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Co je VDV?
Veřejná doprava Vysočiny nebo
také krátce VDV je, zjednodušeně řečeno, způsob integrace veřejné dopravy na Vysočině, která bude spuštěna na konci roku
2019, tedy zhruba za rok. Připravované změny, které jsou reakcí především na měnící se dopravní potřeby moderní společnosti, budou na území regionu
více respektovat časovou mapu
dne většiny cestující populace,
přibydou spoje, veřejná doprava – autobusová i železniční –
se zahustí a cestující budou mít
možnost větší volby spoje.
Připravovaná změna představuje řadu výhod a zjednodušení
při cestování veřejnou dopravou
– autobusem a vlakem – po regionu. Jízdní řády budou nově poskládány tak, aby na sebe autobusy a vlaky navazovaly, už by se nemělo stát, že autobus bude o pět minut míjet vlak
a cestující ho uvidí odjíždět.
Už nyní se počet spojů regionální dopravy rozrůstá. Především v pozdějších odpoledních
a večerních hodinách a o víkendech znatelně spojů přibylo. Za
poslední dva roky se regionální
doprava na Vysočině „zahustila“ o 1,9 milionu kilometrů. Veřejná doprava Vysočiny neboli
zkráceně VDV je nový způsob
organizace dopravy, ve kterém
budete moci nastupovat a vystupovat na nových zastávkách,
nakupovat jízdné elektronicky,
uhradit cesty i platební kartou
a využívat mnoha finančních
výhod spojených s pravidelným
cestováním.
Pokud budete mít pochybnost
o čemkoli, co s Veřejnou dopravou Vysočiny souvisí, ptejte se
svého starosty. 
JITKA SVATOŠOVÁ
www.verejnadopravavysociny.cz

❚ Jednou z turistických atraktivit Třebíče je zámek, kde sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč.
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Součástí památky UNESCO
v Třebíči je nově také zámek
Jednou z částí komplexu památek UNESCO
v Třebíči je nově místní zámek. O jeho doplnění
na seznam světového kulturního dědictví rozhodl
mezivládní Výbor světového dědictví na svém
42. zasedání uskutečněném v roce 2018 v Bahrajnu.
V zámku sídlí krajské Muzeum
Vysočiny Třebíč. Národní kulturní památka se připojila k židovské čtvrti, židovskému hřbitovu i bazilice svatého Prokopa,
které na seznamu UNESCO figurují od roku 2003.

„Rada Kraje Vysočina v závěru minulého roku odsouhlasila Memorandum o spolupráci mezi správci všech tří součástí tohoto kulturního statku.
V něm se Kraj Vysočina, město Třebíč, Římskokatolická

farnost Třebíč a Židovská obec
Brno zavazují ke spolupráci při
zajištění péče o tuto světově
výjimečnou hodnotu,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury
a památkové péče Jana Fischerová (ODS) a zároveň připomíná, že Vysočina se pyšní třemi
památkami zapsanými na seznam UNESCO, což je nejvíce ze všech krajů Česka. Vedle
Třebíče mohou návštěvníci
Vysočiny obdivovat historické

centrum Telče a poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. „Všechna tři města s památkami UNESCO mohou využít krajský grantový program
v rámci Fondu Vysočiny s názvem UNESCO 2019 a v průběhu letošního února žádat
o peníze na propagaci, opět až
do výše 500 tisíc korun,“ doplnila na závěr náměstkyně Jana
Fischerová.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Prvním občánkem Kraje Vysočina je Adam z Bobrové
První miminko roku
2019 v Kraji Vysočina.
Tímto titulem se bude
Adam Vranek pyšnit
už celý život. Narodil se
v novoměstské nemocnici 1. ledna čtrnáct
minut před sedmou
hodinou ráno. Osobně
ho přijel na svět přivítat
hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek.
Podle hejtmana jsou každoroční návštěvy prvních miminek v krajských nemocnicích
skvělým začátkem nového roku. Adámek dostal dárek v podobě šeku a zlatého šperku se
znamením zvěrokruhu. „Porodnici v Nemocnici v Novém
Městě na Moravě jsem si vybrala bez rozmýšlení, s péčí lékařů i sestřiček jsem zde byla
velice spokojená už před porodem, byla jsem rozhodnutá zde

porodit,“ pochvalovala si maminka Jarmila služby nemocnice. Radost z malého Adámka
má nejen maminka a tatínek,

ale také jeho bratr Sebastián.
Pro svého mladšího sourozence nachystal hračky a slíbil, že
pomůže s hlídáním.

„Kraj Vysočina jako zřizovatel pěti krajských nemocnic v regionu dělá maximum
pro to, aby porodníci, pediatři i sestry měli pro svou práci ideální podmínky, ale bez
nich a jejich empatie a erudice
by naše nemocnice a naše porodnice nebyly tam, kde jsou.
Všem maminkám, které využívají služeb našich porodnic,
děkuji za důvěru a přeji jim
hodně klidných let při výchově budoucí generace,“ vzkázal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

EVA FRUHWIRTOVÁ

Počty narozených dětí
v roce 2018 v krajských
nemocnicích

❚ Malého Adama navštívil v porodnici také hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Jeho návštěvu ale celou prospal v náručí maminky Jarmily.
FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA


Havlíčkův Brod
1 480
Jihlava
1 238
Nové Město na Moravě 922
Pelhřimov
532
Třebíč
1 253

Rok 2018 si budu pamatovat jako rok, kdy Vysočinu
nezasáhla žádná mimořádná událost, jako rok velkolepých oslav 100. výročí založení Československé republiky i jako rok, kdy jsme, doufám, že jen na chvíli, začali
prohrávat boj s malým broukem kůrovcem. Samozřejmě
že mi v paměti utkvělo daleko více možná zásadnějších
a pro region významnějších
událostí, ale na tyto tři jsem
si vzpomněl okamžitě. O těch
dalších se na žádost redakce
rozepisuji podrobněji na následujících stránkách novin.
Společně s kolegy a kolegyněmi z krajské rady připomínáme výsledky práce krajské
samosprávy, vracíme se k rozhodnutím, která stála na začátku něčeho nového a dobrého, i k událostem, které dnes
považujeme za téměř samozřejmé, ale pro budoucí generace budou mít minimálně velkou informační hodnotu. Zapomínat je lidské a opakování je matkou moudrosti.
Vždy na konci roku si uvědomuji, jak důležitá je práce kronikářů, kteří zaznamenávají zásadní okamžiky života obcí a měst, zanechávají
právě tu zmíněnou informační stopu, dávají našemu životu punc nezapomenutelnosti
a možnost připomenutí.
Všem čtenářům novin Kraj
Vysočina přeji, aby byl rok
2019 plný nezapomenutelných okamžiků, bohatý na pozitivní informace a prostý
poplašných zpráv. Stálo by
za to, abychom z roku 2019
zanechali budoucím generacím jasnou zprávu – udělali jsme všechno pro to, aby se
nám na Vysočině dobře žilo!

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj
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Kraj hledá společensky
odpovědné organizace
Do soutěže Cena hejtmana Kraje
Vysočina za společenskou odpovědnost se mohou přihlásit všechny
podnikatelské subjekty jakékoli velikosti, organizace veřejného sektoru, obce, ale také neziskové či příspěvkové organizace, které působí
na území kraje. Přihlášky lze posílat do konce ledna 2019. Smyslem
soutěže je podpořit a zviditelnit organizace, které se snaží ve své činnosti o zlepšení svého okolí nejen
v sociální a ekonomické oblasti,
ale také životního prostředí. „Považujeme za svou povinnost umožnit podnikatelským a veřejným

subjektům prezentovat jejich společensky korektní aktivity široké veřejnosti. Ukázalo se, že v Kraji Vysočina jsou desítky takových organizací, a jsem přesvědčen, že takových, které mohou být dobrým
příkladem pro ostatní, je i mnohem
více. Jen je třeba dát o sobě vědět,“ míní a zároveň vyzývá k účasti v soutěži hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Slavnostní vyhlášení výsledků
čtvrtého ročníku soutěže, kterou
zaštítil hejtman Kraje Vysočina, se
uskuteční 15. dubna v sídle Kraje
Vysočina v Jihlavě.  EVA FRUHWIRTOVÁ

Jak se přihlásit?

Na webu Kraje Vysočina najdete přihlášku a dotazník. Vyplněné dokumenty je potřeba poslat poštou na Krajský úřad Kraje Vysočina do 31. 1. 2019.

Havlíčkobrodská nemocnice
otevřela chirurgickou
ambulanci v Habrech
Pacientům z Habrů a jejich širokého okolí, kteří potřebují ošetření na chirurgii, se od ledna
zjednodušil život. Chirurgické
oddělení Nemocnice Havlíčkův
Brod totiž ve druhém lednovém
týdnu letošního roku otevřelo ve Zdravotnickém středisku
na ulici Sázavská v Habrech novou ambulanci.
Střídají se v ní tři lékaři
a tři sestry pod vedením Jaroslava Bělehrádka. Ordinují
v pozdních odpoledních hodinách, aby si pacienti nemuseli brát v práci volno nebo dovolenou.
„S vedením města jsme
se domluvili, že zde zajistíme chod chirurgické ambulance pro pacienty z Habrů a širokého okolí. Do ambulance
budou moci přijít bez objednání. Zároveň jim odpadne dojíždění na převazy a kontroly

do brodské nemocnice,“ sdělil
primář chirurgického oddělení
Jiří Drápela.
Ambulance nabídne péči pacientům s chirurgickým onemocněním, kontroly po hospitalizacích, převazy a další služby.
Při komplikovaných onemocněních je samozřejmě zajištěna návaznost na brodskou nemocnici. „Prioritou krajských nemocnic
je péče o akutní případy, musí se
postarat o větší množství nemocných. Stává se, že pacient, který
přijde na kontrolu nebo na převaz
do nemocnice, musí delší dobu
čekat, a to v nové ambulanci odpadne,“ doplnil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
zdravotnictví Vladimír Novotný
(ČSSD).
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
Ordinační doba:
každé úterý a čtvrtek
od 15:30 do 18:30
Telefon: 735 716 850

Nová krajská dotační politika je přehledná
Dotační politika
Kraje Vysočina v roce
2019. Takový název
nesla konference, kterou uspořádal Kraj
Vysočina s podporou Regionální stálé
konference pro území
Kraje Vysočina
hned po Novém roce
ve svém sídle v Jihlavě.
Zúčastnilo se jí bezmála 200 zástupců obcí,
mikroregionů, místních akčních skupin,
neziskových organizací i škol, aby
Dotační
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tých s novou
soustředěné pod náměstek hejtmana Kraje Vy- zastupitelstvo kraje předpoklápodobou krajFond
Vysočiny, bu- sočina pro oblast regionálního dá v roce 2019 vyhlásit, a poských dotací.
Kraj Vysočina významnými finančními prostředky podporuje nejrůznější projekty vedoucí k rozvoji potřeb našeho regionu. Peníze za pomoci celé
řady dotačních titulů investuje například do dopravy, školství, kultury a památkové péče nebo do rozvoje venkova. „Všechny programy budou

dou mít jednotný charakter výzev, tedy stejný formulář žádosti a stejný typ vyúčtování.
Také jsme nastavili institut doplňování informací při formálním hodnocení žádosti. V minulosti, pokud žadatel na některý dokument zapomněl, byla
jeho žádost vyřazena, nově bude vyzván a do sedmi dnů bude
moci žádost doplnit,“ vysvětlil

rozvoje Pavel Pacal (STAN
+ SNK ED) s tím, že cílem je
zpřehlednit krajské dotační tituly a udělat z nich co možná nejjednodušší nástroj podpory.
Konference souhrnně představila všechny programy, které

Milion korun půjde na podporu
prorodinných a seniorských aktivit
Vír náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk
(ANO 2011). Dodává, že pro
společnost považuje také za přínosné propojování generací prostřednictvím mateřského centra
a aktivit určených dětem, rodičům i prarodičům, které ve svém
projektu popsalo město Hrotovice. Tamní Mateřské centrum Andílci chce pokračovat ve společném setkávání seniorů a dětí.
❚ Při hraní deskových her nehraje věk žádnou roli. V Hrotovicích se
FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ
osvědčilo společné setkávání dětí a seniorů. 

❚ Vrchní sestra chirurgické ambulance Marie Kafková v nové ordinaci,
FOTO: ADAM NEDVĚD
která je pobočkou havlíčkobrodské nemocnice.

Prostřednictvím grantu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí podpoří Kraj Vysočina souhrnnou částkou téměř milion korun projekty, které předložilo
devět obcí a měst. Pamatují
v nich na seniorskou generaci.

„Rozhodně stojí za zmínku tradiční Vírská univerzita třetího
věku, která představuje skvělý
příklad vzdělávání seniorů, rozvoje jejich kompetencí a trávení
volného času, který předchází sociálnímu vyloučení seniorů,“
popisuje podpořený projekt obce



EVA FRUHWIRTOVÁ

Města a obce, které získaly
od kraje dotaci na prorodinnou a seniorskou politiku:
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Pacov, Hrotovice, Nové Město na Moravě, Třešť, Chotěboř,
městys Dolní Cerekev
a obec Vír.

Přehled v lednu 2019 vyhlášených programů Fondu Vysočiny pro rok 2019
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání v úterý 29. ledna 2019 vyhlásilo dalších dvanáct programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok
2019. Tento přehled uvádí vyhlášené programy, jejich objem, zaměření, uzávěrku podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu,
v jejichž gesci budou programy realizovány:
Informační a komunikační technologie
2019 – 5 000 000 Kč – program na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury
v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Mgr. Klára
Jiráková, tel.: 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz; Ing. Dana Šťastná, tel.: 564 602 340,
stastna.d@kr-vysocina.cz; Ing. Petr Pavlinec,
tel.: 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 11. 3. – 8. 4. 2019
Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019 – 4 400 000 Kč – program
na podporu udržení a rozvoje akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí (odbor sekretariátu hejtmana, Ing. Bc. Pavel Dvořák, tel.:
564 602 122, dvorak.pavel@kr-vysocina.cz; Iva
Leflerová, tel.: 564 602 175, lefler.i@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 15. 3. – 31. 3. 2019
Prevence kriminality 2019 – 2 500 000 Kč
– program na podporu specifických programů prevence kriminality (odbor sekretariátu hejtmana, Mgr. Andrea Pohanová, tel.:
564 602 164, tel.: 724 650 109, pohanova.a@
kr-vysocina.cz)
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Podávání žádostí: 4. 3. – 18. 3. 2019
Územní plány 2019 – 3 200 000 Kč – program na podporu zpracování územních plánů
obcí Kraje Vysočina (odbor územního plánování a stavebního řádu, Ing. Lenka Ryšavá, tel.:
564 602 270, rysava.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 11. 3. – 29. 3. 2019
Cyklodoprava a cykloturistika 2019 –
11 000 000 Kč – program na podporu rozvoje
sítě cyklotras a cyklostezek a na zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky (odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Petr Stejskal, tel.: 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 5. 3. – 15. 3. 2019
Památkově chráněná území 2019 –
1 600 000 Kč – program na podporu obnovy
nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 11. 3. – 15. 3. 2019
Mateřská centra 2019 – 600 000 Kč – pro-

gram na podporu projektů mateřských center v oblasti rodinné politiky (odbor sociálních věcí, Bc. Jakub Kumpa, tel.: 564 602 820,
kumpa.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 4. 3. – 15. 3. 2019
Naše škola 2019 – 4 000 000 Kč – program
na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.:
564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 4. 3. – 22. 3. 2019
Zemědělské akce 2019 – 1 000 000 Kč program na podporu zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209, vondrova.l@
kr-vysocina.cz; Ing. Milan Hejda, tel.:
564 602 366, hejda.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 4. 3. – 11. 3. 2019
Hospodaření v lesích 2019 – 7 500 000 Kč program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209,
vondrova.l@kr-vysocina.cz; Ing. Milan Hejda, tel.:

564 602 366, hejda.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 1. 3. – 29. 3. 2019
Čistá voda 2019 – 7 000 000 Kč – program
na podporu zpracování projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou,
odvádění a čištění odpadních vod a ochrany
před povodněmi nebo suchem (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207,
drapela.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 4. 3. – 25. 3. 2019
Bezpečná silnice 2019 – 1 200 000 Kč – program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Radek Žižka, tel.:
564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz; Bc. Ludmila Řídká, tel.: 564 602 186, ridka.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 4. 3. – 26. 4. 2019
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace k programům včetně formuláře žádosti
budou zveřejněny na internetových stránkách
Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz.

kračovala u devíti tematických
kulatých stolů, kde měli zájemci
o dotaci možnost podrobně konzultovat připravované projekty
s garanty jednotlivých programů.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Krajské domovy
pro seniory budou
posilovat kapacity
Kapacity krajských domovů pro
seniory porostou i v dalších letech. S takovým plánem počítá náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk (ANO 2011).
Na celkem sto šedesát lůžek
se rozroste Domov pro seniory
Havlíčkův Brod, který se nachází
v areálu krajské nemocnice. Senioři budou nové pokoje užívat
už letos na jaře.
Další krajské plány zkvalitňování sociálních služeb
na Havlíčkobrodsku se budou
týkat detašovaného pracoviště domova v Břevnici. „Do budoucna bychom zde rádi postavili nový objekt a nabízeli rozšířené služby pro klienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími
typy demencí,“ popsal náměstek Pavel Franěk.
V současné době disponuje
břevnický domov pro seniory
pětadvaceti lůžky se zvláštním
režimem a od roku 1983 jím
prošlo 312 klientů. Požadavky
na moderní poskytování pobytových sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem
se zásadně mění a kraj je postaven před rozhodnutí, co s objektem do budoucna. Jako řešení
se nabízí stavba nového domova na místě současného. „Proto se pustíme do projektování a hledání zdrojů financování
tak, aby v budoucnu v Břevnici
mohl vyrůst objekt s dvojnásobnou kapacitou,“ přiblížil možný
budoucí stav náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
ekonomiky a majetku Martin
Kukla (ANO 2011). Vícezdrojové financování při realizaci staveb pro sociální služby se Kraji Vysočina vyplatilo například
při stavbě Domova Ždírec nebo
Domova pro seniory Velké Meziříčí. 
EVA FRUHWIRTOVÁ

video na
novinykrajevysocina.cz
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Dvanáct měsíců roku 2018
MUDr. Jiří Běhounek

(nez. za ČSSD), hejtman
Kraje Vysočina
Novoroční vydání krajských novin je už tradičně věnováno bilancování toho, co se během posledních dvanácti měsíců v regionu
událo, o čem se mluvilo a psalo.
Kraj Vysočina v roce 2018 nemusel řešit žádnou mimořádnou
událost, kvůli které by bylo nutné svolat krizový štáb. Na druhou
stranu, na konci roku nás na Vysočině proškolila jedna z prvních
sněhových nadílek, která zastavila na několik dlouhých hodin dálnici D1. I přesto, že nedodělky
a omezení na dálnici nezpůsobila investiční činnost kraje, řešily
komplikace krajské složky integrovaného záchranného systému.
Výsledkem intervence a stálého
tlaku Kraje Vysočina jsou okamžité stavební úpravy dálnice,
aby pohodlně projela údržba alespoň ve dvou pruzích, a ochota ministra dopravy zvážit zákaz jízdy kamionů v levém pruhu (v definovaných podmínkách).
Velkou energii jsme v roce
2018 věnovali i prosazování rozhodnutí o dostavbě dalších bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Jisté náznaky ze strany předsedy Vlády ČR Andreje Babiše
a ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové související
s odložením kroků směřujících
k výstavbě odmítáme a trváme
na dodržení Státní energetické
koncepce ČR, která s dostavbou
počítá. Minimálně tři roky upozorňuje Kraj Vysočina příslušná ministerstva na problém přemnožení kůrovce, v letošním roce problém patrně graduje a situace se nezlepší ani v dalších
letech. I přesto, že Kraj Vysočina nevlastní žádné rozsáhlé lesy, staví se k problému čelem
a je připraven podpořit velkoryse ze svého rozpočtu obnovu porostů. Očekáváme však, že první
krok bude učiněn státem a Kraj
Vysočina bude pro majitele lesů
dalším ze zdrojů finanční pomoci. Napadení kůrovcem je mimo
jiné důsledkem i dlouhotrvajícího sucha. V tomto směru je Kraj
Vysočina nápomocen především
obcím, konkrétně při plánování, opravách i nových investicích
do vodní infrastruktury.
Závěrem ještě telegraficky několik pozitivních připomenutí roku 2018: Obec Vepříkov se
stala Vesnicí Kraje Vysočina, titul Stavba roku získal Pavilon
chirurgických oborů Nemocnice Třebíč, Kraj Vysočina poskytl
humanitární pomoc partnerskému regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny v podobě vyřazených
sypacích vozů, krajská záchranka obnovila svůj vozový park,
dokončujeme novou záchytnou
stanici a Kraj Vysočina v roce
2018 hospodařil opět v černých
číslech a podle předběžných propočtů s historicky nejvyšším přebytkem.

Hospodaření
Martin Kukla

(ANO 2011), náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast
ekonomiky a majetku

Už jen informace, že Kraj Vysočina v roce 2018 hospodařil tak dobře, že i po úhradě
všech závazků dosáhl disponibilního zůstatku ve výši cca
700 milionů korun, je pozitivní.
Na krajském zastupitelstvu nyní bude rozhodnutí, kam uspořené prostředky ideálně investovat, co podpořit, kolik dále ušetřit. V posledních dvou letech,
kdy se kraji takto ekonomicky

daří, bylo obvyklé posílit kapitolu doprava, resp. navýšit zdroje pro realizaci připravených
dalších konkrétních silničních
staveb, např. silničních obchvatů, rekonstrukci silničních mostů nebo velkých oprav, a také
prozřetelně povýšit Fond strategických rezerv, ze kterého Kraj
Vysočina předfinancovává projekty spolufinancované z EU
zdrojů. Nad očekávání dobře
rostly celých dvanáct měsíců
daňové příjmy, a to nejen kraji, ale především obcím, což je
dáno dobrým ekonomickým vývojem, nízkou nezaměstnaností a nastavenými vládními opatřeními. Na Vysočině si obce,
podle propočtů Kraje Vysočina,
v roce 2018 polepšily meziročně o 13 %, což bylo dáno i zvýšením procenta sdílených daní
z přidané hodnoty ve prospěch
místních municipalit. Pozitivní ekonomické situace využil
Kraj Vysočina k dokončení především nových staveb a rekonstrukcí ve zdravotnictví. Na přelomu roku byl dokončen dětský
pavilon Nemocnice Nové Město
na Moravě, chirurgický pavilon
a emergency Nemocnice Třebíč
a do finiše se dostává logisticky náročná oprava interního pavilonu Nemocnice Jihlava. Zahájena byla stavba výcvikového centra pro krajskou záchrannou službu, nové sídlo Krajské
knihovny Vysočiny, hotový je
pavilon B Střední průmyslové školy Třebíč nebo odchovna
prasat na Školním statku Humpolec. Zahájena byla výstavba nového pavilonu Nemocnice
Pelhřimov. Byla to právě kapitola majetku, která během roku
2018 posílila na téměř miliardovou položku. V této souvislosti musím zmínit i fenomén jistého nedostatku. Trh aktuálně postrádá nejen lidské zdroje, ale
citelně začínají chybět i výrobní a materiálové kapacity.

Dotační politika
Pavel Pacal

(STAN + SNK ED), náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování

Několikaměsíční přípravy a diskuze stály v roce 2018 za přípravou nové dotační politiky Kraje Vysočina. Naším cílem bylo zjednodušit cestu žadatelů
ke krajským grantům a podporám, sjednotit způsob podávání
žádostí, umožnit doplňování vybraných informací k podaným
žádostem, definovat pevným procentem rámec každoroční podpory odvislý od finanční kondice kraje a především s dostatečným předstihem představit na začátku roku všechny připravené
a postupně vyhlašované tituly
tak, aby se obce a ostatní žadatelé mohli rozhodnout, kam „zacílí“ svou pozornost. V novém roce
2019 bude téměř veškerá krajská
podpora rozvojových aktivit v regionu přerozdělována prostřednictvím Fondu Vysočiny, půjde o částku 293,15 milionu korun, což představuje stanovených
5,5 % krajských příjmů. Potěšitelné je cílení 89 milionů korun,
které jsou připraveny pro obce
v rámci programu Obnova venkova Vysočiny, nebo 70 milionů
na stavby ve vodním hospodářství, 11 milionů pro rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky nebo 14 milionů korun na památky. Jednoznačně nejsledovanější a nejkomentovanější grantový
program roku 2018 byl program
Venkovské prodejny. Tento

program drží nad vodou desítky obchůdků na venkově a Kraj
Vysočina má na jeho vyhlášení
mnoho pozitivních reakcí.
Vedle přípravy dotační politiky Kraj Vysočina plnil v roce
2018 důležitou roli předsedajícího regionu v rámci sdružení Evropský region Dunaj - Vltava.
Naše výsledky při koordinaci
práce sedmi regionů se odrazily
především v podpoře komunitního rozvoje malých obcí, které jsou pro celý region typické.
Pod mottem „ERDV jako aktivní a soudržný region“ byla k tomuto tématu zorganizována konference, dvě poznávací cesty pro
starosty a angažované obyvatele
po příkladech dobré praxe, soutěž „Vesnice ERDV“ nebo středoškolská soutěž o nejlepší dílo charakterizující právě evropský region. Mimochodem, letos
jsme do poslední koruny rozdělili 230,8 milionu korun v rámci druhé vlny kotlíkových dotací. Byl to opravu náročný rok.

Doprava
Jan Hyliš

(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro
oblast dopravy a silničního hospodářství

Za opravy silnic na Vysočině
v roce 2018 mluví čísla. Loni se Kraji Vysočina a Krajské
správě a údržbě silnic Vysočiny podařilo opravit více než
280 km silnic, což je o 100 km
více než v roce 2014. Historicky nejaktivněji probíhaly opravy a modernizace mostů a propustků na silnicích II. a III. tříd.
Díky zásahu stavebních firem
na 53 místech zůstávají ke konci roku v evidenci havarijních
mostů jen dvě položky – v Bohdalově a ve Věžné, v obou případech na jejich opravu dojde v roce 2019. Opravy, stavby i modernizace krajských silnic přišly v roce 2018 přibližně
na 1,2 miliardy korun, ale účty
ještě nejsou uzavřené, a tak je
částka přibližná, v každém případě v čase roste. Z hodně sledovaných úspěšně dokončených dopravních staveb Kraje
Vysočina chci jmenovat opravy
Brněnského mostu, dokončení
dopravních staveb v Humpolci
nebo silničního tahu Telč směr
Dačice. Kromě zvyšujících se
vlastních prostředků Kraje Vysočina se opravuje především
za evropské a státní dotace.
Nejvíce práce v oblasti dopravy čeká Kraj Vysočina v roce
2019 v oblasti veřejné dopravy.
Na přelomu roku chceme spustit systém Veřejné dopravy Vysočiny. Půjde o zcela nové a pro
cestující pohodlnější cestování,
které respektuje dopravní potřeby regionu. Jeho hlavní výhody
spočívají v navýšení počtu spojů, maximální návaznosti spojů
autobusových i vlakových nebo
možnosti platit jízdné elektronicky, včetně jako nákupu na e-shopu. Samotný termín zahájení provozu závisí na finálním
uzavření smlouvy s vybranými dopravci zajišťující dopravní
obsluhu na základě objednávky
Kraje Vysočina.

Kultura a památková péče
Jana Fischerová

(ODS), náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu
a zahraničních vztahů

V roce 2018 si Vysočina připomněla 100. výročí Československé republiky. Velkolepé a originálně pojaté oslavy jednoho

z nejzásadnějších historických
mezníků našich dějin připadly
na rok, kdy krajská divadelní scéna Horácké divadlo Jihlava, které navštívilo loni 60 tisíc
diváků, otevřela novou zkušebnu a divadelní kavárnu, kdy začaly opravy kaple hradu Kámen
a pokračovaly práce na nových
expozicích hradu Roštejn. Zlatou jeřabinou za nejlepší kulturní aktivitu veřejnost ocenila Vánoční koncert telčských TELČísel, v kategorii péče o kulturní
dědictví bodovala celková obnova pivovaru v Kamenici nad Lipou. V letošním roce bude pokračovat výměna expozic uměleckých děl regionálních umělců mezi Vysočinou a Dolním
Rakouskem, čeká nás příprava
českých Svatováclavských slavností ve Vídni a hlavně Kraj Vysočina rád podpoří město Jihlava při červnovém setkání všech
hornických měst, které bude
součástí Jihlavského havířského průvodu. Průvod byl v roce
2017 zapsán na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Kraje Vysočina. V závěru roku 2018 byl také spuštěn nový turistický portál www.
vysocina.eu, který přehledně nabízí nejen aktuální tipy na výlety napříč celou Vysočinou, ale
je i ideálním nástrojem pro plánování vlastní rodinné dovolené, odkazuje na téměř kompletní
přehled vyhledávané konferenční turistiky nebo na práci filmové kanceláře. Atraktivní filmové
lokality Vysočiny v Ledči nad
Sázavou využil v roce 2018 například štáb pohádky Čertí brko.
Informace o všem zajímavém
poskytuje na Vysočině síť téměř
padesátky informačních turistických center, na jejich podporu byly v loňském roce vyčleněny v krajském rozpočtu dva miliony korun.

Voda, zemědělství,
životní prostředí
Martin Hyský

(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro
oblast životního prostředí a zemědělství

Téma vody, hospodaření s vodou a její přirozené zadržování v krajině jsme skloňovali celý rok 2018 a přirozeně se stane
tématem i pro rok 2019. Srážkový deficit na území Kraje Vysočina od roku 2015 do konce roku 2018 dosáhl téměř 450 mm,
z hlediska srážek byl tedy loňský rok na území kraje horší
než „suchý“ rok 2015. Od roku 2015 jsou na území kraje rovněž vyšší průměrné teploty oproti dlouhodobému normálu, což znamená i podstatně
vyšší výpar. Na Vysočině došlo
během posledních let k výraznému poklesu hladin podzemní
vody i povrchové vody ve vodárenských nádržích. Významné odběry vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou ale
zatím bezprostředně ohroženy
nejsou. Sucho se odrazilo i v šíření kůrovcové kalamity, která
viditelně a nenapravitelně zasáhla téměř polovinu Kraje Vysočina. Na řešení této kalamity je Kraj Vysočina připraven
prostřednictvím systémových
dotací ve Fondu Vysočiny pro
rok 2019, a nejen to, ve Fondu strategických rezerv jsou
nově připraveny další peníze
na řešení kůrovcové kalamity
a problémů se suchem. Zásadní však, a to zdůrazňuji, bude
přístup a podpora státu. Od roku 2013 Kraj Vysočina zaplatil
3029 milionu korun za odstřel

divokých prasat, která se v regionu dlouhodobě přemnožila a působila obrovské škody na úrodě plodin. Podle krajských statistik stavy černé zvěře stagnují, což je dobrá zpráva,
stejně jako fakt, že díky osazení
pachových ohradníků na stovkách kilometrů vybraných silnic klesá počet dopravních nehod způsobených srážkou se
zvěří. Zatímco v roce 2009 bylo na Vysočině evidováno 1 006
nehod s touto příčinou, v roce
2017 už jich policie vyšetřovala pouze 544. A závěrem poděkování všem 22 tisícům dobrovolníkům, kteří zjara pomohli
vyčistit Vysočinu od 73 tun odpadu. Také vás napadá otázka –
kde se tolik odpadu v přírodě
stále bere?

Zdravotnictví
Vladimír Novotný

(ČSSD), náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast zdravotnictví

Hlavním tématem regionálního
zdravotnictví byla v roce 2018
stabilizace lidských zdrojů – lékařů i středního zdravotnického
personálu. Do praxe jsme zavedli stipendia pro současné mediky a studenty středních zdravotnických škol, nabízíme podporu
ve studiu výměnou za jejich budoucí nástup do týmů krajských
nemocnic. V nich v současné
době pracuje téměř pět tisíc lidí (přepočteno na plné úvazky),
kterým se Kraj Vysočina dlouhodobě snaží zajistit odpovídající moderní zázemí, splňující
velice náročné standardy. V budoucnu bychom rádi ve spolupráci s městy pomohli při řešení bytové situace pro mladé lékaře a sestry.
Aktuálně krajské nemocnice
na Vysočině nabízí služby téměř
dvacítky center a pracovišť specializované péče, mluvíme o tzv.
TOP pracovištích zajišťujících finančně velice náročnou onkologickou, kardiologickou péči, dále sem spadají dvě iktová centra,
hematologie a transfuzní lékařství, pracoviště PET, magnetické rezonance nebo angiologie.
Služby těchto pracovišť je náročné nejen nasmlouvat se zdravotními pojišťovnami, ale také personálně a přístrojově vybavit.
V roce 2019 bychom v krajském
zdravotnictví rádi posunuli elektronizaci logistiky materiálů a léků a začali pracovat na webovém rozcestníku, který jednoduchou formou pomůže pacientům
i zdravým spoluobčanům nalézt
ideální formu pomoci.
Nezapomínáme ani na ostatní
problémy ve zdravotnictví, které nejsou přímo v naší kompetenci, ale trápí naše samosprávy. Zastupitelstvo v roce 2018 schválilo
pomoc akreditovaným pracovištím praktických lékařů, kterých
je nejen v našem kraji nedostatek.

Sociální služby
Pavel Franěk

(ANO 2011), náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast sociálních služeb

V posledních letech se Kraj Vysočina soustřeďuje mimo jiné na dostupnost paliativní péče
v regionu. V loňském roce jsme
mezi poskytovatele těchto specifických služeb rozdělili 15 milionů korun, minimálně stejnou
částku se chystáme uvolnit i letos. Se zvyšujícím se věkem dožití jsou služby paliativních oddělení, ale i domácí hospicové péče stále více vyhledávány

video na
novinykrajevysocina.cz

a využívány. Týmy školených
odborníků pomáhají stále většímu počtu rodin. Jejich pomoc
je zásadní nejen pro klienty, ale
i pro osoby o ně pečující. Zvládat
péči např. o osoby s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí představuje obrovské nasazení celé rodiny. V loňském roce
násobně stoupl počet konzultací poskytovaných našimi Senior
a Family Pointy. Odborníci jsou
k dispozici v konkrétních dnech
ve všech pěti okresních městech,
konzultace jsou bezplatné a často
zásadním způsobem rozšíří možnosti rodin a ulehčí péči o rodinného příslušníka. Pokud jde o péči, dobrou zprávou pro seniory
je fakt, že na přelomu roku 2018
a 2019 dokončil Kraj Vysočina
dostavbu Domova pro seniory
v Havlíčkově Brodě v areálu nemocnice, do poloviny letošního roku se bude moci nastěhovat
stovka nových klientů. Úspěšně
se Kraji Vysočina daří transformovat další ústavy sociální péče. Nyní přišel na řadu Domov
Háj. Jeho klienti se v následujících letech přesunou do běžného
bydlení v Chotěboři, Golčově Jeníkově, Havlíčkově Brodě nebo
ve Světlé nad Sázavou.

Školství
Jana Fialová

(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro
oblast školství, mládeže a sportu

Kapitola školství je v krajském
rozpočtu každoročně nejvyšší.
V roce 2018 jsme prostřednictvím této kapitoly rozdělili téměř šest miliard korun, konkrétně na provoz škol, na mzdové
náklady pedagogů i nepedagogických pracovníků, na podporu učebních oborů, soutěže, spolupráce škol s partnerskými regiony, na podporu sportovních
a uměleckých aktivit, ale také
na pořízení nových kompenzačních pomůcek pro potřeby individuálně integrovaných dětí na základních školách nebo na nákup
hudebních nástrojů pro základní
umělecké školy. Peníze jsme poskytli i gymnáziím na pořízení
dalšího vybavení badatelských
center, na modernizaci vybavení technických center poskytujících technické vzdělávání, pravidelně podporujeme Nadační
fond klubu olympioniků regionu
Vysočina, Všesportovní kolegium Kraje Vysočina, spolufinancujeme Krajská sportovní centra talentované mládeže, finančně garantujeme účast mladých
krajských sportovců na celostátních olympiádách dětí a mládeže. Připočteme-li k těmto výdajům ještě další stovky milionů
korun, které letos Kraj Vysočina investoval do oprav, zhodnocení školských majetků a především do nových budov, bude
oblast školství jednoznačně patřit k nejnáročnějším resortům
v rámci krajské gesce. A které
události budou mít ve svém rodném listě rok 2018? Jednoznačně stavba Tatry v rámci popularizace technických oborů na SPŠ
Třebíč ve spolupráci s Krajskou
správou a údržbou silnic Vysočiny, do Jihlavy se vrátila zdravotnická VOŠ, budoucí kuchaři vařili s michelinským mistrem
Philippem Mille, třebíčská stavebka oslavila 40. narozeniny
otevřením nového stravovacího
provozu, v Kamenici nad Lipou
jsme hostili Mistrovství ČR v orbě a sportovci Kraje Vysočina se
stali taekwondistka Iveta Jiránková a mistr světa v silovém trojboji David Lupač.
 Pokračování na následující straně...

BILANCOVÁNÍ ZASTUPITELŮ, AKTUALITY
Vodní nádrže
se pozvolna naplňují
Lucie Vichrová

předsedkyně zastupitelského
klubu ANO 2011

Poslední léta se neustále hovoří
o suchu, protože došlo k výraznému poklesu hladin podzemní
vody i povrchové vody ve vodárenských nádržích v našem kraji. Loňský rok byl za posledních
dvacet let na srážky nejhorší.
Na konci roku začalo více pršet a napadl první sníh. Vyšší
úhrn srážek způsobil určitý nárůst množství zadržované vody v nádržích Hubenov, Mostiště, Nová Říše, Švihov a Vír.
Od Nového roku jsou srážky vydatnější a pravidelnější. I přesto
není vyhráno! Z hydrologického hlediska sucho trvá.
Vzhledem k této situaci zastupitelský klub ANO 2011 podpořil navýšení finančních prostředků v oblasti vodního hospodářství na 77 milionů Kč pro rok
2019 a další finanční prostředky
jsou připraveny v rozpočtu kraje, pokud bude tato krizová situace i nadále trvat.
Neklesejme na mysli, vodní nádrže se pozvolna naplňují,
a pokud počasí vydrží, bude tomu tak i nadále. Věřím, že nabízené finanční prostředky využijí
žadatelé ke zlepšení vzniklé situace a poslouží danému účelu.
Přeji občanům Kraje Vysočina do roku 2019 nejen zdraví,
ale hlavně dostatek pitné vody
pro všechny.

Pokračování současné
koalice v trendu
levicového hospodaření
Kraje Vysočina z let 2009–
2016 podporujeme
Milan Plodík

předseda zastupitelského klubu
KSČM
Na podzim roku 2008 v krajských volbách v našem kraji zvítězila levice. ČSSD
a KSČM uzavřely dohodu
o spolupráci, ve které jedním
z hlavních bodů bylo podporovat sestavování vyrovnaných
rozpočtů kraje. Mohu říci, že
dohoda byla úspěšně plněna
a levice každoročně od r. 2009
sestavovala transparentní, vyrovnaný, racionální a hlavně
realistický rozpočet. Neměla to jednoduché, ale provedla kraj a jeho občany obdobím velké ekonomické krize do
r. 2013, a to i za pravicových
vlád, které levicovým krajům
házely klacky pod nohy. Právě každoročně rozvážně sestavovanými reálnými rozpočty
dosáhla levice v hospodaření kraje významných výsledků. Ekonomická krize v kraji
byla překonána také díky prozíravé investiční činnosti kraje. Za toto období bylo stabilizováno hospodaření zdravotnických zařízení v kraji, jakož
i sociálních služeb. Ve školství
byla provedena optimalizace sítě SŠ. V dopravě bylo investováno do silnic za tato období včetně evropských dotací
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celkem 9,835 mld. Kč. Osobně
si myslím, že KSČM se dnes
i jako konstruktivní opozice
nemusí obávat o úspěšné hospodaření Kraje Vysočina v budoucnu, protože stávající středopravá koalice vedená ČSSD
(až na některé ústupky pravici
v rozpočtu 2019) na tyto úspěchy v sestavování rozpočtů bývalého levicového vedení kraje
navázala a v přebytkovém hospodaření a sestavování vyrovnaných rozpočtů pokračuje.

Podpora toho nejcennějšího
Miloš Vystrčil

předseda zastupiteského klubu
ODS, senátor

Nemocnice, silnice, domovy
pro seniory, školy, muzea, galerie, sportoviště a další veřejné
statky spravované Krajem Vysočina jsou pro náš spokojený
život důležité a kraj a jeho zastupitelé jsou tady od toho, aby
se o ně starali a svým občanům opravdu sloužili. Za členy
zastupitelského klubu občanských demokratů si k tomu dovolím ještě poznamenat, že my
– Jana Fischerová, Ota Benc,
Radek Necid, Jan Tecl a dovolím si přiřadit i sebe (Miloš
Vystrčil) – jsme normální lidé,
obyvatelé kraje, kteří mají Vysočinu rádi.
Na začátku roku 2019 bych
proto chtěl za nás všechny popřát obyvatelům naší Vysočiny vše dobré a zároveň také poděkovat za podporu, zpětnou

vazbu a především poděkovat všem za odvedenou práci
pro Vysočinu. A je jedno, zda
tak činíte na úrovni svých rodin, okruhu svých přátel, zájmových spolků apod. nebo třeba na úrovni svých obcí, měst
nebo celého kraje. Právě jakákoliv aktivita a zájem každého z nás, kterými se snažíme něco vyřešit, posunout nebo se na něčem domluvit, je to
nejcennější, co máme.
Jsem přesvědčen, že pokud
budeme i do budoucna umět
nacházet společnou řeč, naše
schopnost Kraj Vysočina nadále úspěšně rozvíjet nepomine,
ba naopak ve srovnání s leckterým jiným krajem zůstane naší
výhodou. Proto úplně na závěr
již jenom krátký slib. I v roce
2019 se budeme snažit k tomu
svojí prací v krajském zastupitelstvu co nejvíce přispět.
Krásný a úspěšný rok 2019
všem.

našeho kraje velmi dobrý vliv.
Tento fakt je o samosprávě
Kraje Vysočina obecně znám,
pracujeme tu týmově, s čistou
hlavou, respektujeme se a k řešení problémů přistupujeme
konstruktivně. V tomto ohledu
je Kraj Vysočina dáván za příklad, především pak v přístupu
k dopravní infrastruktuře, v péči o IT, propagaci Smart regionů, v rozvoji paliativní péče, technického vzdělávání, ale
i v mnohém dalším. Na dobrém jménu našeho kraje ale nemá zásluhu jen jeho vedení.
Spolupráce, pracovitost, slušnost, korektnost a dohoda je
mnoho let společným výsledkem práce celého krajského zastupitelstva. Všem krajům a jejich obyvatelům bych přál právě taková zastupitelstva a samozřejmě dobrá rozhodnutí
ve všech oblastech, které kraje
mají na starosti.

Kraj na prvním místě

Tak velký úkol tu
už dlouho nebyl

Vladimír Novotný

Jaromír Kalina

předseda zastupitelského klubu
ČSSD, náměstek hejtmana Kraje
Vysočina

Jsme za polovinou volebního období a určitě se dá velmi
dobře zhodnotit práce a spolupráce klubů v zastupitelstvu,
ale i ve vedení Kraje Vysočina. Stále, jako předseda klubu
ČSSD, oceňuji pracovní a přátelskou atmosféru v radě kraje. Myslím, že má na správu

náměstek primátora Jihlavy
a předseda zastupitelského klubu
KDU-ČSL

Naplněnost Hubenovské vodní
nádrže, klíčové pro zásobování
Jihlavy, na konci loňska dosáhla
rekordního minima 30 %. Čtyřikrát se loni na Vysočině vyrojil kůrovec. Tolik dvě klíčová čísla roku 2018. Jsme závislí na celosvětové změně klimatu. Toho, co můžeme ovlivnit,
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není mnoho, ale je to důležité.
Kvůli intenzivnímu rybaření se
Maršovský rybník dvakrát ročně
vypouští a plní, a v tu dobu dává
Hubenovské nádrži ještě méně
vody. Naštěstí s majitelem rybníka došlo k dohodě a ve druhém týdnu ledna 2019 se naplněnost nádrže dostala na polovinu. Revitalizace dalších přítoků, Jedlovského a Jiřínského
potoka, je po třech letech vypořádání s majiteli pozemků u cíle. Po revitalizaci, která má začít v létě, může být Jedlovský
potok ještě významnější než
přítok z Maršovského rybníka.
Sucho a kůrovec souvisejí se
schopností krajiny zadržet vodu. Rozsáhlé holiny po kalamitní těžbě mění celkový pohled na krajinu a obnažují lidskou křehkost. Proto je důležité
vrhnout všechny síly a prostředky na tyto životně důležité věci.
Prostředky státu, kraje a obcí je
třeba využít k nápravě a prevenci dopadů sucha. Vlastníkům
lesa je nutné pomoci při těžbě i při sázení nového porostu.
Už dlouho před naším krajem
nestál tak velký úkol. Pokud ale
vedení kraje transparentně mlčí k zavedení integrovaného dopravního systému, k významným dopravním stavbám typu
jihovýchodního obchvatu Jihlavy či k vysokorychlostní trati, pak je to varování, že mu dochází dech a tah na branku. A je
tedy otázkou, zda dokáže zvládnout i krizi se suchem a kůrovcem.

Kraj Vysočina předal předsednictví

Sčítání
zvěře
2. února
a 2. března

V první polovině ledna předal
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD)
s náměstkem pro regionální
rozvoj a územní plánování Pavlem Pacalem (STAN +
SNK ED) předsednictví Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV). Vedení pracovního uskupení sedmi partnerských regionů ze tří států se
na další rok ujalo Horní Rakousko.
„Během svého předsednictví se Kraj Vysočina zaměřil především na aktivity

❚ Kraj Vysočina předal po ročním předsednictví řízení Evropského regionu
FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
Dunaj-Vltava spolkové zemi Horní Rakousko.

na podporu komunitního rozvoje malých obcí, které jsou
pro celý region typické. Pod
mottem ERDV jako aktivní
a soudržný region byla k tomuto tématu zorganizována
konference, dvě poznávací
cesty pro starosty a angažované obyvatele po příkladech
dobré praxe, soutěž Vesnice ERDV nebo středoškolská
soutěž o nejlepší dílo charakterizující právě evropský region,“ shrnul náměstek Pavel
Pacal.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Zapojte se do akce Čistá Vysočina
I letos se bude na Vysočině uklízet. Akce Čistá
Vysočina spojená s jarním úklidem letos připadá
na termín 8. – 21. dubna.
❚ V lesích Vysočiny můžete zahlédnout i jelena siku japonského.
FOTO: JIŘÍ BARTOŠ


V lesích i na polích Vysočiny
budou myslivci sčítat zvěř
Kolik se v přírodě
Vysočiny pohybuje srnčí
zvěře, prasat divokých
nebo například zajíců,
ukáže připravované sčítání zvěře.
V letošním roce připadají termíny na 2. února a 2. března, kdy
se do lesů a polí v Kraji Vysočina vydají uživatelé honiteb
– myslivci, aby za pomoci přímého pozorování, kontroly stop
i dalších znaků výskytu stanovili aktuální počty zvěře.
„Letošní zima se sněhem sčítání zvěře přeje. Přítomnost
sněhu totiž zvyšuje jeho přesnost. V průběhu zimy a často i v období nepříznivého jara některé druhy zvěře uhynou.
Když máme přehled o počtu
jednotlivých druhů, myslivci

„Jsem velmi rád, že lidem není lhostejné okolí, kde žijí, a že se do jarního úklidu zapojují firmy, školy, obce i neziskové organizace. Předem

děkuji za letošní aktivní účast,“
vzkazuje krajský radní Martin Hyský (ČSSD), který má v gesci projekt
Zdravý Kraj Vysočina a MA21. On

sám se s kolegy z Krajského úřadu
Kraje Vysočina úklidu pravidelně
účastní.Všichni dobrovolníci s chutí uklízet Vysočinu se mohou hlásit do konce února prostřednictvím
elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina:
www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.

Registrace je potřebná k lepší organizaci celé akce, která se koná
v celém kraji. Registrovaní dobrovolníci obdrží také odpadkové pytle. Svoz sebraného odpadu u silnic
mimo obec zajistí zdarma Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny.

EVA FRUHWIRTOVÁ

mohou situaci přizpůsobovat
intenzitu lovu, aby počty odpovídaly zákonným limitům,“ vysvětluje krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský (ČSSD).
Povinnost sčítání definuje zákon o myslivosti a pravidelná
kontrola stavů je navíc nutná
i pro dobré hospodaření v honitbách. „Změny v počtech zvěře
v jednotlivých honitbách v loňském roce budou známé začátkem letošního dubna,“ dodal
na závěr radní Martin Hyský.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

V roce 2018 sečteno celkem:
srnčí zvěř
prase divoké
zajíc polní
kachna divoká

28 989
2 900
23 448
10 355

❚ Do jarního úklidu se pravidelně zapojují i krajští radní a zastupitelé.

FOTO: LIBOR BLAŽEK
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Černé jelítko, cmunda s hruškami a cibulí
V závěru minulého roku vařili žáci 3. ročníků oboru kuchař-číšník OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava vybrané recepty z Vysočiny v bio kvalitě a pod dohledem zkušeného kuchaře Michala „Huga“ Hromase. Přinášíme jeden z připravených receptů – černé jelítko s cmundou a hruškami s cibulí. Před masopustem se recept může hodit.

Suroviny

Jelítko:
 vypraná střívka
 litr vepřové krve
 200 g hřbetního sádla
 5 00 g cibule
 černý mletý pepř
 strouhaný muškátový oříšek
 mletý zázvor
 mletý anýz
 mletý kmín
Cmunda:
 kilogram brambor (varný typ B)
 4 vejce
 sůl a pepř
Hrušky s cibulí
 4 tvrdší hrušky
 1 cibule
 lžíce másla
 špetka soli

Postup:
Sádlo nakrájíme na kostky a necháme ho vyškvařit. Hotové škvarky vyjmeme a do ještě horkého sádla
vmícháme nadrobno nakrájenou cibulku a pomalu dusíme do změknutí. Škvarky semeleme a přidáme k cibulce

na sádle. Do teplého sádla
s cibulkou a škvarky vmícháme krev, lehce osolíme a okořeníme podle chuti. Na konci propláchnutého střívka
uděláme pevný uzel a pomocí širšího trychtýře nalijeme
směs do střívka. Jelítko v celé délce vaříme na páře při
80 °C alespoň 40 minut. Jelítka nepopraskají, pokud uhlídáme nižší teplotu varu. Nakrájená na kousky můžeme
podávat ještě horká nebo dodatečně opečená.
Cmundu připravíme tak,
že si nastrouháme brambory, spojíme je s vejci, osolíme a opepříme. Ze směsi vytváříme placičky, které vkládáme do horkého sádla nebo
oleje a smažíme dozlatova.
Nakonec si připravíme hrušky. Oloupanou cibuli si nakrájíme na čtvrtky a oloupané hrušky na kostky. Směs
osolíme a podusíme na másle do lehce zlatavé barvy.
Vše naservírujeme a můžeme
ochutnávat. Dobrou chuť.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
svojí působností přesahuje hranice regionu
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě je příspěvkovou
organizací Kraje Vysočina. Sídlí v prostorách bývalého renesančního zámku na Vratislavově
náměstí. Jejím ředitelem je Josef Chalupa a společně se svými
kolegy připravuje ročně na dvě
desítky výstav a mnoho dalších kulturních akcí, programů
pro děti a nově filmové projekce. Na nádvoří galerie pořádají
koncerty a letos tam bude opětovně novoměstské Slunohraní.
„Je to workshop pro amatérské
hráče na smyčcové nástroje pod
vedením členů Janáčkova kvarteta,“ popsal ředitel Josef Chalupa.

Původně se nacházela
na radnici
Založení Horácké galerie se datuje k dubnu roku 1964. První
výstavní prostory se nacházely ve druhém patře dnešní radnice a od založení byla ve dvou
sálech novoměstského zámku
otevřena stálá expozice. V roce 1972 byl pro potřeby galerie získán celý zámecký areál
a započala jeho rozsáhlá rekonstrukce pro galerijní účely.

FOTO: ARCHIV OA, VOŠZ A SZŠ, SOŠS JIHLAVA

Sbírky obsahují díla
významných sochařů
Ve stálé expozici Proměny krajiny a tvaru jsou k vidění obrazy a plastiky ze sbírek galerie. Nejen milovníci umění ocení hutně tvarované škrdlovické
sklo ze 60. a 70. let 20. století. V zámecké mansardě je instalována dlouhodobě expozice
z díla doyena českého sklářství
profesora Jaroslava Svobody.
„Ve svém sbírkovém programu
se zaměřujeme na dokumentaci
děl nejvýznamnějších osobností

Každý měsíc nabízí prodloužený víkend s vypsanými termíny na různé uměleckořemeslné
techniky. Workshopy jsou určeny velkým i malým návštěvníkům.

Pozvánka na výstavu

❚ Pohled do stálé expozice sochařské tvorby Jana Štursy. 

regionálního umění v konfrontaci s českým výtvarným uměním,“ přibližuje ředitel Josef
Chalupa. Horácká galerie tak
spravuje rozsáhlé pozůstalosti novoměstských rodáků – sochaře Josefa Štursy a Vincence Makovského, které přibližují autorské expozice. K vidění je také tvorba sochaře Josefa
Mařatky, Karla Pokorného, Jana Laudy, Julia Pelikána a dalších umělců ze sbírkového fondu galerie. Letos dojde k rozšíření expozice o díla Josefa Klimeše.

Umění není nuda. Děti
i dospělé o tom přesvědčí
průvodci galerie
Stálé programy pamatují na děti už od 4 let. „První návštěva galerie by měla být pro děti
zážitkem, ne nutnou povinností,“ myslí si ředitel Josef Chalupa. Děti a žáci se naučí rozpoznat rozdíly mezi realistickou
a abstraktní malbou a seznámí se s významnými malíři krajin. Jeden z programů je zaměřený na poznání života a tvorby

FOTO: MICHAL MRKOS

místního sochaře Jana Štursy
a také sochařské práce jako takové. Ke všem výstavám i expozicím, které galerie nabízí, je
možné si objednat komentovanou prohlídku. Délku prohlídky průvodci upraví podle časových možností návštěvníků. Pro
tvořivé zájemce je tu Ateliér HG.

Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje dle
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici:

úřednice/úředník
na úseku právní
agendy
odboru majetkového
s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava



EVA FRUHWIRTOVÁ

V dalším čísle představíme
Dětská centra v Kraji Vysočina.

požadujeme:
 v ysokoškolské vzdělání v magisterském studijním
programu nebo v bakalářském studijním programu
právního zaměření
 z ákladní orientaci v oblasti veřejné správy ČR
 z nalost fungování krajského zřízení, zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
 o rientaci v problematice majetkoprávních agend ve veřejné správě, katastru nemovitostí
 ř idičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu
řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených
pracovních činností

výhodou:
 z kušenosti v oblasti majetkové správy ve veřejné správě
nabízíme:
 p racovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek
 p ředpokládané zahájení pracovního poměru – únor 2019
 1 1. platovou třídu
 o dpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních
a mimořádných složek platu)

KŘÍŽOVKA O CENY
V rámci veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2019 v Brně si mohli návštěvníci prohlédnout v expozici Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov … (znění
tajenky). Byly to dva z mnoha kousků největší sbírky automobilů této známé značky, jejímž vlastníkem je Emil Příhoda. Ve své sbírce má stovku vozů. Celá jeho kolekce je dokonce třetím největším výběrem automobilů jediné značky. Nejstarší z vozů byl vyroben v roce 1908 a k nejnovějším modelům patří supersport R1 z roku 2012. Na výstavišti v Brně, v rámci veletrhu Regiontour, byl k vidění vůz prezidenta T. G. Masaryka a právě zmíněný supersport. Rozsáhlá sbírka byla v době veletrhu zaevidována do České databanky rekordů.

Výstava Vybraná výročí 2019,
která bude k vidění do poloviny
března, představuje celkem třicet
autorů, s jejichž jménem se v roce 2019 pojí významné jubileum.
Ať už jde o výročí nedožitých narozenin (Čeněk Dobiáš, Růžena
Magniová, Josef Špaček), nebo
o léta uplynulá od uzavření lidských a tvůrčích osudů (Rudolf
Hanych, Rostislav Magni).
Aktuální výstavy najdete
na webových stránkách galerie
www.horackagalerie.cz.

 z ajímavou práci v dobrém kolektivu spolupracovníků
 t rvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu
k zapracování

 v střícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
Plné znění podmínek výběrového řízení je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná místa. Přihlášku do výběrového řízení podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo
poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději 8. 2. 2019 do 12 hodin.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje dle
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici:

úřednice/úředník
na úseku správy realit
odboru majetkového
s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava

požadujeme:
 v ysokoškolské vzdělání v magisterském studijním
programu nebo v bakalářském studijním programu
stavebního oboru
 z ákladní orientaci v oblasti veřejné správy ČR
 z nalost fungování krajského zřízení, zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
 o rientaci v procesech přípravy a realizace investiční
výstavby, znalost obecně závazných předpisů z oblasti
stavebního práva
 k omunikativnost a dobrou schopnost jednat s partnery
 d obrou uživatelskou znalost běžného kancelářského
software
 ř idičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu
řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených
pracovních činností

výhodou:
 z kušenosti v oblasti přípravy a řízení staveb
nabízíme:
 p racovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek
 p ředpokládané zahájení pracovního poměru – únor 2019
 1 1. platovou třídu
 z ajímavou práci v dobrém kolektivu spolupracovníků
 t rvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu
k zapracování

 v střícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

Tajenku křížovky zasílejte do 18. února 2019 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenkyNKV@regvyd.cz. Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny. Znění tajenky z minulého čísla: Vánoční motoráček. Vylosovaní výherci:
Milan Rickl, Marta Gerthnerová, Pavel Krejčí. Blahopřejeme!
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících
s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

Plné znění podmínek výběrového řízení je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná místa. Přihlášku
do výběrového řízení podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz
nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava tak, aby ji vyhlašovatel
obdržel nejpozději 8. 2. 2019 do 12 hodin.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
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Ortopedické matrace
- vıće typů v rů zný ch cená ch
- atypické rozmě ry s př esnostı́ na 1cm
- na problé my se zá dy, klouby ...
- vý bě r z ně kolika tvrdostı́
- pro vyš šı́ zatıź̌enı́ nad 120 kg
- akč nı́ nabıd
́ ky (vý hodné ceny)
- prodej i na splá tky bez navý šenı́

Postele z masivu

MĚŘENÍ TERMOKAMEROU
BLOWERDOOR TESTY

Zimní strana s ovčí vlnou.

Prospekty včetně cen
zasíláme zdarma.
-jednolůžka, dvojlůžka, zvýšené, s úložným prostorem

- smrk, buk, borovice

- vý bě r v rů zný ch cenový ch
kategoriıćh
- moř enı́ dle nabıd
́ ky
- atypické rozmě ry na mıŕu

Prospekty ZDARMA (včetně cen)
objednávejte na telefonu

Zdravé spaní Fiala, Říčanská 7, Brno, 635 00

Tel. 603 195 520

www. ksstavebni.cz, ksstavebni@seznam.cz

RV1900070/01

603 783 247

Volejte nebo zašlete SMS s vaší adresou.

RV1802569/03

- soupravy oboustranné , jednostranné , v sypku
- deky, podlož ky, polš tá ř e, spacá ky, lanolin

Rozvoz po celé ČR.

RV1900091/01

Lůžkoviny z ovčí vlny

Hudební divadlo Karlín ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni uvádí

Obchodní zástupci
Novin Kraje Vysočina
19000156/04

OD
NA
LED 9
201

Havel Mouka

602 557 777
mouka@regvyd.cz

Jitka Parbusová

Přijmeme řidiče sk. C+E
na cisternovou přepravu

Pracovní náplň:
• údržba a obsluha vzduchotechnického
zařízení
• jednosměnný provoz
Požadujeme:
• SOU/SŠ vzdělání v technickém oboru
• výhodou vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5
(příp. § 6 pro samostatnou činnost)

STROJNÍK A ÚDRŽBÁŘ
CHLADÍRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Pracovní náplň:
• elektroúdržba na energocentrech

• dvousměnný nepřetržitý provoz nebo
jednosměnný provoz
Požadujeme:
• SOU/SŠ vzdělání v technickém oboru
• výhodou vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5
(příp. § 6 pro samostatnou činnost)

Regionální vydavatelství
(vydává Noviny Kraj Vysočina)
rozšiřuje svou působnost a hledá

ELEKTROMECHANIK STROJŮ
A ZAŘÍZENÍ - ELEKTRIKÁŘ
Pracovní náplň:
• elektroúdržba strojů a zařízení
• třísměnný provoz
Požadujeme:
• SOU/SŠ vzdělání v oboru elektrikář,
elektromechanik
• vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5 (§ 6 pro samostatnou činnost výhodou)
Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti
• odpovídají finanční ohodnocení, prémie
a odměny
• zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené,
příspěvek na penzijní připojištění, závodní
stravování, svačiny zdarma, příspěvek
na dopravu, zaměstnanecké balíčky, systém kafeterie – peníze na volný čas a zdraví zaměstnanců ve výši 6 000Kč/rok)

V případě zájmu zasílejte svůj strukturovaný životopis na e-mail:
personalni@ku.cz (tel.: +420 567 577 062, tel: +420 606 772 903),
případně je k dispozici dotazník na www.kosteleckeuzeniny.cz/
volna-pracovni-mista.html nebo na vrátnici naší firmy.

605 167 046
hadravova@regvyd.cz

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!

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

Designed by Kues / Freepik

Uzávěrka příštího čísla je 14. února 2019 a distribuce plánovaná od 25. února 2019. 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

RV1900001/01

ÚDRŽBA
VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ

Sťěpánka Hadravová

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!

RV1900116/01

Pracovní náplň:
• údržba a seřizování výrobních strojů
a technologií
• třísměnný provoz
Požadujeme:
• SOU technického směru (mechanik strojů,
zámečník, obráběč kovů, klempíř)

Nový vozový park, dobrý pracovní
kolektiv, nadprůměrný příjem,
sídlo společnosti v Dobroníně
tel: 773 699 312

605 405 799
tomaschova@regvyd.cz

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

Kostelecké uzeniny a.s. – výrobní potravinářská
společnost se sídlem v Kostelci u Jihlavy, hledá
vhodné kandidáty na pozice:

ÚDRŽBÁŘ STROJŮ
A ZAŘÍZENÍ

Zuzana Tomaschková

RV1900098/01

RV1900010/03

O P E R E T A
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.

777 174 407
parbusova@regvyd.cz

INZERCE
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BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!

Vyjímččččč ččččččč
ččččččččččččč

Vyberte si techniku, ekonomiku, cestovní
ruch, zdravotnictví nebo sociální práci.

ĎĎŘLĎPŠÍ ČVĎLŘĎĎ
Ď ĎĎĎĎ V ČČ

Zahraniční stáže, individuální přístup
i lepší uplatnění díky dlouhodobé praxi
během studia. To je VŠPJ.
Nyní bez přijímaček na většinu oborů.

Zázčmí ččhčpč a č5 kamčččých prčdčjčč pč cččč ČČ

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



Přijďte na Den otevřených dveří 30. ledna 2019

POJĎTE
S NÁMI PÉCT
Mzda po zaučení:
25 000 – 30 000 Kč
Směnnost: 1 směna ( 8 h)

s výučním listem
KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

– Moderní mlýn
– V oboru jedinečné pracovní podmínky
– Práce na vývoji nových produktů
– Jistá a stabilní práce
– Bohatý systém benefitů
– Komplexní zaučení je samozřejmostí
– Práce v menším kolektivu

s maturitním vysvědčením

Kontakt:
Tel:
E-mail:
Web:

Zdena Musilová
+420 773 788 834
zdenka.musilova@adelka.cz
www.adelka.cz

Náplní práce je obsluha a kontrola strojů při
zpracování obilovin, kontrola a podíl na technologickém
postupu mletí, sledování a naplňování kvality výrobků. Při snížené
jakosti zajištění příčin a zavádění nápravných opatření ve spolupráci
s laboratoří. Navrhování výrobních a technických opatření k dosažení
lepší produktivity a kvality výroby.
Jsme připraveni ušít náplň práce na míru Vašim konkrétním
schopnostem a znalostem. Zapojíme se do prohlubování Vaší
odbornosti a umožníme Vám postupný růst.
Pozice je vhodná pro zkušené osobnosti i pro absolventy SŠ –
vzdělání v potravinářském oboru je podmínkou.
Místem výkonu práce je Pelhřimov. Pomůžeme Vám
i se zajištěním bydlení.

RV1802562/01

www.sskola-trest.cz

RV1900154/01

PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

Tel.: 567 112 811, 608 196 484
michal.anton @ outlook.cz

;MÐO#3*-"4 5FÌPWTL  ;M¬O.BMFOPWJDFUFM

VEDOUCÍHO MLÝNA – odborného technologa výroby

Nabízíme obory:

VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ČERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

0TUSBWB1PSVCB#3*-"4 4QPKİ 0$WFEMFQPĠUZ OBQSPUJIBMF4BSF[B UFM

Máte potravinářské vzdělání, nejlépe v technologii a mlynárenství a máte chuť ho
smysluplně zúročit? Chcete být součástí týmu, který má nadšení pro top kvalitu?
A umíte si představit se třeba i přestěhovat proto, abyste rozvinul své znalosti a získal
prestižní postavení v naší společnosti? Možná hledáme právě Vás!

Střední odborná škola
a střední odborné
učiliště Třešť
ZAHRADNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
CUKRÁŘ, ŘEZNÍK UZENÁŘ
TRUHLÁŘ

#SOP#3*-"4 5SBĦPW UFM

RV1900064/01

Kontakty: VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava
email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz
facebook.com/vsp.jihlava

0MPNPVD#3*-"4 )PSO¬O NÚTU¬ 4BMNİWQBM D QBUSP UFM
RV1802508/01

i

PŘŘŘĎĎĎĎĎĎĎĎĎĎĎĎĎĎ
ĎĎČČČČČČČČČČĚĚĚĚĚ

RV1900082/03
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Uzávěrka příštího čísla je 14. února 2019 a distribuce plánovaná od 25. února 2019. 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
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Bábina pouť
na seznamu
tradiční lidové
kultury
Karmelská pouť ve farnosti
Heřmanov u Velké Bíteše nazývaná též jako Bábina pouť
je novou položkou krajského Seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury
Kraje Vysočina. Počátky pouti jsou spojené s živým snem
a zjevením Panny Marie, které měla porodní bába Julie Jenišová-Lundová z Heřmanova.
Psal se rok 1918. Od té doby se
pouť slaví okolo svátku Panny
Marie Karmelské 16. července tak, jak ji zaznamenali v dochovaných pramenech. V současné podobě se pouť skládá
z několika pevně daných úseků, kterým vévodí příprava
na slavnost včetně stavění máje, pěší průvod s nesením sochy od výchozí kapličky ve Vidoníně přes obce Radňoves,
Nová Ves do Heřmanova, mše
svatá a nechybí ani část věnovaná veselí. Karmelská pouť se
stává pro svůj původ a sto let
trvající tradici ojedinělým regionálním jevem. Obohatila
krajský seznam statků, kde se
nachází Běh o Barchan, Skřipácká muzika na Jihlavsku,
Betlémská cesta v Třešti, Historický morový průvod v Brtnici, Obchůzka královniček
na Velkobítešsku a Jihlavský
havířský průvod. EVA FRUHWIRTOVÁ

Kraj zaplatil náhrady
za škody způsobené
vydrou a bobrem
Bezmála dva a půl milionu korun vyplatil Kraj Vysočina
v roce 2018 jako náhradu škody způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů. Vyhověl všem přijatým 74 žádostem a na účty fyzickým osobám i rybářským společnostem
vyplatil nejvyšší částku za posledních pět let.
„V našem kraji řešíme především škody na rybách způsobené vydrou říční. Jeden případ se týkal zničeného trvalého
porostu bobrem evropským,“
přiblížil radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství Martin Hyský
(ČSSD).
Celkový přehled o počtu přijatých žádostí a výši vyplacených škod od roku 2003 najdete na webu Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, kde
je také vzor žádosti a návod,
jak při uplatnění náhrady škody postupovat.
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Vysočina Tourism na veletrhu
REGIONTOUR v Brně představila
rok Filmové Vysočiny

Rok 2019 je rokem Filmové Vysočiny. První den
Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu GO
a REGIONTOUR v Brně v polovině ledna téma
slavnostně na stánku Muzea rekordů a kuriozit
Pelhřimov s klapkou v ruce zahájili hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek a náměstkyně hejtmana
pro oblast cestovního ruchu Jana Fischerová.
„Vysočina se může pochlubit
krásnými místy, kde se natáčely

pohádky a řada českých i zahraničních filmů. To všechno

chceme návštěvníkům Vysočiny ukázat a pozvat je na výlet
po stopách filmu,“ nechala se
slyšet náměstkyně hejtmana Jana Fischerová (ODS).
Vysočina se na veletrzích GO
a REGIONTOUR v Brně prezentovala spolu s ostatními regiony v rámci expozice CzechTourism. „Tematicky jsme vydali novou brožuru Vysočina Filmová,

novinkou jsou také TOP atraktivity Vysočiny, Pivovary na Vysočině nebo brožura cyklovýletů a máme i profesionálně ztvárněný kalendář významných akcí na Vysočině pro rok 2019,“
vyjmenoval některé z novinek ředitel krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism Tomáš Čihák. Velkým lákadlem byl fotokoutek Vysočiny

Filmové, kde se návštěvníci fotili s buřinkou, filmovou klapkou
a hlavně u vysočinských památek UNESCO – v Třebíči, v Telči nebo na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Vlastní expozici bude mít Vysočina na mezinárodním veletrhu cestovního
ruchu Holiday World v Praze od
21. do 24. února.
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❚ Prezentaci Vysočiny ukazuje hejtmanovi Kraje Vysočina Jiřímu Běhounkovi ředitel VysoFOTO: 4X ARCHIV VYSOČINA TOURISM
čina Tourism Tomáš Čihák (vpravo).

❚ Hejtman Jiří Běhounek, náměstkyně Jana Fischerová a náměstek Pavel Franěk se fotili ve filmovém fotokoutku.

❚ Michaela Králová z Vysočina Tourism představuje letošní novinku – publikaci Vysočina
Filmová.

❚ Na stánku Vysočiny se prezentovala také destinační společnost Koruna Vysočiny,
která zve za atraktivitami regionu severozápadní a západní části Vysočiny. Nechyběla
ani dominanta UNESCO – Zelená hora (za nimi).

Hlasujte v anketě
Sportovec Kraje Vysočina

www.kr-vysocina.cz/sportovec

