Sezóna veletrhů cestovního ruchu začíná
Novinky a krásy Vysočiny budeme prezentovat například na:

MĚSÍČNÍK
P R O O B Č A N Y V YS O Č I N Y
O K R E S J I H L AVA
ROČNÍK 14 ČÍSLO 12
PROSINEC 2017

REGIONTOUR (Brno): 18.–21.1. 2018
Holiday World (Praha): 15.–18. 2. 2018
Infotour a cykloturistika (Hradec Králové): 9.–10. 3. 2018
FOR BIKES (Praha): 6.–8. 4. 2018
www.vysocinatourism.cz

Náklad 232 000 výtisků
www.novinykrajevysocina.cz

K předvánoční atmosféře
přispěly krajské Barevné Vánoce
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❚ Hejtman Jiří Běhounek ozdobil krajský vánoční strom a prozradil, že doma měl vždy na starosti přípravu vánočního stromečku a bramborového salátu.
FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Vánoční dekorace, adventní věnce, ozdoby, výrobky ze dřeva, keramiku nebo jiné originální a ručně
vyráběné dárky kupovali v prvním prosincovém
týdnu návštěvníci Barevných Vánoc – tradiční krajské
předvánoční akce v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj

Přes tři tisíce lidí přilákalo více než 200 prodejců z přibližně padesátky organizací, ale
také vánoční dobroty, jako byly vánočka, cukroví, švestková omáčka nebo zabijačkové
pochoutky. Velký úspěch také sklidily vánoční fotokoutek
nebo rukodělné dílničky.
Na úvod všechny návštěvníky
přivítali hejtman Jiří Běhounek

a krajští radní, kteří společně
ozdobili vánoční strom. „Všem
bych moc přál, aby nejen nákupy a jídlo byly při vánočním
čase hlavním mottem, ale abychom si uvědomili, že Vánoce
mají být o setkávání a bytí s rodinou a přáteli,“ popřál hejtman
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Členové Rady Kraje Vysočina se pro změnu svěřili,

jaké důležité úkoly mají o Štědrém dnu v rodině na starosti.
„Vzhledem k tomu, že už mám
dospělé děti, přípravy za zvuku
koled zvládáme v klidu a společně,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Jana Fischerová
(ODS). „Postavím stromeček,
ozdobím ho, doladím další výzdobu a potom hlavně, abych
snědl to, co se uvaří,“ prozradil
náměstek hejtmana Pavel Franěk (ANO 2011). „Mým úkolem je nasadit vánoční stromeček, zabít kapra a udělat bramborový salát,“ neváhal s odpovědí náměstek Pavel Pacal
(STAN + SNK ED).

Připravený program pamatoval i na potřebné. „Děti z krajských dětských domovů dostaly
poukaz na zážitkový gastronomický den se studenty oboru hotelnictví. Samy si tak
budou moci vyzkoušet, jaké
to je, stát se na jeden den kuchařem,“ s úsměvem zmínila
vedoucí odboru sekretariátu
hejtmana Ivana Šteklová.
Barevné Vánoce organizuje každoročně kraj ve spolupráci s krajskými domovy pro seniory, ústavy sociální péče, dětskými domovy, středními školami a dalšími neziskovými
organizacemi. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Blíží se Vánoce, jsou už na dosah ruky. Je čas adventní, který mám velmi ráda. Navštěvuji koncerty, výstavy, své přátele. K tomuto období patří jisté
zklidnění, člověk myslí na své
nejbližší, ale i na ty, kteří mezi námi už nejsou, nebo na ty,
kteří zůstali sami. Ani pro ně
to nebývá jednoduché období. Každoročně si tento čas připomínám se seniory v některém z domovů v našem kraji. Setkání s nimi bývá pro mě
příjemné a obohacující nejen
o adventu. Potkávám se s lidmi, kteří si návštěvy a popovídání váží. Já si zase vážím personálu, který v těchto zařízeních pracuje. Jsou to většinou
ženy, mají doma rodiny, ale našim babičkám a dědečkům se
věnují s velkou láskou. Patří
jim za to velké poděkování.
Během adventu doma každoročně peču tradiční „maminčino vánoční cukroví“, nesmí chybět ani zdobené perníčky. Nejvíc se těším, že budeme
o Vánocích celá rodina pohromadě, budu psát a posílat přání
svým blízkým, ale i přátelům
do míst vzdálenějších. Alespoň
na chvíli se, stejně jako stovky a tisíce ostatních, zastavím
a zamyslím nad rokem, který
končí.
Dovoluji si Vám popřát
za samosprávu Kraje Vysočina, ale i za celý krajský úřad,
krásné Vánoce, do nového roku 2018 pevné zdraví, k tomu
štěstí a mějte každý kolem sebe své blízké.

Omezení provozu
krajského úřadu

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

pour
féliciter

Vám přejí zastupitelky a zastupitelé
Kraje Vysočina
na fotograﬁi: zima na /ovoměstsku

V pátek 29. prosince 2017 bude
omezen provoz všech pracovišť
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Veřejnosti budou pracoviště
všech odborů v obvyklém úředním čase opět k dispozici v úterý 2. ledna 2018. 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
JITKA SVATOŠOVÁ
termínech.

AKTUALITY

Zastupitelstvo Kraje Vysočina
schválilo znění Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů
místní Agendy 21 a Zdraví 2020
v Kraji Vysočina pro rok 2018.

Příjem žádostí o dotaci
probíhá v termínu
17. 1. 2018 do 24. 1. 2018.
V rámci Zásad MA21 a Zdraví 2020 mohou být realizovány
projekty na úrovni obcí, měst,
mikroregionů a MAS. Podporovanými aktivitami jsou zajištění
osvětových kampaní, pořádání
výstav a prezentací k udržitelnému rozvoji, podpoře zdraví,
pořádání kulatých stolů, veřejných fór a zapojování veřejnosti
do plánování místního rozvoje,
vypracování či aktualizace strategií udržitelného rozvoje apod.
„Zdravé školy“ ze Zásad
MA21 a Zdraví 2020 se mohou zaměřit na zavádění principů zdravého životního stylu do škol, činnost dětských
zastupitelstev, žákovských či
studentských parlamentů, pohybové aktivity žáků, osvětu
v oblasti zdraví, prevence úrazů, ochrany životního prostředí aj. Znění zásad, formulář žádosti, povinné přílohy a další
potřebné informace naleznete
na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj, nebo na www.kr-vysocina.cz/edotace.
Kontaktní osoba: Böhmová
Jana, Koordinátorka Projektu
Zdravý Kraj Vysočina a MA21,
odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 586, e-mail:
bohmova.jana@kr-vysocina.cz.

V Jihlavě vyroste
nový krajský domov
pro seniory
I přesto, že ministerstvo práce
a sociálních věcí přiřklo Kraji
Vysočina jen 50,6 milionů korun
jako dotaci na výstavbu nového domova pro seniory v Jihlavě, tolik potřebná budova v nejbližších dvou letech v areálu Nemocnice Jihlava vyroste. Rada
Kraje Vysočina v listopadu souhlasila s pokračováním příprav
na výstavbu i za podmínek nižší
státní dotace – kraj původně žádal o bezmála 170 milionů. „Nové moderní zařízení s kvalitní
a dostupnou sociální péčí bude
stát zhruba 200 milionů korun,
a hlavní díl nákladů tak zůstává na krajském rozpočtu,“ uvedl
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí Josef Pavlík (nez.) s tím, že i nadále bude
hejtmanství hledat další možné
zdroje financování.
„Pracovníci nového domova
pro seniory by se už za dva roky mohli postarat o 124 klientů
a zajišťovat nejen další kapacity pobytových služeb včetně služeb pro klienty s Alzheimerovou
chorobou, ale také odlehčovací služby – například denní stacionář,“ konstatoval náměstek
hejtmana pro sociální oblast Pavel Franěk (ANO 2011) a připomněl, že právě Jihlavsko se potýká s nízkým počtem tolik potřebných lůžek v sociálních zařízeních. Například v krajském
domově ve Ždírci, pod který
by mělo nové sociální zařízení v Jihlavě spadat, má kapacitu
116 lůžek a v pořadníku evidují
360 čekatelů. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Studenti na mezinárodní
kuchařské soutěži
Kuchař Jakub Dejmek a cukrářka Petra Fialová z Hotelové školy Třebíč reprezentovali v druhé půli listopadu Kraj
Vysočina na prestižní mezinárodní kuchařské soutěži
Trophée Mille International
v Remeši. Svůj kuchařský
um si poměřili se studenty
z jedenácti zemí světa. Pořadatelé vybrali čtyři suroviny
z oblasti Champagne-Ardenne, které měly být součástí
slaného a sladkého pokrmu.
Jakub s Petrou vsadili na terinu z prsou perličky, konfitovaná stehna z perličky
na vývarové omáčce s brandy
a ořechy, jako přílohu zvolili
bramborovo-petrželové pyré
s černou čočkou, to vše dozdobené dušenou červenou cibulí v portském a růžičkovou
kapustou dušenou na másle. Kulinářské výtvory hodnotili renomovaní šéfkuchaři
a cukráři, mezi kterými byli
držitelé nejvyšších ocenění,

❚ Jakub a Petra v akci, servírují slaný chod – terinu z prsou perličky s bram
FOTO: ANNE-EMMANUELLE THION
borovo-petrželovým pyré

titulů mistra světa i vedoucí
kuchaři prezidentské kuchyně. „Pro oba mladé studenty to byla skvělá zahraniční
zkušenost. Dokonce se osobně setkali s pořadatelem. Philippe Mille je držitelem dvou
Michellinských hvězd,“ sdělila radní pro školství Jana Fialová (ČSSD) a doplnila, že vloni náš kraj úspěšně
reprezentovala hotelová škola z Jihlavy a předloni z Havlíčkova Brodu.
EVA FRUHWIRTOVÁ

Příjmy a výdaje krajského rozpočtu
2018 se mají zvýšit o miliardu
Návrh rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2018 počítá s většími
investicemi do silnic, nemocnic
i nové krajské knihovny. Další
peníze půjdou do rozvoje školství, sociálních věcí i do oblasti kultury. V meziročním srovit jak
nání se mají navýšit
příjmy, tak výdaje –
zhruba o miliardu
na 10,7 miliardy
Školství:
korun. Přesto má
4,9 miliardy
být rozpočet vyrovnaný. Na fiava:
nancování evropDop❚ ryxcxycyxcyxc
ských projektů to1,9 miliardy výsledek.
vý
tiž kraj plánuje vyor
V
užít miliardu z úspor
Vyšší příjmy
by mě
v rezervním fondu. Krajměla zajistit
ští zastupitelé se rozpočtem
vyšší částka z daní určezabývali 12. prosince, do uzá- ná právě pro Vysočinu. Počítá
věrky novin však nebyl znám se také s realizací více projektů

FOTO: ARCHIV

s podporou evropských dotací a významný objem investic pokryjí krajské prostředky.
„Na investice je v návrhu 801
milionů korun, zatímco pro letošek byla vyčleněna částka

680 milionů korun. S podporou evropských peněz chceme
pokračovat v modernizaci silniční sítě, krajské zdroje pokryjí investice v oblasti zdravotnictví, školství, sociálních věcí
a kultury,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast financí
Josef Pavlík (ANO 2011) s tím,
že největší díl, 440 milionů,
je vyčleněný na zdravotnictví
a počítá se i se zahájením stavby nové krajské knihovny v Havlíčkově Brodě.
Kraj Vysočina dlouhodobě hospodaří zodpovědně.
Ve svém Fondu strategických rezerv eviduje 1,2 miliardy korun a další peníze
do něj mají přibýt z očekávaného letošního přebytku hosMONIKA BROTHÁNKOVÁ
podaření.
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Myslivcům se
daří lov selat
divočáků
Myslivcům v Kraji Vysočina
se daří lovit selata černé zvěře.
Kraj jim za odevzdané čelisti mladých kusů vyplatil o šedesát procent vyšší částku, než
byl původní předpoklad.
„Pro letošní rok jsme na výkup čelistí vyhradili 450 tisíc
korun. Z jednotlivých oblastí kraje se sešel rekordní počet
vzorků, a tak bude vyplaceno
více než 730 tisíc korun,“ uvedl
radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský (ČSSD).
Úředníci kraje zkontrolovali přes dva a půl tisíce odevzdaných čelistí. Podle vypracované metodiky bylo uznáno 1887
kusů. Za spodní čelist selete
starého zhruba tři měsíce kraj
vyplatí pět set korun. V případě staršího, až sedmiměsíčního
zvířete, pak tři sta padesát korun. „Kraj Vysočina proplácí
myslivcům spodní čelisti prasete divokého z více důvodů,
jedním z nich je snižování škod
způsobených touto zvěří. Děje se tak už pátým rokem,“ vysvětlil radní Hyský. Za pět let
kraj vyplatil regionálním mysliveckým spolkům 2,3 milionu
korun.
I přes úspěšný odlov počet
divočáků v kraji stoupá. Podle
Českého statistického úřadu
bylo letos na jaře na Vysočině
tři a půl tisíce kusů černé zvěře. Před patnácti lety jich bylo jen něco málo přes dva tisíce. „V příštím roce rozšíří Kraj
Vysočina odkup o čelisti bachyní. Za ně myslivci dostanou
částku čtyři sta korun,“ doplnil
Hyský.
Odebrané vzorky kraj předává České zemědělské univerzitě v Praze ke studijním účelům.
IVANA JELÍNKOVÁ

Odlovené kusy
rok
2017
2016
2015
2014
2013

počet
vyplacená
čelistí v ks částka v Kč
1887
724 950
1634
637 150
1453
581 300
616
180 400
845
216 000

Betlémy v třebíčské konírně Žáci v Třebíči postavili
se letos zaměřují na Rakousko další auto KAIPAN
Výstava betlémů v konírně třebíčského zámku je už tradiční
akcí. Letos nabídne návštěvníkům díla rakouských betlémářů. Jejich výtvory doplní klasický třebíčský betlém ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč.
Jeho autorem je Eduard Klaus
a figurky vznikaly shodou
okolností právě při jeho pobytu v Dolním Rakousku.

Výstava v zámecké konírně potrvá do 14. ledna 2018.
„Upozorním na chystaný Tříkrálový koncert, který bude
6. ledna 2018 v Kamenném
sále třebíčského zámku. Vystoupí na něm smíšený sbor
z rakouského města Vösendorf. Právě tam je už od letošního ledna na výstavě putovní třebíčský betlém,“ řekl

Tomáš Hartman, kurátor výstavy. „Ani letos nezapomínáme na malé návštěvníky. Pro
ně je po celou dobu výstavy
vyhrazen dětský koutek a nabízíme i edukativní program.
Na středu 27. prosince 2017
chystáme vánoční dílničky
pro velké i malé,“ dodala lektorka Eva Novotná z třebíčského Muzea Vysočiny.
Vánoční výstava betlémů
je v třebíčské zámecké konírně otevřená denně kromě pondělí od 9 do 12 hodin a od 13
do 17 hodin. Vstupné je 50 korun, zlevněné potom 25 korun.
IVANA JELÍNKOVÁ

Otevírací doba
o svátcích

❙ Snímek ze slavnostní vernisáže výstavy rakouských betlémů v konírně třebíčského zámku.
FOTO: ARCHIV MUZEA VYSOČINY TŘEBÍČ

24. 12.
9:00–12:00
25. 12.–30. 12.
9:00–12:00 13:00–17:00
31. 12.
9:00–12:00
1. 1. 2018
13:00–17:00

❚ Ve středu 22. listopadu pokřtila krajská radní Jana Fialová se záFOTO: JITKA SVATOŠOVÁ
stupci partnerských firem nový vůz KAIPAN.

Žáci Střední průmyslové školy Třebíč postavili další model sportovního vozu Kaipan.
„Stavba vlastních aut žáky
středních škol se po úspěšném
prvním ročníku zalíbila i partnerům škol. Těší nás, že se
do projektu společně s Krajem
Vysočina zapojily také firmy
FRAENKISCHE CZ a TTS,“

uvedla při slavnostním křtu
v Okříškách krajská radní pro
školství Jana Fialová (ČSSD).
Základ vozu byla profesionálně vyrobená stavebnice, vše
ostatní čekalo na žáky. Ti museli pod metodickým vedením
zbývající část vozu vyprojektovat a smontovat.
EVA FRUHWIRTOVÁ

ZDROJ: KRAJ VYSOČINA

Kraj podpoří
aktivity obcí
a Zdravých škol
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Nová technika podpoří zimní
údržbu silnic Vysočiny
Do flotily Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny přibylo
v závěru listopadu 14
nových vozidel údržby
a 16 traktorů.
Novou techniku budou využívat cestmistrovství například
v Havlíčkově Brodě, Chotěboři, v Ledči nad Sázavou, v Jihlavě, Telči, Pelhřimově, Náměšti nad Oslavou nebo ve Velkém
Meziříčí. „Traktory poslouží
pro letní údržbu a v zimě jako
univerzální sněhové pluhy. Automobily jsou moderními nosiči několika typů kontejnerů,
které přepraví jak sypké materiály, tak i kusový náklad, a navíc mají vyměnitelné cisternové nástavby s čerpadlem a systémem rozstřiku a kropení vodou,“ informoval radní Kraje
Vysočina pro oblast dopravy
Jan Hyliš (ČSSD). Krajští silničáři do potřebného vybavení
investují přes 80 milionů korun
a po Novém roce se dočkají 21
nových sypačů, které nahradí
i 30 let staré vozy značek LIAZ,
ŠKODA 06 a TATRA 815.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata plní sny a přání osamělým seniorům. Za tímto nápadem stojí redaktorka
z Vysočiny Olga Štrejbarová,
která na myšlence začala pracovat loni na podzim. Zapojit se mohly domovy seniorů
po celé republice. Přání jejich
klientů jsou zveřejněna na webu
www.jeziskovavnoucata.cz.
Kdokoliv se může na seznam

dárků a zážitků podívat a vybrat
to, které splní. Začátkem prosince byla splněna tři tisíce přání.
„Je to skvělý projekt a jsem pyšný, že se zrodil u nás na Vysočině. Je to dvojí radost – pro toho, kdo dárek dostane, ale i pro
toho, kdo dárek věnuje. Nesmírně si cením těch, kteří se stali Ježíškovými vnoučaty,“ sdělil hejtman Jiří Běhounek (nez.
EVA FRUHWIRTOVÁ
za ČSSD).

Šedesátičlenný orchestr zahrál
Beethovena a Vranického
V rámci 15. ročníku mezinárodního setkání mládeže na Vysočině secvičilo v listopadu šest desítek mladých hudebníků z devíti
zemí Evropy Mírový koncert. Záměrně byla vybrána známá Beethovenova díla a připomenuta
tvorba vysočinského rodáka Pavla Vranického. „V dnešní hektické době je nutné připomínat
si důležité milníky naší historie

a podporovat takové hodnoty, jako jsou sounáležitost, porozumění a smíření. Výběr 17. listopadu
pro prezentaci společného nastudování chápu jako symbolický,“
uvedl Pavel Pacal (STAN + SNK
ED), náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a člen prezidia Evropského regionu Dunaj Vltava.
EVA FRUHWIROTVÁ

Pomoci opuštěným dětem
a seniorům není nikdy dost
❙ Celkem 14 cestmistrovství, každé s vlastním dispečinkem, za využití 138 sypačů, udržuje v zimě
FOTO: ARCHIV KSUSV
4 715 kilometrů silnic Vysočiny.

Brtnice a Velké Meziříčí znovu průjezdné
Od prosince projedou řidiči Brtnicí a Velkým Meziříčím bez
komplikací. Průtah Brtnicí byl
jedním z posledních dopravně
nebezpečných míst na trase Jihlava–Třebíč. Kromě silnice byla nutná rekonstrukce jedné a výstavba čtyř nových opěrných zdí.
Doprava se vrátila zpět také na most ve Velkém Meziříčí u pošty. Součástí opravy bylo rozšíření silnice přiléhající k mostu o dva metry. Díky tomu zde vznikl prostor pro

odbočovací pruh při budoucím
řešení místní dopravy. „Stavba nového mostu i rekonstrukce části průtahu Brtnicí je ukázkou zdařilé spolupráce kraje, obcí a stavebních firem. Díky tomu se vše podařilo stihnout před
zimou,” pochvaluje práci radní
Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan
Hyliš (ČSSD).
Obě rekonstrukce jsou z velké části hrazeny z evropských
EVA FRUHWIRTOVÁ
peněz.
❙ Na průtahu Brtnicí přišla nová silnice II/405 o délce 835 metrů včetně
FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
vystavěné zdi na více než 36 milionů korun.

Kraj poděkoval neprofesionálním knihovnám
Také letos uspořádala Krajská knihovna
Vysočiny v Havlíčkově
Brodě Malou knihovnickou slavnost. Jednalo
se už o šestnáctý ročník akce, která oceňuje
práci knihovníků neprofesionálních knihoven
v Kraji Vysočina.
„Neprofesionální knihovny plní
v obcích nezastupitelnou funkci, jsou nejen místem, kde si lze
půjčit knihy a další tiskoviny,
ale stávají se i komunitním centrem obcí, místem, kde se konají společná setkání dětí i dospělých, stejně tak nejrůznější kulturní akce. Za to patří velké díky

Ježíškova vnoučata
pochází z Vysočiny

❙ Oceněné knihovnice roku 2017.

Titul Knihovna Vysočiny 2017 získaly knihovny:
Obecní knihovna Věžnice – knihovnice Anna Novotná (okres Havlíčkův Brod)
Místní knihovna Dolní Smrčné – knihovnice Helena Čermáková (okres Jihlava)
Místní knihovna Čejkov – knihovnice Jana Floriánová (okres Pelhřimov)
Obecní knihovna Pucov – knihovnice Jarmila Vrbová (okres Třebíč)
Místní knihovna Dobrá Voda – knihovnice Marcela Drápelová (okres Žďár nad Sázavou)

Titul Knihovna Vysočiny 2017 – ocenění II. stupně
Knihovna městyse Herálec – knihovnice Marie Vašáková (okres Havlíčkův Brod)
Místní knihovna Střítež – knihovnice Anna Vlachová (okres Jihlava)
Místní knihovna Krasoňov – knihovnice Marcela Štěpánová (okres Pelhřimov)
Místní knihovna Číměř – knihovnice Jana Nevoralová (okres Třebíč)
Místní knihovna Dalečín – knihovnice Renata Mičková (okres Žďár nad Sázavou)

FOTO: LIBOR BLAŽEK

knihovníkům, ale také zřizovatelům knihoven, kteří je podporují a zvelebují,“ uvedla Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana
pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (ODS).
Z každého okresu získala jedna
knihovna titul Knihovna Vysočiny roku 2017 a jedna knihovna ocenění II. stupně. Tradičně se oceňovala také knihovna
s nejlepší webovou stránkou, letos se jí stala Místní knihovna
Sázavka pod vedením knihovniIVANA JELÍNKOVÁ
ce Evy Vlčkové.

Ne pro každého je rodina a blízký člověk samozřejmá věc.
I když Kraj Vysočina patří mezi kraje s nejnižším počtem dětí
v ústavní péči, přesto i u nás stále hledá domov a náhradní rodinu (pěstouny) více než dvě stě
dětí. Pěstounská péče představuje přijetí dítěte do rodiny, vytvoření zázemí, poskytnutí péče, podpory a lásky. Je to často
složitá cesta, protože tyto děti si
s sebou nesou celou svou historii a spoustu šrámů na duši. Je to
práce pro lidi s velkým srdcem,
kteří se nebojí překážek a jsou
připraveni se vzdělávat a pracovat na svém rozvoji. Kraj Vysočina je připraven v tomto podat
všem zájemcům o pěstounskou
péči pomocnou ruku.

Svůj čas však můžete věnovat
i seniorům, nemocným či jinak
znevýhodněným a především
osamělým lidem jako dobrovolníci. Nejde o ošetřovatelské
služby, ty jsou u těchto osob zajištěny pracovníky v sociálních
službách. Jde o popovídání, doprovod na procházku, hraní stolních her, čtení, rukodělné činnosti či jinak příjemně strávený
čas. Věk u dobrovolníků nehraje
roli, často jsou jimi i senioři.
Zájemci o pěstounskou péči
se mohou informovat na Krajském úřadě u Mgr. Kateřiny
Chalupové, tel. 564 602 859.
Vše potřebné o dobrovolnictví
vám sdělí Mgr. Monika Beranová, tel. 564 602 845.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Soutěž Zlatý erb hledá nejlepší
regionální webové stránky
Odborná porota krajského ko- Běhounek (nez. za ČSSD) s tím,
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Rok v Champagne-Ardenne ve Francii
Kraj Vysočina ve spolupráci s Remešskou akademií (Académie de
Reims) nabízí opět v rámci programu Rok v Champagne-Ardenne studentům středních škol z Kraje Vysočina možnost studovat
na střední škole v oblasti Champagne-Ardenne, která je součástí regionu Grand Est ve Francii.
Předpokladem studia je znalost
francouzského jazyka, ale především motivace a odhodlání. Přihlášky pro následující školní rok je
možné podávat do 28. února 2018.
Přihláška do programu je ke stažení na www.kr-vysocina.cz.

Program je určen pro studenty
ve věku 15 až 17 let, kteří se rozhodnou rozvinout a zlepšit své
dovednosti ve francouzském jazyce. Náklady na pobyt studenta
ve Francii hradí z velké části sama rodina. Kraj Vysočina poskytuje finanční prostředky na zhruba třetinové pokrytí nákladů souvisejících s pobytem v souladu se
stipendijními pravidly Rady Kraje Vysočina.
Více informací poskytne Jan
Skála, e-mail: skala.j@kr-vysocina.cz, tel.: 724 650 265.
JITKA SVATOŠOVÁ

AKTUALITY, NÁZORY ZASTUPITELŮ

Rozpor
v hospodaření
Miroslav
Houška,
zastupitel
Kraje Vysočina
(KDU-ČSL)
Vždy na konci
roku sestavujeme rozpočet kraje na příští rok. Doba nám přeje,
a tak je jeho skládání jednodušší
než v době krize. Proto nechci
hodnotit a pitvat jeho kapitoly,
ale zamyslím se hlouběji. Neustále cítíme tlak na zprůhlednění
veřejných financí a větší odpovědnost politiků za hospodaření s nimi. Přibývá „rozklikávacích“ transparentních rozpočtů,
které ale krom pár jedinců nikdo
nečte. Zveřejňují se i smlouvy,
které jen vyvolají závist a rozporují zásady tržního hospodaření. Novináři píší, který politik
si za rok co vydělal. A řada zastupitelů má strach rozhodovat,
protože pro tým právníků není problém je dostat do vazby.
Někteří lidé po politicích žádají „čisté“ a úsporné hospodaření a práci politika poměřují tím,
„co si vydělal“. Často jsou to ti,
kteří vidí v penězích smysl života. Jenže rozpor je v tom, že
mnohdy oni sami s penězi doma
moc hospodařit neumí. Finanční
gramotnost je u nás malá. Lidé
zvlášť teď kolem Vánoc utrácejí za nesmysly, zadlužují se, nerozvrhnou si úvěr a nezkusí si
sestavit svůj malý rodinný rozpočet. Stačil by tužkou na papíře, nemusel by být transparentní
a rozklikávací…

Bývalý pivovar u hradu Kámen se
promění v návštěvnické centrum
Nové návštěvnické centrum
má do dvou let vzniknout
v areálu hradu Kámen. Dnešní torzo objektu bývalého pivovaru projde citlivou rekonstrukcí, která se bude alespoň
vizuálně snažit přiblížit podobě budovy z konce 18. století a dokonce ji navrátí sedlovou střechu. „Návštěvnické
centrum hradu citelně chybí
a právě tato budova v blízkosti vstupní brány je ideálním místem. Jsme připraveni
do stavby investovat přibližně
15 milionů korun,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast památkové
péče Jana Fischerová (ODS).
Návštěvnické centrum by
mělo začít fungovat v roce
2020. Pivo, které se v budově

I. Bývalý areál Sanatoria
Buchtův kopec, pozemky
o celkové výměře cca 19 ha,
stavby s energetickou náročností „D, E a F“ o užitné
ploše cca 9 800 m2, v k.ú.
a obci Daňkovice, v k.ú
Sněžné na Moravě a obci Sněžné.
II. Bývalý školský areál
ve Velkém Meziříčí, Hornoměstská ul. č.p. 363 –
soubor šesti provozně propojených budov, s energetickou náročností stupeň
„E“ 176,9 kWh (m2/rok)“
užitná plocha cca 4 300 m2,
celková výměra pozemků činí cca 3 000 m2.

Bližší informace o prodeji nemovitých věcí lze získat na internetu www.kr-vysocina.cz, část
Úřední deska, Odbor majetkový
– Záměry nebo u Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje
Vysočina tel.: 724 650 192.
Prohlídka prodávaných nemovitých věcí bude zájemcům
umožněna ve stanoveném termínu nebo po předchozí dohodě s Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým,
Petr Dvořák, tel.: 724 650 192,
e-mail: dvorak.p@kr-vysocina.cz.
Prodej nemovitých věcí bude
proveden podle schválených
Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého
majetku Kraje Vysočina.

❚ Vizualizace výsledku rekonstrukce, která představuje pohled z přední části areálu.
FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

vařilo naposledy někdy v polovině 19. století, tady ale návštěvníci neobjeví. Své místo tu naopak najde pokladna hradu, prodejna suvenýrů,

sociální zařízení i multifunkční kulturní prostor. Projekt,
který bude respektovat původní podobu hospodářské stavby, později upravenou do novogotické podoby, počítá také s realizací několika kanceláří pro správu hradu, skladem
upomínkových předmětů a tiskovin a také se zázemím pro
zajištění technického fungování objektu. „Naším cílem
je vybudovat logický centrální komunikační prvek areálu,
na který bude navazovat postupný rozvoj hradu, jeho expozic i přilehlého parku,“ doplnil na závěr Ondřej Hájek,
ředitel krajského Muzea Vysočiny Pelhřimov, pod které
správa hradu spadá.

První kolo prezidentských voleb
čeká Českou republiku 12. – 13.
ledna 2018. Pokud nikdo z kandidátů nezíská nadpoloviční počet
hlasů, dva nejsilnější uchazeči se
utkají 26. a 27. ledna 2018 v druhém kole. Podle zákona se volby
konají vždy v pátek od 14 do 22
a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Nejpozději tři dny před začátkem voleb dostane každý volič

do schránky ve svém trvalém bydlišti obálku s hlasovacími lístky.
V případě přímé volby prezidenta České republiky si volič ve volební místnosti za zástěnou vybere jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chce podpořit. Obálku
s lístkem poté vhodí do hlasovací urny. Ve druhém kole se volební lístky už nedistribuují, jsou
k dispozici ve volební místnosti.

Pokud se volič v době voleb nachází mimo trvalé bydliště a chce
se voleb zúčastnit, musí si s předstihem vyřídit voličský průkaz.
Příslušné úřady začnou průkazy
vydávat nejdříve 15 dnů před volbami, tedy od 28. prosince 2017,
nejpozději lze o volební průkaz
obecní úřad v místě trvalého bydliště požádat osobně 10. ledna
2018 do 16 hodin. JITKA SVATOŠOVÁ

Vánoce, Vánoce přicházejí aneb Merkellego

Tak nám zase
přicházejí Vánoce. Letos se jejich průvodním znakem ve velkých evropských městech
i v některých našich větších
staly velké dílky stavebnice nebo ohromné zabalené dárečky.
Bohužel ovšem betonové. Prý
to je ochrana před terorismem,

který se tady po Evropě nějak rozšiřuje v posledních asi
dvou letech. Proč zrovna teď?
No kdo ví, ale veškeré úvahy
odkud a proč sem terorismus
přišel, si raději nechte pro sebe.
Mohli byste se stát xenofobem
a ani byste nevěděli jak. Nu
a merkellego i beton-präsent
jsou prý na naši ochranu, sdělují nám wirschaffendas-politici. No tak sláva. Ovšem jeden malý červíček hlodá. Když
vidím lipský Alexanderplatz
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Sociální služby potřebují
lidi i peníze
Vít Kaňkovský,
zastupitel
Kraje Vysočina
(KDU-ČSL)
a poslanec
Prohlubující se
nedostatek pracovníků v sociálních službách se letos
stal tak velkým problémem,
že bylo od 1. července nezbytné navýšit platy v tomto
sektoru. Předpokládal jsem
– bohužel marně, že si ministerstvo financí uvědomí, že
toto navýšení je nutné promítnout i do návrhu státního
rozpočtu na rok 2018. Bohužel se tak nestalo a ministerstvu práce a sociálních věcí nyní chybí 3 miliardy korun na sociální služby. Pokud se to nezmění, bude to

znamenat další úbytek pracovníků. A hrozí i omezení kapacit sociálních služeb.
A přitom potřeba sociálních
služeb v ČR každoročně narůstá, což dokládá i zkušenost z Kraje Vysočina. Takže jakékoli omezování jejich
nabídky sociálních služeb
je rizikem pro celou společnost. Proto jsem ve sněmovně připravil dvě varianty návrhů, které řeší právě dofinancování sociálních služeb
v roce 2018. Pevně věřím, že
si hrozbu krize v sociálních
službách uvědomí politici všech stran. Nejde tu totiž
o politiku, ale o zajištění péče o ohrožené skupiny obyvatel, počínaje seniory a konče zdravotně postiženými.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Prezidentské volby

Kamil Vejvoda,
zastupitel
Kraje Vysočina
(KSČM)
zveřejňuje záměr prodeje
nemovitých věcí

PROSINEC 2017

obklíčený merkellegem, napadá mě: a co když ti teroristi zaútočí zevnitř? Zprostřed náměstí? Nestane se nakonec ten beton-präsent pastí a překážkou
pro ty, co měl chránit? Koneckonců jako mnohé od politiků?
No a samozřejmě vím, že u nás
ti naši „ochránci“ tak nápadití nejsou, kolem našich náměstí nám napráskali obyčejné dálniční betonové zátarasy. Takhle
tu Evropu fakt nedoženeme.
Veselé Vánoce!

Přání navíc
Miloš Vystrčil,
zastupitel
Kraje Vysočina
(ODS) a senátor
Na konci roku si
vždy se známými, přáteli a někdy i lidmi, které tak úplně neznáme, přejeme mnoho zdraví,
štěstí, životní pohody, úspěchů,
splněných přání a dalších pěkných věcí hmotných i nehmotných v roce nadcházejícím.
Když jsem přemýšlel, zda
se od období před rokem
z hlediska těchto všech možných přání něco změnilo, tak
jsem si uvědomil jednu věc.
Obecně zatím platí, že lidé při svých přáních nejsou
upřímní nebo dokonce lžou
zejména ve dvou případech.
Tím prvním případem je situace, kdy chceme někoho
podvést a získat tím nějakou
výhodu. To není určitě dobře,
ale někteří lidé se například
za účelem svého obohacení či
získání výhody takto chovají.
Tím druhým případem jsou
různé milosrdné lži typu

vypadáš dobře neboj se, určitě
se uzdravíš nebo třeba schválně přeháněná chvála toho, jak
to našemu dědovi ještě pořád
myslí. Tady si myslím, že takové neupřímnosti či (milosrdné) lži lze jen těžko odsuzovat. K našemu životu patří a je na každém, jak často
a kdy je používá.
V poslední době se ale dle
mého názoru čím dál častěji
setkávám ještě se třetím druhem neupřímností nebo chcete-li lží. Jsou to případy, když
lidé jsou neupřímní nebo nemluví pravdu, protože se bojí. Mají totiž strach, že když
budou upřímní a řeknou, co si
myslí, že na to doplatí.
Nechci to více rozvádět, důvody mohou být různé, jenom
si nám všem kromě všech
těch typických přání zmiňovaných v úvodu dovolím tedy navíc popřát, abychom ten
třetí typ neupřímnosti či lži
dokázali v roce 2018 co možná nejvíce potlačit. Pokud se
totiž přemnoží, je velmi nebezpečný.

NOMINUJTE POČIN ROKU 2017 V ANKETÁCH
ZLATÁ JEŘABINA A SKUTEK ROKU!
V lednu vyhlásí Kraj Vysočina 14. ročník ankety
Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku – a 9. 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.
Příjem nominací do obou bude probíhat společně od 1. ledna do 31. ledna 2018. 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 akce, jako jsou
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

Více informací:
Josef Loveček, odbor regionálního rozvoje,
e-mail: lovecek.v@kr-vysocina.cz, tel: 564 602 564
Bc. Vít Stejskal, odbor regionálního rozvoje,
e-mail: stejskal.v@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 544
Bc. Iva Strnadová, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, e-mail: strnadova.i@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260

orientovanou na záchranu,
prezentaci a propagaci kulturního dědictví. Podmínkou je,
aby akce proběhly v roce 2017
na území Kraje Vysočina.
Skutek roku – skutky fyzických osob lze nominovat
v oblastech sociálně-zdravotní, životní prostředí, volný čas
dětí a mládeže, poradenství,

osvěta, vzdělávání. Kategorie pro nominace právnických osob jsou sociálně-zdravotní, ekonomická, životního

prostředí a poradenství, osvěta, vzdělávání, volný čas dětí a mládeže. 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 2018.

Zlatá jeřabina 2017
1. Kategorie: Kulturní aktivita
Název a stručný popis nominované akce:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
www stránky akce nebo kontakt na pořadatele:
________________________________________________________________________

2. Kategorie: Péče o kulturní dědictví
Název a stručný popis nominované akce:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
www stránky akce nebo kontaktní osoba:
________________________________________________________________________
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Muzeum Vysočiny Jihlava letos oslavilo 125. narozeniny

❚ Ředitel Muzea Vysočiny Jihlava
Karel Malý.

Tradice muzejnictví ve městě
Jihlavě sahá do roku 1892 k německému Muzejnímu spolku.
Současná příspěvková organizace Kraje Vysočina si tak letos
připomněla 125 let své historie.
Původní sběr dat a hmotných
dokladů z německého jazykového ostrůvku byl po roce 1945
převeden pod českou správu,
profesionalizován a v roce 1952

získalo zařízení statut Krajského vlastivědného ústavu. Od roku 2003 nese název Muzeum
Vysočiny Jihlava a ve sbírkách
dnes uchovává přes tři sta tisíc
předmětů.
Kromě tří historických budov v centru Jihlavy má pobočky v Telči, Třešti a na hradě Roštejn. Vloni si sbírky muzea prohlédlo více než sto tisíc
návštěvníků. Vedle stálých expozic nabízí návštěvníkům další
služby, například vlastní knihovnu a badatelnu, poradenství pro
studenty, přednáškovou činnost,
mykologickou poradnu, fotografické a další služby. Současným
ředitelem je Karel Malý.
Na co jste jako ředitel Muzea
Vysočiny pyšný?
Budeme-li hodnotit hmatatelné pracovní výsledky, pak je to
jednoznačně před několika lety

pro muzeum získaný depozitář.
Poprvé ve své více než stoleté historii muzeum získalo prostory, kde lze trvale, bezpečně
a v odpovídajícím a důstojném

prostředí uložit většinu muzejních sbírek.
Pokud chceme hodnotit muzeum obecně, mám největší radost z toho, že naprostá většina

zaměstnanců - jihlavských muzejníků - dělá svou práci ráda, s chutí a v podstatně větším rozsahu než má stanoveno v pracovní náplni. A to je
pak samozřejmě vidět i na práci
a výsledcích muzea jako celku.

rok bude pokračovat. Je to akce
velmi rozsáhlá, finančně i pracovně nesmírně náročná.
V procesu hodnocení máme i několik dalších projektů,
ale o těch snad někdy později abychom to „nezakřikli“...
IVANA JELÍNKOVÁ

Jaké máte v příštím roce
i do delší budoucnosti plány?
V nejbližší době nás čeká obnova a zpřístupnění nových expozic na hradě Roštejn. Ta už téměř rok probíhá a ještě více než

V příštím vydání představíme
příspěvkovou organizaci Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny,
která získala ocenění „Českých
sto nejlepších“.

Stálé expozice Muzea Vysočiny Jihlava:

❚ Muzeum Vysočiny Jihlava najdou zájemci přímo na Masarykově
FOTO: 2X IVANA JELÍNKOVÁ
náměstí.

 Od gotiky po současnost –
Osm století v historii města
 Živá příroda Českomoravské
vrchoviny
 Krása středověké plastiky
 Dolování a mincování na Českomoravské vrchovině

 Geologie Českomoravské vrchoviny
 Lapidárium
Otevřeno celoročně
denně kromě pondělí
9:00–12:00 a 12:30–17:00
Více info na www.muzeum.ji.cz

Fotosoutěž Evropského regionu Dunaj–Vltava zná vítěze
Letní fotosoutěž s názvem Na kole po Evropském regionu Dunaj–Vltava vyhrál snímek autorky Jany Hosnedlové z Jihočeského kraje. Fotografie přesně vystihla zadání
organizátorů soutěže, a to zachytit rozmanitost regionu při cestě za jedním z 28 cyklovýletů, které Evropský region Dunaj–Vltava představuje. Druhé místo patří Martinu
Kratochvílovi, který vyfotil jaroměřický zámek, a třetí příčku obsadil Herbert Kleesattl z Horního Rakouska, který soutěžní snímek pořídil letos v lednu na zamrzlé hladině Lipna u Horní Plané.
Evropský region Dunaj–Vltava založily
příhraniční regiony v trojúhelníku tří zemí
– České republiky, Německa a Rakouska.
Pátým rokem se rozvíjí přátelská spolupráce v oblasti hospodářského i společenského rozvoje. „Daří se nám budovat
vzájemné přeshraniční vztahy, a to jednoznačně prospívá obcím a zvyšuje se atraktivita regionů,” doplnil krajský náměstek
pro regionální rozvoj Pavel Pacal (STAN
EVA FRUHWIRTOVÁ ❚ Vítězná fotografie s názvem K novému dni zachycuje krajinu jižních Čech.
+ SNK ED).

❚ Druhé místo získala fotografie jaroměřického zámku.

KŘÍŽOVKA O CENY

Vítězný bramborový salát
na štědrovečerní stůl

Každou zimu mohou horolezci využívat cvičný (znění v tajence), uměle vytvořený v hlubokém údolí řeky Svratky. Slouží i jako uznaný cvičný terén pro
Český horolezecký svaz pro nácvik ledového lezení. Pomocí výkonného čerpadla polévají místní horolezci dvě skalní věže a během zimních měsíců

FOTO: ARCHIV OA A HŠ HAVLÍČKŮV BROD

pokryjí čtyřicet metrů vysokou skálu ledem o síle přes 30 centimetrů. Jedná se tak o největší ledovou stěnu pro horolezce u nás.

Rádi experimentujete a rádi byste zkusili jiný a zajímavý recept na štědrovečerní bramborový salát? Pak neváhejte a inspirujte se vítězným Bramborovým salátem
s rajčaty, bílou ředkví a řeřichou. Jeho autorka – Helena
Horváthová z OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň – vyhrála první místo v soutěži O bramborovou pochoutku
Vysočiny, kterou organizovala havlíčkobrodská Obchodní akademie a Hotelová škola ve spolupráci s Českým
bramborářským svazem.

Suroviny
Tajenku křížovky zasílejte do 24. ledna na e-mailovou adresu: tajenkyNKV@regvyd.cz. Do předmětu elektronické zprávy uveďte „křížovka - Kraj Vysočina“. Tři vylosovaní výherci
získají hodnotné věcné ceny z Kraje Vysočina. Znění tajenky z minulého čísla: Trnávka u Želiva Jména výherců zveřejníme v následujícím čísle. Výherci minulé křížovky: Alena Prášková, Lubomír Vincenc a Dana Kamešová. Výhercům blahopřejeme!

 520 g vařených loupaných
brambor
 220 g vařené bílé ředkve

 50 g červené cibule
 1 až 2 vejce
 60 g hrubozrnné hořčice
 10 g řeřichy
 200 g majonézy
 5 g cukru krystal
 mletý pepř, sůl
 opražené dýňová semínka
na ozdobu

Postup
Předem uvařené a vychlazené
brambory, bílou ředkev a vajíčka nakrájíme na kostičky,
přidáme jemně nakrájenou cibuli, hrubozrnnou hořčici a řeřichu. Vše promícháme s majonézou ochucenou solí, pepřem a cukrem. Nakonec můžeme ozdobit opraženými
dýňovými semínky. Dobrou
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
chuť!

INZERCE
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KOTLÍKOVÉ DOTACE 2017
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ POKRAČUJE, KRAJ PŘIJME cca
300 – 400 ŽÁDOSTÍ DO LEDNA 2017
ZPRACUJI A PODÁM VAŠI ŽÁDOST O DOTACI

akciová společnost
přijme ihned nebo dle dohody větší počet zaměstnanců na profese:

Požadujeme:
 vyučen v oboru nebo praxe
Nabízíme:
 nadstandardní ﬁnanční ohodnocení,
 zajímavou práci v perspektivní ﬁrmě, další profesní rozvoj,
 nové technologie, závodní stravování, beneﬁty,
 vlastní zdravotní středisko, ubytování, bytová výstavba

Koupím moto

RV1702138/01

RV1702088/01

JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ
A ROZRŮSTAJÍCÍ SE FIRMĚ – KONTAKTUJTE NÁS
NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:

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

Děkuji za nabídku. Tel: 775 623 723

Tel. 603 195 520
www. ksstavebni.cz, ksstavebni@seznam.cz

RV1702102/01

československé
výroby

Firma vítá na dané profese muže i ženy.

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., Miloslav Kubiska, vedoucí
personálního útvaru, U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
nebo E-mail – miloslav.kubiska@agrostroj.cz,
Bližší informace na telefonu 565 360 208.

RV1702099/01

Tel: 603 863 235 sberatelobraz@seznam.cz

Ing.martinsklenar@seznam.cz, BOHDALOV ZR
MÁTE KOTEL NA TUHÁ PALIVA A CHCETE NOVÝ KOTEL?
DOTACE: tepelné čerpadlo, automat na pelety max. 80 %
- 120 000 Kč, kotel na dřevo (ruční přikládání) max. 80 %
- 100 000 Kč, plynový kondenzační kotel max. 75 %
- 95 000 Kč, automat na uhlí max. 75 % - 75 000 Kč.

 Obráběcí centra  Ohraňovací lisy
RV1702064/01

Sběratel koupí jednotlivé obrazy, pozůstalost
i sbírku. Malíři Slavíček, Blažíček, Jambor, Macoun,
Kaván, Panuška, Kuba i jiní. Děkuji za nabídku.

M÷ĮENÍ TERMOKAMEROU
BLOWERDOOR TESTY

Martin Sklenář tel. 607 654 821

OPERÁTORY CNC

RV1702145/01

OBRAZY

CZ LOKO, a.s., Pávovská 2b, Jihlava

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE
LAKÝRNÍK

PRODÁVÁME kabely, vodiče, vypínače a zásuvky, rozvaděče, jističe,
osvětlení, ventilátory, kabelové žlaby, přepěťové ochrany, …
DÁLE NABÍZÍME spojovací materiál, kotevní techniku,
kartáčnické výrobky, elektrické ruční nářadí Narex, Dewalt, …
Prodej technických plynů + propan butan.
Balonky + foukání balónků heliem.

• povrchová úprava lokomotiv stříkáním a natíráním
základní barvou
• tmelení a broušení, míchání a ředění barev
ZÁMEČNÍK / SVÁŘEČ (ISO 9606-1, 135)

ELEKTROMECHANIK / ELEKTRONIK
• demontáž, opravy, montáž a zkoušení elektrických
nebo elektronických zařízení lokomotiv

KONTAKTNÍ ÚDAJE: Na Bělidle 5646/5a, Jihlava

• ruční úprava strojních součástí, seřizování a obsluha
strojů a zařízení
• výroba, opravy a sváření dílů lokomotiv dle výkresové
dokumentace

www.elpe.cz

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK

Nabízíme: Práci ve stabilní společnosti, zvyšování
kvaliﬁkace, příspěvky na životní pojištění a penzijní
připojištění, příspěvky na stravování, zvláštní placené
volno 6 dnů/rok a další beneﬁty

• obsluha VZV ( 6 t.) a manipulačního vozíku,
manipulace s materiálem

Kontakt: Křivánková Petra, tel.: 567 155 961,
www.czloko.cz/kariera, e-mail: petra.krivankova@czloko.cz

• modelování procesů / vývojových diagramů
• vítána znalost SW SharePoint, Nintex, Attis

RV1702135/01

RV1701685/03

E-mail: velkobchodji@elpe.cz, Tel.: 725 74 71 44
Otevírací doba: po–pá: 7:00–16:00

RV1702092/01

Požadujeme: Vzdělání a praxi v oboru
REFERENT PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

=içLWHNSUR9DåH
EOt]Np

Hudebního divadla Karlín

500

Kč

700

www.hdk.cz

Kč

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

900

Kč

Uzávěrka příštího čísla je 18. ledna a distribuce plánovaná od 29. ledna. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery:
Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

RV1700097/86

Kč

NA PŘEDSTAVENÍ

RV1700704/02

300

DÁRKOVÝ POUKAZ

INZERCE

PROSINEC 2017

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi?
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?
PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!
Regionální vydavatelství
(vydává /PWJOZ,SBK7ZTPřJOB)
rozšiřuje svou působnost a hledá

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

RV1700098/45

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

Designed by Kues / Freepik

N E J L E P Š Í S V Ě TO VÁ A K R O B AT I C K Á S H O W

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ
CIRKUS

25.1. a 26.1.2019 PRAHA
W W W.C I N S K Y- N A R O D N I - C I R K U S .C Z

Uzávěrka příštího čísla je 18. ledna a distribuce plánovaná od 29. ledna. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery:
Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

RV1700593/28

Kongresové centrum

RV1701000/34
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Barevné Vánoce s Krajem Vysočina

Gymnastky z Vysočiny se díky ideální formě neztratily
na republikovém finále poháru AŠSK ČR soutěže Teamgym
základních a středních škol.
V zastoupení šesti krajů se mezi 180 soutěžícími dařilo v kategorii Juniorek 0 i Juniorek I.
týmu třebíčské ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova, která obsadila dvakrát 3. místo. V kategorii Juniorek II. odcvičil na stříbro tým ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova, a na zlato tým Gymnázia
JITKA SVATOŠOVÁ
Třebíč.

Vysočina hledá
nejlepší sportovce
roku 2017
Mimořádné sportovní výkony a výsledky individuálních
sportovců i sportovních kolektivů tradičně ocení anketa
Sportovec Kraje Vysočina. Její další ročník odstartuje hned
po Novém roce, do konce ledna budou moci sportovní kluby a svazy nominovat své favority a od 5. února se na webových stránkách www.kr-vysocina.cz/sportovec rozběhne
měsíční hlasování, ve kterém
si každý zvolí svého sportovního oblíbence. „Chceme oficiálně vyzdvihnout a poděkovat
těm sportovkyním, sportovcům
i celým týmům, kteří svými výkony předčili ostatní, za skvělou reprezentaci Kraje Vysočina,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže
a sportu Jana Fialová (ČSSD)
s tím, že o úspěšných nominacích v sedmi kategoriích rozhodne komise
složená z expertů a sportovních osobností Vysočiny. Vítězové ankety si
své ocenění
slavnostně
převezmou
v dubnu v Havlíčkově Brodě.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Kategorie ankety
 Junior (chlapci, dívky)
 Zdravotně postižený sportovec
 Trenér
 Dospělí (muži, ženy)
 Kolektiv
 Sportovní výkon roku
 Cena za přínos pro sport

❚ Velký zájem byl o adventní věnce i další vánoční dekorace.
FOTO: 4X ARCHIV KRAJE VYSOČINA

❚ Na 200 prodejců z krajských domovů pro seniory nebo ústavů sociální péče přijelo se
svými originálními výrobky.

❚ Náměstek Vladimír Novotný přispěl svou ozdobou k vánoční výzdobě sídla Kraje Vysočina.

❚ Studentky gastronomických oborů krajských středních škol zdobily vánoční perníčky.

Města s památkami UNESCO mohou
od kraje získat až půl milionu
Města, která se
na Vysočině pyšní
památkami zapsanými
na seznam UNESCO,
mohou v roce 2018
od Kraje Vysočina žádat
až půl milionu korun.
„Oproti minulým létům se maximální možná částka navýšila
o 200 tisíc korun. Dotaci jsme
se rozhodli navýšit s ohledem
na opakovanou žádost měst
a s obezřetným přihlédnutím
k vývoji krajského rozpočtu,“

informovala náměstkyně hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Jana Fischerová
(ODS). Města Telč, Žďár nad
Sázavou a Třebíč tak mohou
„svých“ 500 tisíc korun využít na financování činností spojených s péčí o světově cenné
památky, například na obnovu
turistického značení, na jejich
ochranu nebo prezentaci.
Kraj Vysočina podporuje
města s památkami UNESCO
od roku 2003 a za tu dobu vynaložil více než 20 milionů koMONIKA BROTHÁNKOVÁ
run.

Vánoční akce v Kraji Vysočina
Vánoce v krajských muzeích
Vánoční tradice a zvyky v Evropě

30. listopadu – 7. ledna Muzeum Vysočiny Jihlava

Výstava Staročeské Vánoce
a zimní práce

1. prosince – 3. ledna

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Vánoční výstava betlémů z Rakouska a Třebíče

1. prosince – 14. ledna

konírny třebíčského zámku, Muzeum Vysočiny Třebíč

Tříkrálový koncert

6. ledna

Kamenný sál třebíčského zámku, Muzeum
Vysočiny Třebíč

Vánoční výstavy na Vysočině
Vánoční výstava betlémů

4. prosince – 2. února

Schumpeterův dům, Třešť

Vánoční výstava kapříků

1. prosince – 7. ledna

Městské muzeum Chotěboř

Když štědrovka zavoní

5. prosince – 7. ledna

Regionální muzeum Žďár nad Sázavou
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Živý betlém

19. prosince

náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou

Živý betlém

24. prosince

areál před KD Třešť

Štědrý den v zoo

24. prosince

ZOO Jihlava

Živý betlém

24. prosince

Měřín

Živé jesličky

25. prosince

Parkán u Brány Matky Boží, Jihlava
ava

Putování za betlémskou hvězdou

26. prosince

poutní areál sv. Anny, Pohled

Živý betlém

26. prosince

náměstí, Stonařov

Betlémská cesta

26. prosince – 2. února

domácnosti v Třešti

Jízda výletního vánočního vlaku 27. prosinec

Jemnice, Moravské Budějovice

Tříkrálový průvod

Masarykovo náměstí, Náměšť nad Oslavou

6. ledna

Na Silvestra a v Novém roce za sportem
❚ Pohled na židovskou čtvrt v Třebíči.

FOTO: MKS TŘEBÍČ

Vysočina = kraj s největším počtem UNESCO památek v ČR
 historické jádro města Telč (2. 2. 2007)
 poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad
Sázavou (2. 2. 2007)
 bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči (2. 2. 2007)

Silvestrovský výstup na Javořici

31. prosince

novoroční přípitek na vrcholu Javořice

Silvestrovský výšlap na Modrác- 31. prosince
ký kopec

u kostela sv. Víta, Jemnice

21. Novoroční výstup na Šacberk-Rudný

1. ledna

start z libovolného místa, cíl Šacberk-Rudný

Novoroční pekelné koupání

1. ledna

pláž rybníka Peklo, Polná
MONIKA BROTHÁNKOVÁ

