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Rakouská společnost zajišťuje na Vysočině 
leteckou záchrannou službu
Od 1. ledna 2017 
došlo také na Vysočině 
ke změně provozovatele 
letecké záchranné služby, 
kterou po následující 
čtyři roky bude zajišťovat 
rakouská společnost 
Helikopter Air Transport.

„Příprava na nový provoz zača-
la už v prosinci a já jsem rád, že 
první týdny ukázaly, že se vše po-
dařilo sladit a nedošlo k žádným 
problémům,“ popsal Vladimír 
Novotný (ČSSD), náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 
zdravotnictví. Podle jeho infor-
mací soutěžilo nového poskyto-
vatele Ministerstvo zdravotnictví 
ČR, které také služby fi nancu-
je. „Pro Kraj Vysočina i Zdravot-
nickou záchrannou službu Kraje 
Vysočina jsou podmínky vyho-
vující. Došlo sice ke změně časo-
vého rozmezí během dne, kdy je 
služba poskytována, ale k žádné-
mu zhoršení pro pacienty tím ne-
dochází, což je rozhodující,“ do-
dal Vladimír Novotný. Rakouská 
společnost převzala část pilotů, 
kteří pracovali pro předchozího 
dodavatele letecké služby. Podle 
informací Pavla Müllera, zástup-
ce Helikopter Air Transport pro 
český trh, bude helikoptéra lé-
tat ve dne za minimální dohled-
nosti 800 metrů při minimální 

výšce spodní základny oblačnosti 
ve zhruba 150 metrech nad zemí, 
v noci pak při minimální dohled-
nosti pěti kilometrů s minimální 
výškou spodní základny oblač-
nosti zhruba 500 metrů nad zemí.

„Nová helikoptéra má 
stejné parametry jako stroje 
předchozí, takže může využívat 

heliporty na nemocnicích 
v regionu. V roce 2014 registro-
vala letecká záchranná služba 
458 zásahů, v roce následují-
cím 669 a za loňský rok vzlétla 
v 606 případech. Nejčastěji létá 
k dopravním nehodám nejen 
na D1, k těžkým případům s před-
pokladem transportu na vyšší 

pracoviště nebo také k pádům 
z výšky a k popáleninám,“ 
doplňuje Vladimír Novotný.

Zdravotnická záchranná 
služba Kraje Vysočina disponuje 
21 výjezdovými základnami 
s 28 výjezdovými pozemními 
skupinami a jednou leteckou 
základnou v Jihlavě.
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Úvodní slovo

Čas bilancování, 
čas předsevzetí
Konec roku byl příležitostí k bi-
lancování a začátek roku je zro-
dem něčeho nového. Často do no-
vého roku hledíme s nadějí. Mohl 
nás potěšit výsledek hospodaře-
ní našeho Kraje Vysočina a Čes-
ké republiky, ekonomika „šlape“ 
dobře, průměrné mzdy rostou, 
byť institut průměrné mzdy může 
být vnímán pochybně, míra neza-
městnanosti je na nízkých číslech.

Co mě však vůbec netěší, jsou 
čísla související se zemědělstvím, 
zejména však s živočišnou výro-
bou. Cena mléka a jatečných pra-
sat sice mírně vzrostla, nicméně 
stále nepokrývá výrobní nákla-
dy a cena mléka je dokonce nej-
nižší z celé EU! Pro zemědělce 
v Kraji Vysočina, kteří pokrýva-
jí takřka pětinu produkce mléka 
v ČR, je to z dlouhodobého hledis-
ka likvidační, dle čísel z loňského 
roku každý měsíc prodělávají sto 
milionů korun.

Dalším jevem je, že kvalitní české 
potraviny jsou nahrazovány těmi 
z dovozu a jejich prodej je zahra-
ničními obchodními řetězci rea-
lizován mnohdy s nižší marží. 
V Německu, Rakousku, či Fran-
cii by toto bylo nemožné, s tako-
vou politikou by příslušné obcho-
dy asi brzy skončily. Naše kvalitní 
mléko se vyváží a jsou dováženy 
mléčné produkty, přidaná hodno-
ta se tedy tvoří v zahraničí. Jak po-
moci našim zemědělcům? Napří-
klad také tím, že budeme kupovat 
české potraviny a ještě lépe potra-
viny pocházející z naší krásné Vy-
sočiny. Tou nadějí do nového roku, 
o které jsem se zmiňoval v úvodu, 
je obracení preference spotřebitelů 
směrem k domácí produkci a tím 
podpora zaměstnanosti a místní 
ekonomiky.

Martin Hyský 
(ČSSD)

radní pro oblast 
lesního a vodního 
hospodářství, 
zemědělství 
a životního prostředí

Milan Pilař

více na www.kr-vysocina.cz/pocinroku

Piloti a zdravotnický personál se na změnu poskytovatele od počátku roku začali připravovat už v prosinci 2016. Přechod proběhl bez větších komplikací 
a od prvních lednových dnů helikoptéra pomáhá pacientům.
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Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Nominace počinu 
roku elektronicky
Kraj Vysočina vyhlásil 13. ročník 
ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje 
Vysočina za kulturní počin roku a 8. 
ročník ankety Skutek roku. Ankety 
mají pomoci zviditelnit nejlepší aktivi-
ty v oblasti kultury, památkové péče, 
životního prostředí, volného času dětí 
a mládeže, poradenství, vzdělávání 
a osvěty a sociálně-zdravotní oblasti.

Příjem nominací do obou anket 
potrvá do 31. ledna 2017 a nomi-
novat může kdokoliv aktivitu, která 
se konala v roce 2016. Nominace 
je možná pomocí elektronického 
formuláře umístěného na webových 
stránkách www.kr-vysocina.cz/
pocinroku.

Pro nominaci do ankety Zlatá 
jeřabina mohou zájemci využít 
také originálního hlasovacího 
lístku uveřejněného v prosincovém 
vydání novin Kraj Vysočina. Obálku 
musí označit heslem Zlatá jeřabina. 
Hlasování veřejnosti se uskuteční 
letos v březnu. Milan Pilař

Letošním prvním občánkem Vysočiny je Toník z Poděšína
V prvních třech minutách nového 
roku se narodilo na Vysočině první 
miminko. Malý Antonín je zároveň 
prvním miminkem do rodiny Hany 
a Antonína z Poděšína na Žďársku.

Mezi prvními navštívil Toníka 
a jeho maminku v jihlavské 
nemocnici hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek, který jim předal zlatý 
přívěsek se znamením zvěrokruhu 
a šek na deset tisíc korun. „Tato 
novoroční tradice je vždy velmi 
milou záležitostí. Šance pozdravit 
šťastnou maminku a gratulovat 
jí k té nejkrásnější životní roli je 
hezký start do nového roku i pro 
hejtmana,“ komentoval milou 
povinnost hejtman Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD). Ne dlouho čekali 
na první miminka roku 2017 
i v dalších dvou krajských nemoc-
nicích. V Havlíčkově Brodě stačilo 
57 minut a narodila se Dominika, 
v novoměstské nemocnici se před 
půl třetí ráno narodil Louis Patrik.

V roce 2016 se v nemocnicích 
Kraje Vysočina narodilo celkem 
5234 dětí. Petr PalovčíkV Kraji Vysočina prvorozený Antonín Sláma při návštěvě druhého ledna spal.  
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S maminkou Hanou Slámovou na fotografi i hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek a primář gynekologicko-porodnického oddělení Aleš Roztočil.

ČISTÁ VYSOČINA
Úklid veřejných prostranství a přírody 
na Vysočině: 10. – 23. dubna 2017

Termín přihlášení: 1. 1. – 28. 2. 2017
Elektronický přihlašovací formulář a další důležité informace 
jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz/cistavysocina

Počet zásahů LZS 
na území Kraje Vysočina
Rok počet zásahů
2014 458
2015 669
2016 606
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DODATEČNÉ PENÍZE NA KOTLÍKOVÉ DOTACE
Výměna za kotle na biomasu a tepelná čerpadla

Kraj Vysočina může mezi zájemce o kotlíkové dotace 
rozdělit dodatečných 24 milionů korun. „O ty však 
mohou žádat pouze majitelé kotlů na pevná paliva, 
které mají být vyměněny VÝHRADNĚ za ekologičtější 
kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Nabídka 
peněz vázaná touto nepřekročitelnou podmínkou přišla 
na žádost Kraje Vysočina od ministerstva životního 
prostředí,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal (SPV).

Kraj Vysočina 10. ledna 2017 zve-
řejnil tzv. Výzvu – podmínky pro 
získání dodatečné dotace na vý-
měnu kotlů. Ty jsou k dispozi-
ci na www.kr-vysocina.cz/kotli-
ky v sekci Dokumenty ke stažení 
a Pravidla dotačního titulu. „Ter-
mín pro příjem žádostí podaných 
na Kraj Vysočina elektronicky i fy-
zicky nastane nejdříve 13. února 

2017 od 8.00 hodin. Dříve zaslané 
nebo doručené žádosti budou mu-
set být odmítnuty a vráceny. Upo-
zorňujeme také, že je třeba doručit 
žádost na formuláři, který musel 
být mírně upraven. Platný formu-
lář je k dispozici na www.kr-vyso-
cina.cz/kotliky v sekci Dokumen-
ty ke stažení. 24 milionů korun 
bude mezi úspěšných cca 190 

žadatelů rozděleno podle pořadí, 
v jakém budou žádosti doručeny 
a zaevidovány. Platí, že žadatelé 
mohou získat 80 – 85 % uznatel-
ných nákladů akce, nejvýše 127,5 
tisíce korun.

Důležité informace
 Z důvodu malého zájmu o tzv. 

modifikovanou platbu bylo 
od této možnosti financování 
výměny kotlů v aktuální výzvě 
upuštěno

 V případě, že má žadatel už 
zpracované stanovisko energetic-
kého specialisty, je možné jej v této 
výzvě připojit k žádosti opakovaně

 Uznatelnost nákladů/výdajů 
spojených s výměnou kotle na pev-
ná paliva za ekologičtější kotle 
na biomasu nebo tepelná čerpadla 
byla stanovena na 17. 12. 2015. 
Od tohoto data jsou veškeré nákla-
dy podložené doklady uznatelné.
O historicky první kotlíkové dotace 
požádalo na začátku loňského roku 
téměř 2050 majitelů nemovitostí, 
mezi které bude postupně rozděle-
no 240 milionů korun.

Přihlášky na střední školy podávejte jen do 1. března 2017
Získat maximum 
informací, rozhodnout 
se, kam na střední školu, 
vyplnit maximálně dvě 
přihlášky, absolvovat 
povinnou část přijímacích 
zkoušek pro maturitní 
obory a úspěšně se dostat 
na vysněnou školu. To vše 
čeká v nejbližších týdnech 
žáky 9. ročníků základních 
škol a jejich rodiče. 

Letošní proces přijímacích zkou-
šek s sebou přináší řadu novinek. 
Přihlášky na školy je nutné ode-
vzdat nejpozději 1. března, což je 
proti minulému roku o 14 
dní dříve, a poprvé se 
také budou naostro 
konat povinné při-
jímačky v oborech 
zakončených ma-
turitní zkouškou. 
„Zkoušky budou 
formou didaktických 
testů z českého jazyka a li-
teratury a matematiky a její ap-
likace. V rozsahu stanoveném 
rámcovým vzdělávacím progra-
mem pro základní vzdělávání 
otestují znalosti deváťáků,“ infor-
movala krajská radní pro oblast 
školství, mládeže a sportu Jana 
Fialová (ČSSD). 

Sama ale upozorňuje, že by 
se žáci ani jejich rodiče neměli 
povinných přijímaček obávat. 
Kraj Vysočina, který zřizuje 36 
středních škol, se od počátku 
zapojoval do ověřování 
jednotných přijímacích zkoušek. 
Střední školy i žáci jsou 
proto na povinné přijímačky 
připraveni a nemělo by je 

nic zaskočit. Navíc 
každý uchazeč může 

přijímačky absolvovat 
dvakrát, přičemž se 

započítává lepší výsledek. 
Ředitel školy si navíc může určit 
ještě vlastní tzv. školní přijímací 
zkoušku.

Pozor na zápisový lístek
Jakmile se uchazeč dozví o úspěš-
ném přijetí na střední ško-
lu, do deseti pracovních dnů je 

třeba potvrdit zájem o studium 
odevzdáním tzv. zápisového líst-
ku, který se týká jen denní formy 
studia vzdělávání. Žák základní 
školy ho obdrží do 15. března, ji-
nak ho vydá krajský úřad. Seznam 
přijatých uchazečů by měli ředitelé 
škol zveřejnit nejpozději 3. května.

Detailní informace o přijímacím 
řízení, ilustrační testy i tiskopisy 
přihlášek a jejich vyplněné vzory 
najdete na https://www.kr-
-v ysocina.cz/prijimaci-rizeni/
ds-300609. 

Monika Brothánková
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Máte-li otázky, volejte: 564 602 964 nebo 564 602 944.

Kraj Vysočina podporuje neziskové 
organizace. V regionu jich je přes 6700
Na Vysočině sídlí 6737 nestátních 
neziskových organizací (NNO), 
nejčastěji v podobě spolku. Za po-
slední rok a půl jejich počet vzrostl 
téměř o 150. Navíc v regionu 
působí další organizace, které 
Český statistický úřad do eviden-
ce nezapočítal – protože sídlí 
za hranicemi kraje. Krajská 
databáze aktuálně 
čítá bezmála 1500 
subjektů. „Naše 
vlastní databáze 
NNO vznikla v roce 
2005 a je možné v ní 
vyhledávat organizace 
podle oblasti působení 
nebo podle místa sídla, 
zadat novou organizaci anebo 
získat kontaktní údaje na oprávně-
né osoby,“ informuje Pavel Franěk 
(ANO), náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast sociálních věcí 
a nestátních neziskových organi-
zací.

Kraj Vysočina vyhlašuje řadu do-
tačních programů, jejichž příjemci 
jsou právě i NNO. Jedná se napří-
klad o grantové programy Fondu 
Vysočiny, Pravidla Rady Kraje Vy-

sočina nebo Zásady Zastupitelstva 
Kraje Vysočina. „Všechny dotační 
tituly jsou po vyhlášení zveřejňo-
vány na stránce http://extranet.
kr-vysocina.cz/edotace. Tam se 
také nachází takzvaný abonentní 
systém, kde lze zadat e-mailovou 

adresu, na niž jsou upozornění 
na nově vyhlášené výzvy 

zasílány,“ objasňuje 
Petr Holý z odboru 
regionálního rozvoje 
Krajského úřadu 
Kraje Vysočina. Odbor 
každoročně finančně 

podporuje zastřešující 
organizaci NNO, jíž je 

KOUS Vysočina. Na základě 
pravidelných ročních žádostí získá-
vá příspěvek na provoz v hodnotě 
300 tisíc korun a dalších 200 tisíc 
korun na Mimořádnou podporu 
pro menší NNO. „Jde o jednotlivé 
příspěvky na akce, které tyto NNO 
realizují s maximální výší příspěvku 
pět tisíc korun na organizaci,“ 
upřesňuje Pavel Franěk (ANO), 
1. náměstek hejtmana pro oblast 
sociálních věci a nestátních nezis-
kových organizací. Lucie Pátková

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017
do 31. ledna 2017 Ředitel  školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 1. března 2017 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2017
Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímací-

ho řízení do 1. ročníku

od 22. do 30. dubna 2017
Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou 

v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku

12. dubna 2017
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástav-

bového studia

18. dubna 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

19. dubna 2017
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástav-

bového studia

20. dubna 2017 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

do 28. dubna 2017 (nejpozději)
zpřístupnění hodnocení uchazeče z centrálně zadávaných testů příslušné střední škole (týká se oborů 

s jednotnou zkouškou)

11. května 2017 1. náhradní termín jednotné zkoušky - všechny obory vzdělání

12. května 2017 2. náhradní termín jednotné zkoušky - všechny obory vzdělání

Kontakty pro konzultace
LINKA PRO DOTAZY:
564 602 888
www.kr-vysocina.cz/kotliky

Kontaktní osoby:
Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Odbor regionálního rozvoje
Bc. Eva Láníková, 
lanikova.e@kr-vysocina.cz
Bc. Martin Čáp, 
cap.m@kr-vysocina.cz
Ing. Veronika Kamenická, 
kamenicka.v@kr-vysocina.cz
Bc. RadkaFousvá, 
fousova.r@kr-vysocina.cz
Jana Policarová, DiS., 
Policarova.J@kr-vysocina.cz
Ing. Ilona Hezinová, 
Hezinova.I@kr-vysocina.cz
Ing. Klára Ustohalvá, 
Ustohalova.K@kr-vysocina.cz
Bc. Denisa Dočekalová, 
Docekalova.D@kr-vysocina.cz

Důležité termíny
  10. ledna 2017 Vyhlášení 
dodatečné výzvy
  13. února 2017 Zahájení 
příjmu žádostí o kotlíkové 
dotace

Náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk na návštěvě 
Krizového centra Jihlava. Na snímku s vedoucí služby Terezou Vágnerovou.
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Ukázku dekorativního carvingu – vyřezávání do zeleniny – si na třebíčské Juniorshow prohlédla Jana Fialová.
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6737 
– tolik 

má Vysočina 
neziskových 
organizací 

Díky kotlíkové
dotaci mohu 
v naší obci i já 
lépe dýchat.
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Pokračuji v rozdělané práci,
říká s úsměvem Jana Fialová

Jako jediná z radních jste 
pověřena vedením stejného 
odboru. Přijala jste úkol 
s vědomím, že můžete 
dokončit něco, co jste dle 
svých představ nestihla, 
nebo spíše se stanovením 
zcela nových priorit a plánů?

Jsem velmi ráda, že se mi 
podařilo obhájit post radní pro 
oblast školství, mládeže a sportu. 
Samozřejmě jsme během čtyř let 
nastartovali spoustu projektů, 
hlavně v oblasti odborného vzdě-
lávání na středních školách v Kraji 
Vysočina. Je to ovšem téma, které 
nás bude zaměstnávat i nadále, 

podobně jako spolupráce se zá-
kladními školami a zaměstnavateli 
v našem regionu. Právě v posled-
ních dvou jmenovaných oblastech 
vnímáme spoustu nových výzev, 
které s sebou ponesou nové cíle 
a plány. Samozřejmě se nadále chci 
věnovat podpoře sportu a výchově 
mladých sportovních nadějí. 

Bylo něco, co vás překvapilo 
v první dny ve funkci? 
Ráda používám větu, že kdo je při-
praven, není překvapen. Vzhledem 
k tomu, že se budu nadále věnovat 
oblasti školství, tak jsem snad 
ani ničím výrazným překvapená 
nebyla. 

Co přejte Vysočině 
do roku 2017?
Tomuto krásnému kraji přeji 
hodně úspěchů ve všech oblas-
tech. Za svůj resort si přeji hodně 
úspěšných absolventů našich střed-
ních škol, kteří budou zůstávat 
na Vysočině, budou zde nacházet 
uplatnění a svoje dovednosti zúročí 
pro ostatní obyvatele našeho kraje. 
Vysočina je dobré místo pro život, 
a proto si přeji, aby nám mladí lidí 
odcházeli za vzděláním do světa, 
nabírat nové vědomosti, zkušenos-
ti, ale pak se vraceli k nám domů.

Petr Palovčík

Radní Jana Fischerová: Překvapení? 
Že mě nic nepřekvapilo

Existuje místo či oblast, 
která by podle vás byla 
atraktivním partnerským 
krajem pro Vysočinu? Může 
jít o oblast vám blízkou, 
nebo pro Vysočinu 
inspirativní 
a zajímavou.

Narodila jsem 
se v Havlíč-
kově Brodě. 
Vysočinu, 
její přírodu, 
rozmanitost 
její krajiny 
mám moc ráda. 
Vnímám součas-

ný trend, kdy k nám přijíždí 
v posledních letech stále více lidí 
na domácí rekreaci. To hodnotím 
velmi pozitivně. Kraj Vysočina už 
své partnerské kraje má. Zároveň 
by se mi ale také líbilo navázat 
partnerství s Jižním Tyrolskem. 
Město Havlíčkův Brod tam má 
již 10 let své partnerské město 
Brixen, kam nám odvezli v roce 
1851 Karla Havlíčka Borovského 
do exilu. Je to kraj moc kouzelný, 
umím si představit spolupráci 
v různých oblastech.

Co pro vás bylo překvapivé 
v první dny ve funkci?
Jsem zastupitelkou Kraje Vysočina 
už od roku 2000, byla jsem i radní 
Kraje Vysočina. Na přímou otázku, 
co mě v první dny ve funkci pře-
kvapilo, je odpověď: „Nejvíc mě 

překvapilo, že mě vlastně 
nic nepřekvapilo.“

Co přejete 
Vysočině 
do roku 2017?
Lidem na Vyso-
čině přeji pevné 
zdraví, štěstí, 
spokojenost, 

a aby se jim tu 
dobře žilo.

Petr Palovčík

Zemřel Imrich Gablech
V pátek 16. prosince 2016 ze-
mřel brigádní generál Im-
rich Gablech, významná osob-
nost nejen Havlíčkobrodska.  
„Imrich Gablech byl člověk s ob-
rovským společenským rozhle-
dem a entuziasmem. Setkání 
s ním mě vždy nabíjelo pozitiv-
ní energií. Byl to člověk, kterého 
si nesmírně vážím. Vybavuje se 
mi naše poslední společné setká-
ní, kdy jsem mu přišla v listopadu 
popřát domů k jeho 101. naroze-
ninám.  Nezapomenutelné jsou 
pro mě vzpomínky, když přichá-
zel na státní svátky pravidelně 
ve své uniformě se všemi vyzna-
menáními a řády,“ popsala své 
pocity bývalá starostka Havlíčko-
va Brodu Jana Fischerová (ODS), 
náměstkyně hejtmana Kra-
je Vysočina pro oblast kultury.
Imrich Gablech se narodil 4. lis-
topadu 1915 ve slovenském Hra-
chovišti. V roce 1936 se přihlásil 
do náboru nových pilotů, v létě 
1939 uletěl ze Slovenského štátu 
do Polska, kde se zúčastnil prv-
ních bojů druhé světové války. 
Po napadení Polska Sovětským 
Svazem upadl do zajetí a skon-
čil v gulagu. Do Anglie se dostal 
až v říjnu 1941, měl ale natolik 

podlomené zdraví, že už nemo-
hl bojově létat. Podílel se na říze-
ní letového provozu. Po válce ho 
perzekvoval komunistický režim. 
V roce 2005 mu na Slovensku 

vyšla životopisná kniha Spomien-
ky vojnového pilota. V roce 2009 
mu prezident propůjčil Řád bí-
lého lva a předloni byl jmenován 
do hodnosti brigádního generála.

„Generál Imrich Gablech prožil 
mimořádný život v celé své pes-
trosti. Od nejtěžších válečných 
a totalitních okamžiků až po ty 
hezké chvíle v posledním obdo-
bí svobody. Každé setkání s ním 
bylo milé a obohacující. Zkuše-
nosti člověka, který oplýval opti-
mismem a vírou, se nesmazatelně 
vryly do mých vzpomínek,“ dopl-
nil Čeněk Jůzl (KDU-ČSL), mís-
tostarosta Havlíčkova Brodu a za-
stupitel Kraje Vysočina.

V roce 2005 udělilo město 
Havlíčkův Brod Imrichu 
Gablechovi při příležitosti 
jeho devadesátých narozenin 
čestné občanství. „Jsme 
hrdí na našeho dlouholetého 
čestného občana, který zůstal 
až do konce života skromným 
mužem s velkým životním 
příběhem,“ doplnil starosta 
města Havlíčkův Brod a zastupitel 
Kraje Vysočina Jan Tecl (ODS).
Rozloučení s generálem 
Gablechem se konalo 29. prosince 
v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Havlíčkově Brodě. Zahájil 
ho přelet dvou stíhacích letounů 
Armády ČR a hold mu vzdali 
vojáci tří armád, české, slovenské 
a polské. 

Bezpečná nemocnice: Nemocnice Třebíč mezi nejlepšími
Ústřední vojenská nemocnice – 
Vojenská fakultní nemocnice Pra-
ha, Nemocnice Třebíč, Nemocni-
ce Blansko, Fakultní nemocnice 
Ostrava, Nemocnice Jihlava a Ne-
mocnice ve Frýdku-Místku letos 
uspěly v celorepublikové soutěži 
Bezpečná nemocnice. Jejich pro-
jekty na téma Zvyšování kvali-
ty a bezpečí na základě poznatků 
z praxe získaly od poroty nejvíce 
bodů.

Do devátého ročníku soutěže 
se přihlásilo 18 zdravotnických 
zařízení z celé České republiky 
s 20 projekty. Skleněnou cenu, 
včetně fi nanční odměny určené 
pro vzdělávání zdravotnického 
personálu darované partnery 
soutěže, převzalo z rukou 
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka „pouze“ šest nejlepších 
nemocnic. „Přihlášené projekty 
kombinovaly teoretické postupy 

jak v oblasti léčebné péče, tak 
podpory rozhodovacího systému 
ve zdravotnictví, s praktickými 
zkušenostmi. To je cesta, která 
může značně podpořit zvýšení 
bezpečnosti, a zároveň projekty 
mohou být inspirativní pro celé 
spektrum dalších nemocnic, 
čehož si velice vážím a považuji to 
za důležité,“ okomentoval úroveň 
soutěže hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 

Vítězný projekt Ústřední vojenské 
nemocnice Praha řešil bezpečnou 
manipulaci s léčivy, druhý nejvýše 
oceněný, zaslaný Nemocnicí 
Třebíč, byl zaměřen na zvyšování 
bezpečnosti provozu operačních 
sálů pomocí sofi stikovaného 
softwaru.

Partnery soutěže jsou Spojená 
akreditační komise, o. p. s., 
Johnson & Johnson, s.r.o., 
a Česká asociace sester, o. s.

Domácí hospicová 
péče má své místo 
na slunci
V závěru loňského roku rozhod-
la správní rada VZP o pokra-
čování pilotního projektu Mo-
bilní specializované paliativní 
péče. Projekt domácích hospi-
ců přinesl velice pozitivní vý-
sledky a cílem tak je rozšířit na-
bídku domácí hospicové péče 
i do dalších regionů v České re-
publice. Podle statistik bezmá-
la 80 % lidí si přeje dožít svůj ži-
vot doma. Situace je ale zatím 
opačná a 70 % pacientů umí-
rá na akutním lůžku v nemoc-
nici, v domovech pro seniory 
nebo v léčebnách pro dlouhodo-
bě nemocné.

Oblastní Charita v Třebí-
či provozuje v pilotním projek-
tu mobilní hospicovou paliativní 
péči od dubna roku 2015. Urče-
na je pro nevyléčitelně nemocné 
celého Třebíčska a zajišťuje ne-
přetržitou zdravotní, sociální, 
psychologickou i duchovní péči. 
Garancí kvalitní a bezpečné 
péče je tým 14 lékařů, devíti se-
ster, sociálních pracovnic, pra-
covníků v sociálních službách, 
psychologa a duchovního.

V roce 2016 bylo na Třebíčsku 
bezmála 150 pacientů a z toho 
jich bylo více než 60 zařaze-
no do pilotního projektu. Tým 
Domácího hospice sv. Zdislavy 
v Třebíči pod vedením primáře 
Pavla Svobody a primáře Ladi-
slava Kabelky umožňuje tak svo-
jí péčí důstojné dožití v domácím 
prostředí s podporou moder-
ní medicíny a kvalitních sociál-
ních služeb. To také potvrdilo 
i nestranné hodnocení pilotního 
projektu Ústavem zdravotnic-
kých informací a statistik ÚZIS.

Na podporu paliativní péče 
schválilo krajské zastupitelstvo 
pro rok 2017 částku 10 milio-
nů korun. Z toho šest milionů 
na dotační program dofi nan-
cování domácí hospicové péče. 
Kraj Vysočina spolufi nancu-
je mimo jiné domácí hospicovou 
péči oblastních charit v Pelhři-
mově, Havlíčkově Brodě, Jih-
lavě a Žďáru nad Sázavou, 
střediska Domácího hospice Vy-
sočina v Jihlavě, Velkém Mezi-
říčí a v Novém Městě na Mo-
ravě a Sdílení v Telči. Už deset 
let je všem občanům k dispozici 
podpora odborných paliativních 
a hospicových pracovníků tak, 
aby poslední období života strá-
vili doma v kruhu svých blízkých.

Slovo zastupitele

Miloš Hrůza 
(ANO)

zastupitel Kraje Vy-
sočina, člen Komise 
sociální a pro oblast 
protidrogové politiky

Rychlíky 
v Křižanově zajistí 
jen rychlá domluva

V Křižanově 
od prosincové 
platnosti nového 
jízdního řádu 
nestaví určitý typ 
rychlíků. Lidé jsou 
naštvaní, po Váno-

cích demonstrovali. Pokud se 
rychlíková zastávka neobnoví, hrozí, že 
například lidé z Meziříčska a Křižanov-
ska při cestě do Brna přesednou 
na auta a k vlakům už se nevrátí.

Kraj zřejmě udělal chybu, že díky 
změně koncepce veřejné dopravy 
dal volné ruce ministerstvu dopravy 
k tomu, aby upravilo jízdní řád rychlí-
ků bez zastávky v Křižanově. Vedení 
kraje celou věc přenáší na minister-
stvo dopravy, ale podle mě není čas 
na rozepře politiků. Měli bychom 
najít řešení spolu s místní iniciativou, 
s vedením městyse Křižanov a dal-
ších obcí a měst, o jejichž obyvatele 
jde. Nevím, zda je vhodné svolávat 
demonstrace. Teď spíš pomůže hle-
dat způsob, jak podle zákona a bez 
rozbourání jízdního řádu obnovit 
zastavování alespoň některých 
rychlíků. Cestování vlakem je hlubší 
téma. Motivace lidí k tomuto typu 
dopravy je v naší zemi minimální, 
zvlášť na kratší vzdálenosti. Důvo-
dem je jednak samotná pohodlnost 
lidí a touha po rychlosti, ale i nee-
fektivní propojení jednotlivých typů 
dopravy. Proto by Kraj Vysočina měl 
nyní věnovat zvýšenou pozornost 
přípravě dokumentu Veřejná doprava 
Vysočiny. Je to jedna z šancí, jak 
přilákat na převážně venkovskou 
Vysočinu nové obyvatele, kterým 
ulehčíme dopravu do práce či do ško-
ly – i kdyby to mělo být za hranicemi 
našeho kraje. 

František Bradáč (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina, senátor 

Záleží na nás
Za vánoční dárky 
jsme na konci roku 
2016 utratili opět 
více než v roce 
předchozím. Obecně 
lze tedy říci, že se 
máme relativně 

dobře a že v mnoha našich domácnos-
tech „hromadění věcí“ pokračuje.

Zároveň platí, že jsme to již 27 let 
především my sami, kdo si o způsobu 
svého života svobodně rozhoduje. 
Možná stojí za to také připomenout, 
že ne všichni lidé v naší zemi, a již 
vůbec ne na naší zeměkouli žijí 
v dostatku, velká část se dokonce 
neobejde bez pomoci a podpory.

I proto bych nám všem chtěl 
do roku 2017 kromě štěstí a zdraví 
popřát, abychom si dokázali více než 
doposud uvědomovat, že ke svobodě 
také patří odpovědnost.

Jestliže totiž nedokážeme přijmout 
za své, že odpovědnost musí být 
neodlučitelnou vlastností svobodného 
života, o svobodu postupně přijdeme. 
Svoji představu o „odpovědnosti“ 
nám totiž začnou ordinovat jiní. 

Důvod bude jasný. O neodpovědně 
svobodně žijící občany je přece třeba 
se postarat. Je třeba přidat další 
regulace a pravidla a postupně ubírat 
svobody. Je třeba jasně stanovit, co 
a kde se smí a co a kde se nesmí. 
A nakonec je třeba najít – určit něco 
nebo někoho, kdo se o vše postará, 
zlo vymýtí a nastolí řád a pořádek. 
Že se to ještě nikdy nepovedlo a že 
následky byly katastrofální? Nevadí. 
Myšlenka je dobrá, tak proč to znovu 
nezkusit.

Na závěr si již jen dovoluji poprosit, 
aby můj novoroční text nebyl vnímán 
jako pesimistický. Naopak. Mým cílem 
bylo pouze upozornit, že přestože 
nemůžeme úplně všechno ovlivnit, 
pořád záleží především na nás a naší 
odpovědnosti, v jakém světě budeme 
v budoucnu žít. Přeji vám všem požeh-
naný rok 2017.

Miloš Vystrčil (ODS) 
zastupitel Kraje Vysočina, senátor
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Zemřel válečný hrdina a životní optimista Imrich Gablech. Pravidelně se 
účastnil připomínek historických událostí českých a československých dějin. 
Před pomníkem T. G. Masaryka v Havlíčkově Brodě s Janou Fischerovou, 
náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury.

fo
to

: a
rc

hi
v 

Kr
aj

e 
Vy

so
či

na

Jana Fialová. Jana Fischerová.

Seznamte se: Rada Kraje Vysočina

Milan Pilař

Listopadové volby do krajských zastupitelstev změnily personální obsazení krajského zastupitelstva i rady. 
V některých případech se jednalo o politiky se zkušenostmi z městských a obecních zastupitelstev nebo o ty znalé 
fungování krajské samosprávy, jindy o naprosté nováčky. Níže představujeme dvě nové náměstkyně hejtmana. 
I v dalších číslech budeme prostor věnovat těm, kteří občany v nejvyšších orgánech kraje zastupují.
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Rada Kraje 
Vysočina má 

devět členů, z toho 
dvě ženy a sedm 

mužů. 

Kraj Vysočina 
na Regiontouru
V pavilonu P brněnského výsta-
viště se už tradičně představil 
na veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour ve druhé polovině 
ledna prostřednictvím krajské 
příspěvkové organizace Vysoči-
na Tourism také Kraj Vysočina. 
Ústředním tématem letošního 
roku je v cestovním ruchu české 
baroko a slogan Baroko všemi 
smysly.

Návštěvníci se mohli na ve-
letrhu seznámit díky brožuře 
Kalendář akcí na Vysočině 2017 
s kulturními, společenskými 
a sportovními událostmi roku 
2017 na Vysočině. Pracovníci Vy-
sočina Tourism vydali také letá-
ček propagující mobilní turistické 
aplikace – turistického průvodce 
a geohru na Vysočině.

 Milan Pilař

foto na www.iKrajvysocina.cz
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Hospodaření Kraje Vysočina za rok 2016
Kraj Vysočina hospodařil v roce 2016 velmi dobře 
a dosáhl kladného hospodářského výsledku. Tento 
pozitivní trend hospodaření umožňuje vygenerovat 
finanční prostředky, které jsou k dispozici pro posílení 
zdrojů kraje i v roce 2017.

Nejvýznamnějším faktorem 
ovlivňujícím tento příznivý vývoj 
byl výrazně vyšší příjem daňových 
příjmů, které přesáhly rozpočto-
vou položku o částku 530 milio-
nů Kč. Tato skutečnost umožňu-
je Kraji Vysočina vytvářet zdroje 
do Fondu Vysočiny a Fondu stra-
tegických rezerv, který je určen 
na spolufi nancování a předfi nan-
cování evropských projektů.

Kraj Vysočina může díky své 
skvělé fi nanční kondici dostát 
všem svým závazkům a může ze 
svých výdajů realizovat vysoký 
podíl investic, aniž by došlo 
k zadlužování kraje.

Začátek každého roku je 
obdobím nejrůznějších před-
sevzetí. Proto i já si přeji, aby 
rada kraje a i celé zastupitelstvo 
pracovalo v roce 2017 tak, aby 
svými rozhodnutími přispěly 
k dalšímu zlepšení a zkvalitnění 
života občanů našeho krásného 
regionu. 

Pokud bude vítězit zdravý 
selský rozum nad politikou, tak 
jsem přesvědčen, že se nám tento 
záměr společnými silami podaří 
naplnit.

Josef Pavlík (nez. za ANO)
náměstek hejtmana pro oblast 

ekonomiky a majetku Kraje Vysočina 

Josef Pavlík, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Kraje 
Vysočina, byl s hospodařením v roce 2016 spokojený a podobný vývoj 
očekává i letos.
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Nominujte váš 
web, Zlatý erb 
hledá nejlepší
Devatenáctý ročník soutěže Zlatý 
erb pro nejlepší webové stránky 
měst, obcí, dobrovolných hasičů 
i dalších organizací pořádá Kraj 
Vysočina ve spolupráci se spolkem 
Český zavináč. Na Vysočině dopl-
ňuje tři celorepublikové kategorie 
(nejlepší webové stránky města, 
obce a nejlepší elektronická služba) 
nová kategorie pro všechna škol-
ská, sociální, zdravotní i kulturní 
zařízení se sídlem v Kraji Vysočina 
a kategorie webů sborů dobrovol-
ných hasičů Kraje Vysočina.

„Smysl soutěže Zlatý erb není 
jen ve srovnání webů měst a obcí, 
ale především v poskytnutí uži-
tečných informací a zpětné vazby 
jejich zhotovitelům a provozovate-
lům,“ uvedl hejtman Kraje Vysoči-
na Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Přihlásit se je možné až do pátku 
3. února do 14.00 prostřednictvím 
formuláře na stránkách http://
zlatyerb.cz. Slavnostní vyhlášení 
krajského kola soutěže se usku-
teční ve středu 8. března ve 14.00 
v prostorách Krajského úřadu Kraje 
Vysočina v Jihlavě.

Milan Pilař

Investovat 
přebytky 
do sociálních 
služeb

Vzít 322 milionů 
z podpory v neza-
městnanosti 
a poslat je 
na opravy budov 
a vybavení 
v zařízeních pro 

seniory a občany s omezením či 
v nouzi. Právě to jsem navrhl při 
projednání státního rozpočtu 
na letošek. A stejně jako 
u podobného návrhu v minulých 
dvou letech byl návrh přijat. 
Zaslechl jsem obavy, zda peníze 
nebudou chybět těm, kdo ztratili 
práci. Rozhodně ne, vždyť 
rozpočet roku 2016 je přebytkový 
a je tu nejnižší nezaměstnanost 
za poslední roky. Je úkolem nás 
politiků, abychom „přebytkové“ 
peníze poslali tam, kde jsou 
nejvíc třeba a kde přinesou 
užitek nejen teď, ale hlavně 
v budoucnu. Musíme více 
podporovat vzdělanost našich 
dětí, zajistit obnovu silnic 
a dálnic a zaměřit se na další 
rozvoj ekonomiky. Přitom ale 
nesmíme zapomínat na ty, kteří 
jsou odkázáni na pomoc státu 
a potřebují různé formy sociál-
ních služeb – na seniory, zdravot-
ně postižené atd. A právě pro 
zlepšení jejich života v pobyto-
vých zařízeních, jako jsou 
domovy pro seniory, ústavy 
sociální péče či azylové domy, je 
určen dotační program, který byl 
po přijetí mého návrhu posílen 
o 322 milionů. Zvyšování těchto 
dotací se příznivě dotýká 
i Vysočiny. Naplno už probíhá 
stavba Azylového domu pro 
matku a dítě v Třebíči a co 
nevidět začne stavba Domova 
pro seniory v Havlíčkově Brodě. 
Pro mě je to hmatatelný důkaz, 
že tzv. vysoká politika má i své 
konkrétní pozitivní důsledky 
v regionu. Jen je třeba, aby jich 
bylo co nejvíce. 

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

Nemocnice Jihlava 
nabízí nový 
Vánoční pokoj
Počtvrté nabídla jihlavská nemoc-
nice veřejnosti možnost přispět 
na zařízení jednoho pokoje. Desítky 
lidí se skládaly na jednotlivé polož-
ky nutné k rekonstrukci běžného 
pokoje na geriatrii a dohromady 
dali rekordní částku bezmála 
250 tisíc korun.

Celkově se podařilo opravit 
v jihlavské nemocnici díky dárcům 
už tři Vánoční pokoje. Peníze se 
vybraly celkově za měsíc do Štěd-
rého dne. V roce 2013 se podařilo 
získat 117,5 tisíce korun, za které se 
opravilo zázemí pro hospitalizované 
děti a jejich doprovod. V roce 2014 
to byla částka 101 tisíc korun, díky 
kterým se opravilo zázemí na trau-
matologickém oddělení pro tři 
pacienty. V roce 2015 to bylo 107,5 
tisíce korun na pokoj na gynekolo-
gii. Zatím poslední novoroční pokoj 
může být realizován i díky jihlavské 
firmě Bosch Diesel, která přispěla 
sto tisíci, které vybrala na charita-
tivní akci Bosch Svařák.

 Petr Palovčík

Lékaři i sestry 
si v krajských 
nemocnicích polepší
Personální situace ve zdravotnictví 
není v současnosti ideální. Ještě 
v závěru loňského roku muselo 
v této souvislosti řešit vedení 
kraje v Nemocnici Nové Město 
na Moravě problematiku hrozícího 
směnného provozu. „Nakonec se 
podařilo najít oboustranně schůdné 
řešení a já bych chtěl sestrám i lé-
kařům poděkovat za vstřícnost při 
jednáních. Chod nemocnice bude 
pokračovat standardně a my mů-
žeme i nadále jednat,“ komentoval 
situaci Vladimír Novotný (ČSSD), 
náměstek hejtman Kraje Vysočina 
pro oblast zdravotnictví. Konec 
roku ale přinesl nejen zdravotníkům 
příznivou zprávu, díky nařízení vlá-
dy o platových poměrech by měly 
platy zdravotnického personálu 
v nemocnicích Kraje Vysočina od
1. ledna 2017 stoupnout o 10 %.
Navíc Kraj Vysočina počítá i s dal-
šími opatřeními, aby stabilizoval 
personální situaci v krajských 
nemocnicích. „Plánujeme nový 
motivační stipendijní program pro 
studenty lékařských fakult, chceme 
přehodnotit také náborové příspěv-
ky a připravujeme nově i motivační 
složky, abychom udrželi stávající 
lékaře,“ naznačil budoucí vývoj 
Vladimír Novotný. Milan Pilař

Nemocnice Havlíčkův Brod má nový pavilon
Necelý rok trvala Kraji Vysočina generální rekonstrukce 
Pavilonu 13 Nemocnice Havlíčkův Brod. 

Slavnostně byl otevřen v polovině 
prosince 2016. Do původního ob-
jektu s respektováním originální-
ho půdorysu z roku 1933 se po-
dařilo citlivě zasadit pracoviště 

a zázemí pro 50 lůžek oddělení 
plicního, následné péče a reha-
bilitace a prostor zde našly i od-
borné ambulance. „Rekonstruk-
ce přišla Kraj Vysočina na téměř 

90 milionů korun,“ informoval 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD). V prvním 
podlaží nového pavilonu se na-
chází lůžková část plicního oddě-
lení. Pokoje mají moderní sociální 
zařízení. Druhé patro patří oddě-
lení následné péče a rehabilitaci. 

Třetí podlaží je kompletně urče-
no specializovaným ambulancím. 
Zázemí zde má ambulance klinic-
ké psychologie, zdravotně-sociální 
pracovnice, ambulance bolesti, en-
dokrinologická ambulance a kožní 
ambulance.
 Petr Palovčík

Osmdesát milionů na obnovu venkova
Kraj Vysočina přidal jedenáct milionů na-
víc do Programu obnovy venkova Vysočiny 
(POVV) na rok 2017. „V rozpočtu kraje počí-
táme s rozdělením 80 milionů korun pro nej-
menší obce, oproti 69 milionům, které byly k 
dispozici loni,“ uvedl náměstek hejtmana Kra-
je Vysočina pro oblast regionálního rozvoje 
Pavel Pacal (STAN + SNK ED). Obce mohou 

žádosti podávat od 1. února do 30. června 
na obcích s rozšířenou působností. „Každé 
obci garantujeme 120 tisíc korun na její kon-
krétní projekt při zachování povinného spo-
lufi nancování – obce do 300 obyvatel 40 % 
vlastního podílu, obce od 300 do 1500 obyva-
tel pak 50 % vlastního podílu,“ dodal Pavel Pa-
cal. Se žádostí musí doložit žadatelé doklad 

o vlastnictví dotčené nemovitosti a souvi-
sejících pozemků, kopii případných staveb-
ních nebo vodoprávních povolení včetně na-
bytí právní moci, poslední přílohou bude 
doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů. Přesné znění podmínek POVV je na: 
www.kr-vysocina.cz/edotace. Milan Pilař

Fond Vysočiny: Peníze pomohou venkovským prodejnám
Prostřednictvím Fondu Vysočiny rozdělí letos krajská 
samospráva na projekty firem, obcí, organizací i osob 
62 milionů korun. Už v únoru krajské zastupitelstvo 
vyhlásí prvních 11 grantových programů.
V nabídce Fondu Vysočiny bude 
letos celkem dvacet grantů. Nej-
větší částka, 10 milionů korun, je 
určena na jeden z nejžádanějších 
titulů – podporu malých podni-
katelů. Krajské peníze mají pomo-
ci s obnovou technologií a výrob-
ních prostředků.

„Novým grantem, po kterém 
volali především starostové 
menších obcí, s alokací dva 
miliony korun jsou Venkovské 
prodejny na podporu zachování 
obchodů se smíšeným zbožím 
v obcích do pěti tisíc obyvatel. 
Přesné zaměření programu 
bude záviset na výsledcích 

dotazníkového šetření,“ uvedl 
náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina Pavel Pacal (STAN + 
SNK ED).

Klesající zájem žadatelů naopak 
prozatím odsunul programy 
zaměřené na dětské tábory nebo 
na životní prostředí, posíleny 
ale byly tituly podporující hos-
podaření s čistou vodou. Nově 
došlo ke sloučení dvou grantů 
zaměřených na podporu cyklodo-
pravy a cykloturistiky. O částku 
čtyři miliony korun se podělí 
jak zájemci o lepší vybavenost 
cyklotras, tak ti s cílem obnovy 
povrchů tras a jejich rozšíření.

V roce 2016 vyhlásil Kraj 
Vysočina celkem 24 grantových 
programů a podpořil 725 

úspěšných žadatelů, kteří si 
rozdělili 57,7 milionu korun.

Petr Palovčík 
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„Koupit denně čerstvý chléb by i v malých obcích neměl být do budoucna 
díky grantu Fondu Vysočiny problém,“ říká náměstek hejtmana pro oblast 
regionálního rozvoje Pavel Pacal.
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Slavnostní předání rekonstruovaného Pavilonu 13 Nemocnice Havlíčkův Brod.

Obchvat 
Velkého Beranova
Kraj Vysočina zadal zpracování 
projektové dokumentace pro 
stavební řízení obchvatu Velkého 
Beranova. „Jedna z největších 
investičních akcí kraje, která 
by v letech 2018 – 2020 měla 
být spolufi nancována z evrop-
ských dotací, má zásadně ulevit 
extrémnímu tranzitu směr Jihlava 
– D1 a Jihlava – Velké Meziříčí. 
Denně tímto směrem projede více 
než 10 tisíc vozidel,“ informoval 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
dopravy a silničního hospodářství 
Jan Hyliš (ČSSD). Nový obchvat 
dlouhý přes čtyři kilometry 
odkloní dopravu nejen z Velkého 
Beranova, ale také z Nových 
Domků. V rámci stavby se počítá 
s vybudováním pěti mostů, z toho 
dva budou vícepolové a vyřeší 
vedení komunikace ve složitém 
lesním terénu hned za odbočkou 
na Henčov. V rámci projektu 
se počítá i s jednou kruhovou 
křižovatkou, protihlukovými 
stěnami nebo přeložkami místních 
komunikací.

Jitka Svatošová
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Tortilla s avokádem havlíčkobrodského 
studenta v celostátní soutěži
Ondřej Prchal, student krajské 
Obchodní akademie a Hotelové 
školy Havlíčkův Brod, postoupil 
do fi nále 4. ročníku celostátní gas-
tronomické soutěže Svačina roku. 
Odbornou porotu oslovila jeho 
tortilla s avokádem a pomerančem 
doplněná salátkem z polníčku a ru-
koly. V pražském fi nále nezvítězil, 
ale v konkurenci 14 soutěžících 
bojoval statečně. Přinášíme recept 
na povedenou originální svačinu.

Suroviny na čtyři porce
Tuňákový krém v konzervě, dva 
pomeranče, dvě avokáda, čtyři 
koktejlová rajčata, ½ balení 
rukoly, ½ balení salátu 
polníček, čtyři kusy 
tortilly.

Na salátek
Lžíce vinného octa, 
lžíce olivového oleje, 
10 gramů polníčku, 
10 gramů rukoly, čtyři 

koktejlová rajčata, sůl a pepř 
na dochucení.

Postup
Tortillu opečeme na pánvi, 
potřeme tuňákovým krémem 
a poklademe předem očištěným 
a na plátky nakrájeným avoká-
dem, pomerančem a koktejlo-
vými rajčaty. Nakonec přidáme 
rukolu s polníčkem a zabalíme. 
Tortillu rozkrojíme na polovinu 
a servírujeme se salátkem. 
Dobrou chuť.
 Lucie Pátková

Střítež je původně jedna z obcí jihlavského německého jazykového ostrůvku. Vznikla na konci 13. století na důležité středověké komunikaci z Jihlavy na Německý (nyní 
Havlíčkův) Brod a Prahu. V roce 1346 došlo k dělení rodového majetku pánů z Lípy mezi čtyři bratry a Jindřich tehdy získal kromě Humpolce a Rataje také Střítež. Zápis 
o tom je první písemnou zprávou o existenci hradu i obce. O dvacet let později …(viz tajenku), avšak statek držel lénem Jan Štěrba ze Stříteže. Koncem století přešel jako 
věno do rukou Léskovců, někdy v roce 1436 získali panství opět Trčkové z Lípy.

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 nebo e-mailem na adresu  noviny@kr-vysocina.cz 
do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se 
jmény výherců. Tajenka minulé křížovky: obdobou Palazzo Pompei ve Veroně.  Výherci prosincové křížovky: Marta Kafková, Lucie Janáčková, Viktor Branecký. Výhercům blahopřejeme!

Osobnost regionu

Jiří Dvořák, rodák ze Stříteže, 
zemřel před čtyřiceti lety
Mnohostranné dílo Jiřího 
Dvořáka obohatilo vý-
znamným způsobem 
české výtvarné umění. 
I když se pohyboval 
po celý život daleko 
od kulturních center, 
byla jeho tvorba plná 
pozoruhodných námětů, 
citových prožitků a velké 
lásky k člověku.

Jiří Dvořák se narodil 
10. dubna 1891 ve Stříteži u Tře-
bíče. Po absolvování gymnázia 
studoval Vysokou zemědělskou 
školu ve Vídni a roku 1914 byl 
nucen nastoupit na ruskou 
frontu. Jakmile to šlo, přeběhl 
a vstoupil do legií. Po těžké 
nemoci se vrátil domů, dokon-
čil studia agronomie na ČVUT 
v Praze a pražskou akademii, kde 
byl žákem malíře Vratislava Ne-
chleby, absolvoval v roce 1923. 

Jako profesor kreslení a ma-
tematiky působil na gymnáziích 
v Moravských Budějovicích 
a v Ivančicích, kde žil od roku 
1927 až do své smrti. Blaho-
slavovo město ho jmenovalo 
čestným občanem a pojmenova-
lo po něm jednu z ulic. 

Dvořáková tvorba je spjatá 
s krajem rodné Vysočiny (jen 
Moravskobudějovicko ztvárnil 
na téměř padesáti obrazech) 
a okolím Ivančic. Pod vlivem 

malíře Bedřicha Vaníčka, 
rodáka z Krahulo-

va, se zdokonalil 
zejména v portrétní 
malbě. K dalším 
jeho přátelům 
patřili malíři Otto 
Matoušek, Viktor 

Nikodém, A. V. Slaví-
ček či básník Vítězslav 

Nezval.
Dvořák se věnoval 

i grafice, květinovým zátiším 
asakrální tematice. Kostelíku 
sv. Marka ve Stříteži věnoval 
oltářní obraz.

Kritici jeho dílo hodnotí jako 
lyrické, upřímné, pravdivé. Barvu 
používal střídmě, kontrastní žluť 
a červeň dodávají jeho obrazům 
optimismus.

Byl umělcem nad jiné pokor-
ným, s velkým sociálním cítěním. 
Tak jako Josef Suchý, jehož verše 
umělec miloval, byl básníkem 
rodného kraje, stal se Jiří Dvořák 
malířem domova.

Zemřel před čtyřiceti lety 
25. ledna 1977. Poslední odpo-
činek našel ve Stříteži, kde byla 
na jeho rodném domě číslo 6 
v roce 2007 odhalena pamětní 
deska. Zároveň byl zásluhou 
obecního úřadu vydán soubor 
osmi reprodukcí jeho kreseb 
Vzpomínky na Střítež.

 Pavel Kryštof Novák

Vodu z bývalých lázní u Počátek 
pili lidé z celého okolí
V lesích nedaleko Počátek na Pel-
hřimovsku stojí takřka opuštěný 
kostel a kaplička. Ještě před sto 
lety se ale jen kousek od nich na-
cházely lázně, které díky chutné 
a léčivé vodě znali lidé z širokého 
okolí.

Kdy přesně lázně – většinou 
uváděny jako lázně svaté Kateři-
ny – vznikly, není zcela jisté. 
Písemné prameny je zmiňují 
poprvé v šestnáctém století. 
Největší slávu ale získaly až 
asi o dvě stě let později, kdy je 
vlastnilo město Počátky.

Právě v tomto období si tamější 
vodu oblíbili také šlechtici 
z širokého okolí. Nechávali si 
ji dokonce dovážet i pánové ze 
čtyřicet kilometrů vzdáleného 
Jindřichova Hradce.

Těsně před začátkem první 
světové války se pak lázně do regio-
nálních dějin zapsaly také tím, že 

v nich jako lékař působil Antonín 
Čapek – otec spisovatelů Josefa 
a Karla Čapkových.

Tehdy však už oblíbeným 
a poměrně hojně navštěvova-
ným lázním běžela poslední léta 

existence. Během první světové 
války totiž vyhořely a posléze 
už nebyly nikdy obnoveny. 
V bývalých lázeňských budovách 
sídlila ozdravovna pro děti, 
od roku 2006 v nich je rekreační 
centrum.

Jen kousek od něj se nachází také 
obě zmíněné sakrální památky.  
Jde o kapli a kostel svaté Kateřiny. 
Ty byly vybudovány pravděpo-
dobně v šestnáctém století – tedy 
v době, kdy lidé nejspíš začali 
tamní léčivé prameny využívat. 
(Historické dokumenty se 
o kostele svaté Kateřiny poprvé 
zmiňují v roce 1553.)

Bývalé lázně, kaple i kostel 
se nacházejí v osadě zvané 
Svatá Kateřina, do které vede 
naučná stezka z Počátek a také 
modrá turistická značka z Horní 
Cerekve.

Jiří Svatoš
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Evropanka
Srážka

Léta
 Kadidlo

Předložka
Francouz-

ská letecká 
společnost

Sportovní klub 
(zkr.)

Osobní 
zájmeno

Část žaludku 
krávy 

Jednotky 
el.odporu

Ženské jméno

Ukazovací 
zájmeno
Nezdar

Tenisové 
údery

Srst z ovcí
Chemická 

značka 
germania

Anglicky „sůl“
 Jestli (slovens.)

Pobídka

Radostně  
(v hudbě)
Býv.SPZ 
Trenčína

Pučálkovic 
žirafa

Slovensky 
„žito“ 

Dokončení 
tajenky

Ostrovan
Polní míra 
(slovens.)

Trojatomová 
molekula 
kyslíku

Časové údaje Nízká cena

Čirá (z latiny) Spojka Řecký bůh 
války
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Na konci devatenáctého století kvalitu léčivého pramene zkoumali odbor-
níci. A podle rozborů byla tamní voda „ideální“.
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Muzea a galerie Vysočiny rozšíří 
sbírkové fondy galerií
Rada Kraje Vysočina schválila nová 
pravidla, díky kterým by sedm 
muzeí a galerií regionu mohlo 
zkvalitnit své sbírky. „Každý rok 
bude v krajském rozpočtu kapitoly 
Kultura výhradně na nákup mimo-
řádných sbírkových předmětů vy-
členěna částka jeden milion korun, 
který bude rozdělen na základě 
požadavků krajských kulturních 
institucí,“ uvedla náměstkyně 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast kultury, památkové péče, 
cestovního ruchu a mezinárodních 
vztahů Jana Fischerová (ODS). 
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 
Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum 
Vysočiny Pelhřimov, Muzeum Vyso-
činy Třebíč, Galerie výtvarného 
umění v Havlíčkově Brodě, Horácká 
galerie v Novém Městě na Moravě 
a Oblastní galerie Vysočiny v Jih-

lavě získají dohromady do svých 
rozpočtů milion korun navíc 
na nákupy děl.

V loňském roce se díky necelému 
milionu korun navíc od Kraje Vyso-
čina podařilo rozšířit krajské sbírky 
o obraz Německý Brod z roku 
1914 od Emila Artura Pittermana, 
tavenou broušenou křišťálovou 
plastiku Půlměsíc z roku 2012 
od sklářského výtvarníka Jaroslava 
Svobody, fotografie po zesnulé 
české umělkyni Zorce Ságlové ro-
zené Jirousové, tavenou skleněnou 
plastiku Františka Janáka s názvem 
Ledovec II, unikátní kolekci drahých 
kamenů a zpracovaných drahých 
kamenů – celoživotní dílo sběratele 
Luboše Rejla, tříkolové vozítko Ve-
lorex či obrazy Ladislava Nováka, 
Otty Maria Stritzka nebo Emanuela 
Ranného. Milan Pilař

Nejzdařilejší fotky opeřenců se na začátku února 
přesouvají do Horácké galerie
Ještě posledních pár dní hostí 
Muzeum Vysočiny Jihlava do-
provodnou výstavu foto soutěže 
Photographia Natura 2016, jejímž 
ústředním tématem byli ptáci. 
Od 2. února do 12. března budou 
snímky vystavované pod názvem 
Naši opeřenci k vidění v zámecké 
arkádě Horácké galerie v Novém 
Městě na Moravě.

Jak prozradil kurátor výstavy 
a organizátor oblíbeného fotogra-
fického klání Pavel Bezděčka, mezi 
soutěžními snímky letošního tři-
náctého ročníku se objevilo sedm 
desítek ptačích druhů. Nejčastěji 
přitom amatérští fotografové 
zachytili kachny a labutě. 
Ptačí výstavu si nenechala ujít ani 
náměstkyně hejtmana Kraje Vyso-
čina pro oblast kultury a cestov-

ního ruchu Jana Fischerová (ODS). 
„Fotografování je mi velice blízké, 
mnoho mých přátel jsou dobří 
fotografové a já jejich momentky 
ráda obdivuji. Budu ráda, pokud se 
bude výstava líbit i návštěvníkům 
novoměstské galerie,“ pozname-
nala.

Vítězkami Photographia Natura 
2016 se ve svých kategoriích 
staly Markéta Křížová a Marie 
Zemanová, v hlavní kategorii 
porotu nejvíce zaujala tvorba Jiřího 
Parůžka. Celkem se tentokrát 
soutěže zúčastnilo 55 mužů a žen 
s 279 fotografiemi. Putovní výstava 
ukazuje takřka padesát snímků 
různých autorů, k nimž se po za-
stávce v Novém Městě na Moravě 
foto exponáty opět vrátí.

Lucie Pátková
Marie Zemanová z Meziříčka, Jamného je autorkou jednoho z vítězných 
snímků. Na fotografi i s Janou Fischerovou. 
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Portrét paní Berty
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Přednáška ZDARMA 
„Jak na učení bez 

mučení“
Jihlava

24. 1. 2017 v 17:00

 Pelhřimov
26. 1. 2017 v 16:00 

Havlíčkův Brod
7. 2. 2017 v 17:00

Neváhejte a přihlaste 
se na přednášku!

725 774 710
www.basic.cz

Dyslektik neznamená hlupák
Mgr. Iva Nováková, Časopis „Zdraví a krása“
Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory 
krásným větám, které čtete ve studijním 
plánu svého dítěte, realita je taková, že 
jeho handicapt ve škole skoro nikoho 
nezajímá. Dyslektik, dysgrafik, či majitel 
jiné podobné poruchy? Pro některé učite-
le prostě hlupák, který pomalu čte a ještě 
pomaleji chápe. 

Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se doma 
učí dlouhé hodiny, ovšem výsledky ve ško-
le tomu rozhodně neodpovídají. Jakoby vů-
bec nechápalo, co čte, natož, aby dokáza-
lo text někomu přetlumočit. Nakonec vám 
nezbude nic jiného, než denně nastudovat 
několik předmětů a znovu je dítěti odvy-
kládat. Což o to, pokud trénujete na pozici 
učitele v základní škole, není to na škodu. 
Jsou-li vaše ambice přece jen trochu jiné, 
zřejmě vás několikahodinová denní ztráta 
zrovna nadšením nenaplňuje...

 Zázrak? Asi jo...
„Co jsem ve škole nepochopil za pět ho-
din, i když jsem popsal 15 stránek, pocho-
pil jsem v Basicu za deset minut. (Popsal 
jsem dva řádky).“ student, 14 let

„Míša je těžký dyslektik, dysgrafik, 
dyskalkulik s diagnózou LMD. Těžko se 
soustřeďuje, trpí poruchou chování a 
učení. Vyzkoušeli jsme všechny možné 
prostředky - terapie, domácí učitele 
atd. - bohužel s chabým výsledkem. A 
najednou se stal zázrak; objevili jsme 
BASIC a učitelku, která má výjimečné 
schopnosti. Během letního intenziv-
ního kurzu se Míša zlepšil zázračně: 
plynule si čte, ve psaní používá dia-
kritiku, kterou dříve úplně opomíjel. 
Největší radost mi udělal, když cca 
po dvoutýdenní terapii jsem ho našla 
doma s knížkou v ruce, kterou neod-
ložil přes hodinu a přelouskal pr vních 

30 stran. Teď vidím syna spokojeného, 
šťastného. Děkujeme!!!“ paní N.
 
Desítky stránek popsaných podobnými 
vzkazy jsem četla jako ve snách. Že by 
opravdu existovala alternativa denního 
únavného doučování? Zní to skoro jako 
zázrak. Rozhodně po těch letech, co doma 
bojujeme s poruchou učení.
Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že Studijní 
centrum Basic, o.p.s. (www.basic.cz) pomáhá 
dětem a studentům jakéhokoliv věku zvládat 
problémy se čtením, psaním či pravopisem po-
mocí specializovaného individuálního doučo-
vání. Na základě dosavadních výsledků se zdá, 
že i tyto děti máji šanci zařadit se mezi úspěšné 
studenty a zajistit si tak uplatnění v životě. 
No, nebudu přehnaný optimista, který věří, 
že si tento program najde v dohledné době 
cestu do našich základních škol. Ale díky 
bohu, my si můžeme najít cestu k němu. 
 Iva Nováková

Studijní centrum BASIC
Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01
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Vysoká škola polytechnická Jihlava
nabízí studium v prezenční (P) i kombinované (K) formě:

Zahraniční stáže, individuální přístup i lepší uplatnění díky praxi během 
studia? To vše je VŠPJ!

Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na www.vspj.cz

Kontakty:
www.vspj.cz; studijní oddělení,  
tel.: 567 141 181,  
email: studijni@vspj.cz

facebook.com/vsp.jihlava

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P, K)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P, K)

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ 
OBOR KVALITA A 
BEZPEČNÁ PÉČE VE 
ZDRAVOTNICTVÍ (K)

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO 
PRŮMYSLOVOU PRAXI (P)

FINANCE AND MANAGEMENT 
(P) - VYUČOVÁNO V AJ

Zveme Vás na Den otevřených dveří 2.2.2017
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Tel. 603 195 520
www. ksstavebni.cz, ksstavebni@seznam.cz

M ENÍ TERMOKAMEROU 
BLOWERDOOR TESTY
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Zájemci o inzerci, 
kontaktujte prosím 
manažerku inzerce

Jitku Parbusovou
tel.: 777 174 407

e-mail: 
jitka.parbusova@seznam.cz

MICHLiq
váš inteligentní 
průvodce 
ekonomikou

K dostání u dobrých knihkupců a na respektstore.cz

noviny  l  aplikace l  web

Jsme s vámi, 
ať jste kdekoliv

www.HNPremium.cz
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V soutěži o nejlepšího 
sportovce Vysočiny 
může hlasovat každý
Až do konce ledna mohou spor-
tovní kluby a svazy přihlašovat 
své favority do letošního ročníku 
ankety Sportovec Kraje Vysočina.

Od 3. února potom bude moci 
nejlepšího krajského sportovce 
i nejlepší kolektiv vybírat také 
veřejnost. A to v internetovém 
hlasování na webových stránkách 
www.kr-vysocina.cz/sportovec.

Sportovní fanoušci budou své 
hlasy moci posílat přesně měsíc, 
tedy do začátku března. Výsledky 
ankety pak budou vyhlášeny 
7. dubna ve Žďáru nad Sázavou.

V loňském ročníku Sportovce 
Kraje Vysočina v hlasování fanouš-
ků vyhrála judistka Helena Kuče-
rová, mezi týmy uspěly Mažoretky 
Cheerladies z Třebíče. Jiří Svatoš

Lada Nováková 
v Lukách předběhla 
i všechny muže
Necelá stovka závodníků se 
těsně před Vánoci vydala na trať 
tradičního běžeckého závodu 
Loucký tvrďák, který se konal 
v Lukách nad Jihlavou. Běžci si 
mohli vybrat mezi čtyřkilometro-
vou a šestikilometrovou tratí.

A na kratší distanci došlo 
k málokdy vídanému úkazu. 
Všechny muže totiž porazila 
suverénní Lada Nováková, která 
nejlepším běžcům utekla o víc 
než třicet sekund. Až za běžky-
ní brněnského Olympu do cíle 
dorazil nejrychlejší z mužů Pavel 
Hotař.

Delší šestikilometrovou tratí 
nejrychleji proběhl reprezentant 
jihlavského Pteamu Jakub Exner, 
který o necelou minutu porazil 
svého týmového kolegu Romana 
Kocúrka. Třetí příčku obsadil 
David Nezveda z Třebíče.

 Jiří Svatoš

Mapa běžkařských tratí Vysočiny
Přes 500 kilometrů lyžařských běžeckých 
tras po Vysočině zobrazuje interaktivní 
mapa Kraje Vysočina. Představu-
je tratě, které jejich provozo-
vatelé udržují s krajskou 
fi nanční podporou. Běž-
kaři tak díky mapě do-
hledatelné na kraj-
ských webových 
stránkách kr-vysoci-
na.cz získají představu 
o jejich délce, umístění 
a mohou si naplánovat 
vhodnou vyjížďku.

Navíc pod odkazy jed-
notlivých běžkařských tras 

najdou milovníci bílé stopy informace o tom, 
jaké úseky jsou projeté, a kde je naopak 

sněhu málo. Příjemci podpory 
grantového programu 

Lyžařské běžecké trasy 
Fondu Vysočiny se pro 

letošní zimní sezonu 
zavázali upravovat 
tratě na Žďársku, 
Novoměstsku a v okolí 
Bystřice nad Pern-

štejnem. Další jsou 
k dispozici v okolí 

Havlíčkova Brodu nebo 
Telče.

Milan Pilař

Skoro 125 tisíc lidí zavítalo před Váno-
ci do Vysočina Arény, která hostila tře-
tí letošní díl Světového poháru v biatlonu. 
A jak závodníci, tak i novináři si tamější at-
mosféru nemohli vynachválit. Třeba po-
dle amerického závodníka Lowella Bailey-
ho je v Novém Městě na Moravě dokonce 
nejlepší biatlonová atmosféra na světě.
Českým fanouškům na Vysočině největ-
ší radost udělala Gabriela Koukalová, která 
ovládla závod s hromadným startem.

Dobré vzpomínky na novoměstské 
závody bude mít také Francouzka Anais 
Chevalierová, která vyhrála stíhací závod 
a byla druhá ve sprintu. V tom byla nej-

rychlejší Taťána Akimovová z Ruska. 
To mužské závody měly jasného vládce. 
Všechny je totiž suverénně vyhrál aktuálně 
vedoucí závodník Světového poháru Martin 
Fourcade. Dvě stříbra si z Nového Města 
na Moravě odvezl Rus Anton Šipulin.

V mužských soubojích zaznamenal 
nejlepší český výsledek Ondřej Moravec, 
který v závodu s hromadným startem 
skončil čtvrtý.

Po celý biatlonový víkend rozdával 
krajský promotým návštěvníkům vlajky 
a fandítka, nabízel možnost vyzkoušet 
laserovou střelnici a nechyběli ani Zajíci, 
maskoti Kraje Vysočina. Milan Pilař

V Pelhřimově zápasili taekwondisté z 16 zemí
Už po dvaadvacáté se letos před koncem 
roku sjeli do Pelhřimova taekwondisté 
z celé Evropy na Vánoční turnaj. Letos jich 
bylo skoro 500 a nechyběli mezi nimi tře-
ba zápasníci ze Švédska, Ukrajiny nebo 
Ruska.

Nejvíce se na Vysočině dařilo reprezen-
tantům běloruského oddílu Leoni, který 
ovládl týmovou soutěž. Před domácím 

publikem se ale neztratili ani zástupci pel-
hřimovského celku. Ti si počínali skvěle 
hlavně v dětských kategoriích.

Žák druhé třídy základní školy Josef 
Kačur ve své kategorii dokonce vybojoval 
stříbrnou medaili. Na své cestě turnajem 
vyřadil soupeře z Běloruska a Ruska 
a prohrál až ve fi nále se zápasníkem z Teplic.

Jiří Svatoš

Světový pohár v Novém Městě: zlatá Koukalová a skvělí fanoušci

Lada Nováková (na snímku vpravo) 
úspěchy sbírá nejen v terénních zá-
vodech, ale i na atletických oválech.
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Náladu fanouškům celý víkend zlepšovali také Zajíci – maskoti Kraje Vysočina.
Do Pelhřimova před Vánoci vždy přijíždějí stovky taekwondistů. A podle zahraničních zápasní-
ků má Vánoční turnaj pokaždé skvělou atmosféru i obsazení.
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Vítězství před desítkami tisíc fanoušků označila Gabriela Koukalová za jeden z největších úspěchů 
ve své kariéře.
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Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

Plné znění personální inzerce na www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa. Přihlášku 
v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 
dne 8. 2. 2017 do 12.00 hodin.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, nebo na adresu posta@kr-vysocina.cz 
nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní 
osoba: Ivana Hanauerová tel: 564 602 149, e-mail: hanauerova.i@kr-vysocina.cz.

úřednice/
úředník 
na úseku 
přezkoumání 
hospodaření 
obcí odboru 
kontroly
s místem 
výkonu práce 
Seifertova 26, 
Jihlava

požadujeme:
■       vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 

nebo vyšší odborné vzdělání
■       praxe v oblasti fi nančního auditu, fi nanční kontroly, rozpoč-

tového hospodaření nebo účetnictví nejméně 3 roky
■       přehled v oblasti veřejné správy, zejména znalost zákona 
č. 129/2000 Sb., zákona č. 128/2000 Sb., 
zákona č. 420/2004 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb.

výhodou:
■       vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření
■       zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti 

při fi nančním hospodaření územních samosprávných celků 
a jeho přezkumu

nabízíme:
■       pracovní poměr na dobu neurčitou
■       zahájení pracovního poměru ihned po ukončení výběrového 
řízení 

■       10. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
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Jak se dostat na web:
GIS a mapy – poslední 
dokumenty – Lyžařské 

běžecké trasy.

Ondřej Moravec sice na medailové umístění v Novém Městě na Moravě nedosáhl, i čtvrtá příčka 
v závodě s hromadným startem ho ale potěšila.

foto na www.iKrajvysocina.cz

I díky fi nanční pomoci Kraje Vysočina mohou běžkaři využívat desítky kilometrů udržovaných 
běžeckých tras. 
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