Nové Město
Na Moravě
22. - 23. 1. 2016

MĚSÍČNÍK
P R O O B Č A N Y V YS O Č I N Y
ROČNÍK 12 ČÍSLO 12
PROSINEC 2015
Náklad 224 000 výtisků
w w w. i k r a j v y s o c i n a . c z

světovÝ PoHÁr v BěHU Na LYŽÍCH

Úvodní slovo

Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD)

Dotace
na kotlíky

Studenti a auta

Barevné Vánoce

Kraj je připraven rozdělit
miliony korun

Stavebnici koupil kraj,
žáci a učni konstruují

Ohlédnutí za tradiční
adventní akcí

hejtman
Kraje Vysočina

Vánoce jsou pro mě trochu jiné
svátky než všechny ostatní mající
své místo v kalendáři. Jsou tajuplné, doprovázené krásnými zvyky
a tradicemi. Dobu adventu chápu
jako období, ve kterém si necháváme plnit své sny a máme nesobeckou potřebu dělat radost blízkým. Je krásné prožívat vánoční
čas jako dítě těšící se na dárky.
S věkem přichází poznání plného významu a vychutnávání si atmosféry těchto dnů. Dopracovat
se životem až sem chce čas. Pak
jsou vánoční chvíle i s dárky chápány jako osobní poselství. V dárku a upřímné myšlence bychom
měli dávat především sebe. A to je
velká, slavná věc, kterou je důležité o Vánocích prožít.
Přeji Vám klidné Vánoce, chvíle radosti a štěstí, v každém okamžiku nového roku pevné zdraví,
pracovní úspěchy a krásné lidské vztahy vycházející z nesobeckých postojů a úcty ke všem lidem.
Současně tuto příležitost využívám k obrovskému poděkování
za Vaši celoroční práci pro Kraj
Vysočina a těším se na spolupráci v dalším úspěšném roce!
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Velký vánoční poklad
Na Humpolecku byl nalezen opravdový POKLAD! Tři
sta čtyřicet jedna zlatých a stříbrných mincí ražených
na přelomu a v první polovině 17. století tvoří jeden
z největších novodobých pokladů nalezených na území
Kraje Vysočina. Jeho hodnota zatím nebyla vyčíslena.
Lucie Pátková

Unikátnost pokladu spočívá především v množství a v kvalitě
nalezených mincí. „Hodnota je
dána obrovskou variabilitou původu mincí. Kromě domácích
platidel z habsburských zemí je
v pokladu zastoupeno množství
různých knížectví a měst německých, polských, rakouských, nizozemských, rumunských, tureckých a jiných. Nejexotičtější

zastoupená ražba pamatuje Osmanského sultána,“ popisuje ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův
Brod Jiří Jedlička.
Archeologové se domnívají, že
poklad do kořenů stromu uložil
pravděpodobně některý z humpoleckých soukeníků. K důmyslnému ukrytí tak velkého obnosu
ho patrně vedl strach z přepadení
a rabování různými vojsky. „Jen
za stříbrný tolar ražený pro Ferdinanda I. jste si mohli na začátku 17. století koupit čtyři ovce.

foto: Jaroslav Loskot

... ty tajemný
svátku
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Jiří Jedlička, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, ukazuje vzácné mince, které pocházejí z počátku sedmnáctého století z různých koutů Evropy.

Omezení provozu
krajského úřadu
Ve čtvrtek 31. prosince 2015 bude
omezen provoz Krajského úřadu
Kraje Vysočina včetně všech jeho
detašovaných pracovišť. Vzhledem
k následujícímu svátku 1. ledna 2016
a dnům volna bude krajský úřad pro
veřejnost otevřen 4. ledna 2016.
V den omezení provozu budou
budovy sídla Kraje Vysočina pro veřejnost zcela uzavřené. Důvodem je
nezbytná kontrola a údržba informačních technologií, kterou nelze provést bez několikahodinové odstávky
serverů. Dovolujeme si v této souvislosti požádat o vyřízení nezbytných
úředních kroků v jiném termínu.
Ve dnech 28. až 30. prosince 2015
je provoz úřadu neomezen, ve zmíněných posledních dnech v roce
mohou občané vyřizovat záležitosti
v běžných úředních hodinách.

Zlatý a stříbrný poklad, který po staletí ukrývaly kořeny
stromu, nyní mohou do poloviny ledna 2016 obdivovat
návštěvníci výstavy v havlíčkobrodském muzeu.

Podobně hodnotných mincí obsahuje poklad desítky,“ přibližuje
hodnotu pokladu i Marie Kružíková (ČSSD), radní Kraje Vysočina
pro oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu.
POKLAD je k vidění za neprůstřelným sklem v expozicích Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod během poslední zastávky putovní
výstavy Poklady Vysočiny. Rozsáhlou expozici, která je kolektivním dílem všech muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina, hostí

havlíčkobrodské muzeum a všechMikoláše Axmanna, Michala Ranny výstavní prostory tamní galerie.
ného, Bohuslava a Daniela ReynVedle uměleckých děl, která
kových, Jaroslava Šerých či
putovala po kraji, také
Jana Zrzavého.
341
brodská verze výstavy
Poklady Vysočiny
vzácných
představuje řadu prasi zájemci za více než
mincí k vidění
cí vybraných autorů
rok putování výstase vztahem k regionu.
vy prohlédli v Jihlavě,
do poloviny
Příchozí se tak mohou
Třebíči, Novém Městě
ledna 2016
těšit například na nově
na Moravě a Pelhřimozískaná díla Milana Kově. S Havlíčkovým Brošaře, Jaroslava Panušky, Jitdem a celým krajem se ojeky Chrištofové a Jana Moravce, ale
dinělá expozice rozloučí 28. února
najdou i ukázky z tvorby například
příštího roku.

Petr Palovčík

Okresní pobočku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) najdou
nově klienti v sídle v Brtnické ulici 25
v Jihlavě. Rekonstruovaná třípatrová
budova OSSZ Jihlava v Brtnické
ulici má bezbariérový přístup, výtah
a nabízí lepší možnost parkování.
Základní kontakty: elektronická podatelna: posta.ji@cssz.cz, ID datové
schránky: k4yadce, telefon ústředny
a fax, tj. telefon: +420 567 142 111,
fax: +420 567 302 855. Více informací
na: www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/vysocina/ossz-jihlava.htm.
Petra Lanková

zima poblíž Vysoké na Žďársku

Správa sociálního
zabezpečení nově
v Brtnické ulici v Jihlavě

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví a úspěchů v novém roce 2016
Vám přejí zastupitelky a zastupitelé Kraje Vysočina
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foto: Jaroslav Loskot

Lůžka následné intenzivní
péče pro pacienty

Pacienti na Vysočině budou moci
v budoucnu využívat lůžka následné intenzivní péče (NIP). Určená
budou nemocným dlouhodobě
závislým na umělé plicní ventilaci, kteří v současnosti zůstávají
na anesteziologicko-resuscitačních
odděleních nebo jsou umisťováni
v nemocnicích v Chrudimi a v Brně,
kde následnou intenzivní péči
poskytují i pro pacienty z Vysočiny.
„V ideálním případě budou v každé
Kraj Vysočina
z pěti nemocnic
zřizuje nemocnice
zřizovaných
v Jihlavě, Třebíči,
Krajem VysočiHavlíčkově Brodě,
na dvě lůžka.
Pelhřimově a Novém
Městě na Moravě.
Všechna zdravotnická zařízení jsme přihlásili
do tendru vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví,“
uvedl radní pro oblast sociálních
věcí a rodinné politiky Petr Krčál
(ČSSD). Pokud nevyjde výběrové
řízení na všechny nemocnice, záložní variantou je možnost zřídit osm
lůžek NIP v Nemocnici v Novém
Městě na Moravě. „Novoměstské
zařízení má pro oddělení nejlepší
podmínky. Výběr konečné varianty bude záležet na postoji resortu
zdravotnictví, ale také na jednání
s pojišťovnami, které péči platí. Pokud veškeré administrativní kroky
půjdou podle plánu, lůžka by mohla
být k dispozici v průběhu příštího
roku,“ doplnil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Monika Brothánková


Rozpočet Kraje Vysočina pro rok 2016
o tři sta milionů vyšší

foto: Jaroslav Loskot

Na prosincovém jednání schválili krajští zastupitelé
rozpočet Kraje Vysočina pro rok 2016. Zdroje dosahují
výše 8,6 miliardy korun, což je o 342 milionů více než
v roce 2015. Nejvýznamnější investice poputují tradičně
do školství, zdravotnictví, sociální sféry a dopravy.
Očekávaný pozitivní vývoj ekonomické situace přitom
umožňuje vedle výrazných investic i posílení krajského
fondu strategických rezerv.
„Pozitivní je pro kraje i dopad novely zákona o rozpočtovém určení daní, která zvýší náš příjem
o stovky milionů,“ vysvětluje náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD), který dodává, že tuto

sumu nechce kraj obratem prohospodařit, ale využít prostřednictvím rezervních fondů k placení evropských projektů.
Opoziční zastupitel Miroslav
Houška (KDU-ČSL) by v rozpočtu

Největší investice Kraje Vysočina v roce 2016
Zdravotnictví
Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů, zahájení v roce 2016
Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny, zahájení
v roce 2016
Školství
Obchodní akademie dr. Albína Bráfa, Hotelová škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Třebíč –
přístavba tělocvičny, zahájení v závěru roku 2015
Kultura
Horácké divadlo Jihlava – rekonstrukce bezpečnostních systémů,
realizace 2016
Sociální oblast
Domov pro seniory Havlíčkův Brod – demolice starého objektu
a kompletní příprava území, realizace 2016
Ústav sociální péče Nové Syrovice – dokončovat rozsáhlé
rekonstrukční práce bývalého zámku - dokončení 2016
Doprava
Silnice II/351 Třebíč, most ev.č. 351 – 024 – začátek realizace 2016

413 mil. Kč
307 mil. Kč

37,5 mil. Kč

3,5 mil. Kč

25 mil. Kč
40 mil. Kč

35 mil. Kč

„Pokud se v závěru roku 2015 potvrdí pozitivní ekonomické prognózy, bude
možné navýšit rozpočet ještě o více než 100 milionů korun pro dopravní
investice,“ je přesvědčený náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD).

očekával podporu rozvoje vodních
zdrojů s možností eliminace dopadů velkého sucha a zároveň upozornil i na možné zdroje rezerv.
„Za posledních sedm let jsem nepřišel na to, proč jsou zaměstnáni v krajské samosprávě další tři
uvolnění zastupitelé z KSČM. Práce, kterou vykonávají, není na celý
úvazek a jejich pracovní pozice
není pro kraj využita,“ upozorňuje

Miroslav Houška.
Prostřednictvím internetové
aplikace Váš názor mohla ovlivnit sestavení krajského rozpočtu
i veřejnost. Ta vyslovila podporu
opravám konkrétních silničních
úseků a v hlasování podpořila
i vyplacení dotací pro Stanici Pavlov pečující o nemocná zvířata.

Miloš Vystrčil
(ODS)

Odklízení dopravních nehod
Kraj Vysočina podporuje
rozvoj i těch nejmenších obcí

Dlouhodobým cílem Kraje Vysočina je systematická podpora rozvoje venkova, včetně středních a malých obcí. Jedním z nástrojů, který
k tomu slouží, je Program obnovy venkova Vysočiny. Z krajského
rozpočtu jsou poskytovány dotace určené obcím do 1500 obyvatel.
Ty si tak každoročně rozdělí částku ve výši 69 milionů korun. Získání tohoto typu dotace vyplácené
z vlastního rozpočtu kraje je považováno za nejjednodušší a žadatelům zabere vyplnění žádosti pouze
několik minut.
„Každý rok se počet žadatelů zvyšuje a to dokazuje oprávněnost
a potřebu podobných aktivit,“ uvedl

Lineární urychlovač a angiografický
komplet slouží nově pacientům v jihlavské nemocnici k léčbě onkologických a cévních případů. „Komplexní
onkologické centrum tak disponuje veškerou dosud dostupnou
technikou pro diagnostiku a léčbu
prakticky všech solidních nádorů.
Pořízení tohoto špičkového vybavení
tak přesně zapadá do koncepce
onkologické péče a obyvatelům
Vysočiny nabízíme to nejlepší,“
uvedl Jiří Běhounek (nez. za ČSSD),
hejtman Kraje Vysočina.
Nový lineární urychlovač je naprostou špičkou v oblasti ozařovací
techniky ve světě. Zákrok je výrazně
rychlejší a díky možnosti přesného
zacílení svazku záření i šetrnější vůči
okolí nádoru. Přístroj za 109 milionů korun umožňuje i denní kontroly
přesnosti nastavení pacienta a okamžitou korekci jeho polohy ještě před
zahájením vlastního ozáření.
Druhým přístrojem za 12 milionů
je angiografický komplet, umožňující
vyšetření cév zobrazovací metodou.
Předpokládá se, že nejvíce ho využijí pacienti s cévním onemocněním
dolních končetin. Přístroje byly pořízeny z 85 % z Evropské dotace a 15 %
přispěl Kraj Vysočina. Petr Palovčík

Petr Palovčík

zastupitel
Kraje Vysočina,
senátor

na adresu programu Martin Hyský
(ČSSD), vysočinský radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, a dodal: „Vždyť v roce
2015 nepožádalo jen jedenáct
obcí z celkového odpovídajícího počtu 661.“
Obce s pomocí této podOdstranění
pory opravují místSdružení odtahových služeb se stará o odstraňování
ní komunikace, veřejnehod nechte
následků dopravních nehod na D1. Spolupracuje smluvné osvětlení, kulturní
na profesionálech.
ně také s Integrovaným záchranným systémem Kraje
domy, veřejnou zeleň
Vysočina.
či dětská hřiště. V konJedna z velkých
nehody komplikují průjezdnost dálčícím roce 2015 napřídopravních nehod,
nice opravdu často. Problémem
klad Hartvíkovice opravily
jsou především kolony. Jejich délka
která zastavila provoz
střechu tělocvičny a ve Vatíně
na dálnici D1, se stala koncem listoje úměrná době nutné pro odstraústřední vytápění v mateřské škole.
padu 2015 na 101. kilometru ve směnění následků. A zde hrají nejdůleObdobné dotační programy vyru na Prahu. Obešla se bez těžkých
žitější roli profesionální odtahové
užívají i jiné kraje. Některé kraje
zranění, bohužel generovala další
služby. Pouze ty, které mají odpovíale na rozdíl od Vysočiny od roku
dající technické vybavení a personálnehody s více než dvaceti účastníky
2014 výrazně snížily celkový obv třicetikilometrovém úseku kolem
ní kapacity, jsou schopny reagovat
jem finančních prostředků. „My
rychle a profesionálně,“ upozorňuHumpolce v obou směrech. Doprazůstáváme na stejné částce a neva v obou směrech byla téměř autoje náměstek hejtmana Kraje Vysoplánujeme žádné změny,“ uzavírá
maticky svedena na objízdné trasy
čina pro oblast dopravy Libor Joukl
téma Martin Hyský.
na silnice II. tříd. „Vážné dopravní
(ČSSD).
Jitka Svatošová

Petr Palovčík

Za dopravu zaplatí kraj
600 milionů
Dopravní obslužnost v roce 2016
bude stát Kraj Vysočina asi 596 milionů korun. Hejtmanství tak přispěje
na cestování veřejnosti částkou o šest
milionů korun vyšší než letos. Přitom
délka nasmlouvaných spojů zůstává
v podobném rozsahu jako letos.
„Autobusové spoje zajistí 21 dopravců, kteří najezdí kolem 15,7 milionu kilometrů. České dráhy a Jindřichohradecké místní dráhy zajistí vlakové spoje v rozsahu 3,9 milionu kilometrů,“ uvedl náměstek hejtmana
Kraje Vysočina Libor Joukl (ČSSD).
Kraj Vysočina plánuje v nejbližších
letech udělat změny v systému dopravy. Trasy veřejné dopravy budou
lépe provázané a budou víc odrážet
potřeby jednotlivých obcí a měst.
„Na přípravách nového Komplexního
dopravního systému Vysočiny spolupracujeme s brněnskou konzultační
společností,“ doplnil Joukl.

Monika Brothánková

Nemocnice Jihlava
má lineární urychlovač

Foto: archiv Pretol

Hlavními zdroji znečištění řeky Jihlavy jsou menší sídla s absencí ČOV
a splach hnojiv ze zemědělských
provozů. Shodli se na tom účastníci
druhého ročníku regionální konference Za čistou řeku Jihlavu.
Zdroj vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany může mít zásadní vliv
na rozvoj celého kraje. Její kvalita je
totiž důležitá při rozhodování o dostavbě pátého bloku. „Před rokem
jsme pojmenovali zásadní znečišťovatele a určili, co je nutné udělat pro
zlepšení stavu, letos jsme už hodnotili výsledky a řešili, jak pokračovat,“
popisuje přínos konference radní
Kraje Vysočina pro oblast životního
prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád
(ČSSD). Konkrétními kroky vedoucími
ke zlepšení jsou podle členů konference ve vybraných lokalitách zlepšení práce zemědělců a tím zmírnění
eroze a odpovídající nastavení krajských dotací. Ty mají pomoci zlepšit
především infrastrukturu ve městech
v povodí řeky.
Petr Palovčík

foto: Petr Palovčík

O čistotě řeky Jihlavy

www.ikrajvysocina.cz

Kraje dostanou přidáno
několikanásobně více než obce
Samozřejmě jsem uvítal, že Ministerstvo financí uznalo požadavky krajů na navrácení sníženého
podílu na dani z přidané hodnoty
a po hlasování v Senátu vše
nasvědčuje tomu, že příjmy krajů
posílí v roce 2016 celkem o asi
3,6 miliardy korun. Pro Kraj Vysočina to bude znamenat odhadem
navýšení příjmů o 250 milionů
korun a já věřím, že to obyvatelé
například na opravách silnic nebo
škol poznají.
Co mě ale velmi mrzí, je že stát
nepřistoupil stejně férově i k obcím a přes naši snahu – části
senátorů – je senátní návrh na navýšení příjmů obcí pouze kosmetického charakteru. Je to škoda.
Vždy platilo a bude platit, že obce
a kraje umí s penězi hospodařit
lépe než stát. Měli jsme možnost
alespoň část peněz státu odebrat
a dát je k využití obcím. Bohužel
se tak nestalo. Přesto nás může
do jisté míry těšit, že alespoň v případě krajů se to podařilo.

Koncepce prorodinné
politiky kraje

NA VYSOČINĚ
ozvěny světové výstavy v Kraji Vysočina
15. 1. – 7. 2. 2016
nákupní centrum CITYPARK JIHLAVA, Hradební ulice

www.vysocinaexpo.cz

Nejpozději v půlce roku 2016 by
měla být krajským zastupitelstvem
schválena nová prorodinná politika
Kraje Vysočina. „Koncepce bude
obsahovat nejenom aktivity pro
plně fungující rodiny, ale také péči
o problematické a nefunkční rodiny,“
informoval radní Kraje Vysočina
pro oblast sociálních věcí Petr Krčál
(ČSSD). Při přípravě tohoto dokumentu bude tým zpracovatelů vycházet
ze zkušeností, které mají v Dolním
Rakousku. „Součástí nové koncepce
bude i problematika náhradního
rodičovství, která se v současné době
diskutuje a ve které budou vyjádřeny
jednotlivé přístupy k náhradnímu
rodičovství a také aktivity prohlubující aktivní trávení volného času,“
dodává Petr Krčál. Jitka Svatošová
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Jana Fischerová
(ODS)
zastupitelka Kraje
Vysočina a poslankyně Parlamentu ČR

Nehrozí víc škody
než užitku?
Na listopadovém jednání zastupitelstva Kraje Vysočina byl zařazen
k projednání bod s názvem Vyjádření ke společnému vzdělávání.
Představa, že společné vzdělávání
dětí vyjma těžce postižených má začít
už od 1. 9. 2016, je pro mě nereálná.
Jedná se o velmi citlivou věc, kdy je
třeba mít vše důkladně připraveno. Zároveň musí být všichni včas a důkladně
informováni. Informace, které přicházejí z ministerstva, rozhodně nestačí.
Nikdo z nás nechce chaos ve školství,
na který doplatí všechny děti, nejen
děti s lehkou mentální retardací.
Neumím si představit, že by
praktické školy měly rázem skončit
a všechny děti by měly být začleněny
společně do základních škol s ostatními dětmi. Většina škol na to není
dostatečně připravena a vybavena.
Zeptejte se na základních školách, co
vědí o připravované vyhlášce. Podle
jakého vzdělávacího programu se
budou děti s lehkou mentální retardací vzdělávat, když příloha k RVP ZŠ –
mentální postižení, podle níž se nyní
vzdělávají, bude zrušena. Vědí učitelé
ZŠ, že je čeká revize jejich vzdělávacích programů, aby zapracovali úpravy učiva, které budou moci děti s lehkou mentální retardací zvládnout? Jak
budou vypadat zápisy do 1. tříd v lednu 2016? V drtivé většině vám odpoví, že nevědí. Protože ministerstvo
je naprosto nedostatečně informuje.
Přitom největší zátěž a odpovědnost
bude záležet právě na školách.
Nejsem odpůrkyní společného
vzdělávání. Má své značné přínosy především z hlediska socializace
dětí. Ale za této situace se obávám,
že tento nepřipravený krok nebude
našemu vzdělávacímu systému, zejména pak dětem, prospěšný. Jednoduše řečeno, mám obavy, zda nehrozí více škod než užitku.

Stavba automobilu
Kaipan nadchla studenty
Žáci sedmi technických
center zřizovaných Krajem
Vysočina si staví vlastní
sportovní automobil
značky Kaipan. Stavebnici
středním školám dodal
kraj a školy za pomoci
sponzorů zajistily peníze
na dokoupení motoru
a podvozku.
Nejšikovnější stavitelé si za odměnu zajezdí se svým dílem na autodromu a podívají se na zahraniční autosalon. Cílem aktivity, která
nemá v rámci středních škol v ČR
obdoby, bylo přilákat pozornost
žáků k technickým oborům.
„Studenti mi při návštěvě s nadšením popisovali technické detaily,

Jihlavskou partu konstruktérů Kaipanu přišla „zkontrolovat“ radní Kraje
Vysočina Jana Fialová.

Foto na www.iKrajvysocina.cz

„Auta mě obecně zajímají a toto mě skutečně baví, rozhodně nelituji, že
jsem se dobrovolně přihlásil,“ prohlásil při ukázce dosavadní činnosti
stavitel a student IV. ročníku Tomáš Vichr.

Stáže ve Francii
Roční studium na školách francouzského regionu Champagne-Ardenne
nabízí Kraj Vysočina studentům středních škol od 15 do 17 let s minimálně
základní znalostí francouzského
jazyka. Přihlášky pro příští školní rok
je možné podávat do 31. ledna 2016.
„Velice důležitým aspektem pro
studenty je motivace něco dokázat, odhodlání naučit se víc a zavládnout rok
zcela specifického života,“ říká Jana
Fialová (ČSSD), radní Kraje Vysočina
pro oblast školství, mládeže a sportu.
Náklady na pobyt studenta
ve Francii hradí z velké části sama
rodina. Kraj Vysočina částečně hradí náklady na cestu a studijní pobyt
v souladu se stipendijními pravidly
Rady Kraje Vysočina. Petr Palovčík

a učňovských oborů,“ ...
což
standardně
dodává ještě radní Jana
u školních po4600 žáků
Fialová.
můcek nebýstuduje technické
Automobily Kaipan
vá,“ popisuje
obory na středních
s úsměvem postaví
dobrovolnické
školách zřizovaných
střeh z návštěžákovské týmy v krajKrajem Vysočina.
ských technických cenvy radní pro obtrech v Moravských Bulast školství Jana
dějovicích, Bystřici nad
Fialová (ČSSD).
Pernštejnem, Jihlavě, Třebí„Učitelé mi vyprávěli
o chuti studentů pracovat
či, Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou
nad rámec povinností a bezproa v Chotěboři. Výsledky představí
žáci už na konci března. Petr Palovčík
blémové spolupráci maturitních

Centrum Excelence je špičkovým
vědeckým a výzkumným centrem

Čistá Vysočina 2016

Sběr odpadu probíhá v okolí silnic
a na veřejných prostranstvích
v obcích a městech Kraje Vysočina.
Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky.
■ Přihlášení probíhá od 1. 1.
do 29. 2. 2016 pouze prostřednictvím elektronického formuláře
na webových stránkách Kraje
Vysočina www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. Zájemce vyplní krátký
dotazník, tím nám pomůže zajistit
dobrou organizaci celé akce.
■ 29. 2. přihlašování uzavřeno
■ 11.–24. 4. 2016 ÚKLID
Svoz sesbíraného odpadu u silnic
I., II. a III. třídy mimo obec zajistí
zdarma Krajská správa a údržba silnic
Kraje Vysočina. Sběr a svoz odpadu
z ostatních ploch vč. obecních je nutné
konzultovat s jejich vlastníkem. Akce
nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu! Jitka Svatošová

foto: Jaroslav Loskot

foto: archiv Jany Fischerové

prosinec 2015

Centrum Excelence Telč je součástí Akademie věd České republiky,
konkrétně Ústavu teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM). Jde
o špičkové výzkumné pracoviště
s unikátním výzkumným programem a mezinárodním dosahem.
„Nejcennější je komplexnost,
která umožňuje interaktivní experimentální práci s možností

ověřování hypotéz a pochybností například při vývoji nových či
záchraně historických materiálů,
světově špičkovým vybavením je
klimatický větrný tunel umožňující simulaci povětrnostní situace
a studium vlivu větru na chování
velkorozponových střech, mostů
nebo stožárů,“ popisuje Miloš Drdácký, ředitel ÚTAM.
Světovým unikátem je i rentgenová laboratoř nebo mobilní laboratoř využívající i přístroje vyvinuté vlastním výzkumem. Přestože
je Centrum Excelence zaměřeno na základní výzkum, má řadu

Jedno z historických děl z depozitáře Národní galerie zkoumané
rentgenovou tomografií v laboratořích Centra Excelence.

výsledků přímo převoditelných
do praxe. Příkladem jsou úpravy
pásů pásových dopravníků, které
výrazně snižují vibrace od větru,
nebo vyvinuté a patentované diagnostické přístroje pro průzkum
stavu dřevěných konstrukcí a zjišťování pevnosti dřeva přímo v objektu bez nutnosti odběru vzorků.
„Bohužel k nám zatím nenašly cestu firmy z Vysočiny, kterým můžeme pomoci s jejich vývojem, většina komerčních klientů přichází ze
zahraničí,“ lituje profesor Miloš
Drdácký.

Díky kotlíkové dotaci
mužu v naší obci i já
lépe dýchat.
Kraj Vysočina vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace
z projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina v rámci OP Životní prostředí
Den vyhlášení výzvy: 17. prosince 2015, 12.00 hodin
(rozhodný okamžik pro uznání způsobilosti výdajů)

Příjem žádostí: od 18. ledna 2016, od 8.00 hodin
Ukončení přijímání žádostí: 31. prosince 2017
Celková výše prostředků k rozdělení na kotlíkové dotace v Kraji Vysočina: 239 miliónů Kč

www.kr-vysocina.cz/kotliky

Petr Palovčík

Slovo zastupitele
Josef Číž
(KSČM)
zastupitel Kraje
Vysočina

Snadněji
k financím z fondů
Evropské unie
Vynikající práce Výboru regionální Rady regionu soudržnosti Jihovýchod (ROP JV),
tedy dvou krajů – Jihomoravského a Vysočiny, jež zřídily
Úřad regionální rady. S jeho
pomocí se členové ROP JV
(po osmi členech zastupitelů
z každého kraje) rozhodovali, na které projekty, za jakých
podmínek a kolik finančních
prostředků uvolní. Následně provede kontrolu a ukončí
daný projekt. Zákonem
č. 250/2014 Sb., o změně zákonů ministryně pro místní rozvoj (MMR) zřídila Centrum pro regionální rozvoj
ČR, které nepočítá s jakýmkoliv zapojením regionálních rad
do implementační struktury.
Nahradit ROP JV má Národní stálá konference (NSK)
a Regionální stálé konference
(RSK – Vysočina má asi
30 členů včetně pěti zastupitelů) a řídit se budou statutem vydaným MMR. V konečném výsledku ale o projektu
rozhodne v podstatě úředník
MMR a RSK zůstává…
Jsme nuceni zřídit znovu
orgán, který se bude zabývat
projekty – jejich vyhledáváním, zpracováním, kontrolou, vytvářením rozpočtů atd.
Bude se jmenovat Projektová
kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace s rozpočtem pro začátek asi 8 milionů
korun z Kraje Vysočina a osmi
až deseti pracovníky.
Ač nerad, musím vyjádřit
stejné obavy o smysluplnosti tohoto orgánu a především
o obsazení pracovních míst slibovanými odborníky, aby se to
ekonomicky vyplatilo, jako senátor a kolega zastupitel Miloš Vystrčil v měsíčníku Kraj
Vysočina číslo 11/2015. Opět
dávám jedničku za legislativu
z „vrchu“!

Kraj Vysočina
nebude chybět
na veletrhu
Regiontour
Na mezinárodním turistickém
veletrhu Regiontour v Brně se
Vysočina představí v rámci expozice agentury CzechTourism. Bude
tak v kontextu velké organizace
představena širší cílové skupině návštěvníků. Hlavními body
propagace budou akce Vysočina
Areny – Světový pohár v běhu
na lyžích a v biatlonu a Mistrovství světa horských kol.
„Rozhodující byla i výrazně výhodnější finanční stránka takovéto
prezentace,“ vysvětlila radní Kraje
Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Marie Kružíková (ČSSD). „Navíc ji
podpořili i zástupci měst a obcí, se
kterými jsme tuto změnu předem
konzultovali,“ dodává radní.
Regiontour můžete navštívit
ve dnech 14.–17. ledna 2016.
Petr Palovčík
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Odborníci z Německa se zajímají
o eAmbulanci. Online služba
v podobě objednávání pacientů
do specializovaných ordinací
v nemocnicích Kraje Vysočina
šetří lidem i lékařům čas už
čtvrtým rokem. Krajští informatici
získali základy systému ze sdílení
příkladu dobré praxe od partnerů
z Tchaj-wanu. Upravili ho pro
české podmínky. Za dobu svého
fungování se osvědčil. Nejvíce
ho využívají pacienti Nemocnice
Jihlava, která od spuštění služby
eviduje přes 67 tisíc objednávek
do čtyřicítky specializovaných
ambulancí. V havlíčkobrodské
nemocnici se pacienti objednávají
na dvacet odborných pracovišť.
„Online služby šetří pacientům
čas a nemocnicím umožňují rovnoměrné a efektivní využití personálu během celé služby,“ přiblížil
výhody hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD). Pozitivních zkušeností by nyní chtěla využít německá společnost poskytující
eHealth služby. V budoucnu by tak
mohl být systém fungující na Vysočině vzorem pro náročné německé
prostředí.
Monika Brothánková

Žáci základních škol budou
pronikat do tajů zemědělství
Kraj Vysočina představil
dokumentární cyklus
Zemědělství a lesnictví –
život Vysočiny.
Jaroslav Loskot

Pět tematických několikaminutových filmů a jeden zastřešující dokument o zemědělství na Vysočině jsou určené především pro žáky
II. stupňů základních škol, pro jejich
kariérové poradce a rodiče. „Chceme nastupující generaci ukázat,
že zemědělství není jen těžká manuální práce, ale že jde o atraktivní
a dynamické odvětví, které využívá
moderních technologií a sofistikovaných pracovních postupů,“ vysvětluje záměr krajské samosprávy
Zdeněk Chlád (ČSSD), radní Kraje

Foto na www.iKrajvysocina.cz

Krajský radní Zdeněk Chlád ochutnává čerstvé mléko ze Školního statku
v Humpolci.

Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.

jeřabiny lze nominace kromě elektronického formuláře zaslat také
poštou s označením Počin roku.
Zlatá jeřabina – je možné nominovat do dvou kategorií: Kulturní
aktivita a Péče o kulturní dědictví.
V první kategorii lze nominovat
kulturní akci, jako je např. koncert,
festival, divadelní a hudební přehlídka, ediční počin, muzejní expozice apod., a ve druhé kategorii
příkladnou obnovu památky.
Skutek roku – Skutky fyzických
osob lze nominovat v oblastech sociálně-zdravotní, životní prostředí,

volný čas dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta. Kategorie pro nominace právnických
osob jsou sociální oblast, ekonomická oblast, oblast sídel, staveb
a bydlení, oblast životního prostředí a oblast vzdělávání. Navrhovatel
není omezen počtem návrhů. Nelze ocenit skutek nebo projekt oceněný v této soutěži v předchozích
letech. Takové budou z nominací
vyřazeny.
Následné hlasování veřejnosti
proběhne v březnu 2016.
Tereza Prokešová

Více informací Skutek roku: Ing. Dita Marešová, odbor regionálního rozvoje,
e-mail: maresova.d@kr-vysocina.cz,tel.: 564 602 531,
Zlatá jeřabina: Ing. Tereza Prokešová, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260

Podpora pro včelaře na vyšetření výskytu původce moru
včelího plodu v Kraji Vysočina
Celkový objem finančních prostředků: 1 500 000 Kč
Cíl podpory: stabilizace zemědělství a navazujícího zpracovatelského průmyslu. Jde opodporu prevence v chovech
včelstev. Vyšetření se týká všech včelařů, tj. i těch neorganizovaných v Českém svazu včelařů (ČSV) – včelaři, kteří neudržují kontakt se základní organizací už měli být vyzváni k součinnosti dopisem od Krajské
veterinární správy Kraje Vysočina
Sběr vzorků: 4 . 12. 2015 až 31. 1. 2016 prostřednictvím jednotlivých základních organizací ČSV, vyšetření vzorků
plně hradí Kraj Vysočina

■

 K podání žádosti bude využit tiskopis Objednávka

laboratorního vyšetření měli na mor včelího plodu
– zde musí být uvedeny povinné údaje – základní
organizace / okres, jméno, příjmení a adresa včelaře,
velikost podniku, registrační číslo chovatele, registrační
číslo stanoviště CZ, číslo katastrálního území, počet
včelstev ve vzorku, čestné prohlášení
■

Režisérem
dokumentárního
cyklu o zemědělství na Vysočině je
Theodor Mojžíš, který k natáčení

využil několik menších farem
v kraji i Školní statek Humpolec.
DVD nosiče s filmem získají
žáci vybraných ročníků druhých
stupňů všech základních škol
v kraji, zhlédnout ho lze na YouTube kanálu Kraje Vysočina.
V současnosti také probíhají jednání s Českou televizí, která by
měla dokument odvysílat na dětském programu Déčko.

Dokumentární cyklus pro druhé stupně základních škol vkusně doplňuje úsměvná grafika Václava Šípoše. Jeho tvorba je známá i z obrazovek dětského kanálu ČT:D.

Nominujte počin roku 2015 v anketách
Zlatá jeřabina a Skutek roku
Kraj Vysočina po dvanácté vyhlašuje anketu Zlatá jeřabina – Cena
Kraje Vysočina za kulturní počin
roku a po sedmé anketu Skutek
roku. Společným cílem anket je
nalézt nejlepší počiny a projekty
vedoucí k rozvoji regionu v oblasti
kultury, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěty a sociálně-zdravotní oblasti.
Příjem nominací do obou anket
odstartuje společně 1. ledna 2016
a potrvá do 31. ledna 2016. Nominovat může kdokoliv, a to aktivitu,
která proběhla v předešlém roce.
Nominace je možná pomocí elektronického formuláře umístěného
na webových stránkách www.kraj-vysocina.cz/pocinroku. Do Zlaté

V Zoo Jihlava vyrostl
tropický pavilon

Kapitoly:
Zemědělství
a lesnictví Vysočiny
Brambora aneb
lilek brambor
Skot domácí
Lesní hospodářství
Pšenice setá
Prase domácí

foto: Jaroslav Loskot

O eAmbulanci
mají zájem Němci

www.ikrajvysocina.cz

Požadavky na vzorky k vyšetření – směsný vzorek

ze dna úlu o minimální hmotnosti 1,5 g, maximálně

z 25 včelstev, vždy pouze z jednoho katastrálního
území, pro vzorky je stanoven jednotný obal
(papírový tubus uzavřený plastovými víčky)
■

V
 yšetření vzorků provede Státní veterinární ústav
a do 30. 4. 2016 zhotoví souhrnnou zprávu – jednotlivý
chovatel bude informován v případě, že odebraný
vzorek bude pozitivní (informace bude předána i Krajské
veterinární správě), v případě negativních nálezů dostane
každá základní organizace celkový přehled

Více informací nawww.kr-vysocina.cz, kontaktní osoba: Jitka Merunkova, merunkova.j@kr-vysocina.cz,
tel. 564 602 365 nebo Ivana Kucharičová, tel. 567 143 222, www.svujihlava.cz

Krokodýli, hroznýši nebo želvy.
To jsou někteří z obyvatel nového
tropického pavilonu v areálu jihlavské zoo. Město Jihlava ho stavělo
za finanční pomoci ROP Jihovýchod
od začátku roku 2013. Prostorná
budova, jež nahradila starý pavilon
plazů a opic, přivítala v prosinci
první návštěvníky.
„Pavilon je netradičně koncipován
jako trojcípá hvězdice pokrytá měděnými pláty, které by po zoxidování
nazeleno měly připomínat šupinatou
kůži gigantického plaza,“ popsal originální stavbu mluvčí Zoo Jihlava Martin Maláč. Uvnitř pavilonu je 70 různě
velkých terárií a bazénů propojených
tak, aby připomínaly tropickou řeku.
Přízemím se jako podemletý břeh tropické řeky vine návštěvnická chodba,
která nabízí pohled do expozic želv či
anakond. Opačná strana skýtá pohled do jednotlivých terárií. Podobně
je řešené i nadzemní
patro; jeho součástí je visutá
lávka nad expozicemi krokodýlů a další
terária, třeba
s pouštními
živočichy. Z největších zvířat pavilon
obývají vzácní krokodýli siamští anebo jihlavský pár krokodýlů čelnatých,
který tři roky bydlel v Krokodýlí zoo
v Protivíně. Nový pavilon se postupně
stává domovem i pro další zvířata.
Žijí tam varani, jedovatí ještěři korovci
i opice, pásovec nebo lenochod.
Lucie Pátková


70 terárií
se zvířaty
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úřednice/úředník
na úseku správy databází
a aplikací odboru
informatiky
s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava

úřednice/úředník
na úseku metodické
podpory pro zadávání
veřejných zakázek
na dodávky a služby
a v oblasti strukturálních
fondů EU se zaměřením
na právní zabezpečení
čerpání ze strukturálních
fondů EU odboru
regionálního rozvoje
s místem výkonu práce
Žižkova 16, Jihlava

požadujeme:
nabízíme:
■ vyšší

odborné vzdělání nebo střední vzdělání ■ 9. platovou třídu,platové podmínky dle
s maturitní zkouškou
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových■ dobrou

znalost některé z databází (MS SQL,
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
Oracle, MySQL) a dotazovacího jazyka SQL
a správě, ve znění pozdějších předpisů
■ znalost
■ pracovní poměr na dobu neurčitou,plný

administrace MS Windows Server
2008/2012
pracovní úvazek
■ znalost

programování v jazyku PHP a administra- ■ zahájení pracovního poměru od 1. 2. 2016
■ přihlášku v písemné podobě je nutno doručit
ce prostředí webového serveru Apache
■ znalost
tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne

základních principů zálohování
8. 1. 2016 do 12.00 hod.
požadujeme:
■ vysokoškolské

vzdělání v magisterském
studijním programu nebo v bakalářském
studijním programu, studijní obor právního
zaměření
■

■

z nalost legislativy upravující činnost územních samosprávných celků a problematiky
veřejných zakázek
z nalost problematiky řízení projektů
financovaných ze strukturálních fondů EU

nabízíme:
■

■

1 1. platovou třídu,platové podmínky dle
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platovýchpoměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě
p racovní poměr na dobu neurčitou, plný
pracovní úvazek

■

 zahájení pracovního poměru od 1. 3. 2016

■

 přihlášku v písemné podobě je nutno doručit

tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději
dne 29. 1. 2016 do 12.00 hod.

Plné znění výběrového řízení je dostupné na www. kr-vysocina.cz v sekci – volná pracovní místa. Přihlášku podejte
prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu: posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
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Tipy na vánoční recepty tentokrát připravili šéfkuchaři školních restaurací.
V Havlíčkově Brodě Pod Starou radnicí si můžete od studentů Obchodní akademie
a Hotelové školy Havlíčkův Brod nechat připravit kachní prsa na pomerančích, která
se hodí do sychravého zimního počasí. Ke sváteční kachně si jako dezert připravíme
lívanečky se zapečeným ovocem s hruškovým koktejlem, které pro své hosty připravují
studenti Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč ve školní restauraci.

Kachní prsa
na pomerančích
foto: Petr Novák

Pojďme se na chvíli zastavit v koloběhu duševního i fyzického vypětí
a nechme na sebe dýchnout duch
historie a vánoční pohody. Přitom
se možná i dozvíme něco o tom, jak
se dříve žilo našim předkům.
Obec Krátká je se svými 23 obyvateli jednou z nejmladších obcí
na Novoměstsku. Svůj název si vysloužila svou délkou, která čítá celých dvě stě metrů, a její domy jsou
soustředěny na malé ploše. To bylo
v době pozdní horské kolonizace, kdy vznikaly obce roztroušené
po celém katastru, zvláštností.
V Krátké se zachoval jeden z nejhodnotnějších celků lidové architektury v oblasti Žďárských vrchů
a okolí. Pestrou paletou roubených
i zděných lidových staveb nás může
provést naučná stezka. Jak se můžeme dočíst na její úvodní tabuli,
praví: „… v malebných chalupách
bydlívali obyčejní lidé, kteří věřili v existenci mnoha nadpozemských bytostí. Nejen v lesích měli

Recepty

V Krátké mohou návštěvníci obdivovat původní lidovou architekturu, která se
v této části Žďárských vrchů dochovala.

se vyskytovat hejkalové, bludičky,
divoženky…“ Právě bytosti inspirované místní lidovou slovesností
nás provedou 15 zastaveními, kterými jsou například požární zbrojnice, pazderna, tradiční stavební
postupy nebo haltýř. Z řad našich
průvodců jmenujme namátkou
Skřítka domácího, Bubáka sklepního, Babici vichrnici nebo Česáčka sadového.

Do Krátké se dostaneme cestou mezi obcemi Kadov a Sněžné,
11 km severně od Nového Města
na Moravě. Stabilní úvodní panel
je umístěn u stodoly, ostatní panely naučné stezky jsou instalovány
pouze při pořádání akcí. Kalendář
akcí nalezneme na www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz, nebo na tel.
566 653 111.

Petr Novák

Suroviny:
• 2 kachní prsa
• snítka tymiánu
• 75 g třtinového cukru
• 200 ml pomerančové šťávy
• 300 ml drůbežího vývaru
• mořská sůl
• bílé a červené hroznové víno
• pomeranč
• 20 g másla a 2 lžíce medu
Kachní prsa omyjeme, osušíme,
ostrým nožem nařízneme do kůže
mřížku, osolíme z obou stran
a potřeme medem. Přidáme tymián a necháme marinovat nejméně hodinu. Do pánve určené i pro
použití do trouby dáme máslo,
rozehřejeme, vložíme kachní prsa
a opečeme přibližně 3 minuty

Třebíčský zámek hostí Vánoční výstavu betlémů

Osobnost regionu

mel. Přidáme zbylou pomerančovou šťávu a pomalu vaříme. Přidáme vývar a kůru z pomeranče,
lehce dosolíme a vaříme, dokud
se omáčka nezredukuje na třetinu množství. Kachní prsa přelitá
pomerančovou omáčkou servírujeme s vaší oblíbenou přílohou.
Dobrou chuť.

• 200 g hladké mouky
• vejce
• citronová kůra
• sůl
• 80 ml oleje
• 48 g moučkového cukru
• 8 g mleté skořice
• 48 gramů jablek
Droždí promícháme
s cukrem, trochou vlažného mléka a trochou mouky
a necháme v teple vykynout.
Do kvásku přidáme zbylé vlažné mléko s rozšlehaným vejcem,
strouhanou citronovou kůru, sůl
a hladkou mouku. Promícháme,
přikryjeme a dáme do tepla dobře
vykynout. Oloupaná jablka nakrá-

Na 8 malých lívanečků
potřebujeme:
• 12 g droždí
• 20 g cukru
• 272 ml mléka

jíme na plátky a vykrojíme z nich
kolečka, která pocukrujeme. Část
těstíčka dáme zapéct do lívanečníku, poté vložíme kolečko jablka,
přelejeme těstem a zapečeme.
Na 8 porcí hruškového koktejlu
potřebujeme 270 ml vody, 270 g
třtinového cukru, 8 g citronové
kůry, 400 g hrušky, 320 ml tokajského vína, 80 g medu a 53 g
cukru. Svaříme vodu s cukrem,
ochutíme citronovou kůrou. Nakrájené ovoce svaříme s tokajským vínem, medem, cukrem,
přidáme svařený cukrový sirup
a vše promícháme. Podáváme se
dvěma lívanečky.

Monika Brothánková

Křížovka o ceny

Viktor Foerster obohatil svými
díly Křemešník i Rozseč

foto: Pavel Kryštof Novák

foto: Muzeum Vysočiny Třebíč

Jelínka, který mimo jiné v roce
tři autoři a jejich betlémy o celkové
1966 okouzlil Toronto. Osmimetrodélce téměř jedenácti metrů. Právý exemplář oprávněně přitahuje
ce Adolfa Jelínka, Antonína Tribla
pozornost i nyní.
a Jindřicha Strniště se tak vrací
„Třebíčskou tradici
do míst, kde byly do roku
Sbírka
reprezentují celkem
2010 součástí stálé exbetlémů v Třebíči
pozice,“ popisuje Marie
obsahuje
Kružíková (ČSSD), radní
116 položek,
Kraje Vysočina pro obvystavena je
last kultury, památkové
desítka z nich.
péče a cestovního ruchu.
Výstavu Muzeum Vysočiny Třebíč doprovází program pro
mateřské a základní školy, který představuje oslavy Vánoc ve Velké Británii, Severní a Jižní Americe i v Africe
a Asii. Každý z návštěvníků si přitom
může odnést vystřihovací betlém
z dílny A. Žamberského domů a stát
se tak pokračovatelem letité horácké
Betlémy jsou součástí stálé expozice zámku. Papírové vystřihávané figury jsou
instalovány do krajiny z mechů, pařezů, jak je na Třebíčsku tradiční.
tradice. 
Petr Palovčík

z obou stran. Přidáme hroznové
víno a pánev vložíme do rozpálené trouby (na 200 °C) na dalších
6 až 8 minut. Následně si připravíme omáčku. Do pánve, ve které jsme pekli maso, dáme cukr
a pár kapek pomerančové šťávy.
Za stálého míchání zahříváme,
dokud nevznikne nazlátlý kara-

Lívanečky se zapečeným ovocem
s hruškovým koktejlem

Muzeum Vysočiny Třebíč obohatilo
předvánoční nabídku akcí tradiční
výstavou betlémů. Návštěvníci mohou tentokrát mezi sebou porovnávat ty z Třebíče, Jihlavy a Příbrami.
Výstavě dominuje betlém Antonína

Ve 48 letech zemřel před sto lety,
9. prosince 1915, český malíř
a mozaikář Viktor Foerster. Syn
svatovítského varhaníka Josefa
Foerstera a mladší bratr hudebního skladatele Josefa Bohuslava
Foerstera se narodil 26. srpna
1867 v Praze. Po studiu na Uměleckoprůmyslové škole přestoupil
na pražskou Akademii výtvarného
umění, kde se stal žákem Maxmiliána Pirnera. Při studijních cestách
do Francie a pobytu v benediktinském klášteru Monte Cassino
ho nadchla krása mozaikových
výzdob, a tak se rozhodl, že tuto
techniku uplatní ve svém díle.
Po návratu se stal zakladatelem první české mozaikářské dílny
v Praze. Odtud vzešla mimo jiné
monumentální mozaika Panny
Marie Svatohostýnské na průčelí
chrámu na Hostýně. Obraz, zhotovený v roce 1912 jako dar moravských kněží, je složen z 260 000
barevných kaménků.
Kromě Prahy zanechal Viktor
Foerster svá díla i na Vysočině –
v Pelhřimově v Děkanské zahradě
mozaiku s hlavou Krista na kamenné stéle Františka Bílka A zbav
nás od zlého 1916, mozaiky pro
hřbitovní bránu, spolu s Františkem Bílkem křížovou cestu v kostele sv. Bartoloměje, stejně jako
v novoříšském chrámu sv. Petra

foto: Jaroslav Loskot

Do Krátké za poznáním
a strašidly

Svatá Barbora v kostele Božského
srdce Páně v Rozseči u Nové Říše.

a Pavla, kde nad hlavním vchodem
vytvořil i mozaikový obraz Nanebevstoupení Páně, ten byl v roce
1997 pro značné poškození zatřen.
Na Křemešníku se dosud poutníci zastavují u Foersterovy křížové
cesty s reliéfními scénami Kristova utrpení z pálené hlíny, jejichž
reprodukce vydala loni Matice
křemešnická. V kostele Božského
srdce Páně v Rozseči u Nové Říše
jsou středem obdivu tři novogotické oltáře s jeho mozaikami – Božským srdcem Páně, Neposkvrněným srdcem Panny Marie a zvlášť
krásnou svatou Barborou.
O tom, že Foersterovy ruce i srdce pracovaly v naprostém souladu,
svědčí všechny jeho práce, které
stihl za svůj krátký život vytvořit.
Mozaiky po jeho smrti vytvářela
dál vdova Marie Foerstrová, sestra
známé básnířky Růženy Jesenské.
Pavel Kryštof Novák

Bratrem výtvarníka Viktora byl známý skladatel J. B. Foerster. Ten se věnoval skladatelské, pedagogické, ale i žurnalistické činnosti – například v Hamburger Freie Presse a po přesídlení do Vídně v Die Zeit. Ve Vídni byl profesorem kompozice na univerzitě a posléze, po roce 1918 v nové republice, byl třikrát
zvolen rektorem Pražské konzervatoře. Dožil se téměř dvojnásobného věku Viktorova.
Autorství:
Martin
Němeček

Telegrafické
volání
o pomoc

2. díl tajenky

Kůň
(básnicky)

Autor knihy
Robinson
Crusoe

Pomoc:
DPD,EDDI,
OBOE, TUAL.

Bezvěrec

Družina,
doprovod

Důrazný zápor

Opracovat
sekerou

Stránka
v atlase

Lákadlo

Německý
malíř

Sedmé největší
ru-ské město

Levostranný
přítok Labe

Jednotka
hmotnosti
Rodinný život
(zkr.)

Sídlo v Indonésii
Zadržovaná
osoba

Zkr. Státní
arbitráže

Sasové
(slovens.)

Druh javoru

Telefonovat

Madridská
obrazárna

3. díl tajenky
Seveřan
Hlav.město
Texasu
SPZ Dunajské
Stredy

Multiplikovat
Smělost
Ovocná
zahrada
Žen. zpěvný
hlas

Hoboj
(hudebně)

Ledovcový
kotel
Počet nohou
u psa

Chemická zn.
astatu
Na jiné místo

Označení
tvrdých
stupnic

Citoslovce
vrčení

Předloha,
vzor

In.spisovatele Párala
Římskými čísly
1551

Ruské
počitadlo
Dozadu

Jméno
norských králů
Španělská
exkrálovna

Tělovýchov.
jednota (zkr)
Evr.zásilková
společn.

Středověká
epidemie
Obraz polonahé ženy

Plavební
komory
Zápor

Jednatel

Červené
barvivo
z rostlin

1. díl tajenky

Chačaturjanovo jméno

Mezinárodní
kód berlínského letiště

Ukazovací
zájmeno

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: „VSTOUPIL DO HASIČSKÉHO SBORU MĚSTA KYJEVA“ Výherci: Josef Provázek – Pelhřimov, Romana Čičáková – Jihlava, Marie Havlová – Havlíčkův Brod. Výhercům blahopřejeme!

6 INZERCE

www.ikrajvysocina.cz

PLETIVO

MĚŘENÍ TERMOKAMEROU
+ BLOWERDOOR TESTY

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška
velikost ok – 6 x 6 cm
100cm
29,00 Kč
125 cm
37,00 Kč
150 cm
44,50 Kč
160 cm
47,50 Kč
175 cm
52,00 Kč
200 cm
59,00 Kč

5 x 5 cm
32,00 Kč
40,00 Kč
48,00 Kč
51,00 Kč
56,00 Kč
64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška
průměr drátu/počet drátů
100 cm
1,6/2/11
125 cm
1,6/2/13
150 cm
1,6/2/14
160 cm
1,6/2/15
160 cm
1,6/2/23

cena
15,50 Kč
17,50 Kč
19,00 Kč
20,00 Kč
26,00 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

vé
líko
Kot tace
do
+
lená
á zeám
v
o
N por
ús

www. ksstavebni.cz, ksstavebni@seznam.cz

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

Energetická agentura Vysočiny
E

586/12-VI/15

Tel. 603 195 520

558/12-VI/15

844/12-VI/15

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

Matky Boží 15, 586 01 Jihlava
denní i dálkové studium (3 roky)
tel.: 567 312 629, www.svoss.cz
e-mail: info@svoss.cz
Obor 1: Sociální práce, titul DiS.
Absolvent je sociální pracovník
Obor 2: Předškolní a mimoškolní
pedagogika, titul DiS.
Absolvent je učitel MŠ, nebo mimoškolní
pedagog, či vychovatel
Školné: 13 000 Kč ročně
Výuka je výrazně prakticky zaměřená
a je vedena převážně odborníky z praxe.
Absolventi mohou proto pracovat
v obou oborech již bez zaškolení.
Přihlášky na (www.svoss.cz) od 1. 1. 2016
Den otevřených dveří s prohlídkou školy
a programem je 14. 1. 2016 od 10 do 16 hodin.

568/12-VI/15-VI/15

Soukromá VOŠ sociální,
o.p.s Jihlava

Zájemci o inzerci, kontaktujte
prosím manažerku inzerce

Váš partner pro získání dotace
V
Zajišťujeme komplexní služby
pro získání dotace

Jitku Parbusovou

odborné bezplatné poradenství každé pondělí a středu 13.00–17.00
průkaz energetické náročnosti budovy a energetické výpočty

tel.: 777 174 407

příprava veškerých dokumentů k podání žádosti o dotaci

e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz

vyřízení
žádosti o dotaci
nemusí být
složité

xxx/12-VI/15

Nerudova 1498/8, Jihlava
e-mail: eav@eav.cz
tel.: 567 303 322

www.eav.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
handicap ve škole skoro nikoho
nezajímá. Dyslektik, dysgrafik,
či majitel jiné podobné poruchy? Pro některé učitele prostě
hlupák, který pomalu čte a ještě
pomaleji chápe.
TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?
OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...

725 774 710, 775 040 808
Masarykovonáměstí
náměstí9,
9,Jihlava
Jihlava586
586 01
01
Masarykovo
Svatovítské
náměstí
U
Prostředního
mlýna128,
128,Pelhřimov
Pelhřimov393
39301
01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01

Je to začarovaný kruh. Vaše
dítě se doma učí dlouhé hodiny,
ovšem výsledky ve škole tomu
rozhodně neodpovídají. Jakoby
vůbec nechápalo, co čte, natož,
aby dokázalo text někomu
přetlumočit. Nakonec vám
nezbude nic jiného, než denně
nastudovat několik předmětů

a znovu je dítěti odvykládat. 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 hodin, i když jsem popsal
15 stránek, pochopil 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 intenzivního kurzu se
Míša zlepšil zázračně: plynule si
čte, ve psaní používá diakritiku,
kterou dříve úplně opomíjel.
Největší radost mi udělal, když
cca po dvoutýdenní terapii jsem
ho našla doma s knížkou v ruce,
kterou neodložil přes hodinu
a přelouskal prvních 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
pomocí specializovaného individuálního doučování. 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

Přednáška
„JAK NA UČENÍ
BEZ MUČENÍ“
Jihlava
19. 1. 2016 od 17:00
Pelhřimov
20. 1. 2016 od 16:00
Havlíčkův Brod
13. 1. 2016 od 17:00
27. 1. 2016 od 17:00

Tel.: 725 774 710
www.basic.cz

Přijímáme posily
do našeho
v Pelhřimově,
Havlíčkově Brodě a v Jihlavě. Máte rád/a děti a chcete jim pomoci s učením? Více na www.basic.cz, životopisy zasílejte na jihlava@basic.cz.
INZERAT_277x100
12/10/15
10:05týmu
AM Stránka
1
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u nás máte
poradenství
ZDARMA

Nejlevnější knihy na internetu
- 31 %

Poklady klasické české kuchyně

399 Kč

275 Kč
- 31 %

Kouzlo kuchyně Čech a Moravy

798 Kč

+

399 Kč
- 50 %

199 Kč

125 Kč
- 37 %

Klenoty klasické evropské kuchyně Příběhy draka Balabána
a Sexy moderní česká kuchyně

www.meavia.cz

938/12-VI/15

399 Kč

275 Kč
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Kotlíkové dotace startují, kam se obrátit o pomoc?
České domácnosti získají díky kotlíkovým dotacím zpět 70 - 85 % uznatelných
nákladů na výměnu starého neekologického kotle na pevná paliva za modernější
systém vytápění. Příjem žádostí se navíc
kvapem blíží. Jaký příspěvek můžete při
výměně kotle získat a kam se obrátit o
pomoc?

Kdy a jak o dotace žádat?
Rozdělování dotací je plně v kompetenci
jednotlivých krajů, které určí konkrétní
postup žádostí o dotace i své případné
speciální podmínky. Předpokládá se, že
kraje spustí příjem žádostí počátkem roku
2016, ale již nyní je čas se na žádost řádně
připravit. Samotnou žádost o dotaci bude

nutné doplnit další povinnou dokumentací a některé činnosti včetně samotné
montáže musí provádět specializovaní
odborníci. Nezbytnou podmínkou je například dodání energetického posudku s návrhem případných mikroopatření, v případě, že budova nebude splňovat minimálně
energetickou třídu náročnosti C.
Společnost E.ON nabízí nově komplexní
pomoc a koordinaci kroků pro získání
kotlíkové dotace.
V jejím rámci zajistí potřebný energetický
posudek domu, navrhne vhodný topný
zdroj zajištění jeho instalace a v případě
potřeby navrhne i další energetická opatření. Navíc se postará o nezbytnou administrativu, připraví potřebnou dokumentaci a pomůže vám s podáním žádosti na
příslušném krajském úřadě. Ušetříte tak
čas a vše budete mít připraveno v předstihu, abyste byli mezi prvními žadateli a
zvýšili tím svou šanci na získání dotace.

902/12-VII/15

Výměna zastaralých kotlů na pevná paliva
se podle odhadů Ministerstva životního
prostředí týká zhruba 350 tisíc kotlů. Celkem bylo do dotačního programu vyčleněno 9 miliard Kč, z nichž první 3 miliardy korun budou zpřístupněny v rámci 1. výzvy v
letech 2016 a 2017. Budou přitom výhradně určeny rodinným domům. „Domácnosti
mohou svůj stávající kotel s ručním přikládáním vyměnit za moderní nízko-emisní
kotel na uhlí, biomasu nebo jejich kombinaci, plynový kondenzační kotel, nebo tepelné čerpadlo,“ vysvětluje Jan Louženský
ze společnosti E.ON Energie, a.s.

Až 85% z ceny kotle uhradí dotace
Výše podpory je přitom vysoká. Při pořízení kotle na uhlí získáte zpět až 70 % nákladů na jeho pořízení, u kombinovaného
kotle na uhlí a biomasu nebo u plynového
kondenzačního kotle 75 % a u kotle výhradně na biomasu a tepelného čerpadla
až 80 % nákladů. Stát navíc u vybraných
prioritních měst a obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší navyšuje dotaci o dalších 5%.
Žádat přitom lze o dotaci nejen na samotné zařízení, ale také další činnosti související s jeho výměnou. Celková maximální
částka uznatelných nákladů je 150 000 Kč.

Hledáte prověřenou firmu
na Vysočině?
359/12-VII/15

Hledejte na najisto.cz.
Vysocina_TVpohoda

1.9.2015

17:43
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SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
KRAJ VYSOČINA
Objednejte si

s řadou výhod:
garance ceny: pouze 9 Kč za výtisk (ušetříte 10 % z ceny)

•
ZDARMA NAVÍC: ✔ knížku detektivek

(po zaplacení)

✔ Speciál Zima (listopad 2015) ✔ Speciál Léto (červen 2016)
TV pohoda vždy v pondělí ve vaší schránce

•

• Volejte: 281 002 201 • Pište: sekretariat@tv-pohoda.cz
 nejaktuálnější

489/12-VII/15

televizní časopis
(50 tv programů)
 zajímavosti
ze světa televize
 křížovky o ceny
 soutěže, recepty...
www.tv-pohoda.cz

Závazná objednávka předplatného časopisu TV pohoda
Ano, objednávám roční předplatné pouze za 468 Kč (52 týdnů)
Knížku detektivek obdržíte po uhrazení ročního předplatného.

Objednávky na předplatné s dárkem přijímáme na tomto kupónu.
Na adrese: TV pohoda, V Olšinách 75, 100 00 Praha 10, e-mail: sekretariat@tv-pohoda.cz, tel: 281 002 201

Příjmení, jméno:
adresa, PSČ:

.......................................................................................

...........................................................................................

telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
roční předplatné 468 Kč chci uhradit: *) nehodící se škrtněte
* poukázkou

* SIPEM – číslo SIPO:

Podpisem této objednávky uděluji rovněž souhlas v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. se zpracováním zde
poskytnutých osobních údajů společnosti JIK-05, s.r.o. (vydavateli časopisu) jakožto správci a zpracovateli za
účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování.

datum:

................

podpis:

.......................................................................

Pro více informací a nezávaznou registraci navštivte www.kotelbezstarosti.cz
nebo volejte ZDARMA 800 77 33 22.
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www.ikrajvysocina.cz

Barevné Vánoce

foto: Jaroslav Loskot

Vánoční dárky a ozdoby bylo možné o Barevných Vánocích nakupovat, ale i vyrábět.

Barevné Vánoce zahájil v sídle Kraje Vysočina hejtman Jiří Běhounek. Připojil se k dozdobování pět metrů vysokého stromu.

Ochutnávka tradičních vánočních dobrot.

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Předsevzetí krajských zastupitelů v roce 2016
Přelom starého a nového roku mnozí lidé spojují s očekáváním změn, často si
také dávají různá předsevzetí. Redakce požádala zástupce jednotlivých politických
klubů v Zastupitelstvu Kraje Vysočina o předsevzetí a přání obyvatelům regionu
do nadcházejícího roku.
Příští rok bude
našemu kraji
16 let. To je
zralé mládí,
za dva roky už
bude dospělý.
Přeju nám
všem zdravou hrdost na náš Kraj
Vysočina, na kraj, kde nejsou tak
úrodná pole a tak vysoké platy,
ale o to hezčí příroda a hlavně
skromnější a houževnatější lidé.
Přeji nám všem, abychom se
tu mezi sebou dokázali domluvit – jak ve svých rodinách,
tak ve svých obcích a městech
i v krajském zastupitelstvu. Vždyť
Vysočině je krásných 16 let a to
nejlepší má před sebou.
Miroslav Houška, KDU ČSL

Přichází konec
roku a s ním
i čas novoročních přání nebo
předsevzetí.
Možná nás také
více napadá
otázka – jaký vlastně následující
rok 2016 bude? Nevypadá to
moc dobře, zdá se, že Evropu
i naši rodnou vlast čekají velmi
nebezpečné časy. Možná o to
víc bychom si měli vážit každého krásného okamžiku, setkání
s milými a přátelskými lidmi.
Užívat si sounáležitosti v rodinném i pracovním životě. Přejme
si, abychom v dobrých i horších
časech našli opravdové přátele
a uměli se vyhnout neupřímným
a zbabělým lidem. Hodně zdraví
a štěstí v roce 2016.

Do roku 2016
chci popřát
občanům
našeho kraje,
aby se všem
dobře dařilo,
aby regionální
reprezentace dokázala pokračovat v úspěšném hospodaření
a řešení všech otázek našeho
života bez zbytečných konfliktů,
s patřičným přehledem a tolerancí. Jen to může vést ke spokojenosti nás všech v tomto
posledním roce před dalšími
volbami. A samozřejmě hodně
zdraví, dobrou práci a rodinnou
pohodu za klub KSČM přeje
Milan Plodík, KSČM

Ota Benc, ODS

Velké Meziříčí
se letos stalo
místem, kde bylo
velmi zřetelně
vidět, jak úzká
spolupráce mezi
krajskou samosprávou a samosprávou malého města nese velmi dobré ovoce. Příkladem
může být budování vícegeneračního
parku a sportovišť. U krajského domova důchodců v našem městě stojí
městská základní škola. Spojenými
silami a penězi kraje a města jsme
zde otevřeli velmi příjemné veřejné
moderní sportoviště v jednom areálu
s rekreačním parkem pro seniory. Tak
se na jednom místě může velmi přirozeně setkávat několik generací. Byl
jsem nesčetněkrát svědkem toho, jak
tento záměr ve skutečnosti funguje –
jak spolu děti, jejich rodiče i senioři
na tomto místě nejen mluví, ale hlavně tíhnou ke společným aktivitám.
Osobně považuji takovouto intenzivní spolupráci kraje a obcí za jedinou
možnou cestu k rozvoji a prosperitě.
Přeji tedy všem klidné Vánoce a dobrý nový rok ve společenství těch, se
kterými je vám dobře.

Do příštího
roku 2016 si
přeji pro sebe,
svoje blízké
i vzdálenější
pevné zdraví,
hodně spokojenosti a určitě mír a pokoj,
protože bez těchto dvou základních podmínek se nemohou plnit
žádná další přání ani závazky.
Ať se nám na Vysočině vyhýbají
všechny tragické a negativní
mimořádné události a nejen
v těchto novinách ať čteme
pouze dobré zprávy.
Marie Černá, Pro Vysočinu

Vážení krajané,
Vysočina je
krásné místo
pro život a moc
si přeji pro nás
všechny, aby to
tak zůstalo.
Každý den nám přináší situace,
kdy se musíme rozhodnout, co
udělat, jak dál. Držím nám všem
palce, ať se dokážeme rozhodnout vždy správně. Víme přece
moc dobře, že každá akce vyvolá
reakci. Odvěká moudrost, co
nechceš, aby druzí dělali tobě,
nedělej ani ty jim, je stále platná! Přeji vám všem do nového
roku vše nejlepší, zdraví, štěstí,
lásku v rodinách a dětem co
nejvíce radosti.
Ladislav Bárta, TOP 09

Josef Komínek, ČSSD
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Vánoční kalendář

Zadavatel: Kraj Vysočina

Výstavy
Vánoční výstava
Narodil se Ježíšek
Když Ježíšek zestárnul...
Vánoce z křišťálu
Betlémy v třešťských domácnostech
Betlém v životní velikosti
Pojďte všichni k jesličkám
Vánoční výstava Daniely Kociánové
Koledy
Koledy z balkonu Nové radnice
Troubení z věže kostela sv. Prokopa
Koledy z věže kostela Nanebevzetí P. Marie
Ohňostroje
Novoroční ohňostroj pro děti
Novoroční ohňostroj
Novoroční ohňostroj
Vánoční akce
Vánoce na pumpě
Živý betlém v Měříně
Živé jesličky
Vánoční folkové prázdniny
Vánoční koncert PS Svatopluk a jeho hosté
Živý betlém
Novoroční koncert
Novoroční koncert dechové hudby Vysočinka
Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky s tradičním průvodem a zpěvy

Horácké muzeum, Nové Město na Moravě
Muzeum Vysočiny Jihlava
Muzeum, Žďár nad Sázavou
Schumpeterův dům, Třešť
Třešť
Výstavní síň Muzea na zámku v Kamenici nad Lipou
Výstavní sál Muzea ve Velkém Meziříčí
Výstavní sál Muzea Dr. A. Hrdličky, Humpolec

do 10. ledna 2016
do 10. ledna 2016
do 10. ledna 2016
do 2. února 2016
od 26. 12. 2015 do 2. 2. 2016
do 12. ledna 2016
do 30. prosince 2015
do 26. prosince 2015

Havlíčkův Brod
Žďár nad Sázavou
Polná

24. prosince, 15.00 h
24. prosince, 17.00 h
24. prosince, 17.00 h

Karlovo náměstí, Třebíč
náměstí Republiky, Žďár n. S.
Masarykovo náměstí, Jihlava

1. ledna, 17.00 h
1. ledna, 17.30 h
1. ledna, 17.30 h

Evangelický kostel, Nové Město na Moravě
Prostranství u kostela sv. Jana Křtitele v Měříně
Parkán u Brány Matky Boží, Jihlava
Zámek Telč
kostel sv. Prokopa, Žďár nad Sázavou
prostranství před kostelem sv. Václava, Světlá nad Sázavou
Evangelický kostel, Nové Město na Moravě
Městské divadlo, Pelhřimov
Karlovo náměstí, Třebíč

24. prosince, 15.30 h
24. prosince, 10.00 h a 20.30 h
25. prosince, 16.00 h a 18.00 h
27.–30. prosince, 18.00 h
27. prosince, 15.00 h
28. prosince, 16.00 h
3. ledna , 17.00 h
3. ledna , 18.00 h
6. ledna , 14.00 h

