Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování z
cí. Poděkování bude spojeno s prezentací na me
listiny (diplomu).

-

Konzultovat záležitosti týkající se způsobu vyplnění do
- Bc. Petra Spáčilová, specialistka pro CSR, Česká spole
tel.: 221 082 237, 602 635 769, e-mail: spacilova@c
- Jana Činčárová, úřednice na úseku výchovy a vzděláv
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

Cena hejtmana
Kraje Vysočina
za společenskou
odpovědnost

MĚSÍČNÍK
P R O O B Č A N Y V YS O Č I N Y
ROČNÍK 13 ČÍSLO 11
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Hledáme podnik, město, obec nebo NNO – tedy ideálního
zaměstnavatele, který do svých provozních činností integruje zájmy
sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a zájmy zákazníků.
Uzávěrka přihlášek do 2. ročníku soutěže je 31. 1. 2017
Více informací na www.kr-vysocina.cz/odpovednost

Náklad 224 000 výtisků
w w w. i k r a j v y s o c i n a . c z

Úvodní slovo

Modernizace
silnic v regionu
Evropské dotace
do dopravy

Pavel Franěk
(ANO)

Vánoční čas
Miliony lidí na celém světě slaví
každoročně nejkrásnější svátek
celého roku – Vánoce. Patřím
k těm, kteří si idylické Vánoce spojují s Ladovými obrázky, na nichž děti stavějí sněhuláky, v chaloupkách svítí okna
a kostelík na kopci je přikrytý
bílou peřinou. A nesmím zapomenout na rozsvícené stromky.
Tuhle tradici mám rád. Snad
i proto, že se odehrává bez ohledu na století, počasí i společenskou atmosféru v téměř každém
městě a obci. Některé věci se nemění, a to je dobře.
Vánoce by dnes měly být především svátkem klidu, pohody,
odpoutání se od každodenního
pracovního shonu. Měly by být
příležitostí k upevnění rodinných vazeb, k vychutnání slavnostní atmosféry vánočních
dnů. Největší půvab mají Vánoce pro malé děti těšící se na ozdobený stromeček a dárky, které
jim přiveze Ježíšek. Kouzlo dětských Vánoc si v sobě každý nese
po celý život a rád se k němu
v dospělosti o Vánocích vrací.
Mám to stejně a jsem za to rád.
Krásné Vánoce, ať už je budete
slavit na Vysočině nebo kdekoli,
kde je vám dobře.

Zemřel Jan
Strejček
V úterý 22. listopadu 2016
náhle zemřel kolega, přítel
a uznávaný odborník Ing. arch.
Jan Strejček, vedoucí odboru
územního plánování a stavebního úřadu Krajského úřadu Kraje
Vysočina. Patřil mezi skupinu
nejdéle působících, kmenových
zaměstnanců Kraje Vysočina.
Jeho rukopis zůstane nezapomenut na všech zásadních
územních dokumentech kraje.
Vedení Kraje Vysočina i krajského úřadu vyjadřuje rodině
Jana Strejčka i touto cestou
hlubokou soustrast a lítost nad
těžkou ztrátou.

Omezení provozu
krajského úřadu
V pátek 30. prosince 2016 bude
omezen provoz všech pracovišť
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Veřejnosti budou pracoviště všech odborů v obvyklém
úředním čase opět k dispozici
v pondělí 2. ledna 2017.
V den omezení provozu budou
budovy krajského úřadu v Jihlavě
pro veřejnost zcela uzavřené.
Důvodem je nezbytná kontrola
a údržba informačních technologií, kterou nelze provést
bez několikahodinové odstávky
serverů. Vedení Krajského úřadu
Kraje Vysočina v této souvislosti
žádá veřejnost o vyřízení nezbytných úředních kroků v jiných
termínech.
Jitka Svatošová

Představujeme radní
a zastupitele

2

Sídlo kraje
s vůní Vánoc
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Barevné Vánoce potěšily
i děti z dětských domovů
Tradiční Barevné Vánoce
přinesly 8. prosince do sídla
Kraje Vysočina v Jihlavě
vánoční atmosféru.
Celodenní program
zahájili členové Rady Kraje
Vysočina dozdobením
vánočního smrku. Rekordní
počet vystavujících měl
možnost vidět rekordní
počet návštěvníků. Takovou
návštěvnost sídlo kraje
nepamatuje.
Lucie Pátková

„Jako dítě jsem si Vánoce hodně
užíval. Mým nejúžasnějším dárkem byly zimní brusle, se kterými
jsem šel snad i spát,“ zavzpomínal náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí
Pavel Franěk (ANO). „U nás se
pouštěly skořápky po vodě, pekla
se vánočka, zpívaly koledy a rád
vzpomínám na společné štědrovečerní večeře,“ přidal se se svými vzpomínkami náměstek hejtmana pro oblast regionálního
rozvoje Pavel Pacal (SPV). „Až
do svých dvanácti let jsem byla jedináček, takže jsem si užívala péči
rodičů a pamatuji si, že mě tehdy nejvíc potěšila mluvící panenka,“ doplnila krajská radní pro

foto: Jaroslav Loskot

náměstek hejtmana
Kraje Vysočina

Barevné
Vánoce

Seriál
o zastupitelích

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Jedny z posledních tradičních ozdob přidali na krajský vánoční strom náměstek hejtmana Josef Pavlík a radní pro oblast školství Jana Fialová. Tři a půl metru
vysoký smrk bude zdobit sídlo Kraje Vysočina do začátku ledna.

školství, mládež a sport Jana Fialová (ČSSD).
Odhadem si letošní Barevné
Vánoce užilo přes tři tisíce návštěv-

níků, kteří se mohli nechat vyfotit
ve vánočním fotokoutku nebo
si u žáků hotelové školy Třebíč
nechat zabalit dárky ruční výroby,

košíky, čepice, sklo a prostírání,
a také ochutnat tradiční vánoční
dobroty. Barevné Vánoce pomáhají. Náměstek hejtmana Vladimír

Novotný (ČSSD) předal dětem
z dětských domovů a center v Kraji
Vysočina finanční šeky na volnočasové aktivity.

2017
Příjemné prožití
vánočních svátků,
mnoho zdraví a úspěchů
v novém roce
Vám přejí zastupitelky a zastupitelé
Kraje Vysočina
zima pod Javořicí

2 AKTUÁLNĚ Z REGIONU

V rámci projektu BIG, který řeší
spolupráci v oblasti vzdělávání
v cizích jazycích v přeshraničních
regionech, bude na území Kraje
Vysočina působit stálá lektorka
německého jazyka. Do projektu
se zatím přihlásilo 18 škol, které
díky prostředkům z OP Interreg
Rakousko – ČR rozšíří němčinu
do nejazykových předmětů,
studenti budou komunikovat
častěji v cizím jazyce, k dispozici
budou pracovní a metodické listy pro práci s třídním kolektivem
a zkušenosti si rozšíří formou
vzorových hodin také pedagogové. Jak informovala radní Kraje
Vysočina pro oblast školství,
mládeže a sportu Jana Fialová
(ČSSD), rodilá mluvčí bude navíc
s další podporou z Evropského
regionu Dunaj – Vltava vyučovat
i na dalších středních školách
po celé Vysočině. Celý projekt
BIG bude trvat 40 měsíců a jeho
garantem na straně Vysočiny je
Vysočina Education.
Petr Palovčík

Transformace
sociálních ústavů
nabízí klientům
nový život
Kraj Vysočina plně transformoval od roku 2013 dvě zařízení
a další prošlo změnou částečnou.
Investice související s tímto
procesem ve výši 360,5 milionu
korun pokryly z 84 % evropské
fondy a státní rozpočet. Umožnily
přitom nový život více než dvěma
stovkám klientů. Ti využívají celkem 33 nových objektů rodinného
typu, přičemž vedle domácností
vznikly i prostory pro denní
aktivity handicapovaných, denní
stacionáře a terapeutické dílny.
„Přínos je především v možnosti rozvoje osobních dovedností klientů, a to v přirozeném
prostředí rodinného života.
Někteří se zapojují i do běžného
společenského života včetně
zvládání pracovních návyků,“
oceňuje dosavadní proces náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast sociálních věcí a nestátních
neziskových organizací Pavel
Franěk (ANO).
Plně transformovány jsou
aktuálně Domov bez zámku
Náměšť nad Oslavou a Domov
Jeřabina Pelhřimov. Polovinu
akce má za sebou Domov Kamélie
Křižanov. „Vysočina je postupem
transformace příkladem i dalším
krajům. Pokračujeme a aktuálně
jsou v plném proudu přípravy pro
změnu Domova ve Zboží a Domova Háj v Ledči nad Sázavou,“
popisuje další plány náměstek
Pavel Franěk.
Petr Palovčík

Povinná registrace
papoušků šedých
Majitelé papouška šedého – žako
budou povinni od roku 2017 své
opeřence registrovat. V lednu
2017 vstoupí v platnost povinnost
evidence tohoto druhu. Důvodem
je ohrožení papouška vyhynutím.
Majitelé musí do 30 dnů od účinnosti nařízení požádat Krajský
úřad Kraje Vysočina o registraci
svého exempláře. Před evidencí
musí majitelé ptáky nezaměnitelně označit nesnímatelným
bezešvým uzavřeným kroužkem
nebo mikročipem. Papoušek šedý
je nejčastěji chovaným velkým
papouškem. Podobná pravidla
jsou platná například pro chov
papoušků rodu Ara nebo u želvy
zelenavé.
Petr Palovčík

Modernizace silnic
za evropské peníze
Až 600 milionů korun
by mohl Kraj Vysočina
proinvestovat v roce
2017 na modernizace
silnic II. třídy, u kterých
počítá s následným
spolufinancováním ze
zdrojů Evropské unie.
Právě úspěšnost při čerpání dotačních prostředků umožňuje
rychleji zlepšovat technický stav
regionální prioritní silniční sítě
a mostů.
V roce 2017 budou plánovaně
pokračovat dvě stavby zahájené
v letošním roce. Motoristé se
v příštím roce projedou jak
po novém silničním mostě přes
železniční trať v Okrouhlici,
tak i po napřímeném úseku
komunikace II/379 o délce
2,4 km mezi obcemi Velká Bíteš
a Křoví ve směru na Tišnov, kde
však dokončovací práce budou
probíhat ještě v roce 2018.
„O
rekonstrukci
mostu
ev. č. 602-043 (nazývaný též
Brněnský) v centru města Jihlavy
v těsné blízkosti obchodního
centra CITY PARK v současné
době
probíhají
důležitá
logistická jednání ve věci termínu
realizace. V úvahu přichází
posunutí realizace do roku 2018
s ohledem na probíhající rekon-

foto: Jaroslav Loskot

Němčinu učí
rodilá mluvčí

www.ikrajvysocina.cz

Silniční most v Okrouhlici přes železniční trať Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou bude kompletně zdemolován a dočasně nahrazen mostním provizoriem. Po zcela novém mostě by se řidiči měli poprvé projet v závěru příštího roku.

strukci dálnice D1. To by Kraji
Vysočina umožnilo rekonstruovat úsek silnice II/602 Jihlava –
Dvorce až po okružní křižovatku
se silnicí II/406, který je také
na hranici své životnosti a jehož
modernizace je dlouhodobě
avizována,“ říká radní Kraje
Vysočina pro oblast dopravy
Jan Hyliš (ČSSD). Informace
o
začátcích
modernizací
krajských komunikací budou

před začátkem stavební sezony
zveřejněny na www.kr-vyso-

cina.cz a také v našich krajských
novinách.
Petr Palovčík

Plánované modernizace krajských komunikací v roce 2017
II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022 (realizace v letech 2016-2017)
II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 (realizace v letech 2016–2018)
II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka
II/405 Brtnice (sanace svahu v průtahu městem)
II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. Část
II/129 Březina – most ev. č. 129-003
II/150 Pavlíkov – Leštinka (realizace v letech 2017–2018)
II/406 Telč – hr. Kraje
II/392 Kralice n. O. – křiž. s I/23 – křiž. s II/399
II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043
II/602 Jihlava – Dvorce (v případě posunutí termínu realizace projektu II/602 Jihlava – most
ev. č. 602-043 na rok 2018)

Kompromisní nabídka
Jindřichohradeckým
místním drahám
Nové vedení kraje nabízí provozovateli úzkokolejky Jindřichohradeckým místním drahám (JHMD)
kompromisní smír ve vleklých
sporech. Zajistit jej má nový dodatek ke smlouvě na rok 2016, který
zohledňuje ekonomické dopady
modernizace vozů. JHMD na Vysočině zajišťují dopravu na trati
Jindřichův Hradec – Obrataň.
„Nová nabídka provozovateli
v případě dohody zajistí 2,4 milionu korun ročně navíc nad smluvně
uzavřenou úhradu prokazatelné
ztráty, a to až do roku 2024,“
přibližuje okolnosti nabídky Jan
Hyliš (ČSSD), radní Kraje Vysočina
pro oblast dopravy a silničního
hospodářství. Podmínkou Kraje
Vysočina pro uzavření dodatku je
ukončení všech sporů, které vede
provozovatel dráhy proti kraji.
Základní dopravní obslužnost
Kraje Vysočina mimo dvě společnosti na železnici, České dráhy
a JHMD, zajišťuje i 21 autobusových dopravců. Na zabezpečení
základní dopravní obslužnosti mezi
ně Kraj Vysočina ročně rozdělí 600
milionů korun.
Petr Palovčík

Reflexní pásky
pro tisíce občanů
Reflexní pásky, které mají chodci
povinnost nosit, pokud se pohybují
za snížené viditelnosti mimo obec
po krajnici vozovky, jsou nyní pro
téměř všechny aktivní účastníky
silničního provozu k dispozici
na městských a obecních úřadech.
Kraj Vysočina jich letos v létě se
souhlasem krajských zastupitelů
nakoupil 427 tisíc. V současné
době jsou už všechny pásky
rozvezené na všech patnáct obcí
s rozšířenou působností. Distribuce
v rámci jejich obvodu je čistě
na jejich úvaze, zkušenostech
a zvolených příležitostech. Pásky
jsou občanům k dispozici zdarma.
Petr Palovčík

Problémy Kraje Vysočina pohledem
účastníků Veřejného fóra 2016
Ochrana vody a její zadržování
v krajině, chybějící integrace dopravy, absence lůžkového hospice
nebo zachování intenzivní zemědělské výroby. To je částečný výčet
deseti nejdůležitějších problémů,
které v listopadu popsali účastníci Veřejného fóra Kraje Vysočina.
Do krajského sídla v Jihlavě přijelo na 160 odborníků z různých
oblastí, studentů i dalších zájemců, kterým není rozvoj regionu
lhostejný. Zvolili top desítku problémů, na které by se nové vedení
Kraje Vysočina mělo zaměřit.
„Veřejné fórum potvrdilo, že
program KDU-ČSL pro letošní
krajské volby zrcadlil skutečné
problémy obyvatel našeho kraje.
Je to zároveň velký závazek a já
věřím, že tuto důvěru společně
se všemi kolegy – bez rozdílu
stranické příslušnosti – v našem
zastupitelstvu Kraje Vysočina
nezklameme a že budeme
pro uvedené problémy hledat
rozumná řešení,“ uvedl předseda

klubu zastupitelů KDU-ČSL
Jaromír Kalina.
Kraj Vysočina jako člen Národní
sítě zdravých měst pořádá veřejné
fórum každé dva roky. Letos
účastníci diskutovali nad dvanácti
tématy. Nově své myšlenky
a argumenty představili mladí
lidé. „Chtěla jsem se účastnit fóra
a zjistit, jaké možnosti mají mladí

lidé. Vzhledem k tomu, že kraj
připravil stůl mladých poprvé,
byla to pro mě úžasná příležitost, jak se projevit a reprezentovat studenty,“ prozradila studentka
Gymnázia
Pelhřimov
Petra
Hašková. „Výsledky veřejného fóra
ověří sociologický průzkum. Navíc
se uskuteční anketa na webových
stránkách Kraje Vysočina. Seznam

V lednu další
peníze na kotle

největších problémů pak projedná
krajské zastupitelstvo, které zaujme
stanovisko k jednotlivým oblastem
a bude pracovat na zlepšení daného
problému,“ říká radní Kraje
Vysočina pro agendu Zdravého
kraje Martin Hyský (ČSSD).
Veřejné Fórum Kraje Vysočina 2016
proběhlo v rámci projektu „Podpora
realizace MA21 v Kraji Vysočina“.
Projekt spolufinancuje Státní fond
životního prostředí České republiky.

Milan Pilař
Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

TOP 10 oblastí Kraje Vysočina
1. 	Ochrana vody a její zadržování v krajině
2.–3.	Chybějící tarifní integrace a
kvalitní dopravní obslužnost
2.–3. 	Absence lůžkového hospice
4. 	Zachování intenzivní zemědělské výroby
5. 	Odliv kvalifikované pracov-

ní síly z regionu
6. 	Zvýšení podpory finančních programů, které jsou
prioritně zaměřené na prevenci nemocí dětí, mládeže
a seniorů
7.–8. 	Nízká preference Jihlavy
jako krajského města

7.–8. 	Fórum mladých na úrovni
Kraje Vysočina
9.–10. 	Spolupráce subjektů s potenciálem vytvořit společné
produkty cestovního ruchu
9.–10. Ohrožení personálního zajištění sociálních služeb v důsledku
finančního podhodnocení

Oceněná zdravá města regionu
Z letošní konference Národní sítě
Zdravých měst, která se v Praze konala začátkem prosince, se
vrátilo s „medailí“ hned několik zástupců Vysočiny. Titul Komunikující město získala Jihlava,
která aktivně a systémově pracuje s veřejností a jednotlivými cílovými skupinami a zároveň se v letošním roce stala průkopníkem

ve zpracování dílčích Auditů
udržitelného rozvoje. Skokanem roku za největší pokrok dle

Kritérií MA21 a inspirativní aktivity v posledním kalendářním
roce je Havlíčkův Brod. Titul Systémové město přísluší Zdravé obci
Křižánky za aktivní a dlouhodobé
zapojení veřejnosti do rozhodování a za finanční podporu aktivit
vzešlých z plánování s veřejností.
„Konference poukázala na ta
nejudržitelnější
certifikovaná

místa v Česku, ale nabídla i řadu
inovací a inspirací z praxe měst
a regionů na témata související
s kvalitou úřadů, zapojováním
veřejnosti, plánováním a řízením
nebo s mezinárodní spoluprací,“
uvedl krajský radní Martin Hyský
(ČSSD), politik Projektu Zdravý
Kraj Vysočina.
Petr Palovčík

V polovině prosince přijal Kraj
Vysočina oznámení Státního
fondu životního prostředí (dále jen
Fond) o schválení navýšení peněz
na výměnu kotlů pro majitele
nemovitostí v Kraji Vysočina.
Téměř 24 milionů korun je však
určeno, podle podmínek nastavených Fondem, pouze na výměny
stávajících kotlů na tuhá paliva
za zdroj využívající obnovitelné
energie, konkrétně kotel čistě
na biomasu nebo tepelné čerpadlo. Podpořeno by mohlo být
zhruba 190 žadatelů, kteří budou
žádat o tuto formu výměny. Výzva,
ve které budou jasně dána pravidla
pro výměnu a podmínky proplacení
dotace, bude zveřejněna na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky
10. ledna 2017.
Kraj bude o dalších termínech,
které zatím nejsou stanoveny,
informovat také prostřednictvím
médií. Uznatelnost nákladů
pro toto kolo příjmu žádostí je
výjimečně povolena zpětně, a to
od 17. prosince 2015, což je datum
vyhlášení první výzvy Kotlíkových
dotací v Kraji Vysočina. Příjem
dalších žádostí, které budou splňovat základní podmínky výzvy, se
plánuje na únor 2017.
Více informací bude začátkem
ledna 2017 zveřejněno na
www.kr-vysocina.cz/kotliky.
Jitka Svatošová
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Baroko z Vysočiny
všemi smysly

Jak podpořit
drobné farmáře?
Malým farmářům
na Vysočině postupně
velké mlékárny dávají
výpovědi. Už se to stalo
na Velkomeziříčsku.
Letos na jaře to pokračovalo mlékárnou
v Hlinsku, což se dotklo farmářů
na Žďársku a Ždírecku. A na podzim
náhle dala výpověď všem farmám pod
tisíc litrů mléka denně Madeta, což se
dotklo lidí na Pelhřimovsku. Někteří
z nich mají půjčky na modernizace,
které po nich žádají stále přísnější
předpisy. A mléko pro ně byla jedna
z posledních možností, jak tyto půjčky
splácet. Jde o jejich další existenci.
Nechci dělat dělicí čáru mezi velkými
družstvy a malými farmáři. Obojí
potřebují podpořit, zvlášť v době, kdy
protiruské sankce neumožňují vyvézt
mléko na někdejší odbytiště. Hůř se
ale s touto krizí vyrovnávají právě malé
rodinné farmy. Existují sice dotace
na skladování sušeného mléka, ale to
je málo. A motivovat lidi k nákupům
regionálních potravin se daří jen málo.
Myslím, že zvlášť Kraj Vysočina, pro
který je zemědělství důležitější než
pro jiné kraje, by měl spolupracovat
se všemi zainteresovanými institucemi
na podpoře menších farem. Pojďme
hledat tyto možnosti společně. Třeba
přes umisťování regionálních potravin
ve školách, nemocnicích a dalších zařízeních, která kraj zřizuje. Uvědomme
si přitom, že jde o rozvoj venkova,
o zaměstnanost, o tvorbu krajiny i o potravinovou soběstačnost, tedy klíčovou
věc pro bezpečnost naší země.

zastupitel
Kraje Vysočina

Spasitelé dnešní doby

Jitka Svatošová

Baroko bude také ústředním tématem pro regionální i celorepublikové aktivity
Kraje Vysočina připomínající stěžejní
architekturu, hudbu
nebo barokní krajinu.
„Na úrovni celostátní
kampaně nebude propagace baroka spojena s žádným
konkrétním jubileem, na Vysočině si připomeneme 300. výročí narození hudebního skladatele
a vynikajícího houslového virtuosa a autora Jana Václava Stamice,
jehož rodištěm byl Německý, dnes
Havlíčkův Brod a 340 let od narození fenomenálního architekta
Jana Blažeje Santiniho,“ prozrazuje náměstkyně hejtmana Kraje
Vysočina pro kulturu a cestovní
ruch Jana Fischerová (ODS).

foto: archiv Kraje Vysočina

2017 – Rok
baroka také
na Vysočině

Ohlédnutí nejen
za rokem 2016

Marie Kružíková (ČSSD)
zastupitelka Kraje Vysočina

Jaromír Kalina
(KDU-ČSL)

Zatímco rok Karla IV.,
spojený s šířením odkazu
římského císaře a českého
krále, pomalu končí,
ústředním tématem
roku 2017 pro domácí
i zahraniční turisty bude
baroko. Přesněji řečeno
Baroko všemi smysly,
jak zní hlavní slogan
připravený agenturou
CzechTourism.

Miroslav Houška (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina

Nejen ukázky jihlavského baroka jsou k vidění v Muzeu Vysočiny Jihlava. Expozici zachycující tehdejší
nový životní styl si v doprovodu ředitele muzea Karla Malého prohlédla náměstyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu Jana Fischerová.

Už od 1. ledna 2017 bude
baroko
tématem
většiny
kulturních i společenských
událostí v regionu, připravují se
výstavy, přednášky, konference
a také informační kampaně, které
mají na Vysočinu, respektive
na barokní památky Vysočiny
přilákat laickou i odbornou
veřejnost z celé republiky.

I na stránkách novin Kraj
Vysočina budeme pravidelně
nabízet
přehled
aktuálních
„barokních“ událostí, které by
mohly čtenáře zaujmout nebo
inspirovat. Pomyslným startem
Roku baroka na Vysočině bude
koncert „Nový rok! Tak bacha!“
v bazilice sv. Prokopa v Třebíči,
na který už od 9. února 2017

naváže výstava Rakušan z Jihlavy.
Dominik Oesterreicher, kterou
připravuje
Oblastní
galerie
v Jihlavě.
Více informací o aktivitách
k Baroku všemi smysly bude už
od 10. ledna 2017 k dispozici
na stránkách www.baroknivysocina.cz, a to i v anglickém
jazyce.

Seznamte se: Rada Kraje Vysočina
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 dva nové náměstky hejtmana.
I v dalších číslech budeme prostor věnovat těm, kteří občany v nejvyšších orgánech kraje zastupují.

Prioritami je podpora venkova a dostavba
Jaderné elektrárny Dukovany

Pavel Pacal (Starostové PRO
VYSOČINU), náměstek hejtmana
pro oblast regionálního rozvoje,
územního plánu a stavebního
řádu

Jaké máte plány v začátku
výkonu nové funkce – co
považujete za zásadní ve své
sekci a co chcete prosadit?
Tím nejdůležitějším na začátek je
postupné seznámení se s veškerou agendou, všemi souvislostmi
a nastavenými procesy. Určitě chci
navázat na aktivity, kterým se kraj
věnoval doposud. Na území Kraje
Vysočina je celkem 704 obcí a regionální rozvoj musí reflektovat
jejich potřeby. Jako jeden z prvních úkolů vidím navýšení finanční
alokace Programu obnovy venkova a zjednodušení jeho administ-

race. Dále chci, aby se proaktivně
pokračovalo v podpoře regionu
prostřednictvím systémových
dotačních titulů z Fondu Vysočiny
a rozpočtu kraje. Chci prosadit
dokončení územní energetické
koncepce k všeobecné politické
shodě nad řešenými tématy (dostavba JE Dukovany, obnovitelné
zdroje, úspory energií). Určitě je
rovněž třeba maximálně efektivně
využít stávající plánovací období
2014–2020 na čerpání evropských
prostředků a aktivně se zapojit
do přípravy nové Strategie regionálního rozvoje ČR.

Překvapila mne pracovitost a tempo úřadu
lasti dostal Kraj Vysočina na špičku
mezi kraji, mým cílem je tento stav
udržet, hledat zdroje financování,
postarat se o efektivní a účelné
fungování sociálních služeb pro
všechny cílové skupiny.

foto: Jaroslav Loskot

foto: Jaroslav Loskot

Blížící se konec roku
znamená vždy určité
bilancování. Pro mne
tentokráte bilancování
ne roční, ale čtyřleté,
prožité v roli radní pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch. Býti
sportovcem, jásám. Medailových pozic
je možné si připsat mnoho.
Vznikl první strategický plán rozvoje
cykloturistiky a cyklodopravy na Vysočině. Poprvé v historii také kraj zřídil
pozici cyklokoordinátora. Překvapivě
poprvé byly zpracovány koncepční materiály v oblasti památkové péče a tradiční lidové kultury a vznikl seznam
nemateriálních kulturních statků. Poprvé jsme ocenili nositele jedinečných
dochovaných řemesel, připravili jsme
memorandum o vzájemné spolupráci
mezi Krajem Vysočina a Statutárním
městem Jihlava, týkající se propagace a podpory Horáckého divadla
Jihlava a jihlavské zoo, vybudovali
jsme moderní depozitáře pro muzea
a galerie a zřídili kanceláře Convention Bureau na podporu kongresové
turistiky. Sama jsem překvapená, kolik
těch prvenství se za čtyři roky v oblasti
kultury nasbíralo, a to zdaleka není
výčet úplný.
Nyní, ve sportovní terminologii,
opouštím kolbiště a budu coby věrný
a zasvěcený fanoušek držet palce,
aby projekty rozpracované i zcela
nové zdárně dorazily do cíle. Nic snad
už nezhatí stavbu Krajské knihovny,
kterou přislíbili naši předchůdci v roce
2003, ale až nyní je vše dojednané,
připravené a nachystané, že chybí jen
„začít kopat“.
Těším se na nové expozice na hradě
Roštejně, Centrum tradiční lidové
kultury i společný přeshraniční projekt
„I‑CULT“, na záležitosti vzrušující,
potřebné a života schopné. Proto
do třetice ve sportovním, v duchu fair
play, přeji vysočinské kultuře a mé
nástupkyni, paní náměstkyni hejtmana
Janě Fischerové, ať se jí daří a někdy
v budoucnu při bilancování může
vypočítávat také podobné úspěchy
a rozkvět dění na Vysočině. Děkuji vám
za podporu, mnohým za spolupráci
a do roku 2017 všem přeji především
pevné zdraví, trochu štěstí, hodně
radosti a málo starostí.

Slovo zastupitele

Pavel Franěk (ANO), náměstek
hejtmana pro oblast sociálních věcí
a nestátní neziskové organizace

Jaké máte plány v začátku
výkonu nové funkce – co
považujete za zásadní ve své
sekci a co chcete prosadit?
V krajské radě budu následující čtyři roku řídit resort sociálních věcí
a koordinovat spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi.
V předchozích letech se v této ob-

Co vás nejvíce překvapilo
v první dny ve funkci?
Velice mile mě překvapila pracovitost lidí na krajském úřadě,
obrovské tempo a snaha řešit věci
bez zbytečných průtahů. Přicházím
z jiného prostředí a svůj nástup
jsem přirovnal k přestupu z osobního vlaku do rozjetého rychlíku.
Tempo práce mých kolegů je mi
sympatické, budu se snažit s nimi
držet krok.

Co vás nejvíce překvapilo
v první dny ve funkci?
Nic zásadního mne nepřekvapilo,
věděl jsem, do čeho jdu. Příjemným zjištěním je pro mě skutečnost, že mám kolem sebe kvalitní
tým spolupracovníků s velkou
chutí něco dokázat a přispět tak
ke zvýšení kvality života na Vysočině.

Krajské zastupitelstvo má pět nových výborů

Co si podle vás zaslouží
Vysočina pod stromeček?
To, co každý z nás – zdraví,
pohodu a pokoru. A samozřejmě
i trochu toho sněhu. Bílé Vánoce
jsou ty pravé!

Petr Palovčík

Už téměř měsíc fungují nové
iniciativní a kontrolní orgány Zastupitelstva Kraje Vysočina. Ze zákona
je povinností krajů ustavit nejméně
finanční výbor, kontrolní výbor
a výbor pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost. Zastupitelstvo Kraje
Vysočina historicky zřizuje i výbor

Co si podle vás zaslouží
Vysočina pod stromeček?
Celému regionu přeji klid a pohodu, zdraví a lásku. To ostatní už při
troše snahy přijde samo.
Petr Palovčík

pro udělování medailí, důvodem
je zvýšení prestiže tohoto krajem
udělovaného ocenění. V minulém
funkčním období zřizovalo krajské
zastupitelstvo na Vysočině šest výborů, vč. legislativního, o jeho zřízení
krajské zastupitelstvo nerozhodlo.

Petr Palovčík

„Pro mnohé lidi byl hrdinou,“
psali někteří politici o zemřelém
Fidelu Castrovi. A vlastně měli
pravdu, přestože objektivně šlo
o fanatického diktátora, který má
na svědomí řadu úmrtí. „El Comandante“ byl hlavně pro chudší
lidi spasitelem, který jim díky programu ideálního komunismu měl
zajistit lepší život. Ono se to moc
nepovedlo, ale obraz spasitele už
mu zůstal.
Hledat spasitele je vždy pohodlné. Člověk nemusí nic dělat. Jen
čeká a do svého idolu vloží naděje
a přenese na něj i své touhy a zklamání. Ve 20. století těch falešných
spasitelů bylo až moc. A nekončí
to ani dnes. Stále máme tendenci věřit těm, kdo pomocí silných
slov slibují, že „vyřeší“ ekonomické krize, uprchlíky, Islámský stát,
oteplování planety atd. I naše
hrdé Česko má postavy se spasitelskými ambicemi. Stylizovat se
do persony spasitele částečně umí
třeba i Andrej Babiš. Otvírá svou
náruč i pro extrémy zleva a zprava a v tom se tak trochu blíží konceptu jedné strany (hnutí).
Nejde ale o konkrétní jména. Jde
o to, abychom své životy a správu veřejných věcí tolik nevkládali do rukou mocných, ale převzali za ně co největší odpovědnost
sami. Anebo uvěřili spasiteli, který nás nepřeveze, není populista
a diktátor a má jasný program,
i když jeho plnění není lehké a vyžaduje také oběti. Spasitele, který přichází bez doutníku a samopalu, ale zato s láskou. Proto mu
rozumějí i děti. Můžeme ho s nimi
i letos přivítat 24. prosince večer.

Jeden pro všechny,
všechny pro jednoho
Letos v srpnu získal
zpěvák Karel Gott
Certifikát za největší
počet cen popularity
v české historii.
Agentura Dobrý den z Pelhřimova by to
neměla daleko, kdyby chtěla do síně
slávy rekordmanů uvést hejtmana
s největším počtem funkcí. Zkrátka,
jeden pro všechny, všechny pro
jednoho.
Tvrdit, že se nás věci veřejné netýkají, je jako když tonoucí tvrdí, že s vodou
nemá nic společného. Proto jsem před
čtyřmi lety přijal mandát v krajském
zastupitelstvu a podle svého vědomí
a svědomí si ho odpracoval. Na každé
zasedání jsem byl připraven, snažil se
diskutovat a trpělivě argumentovat,
především v záležitostech zdravotnictví,
které je mi profesně nejsrozumitelnější.
Považuji za nenormální, že neznám
ani barvu hlasu některých zastupitelů,
protože za čtyřmi roky ani jednou veřejně nepromluvili. Proti oranžovorudé
hordě to bývalo marné, ale i inspirativní
pro psaní pravidelných textů a blogů.
Pravda, někdy jsem se fakt nestačil
divit, čemu a komu všemu posloužily
peníze Kraje Vysočina. Jsou to životní
zkušenosti, které mi nikdo nemůže
vzít. Potvrdil jsem si, že upřímnost
a zásadovost v politice oslabuje. Poznal
jsem, že někteří přátelé jsou falešní
a nepřátelé praví, ale obohatila mne
setkání se zajímavými lidmi. Končím
toto období smířen i posílen, protože co
mě nezabije, to mě posílí. A stále budu
tvrdit, že lhát není normální. Hniloba
žere dřevo, rez železo a lež duši.
Přál bych Vysočině vedení, které
bude méně arogantně, majetnicky
a prospěchářsky vládnout, ale více
spravovat a férově rozvíjet svěřený Kraj
Vysočina. A hejtmana na plný úvazek
pracovně i lidsky.
Radek Černý (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina (2012–2016)
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Malí hrdinové
se chtějí vydat
na cestu příští léto
Prostřednictvím umění vést
mezikulturní dialog, motivovat k solidaritě a podpořit empatii. To jsou
hlavní cíle projektu Malí hrdinové,
který spojuje pět divadel z pěti
zemí. Garantem projektu je Horácké
divadlo Jihlava, pro něž je role lídra
prvním setkáním s akcí takového
rozsahu.
„Poprvé budeme v pozici
koordinátora týmů z různých zemí
a různých oborů, ale věříme si
a těšíme se na všechno, co nám tato
zkušenost přinese,“ těší se na pozici
dohlížitele ředitel Horáckého divadla Ondřej Remiáš. Do projektu se
zapojuje slovenské Divadlo Pôtoň,
maďarský soubor Kompania Theatre
Studio, francouzský soubor Euroculture en Pays Gentiane a v jednání
je partnerství se zemským divadlem
v rakouském St. Pölten.
Účastníci chtějí společně
využít program Creative Europe, vyhlášený Evropskou komisí
na roky 2014–2020. Jak uvedla
koordinátorka Malých hrdinů
a dramaturgyně jihlavského divadla
Kateřina Jonášová, nápad se nyní
nachází v „grantové továrně“
v Bruselu, kde čeká na formální
schválení a následně na vyjádření bruselských a mezinárodních
hodnotitelů. Výsledek bude známý
v květnu příštího roku. „Pokud
projdeme náročnými kolečky,
ihned se vrhneme do práce. Projekt
bychom rádi odstartovali v červnu
2017,“ doplnila Jonášová. „Za dobu
čtyřiadvaceti měsíců se odehraje
řada diskusí s veřejností i studenty,
uskuteční se výzkum v zúčastněných zemích, vznikne pět uměleckých děl a realizována bude i série
12 celodenních akcí pro studenty
středních a vysokých škol,“ prozradil naplánovaný program hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD). Předpokládané náklady
projektu jsou čtyři miliony korun.
Lucie Pátková

Třebíčské ekotechnické
zábavní centrum
Alternátor hostí
na přelomu letošního
a nového roku „Přehlídku
středních škol“. Kdo
čeká reklamní cedule
a rozdávání
Přehlídka
letáků, bude
st
ře
dních škol,
zklamán.
Alternátor Třeb
íč,
Akce totiž
8. 12. 2016 až 31
.
1.
nabízí
2017
interaktivní
a zábavnou
prezentaci oborů
umístěných mezi
exponáty, spojenou
s objevy a testováním.
Každý si tak může „osahat“
špičkovou techniku určenou pro
vědecká bádání, ale má i šanci
býti módním tvůrcem, historickým fotografem, dojičkou krav
nebo obsluhou plnicí linky.
„Žáci základních škol mají
sami možnost plnit úkoly zadané
školami, nejsou nikým rušeni, mají

Radní Kraje Vysočina Jana Fialová u expozice s gastronomickým úkolem. V tomto případě je správné pořadí příborů, talířů i skleniček mírně ulehčeno načrtnutým plánem.

na pokusy, bádání nebo objevy času
tolik, kolik potřebují. Kraj Vysočina
využil této zajímavé nabídky
a po prvních týdnech instalace
uvidíme, jaký bude mít tato
netradiční přehlídka mezi školami

ohlas,“ říká radní Kraje Vysočina
pro oblast školství, mládeže
a sportu Jana Fialová (ČSSD).
Ti nejrychlejší návštěvníci
Alternátoru a prezentace Kraje
Vysočina navíc získají dárky

v podobě technického pexesa
nebo skládačky aut. Netradiční
zakončení Roku řemesel je
zařazeno i do interaktivní mapy
Evropského týdne odborných
dovedností.
Petr Palovčík

Nejlépe třídí v Sedlaticích, Sněžném, ve Velkém Meziříčí a Bíteši
Městys a města na Žďársku společně
s obcí z Jihlavska se pyšní titulem nejlepších třídičů odpadu na Vysočině. Zástupci
Sněžného, Velkého Meziříčí, Velké Bíteše
a Sedlatic si ocenění a finanční dary ze soutěže My třídíme nejlépe převzali v Horáckém divadle Jihlava. „Už loni jsme dosáhli
na druhé místo a letos se nám podařilo vyhrát. Lidé v obci jsou pozitivně motivováni,“ uvedl starosta Sedlatic Luboš Šťastný
(NK). Městys Sněžné v žebříčku poskočil
z loňské třetí příčky. „Je to pro nás obrovským úspěchem, na kterém se podepsalo
zřízení sběrného dvora. Lidé u nás rádi třídí a odnášejí,“ prohlásila s úsměvem starostka Sněžného Anna Havlíková (ČSSD).
Hlavní klání posuzovalo množství vytříděného odpadu, druhy tříděných obalů a kovů, hustotu sběrné sítě a efektivitu

foto: archiv Kraje Vysočina

Ahoj. Jak se jmenuješ? Na páté
základní škole v Zakarpatské oblasti Ukrajiny je od začátku školního
roku 2016/2017 součástí vyučovacích osnov český jazyk. V listopadu
navíc hejtman Kraje Vysočina
na Základní škole číslo 6 v Mukačevu slavnostně otevřel učebnu
češtiny. „Společný projekt financovaný Dobročinným fondem ViZa
zahrnoval nejen rekonstrukci třídy,
ale i pořízení kompletního vybavení, lavic, židlí, interaktivní tabule
a tematické knihovny. Nechyběly
ani nové učebnice a jiné, drobné
učební pomůcky,“ informoval
Radim Hošek ze sekretariátu hejtmana s tím, že na budování center
výuky mateřského jazyka Čechů
navazují takzvané jazykové praxe.
Děti ze Zakarpatí mají možnost
strávit několik prázdninových dní
na Vysočině. Obě oblasti vzájemně
spolupracují necelou dekádu. Dlouhodobé partnerství kromě podpory
výuky češtiny přineslo téměř 150
společných projektů. „Zaměřili
jsme se především na rekonstrukce
budov mateřských škol, základních
škol i ambulancí v těch nejmenších
vesnicích regionu. Spolupracujeme v oblasti kultury, realizujeme výměnné stáže pracovníků
v sociálních službách nebo sdílíme
zkušenosti hasičů. U příležitosti
desetiletého výročí partnerství Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti
Ukrajiny připravujeme společné
akce určené široké veřejnosti obou
regionů,“ naznačil budoucí plány
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Kraj
Vysočina od roku 2007 v Zakarpatské oblasti Ukrajiny spoluinvestoval
do veřejně prospěšných zařízení
Lucie Pátková
45 milionů korun.

Vědecké bádání a pokusy odhalují
kouzlo vysočinských středních škol

foto: archiv Kraje Vysočina

Školáci na Zakarpatí
mají hodiny češtiny

www.ikrajvysocina.cz

Zástupcům obcí, které na Vysočině třídí nejzodpovědněji, předal ocenění krajský radní pro oblast životního
prostředí a zemědělství Martin Hyský.

sběru. Soutěž vychází z projektů spolupráce kraje, autorizované obalové společnosti EKO-KOM a společností ASEKOL a ELEKTROWIN. Třídění odpadu
se na Vysočině dlouhodobě daří; řadí se
mezi regiony, kde jsou lidé ve sběru tříděného odpadu aktivní, což dokazuje čtvrté
místo v hodnocení všech krajů České republiky. „Každý obyvatel Kraje Vysočina
ročně vytřídí kolem 45 kilogramů plastů,
skla, papíru a nápojových kartonů. Přitom celorepublikový průměr se pohybuje o téměř tři kilogramy méně. Důvodem
je mimo jiné neustálé rozšiřování sběrné
sítě, ale i ochota obyvatel jednotlivých
obcí a měst třídit své odpady,“ sdělil krajský radní pro oblast životního prostředí
a zemědělství Martin Hyský (ČSSD).
Lucie Pátková

Turistická nabídka
letošní zimní sezony
Na světě je nové číslo turistického
magazínu s názvem „Zima na Vysočině“. Periodikum připravila Vysočina Tourism ve spolupráci s vydavatelem komerčních novin na konci
listopadu a je souhrnem pozvánek
do našeho kraje a přehledem aktivit
na Vysočině v zimních měsících.
Součástí je také mapka kraje s přehledem lyžařských areálů, krytých
bazénů, zimních stadionů a dalších
turistických cílů. Popsány jsou
například i Vysočinská zimní „nej“
jako nejmrazivější den, největší
kotrmelce počasí, nejledovatější
skála a kde najdete nejvíce sněhu
na jednom místě. Vedle zimních
radovánek čtenáři najdou pozvánky
i na mimořádné výlety parníkem,
seznámení s projekčními programy
NASA, nebo programy městských
vánočních oslav v Jihlavě, Humpolci,
Moravských Budějovicích, Třebíči,
Telči a mnohých dalších městech.
Zimní magazín najdete v elektronické podobě na: http://region-vysocina.cz/prilohy/zima.pdf.
Další informace o zimních aktivitách jsou už tradičně k dispozici
v zimním vydání elektronických
turistických novin Kraje Vysočina.
Jejich obsah nabízí www.region-vysocina.cz. „Čtenáři v novinách
najdou inspiraci na trávení volného
času v předvánočním čase, bohatě
zastoupena je ale také nabídka
muzeí a galerií s pestrým kulturním
programem a samozřejmě celá řada
dalších tipů pro zpříjemnění pobytu
na Vysočině,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast kultury, památkové péče,
cestovního ruchu a mezinárodních
vztahů Jana Fischerová (ODS) s tím,
že v závěru novin je k dispozici
chronologicky řazený Kalendář
akcí. Elektronické noviny pro zimní
sezonu 2016/2017 jsou v pořadí
osmým vydáním.

Petr Palovčík

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj

Nominujte Počin roku 2016 v anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku!
V lednu vyhlásí Kraj Vysočina 13. ročník ankety Zlatá
jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku
a 8. ročník ankety Skutek roku. Společným cílem anket
je nalézt nejlepší počiny a projekty vedoucí k rozvoji
regionu v oblasti kultury, památkové péče, životního
prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství,
vzdělávání a osvěty a sociálně-zdravotní oblasti.
Společný příjem nominací do obou
anket bude probíhat od 1. ledna 2017
do 31. ledna 2017. Nominovat může
kdokoliv, a to aktivitu, která proběhla v předešlém roce. Nominace je
možná pomocí elektronického formuláře umístěného na webových
stránkách www.kr‑vysocina.cz/pocinroku. Do Zlaté jeřabiny lze nominace kromě elektronického formuláře
zaslat také poštou s označením „Zlatá
jeřabina“.
Zlatá jeřabina – v anketě 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 historických objektů (rekonstrukce, restaurování, revitalizace,
oprava či údržba). Nově je možné nominovat také příkladné novostavby,
dostavby či jiné úpravy v historickém
prostředí nebo též činnost fyzických
či právnických osob orientovanou
na záchranu, prezentaci a propagaci kulturního dědictví. Podmínkou
je, aby akce proběhly v roce 2016,
na území Kraje Vysočina.

Skutek roku – skutky fyzických
osob lze nominovat v oblastech sociálně-zdravotní, životní prostředí,
volný čas dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta. Oblasti
pro nominace projektů právnických
osob jsou sociální oblast, ekonomická oblast, oblast sídel, staveb

a bydlení, životního prostředí a vzdělávání a aktivní náplně volného času.
Navrhovatel není omezen počtem
návrhů. Nelze ocenit skutek nebo
projekt oceněný v této soutěži v předchozích letech. Tyto budou z nominací vyřazeny.
Následné hlasování veřejnosti

proběhne v březnu 2017. Veřejnost
na ně bude upozorněna také prostřednictvím těchto krajských novin.

Tereza Prokešová

Zlatá jeřabina 2016
1. Kategorie: Kulturní aktivita
Název a stručný popis nominované akce:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
www stránky akce nebo kontakt na pořadatele:
________________________________________________________________________

2. Kategorie: Péče o kulturní dědictví
Název a stručný popis nominované akce:
________________________________________________________________________

Více informací:
Zlatá jeřabina – Ing. Tereza Prokešová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 295
Skutek roku – Ing. Jan Říčan, odbor regionálního rozvoje,
e-mail: rican.j@kr‑vysocina.cz, tel.: 564 602 531

________________________________________________________________________
www stránky akce nebo kontaktní osoba:
________________________________________________________________________

KULTURA 5

prosinec 2016
Recept

Po švédském tažení
českými zeměmi v době
třicetileté války se
dodnes moc památek
nedochovalo. Jedna
z nich ale zůstává takřka
zapomenuta v lese
u Rohozné na Jihlavsku.
Jde o terénní zbytky
vojenského tábora, který
si tam Švédové vybudovali
při svém tažení Vysočinou.

Ravioly z odpalovaného těsta plněné
povidly ve francouzské Remeši

foto: Jaroslav Loskot

V lesích u Rohozné jsou zapomenuté zbytky švédského tábora

Kdy přesně se příslušníci švédské
armády na území nynějšího Kraje
Vysočina poprvé objevili, dnes už
není možné říci. Mezi jejich největší úspěchy v regionu patří dobytí hradu Lipnice nebo ovládnutí
Jihlavy. Obojího Švédové docílili
v roce 1645.

U osady Šance se podle pověsti střetla švédská armáda s císařskými vojáky. Žádný doklad o tom ale neexistuje.

V oné době ale v kraji už
nejméně pět let pobývali.
Nejspíš v roce 1640 se totiž
usídlili jihozápadně od Jihlavy.
Tam si vybudovali ležení,
které využívali jako základnu

k výpadům do okolních obcí.
A protože na území českého
království
Švédové
takřka
nepřetržitě soupeřili s vojsky
rakouského císařství, dali si při
budování tábora, který bývá

nejčastěji označován jako Šance
nebo Švédské šance, záležet.
Rozsáhlé ležení totiž obehnali
kamennými valy a opatřili je
minimálně dvěma dělostřeleckými postaveními.
Zda se ale u Rohozné někdy
s císařskými vojáky střetli, není
jasné. Žádný písemný záznam
o tom totiž neexistuje. Stejně
tak ale neexistuje ani dokument,
který by dokládal, kdy a proč
přesně švédská vojska z tábora
odtáhla.
Do dnešních dní se z ležení
dochovaly
pouze
terénní
pozůstatky bývalých ochranných
valů, zbytky kamenných staveb
už takřka neexistují – lidé totiž
v minulých stoletích kámen odtěžili.
Pozůstatky ležení se nachází
na okraji lesa asi čtvrt kilometru
jižně od osady Šance, v mapách
jsou většinou značeny, žádná
turistická trasa k nim ale nevede.
Jiří Svatoš

Program vánočních akcí v Kraji Vysočina
Vánoční koncerty na Vysočině
datum

Vánoční turistické akce na Vysočině

název

místo

datum

název

místo

26. 12. 2016, 14.00

Putování za betlémskou hvězdou

Pohled u Havlíčkova Brodu,
kostel sv. Ondřeje

31. 12. 2016, 10.00

Silvestrovský výstup na Javořici

Studená, náměstí sv. Jana
Nepomuckého

26. 12. 2016, 17.00

FONS - Zpívej v čase vánočním

Žďár nad Sázavou, bazilika
Jihlava, kostel sv. Ignáce
z Loyoly

1. 1. 2017, do 15.00

Novoroční výstup na Šacberk-Rudný

26. 12. 2012, 17.00

Vánoční koncert PS Campanula
Jihlava

start z libovolného místa, cíl
na Šacberku

1. 1. 2017, 10.00

Hledáme skorce vodního

26. 12. 2016, 17.00

Čas radosti, veselosti

Humpolec, Toleranční kostelík
na Zichpili

Jihlava, sraz na mostě ve Starých
Horách

26. 12. 2016, 17.00

Vánoční koncert Brass Quintet

Pacov, kostel sv. Michaela
archanděla

Vánoce v muzeích Vysočiny

26. 12. 2016, 18.00

Zpívejme všichni koledy

Přibyslav, farní kostel

Vánoce na pohlednicích ze sbírky Martina Nováka

27. –30. 12. 2016,
18. 00

Vánoční prázdniny v Telči

Telč, Konírna zámku

výstava v prostorách telčské radnice, do 15. ledna

29. 12. 2016, 19.00

G. F. Händel - oratorium Mesiáš

Třebíč, bazilika sv. Prokopa

30. 12. 2016, 17.00

Vánoční koncert ve Velké Chyšce

Velká Chyška, kostel. Sv. Jana
Křtitele

V listopadovém čísle novin jsme
informovali o úspěších žáků
Elišky Procházkové a Michala
Sekničky z OA, SZŠ a SOŠS Jihlava v gastronomické soutěži Trofej
Philippa Milla. Ve francouzské
Remeši vařili i sladký chod, jímž
byly ravioly.
Sladkým chodem byly ravioly
z odpalovaného těsta plněné povidly, rozvar z karamelu a švestek
podušený v champagne, podávané se skořicovým tvarohem
a strouhaným perníkem.
Na šest porcí potřebujete:
Mléko 120 ml
Máslo 150 gramů
Hladká mouka 45 gramů
Brambory 100 gramů
Polohrubá mouka 100 gramů
Vejce 2 ks
Povidla 100 gramů
Měkký tvaroh 250 gramů
Cukr moučka 120 gramů
Švestky 600 gramů
Cukr krystal 100 gramů
Champagne 300 ml
Citronová šťáva 18 ml
Perník strouhaný 100 gramů
Skořice, sůl, máta, rum, kakao,
jedlé květy na ozdobu
Mléko zavaříme společně s máslem. Přidáme hladkou mouku,
mícháme do hladka a necháme
vychladnout. Ve slupce uvařené,

oloupané a vychladlé brambory
nastrouháme na jemném struhadle. Z brambor, polohrubé mouky,
vajec a špetky soli vypracujeme
hladké těsto, které rozdělíme
na dva díly a rozválíme na tenkou
placku. Na jedné placce vyznačíme kulatým vykrajovátkem kolečka. Na vyznačená kolečka dáme
rozmíchaná povidla s rumem.
Nahoru dáme druhou placku
a vykrájíme ravioly. Z krystalového
cukru uděláme karamel, přidáme
champagne a část nakrájených
švestek. Svaříme do sirupové konzistence, dochutíme citronovou
šťávou a scedíme přes jemné sítko
na zbytek nakrájených švestek.
Necháme marinovat. Měkký
tvaroh rozmícháme se skořicí
a moučkovým cukrem. Z bílku
ušleháme sníh, přidáme cukr
moučku, hladkou mouku a kakao.
Těsto naneseme na silikonovou
podložku a pečeme ve vyhřáté
troubě na 150 °C asi 4 minuty.
Ravioly vaříme asi 4 minuty. Vyndáme z vody a obalíme ve strouhaném perníku.
Měkký tvaroh rozetřeme na talíř, přidáme ravioly, marinované
švestky a vše přelejeme švestkovou omáčkou. Zdobíme kakaovou
oplatkou a jedlými květy. Dobrou
chuť!
Lucie Pátková


TELČ

Nad Betlémem vyšla hvězda
výstava jihlavských betlémů v Městské galerii Hasičský dům, do 15. ledna
Vánoce s telčským betlémem
unikátní betlém manželů Vostrých, Státní zámek Telč, otevřeno o svátcích

Vánoční výstavy na Vysočině
datum

TŘEBÍČ

název

místo

Vánoční výstava betlémů

do 30. 12. 2016

Vánoční výstava betlémů

Velká Bíteš, Městské muzeum,
8.00–17.00

betlémy z Třebíče a Ústí nad Orlicí, Konírna zámku, do 15. ledna

do 1. 1. 2017

Vánoční výstava betlémů

Moravské Budějovice, fara

do 1. 1. 2017

Vánoční krajina – paličkovaná krajka

Žďár nad Sázavou, Galerie Stará
radnice

do 2. 1. 2017

Betlémská cesta Třeští

Třešť, denně 9.00–12.00,
13.00–18.00

Osobnost regionu

foto: archiv dědiců

multifunkční sál – Sedlárna zámku, 27. prosince, 14–17 hodin, vstupné 25 Kč
HAVLÍČKŮV BROD
Vánoce v muzeu
horácké tradice, betlémy z Havlíčkobrodska, kolekce betlémů z Peru, do 3. ledna

Křížovka o ceny

Trestankyně Růžena Vacková
pocházela z Velkého Meziříčí
S některými bojovníky
za svobodu, jako je kněz
Jan Bula, Jiří Brady a Růžena Vacková, se Vysočina teprve seznamuje.
Růžena Vacková,
bojovnice proti totalitám,
chartistka, ctitelka
svobody ve smyslu politickém i náboženském se
narodila 23. dubna 1901 v rodině
okresního lékaře ve Velkém Meziříčí. Prožila šťastné dětství, na něž
pak v kriminále často vzpomínala.
Ač se rodině v Meziříčí moc líbilo,
musela město opustit, otec byl
totiž přeložen do Vyškova. Tam
Růžena studovala gymnázium,
maturitu složila v Brně. Na Karlově
univerzitě v Praze si zapsala mimo
jiných oborů i klasickou archeologii,
v roce 1930 ji zde jmenovali docentkou a v roce 1947 profesorkou.
Po nástupu nacismu se zapojila
do odboje, v únoru 1945 ji zatkli
a odsoudili k trestu smrti. Zachránil
ji konec války. Růženka, jak se jí
říkalo, se postavila čelem i komunismu. Po únorovém puči se jako
jediná z profesorů připojila ke studentům, kteří šli na Hrad podpořit
prezidenta Edvarda Beneše.
Po zákazu přednášek a zatčení
22. února 1952 následoval monstrproces s katolickým knězem Otou
Mádrem. Zatímco jeho odsoudili
na doživotí, ona dostala 22 let.

Vánoční dílničky

Vinili ji z pořádání
katolických kroužků
a odporu proti režimu.
Za stejné činy obdržel
18letý trest i na Vysočině dobře známý
kněz Václav Razik.
Všichni byli neblaze
proslulým předsedou
senátu Karlem Čížkem
označeni za agenty Vatikánu
a špiony.
Růžena Vacková prošla šesti
věznicemi. Všude byla oporou
a povzbuzením pro potrestané
ženy, třikrát vyhlásila hladovku.
Odseděla si 15 let a na svobodu se
dostala až v roce 1967. Jako jedna
z prvních podepsala Chartu 77,
v jejím bytě se scházeli mladí lidé,
jimž přednášela o umění, křesťanské víře a podstatným způsobem
ovlivnila jejich morální postoje.
Růžena Vacková zemřela 14.
prosince 1982 v Praze. Za její dílo
i mravní statečnost jí udělil v roce
1992 prezident Václav Havel Řád
T. G. Masaryka in memoriam.
Dramatička Milena Štráfeldová o ní
letos napsala román Trestankyně.
Společnost Paměť národa připravuje aplikaci pro chytré telefony
o jejích pražských stopách a Člověk
v tísni si Růženu Vackovou vybral
jako patronku Příběhů bezpráví pro
rok 2017.
Pavel Kryštof Novák

Paní Alina Meziříčská z Lomnice roku 1578 vystavěla ve Velkém Meziříčí renesanční palác jako sídlo latinské luteránské akademie. Stavebně je budova… viz tajenka….
Autorem byl neznámý italský stavitel, který v té době dokončoval renesanční přestavbu zámku. Až do roku 1602 a krátce v roce 1620 zde byla umístěna luteránská akademie.
Studovali na ní významní šlechtici té doby. Po zrušení byla budova prázdná a po třicetileté válce byla přeměněna na panský pivovar. Ten zde zůstal až do poloviny 20. století.
Autorství:
Martin
Němeček

Střevíc

Ochrana zboží

Absence
nemoci

Aromatická
bylina (mn.č.)

Pomoc:
MACHEK,
TARPAN.

Bývalá tuzexo- Chemická znač- Odstranění
vá poukázka ka ruthenia
závady

Chráněný
krkavcovitý
pták

Drobná střela
Citoslovce velk.
zvonu

Polibek
(slovens.)

Mistr meče

Rychlostní
zkouška (zkr.)

Portugalské
Hudební znělka
souostroví

Vápencové
území
Hubovat

Začátek
tajenky

Vymřelý divoký
kůň

Slovenská
předložka
Značka
kryptonu

Rytmický celek
Silně závislá
droga

Poplach

Rovinaté
krajiny bez
dostatečné
vláhy

Osobní
zájmeno
Násada
k sekeře

Ranní nápoj
Čes.malíř
(Antonín)

Bunkr
Mládě černého
ptáka
Plovoucí kus
ledu
Divadelní
hvězda

Hesla v záhlaví
Potřeba žence

Řadová
číslovka

Ukazovací
zájmeno

Osobní
zájmeno
Klukovská
zbraň

Škubat
Tatínek

Pánské kabátky
Japon. lovkyně
perel

Otvor v místnosti

Dovnitř
Tělocvničná
poloha

Sídelní biskup
řeckokatolické
diecéze

Část rostliny

Kulovitá
baktérie
Úder rohy
Býv. SPZ Karlových Varů
Inic. režiséra
Lipského

Část knihy
Římská šestka

Dokončení
tajenky

Irská
republikánská
armáda

Část žaludku
přežvýkavců

Podšívková
tkanina

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: plukovníkovi Krausovi von Zillergut Výherci listopadové křížovky: Miloslava Dibelková, Radim Čejka, Bořivoj Černich. Výhercům blahopřejeme!
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Zájemci o inzerci,
kontaktujte prosím
manažerku inzerce
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tel.: 777 174 407

Taneční škola TREND
Termesivy 100
580 01 Havlíčkův Brod

844/12-IXI/16

Tel. 603 195 520

www. ksstavebni.cz, ksstavebni@seznam.cz

Nikdy bychom se neměli vzdávat!

Studijní centrum BASIC

Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01

Co jste řešili se synem za problémy?
U nás to začalo od tří let, kdy jsme
začali navštěvovat logopedii. Pak
z důvodu odkladu školní docházky
jsme byli v pedagogicko-psychologické
poradně, kde synovi doporučili odklad.
Už tehdy mi řekli, že asi v „normální
škole“ nebude stíhat, že zaostává
i intelektuálně.
Přesto příští rok nastoupil do první
třídy v normální škole. Každý den
jsme se připravovali, nejvíce na český jazyk – četli jsme, procvičovali
písmenka. Největší problém byly ale
diktáty. Dvakrát ročně jsme chodili
na vyšetření do PPP a na konci druhé
třídy, nám řekli, že od třetí třídy by
měl syn chodit do speciální školy,
do logopedické třídy. Prý jinak
nebude zvládat další učivo a látce
neporozumí.

Proč jste se rozhodli pro Studijní centrum
BASIC?
Byla jsem z celé té situace nešťastná,
protože mi můj syn připadal chytrý
a šikovný. Říkala jsem si, že jsem asi
nekritická ke svému dítěti. Po dlouhém
uvažování jsem se ale rozhodla. Můj
syn bude nadále chodit do normální
školy, i když mi v PPP to výslovně nedoporučili a varovali před tím.
Připadala jsem si jako špatná matka.
Byla jsem z toho všeho zmatená, neměla
jsem se kde poradit, najít nějakou podporu a pomoc. Pak jsem v L-servisu četla
o Studijním centru BASIC a sjednala
jsem si schůzku s paní ředitelkou. Poprvé
se mnou konečně někdo mluvil a chtěl
nám pomoci. Syn začal chodit na doučování do BASICu a velice se mu to líbilo.
Najednou se začal v češtině zlepšovat,
získal sebevědomí, které mu v poradně

srazili na bod 0. Věděl, že vše zvládne
a nemusí se bát češtiny ve škole, diktátů
ani čtení.
S čím konkrétně jsme vám pomohli?
Syn už nyní půjde do 9. třídy, ve škole
má 2 až 3, jinak samé jedničky. Ve třídě patří k nejlepším, chce jít na gymnázium a pak pokračovat na VŠ.
Když si vzpomenu, že takové dítě odborníci chtěli nechat chodit do speciální
školy, je mi smutno. Říkám si, že může
být více takových případů, kdy maminky
jsou bezradné a nevědí co dělat. Nejedná se ale jen o učení, nikdy bychom se
neměli vzdávat. Důležité je hledat, prověřovat a chtít výsledky. Je velice lehké
se spokojit s nějakým zdůvodněním, ale
co s tím dál? Bez základního vzdělání by
moje dítě žádnou budoucnost nemělo.
Maminka Jana Nováková

558/12-IXI/16

jitka.parbusova@seznam.cz

869/12-IXI/16

www.ts-trend.eu
795 221
|
725
406 290
info: 604 795 221 | 725 406 290

e-mail:

Přednáška ZDARMA
„Jak na učení bez
mučení“
Jihlava
24. 1. 2017 v 17:00
Pelhřimov
26. 1. 2017 v 16:00
Havlíčkův Brod
17. 1. 2017 v 17:00

Neváhejte a přihlaste
se na přednášku!
725 774 710
www.basic.cz

686/12-IX/16

OD

Jitku Parbusovou

www.ts-trend.eu info: 604 795 221 | 725 406 290

PKS okna a.s. vyrábí
v moderních prostorách
a na moderních
technologiích
Společnosti PKS okna si uvědomuje, že výroba oken se dnes
již bez moderních technologií neobejde. Plnit různorodé
požadavky zákazníků a architektů při dodržení současných
norem je v dnešní době totiž pořádně náročné. Je k tomu
potřeba nejen perfektní technická znalost, ale i technologické
možnosti podpořené pravidelnými investicemi do technického
výrobního vybavení. Vítaným kořením jsou pro zákazníky
také dlouholeté zkušenosti s výrobou oken, důvěryhodnost
dané společnosti a její velikost – jak co do objemu produkce,
tak i zázemí. PKS okna a.s. se snaží těmto náročným
požadavkům vyhovět. Roční obrat cca 650 mil. Kč
a moderní výrobní hala ve Žďáře nad Sázavou je toho důkazem.
Vlastní proces výroby plastových oken si můžete
sami prohlédnou na:
www.pksokna.cz/vyroba-plastoveho-okna

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38,
591 01 Žďár nad Sázavou
tel: 566 697 301
e-mail: okna@pks.cz
www.pksokna.cz

Prezident Hospodářské komory ČR
navštívil PKS okna a.s.
Na konci měsíce října navštívil firmu PKS okna a.s. prezident Hospodářské
komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. V doprovodu nejvyššího vedení
společnosti si prohlédl i on moderní výrobní prostory a mohl se tak blíže seznámit
s výrobou plastových oken. Tuto významnou návštěvu zorganizovala
Okresní Hospodářská komora Žďár nad Sázavou, jejíž předseda
byl návštěvě také přítomen.
611/11-IXI/16
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Studijní program

Rok v Champagne-Ardenne
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mobilita pro studenty středních škol
školní rok 2017/2018
- pod záštitou Kraje Vysočina, Académie de Reims a Francouzského institutu v Praze
- možnost absolvovat jeden školní rok ve střední škole typu
lyceum v Champagne-Ardenne
- stejné podmínky studia jako mají francouzští středoškoláci
- bydlení a stravování na internátě a v hostitelských rodinách
- možnost získání zahraničního stipendia Kraje Vysočina
- studium ve francouzštině (vynikající znalost jazyka není
nutnou podmínkou)
Informační seminář pro studenty a rodiče se bude konat
v lednu 2017.
Termín přihlášek na školní rok 2017/2018: 28. února 2017
Více informací a kontakt:
Jan Skála, Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: skala.j@kr-vysocina.cz, tel.: 724 650 265
Obecné informace o programu Rok ve Francii, jehož je program Rok v Champagne-Ardenne regionální variantou:

997/12-XII/16

www.ifp.cz/Programme-Un-an-en-France

MICHLiq
váš inteligentní
průvodce
ekonomikou

K dostání u dobrých knihkupců a na respektstore.cz
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Barevné Vánoce přilákaly tisíce lidí

Šachisté z Vysočiny
na mistrovství světa

Kladno hostilo na začátku listopadu mistrovství republiky v zápase
řecko-římském. A zápasníci z Havlíčkova Brodu na něm excelovali.
Na šampionátu totiž vybojovali
patnáct individuálních medailí,
z toho pět zlatých.
Dva nejcennější kovy navíc
Broďáci získali v soutěžích družstev
– nejlepší byli mezi mladšími žáky
i mezi dospělými muži. Na individuální zlaté medaile pak ve svých
kategoriích dosáhli Michal Zelenka,
Libor Milichovský, Michal Hauser,
Michal Novák a Jan Chalupský.
I díky skvělým výsledkům na republikovém mistrovství dostali
hned čtyři brodští zápasníci pozvánku na soustředění národního
týmu kadetů, další dva pak Česko
reprezentovali na prosincovém světovém šampionátu neolympijských
vah v Budapešti.
Jiří Svatoš

foto: Jaroslav Loskot

Mariánské Lázně na přelomu
listopadu a prosince hostily světový šampionát šachistů-seniorů,
tedy hráčů starších padesáti let.
A v konkurenci asi 500 šachistů ze
všech kontinentů se neztratili ani
reprezentanti Kraje Vysočina.
Nejúspěšnějším regionálním
hráčem byl Petr Hába, který v kategorii mužů ve věku od 50 do 65
let z jedenácti zápasů šest vyhrál,
dva prohrál a ve zbývajících třech
remizoval. Toto vynikající skóre mu
zajistilo dvanáctou pozici.
Zbylí hráči z Vysočiny obsadili
– rovněž v kategorii od 50 do 65
let – pozice ve druhé padesátce.
Nejúspěšnější mezi nimi byl Jan
Tesař, který skončil na 55. příčce.
Zastoupení měla Vysočina také
v soutěži žen. Evě Kořínkové ale
šampionát nevyšel, skončila předposlední.
Jiří Svatoš

Brodští zápasníci
mezi nejlepšími

www.ikrajvysocina.cz

Nechyběla ani Ježíškova pošta, do které mohli všichni návštěvníci napsat svá vánoční přání.
Nejčastější přání dětí byly hračky a dospělí návštěvníci si naproti tomu přáli zdraví a klid pro sebe
a své blízké.

Návštěvníci mohli nakoupit ručně dělané vánoční ozdoby, adventní věnce, svícny a mnoho jiných
výrobků s vánoční tematikou.

V sídle Kraje Vysočina nabízelo své výrobky několik desítek vystavovatelů z řad dětských domovů, domovů sociálních služeb a dalších organizací.

Dárkové poukazy od Kraje Vysočina rozdával zástupcům dětských domovů náměstek hejtmana
Kraje Vysočina Vladimír Novotný.

Silvestrovský běh
zakončí rok v Třebíči
Podobně jako v minulých letech se
budou moci i letos atleti v Třebíči se starým rokem rozloučit
na Silvestrovském běhu. Ten je
poslední, dvanáctou součástí
letošního Třebíčského běžeckého
poháru.
Účastníci Silvestrovského běhu
si mohou vybrat ze dvou tratí – desetikilometrové a pětikilometrové.
Trasa závodu povede mezi Třebíčí
a nedalekou – necelých 600 metrů
vysokou – Klučovskou horou.
Atleti se na trať vydají 31. prosince v jedenáct hodin. Přihlásit
do závodu se účastníci mohou
přímo v den konání běhu v třebíčském středním odborném učilišti
v Demlově ulici. Prezence tam
začne v devět hodin.
Jiří Svatoš
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úřednice/
úředník
na úseku
přezkoumání
hospodaření
obcí odboru
kontroly
s místem
výkonu práce
Seifertova 26,
Jihlava

úřednice/
úředník
na úseku
přestupků
a jiných
správních
deliktů
oddělení
ostatních
správních
činností
s místem
výkonu práce
Žižkova 57,
Jihlava

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
požadujeme:
■  v ysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
nebo vyšší odborné vzdělání
■  praxe v oblasti finančního auditu, finanční kontroly, rozpočtového hospodaření nebo účetnictví v nepodnikatelské
sféře nejméně 3 roky
■  přehled v oblasti veřejné správy, zejména znalost zákona č.
129/2000 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb, zákona č. 420/2004
Sb., a zákona č. 250/2000 Sb.
■  znalost účetnictví územních samosprávných celků a jejich
příspěvkových organizací
■  dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software (MS Office, Internet)
■  ř idičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit
služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních
činností
výhodou:
■  v ysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření
■  zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti
při finančním hospodaření územních samosprávných celků
a jeho přezkumu
■  Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned
po ukončení výběrového řízení
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději
dne 6. 1. 2017 do 12.00 hod.
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 soba: Ivana Hanauerová tel: 564 602 149, e-mail: hanauerova.i@kr-vysocina.cz

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
požadujeme:
■  v ysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním
programu
■  orientaci ve fungování státní správy a samosprávy, znalost
zákonů č. 129/2000 Sb., zákona č. 500/2004 Sb., zákona č.
200/1990 Sb., a zákona č. 361/2000 Sb.
■  v ysokou úroveň písemného projevu
■  uživatelskou znalost běžného kancelářského software (MS
Office, Internet, Word, Excel)
■  ř idičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit
služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních
činností
výhodou:
■  vzdělání právního zaměření
■  zkušenosti z výkonu veřejné správy
■  zkušenosti z výkonu státní správy na úseku přestupků
■  Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou
dovolenou). Zahájení pracovního poměru od 1. dubna 2017.
Pozice je vhodná i pro osoby s tělesným postižením.

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději
dne 13. 1. 2017 do 12.00 hodin.
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: Ivana Hanauerová tel: 564 602 149, e-mail: hanauerova.i@kr-vysocina.cz.

