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◾ V roce 2020 se začne s výstavbou nového Pavilonu dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení Nemocnice Pelhřimov
FOTO: VIZUALIZACE STAVBY
s předpokládanými výdaji ve výši 550 milionů korun. 

STRANA 8

Fotogalerie: Mladí
sportovci z Vysočiny na
zimní olympiádě
Cena hejtmana

◾ Ocenění pro vítěze.
FOTO: JAROSLAV LOSKOT


Do konce letošního ledna se
mohou firmy, obce, neziskové organizace i příspěvkové organizace hlásit do pátého ročníku regionální soutěže o Cenu hejtmana za
společenskou odpovědnost. Organizátoři vybízejí ty, kteří účast
ještě zvažují, aby se přihlásili prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách www.
kr-vysocina.cz/odpovednost.
„Smyslem soutěže je poukázat na organizace, kterým není
lhostejné téma společensky
odpovědného chování a dobrovolně se věnují sociálním
a ekologickým aspektům ve
svých činnostech,“ vysvětluje
ředitel krajského úřadu Zdeněk
Kadlec. Cenu hejtmana Kraje
Vysočina za společenskou odpovědnost získala v loňském
roce Zdravotnická záchranná
služba Kraje Vysočina i město
Třebíč. Mezi firmami bodovaly
B:TECH, Požární bezpečnost
a První brněnská strojírna Velká
Bíteš. Vyhlášení vítězů tohoto
ročníku se uskuteční na slavnostním společenském odpoledni v dubnu 2020.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Krajský rozpočet počítá
pro rok 2020 s investicemi
ve výši 870 milionů korun. Ty se projeví v dopravě, kultuře, ve zdravotnictví a v neposlední
řadě také ve školství nebo
sociální oblasti. Kraj
Vysočina je dlouhodobě
lídrem v investicích, což
potvrzuje i skutečnost,
že oproti loňsku krajské
investice letos vzrostou
o sto milionů korun.
Významné budou investice do dopravní infrastruktury.
„Peníze z EU mají pokrýt celou
řadu dopravních akcí, například
zahájení stavby jihovýchodního
obchvatu Jihlavy nebo Salačovy
Lhoty a pokračování obchvatů

Velkého Beranova a Nového Ve- plánované investice roku 2020
selí,“ informoval náměstek hejt- v oblasti kultury Martin Kukla.
mana pro oblast financí a majetku Martin Kukla (ANO 2011). Moderní krajské
Z krajského rozpočtu se plánu- zdravotnictví
jí rekonstrukce silnice
Velké investice čekají
II/408 z Jemnice na
letos i v následujících
hranici kraje nebo
letech krajské zdraí
letošn
votnictví. V NeII/354 z Petrovic
krajské
mocnici Jihlava
do obce Hlinné
=
v lednu začala
u Nového Města
e
investic
logisticky
náročná
na Moravě. Opra870 milionů rekonstrukce stravy se dočká i most
vovacího provozu
na II/602 u Dvorkorun
ců na hlavním tahu
za 300 milionů korun,
z Jihlavy do Pelhřimova.
potřebnými úpravami za
„Pokud jde o veřejné stavby, 230 milionů projde její rehabilipočítáme s dokončením Kraj- tační pavilon, v Třebíči se chystá
ské knihovny Vysočiny v Hav- přístavba a rekonstrukce operačlíčkově Brodě za 172 milionů ních sálů za přibližně 350 mikorun nebo s výstavbou návštěv- lionů korun a v Novém Městě na
nického centra hradu Kámen za Moravě bude kraj rekonstruovat
40 milionů korun,“ vyjmenovává vstupní pavilon nemocnice za

50 milionů. „Jednou z největších
investic do zdravotnictví, která
letos odstartuje, bude stavba pavilonu dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického
oddělení Nemocnice Pelhřimov
za plánovanou více než půl miliardu korun,“ doplňuje náměstek hejtmana, který má zdravotnictví na starosti, Vladimír Novotný (ČSSD).
V případě školství bude pro
Střední školu průmyslovou
a automobilní Jihlava vybudována svářecí škola. Na své
položení čeká základní kámen
u budoucího domova pro seniory v areálu nemocnice v Jihlavě.
Navíc pokračují stavby související s projekty transformace
ústavů sociální péče po celém
Kraji Vysočina.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Prvním miminkem na Vysočině je Veronika,
narodila se v jihlavské nemocnici
Prvenství, které si ponese po
celý život. Tak by se dalo popsat narození letošního prvního
miminka na Vysočině. Třicet tři
minut po půlnoci se v jihlavské
nemocnici mamince Zuzaně
a tatínkovi Matějovi narodila
dcera Veronika s mírami 4 140 g
a 52 cm. Dostali tak nejkrásnější
dárek do nového roku. Gratulovat přišel hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Malé Verunce
přinesl zlatý šperk se znamením
zvěrokruhu a rodičům předal šek
na deset tisíc korun. Šťastným
rodičům popřál, aby jejich první
miminko bylo zdravé a aby měli
při výchově hodně trpělivosti.
„Nový rok má začínat dobrými zprávami a šťastnými událostmi. Jsem velmi rád, že jsem
mohl navštívit prvního občánka
Vysočiny a jeho rodiče. Jsou to
chvíle, které nám připomínají,
že má smysl pracovat na tom,
aby se dalším generacím u nás
dobře žilo,“ míní hejtman Kraje

◾ Rodičům Zuzaně a Matějovi i malé Veronice přišel popřát hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
FOTO: KRAJ VYSOČINA


Vysočina Jiří Běhounek (nez. za
ČSSD).
V Novém Městě na Moravě
přišla na svět hodinu a šest minut po půlnoci Štěpánka a holčičí

trojku doplnila v pelhřimovské
nemocnici Františka, která se
narodila v 1:54. Poté přišli na
řadu kluci. V Havlíčkově Brodě
otevřel letošní statistiku v 8:25

Gabriel a v Třebíči v 19:46 David.
Hned druhý den letošního roku se
narodila dvojčata, a to jak v Havlíčkově Brodě, tak v Třebíči.
EVA FRUHWIRTOVÁ


Jedním z nejdiskutovanějších
regionálních témat je dlouhodobě doprava – ať už ta osobní v souvislosti s kvalitou,
údržbou a bezpečností silnic,
nebo veřejná v podobě autobusové a vlakové obslužnosti.
Pokud budu citovat ze statistik
roku 2019, pak Kraj Vysočina
a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny opravily více než
150 km krajských silnic II. a III.
tříd, zahájily stavby dvou klíčových obchvatů a opravily desítky mostů a mostků, celkem za
1,6 miliardy korun. Krajské pokladně s modernizací silniční
sítě pomáhají evropské dotace
i stát. Tolik část bilance, která
zajímá zejména řidiče. Obyvatelstvo využívající veřejnou autobusovou a vlakovou dopravu
od konce loňského roku jezdí
v systému Veřejné dopravy
Vysočiny, tedy v režimu, který
bude postupně slaďovat vlaky
a autobusy, v roce 2020 nabídne
jednotnou jízdenku a následně
přijde i elektronická možnost
nákupu jízdenky vč. elektronické platby. Systém Veřejné
dopravy Vysočiny je nový a zavádí do stávající podoby prvky
integrace. V roce 2019 Kraj
Vysočina dotoval železniční
a autobusovou dopravu částkou
zhruba 800 milionů korun. Je to
suma, kterou kraj posílá smluvním dopravcům, a dotuje tak
základní dopravní obslužnost.
Není to málo, pro porovnání
jde o podobnou částku, kterou
přerozděluje kraj mezi poskytovatele sociálních služeb. Vím,
že nyní vyvolám diskuzi, zda
je to hodně nebo málo... je to
částka, kterou si Kraj Vysočina
může dovolit uvolnit tak, aby
ostatní kapitoly nebyly ohroženy a aby bylo dosaženo jisté
„spravedlnosti“.
I přesto, že v roce 2020 je
na zajištění regionální dopravy
i opravy silnic vynaloženo více
peněz, což je zřejmé ze schváleného rozpočtu, jistě se objeví
názory, že je to stále málo. Ale
položme si spravedlivě otázku
– Kolik je dost?
Přeji Vám bohatý rok 2020,
klidný, spokojený a hlavně
bezpečný.
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Přehled lékařské pohotovostní služby
v krajských nemocnicích
Nemocnice Havlíčkův Brod
dospělí

děti a dorost

Pracovní dny

17:00–20:00

17:00–20:00

Víkendy a svátky

9:00–20:00

8:00–20:00

Kontakt

569 472 360

569 472 189

Ambulance LPS pro
dospělé v hlavní budově
(1. nadzemní podlaží
budova č. 2)

Ambulance LPS pro děti
a dorost, hlavní budova
(1. nadzemní podlaží
budova č. 2)

Místo

Nemocnice Jihlava
dospělí

děti a dorost

Pracovní dny

17:00–20:00

17:00–20:00

Víkendy a svátky

9:00–20:00

8:00–20:00

Kontakt

567 157 376

567 157 816

přízemí Pavilonu
urgentní a intenzivní
péče, urgentní příjem

přízemí příjmu B
– dětské odborné
ambulance

Místo

Nemocnice Nové Město na Moravě
dospělí

děti a dorost

Pracovní dny

15:00–20:00

15:00–20:00

Víkendy a svátky

9:00–20:00

8:00–20:00

Kontakt

566 801 850

566 801 670

pracovní dny: ambulance
dětského oddělení;
urgentní příjem
víkendy a svátky:
v pavilonu chirurgických
ambulance
bolesti
oborů
v dolní části areálu
(budova č. 14, přízemí)

Místo

Nemocnice Pelhřimov
dospělí, děti a dorost
Pracovní dny

17:00–20:00

Víkendy a svátky

8:00–20:00

Kontakt

565 355 397, 565 355 393
přízemí dětského oddělení při vstupu z ulice
Slovanského bratrství

Místo

Nemocnice Třebíč
dospělí

děti a dorost

Pracovní dny

17:00–20:00

17:00–20:00

Víkendy a svátky

9:00–20:00

8:00–20:00

Kontakt

568 809 341

568 809 462

budova C – přízemí
(ambulance č. 9)

budova M (3. podlaží)
ambulance dětského
oddělení

Místo

Mimo uvedenou dobu můžete využít nemocniční ambulance ústavní
pohotovostní služby.
Pokud se potýkáte se stavem vyžadujícím neodkladnou péči, pomůže
zdravotnická záchranná služba, volejte tísňovou linku 155.

Deváťáci mají před sebou
důležité rozhodnutí
Žáci devátých tříd základních škol se v těchto dnech intenzivně rozmýšlejí, kam zamíří
jejich kroky po letošních letních
prázdninách.
Do 1. března se totiž podávají
přihlášky do 1. kola přijímacího
řízení na střední školy do oborů,
kde není požadována talentová
zkouška. Uchazeči se mohou
hlásit na dvě střední školy nebo
na dva různé obory na jedné
škole.
Povinné jednotné zkoušky se
konají formou písemných testů
z českého jazyka a z matematiky. Každý může testy absolvovat
dvakrát, v prvním stanoveném

termínu ve škole uvedené na
přihlášce v prvním pořadí, ve
druhém stanoveném termínu
ve škole uvedené na přihlášce
ve druhém pořadí. Uchazeči se
do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek písemného testu. Jednotné testy
budou vyhodnoceny centrálně
Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány školám
nejpozději 28. dubna 2020.
Úspěšní uchazeči musí svůj
zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku do
deseti pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí o přijetí.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Jednotná zkouška
se koná ve dvou termínech:
1. termín:

14. dubna 2020

pro čtyřleté obory vzdělání,
včetně nástavbového studia

16. dubna 2020

pro obory šestiletých
a osmiletých gymnázií
2. termín:

15. dubna 2020
17. dubna 2020

pro čtyřleté obory vzdělání,
včetně nástavbového studia
pro obory šestiletých
a osmiletých gymnázií
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Klienti Domova Nové Syrovice
už žijí na nové adrese
Ve druhém lednovém
týdnu se klienti krajského
Domova Nové Syrovice
přestěhovali do nově zrekonstruovaných prostor
tamějšího zámku. Se
závěrem roku 2019 totiž
skončily všechny plánované i neočekávané opravy
památkově chráněného
objektu, které trvaly
zhruba dva roky a včetně
nového vybavení vyšly
na 80 milionů korun.
Všichni klienti s diagnózou
závislosti na alkoholu našli azyl
v náhradních prostorech v Želetavě. Aktuálně už využívají
opravené prostory domova na
zámku nedaleko Moravských
Budějovic. Původně byly v plánu opravy dosluhujících interiérů, nakonec se ale objevily problémy se statikou a zatékáním
do střechy, a tak se na objektu
postupně opravilo všechno, co
se dalo. Zámek má kompletně
novou střechu s povedenými replikami původních zámeckých
komínů. „Dochované zůstaly
například i malované trámy
z vrstvených konstrukcí, ty jsou
umístěny pod ložnicemi klientů
a citlivě a bezpečně skryty pod
novými podlahami. Vyměnily se výtahy, objekt má k dispozici pro vytápění nově dva

◾ Postupně se do krajského domova nastěhuje 78 obyvatel, o které se bude nadále starat padesátka zaměstFOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ
nanců – z toho jedenáct pracovníků v přímé péči a osm ergoterapeutů.

kondenzační kotle a disponuje
moderní záložní elektrocentrálou,“ popisuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
ekonomiky a majetku Martin
Kukla (ANO 2011).

Všech současných 75 klientů
má 22 nových ložnic i opravenou
jídelnu. Kuchařky si už vyzkoušely, jaké to je vařit v nové moderní kuchyni s nerezovým varným
centrem. „Naši klienti si budou

muset zvyknout především na
požární dveře, které jsou však nezbytně nutné pro zajištění jejich
bezpečnosti,“ doplňuje ředitelka
domova Veronika Doležalová.


Zapojte se, ať je
Čistá Vysočina

Hasiči mají na Vysočině zelenou
Kraj Vysočina podpořil loni
profesionální i dobrovolné hasiče z Vysočiny více než 27 miliony korun. Z krajského rozpočtu se spolufinancoval nákup
dopravních automobilů pro vybavení jednotek požární ochrany obcí, investice pro rozvoj
profesionálních jednotek, pořádání soutěží v požárním sportu,
práce s mládeží, ale také vypracování projektové dokumentace na stavbu nové výjezdové
stanice v Jihlavě. Letos mohou
hasiči dosáhnout ještě na vyšší
◾ Dotaci na pořízení dopravního automobilu na dovybavení jednotky
krajskou podporu.
„V roce 2020 počítáme pro využili i dobrovolní hasiči v Radňovsi na Žďársku.
FOTO: SDH RADŇOVES
profesionální i dobrovolné hasi- 
če s částkou 13,4 milionu korun
a pamatujeme na investiční
hře je 4,5 milionu korun na- s organizací Mistrovství České
víc určených na poříze- republiky hry Plamen dětí do
činnost, na rozvoj akceschopnosti i doní šesti kapacitních 15 let a dorostu Sdružení hasičů
vybavení jednotek
nádrží na pohonné Čech, Moravy a Slezska v po0
rok 202
požární ochrany
hmoty, které by se žárním sportu, které se bude
=
obcí. Další penívyužívaly v mi- konat na Vysočině,“ vysvětlil
u
ze mohou získat
mořádných situa- hejtman Kraje Vysočina Jiří Běn
13,4 milio
cích. Další peníze hounek (nez. za ČSSD).
profesionálové na
mohou hasiči zísOproti roku 2018 loňské
jaře, kdy se bude
kat z programů Fon- dotace pro obě složky hasičů
přerozdělovat zůstatek hospodaření z roku
du Vysočiny a některé narostly celkem o 4,3 miliony
2019,“ informoval náměstek
dotace míří přímo dobrovol- korun a navyšování krajské podhejtmana Kraje Vysočina pro ným hasičům. „Oproti loňské- pory bude pokračovat i v letošekonomiku a majetek Martin mu rozpočtu si přilepší o 300 ním roce.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
Kukla (ANO 2011) s tím, že ve tisíc korun, které pomůžou 

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Dobrovolníci se už po dvanácté pustí do jarního úklidu na
Vysočině. Ten se celokrajsky
uskuteční od 6. do 19. dubna.
Sběr probíhá především v okolí
silnic a na veřejných prostranstvích v obcích a městech. Svoz
u silnic I., II. a III. třídy mimo
obce zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Každoročně se zapojují nejen
jednotlivci, ale také neziskové
organizace a firmy. Chcete-li
přiložit ruku k dobrému dílu,
je zapotřebí se do konce února přihlásit na webu www.krvysocina.cz/cistavysocina.
„Děkuji všem, kteří se rozhodli
zapojit a pomohou nám uklidit
místa, kde žijeme,“ vzkazuje krajský radní Martin Hyský
(ČSSD), který má na starost
projekt Zdravý Kraj Vysočina.
Do úklidu se zapojuje každoročně přes dvacet dva tisíc
dobrovolníků, kteří přírodu zbavují desítek tun nepořádku.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Myslivce na Vysočině čeká jarní sčítání zvěře
Hned dvakrát v průběhu února se myslivci z Vysočiny vydají
sčítat zvěř. Za pomoci přímého
pozorování, kontroly stop a dalších znaků výskytu budou v lesích a na polích zjišťovat, kolik
se v přírodě Vysočiny pohybuje srnčí zvěře, prasat divokých
nebo například zajíců. V letošním roce připadají termíny na
1. a 29. února.
Povinnost pravidelného sčítání zvěře ukládá myslivcům
zákon o myslivosti. Podle zjištěných stavů zvěře myslivci
vypracují plán mysliveckého

hospodaření pro následující hospodářský rok. „Myslivci mají
dobrou znalost o počtu zvěře
v průběhu celého roku. Pravidelná kontrola početních stavů
zvěře je zárukou dobrého hospodaření v honitbách. Přehled o počtu jednotlivých druhů umožňuje
myslivcům přizpůsobit intenzitu
lovu tak, aby jejich počty odpovídaly zákonným limitům. Výsledky letošního sčítání zvěře
v jednotlivých honitbách a změny v počtech proti loňskému
roku budeme znát začátkem dubna,“ vysvětluje krajský radní pro

oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský (ČSSD).


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Výsledky
sčítání v roce 2019

◾ Myslivci mají přehled i o tom,
kolik se v přírodě Vysočiny vyskytuje hus velkých. FOTO: KRAJ VYSOČINA



srnčí zvěře

28 193

divokých prasat

2 854

zajíce polního

25 326

bažantů

6 413

kachen divokých

11 042
ZDROJ: KRAJ VYSOČINA

3|

BILANCOVÁNÍ ZASTUPITELŮ

LEDEN 2020

Bilance klubu ČSSD
Vladimír Novotný,
předseda zastupitelského klubu ČSSD

Rok 2020 završí dvacetiletou
existenci
Kraje
Vysočina. Jako jeden z mála mohu
hodnotit celé toto
období. Jsem předsedou našeho
klubu od začátku fungování kraje.
Jako členové zastupitelstva jsme
měli možnost pracovat se všemi

hejtmany Kraje Vysočina. I přes
rozdílnost názorů jsme se vždy
dokázali domluvit. Byli jsme tou
klidnou, věcnou a mnohdy velmi
pozitivní atmosférou tak trochu
jiní než ostatní zastupitelstva. Šlo
a jde nám právě o náš kraj a jeho
lidi. O dobré životní podmínky,
bezpečí, dopravní dostupnost,
zdraví, sociální zázemí, no prostě
o rozvoj kraje pro dobrý život lidí
z Vysočiny. Za 20 let se samozřejmě stalo mnoho věcí. Negativních

i pozitivních. Z reakcí našich občanů však převažují zejména pocity pozitivní. Asi jsme si nemysleli, že bude trvat dvacet let, než
si na naši Vysočinu zvykneme, ale
o to více nás těší, že se k ní hlásí
už i ti bývalí největší odpůrci. Ale
proč ne. Vždyť ten náš kraj, který
spojuje Čechy a Moravu, je krásný. A tak si i do budoucna zaslouží
samosprávu, která najde společnou řeč a bude pomáhat rozvoji
našeho kraje.

Rok 2019 byl pro Kraj Vysočina úspěšný
Milan Plodík,
předseda zastupitelského
klubu KSČM

Uplynulý rok
byl z hlediska
ekonomických
výsledků pro Kraj
Vysočina
opět
velmi úspěšný. Dá
se říci, že za posledních deset
let kraj hospodaří pravidelně se

stamilionovými přebytky, které
ve výčtu tvoří stabilní prostředí v jeho chodu, zejména pak
slouží ke kofinancování projektů v dopravě, zdravotnictví,
sociálních službách, školství
a dalších důležitých oblastech. Neznamená to však, že
by nebylo co vylepšovat, nebo
kde by kraj měl více zvažovat
vhodnost vynakládaných peněz. Příklady bychom mohli

hledat například při přidělování
dotací některým neziskovkám
nebo u některých VIP akcí, na
což jsem upozornil při projednávání rozpočtu pro rok 2020
na prosincovém jednání zastupitelstva kraje loňského roku.
Finanční polštář ve formě fondu strategických rezerv by měl
sloužit také, a to především
pro „horší časy“, které mohou
v brzké době nastat.

Co s tou dvacetiletou slečnou?
Jaromír Kalina,
předseda zastupitelského klubu
KDU-ČSL

Náš kraj si
právě v těchto
dnech připomíná 20 let svého
vzniku. Vysočina
je tedy slečnou
v nejlepších letech. Snad si ani
nezaslouží, aby byla posledním
krajem, který nemá integrovanou veřejnou dopravu (o ní
jsme v těchto novinách podrobněji psali nedávno) a kamenný

hospic. Bohužel ji také postihla ošklivá a rozsáhlá vada na
kráse, a tou je kůrovec. Proto
je nutné intenzivně podporovat majitele lesů, poskytovat
kompenzace za kalamitní dříví
a podpořit racionální výsadbu
nových sazenic. Žádná žena
nemá ráda vyschlou pleť, a proto je nutné Vysočině zajistit
dostatečnou kapacitu vodních
zdrojů. Prioritou by mělo být
propojení nádrží Švihov a Hubenov. Naší slečně také hrozí
finanční podvýživa v oblasti
personálního zajištění lékařské

péče, v provozních výdajích
nemocnic nebo ve výdajích na
sociální služby. Navíc se zpožďuje výstavba dalších kapacit
domovů pro seniory ve spolupráci se soukromým investorem. Pěkným dárkem pro naši
jubilující Vysočinu naopak
je zahájení obchvatů Velkého Beranova i Nového Veselí
a rozhodnutí kraje podílet se
na financování jihovýchodního
obchvatu Jihlavy, který by se
měl právě letos začít stavět. Do
dalších let přeji naší oslavenkyni vše dobré.

Jde nám o celou Vysočinu
Martin Kukla,
zastupitelský klub ANO 2011

Devítičlenný
klub ANO 2011
pracuje v Zastupitelstvu
Kraje
Vysočina první
volební období.
V roce 2019 se nám podařilo
prostřednictvím Komise pro
informatiku a Smart region prosadit další zavádění moderních
technologií, k chytrému svícení
v Nemocnici Pelhřimov přibyly
další SMART projekty využívání alternativních zdrojů energie,
např. na průmyslové škole ve

Žďáře nad Sázavou nebo v Třebíči, podporujeme i pravidelné
studijní cesty nadaných žáků
středních škol do zahraničí, postupnými kroky budeme prosazovat další tzv. smart řešení i na
půdě sídla Kraje Vysočina. Klub
ANO 2011 v roce 2019 dbal na
prosazování smysluplných investic, a to bez upřednostňování
konkrétních lokalit. Svou práci
pro kraj bereme vážně, svědčí
o tom i naše pravidelná účast na
všech jednáních krajského zastupitelstva. Stejně jako v roce
2019 chceme i v novém roce
pokračovat ve smysluplné podpoře řešení kůrovcové kalamity

a hospodaření nejen s pitnou vodou na území regionu. Za prioritu jsme si zvolili mimo jiného
rozvoj dopravní infrastruktury
nejen za pomoci evropských
dotací, vytváření podmínek
pro provozování moderního
zdravotnictví dostupného všem
a soustředit se chceme i na opatření zajišťující důstojné stárnutí,
rádi bychom navázali na úspěšné projekty v oblasti technického vzdělávání, které Vysočině
zbytek republiky závidí.
Chceme pro Vás i nadále rozvíjet kraj nabízející přirozeně
vysokou životní úroveň. Hezký
rok 2020.

Ochrana vody a lesů a otevřená mysl
Miloš Vystrčil,
předseda zastupiteského klubu ODS,
senátor

Dobrá a otevřená mysl je základem pohody
a předpokladem
naší úspěšné budoucnosti. Kdosi
prý dokonce řekl, že naše mysl
je jako padák, pokud není otevřená, je k ničemu.
Proto si do roku 2020 dovoluji popřát všem obyvatelům Vysočiny za členy zastupitelského klubu občanských

demokratů kromě zdraví a štěstí
také otevřenou mysl. Zároveň si
dovolím i poděkovat. To, že se
Vysočině daří, je především zásluha jejích obyvatel.
Vraťme se však zpět k otevřené mysli a naší budoucnosti.
Již roky předchozí a zejména
rok 2019 jasně ukázaly, že pokud chceme Vysočinu zachovat jako zásobárnu pitné vody
a zelených lesů, je před námi
mnoho práce. Osobně nevidím
pro rok 2020 a roky další důležitější úkol než pomoci obnově
lesů a zachování čistoty a dostatku zdrojů pitné vody. Pokud

chceme v této snaze uspět, budeme muset změnit způsob svého myšlení a některé priority
a stereotypy. Musíme účinně
pomoci majitelům lesů a lesním
hospodářům změnit druhovou
skladbu lesů, musíme zajistit
větší a důslednější péči o vodní
nádrže a další zdroje pitné vody.
Rok 2020 bude tedy pro nás
všechny i rokem, ve kterém
bychom měli zásadně podpořit
ochranu vody a našich lesů. Neděláme to totiž zdaleka jenom
pro sebe.
Krásný a úspěšný rok 2020
všem.

Vážení obyvatelé Kraje Vysočina
Lukáš Vlček,
předseda zastupitelského klubu
(STAN + SNK ED)

Dovolte, abych
za
zastupitelský
klub Starostové pro
Vysočinu, provedl
krátké
ohlédnutí za rokem 2019
a předeslal základní budoucí
vize. Osobně jsem velmi rád, že
se Kraji Vysočina daří realizovat

důležité infrastrukturní projekty –
především v oblasti dopravy. Kraj
Vysočina je finančně stabilní a má
i finanční rezervy (toto se bohužel
nedá říci o České republice jako
celku). Z pohledu konkurenceschopnosti se náš kraj posouvá
kupředu. Bohužel se dlouhodobě
potýkáme s omezováním a snižováním dostupnosti veřejných
služeb, převážně ve venkovských
regionech. Nedaří se nám udržet
mladou generaci, která odchází

do velkých měst. Modernizovat
Kraj Vysočina a zvyšovat jeho
prestiž pro mladou generaci je
podle mého názoru jedna z hlavních výzev, na kterých musíme
pracovat.
Rok 2020 bude také klíčový
z pohledu kůrovcové kalamity
a boje o budoucí podobu naší
krajiny.
S přáním pevného zdraví
a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Rok 2019 očima krajského hejtmana
MUDr. Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD),
hejtman Kraje Vysočina

Milí spoluobčané,
rok 2019 byl jedenáctým
rokem, kdy jsem měl možnost
sledovat a dílem také aktivně
ovlivňovat rozvoj Kraje Vysočina z pozice hejtmana. Mluvím
o kraji, který mám rád, považuji ho za svůj domov a hrdě se
k němu hlásím. Jsou události,
které přichází pravidelně, každoročně se na ně těším a lze je
zařadit mezi milé nové tradice: návštěva prvního krajského miminka a jeho maminky,
v roce 2019 se narodilo v krajské novoměstské nemocnici,
vyhlášení Vesnice roku Kraje
Vysočina, kterou se loni stal
činorodý Sobíňov, po dvanácté
Kraj Vysočina ocenil Nejvyšším oceněním osobnosti regionu
a pravidelným sportovním svátkem nejen pro Vysočinu jsou
biatlonové závody ve Vysočina
Areně Nové Město na Moravě.
A pak jsou události, které měly
souvislost pouze s rokem 2019
– odstartoval nový systém řízení
regionální dopravy Veřejná doprava Vysočiny, díky rozhodnutí krajského zastupitelstva jsme
mohli krajskou policii dovybavit dvěma speciálními vozy pro
kontrolu kamionové dopravy, už
čtyři krajské nemocnice využívají nejmodernější magnetické
rezonance, připomněli jsme si

třicet let od Sametové revoluce,
řada z nás přiložila ruku k díku
a zasadila nový les, Kraj Vysočina uzavřel historicky první
partnerství středních škol s partnery v regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny, ani jednou v roce
2019 nemusel zasednout kvůli
mimořádné události krajský
krizový štáb, skokově byla navýšena kapacita v pobytových
sociálních zařízeních, krajská
správa a údržba silnic má nového ředitele, otevřelo se krajské
Centrum tradiční lidové kultury
pod Muzeem Vysočiny Třebíč,
žádalo se o dotace na kotlíky,
opravilo se více než 150 km
krajských silnic, desítky mostů... Mírně vzrostlo číslo trvale
přihlášených obyvatel kraje,
koncem roku 2019 nás na Vysočině žilo 509 813 a průměrná
mzda loni vzrostla na Vysočině na 30 501 korun. Ale to už
píšu o věcech, které není vedení

Kraje Vysočina schopno ovlivnit, každodenně narážím na skutečnosti, které musíme v regionech strpět, nemůžeme o nich
samostatně rozhodnout – např.
nastavení financování veřejného
zdravotnictví, výběr mýta, neustálé přesouvání státní agendy
na kraje bez finanční kompenzace, plnění vládních slibů ... před
dvaceti lety, když kraje vznikaly byla každá drobnost, každý
pokrok, každá inovace hned
a hodně vidět. Teď s odstupem
času a zvyšující se náročností
a požadavky současné populace
vyžaduje pokrok více naší síly,
více plánování i peněz. A co nás
tedy v roce 2020 čeká? Otevření
nového sídla Krajské knihovny
Vysočiny v Havlíčkově Brodě,
zahájení stavby jihovýchodního
obchvatu Jihlavy a také krajské
volby.
Přeji Vám krásný a klidný rok
2020, hlavně zdraví a pohodu.

Kultura a památková péče
Jana Fischerová (ODS),
náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast kultury, památkové péče,
cestovního ruchu a mezinárodních
vztahů

Největší událostí roku 2019 v kultuře a památkové
péči na Vysočině
bylo jistě kompletní zpřístupnění
nových expozic hradu Roštejn
a zároveň dokončení další etapy jeho generální rekonstrukce.
Roštejn patří spolu s hradem Kámen, který se dočká potřebných
stavebních úprav návštěvnického

zázemí částečně již letos, k nejvyhledávanějším turistickým cílům
spravovaným Krajem Vysočina.
Jen samotný Roštejn v loňském
roce navštívilo více než 38 tisíc
lidí. Jeho interiéry i exteriéry jsou
atraktivní oblíbenou kulisou nových i tradičních kulturních aktivit. Radost přinesla i jediná profesionální divadelní scéna v kraji
– Horácké divadlo Jihlava, jeho
představení zhlédlo více než 65
tisíc diváků. Osm milionů korun
jsme poslali do regionu na rozvoj
cykloturistiky a cyklodopravy,
více než 17,5 milionu korun jsme
rozdělili mezi majitele kulturních
památek. Tato finanční pomoc je

v našich krásných městech vidět,
v částce jsou započítány i peníze
pro historické stavby v památkových rezervacích a zónách
a podpora pro města s památkami
UNESCO. Téměř dva miliony
korun pomohly loni regionální
kultuře a prostřednictvím nového
webu krajské destinační agentury
Vysočina Tourism se veřejnost
dozvěděla, že Vysočina bude
„hrát“ v nových pohádkách Čertí brko nebo Princezna zakletá
v čase. Pyšní můžeme být i na
nové krajské Centrum tradiční lidové kultury, které sídlí v bývalé
zemědělské usedlosti v Třebíči.
Krásný rok 2020.

Regionální rozvoj
Pavel Pacal (STAN + SNK ED),
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast regionálního rozvoje

Máme za sebou
první rok fungování nové dotační
politiky Kraje Vysočina. Nově jsou
veškeré pravidelné
dotační tituly vyhlašovány prostřednictvím Fondu Vysočiny,
mají jednotný charakter výzev,
stejné formuláře. Za změnami
stála snaha vedení kraje co nejvíce zpřehlednit celý systém poskytování dotací pro žadatele. Ti
už začátkem nového roku získali

souhrnnou informaci o změně
jak prostřednictvím seminářů, tak
nového webu fondu. Připravená
částka k rozdělení v roce 2019
byla 293 milionů korun, kterou
v průběhu roku posílilo 68 milionů korun určených na podporu
hospodaření v lesích z důvodu
zmírnění kůrovcové kalamity.
Letos je alokace 292 milionů
korun, kdy se navíc opět předpokládá posílení o minimálně
30 milionů na hospodaření v lesích. V říjnu 2019 vyhlásil Kraj
Vysočina zatím poslední výzvu
na Kotlíkové dotace, aktuálně
jsme připraveni rozdělit 240 milionů, o dalších 94 milionů korun

jsme ještě koncem roku požádali,
pomůžeme tak v této poslední
výzvě v programovacím období
2014–2020 pravděpodobně více
než 3,3 tisícům žadatelů. Radost
nám v roce 2019 udělal zájem
veřejnosti o akci Čistá Vysočina,
kdy se do jarního úklidu našeho
regionu zapojilo přes 24 tisíc
dobrovolníků. Sebrali 100 tun
odpadu. K roku 2019 patří i soutěž o titul Vesnice roku, který
v krajském kole získala obec Sobíňov na Havlíčkobrodsku. Jednalo se o 25. ročník soutěže, proto jsme vydali publikaci, která
představuje všechny dosavadní
vítěze z území Kraje Vysočina.

Sociální služby
Pavel Franěk (ANO 2011),
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast sociálních věcí

Rok 2019 se
v oblasti sociálních
služeb pro Kraj
Vysočina nesl ve
znamení zkvalitňování, modernizace a rozšiřování kapacit, přinesl
221 nových lůžek v Havlíčkově
Brodě, Pacově, Telči a Třebíči.
Intenzivně pokračovala transformace ústavní péče pro osoby se
zdravotním postižením. Na šesti místech v kraji byly zahájeny
stavby komunitních domácností

pro 70 klientů, v Třešti bylo dokončeno bydlení pro 12 klientů
s denním stacionářem. Celkem
bylo v transformaci proinvestováno 93 milionů korun.
V sociálních službách pracuje
téměř 3 950 zaměstnanců, kteří
zajišťují přímou pomoc pro zhruba
18 tisíc klientů s velkým přesahem
i pro několikanásobný počet jejich
rodinných příslušníků. Postupné
navyšování platů sociálních pracovníků, ke kterému v posledních
letech dochází, vede ke stabilizaci a snížení fluktuace a promítá
se zároveň do zkvalitňování péče
o klienty. Kromě rozpočtovaných
138 milionů korun na sociální

služby kraj přidal ještě dalších 45
milionů korun z rezervy.
Úspěšně byl s podporou ve
výši 18 milionů korun rozvíjen
projekt v oblasti paliativní péče,
který umožňuje nevyléčitelně
nemocným strávit závěr života
v domácím prostředí mezi svými blízkými a s potřebnou péčí
odborníků. Jako první kraj v republice jsme začali intenzivně
řešit otázku sociálně zdravotního pomezí, díky čemuž dochází k postupnému propojování
a zvyšování efektivity poskytování služeb v těchto dvou oblastech. Přeji hodně zdraví a pohody v novém roce.
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Školství
Jana Fialová (ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu

S téměř sedmi
miliardami korun
patřila
kapitola
školství jednoznačně k těm nejvyšším
v rozpočtu Kraje
Vysočina roku 2019. Tvoří ji převážně příspěvky státu na fungování regionálního školství a peníze
na platy tisíců učitelů a nepedagogických pracovníků. V průběhu roku jsme je rozdělili mezi 498
právnických osob vykonávajících

činnost škol a školských zařízení
se sídlem na Vysočině. Jen namátkou zmíním vybrané položky,
které loni tvořily kapitolu krajského rozpočtu v kolonce školství
– 11 milionů korun pro obce na
zabezpečení výuky pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami a provozování sportovních
aktivit na školních sportovištích,
4 miliony korun na soutěžní přehlídky, ENERSOL, 3 miliony korun na podporu vybraných oborů
formou motivačních stipendií,
1,5 milionu korun na spolupráci
s partnerskými regiony včetně
zajištění výuky cizích jazyků

rodilým mluvčím. Svůj bilanční
prostor chci věnovat i neúplnému,
ale zajímavému výčtu, respektive
připomenutí aktivit, které krajské školy zajišťovaly nebo se
jich týkaly: v březnu historicky
první předání ocenění titulů Učitel Kraje Vysočina, v září to byla
Zetor Show v Novém Městě na
Moravě, v listopadu kulinářská
supersoutěž Trophée Mille Česká
republika...
Děkuji všem kolegům a kolegyním na školách v Kraji Vysočina za práci, kterou v roce 2019
odvedli, a přeji jim úspěšný rok
2020.

Finance a majetek
Martin Kukla (ANO 2011),
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast ekonomiky a majetku

S hospodařením
Kraje
Vysočina
v roce 2019 jsem
spokojen. Ještě před
definitivním „uzavřením“ loňského
účetnictví je zřejmé, že kraj v roce
2019 hospodařil s přebytkem.
Svědčí o tom stav prostředků na
běžných účtech kraje ve výši 804
milionů korun, který však bude
muset být očištěn o závazky a další povinné platby. Vedle toho 1 513
milionů korun vykazuje Fond strategických rezerv, tedy účet, který
slouží zejména k předfinancování a spolufinancování úspěšných

projektů podpořených Evropskou
unií, které realizuje kraj nebo jím
zřizované příspěvkové organizace. Snažíme se v době hospodářského růstu připravovat krajské
finance na tzv. horší časy. K pozitivním účetním číslům v případě
krajského hospodaření pomohla
v roce 2019 nízká nezaměstnanost, progresivní vládní opatření,
vyšší výběr daní, ze kterých kraj
získal vyšší částky, než původně
plánoval, pomohla i rozpočtová
kázeň krajského úřadu a důsledné
dodržování efektivity a účelnosti
vynakládaných prostředků v rámci jednotlivých krajských kapitol.
Pokud jde o krajské investice, pak
téměř miliarda korun je znát na
stavu všech pěti krajských nemocnic, na našich krajských školách

a obrovský kus práce jsme udělali
v oblasti transformace sociálních
pobytových služeb, více než miliardou korun jsme pomohli krajským silnicím, vedle už zažitého
tempa oprav letos přibyly mezi
dopravní stavby i obchvaty, v příštím roce budou patřit obchvaty
ke klíčovým dopravním prioritám Kraje Vysočina. Stejně jako
loni budeme v roce 2020 myslet
na finanční pomoc složkám Integrovaného záchranného systému,
pošleme peníze jihlavské ZOO na
vybudování zimní expozice ptactva a navíc pomůžeme některým
městům s financováním obnovy
nebo budování sportovišť. Velice
mě těší, že současné řízení krajských financí pozitivně hodnotí
i krajská opozice.

Zdravotnictví
Vladimír Novotný (ČSSD),
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast zdravotnictví, analýzy a podpory
řízení

Většina z nás
se snaží bilancovat
neustále. Klademe si nějaké cíle,
analyzujeme a vyhodnocujeme, zda
se nám to povedlo a zda jsme se
někam posunuli. Bilancování resortů, které mám na starosti, se
již stalo tradicí. Určitě je ještě
několik projektů, které se nestihly dokončit. Něco se nepovedlo,
tak jak jsme si představovali, ale
většina investic je hotova nebo
připravena k další realizaci. Investice do zdravotnictví se neustále

zvyšují. V minulých letech to bylo
více než 3,6 miliard korun. Jen
za loňský rok více než 523 milionů korun. Především díky stavbám v Nemocnici Nové Město
na Moravě – dětské oddělení,
Nemocnici Jihlava – dokončení
rekonstrukce interního pavilonu,
Nemocnici Třebíč – dokončení
pavilonu chirurgických oborů. Pro
příští rok připravujeme investice
celkem v hodnotě 444 milionů
korun. Z nich mezi ty nejdůležitější patří investice do výstavby
nového pavilonu s obory gynekologie a porodnice, dětským oddělením a neurologií v Nemocnici
Pelhřimov, výstavba operačních
sálů v Nemocnici Třebíč, rekonstrukce vstupního pavilonu v Nemocnici Nové Město na Moravě,

rekonstrukce stravovacího provozu v Nemocnici Jihlava. Asi bychom do bilance mohli zahrnout
ještě mnoho dalších pozitivních
změn v našich nemocnicích. Co
nás ale stále trápí, je nedostatek
zdravotnického personálu. Jen na
náborových příspěvcích se už vyplatilo téměř 10 milionů korun.
Podpora mediků nás stála 1,35 milionu korun. A protože nám na fungování zdravotnictví v kraji záleží, tak podporujeme i vzdělávání
praktických lékařů nebo hledání
nových stomatologů. Věřím, že se
nám v tomto krásně kulatém roce
2020 podaří naše nemocnice stabilizovat, a tak přeji našim zdravotníkům hodně sil, méně stresu, štěstí
a zdraví, tak aby se bez problémů
mohli postarat o naše občany.

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

Během
roku
2019 se na vzhledu
našeho regionu podepsala stupňující
se kůrovcová kalamita. Poprvé v historii kraje přistoupila krajská samospráva k rozdělení rekordních
dotací ve výši 100 milionů korun
z rozpočtu kraje vlastníkům lesů.
Peníze mají celoplošně do budoucna pomoci se zalesňováním
a výchovou mladých porostů nebo
se zřizováním takzvaných oplocenek ze dřeva nebo drátěného pletiva. V novém roce bychom rádi

v pomoci vlastníkům lesů dále
pokračovali. Významnou pozornost jsme v roce 2019 věnovali
podpoře opatření, která například
zajišťují i zadržování vody v krajině – formou managementových
opatření na přírodních památkách
a v dalších chráněných lokalitách.
Po intervencích hejtmana Kraje
Vysočina u ministra zemědělství
jsme dosáhli rozběhnutí pilotního
projektu, který se týká šetrnějšího zemědělského hospodaření
v ochranných pásmech vodárenské nádrže Švihov. Například
tradiční pěstitelé brambor mohou
v následujících letech čekat adresnou podporu, která jim pomůže překlenout dobu produktového
výpadku zapříčiněného změnou

způsobu pěstování plodin. Kraj
i nadále podporuje výrobce regionálních potravin a produktů,
pomáhá je pravidelně prezentovat na celonárodních výstavách,
stejně tomu bylo i v roce 2019
na Zemi živitelce v Českých
Budějovicích nebo na krajských
Dožínkách v Jihlavě. Velká pochvala patří obcím a veřejnosti,
kterým se daří zvyšovat podíl
tříděných odpadů, Vysočina tak
stále patří k nejzodpovědnějším krajům. Na závěr zmíním
i pokračovaní Informačního
systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV), jedná se
o unikátní projekt zaměřený na
monitorování kvality ovzduší na
Vysočině.

Chraňme naše ovzduší
Možná vás někdy zarazil pohled z okna v topné sezóně, kdy
kouř nad komínem domů má tmavou, hustou barvu. Je velice těžké
určit, zda se topí správně nebo ne,
není ani lehké kohokoli přinutit,
aby v topeništi topil jen správným
a ekologickým materiálem. Obtěžování kouřem a zápachem se stává častým tématem stížností občanů v celém našem kraji. Možná
někteří ani nevědí, že spalování

ostatních látek včetně mnoha
druhů odpadů je v rozporu se zákonem. Odpady jsou v domácích
topeništích spalovány nedokonale při relativně nízkých teplotách
s nedostatečným přísunem kyslíku. To vede k unikání nepříjemně
páchnoucích a jedovatých zplodin
z komínů rodinných domů přímo
do našeho životního prostředí.
Měli bychom se naučit si
naše životní prostředí chránit

a zamyslet se nad způsobem vytápění svých domovů. Brát ohled
především na naše nejmenší, na
ty, kteří nejvíce doplácejí svým
zdravím na naše jednání, na naše
děti. Proto spalujme jen to, co do
kamen a kotlů patří. Odpady odkládejme jen na místa k tomu určená. Mějme naši Vysočinu rádi.

Ludmila Řezníčková (ANO 2011),


zastupitelka Kraje Vysočina
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Začátkem ledna se v Jihlavě
zúčastnili starostové a zástupci
mikroregionů, škol i neziskových
organizací konference Dotační
politika Kraje Vysočina pro rok
2020. „Představili jsme všech čtyřicet jedna dotačních programů,
které Kraj Vysočina pro letošní
rok vypsal. Přímo na místě využili

zájemci konzultace ke svým projektovým záměrům,“ popsal náměstek hejtmana pro regionální
rozvoj Pavel Pacal (STAN + SNK
ED). Mezi programy se opět po
dvou letech vrací Edice Vysočiny
2020 a Infrastruktura cestovního ruchu 2020. Zcela nově mají
možnost obce žádat peníze na

vybavení stomatologických ambulancí. Celková částka ve Fondu
Vysočiny čítá pro letošní rok 290
milionů korun. „Dalších třicet
milionů korun půjde na řešení
následků sucha a kůrovcové kalamity, a to z Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina,“ doplnil
EVA FRUHWIRTOVÁ
Pavel Pacal. 

Přehled programů Fondu Vysočiny 2020
Podávání
žádostí: 1.–8.
4. 2020

Infrastruktura
cestovního
ruchu 2020

1 500 000 Kč

program na podporu zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního
ruchu (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Zuzana
Vondráková, tel.: 564 602 353, vondrakova.z@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 1.–29.
2. 2020

UNESCO 2020

1 500 000 Kč

program na podporu měst s památkami UNESCO (odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava
Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 15. 1.
–15. 2. 2020

Památky 2020

14 500 000 Kč

program na podporu obnovy kulturních památek a zpracování
předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava
Panáčková, tel.: 546 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 15.–31.
1. 2020

Postupové
přehlídky
v kultuře 2020

350 000 Kč

program na podporu pořádání krajských postupových přehlídek
a národních přehlídek v oblasti neprofesionálních uměleckých
aktivit (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Bc. Iva
Strnadová, tel.: 567 602 260, strnadova.i@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 2.–13.
3. 2020

Cyklodoprava
a cykloturistika
2020

9 000 000 Kč

program na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Petr
Stejskal, tel.: 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 1.–29.
2. 2020

Turistická
informační
centra 2020

2 000 000 Kč

program na podporu činnosti turistických informačních center
v Kraji Vysočina (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Ing. Zuzana Vondráková, tel.: 564 602 353, vondrakova.z@kr vysocina.
cz; Bc. Veronika Švarcová, tel: 564 602 355, Svarcova.V2@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 13. 1.
– 3. 2. 2020

Stavby ve vodním
hospodářství
2020

70 000 000 Kč

program na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné
vody a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a 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: 15. 1.
– 15. 2. 2020

Odpady
a ekologická
výchova 2020

2 500 000 Kč

program na podporu předcházení vzniku odpadů, recyklaci odpadů
a ekologickou výchovu (odbor životního prostředí a zemědělství,
Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz;
Ing. Iveta Křivánková, tel.: 564 602 520, krivankova.i@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 20. 1.
– 7. 5. 2020

Místní Agenda
21 a Zdraví
2020 v Kraji
Vysočina 2020

2 800 000 Kč

program na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje
(odbor regionálního rozvoje, Mgr. Gabriela Šmikmátorová,
tel.: 564 602 586, smikmatorova.g@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 1. 2.
– 26. 6. 2020

Obnova venkova
Vysočiny 2020

89 000 000 Kč

program na podporu venkovských obcí a sídel v obnově
jejich majetku (odbor regionálního rozvoje, Mgr. Dušan
Vichr, tel.: 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz; Luděk
Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 13.–30.
1. 2020

Prevence
kriminality 2020

1 000 000 Kč

program na podporu specifických programů prevence kriminality
(odbor sekretariátu hejtmana, Mgr. Andrea Pohanová, tel.: 564
602 164, mob.: 724 650 109, pohanova.a@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 13.–24.
1. 2020

Sportujeme
a volný čas 2020

4 500 000 Kč

program na podporu dlouhodobé a pravidelné sportovní a volnočasové
činnosti dětí a mládeže (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Milan
Kastner, tel.: 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz; Kateřina
Němcová, tel.: 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz; Ing. Karolina
Smetanová, tel.: 564 602 942, smetanova.k@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 13.–24.
1. 2020

Krajská centra
talentované
mládeže 2020

8 000 000 Kč

program na podporu provozu Krajských center talentované
mládeže (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Milan
Kastner, tel.: 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 1.–14.
2. 2020

Celoroční aktivity
handicapovaných
2020

500 000 Kč

program na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových
aktivit handicapovaných (odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Jana
Čermáková, tel.: 564 602 939, cermakova.j@kr-vysocina.cz;
Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 13. 1.
– 31. 10. 2020

Postupové
soutěže
a přehlídky pro
děti a mládež
2020

500 000 Kč

program na podporu pořádání krajských a vyšších kol postupových
soutěží a přehlídek (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Karolina
Smetanová, tel.: 564 602 942, smetanova.k@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 13.–24.
1. 2020

Sportoviště 2020

3 000 000 Kč

program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných
zařízení na území Kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu,
Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz;
Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 13. 1.
– 31. 10. 2020

Účast na
mistroství Evropy
a světa 2020

900 000 Kč

program na podporu účasti na mistrovství Evropy a světa ve
sportovních disciplínách (odbor školství, mládeže a sportu,
Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 13. 1.
– 31. 10. 2020

Pořádání
mistrovství ČR,
Evropy, světa
a světového
poháru 2020

600 000 Kč

program na podporu pořádání vrcholných soutěží ve sportovních
disciplínách (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Zdeněk
Beneš, tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 1.–15.
2. 2020

Učební pomůcky
ZUŠ 2020

1 000 000 Kč

program na podporu pořizování a opravu učebních pomůcek základních
uměleckých škol (odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Zdeňka
Hloušková, tel.: 564 602 950, hlouskova.z@kr-vysocina.cz; Mgr. Hana
Koudelová, tel.: 564 602 949, koudelova.h@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 13.–24.
1. 2020

Provozování
domácí hospicové
péče 2020

15 000 000 Kč

program na podporu provozování domácí hospicové
a paliativní péče (odbor sociálních věcí, Bc. Monika Havelková,
tel.: 564 602 843, havelkova.m@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 13.–24.
1. 2020

Specifická
primární prevence
rizikového
chování ve
školách 2020

3 500 000 Kč

program na podporu programů specifické primární prevence rizikového
chování ve školách v roce 2020 (odbor sociálních věcí, Bc. Monika
Havelková, tel.: 564 602 843, havelkova.m@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 13.–24.
1. 2020

Svoz klientů
do denních
stacionářů
a center denních
služeb 2020

2 000 000 Kč

program na podporu provozních nákladů vzniklých při
svozu klientů (odbor sociálních věcí, Mgr. Petr Švanda,
tel.: 564 602 834, svanda.p@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 13.–24.
1. 2020

Dobrovolnictví
2020

3 100 000 Kč

program na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví
a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné
osoby v Kraji Vysočina (odbor sociálních věcí, Mgr. Monika
Beranová, tel.: 564 602 845, beranova.m@kr-vysocina.cz)

Podávání
žádostí: 13. 1.
–31. 10. 2020

Podpora zajištění
stomatologické
péče 2020

1 500 000 Kč

program na podporu zajištění dostupnosti zubní péče pro
obyvatele Kraje Vysočina (odbor zdravotnictví, Bc. David
Talpa, tel.: 564 602 461, talpa.d@kr-vysocina.cz)

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace k dotačním programům Kraje Vysočina včetně
formuláře žádosti najdete na internetových stránkách www.fondvysociny.cz.
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…

VOŠ a SOŠ
Bystřice nad Pernštejnem
Vyšší odborná škola
a Střední odborná škola
Bystřice nad Pernštejnem poskytuje
vzdělání v maturitních
a učňovských oborech
a také na vyšší odborné
škole dvě stě padesáti
studentům. Výuku zajišťuje padesát pedagogů.
Díky dobrému umístění
v centru města mají studenti ideální dopravní napojení na hromadnou dopravu, autobus i vlak.
V rozsáhlém areálu se nachází
jídelna, domov mládeže, dílny
pro svářeče a také park, ovocná
zahrada a multifunkční hřiště
s umělým povrchem a osvětlením. K praktické výuce využívají
nejen školní dílny, ale také pracoviště partnerských firem. Díky
tomu získávají studenti reálné
zkušenosti a mohou se lépe připravit na své budoucí povolání.
„Snažíme se rozvíjet spolupráci s těmito firmami s cílem
přizpůsobit získávané znalosti
a dovednosti našich absolventů
jejich požadavkům,“ přibližuje
ředitel školy Miroslav Novák.
V hodnocení projektu Střední
roku 2018/2019 se škola umístila
na prvním místě v Kraji Vysočina. Z pohledu studentů a absolventů tak patří k top středním
školám v České republice.

◾ Pro zájemce o studium i veřejnost pořádá škola třikrát do roka den
FOTO: ARCHIV ŠKOLY
otevřených dveří.

Zemědělství vyučují
téměř 120 let

Oblasti zemědělské výuky se
v Bystřici nad Pernštejnem věnují od počátku minulého století.
Zpočátku to byla pouze zimní
hospodářská škola, později se
rozšířila na čtyřletý obor s maturitou a přibyl školní statek.
Tehdejší školní budova ze 60. let
patřila k nejmodernějším v celé
Evropě, dnes je památkově chráněna. „Od roku 2002 probíhala
v bystřickém odborném školství
rozsáhlá reorganizace a škola se
postupně transformovala do současné podoby odborné zemědělsko-technické školy,“ popisuje
ředitel Miroslav Novák.
Technické tříleté učební obory
Automechanik, Opravář zemědělských strojů, Strojní mechanik,

Farmář-farmářka a Hutník-slévač
připravují absolventy k získání
středního vzdělání s výučním listem. Součástí učňovského vzdělávání jsou také obory Kuchařské
práce a Zámečnické práce ve
stavebnictví určené pro žáky se
specifickými vzdělávacími potřebami. Maturitou jsou zakončeny
dva obory – Cestovní ruch a Agropodnikání. Právě obor cestovního ruchu je nejmladší, vznikl před
šestnácti lety jako reakce na velkou poptávku o studium turismu
a cestovního ruchu.

Kraj Vysočina slaví
dvacáté výročí svého vzniku

turnaje ve volejbalu a basketbalu, na mezinárodní úrovni
organizují atletický víceboj
družstev O putovní pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem. Studentka cestovního
ruchu Natálie Šudomová zazářila vloni v netradičním sportu
– v ledovém lezení na rychlost.
Na Mistrovství České republiky
ve Víru obsadila bronzovou pozici. Díky projektu Učíme se ze
života pro život získala škola troje moderní virtuální brýle. Studenti tak mají příležitost seznámit se s technologií virtuální
reality.
A také exkurze patří do školního života. Učitelé organizují
návštěvy odborných zemědělských výstav, jako je Techagro,
Polní den Nabočany, Strojírenský veletrh nebo Mezinárodní
den českého strakatého skotu.
Závěrečné ročníky se těší na studentský bál, kterým se symbolicky loučí s léty strávenými se
spolužáky.
Informace o škole najdete na
webu www.szesby.cz.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Pozvánka na
66. zemědělský ples,
který se koná v sobotu
1. února od 20:00 hodin
v Kulturním domě
v Bystřici nad Pernštejnem.

Mimoškolní život studentů
je velmi bohatý

Bystřická škola klade důraz
na volnočasové aktivity, považuje je za součást vzdělávání
a výchovy. Pravidelně pořádá

Rok 2020 bude na Vysočině ve znamení sklářství
Sklářství má na Vysočině
dlouhou tradici, a právě proto se stane ústředním tématem
v oblasti cestovního ruchu pro
letošní rok. V následujících dvanácti měsících představí sklářští mistři svou práci, zájemci
budou moci navštívit sklářské
hutě, jarmarky zaměřené na
výrobky ze skla a navíc se dozvědí zajímavosti z historie i ze
současné produkce. Celoroční
program obsahuje také odborná sympozia, výstavy a dny

otevřených dveří v zapojených
sklárnách. Projekt má pod patronátem krajská příspěvková
organizace Vysočina Tourism.
Ucelenou přehlídku skláren,
výtvarníků i sklářských škol
doplněnou o prezentace skleněného šperku umělců z Vysočiny
umístí organizátoři od poloviny dubna do jihlavského Cityparku. Od druhé poloviny května
budou v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě k vidění sklářské výrobky velkých skláren i tradiční

výroba skláren malých. Na hradě v Ledči nad Sázavou vzniká nová interaktivní expozice
Sklářství na Vysočině. Návštěvníkům se otevře začátkem června. Také říjnové Dny otevřených ateliérů budou letos tematicky věnované sklu. Do Vysočiny sklářské se zapojují sklářské
firmy, hutě, střední umělecké
školy i soukromé osoby vlastnící
kulturní památky na Vysočině.
„Velice se těším na 6. června
do Světlé nad Sázavou. Zde se

uskuteční Sympozium broušení
skla a Den otevřených dveří ve
společnosti Bohemia Machine.
Na zámku bude Zámecký sklářský den, kde můžete navštívit
sklářský jarmark, výtvarné dílny,
v zámeckém parku bude doprovodný program s gastrofestivalem,“ prozrazuje náměstkyně
hejtmana pro oblast cestovního
ruchu Jana Fischerová (ODS).
Více informací na stránkách
www.vysocina.eu/temata.


Historická fotografie z ustavujícího krajského zastupitelstva, které se
uskutečnilo 20. prosince 2000 na Okresním úřadě Jihlava. Na snímku Roman Křivánek a Miloš Vystrčil, v pozadí František Dohnal.  FOTO: KRAJ VYSOČINA

◾

Začátkem ledna 2020 tomu
bylo přesně 20 let od chvíle,
kdy vznikl samostatný Jihlavský kraj. Proto jsme pro čtenáře
Novin Kraj Vysočina připravili
malý seriál, který přiblíží významné milníky uplynulých
dvaceti let.

Vznik Jihlavského
kraje a jeho znaku

Samostatný Jihlavský kraj
vznikl 1. ledna roku 2000. Už
v roce 2001 se z Jihlavského
kraje stala Vysočina a od roku
2011 je oficiálním názvem Kraj
Vysočina. První volby do nově
ustavovaného zastupitelstva připadly na 12. listopad 2000. Kraj
se skládá z pěti původních okresů Havlíčkova Brodu, Jihlavy,
Pelhřimova, Třebíče a Žďáru nad
Sázavou a jeho specifikem je jeho
poloha na území Čech i Moravy.
V roce vzniku bylo na Vysočině 729 obcí. V roce 2004 přešlo
25 obcí na vlastní žádost pod
správu Jihomoravského kraje.
Krajské zastupitelstvo schválilo
20. listopadu 2001 znak ve tvaru

◾ Znak Kraje Vysočina schválený

v roce 2001.

čtverečného štítu: v 1. modrém
poli stříbro-červeně šachovaná,
zlatě korunovaná orlice se zlatou zbrojí, ve 2. stříbrném poli
červený ježek, ve 3. stříbrném
poli červené jeřabiny na zelené
svěšené větvi o dvou listech, ve
4. červeném poli stříbrný, zlatě
korunovaný lev se zlatou zbrojí.
Jeřabiny, které do znaku navrhl Miloslav Daněk z Pacova, si
v rámci veřejné ankety zvolili
sami občané.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

EVA FRUHWIRTOVÁ

KŘÍŽOVKA O CENY

RECEPT

Jihlavská zoologická zahrada se od loňského prosince chlubí novými obyvateli. Ve zcela nově vybudované expozici za 600 tisíc korun, na kterou přispěl
i Kraj Vysočina, se zabydlelo (znění v tajence). Samec se dvěma samičkami přišel z britských ostrovů, ve své domovině na Filipínách patří k téměř vyhubenému druhu a je kriticky ohrožený. Odhaduje se, že za třicet let bude žít pouze v zoologických zahradách.

Novoroční polévka
z červené čočky
Ctíte tradice a připravujete
doma na Nový rok čočku, aby se
vás držely peníze? Pokud vás už
klasická čočka na kyselo omrzela,
přinášíme tip, jak si připravit čočku
jinak, třeba v chutné polévce.
A rozhodně nemusíte čekat do
příštího roku, vyzkoušejte si ji co
nejdříve, ať víte, jestli může být tou
správnou (nejen) novoroční volbou.

Suroviny:

◾ cibule
◾ 2 stroužky česneku
◾ 2 mrkve
◾ 5 brambor
◾ 150 g červené čočky
◾ olej
◾ lžička mletého římského kmínu
◾ 2 lžičky mleté sladké papriky
◾ litr vody
◾ pepř, sůl, půl citronu a hrst hladkolisté petrželky

Tajenku křížovky zasílejte do 13. 2. 2020 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenky.NKV@regvyd.cz.
Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny. Znění tajenky z minulého čísla: Masarykova
Vylosovaní výherci: Miroslava Hanzalová, Pelhřimov; Petr Trávníček, Žďár nad Sázavou; Ilona Pěchová, Žirovnice
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.

Nejprve si nakrájíme cibuli, rozmělníme česnek, brambory
a mrkev očistíme a nakrájíme na kostičky. Na oleji zpěníme cibuli, přidáme česnek, mrkev a brambory a pár minut opékáme. Poté
přisypeme propláchnutou čočku a vše zaprášíme kořením. Dalších
pár minut restujeme, dokud koření nezačne vonět. Pak vše zalijeme vodou a vaříme alespoň 15 minut, aby byly brambory a mrkev
měkké. Nakonec osolíme, přilijeme citrónovou šťávu a ozdobíme
petrželkou. Dobrou chuť v novém roce!


MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Darováním krevní plazmy můžete zachraňovat životy

Stát se dárcem krevní plazmy není složité. „Aby byla splněna legislativní stránka
věci, musí se jednat o člověka ve věku 18
až 60 let a musí být zdravý. To je na našich lékařích, aby určili, kdo je vhodným
dárcem. V první řadě jde o bezpečnost
dárce, dále se provádí virologické testování, aby lék, který je vyráběn z krevní
plazmy, byl bezpečný i pro příjemce.
Dárce by měl být před odběrem odpočatý, dostatečně napitý a vhodně najezený.
Jedná se proces přibližně na 45 minut,
s výjimkou prvního odběru, kdy se dělá
v rámci bezpečnosti více testování. Takže
první odběr může trvat hodinu a půl až
dvě hodiny. Obecně platí, že každý zdravý plnoletý člověk může být dárcem.“

peněžní náhradu, kterou mohou dárci
přispět i svému klubu tím, že si třeba
koupí vstupenku a půjdou na hokej, aniž
by tím zatěžovali rodinný rozpočet,“ nastínil možnosti podpory Dukly jednatel
Očenášek. Tomu přišel v jednu chvíli při
tiskové konferenci na mysl slogan: „Daruj krevní plazmu, zachraň lidský život,
ceď krev pro svůj tým – Duklu Jihlava.“
Tak co, půjdete darovat a budete zachraňovat životy s hokejisty HC Dukla Jihlava?
Pokud jste se rozhodli jít také darovat
krevní plazmu, můžete v Jihlavě na Masarykově náměstí 1196/40, vchod z ulice
Židovská. Otevřeno mají od pondělí
do pátku od 7:00 – 19:00 hodin. Pokud
nestíháte přes týden, můžete darovat
jednou za 14 dní v sobotu od od 7:00 ho-

RV2000101/01

„Za každý úspěšný odběr získává dárce

www.zoojihlava.cz

6.2.2020

din do 13:00 hodin. Objednat se můžete
online na www.caraplasma.cz.
Odměna za úspěšný odběr je 600 Kč
a bezproblémový dárce může chodit na
odběry jednou za 14 dnů. Navíc, pokud
stihnete přijít v období od 2.1.-31.3.2020
na odběr 4x, po čtvrtém úspěšném odběru v tomto období dostanete náhradu
1 000 Kč, místo standardních 600 Kč.
Děkujeme, že s námi pomáháte.

RV1901243/01

Dárce by tedy měl být odpočatý, mohou
být dárci i hráči, kteří jsou v závodním
procesu? „U hráčů jde jen o to najít
vhodnou dobu k darování. U nich je
jistota, že když jsou vrcholovými sportovci, jsou i zdraví. Počítám s tím, že se
do dárcovství zapojíme jako klub, mluvil
jsem také s některými fanoušky, kteří
by měli zájem, a co mám informace, tak
někteří už jsou dárci. Stále ve spolupráci
s firmou Cara Plasma vidím nadstavbu,
která může pomoci rovněž dalším lidem.
Rádi bychom do spolupráce zapojili i další naše partnery a jejich zaměstnance,“
dodal Bedřich Ščerban.

RV2000102/01

Pomáhat chce i HC Dukla Jihlava
a jeho fanoušci
Na tiskové konferenci 8.1.2020 společnosti Cara Plasma s.r.o. a HC Dukla Jihlava uzavřely důležité partnerství. „Jsem
rád, že se nám daří rozšiřovat portfolio
partnerů, s potěšením musím konstatovat, že se naše rodina rozrostla o dalšího
člena. V tomto případě vidím přidanou
hodnotu i v tom, že to nebude spolupráce dvou firem, které si navzájem
pomůžou k lepším výsledkům a lepšímu
zviditelnění na trhu, ale že naše spolupráce bude prospěšná i dalším lidem.
Zde jde o něco, co je hodně potřebné
ve zdravotnictví a bude to pomáhat
velkému množství lidí, a to je na tom to
nejcennější. Takže nejenom spolupráce
dvou firem, ale i humanitární pomoc,
která je potřebná. Jak čas běží, stále se
více ukazuje, že je potřeba ve zdravotnictví stále více takových věcí,“ sdělil jednatel Dukly Bedřich Ščerban.

„Krédem firmy Cara Plasma je motto:
Pomáhat je lidské. Snažíme se zapojit
v rámci lokality, ve které působíme, do
každodenního dění. Tady v Jihlavě je
Dukla Jihlava de facto jako jeden z nejsilnějších klubů historie, tak nám přišlo zajímavé klub podporovat.“ uvedl jednatel
firmy Cara Plasma Rostislav Očenášek.

RV1902308/01

V předminulém čísle jsme se dozvěděli,
že každý zdravý člověk ve věku 18 až
60 let, s váhou mezi 50 až 130 kg může
zachraňovat životy lidem, pro které jsou
léky z krevní plazmy životně důležité.

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:

Havel MOUKA

Vít VRBICKÝ

V ZEMI GAYALA – INDIE, BARMA aneb PUTOVÁNÍ ZA LOVCI LEBEK

V krajině zvané Nagaland žijí poslední lovci lebek, kteří ještě v 60. letech minulého století zdobili svá
obydlí trofejemi z krvavých bojů mezi klany. Jak vypadají bojovníci dnes a proč byl lov lebek v minulosti tak
důležitý? Co znamená tetování ve tváři? Odkud se bere opium, které je nedílnou součástí života místních
mladíků? V další části se přesuneme do indické Arunachalpradeshe za kmenem Apatani. Ženy zdobí
ratanové talířky v nose a tetování v obličeji. Vesnice jsou z velké většiny stále animistické a šamanismus má
zde stále silnou pozici. Jakou nám věští budoucnost? A nesmíme zapomenout ani na barmskou oblast Chin,
kde stále probíhají rituální obětování gajalů, tanec nožů a šamanistické ozdravné rituály. S cestovatelem
Davidem Švejnohou navštívíme svět, o kterém jsme si mysleli, že už neexistuje…

v infocentru

u hlavní pokladny zoo
Studenti
SUPŠ Jihlava-Helenín
a Zoo Jihlava Vás zvou na výstavu
fotografií zvířecí stravy. Na fotografiích studenti
předkládají detailní pohled na zvířecí potravu,
často v takovém měřítku, že divák objekt autorova zájmu nepoznává a musí jej hledat. Snímky
bourají zažitou představu o vzhledu konkrétních objektů (ovoce, zelenina…) a předkládají
jiné pojetí obrazové reality.

13.
29.

www.planetalidi.cz

Po skončení přednášky můžete využít
možnost procházky s průvodcem k výběhu PANDY ČERVENÉ
Klubový večer probíhá ve vzdělávacím centru PodpoVRCH, které je součástí Zoo Jihlava. Vchod do
centra je u hlavního vstupu zoo. K účasti na Klubovém večeru není potřeba vstupenka do zoo. Začátek
programu je vždy v 17.00. Předpokládaná délka přednášky je cca 90 minut. Vstupné, které se v
hotovosti platí na místě, je 40 Kč. Na tento program není potřeba žádná rezervace. Účastníci mohou
bezplatně využít parkoviště.
Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
Březinovy sady 5642/10, Jihlava
+420 567 573 730, info@zoojihlava.cz
www.zoojihlava.cz

602 557 777
mouka@regvyd.cz

603 786 170
vrbicky@regvyd.cz

RV1902298/01

výstavu naleznete

Uzávěrka příštího čísla je 13. února 2020 a distribuce plánovaná od 24. února 2020. 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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Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
✓ Sociální činnost
✓ Ekonomika a podnikání
2 leté nástavbové studium:
✓ Podnikání (stačí mít výuční list)
2 leté zkrácené studium:
✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
Výuka probíhá 1 víkend do měsíce

 702 076 909, 724 268 963

Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:
› studium pro asistenta pedagoga
› studium pedagogiky volného času
› studium pedagogiky
- učitel odborných předmětů
- učitel praktického vyučování
- učitel odborného výcviku
- učitel uměleckých odborných předmětů
- učitel jazykových škol
Webové stránky:
www.sspobratan.cz
E-mail: sekretariat@sspobratan.cz

www.stredniskola.com

DENNÍ STUDIUM
MATURITNÍ OBORY:

UČEBNÍ OBORY:

Informační technologie

Reprodukční grafik

Informatika ve ekonomice

Kuchař - Číšník

Obchodník

Cestovní ruch
Reklama
Informační technologie
RV1901631/01

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

Prodavač
Mechanik digitálních sítí

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Pedagogika pro asistenta ve školství
Sociální činnost
Obchodník
Podnikání

Řekněte A N O na celý život!
NEJVĚTŠÍ SORTIMENT PRSTENŮ ONLINE I NA PRODEJNĚ

W W. B R I L A S .C Z

KONTAKT:
info@stredniskola.com
+420 775 154 160

https://www.facebook.com/ssicrhu/
SŠ informatiky a cestovního ruchu v Humpolci

RV1901742/01

BRILAS Brno-Bohunice - Traťová 653/3
BRILAS Brno-Žabovřesky - Sochorova 1

KO M P L E T N Í N A B Í D K A P R S T E N Ů N A
RV1902246/01

BRILAS Jihlava - Srázná 4837/19 (1. patro)

RV1901684/09

P ROD E J NA B R I LAS J E N KOUSEK OD VÁS!

Uzávěrka příštího čísla je 13. února 2020 a distribuce plánovaná od 24. února 2020. 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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Život může zachránit
aplikace Záchranka
Od roku 2016 funguje v Česku mobilní aplikace Záchranka.
Vznikla ve spolupráci uživatelů
a záchranářů a slouží k rychlému
kontaktování Zdravotnické záchranné služby ČR, Horské služby ČR a Vodní záchranné služby
ČČK. Může vám zachránit život.
Aplikace má tři základní
funkce. Alarm představuje pomoc na správném místě. Jednoduchým přidržením nouzového
tlačítka kontaktujete linku 155.
Současně záchranářům odešlete
vaši přesnou polohu a pomoc je
okamžitě na cestě. Prostřednictvím Lokátoru za pomoci GPS
polohy zjistíte, kde se nacházíte
a co je kolem vás. Najde vám
nejbližší automatizovaný externí defibrilátor /AED/, lékařskou, zubní nebo lékárenskou
pohotovost. První pomoc, resp.
interaktivní návod v aplikaci vás
provede nejdůležitějšími kroky
jednoduchou a intuitivní formou.
Aplikace Záchranka po stisknutí nouzového tlačítka vytáčí
155 a zároveň odesílá záchranářům nouzovou zprávu s vaší polohou a dalšími informacemi. Až
telefonické spojení zajistí výjezd
posádky záchranářů.
Záchranka vám bude fungovat na mobilních telefonech se
systémy Android, Apple a Windows Mobile. Stačí si ji stáhnout
dle systému na Google Play
nebo iOS. Jakmile ji spustíte,
bude chtít zadat vaše jméno,
příjmení a telefonní číslo. Poté

◾ Aplikaci má v mobilu přes 1,1 milionu uživatelů, kteří ji využili ve
více než 40 tisících případech.

Atraktivity Vysočiny na veletrhu
cestovního ruchu Regiontour v Brně

◾ Turistické téma roku 2020 – Vysočinu sklářskou představila Vysočina
Tourism na brněnském veletrhu. Nejen náměstka hejtmana Vladimíra Novotného (vpravo) lákaly nové tiskoviny – Vysočina sklářská a Kalendář akcí
FOTO: 2X KRAJ VYSOČINA
na Vysočině pro rok 2020. 

◾ Vysočina byla na veletrhu naprosto nepřehlédnutelná. Prezentovala se
totiž bezmála osm metrů vysokou, pohyblivou loutkou rytíře. Dívku na
dlani loutky po představení vystřídal červený point Vysočina. Loutka je
k vidění v expozici Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov.

Mladí sportovci z Vysočiny se představili na zimní olympiádě
dětí a mládeže v Karlovarském kraji

vám přijde SMS s potvrzovacím
kódem, který zadáte, aby se číslo ověřilo. Navíc můžete vyplnit
údaje o zdravotním stavu nebo
kontakty na vaše blízké. Testovací režim umožňuje vyzkoušet
si volání 155 nanečisto. Stačí
v levém horním rohu zmáčknout
ikonu „Zapnout testovací režim“
a odsouhlasit „OK“.
Výukovou verzi, jak s aplikací
pracovat, co všechno umí, a odpovědi na další časté otázky najdete na www.zachrankaapp.cz.
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MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

◾ Čtvrtý lednový týden byl ve znamení Her IX. zimní olympiády dětí
a mládeže 2020, kterých se účastnila stovka mladých sportovních nadějí z Vysočiny. Na fotce si užívá vítězství zlatý snowboardista z paralelního obřího slalomu Tomáš Tůma, který úspěšně reprezentoval náš
kraj.

psycholožka/ psycholog

Borovice z Vysočiny v soutěži Evropský strom roku

odboru sociálních věcí
s místem výkonu práce Psychocentrum – manželská a rodinná
poradna Kraje Vysočina Pod Příkopem 4, Jihlava
Kontaktní osoba: Jana Činčárová,
tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu
jednooborové psychologie nebo dvouoborové psychologie
• znalost fungování krajského zřízení, zákona č. 129/2000 Sb.
• logické a tvůrčí myšlení, smysl pro týmovou práci
• samostatnost a organizační schopnosti
• komunikativnost a schopnost jednat s lidmi
• odolnost vůči stresu
• vysoké pracovní nasazení a schopnost samostatného řešení problémů
• uživatelská dovednost používat výpočetní techniku (elektronická pošta, textový
editor MS Word, tabulkový editor MS Excel)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové
vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností
výhodou:
• orientace v oblasti náhradní rodinné péče
• zkušenosti v psychodiagnostice
nabízíme:
• perspektivní pozici a zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2022
• zahájení pracovního poměru od března 2020
• plný pracovní úvazek, 12. platovou třídu,
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek
platu
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro absolventy
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do
10. 2. 2020 do 12:00 hodin. Plné znění personální inzerce je dostupné na webu
www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny,
e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

◾ Vysočinský hokejista Tomáš Šantora si v prvním utkání proti Zlínskému kraji připsal hned dva góly, stejně úspěšný byl co se týče gólů
i Kevin Coufal. Vysočina vyhrála první zápas skupiny B proti Zlínskému kraji 6:3.
FOTO: 2X KRAJ VYSOČINA


Královna zatopeného údolí.
Tak by se také dal nazvat strom
roku 2019. Stala se jím Chudobínská borovice, která roste
na skalnatém výběžku levého
břehu Vírské přehrady. Tato
vítězka českého Stromu roku
tak postupuje do finále o titul
Evropský strom roku 2020.
Anketa odstartuje se začátkem
února a potrvá do posledního
únorového dne, v té době má
šanci získat vaše hlasy, a to na
www.treeoftheyear.org/vote.
Své jméno nese borovice
po zatopené obci Chudobín,
která musela ustoupit výstavbě
vodní nádrže. „Pamatuje“ toho
opravdu hodně, její odhadované stáří je 350 let.


EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Chudobínská borovice na břehu Vírské přehrady se nachází v ochranném pásmu vodárenské nádrže a je k ní
FOTO: MAREK OLBRZYMEK, ARCHIV SOUTĚŽE
přísný zákaz vstupu.

Hlasujte v anketě
Sportovec Kraje Vysočina
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