programů od podvýboru pro letectví a vesmírný program Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.
Pilot

Karel Picmaus

Je českým rekordmanem v počtu vzletů a přistání. Rodák
z Třebíče zasvětil létání celý
život, profesionálním pilotem
se stal v roce 1972 a své práci
na kultovním „čmelákovi“ zůstal věrný až do svých 65 let.
Ani po odchodu na zasloužený
odpočinek ale létání na hřebík
nepověsil. V roce 1992 založil
Aeroklub Třebíč a byl také tím,

kdo se zasloužil o zřízení letiště v Třebíči, které se otevřelo
v roce 1995. Karel Picmaus má
vlastní letadlo, věnuje se instruktorství a dříve vedl i leteckou školu. V roce 2008 vytvořil
český rekord. Stal se pilotem
s největším počtem startů a přistání. Aktivním pilotem je stále, má nalétáno přes 13 tisíc
letových hodin a na kontě má
105 tisíc startů.
Studentka

Nikola
Svobodová

Mladá vědkyně
Nikola Svobodová, která se už
jako pelhřimovská gymnazistka intenzivně věnovala biologii, studuje fakultu informatiky
ČVUT a zaměřuje se na výzkum rakoviny. Jedním z jejích
cílů je technologie, která by
usnadnila vývoj léků. Za svoji
práci obdržela Nikola v roce
2019 prestižní ocenění v projektu České hlavičky. Také získala cenu v kategorii Sanitas,
která oceňuje objevy v oblasti
života a zdraví člověka. Podle
odborníků je nadějí české vědy.



Ladislav Šnelly zasvětil svůj život sportu. Po léta usiloval o to,
aby jak po stránce sportovní,
tak po stránce vybavení posunul softbal v České republice
na vyšší úroveň. Tvrdí, že dnes
má tento sport na Vysočině jeden z nejlepších areálů v celé
Evropě. Potvrdilo se to i v roce
2019, kdy se poprvé v historii
odehrávalo mistrovství světa
v softbalu mužů v Evropě, a to
na dvou místech: v Praze a Havlíčkově Brodě. Velký podíl na
tom měl právě Ladislav Šnelly,
který od roku 2004 až doposud
zastává funkci předsedy oddílu
softbalu v Havlíčkově Brodě.
Na příští rok chystá ME juniorů a kadetů a podána je žádost
na MS juniorů a kadetů pro rok
2022.


Čerstvé mléko z Vysočiny
s 3,6 procenty tuku – farmářské
mléko značky Moravia – je od
listopadu na českém trhu k dostání v nejekologičtějším obalu
na světě, bez klasického plastového víčka. Vedle unikátní-
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s velkým rozlišením pro žáky
s poruchou zraku,“ přibližuje
Květoslava Kubátová.
Evropská jazyková cena
Label už 19. rokem vyzdvihuje
inovativní projekty v oblasti jazykové výuky. Cena je udělována projektům, které originálním
způsobem motivují studenty
i učitele ke zlepšení jejich jazykových dovedností.
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Světové prvenství
mléka z Vysočiny

Ladislav Šnelly

◾ Žáci s paní učitelkou Koumarovou, která je autorkou celého projektu,
FOTO: ARCHIV ŠKOLY
sledují na počítači vzkaz od partnerských škol. 

byl v říjnu tohoto roku oceněn
Evropskou cenou kvality,“ říká
ředitelka Kubátová.
K ocenění jazykové ceny
Label náleží také finanční odměna ve výši 200 000 korun. „Tyto
peníze použijeme k nákupu techniky, která je základem kvalitní
projektové spolupráce. Pořídíme
interaktivní tabuli uzpůsobenou i pro žáky s těžkým kombinovaným postižením a tablety

Žáci základních a středních
škol z Kraje Vysočina se mohou
přihlásit do kreativní soutěže
nazvané Nevěř všemu na netu.
Tentokrát se zaměřuje na témata pravdivosti a důvěryhodnosti
informací na internetu a s tím
spojené fake news.
Soutěžící mohou natočit
například video nebo vytvořit
komiks a poslat své výtvory do
31. prosince 2020. Vítězům udělají radost tablety, mobily nebo
také antivirové programy.
Soutěžící mohou natáčet videa, malovat plakáty, komiksy
nebo vytvářet powerpointové
prezentace. Jednou z kategorií,
kde mohou ukázat svoji kreativitu, je výroba deskových a karetních her.
„Příprava soutěžních prací
může být využitelná při online
výuce. Učitelé mohou s žáky
probrat témata dezinformací
a soutěžní práci pak žáci připraví
doma,“ uvedla Lucie Časarová,
koordinátorka krajské pracovní
skupiny k elektronické bezpečnosti, která 10. ročník soutěže
vyhlašuje. Zapojit se mohou
jednotlivci i celé skupiny maximálně o pěti členech. Podrobná pravidla soutěže najdete na
www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost.

Sportovní
funkcionář

Evropská jazyková cena Label zamířila
do Havlíčkova Brodu
Základní škola a Praktická
škola U Trojice z Havlíčkova
Brodu získala Evropskou jazykovou cenu Label 2020 za mezinárodní projekt Kouzelný les.
Ocenění si koncem září převzala
ve Velkém zrcadlovém sále ministerstva školství autorka projektu Renáta Koumarová spolu
s ředitelkou školy Květoslavou
Kubátovou a Evou Kořínkovou.
Cílem projektu byla podpora
jazykové a komunikační dovednosti u žáků s těžkým kombinovaným postižením se zaměřením
na slovanské jazyky. Za pomoci
společných úkolů, prezentací,
přednášek a online setkání se
žáci za pomoci učitelky a asistentů pedagoga seznamovali
své partnery s kouzelným lesem
své země, učili se tak i toleranci
a multikulturní soudržnosti. Do
projektu se zapojili partneři ze
Slovenska a Polska, konkrétně
mateřská škola z Košic a z Legionowa. „Spolupráce trvala celý
školní rok. Navázali jsme trvalé
přátelství nejenom mezi učitelkami ale i mezi dětmi. Důkazem
je další úspěšný projekt s názvem Hĺadá sa dinosaurus, který

Nevěř všemu
na netu

EVA FRUHWIRTOVÁ

ho tvaru kartonu pro pohodlné
nalévání společností Elopak
speciálně vyvinutý obal nabízí
jedinečný uzávěr ve tvaru vlnky
tvořící pevné a bezpečné hrdlo. Mírným protitlakem se obal
Pure-Pak® Imagine sám znovu
zavře.
Jakkoli mají velmi rozšířené
nápojové kartony řadu nesporných výhod, jde o jednorázové
obaly, a proto je jejich složení
a možnosti recyklace naprosto
zásadní. „Záleží nám na životním prostředí a to je jeden z důvodů, proč jsme se vydali cestou výroby mléčných produktů
v těch nejekologičtějších obalech, které jsou na trhu k dispozici,“ uvedl Martin Hudík, generální ředitel mlékárny Moravia
Lacto, která sídlí v Jihlavě.
„Díky této změně, a s přispěním nakupujících, budeme
nyní schopni společně zachránit o 20 procent více stromů,“
upřesnil Martin Hudík.
Obal Farmářského mléka
Moravia bez plastového uzávěru
obsahuje 10x méně plastů než
průměrná PET láhev, o 46 %
méně plastů ve srovnání s kartony s uzávěrem a svým složením
je tou nejzelenější verzí nápojového kartonu.
ZPRACOVÁNO Z PODKLADŮ
INTERLACTO, SPOL. S. R.O.
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Martin Kukla: Předávám agendu a ujímám se role opozičního
zastupitele
Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa:

Martin Kukla (ANO 2011),

ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém
Městě na Moravě

Začíná
nové
čtyřleté funkční
období
nového
zastupitelstva, ve
kterém vítěz krajských voleb ANO
2011 zůstává v opozici. Pro mě
jako exnáměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku to představuje
pomyslné, ale i faktické předání
náročné agendy svému nástupci. Fakt, že mě po podepsání
koaliční smlouvy a rozdělení
funkcí v krajské radě NIKDO
z nových radních nekontaktoval
a nepožádal o předání agendy,
mě naplňuje obavou, jak to bude
dál s připravenými projekty, zda
nová rada bude schopna bez
konzultace zajistit očekávanou
kontinuitu, vést agendu v dosavadním rychlém tempu a především bez chyb z neznalosti,
které voliči neodpouští. Předávám tedy alespoň pomyslně

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
• orientace v oblasti muzejnictví a všeobecný kulturní přehled
• znalost fungování a financování příspěvkových organizací
• minimálně dvouletá zkušenost s vedením a rozvojem lidí
• schopnost motivace, podpory a manažerské kontroly zaměstnanců,
schopnost nalézat a probouzet v zaměstnancích jejich vlastní potenciál
• aktivní znalost anglického jazyka
• organizační a řídící schopnosti
• schopnost koncepčního, logického myšlení a schopnost analyzovat,
vyhodnocovat analýzy a formulovat řešení
• komunikační a vyjednávací dovednosti, schopnost navázat a udržovat
vysokou úroveň intenzivní spolupráce s organizacemi a institucemi
působícími na úseku kultury
• vysoká flexibilita a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost
• vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích
• uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících
programů (MS Office)
• občanská a morální bezúhonnost
výhodou:
• zkušenosti s řízením organizace muzejního typu
• orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče
• aktivní znalost německého jazyka
nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů
• možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
• nástup nejdříve možný po jmenování Radou Kraje Vysočina
(předpokládaný termín únor 2021)
k písemné přihlášce je mimo jiné nutné přiložit:
• strukturovaný profesní životopis,
• motivační dopis uchazeče k nabízenému pracovnímu místu,
• návrh vlastní koncepce řízení a rozvoje organizace, včetně návrhu
odborného směřování a financování organizace s ohledem na
ekonomické dopady navrhovaných opatření s výhledem na 3 roky,
v max. rozsahu 4 stran formátu A4.
Kontaktní osoba: Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, tel.: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů na
pozici ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Přihlášku
k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Přihlášku je nutné doručit v písemné podobě a tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději dne 8. 12. 2020 do 12.00 hodin. Obálku je třeba zřetelně označit
slovy: „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – výběrové řízení ředitelka/
ředitel – neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán
zřetel. Vyhlašovatel si vyhrazuje v rámci realizace výběrového řízení právo provést
psychologické pohovory. Plné znění výběrového řízení je k dispozici na
webu www.kr-vysocina.cz.

Na hradě Kámen objevili
středověkou studnu

◾ Studna je sedm metrů hluboká a metr a půl široká. Správa hradu
FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ
plánuje vodou zalévat hradní park. 

V rohu hradební zdi na hradě
Kámen objevili archeologové
sklep s valenou klenbou a středověkou studnu plnou vody. Tento
nález je překvapil jednak proto,
že o studni nikdo nevěděl, a také
proto, že na tomto místě předpokládali skálu. Objevená studna je
sedm metrů hluboká a metr a půl
široká.
Nález studny změnil plány
Kraje Vysočina na stavbu nového hradního návštěvnického
centra. Jeho základy chtěli stavbaři vložit právě do skály. Stavba nového zázemí pro turisty se
proto posouvá na jaro příštího
roku a odstartuje podle nového
projektu. Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov,
pod které hrad Kámen spadá, si

dokáže představit, že by nově
objevená studna byla výhledově zpřístupněna návštěvníkům.
Funkci bude mít i praktickou.
Správa hradu chce vodou ze
studny zalévat hradní park.
Nové návštěvnické centrum
vyroste na místě bývalého pivovaru. Přibude pokladna s drobným prodejem suvenýrů a občerstvení, multifunkční kulturní
prostor a kancelářské zázemí pro
personál. Návštěvníci se mohou
do budoucna těšit na nové hradní expozice včetně nového pojetí
koncepce vystavených historických motocyklů. Výletníci se novými expozicemi projdou v roce
2023, kdy se má otevřít i nové
návštěvnické centrum.
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zastupitel Kraje Vysočina

svou dobře vedenou agendu
v mašličkách nové radě kraje.
Předávám hodně odvedené práce své i svých kolegů a kolegyň
z majetkového i ekonomického
odboru krajského úřadu. Odhaduji, že z naší práce bude nové
vedení skutečně hodně dlouho
těžit. Předávám projekty klíčových investic připravené nebo
rozjeté a předesílám, že budu
velice přísně sledovat z opozičních lavic jejich další vývoj
a tvrdě připomínkovat případné
neplnění termínů.
Připravené jsou projekty
v realizaci nebo po výběru dodavatele v souladu s naplánovaným harmonogramem prací.
Předávám i projekty, které jsou
ve fázi záměru na dobré cestě
k realizaci: operační sály pro
Nemocnici Třebíč, nový dětský
pavilon Nemocnice Pelhřimov,
modernizaci a stavební úpravy
vjezdu areálu Nemocnice Nové
Město na Moravě včetně oprav
laboratoří a zateplení vybraných pavilonů, dobře rozjetou

generální rekonstrukci stravovacího provozu Nemocnice
Jihlava, projekt stavby sportovní haly ve Žďáře nad Sázavou,
projekty parkovacích domů u Nemocnice Třebíč obrovsky
pomohla ochota města spolupracovat na nabídnutém řešení, podobně máme našlápnuto
u Nemocnice Havlíčkův Brod,
kterou v budoucnu čeká oprava
operačních sálů. Do konce roku
je naplánována stavba nového
pobytového sociálního zařízení
v areálu Nemocnice Jihlava, už
také existuje studie pro stavbu
nového jihlavského geriatrického pavilonu následné péče
a parkovacího domu s kapacitou
400 míst. Bez něj si nedovedu
fungování Nemocnice Jihlava
v budoucnu přestavit. Dohlédl
jsem na dodržení termínů pro
dokončení obchvatů Velkého
Beranova i Nového Veselí, dobrá zpráva je, že se staví obchvat
Salačovy Lhoty, vysoutěžený
dodavatel je u obchvatu Lukavce, připraven – jen kopnout – je

jihovýchodní obchvat Jihlavy
nebo Velké Bíteše, projektuje se
obchvat Velkého Meziříčí. Desítky projektů v oblasti školství,
transformace sociálních služeb
i dopravy se mi do tohoto příspěvku nevešly, ale cítím odpovědnost za jejich realizaci, byl
jsem u toho, když vznikaly, bojoval jsem za jejich zařazení do
rozpočtu. Nerad bych, aby nové
vedení kraje podcenilo jejich
zásadní význam.
Závěrem bych rád poděkoval
všem spolupracovníkům z Krajského úřadu Kraje Vysočina za
čas, který se mnou strávili nad
přípravou krajského rozpočtu na
rok 2021. Úspory jsme hledali
v provozech, naopak proinvestiční prostředky zůstaly. Ostatně, hned jak se bude rozpočet
v novém zastupitelstvu projednávat a bude schválený, budete
si ho moci důkladně projít na
webu Kraje Vysočina. V tuto
chvíli už vlastně novým zastupitelům stačí jen zvednout pro
něj ruku.

Šesté volební období začíná
Miloš Vystrčil (ODS),
předseda Senátu PČR
a zastupitel Kraje Vysočina

Po krajských
volbách vstupují
samosprávné kraje
do 21. roku svého
zatím pořád ještě
mladého
života.
Snad se shodneme na tom, že pro
každou instituci, pro každé město,
pro každý kraj a vlastně i stát je
důležité, jakým způsobem proběhne výměna jeho vedoucích
představitelů, jakým způsobem
proběhne předání úřadu a kompetencí. Zkráceně někdy nepřesně
hovoříme o předání moci.

Pro další život a rozvoj instituce nebo území je velmi důležité, aby předání úřadu a kompetencí proběhlo důstojně a se
vzájemným respektem mezi vítězi a poraženými. Také je velmi
důležité, aby ten, kdo přichází
jako vítěz, respektoval práci
svých předchůdců, a pokud je
to jenom trochu možné, tak na
vše dobré navázal a co nejméně
tzv. bořil.
Na Vysočině se nám to zatím
dařilo a koalice se velmi často, přestože nemusela, v těch
zásadních věcech domlouvala
s opozicí. Stalo se totiž dobrým, byť nepsaným pravidlem,
že nejdůležitější strategická

krajská rozhodnutí vládnoucí
krajská koalice činila až po důkladné diskusi nebo přímo i za
podpory opozice. Tento postup
při schvalování strategických
rozhodnutí má totiž jednu zásadní výhodu, a to, že se ani při
změně vládnoucí politické reprezentace zásadní rozhodnutí
ze dne na den nemění a kraj se
může rozvíjet relativně stabilně, neboť nedochází k náhlému
narušení kontinuity základních
trendů a směrů rozvoje.
Při této příležitosti považuji za správné ocenit roli v budoucnu pravděpodobně již bývalého dlouholetého hejtmana
Jiřího Běhounka. Samozřejmě

ne vždy jsme se shodli, ale právě jeho přístup k vedení kraje
a ochota se zabývat i opozičními názory zaslouží uznání.
Pro stabilní a kontinuální rozvoj kraje to bylo velmi důležité
a prospěšné.
Osobně věřím, že nově
zvolená Rada Kraje Vysočina
v čele s novým hejtmanem dokáží na tento způsob spolupráce koalice a opozice navázat.
Zvláště nyní, ne v úplně lehké
době, kterou prožíváme a která
se promítne i do naší budoucnosti, to bude velmi důležité.
Jako jeden z řadových krajských zastupitelů se těším na
spolupráci a držím palce.

V oblasti zabezpečení chat a chalup
je stále co zlepšovat
Zima se blíží a s tím souvisí
i to, že řada majitelů chat a chalup
zabezpečuje své rekreační budovy. Policisté varují, že pachatelé, kteří se na vykrádání chalup
zaměřují, jsou ale čím dál více
vynalézaví, a proto je zapotřebí
si svůj majetek patřičně chránit
a dobře zabezpečit.
„Majitelům rekreačních objektů doporučujeme, aby v nich
přes zimu nenechávali žádné
cenné věci, jako jsou například
sekačky, křovinořezy, motorové
pily, televizory, starožitnosti nebo
hodnotná umělecká díla. Tyto
věci pachatelé kradou nejčastěji,“
vysvětluje David Linhart z oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina.
Je dobré chatu zabezpečit například elektronicky nebo mechanicky, jako například bezpečnostními zámky, mřížemi nebo
uzamykatelnými okenicemi. Riziko snížíte, když budete chalupu
nepravidelně navštěvovat, a tím
vzbuzovat dojem, že se v ní někdo nachází.
„Pokud ale k vloupání do objektu přece jen dojde, je pro kriminalisty velice důležité, aby majitelé nevstupovali dovnitř a tuto
věc neprodleně oznámili policii,
která již provede prvotní úkony
k zajištění stop a potřebných důkazů,“ upřesnil David Linhart.
Od letošního ledna do konce
září řešili policisté na Vysočině
celkem 33 případů vloupání do
rekreačních objektů. Pachatelé

◾ Policisté kontroly chatových oblastí a rekreačních objektů provádějí v nepravidelných intervalech v průFOTO: POLICIE ČR
běhu celého roku, ale v zimních měsících jsou intenzivnější. 

majitelům způsobili škodu přes
300 tisíc korun. Dobrou zprávou je, že policisté z Vysočiny se zapojují do nejrůznějších

preventivních akcí a pravidelně
rekreační oblasti napříč krajem
kontrolují. Pozitivní je i fakt, že
ve stejném období loňského roku

řešili více než dvojnásobek případů, přesněji 76 vyloupených chat
a chalup.
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Střední škola stavební Třebíč
Střední škola stavební v Třebíči, moderní škola s více než
čtyřicetiletou tradicí, se stala
významným centrem stavebního
vzdělávání v Kraji Vysočina. Je
určena všem, kteří se chtějí podílet na proměně krajiny, měst,
obcí i interiérů v soukromých
i občanských stavbách a chtějí
se stát nepostradatelnými odborníky v oblasti stavebnictví.
Současným ředitelem školy je
Jiří Kurka. V denním studiu se
ve škole vzdělává 430 studentů.
Na vzdělávacím procesu se podílí 54 pedagogů. Žáci mají na výběr dva atraktivní studijní obory,
čtyři nástavbové obory a devět
učebních oborů. Velkou výhodou nabízených oborů je jejich
vzájemná prostupnost. Zájemce
o vzdělávání nachází škola rovněž v řadách zaměstnanců partnerských firem. Škola se snaží
neustále modernizovat interiéry
a vybavení učeben. V příštím
roce má v plánu kompletní rekonstrukci obou tělocvičen.

Škola, která jde s dobou

Veškeré zázemí a vybavení
školy zastřešuje rozlehlý komplex, jehož součástí jsou budovy
pro teoretickou i praktickou výuku, sportoviště – malá a velká
tělocvična, fotbalové hřiště, tenisové kurty, spinning, posilovna
a nově zrekonstruovaná jídelna.
Škola nabízí moderní vybavení pro všechny obory. Důkazem
toho může být špičkově vybavená
svářecí škola plastů a kovů, CNC
dřevoobráběcí centrum, centrum
obnovitelných zdrojů energie,
moderní učebna architektury
a chytré elektroinstalace.

V roce 2016 se začaly rozdělovat
kotlíkové dotace

nebo najdou uplatnění ve firmách
v okolí stejně jako žáci učebních
oborů.

Špičkové technologické
vybavení

Novinkou je Centrum obnovitelných zdrojů energie, které
umožňuje unikátní propojení
moderních technologií: fotovoltaických panelů, fototermických
kolektorů, tepelných čerpadel
a kogenerační jednotky. Prostřednictvím softwaru na skutečných
zařízeních mohou studenti modelovat reálné situace a provádět
měření.
◾ Moderní učebna architektury poskytuje studentům kvalitní zázemí
FOTO: ARCHIV ŠKOLY
pro studium. 

O kvalitě vzdělávání vypovídá
nejen velký zájem o absolventy na
trhu práce, ale i vysoká úspěšnost
žáků u státních závěrečných zkoušek a studentů u státní maturitní
zkoušky. „Ukazuje se, že matematika, cizí a ani český jazyk nejsou
pro naše studenty překážkou při
ukončování studia. Základem je
dobrá příprava,“ podtrhuje ředitel
Jiří Kurka.

Studijní, učební
i nástavbové obory

Ve studijním oboru Stavebnictví je velký zájem o zaměření
Architektura a design interiérů.
Přispívá k tomu nejen atraktivnost povolání samotného, ale
také moderní učebna architektury a odborník z praxe jako učitel.
Zaměření Pozemní stavitelství se
řadí mezi tradiční úspěšné obory. Absolventi studijního oboru
Technická zařízení a energetická
náročnost budov patří svým za-

měřením na termodiagnostiku,
obnovitelné zdroje energie a zpracování energetických štítků budov
mezi nejvyhledávanější na trhu
práce nejen v Třebíči, ale i v jejím
širokém okolí. „Žáci si vybírají
zaměření po ukončení prvního
ročníku studia,“ upřesňuje ředitel
Jiří Kurka.
Absolventi učebních oborů
(Elektrikář – silnoproud, Instalatér, Tesař, Truhlář, Malíř a lakýrník, Zedník, Montér suchých
staveb) si mohou ve zkráceném
studiu doplnit další učební obor
nebo pokračovat v nástavbovém
studiu (Provozní elektrotechnika, Stavební provoz, Dřevařská
a nábytkářská výroba, Technik
plynových zařízení a tepelných
soustav).
Absolventi všech maturitních
oborů mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole, na stávající
škole si ve zkráceném studiu doplnit vzdělání o některý učební obor

Když není motorka, lépe chodit
pěšky. Toufarův životopisec v ní
navštěvuje místa provázaná se
životem, činností a smrtí jedné
z prvních obětí komunistického režimu u nás – faráře z Vysočiny Josefa Toufara. V knize
Jihlavsko z nebe si zájemci pro-

hlédnou hřbety Českomoravské
vrchoviny očima ptáků a pilotů.
Další oceněnou knihou je monografie o českém malíři Oldřichu Blažíčkovi, ve které jsou
dosud nepublikované písemné
dokumenty a fotografie z jeho
pozůstalosti. Mezi dětskými

vých dotací. Třetí vlna není ještě
s administrací finálně u konce.
Pro Vysočinu bylo v první fázi
k dispozici téměř 240 milionů
korun na výměnu až 2 378 kotlů,
dodatečně Ministerstvo životního prostředí kraji v roce 2020
přislíbilo dalších 94 milionů korun. Kotlíkové dotace rozděluje
Kraj Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí
2014–2020. Jejich cílem je snížit
znečištění ovzduší z tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá
paliva.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Praxe ve firmách

V moderně vybavených dílnách
pro všechny učební obory se žáci
pod odborným vedením mistrů
připravují na své budoucí povolání. „Kontakt s reálným pracovním
prostředím zajišťují práce učňů
na zakázkách pro naše partnerské
firmy a širokou veřejnost a dlouhodobé odborné praxe u firem,“
přibližuje Jiří Kurka.

Zkušenosti ze
zahraničních stáží

Studenti mohou sbírat cenné
pracovní zkušenosti a poznatky
na mezinárodní úrovni. Škola je
držitelem Erasmus+ Certifikátu
mobility v odborném vzdělávání a přípravě, plní funkci vysílající i přijímající organizace. Dosud vyjelo na stáže do jedenácti
evropských zemí 159 studentů.
V posledních dvou letech mohli
studenti vyjet na dlouhodobou
čtyřměsíční stáž do firem v Německu.
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Nejkrásnější knihy na podzimní večery
Tradiční vyhlášení nejkrásnějších knih Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově
Brodě se letos uskutečnilo virtuálně. Čtenáři se mohou inspirovat a vybrat si knihy na podzimní večery. Například knihu
Miloše Doležala s názvem

První žádosti v rámci první vlny kotlíkových dotací na
Vysočině bylo možné podat
18. ledna 2016. Lidé mohli své
žádosti podat elektronicky nebo
písemně. Řada zájemců tehdy
využila možnosti osobního podání písemnou formou. V první
den pracovníci úřadu evidovali
přes tisíc žádostí, během prvního
týdne přesně 1 715 žádostí. Druhá vlna přišla v roce 2017 a třetí
pak v roce 2019. Kraj Vysočina
v rámci první a druhé výzvy vyplatil 4 470 žadatelům celkem
471,3 milionů korun kotlíko-

Postav si svoje auto
V roce 2016
studenti
sedmi
krajských technických a odborných
středních škol prezentovali vlastnoručně postavených
14 sportovních automobilů
Kaipan
v rámci projektu
Postav si svoje auto. ◾ Sedm automobilů stavěly dvanáctičlenné
Někteří se sporťáky týmy pod vedením mistrů odborné výuky.
dokonce ujeli ko- V dubnu 2016 byly všechny vozy k vidění v jihlem 300 kilometrů lavském obchodním centru Citypark.
FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
do slovenské Nitry, 
kde výsledek své
práce představovali na výstavě mobilní Jihlava funkční užitkové
středních odborných škol Mladý vozidlo Unimog značky Mercetvorca 2016 v partnerském Ni- des. Všechny projekty jsou soutranském samosprávném kraji. částí několikaletých aktivit na
V pozdějších letech pak studenti podporu publicity a popularizace
stavěli další sportovní auta, trak- profesí českého řemesla, které
tory, nákladní Tatru, elektrovozít- právě v roce 2016 na Vysočině
ko a ve školním roce 2019/2020 odstartoval Rok řemesel a odmontují v dílnách Střední školy borného vzdělávání.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ
průmyslové, technické a auto-

knihami zaujal titul Pepito, (ne)
plivej! o putování skautů a velbloudice. Skutečný příběh se
udál po skončení druhé světové
války. Přehled knih, jejich autorů a vydavatelů najdete na webu
www.novinykrajevysocina.cz.


EVA FRUHWIRTOVÁ

KŘÍŽOVKA O CENY

RECEPT

Pokud nám dokážete poslat e-mailem znění tajenky, určitě pro vás nebude problém zapojit se do soutěže o (znění v tajence). Pokud máte rádi Vysočinu, můžete
inspirovat i ostatní k zajímavým výletům. Vyjděte ven, vyfoťte krajinu, zákoutí měst, památky, místa, která vás oslovují, a své dosud nezveřejněné snímky představte na Instagramu s hashtagem #instavysocina. Do popisku napište název místa, odkud fotka je, a nezapomeňte na označení @regionvysocina. Autora fotky s nejvíce lajky odmění Vysočina Tourism 7. prosince.

Chybějící zeleninu může
nahradit domácí klíčení
Ze zahrádek sklidíme poslední
zeleninu – mrkev, dýni i červenou
řepu a pak přichází doba zeleninového půstu. Jednou z možností,
jak si v zimě vypomoct, je domácí
klíčení.
Domácí klíčky jsou levným
zdrojem vitamínů té nejvyšší kvality. Důležitý je správný výběr se
FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ
mínek a také to, kde a jakým způsobem je budete klíčit. Moderním
vynálezem je tzv. nakličovací sklenice, další variantou je klíčící miska
nebo jednoduše PET lahev. Klíčit můžete například řeřichu, vojtěšku,
mungo fazolky, čočku, pohanku nebo nejrůznější směsi přímo určené
ke klíčení, které koupíte ve zdravé výživě. Tak budete mít jistotu, že
semínka nejsou chemicky ošetřená. Každé klíčky chutnají jinak a hodí
se do jiných pokrmů, například do polévek, salátů, pomazánek nebo
jen tak na chuť, třeba k televizi místo brambůrků.

Jak klíčit?

Tajenku křížovky zasílejte do 3. 12. 2020 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenky.NKV@regvyd.cz.
Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny.
Vylosovaní výherci: J. Weiser, Třebíč, E. Kimmerová, Pelhřimov, L. Čermáková, Košetice

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.

Nejprve vybraná semínka namočíte, propláchnete pod studenou vodou, vložíte do nádoby a přes noc necháte zalité vodou. Ráno vodu
slijete a semínka přesypete do nakličovací sklenice. Aby správně klíčila, je potřeba je udržovat neustále vlhká, nesmí však být ponořená ve
vodě. Proto je ve sklenici 2x až 3x denně propláchnete vodou a vrátíte
zpět na stojan, kde odkape zbylá voda, abyste předešli zahnívání a plesnivění. Záleží na typu semínka i na ročním období, kdy klíčíte, ale
obvykle celý proces trvá dva až tři dny. Do sklenice stačí malá hrstka
semínek, protože vzklíčením zaplní celou sklenici. Jakmile budete mít
vyklíčeno, skladujte klíčky v lednici, protože snadno podléhají žluknutí. Pevné zdraví!


MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace hledá:

ŘIDIČE NAD 12 T, SILNIČÁŘE
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY:
•
•
•
•
•
•
•

Distribuce:
od 14. prosince
2020

penzijní připojištění
možnost podnikové rekreace
pravidelné odměny
indispoziční volno
příspěvek na stravování
individuální osobní ohodnocení
25 dní dovolené
Miloslava Krejčová 567 117 143
Renata Beránková 569 430 850
Jolana Švehlová 568 839 816
Jitka Stejskalová 565 301 631
Věra Drdlová
566 692 010

RV2001828/02

www.ksusv.cz

RV2001268/04

Jihlava
Havlíčkův Brod
Třebíč
Pelhřimov
Žďár nad Sázavou

RV2001719/01

RV2001842/01

KONTAKTY:

Střední škola řemesel a služeb
Moravské Budějovice

Maturitní obory (čtyřleté)
Mechanik instalatérských a elektrotechnických
zařízení Jediný na Vysočině!

(maturitní obor s výučním listem)

(maturitní obor s výučním listem)

(denní)

Učební obory (tříleté)
Elektrikář - silnoproud
Opravář zemědělských strojů
Opravářské práce
Stravovací a ubytovací služby
568 421 496

ww w.ssrs.cz

Ošetřovatel
Automechanik
Zámečník
Instalatér

Kuchař - číšník
Obráběč kovů

facebook.com/ssrscz

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:

Havel MOUKA

Vít VRBICKÝ

RV2001450/02

Podnikání Nově nabízíme!

Pořádáme:
Dny otevřených dveří
Staň se na jeden den středoškolákem
Termíny zveřejníme na webu
dle vývoje covid-19.

DĚLEJTE PRÁCI,
která se přizpůsobí vám

Spolupracujte
s Providentem jako
obchodní zástupce.
Sami si řiďte svoji
pracovní dobu a výši
výdělku. Pracujte tam,
kde to znáte.

602 557 777
mouka@regvyd.cz

603 786 170
vrbicky@regvyd.cz

Proč do toho jít s námi?
Flexibilní pracovní doba
Odměna vyplácená
každý týden
Podpora a zázemí stabilní
společnosti
Naučíme vás, jak na to

Co je náplní práce?
Vyhledávání nových zákazníků
Spolupráce s těmi stávajícími
Poskytování půjček
Výběry splátek

Zjistěte více na
kariera.provident.cz
a na telefonu
844 744 644
20096_PF_nabor_197x135.indd 3

RV2001721/03

Nást avbové studium (dvouleté)

RV2001726/01

Mechanik seřizovač

Dejte své děti
na obor,
který má smysl!

14.04.2020 8:35

Uzávěrka příštího čísla je 3. prosince 2020 a distribuce plánovaná od 14. prosince 2020. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.

Jsme tu pro vás i online
Informační odpoledne

Obrataň 148, 394 12 Obrataň

✓ Podnikání (stačí mít výuční list)
2 leté zkrácené studium:
✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
Výuka probíhá 1 víkend do měsíce

 702 076 909, 724 268 963

Webové stránky:
www.sspobratan.cz
E-mail: sekretariat@sspobratan.cz

Burzy středních škol
na webu burzaskol.online
20. 11.

8. 12.

9. 12.

info@stredniskola.com

stredniskola.com

Jedinečná sestava našich nejkrásnějších bankovek v jedné sadě!

Zlatý pomník pro
historii naší měny!

praktické kapesní hodinky
běžně za 999 Kč

ŽÁDNÉ DALŠÍ
ZÁVAZKY

Exkluzivní formát

70 x 30 mm slitku

687-12 Anzeige Noviny Kraje Vysocina 280x195 Barren Banknoten CZ VN.indd 1

Luxusní kazeta pro uložení
vašich ražeb ZDARMA!

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD, je obchodní značka společnosti HMK V AG.
Společnost zodpovědná za dodržování (GDPR) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Váš obchodní partner je: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

nebo za jedinečnou
zvýhodněnou celkovou
cenu 2 990 Kč

• Exkluzivně jen v ČESKÉM
MINCOVNÍM OBCHODĚ®

775 154 160

• Detailni rytina na uzavěru
• Včetně decentniho řetizku

598 Kč

• Nejvyšší kvalita, tzv. „leštěné razidlo“

14. 12.

ZDARMA
PRO VÁS:

Nákladně zušlechtěno
ryzím ZLATEM
(999/1 000)

za 5 bezúročných
splátek po

• Přísně limitovaný náklad omezený v celosvětovém
měřítku na pouhých 9 999 kompletních kolekcí

10. 12.

RV2000301/02

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

každé pondělí od 15 do 17 hodin
odkaz najdete na stránkách naší školy

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

RV2001284/01

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

Rozhodujete se, jakou střední školu zvolíte?

EXKLUZIVNÍ NABÍDKOVÝ KUPÓN
Ano, využívám svůj kredit a objednávám exkluzivní kompletní sadu
„Nejkrásnější bankovky“ (výr. č. 903-752-0) – prosím zakřížkujte:
❑ v 5 pohodlných bezúročných splátkách po 598 Kč nebo
❑ za jednorázovou cenu pouhých 2 990 Kč (místo pozdějších 9 950 Kč)
NEPLATÍTE POŠTOVNÉ. Zásilku můžete vrátit v průběhu 60dnů zpět.
Při neuvedení způsobu platby vycházíme z toho, že požadujete celkovou
cenu. Nenásledují žádné další zásilky.
Za účelem zasílání informací a nabídek od nás a dalších společností zpracováváme na základě članku
6 odst.1 f GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vaše data také s pomocí poskytovatelů služeb.
Pokud souhlasíte se zpracováním Vašeho telefonního čisla pro účely telefonní reklamy od společnosti HMK V
AG, prosím zaškrtněte. Tento souhlas je platný až do zrušení. Další informace naleznete v našich zásadách
ochrany osobních údajů, ke kterým máte kdykoliv přiítup na stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo o ně
můžete požádat. Kdykoli můžete požádat o zrušení používání Vašich osobních dat pro reklamní účely. Stačí
krátká zpráva na Český mincovní obchod, Plovarní 82/3, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí.

❑ Paní

687-12

❑ Pán

Příjmení / jméno

Ulice / č.

PSČ / Město

Číslo zákazníka (pokud je známé)
Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst na webových
stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o jejich zaslání. Vaš smluvni partner: HMK V AG,
Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.
Datum

Podpis

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

Objednete rychle a pohodlně po telefonu:

Tel.: 371 655 100
Cena dle tarifu

Nyní objednejte a zaplaťte později! Zavolejte nám!
Každý telefonický objednávající obdrží krásné kuličkové pero se
SWAROVSKI® ELEMENTEM jako dárek!

06.10.20 12:01

Uzávěrka příštího čísla je 3. prosince 2020 a distribuce plánovaná od 14. prosince 2020. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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První turistická trasa pro
vozíčkáře je v okolí Humpolce
Letos se v České republice
otevřely tři turistické trasy pro
vozíčkáře. Jedna z nich u Humpolce. Stala se tak zcela první
trasou pro handicapované občany
na Vysočině. Okruh se jmenuje
Za Hliníkem do Humpolce, je
dlouhý 3 km a po cestě najdete
několik zastavení a informačních
panelů, kde se dozvíte o zajímavých památkách, turistických cílech Humpolecka a také o historii
jezdeckého sportu v Humpolci.
Na startu je několik parkovacích
míst, bezbariérová restaurace

a WC. Celý okruh je vyznačen
směrovkami s piktogramem
vozíčkáře a je navržen jako jednosměrný proti směru hodinových ručiček. Iniciátorem této
vozíčkářské trasy je Klub českých turistů Humpolec. Chtěli
ji otevřít už na jaře, ale vládní
opatření tento plán přesunula na
podzim. Vybudování nové stezky stálo 221 tisíc korun. S financováním pomohl Kraj Vysočina,
město Humpolec a přispěly také
firmy z okolí.
EVA FRUHWIRTOVÁ


Ustavující Zastupitelstvo
Kraje Vysočina

◾ Náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina byla zvolena Hana Hajnová (Piráti). V krajské radě bude mít na starost agendu regionálního rozvoje,
Fond Vysočiny, územní plánování a spolupráci s nestátními neziskovými
organizacemi.

◾ Tříkilometrový okruh se jmenuje Za Hliníkem do Humpolce.
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◾ Slib nového zastupitele stvrdil svým podpisem Jiří Běhounek (nez. za
ČSSD).

FOTO: KČT

Kraj Vysočina podpořil
podnikatele v cestovním ruchu
Celkem padesát devět žadatelů podnikajících v cestovním
ruchu získalo podporu z dotačního programu Fondu Vysočiny Marketing v cestovním
ruchu 2020. Peníze v rozsahu
od 32 000 korun do maximální částky 200 000 korun mohli
podnikatelé nebo i spolky začít
čerpat na vlastní marketingové
kampaně už pro letní sezonu,
nebo naopak cílit na turisty, kteří na Vysočinu přijedou nyní na
podzim, případně o nadcházející
zimní sezoně. Dotační program
ve výši deseti milionů korun
žadatelé zcela využili. Krajská
rada schvalovala dotace na turistický marketing průběžně od
srpna do října.
„V průměru byla krajská dotace 169 492 korun na žadatele.
Většinu tvořily právnické osoby činné v oblasti cestovního

ruchu, dalších 27 % žadatelů
byly fyzické osoby podnikající v turismu,“ upřesnil Pavel
Pacal, náměstek pro regionální
rozvoj (Starostové pro Vysočinu). Téměř ve všech případech
provozují podnikatelé ubytovací
zařízení. Peníze využili na propagaci víkendových či týdenních relaxačně zážitkových pobytů na Vysočině, které cílí na
různé skupiny turistů.
Do konce října mohli návštěvníci využít tisícikorunovou
slevu na ubytování na Vysočině.
Cílem této mimořádné finanční podpory směřující k posílení
turistického ruchu bylo nejen
prodloužení obvyklé doby pobytu turistů na Vysočině, ale také
udržení zaměstnanosti v ubytovacích službách a navazujících
oborech.


◾ Novými krajskými zastupiteli jsou Eva Decroix (ODS + STO) a Karel Janoušek (ODS + STO), který bude mít v krajské radě na starost majetek.



FOTO: 4X KRAJ VYSOČINA

Procházkou ke zdraví i dobré náladě

EVA FRUHWIRTOVÁ

Děkujeme všem,
kteří pomáhají v první linii,
dobrovolníkům a všem, kteří
zajišťují pro obyvatelstvo
veřejné služby.

◾ Náročná doba nouzového stavu a celé řady vládních opatření dává naší
fyzické zdatnosti i psychické pohodě hodně zabrat. Ne nadarmo odborníci radí, abychom dostatečně spali a chodili na dlouhé procházky do přírody. Na Vysočině máme možností spoustu, krásnou procházkou může být
například Naučná stezka Čeřínek na Jihlavsku, dlouhá šest kilometrů se
14 zastaveními, kde se seznámíte s živou a neživou přírodou Čeřínku.

◾ Na Vysočinu je i krásný pohled z výšky, v tomto případě z rozhledny na
věži zříceniny hradu Orlík nad Humpolcem. I přesto, že se v lese pod hradem těží dřevo, procházka je to pěkná, absolvovat můžete i tamější devítikilometrovou Naučnou stezku Březina a seznámit se s geologií, historií
FOTO: 2X MONIKA BROTHÁNKOVÁ
a ekologií Humpolecka. 

◾ Hezké podzimní dny mohou posloužit i cyklistům. Rodiny s dětmi ocení
betonové sochy Michala Olšiaka, které najdete převážně na Žďársku.
Pěkná je 22kilometrová trasa z Polničky, k Pilské nádrži, rybníku Mikšovec, jezírku Vápenice, přes Račín (na fotce) až k rybníku Velké Dářko. Další
FOTO: ALEŠ MOTEJL, ARCHIV VYSOČINA TOURISM
tipy získáte na www.vysocina.eu. 

◾ Údolí řeky Rokytné na hranicích Vysočiny s jižní Moravou zbarvil podzim do pestrých barev. Projít se můžete krajem Vítězslava Nezvala po trasách tradičního pochodu Rouchovanské 25. Toto nepříliš známé údolí lemují skály a louky. Voda z řeky kdysi poháněla mlýnská kola. Na 40 km Rokytné dodnes stojí na 24 mlýnů. Z některých jsou už ruiny, jiné jsou přestaFOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ
věné na rekreační objekty. 
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◾ Lukáš Vlček (STAN + SNK ED) bude v krajské radě dohlížet na oblasti
lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

