
PROLETÍ 100LETÍ nadchlo celou Vysočinu 
Velkolepé oslavy 100. výročí vzniku ČSR

Téměř půlroční projekt celokrajských oslav 100. 
výročí založení vzniku Československa skon-
čil velkolepou projekcí v polovině září v Jihlavě. 
Centrum krajského města hostilo rozmanitý odpo-
lední program plný dobrého jídla a dobových 
atrakcí let minulých. Nechyběla historická min-
covna, přehlídka automobilů našich pradědečků 
nebo fotokoutek 100letí.

Večer, po vystoupení Ond-
řeje Havelky a jeho Melody 
Makers, nastala dechberou-
cí originální podívaná Pro-
letí 100letí v režii Petra Pí-
ši. Do Jihlavy po několika 
měsících doputovalo všech 
pět částí koruny krajského 
stromu, které ozdobily dě-
ti z jednotlivých okresních 
měst   otisky svých dlaní. Zá-
stupci měst i hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek při-
nesli vlastní poselství budou-
cím generacím. „Vždy, když 
jsme byli soudržní, dařilo se 

nám dostat ze složitých si-
tuací. Proto buďme soudrž-
ní, jako je soudržná Vysoči-
na, která vznikla neobvyklým 
způsobem ze tří různých čás-
tí, a přesto se jí daří fungovat 
pospolu,“ nechal se slyšet Ji-
ří Běhounek (nez. za ČSSD). 

Nejočekávanější část progra-
mu odstartovala až po setmě-
ní. Tisíce  lidí zažily neopako-
vatelnou atmosféru uplynulých 
sta let. „Oslavovali jsme sym-
bolem, s dětmi, s muzikanty, 
tanečníky, s netradičními ak-
robaty, oslavovali jsme tím, že 

jsme ukázali, že na radnici ne-
vládl vždy jen demokratický 
duch, oslavovali jsme dárkem, 
s lidmi, s dobrým jídlem a pi-
tím,“ popsal nepopsatelné Pe-
tr Píša – dramaturg velkolepé-
ho večera. Na Facebooku Kraje 

Vysočina @vysocinakraj na-
jdete video z živého přeno-
su a na webu krajských novin  
www.novinykrajevysocina.cz 
video z oslav. Na straně 8 pak 
velkou fotogalerii. 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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ÚVODNÍ SLOVO

Zdeněk Kadlec,  
ředitel Krajského úřadu  
Kraje Vysočina

Vážení čtenáři!
Rád využívám příležitosti, kte-
rá vyplývá z omezení politic-
ké prezentace v době předvo-
lební kampaně, abych vás in-
formoval o našem úřadu. Kro-
mě politických orgánů kraje, 
kterými jsou hejtman, rada kra-
je (do určité míry analogie vlá-
dy pro krajskou úroveň) a zastu-
pitelstvo kraje (analogie parla-
mentu), existuje krajský úřad ja-
ko orgán krajské administrativy.

Krajský úřad má dvě základ-
ní poslání.

V rovině samostatné působ-
nosti kraje, tedy samosprávy, 
úřad vykonává rozhodnutí po-
litických volených orgánů a pro 
jejich rozhodování jim poskytu-
je všestranný servis. Jde tedy ta-
ké o přípravu podkladů a o na-
vrhování řešení otázek spadají-
cích do výkonu krajské samo-
správy. V této oblasti je krajský 
úřad odpovědným, resp. pod-
řízeným zastupitelstvu, radě 
a hejtmanovi. Kraj je v této části 
vázán pouze obecně závaznými 
právními předpisy, nikoliv roz-
hodováním výkonné moci státu.

V rovině přenesené působ-
nosti krajský úřad vykonává 
v zastoupení státu takové správ-
ní činnosti, které mu byly při-
souzeny zákonem. V oblasti vý-
konu státní správy se krajský 
úřad řídí nejen zákony, ale musí 
respektovat i rozhodnutí vlády 
a jednotlivých ústředních orgá-
nů (zejména ministerstev). Ty-
picky se jedná o správní řízení, 
kdy vystupuje nejčastěji v pozi-
ci odvolacího (druhoinstanční-
ho) orgánu. Volené orgány kraje 
nemohou do takového rozhodo-
vání zasahovat. Pravomoc nesou 
oprávněné úřední osoby s od-
bornou způsobilostí, k zajištění 
práv účastníků pak slouží řádné 
a mimořádné opravné prostřed-
ky (odvolací řízení, soudní pře-
zkum rozhodnutí).

Veřejná správa je službou ob-
čanům a také právnickým oso-
bám. My úředníci jsme tu pro 
vás a snažíme se řešit všech-
ny otázky nejen s plnou profe-
sionalitou, ale také se vstřícnos-
tí, ochotou, otevřeností. Pros-
tě chceme být dobrou službou. 
Na druhé straně působíme v ro-
vině orgánu veřejné moci, musí-
me tedy dodržovat právo a někdy 
jej i vymáhat. Konat můžeme jen 
na základě zákonného zmocnění. 
Z toho všeho je zřejmé, že není 
vždy možné vyhovět všem poža-
davkům a přáním a nelze se vy-
hnout ani sporům, nepříjemným 
jednáním a rozhodnutím.

Naším závazkem vůči veřej-
nosti je trvalé úsilí o profesio-
nální výkon svěřených činnos-
tí. Budeme se i nadále snažit bu-
dovat vztahy respektu a vzájem-
né důvěry.

❚  Významným symbolem celokrajských oslav byl speciální objekt, chcete-li stroj času nebo také osmička, kterou roztáčeli akrobati.   FOTO: 2X JAROSLAV LOSKOT

video na  
novinykrajevysocina.cz
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Děti, studenti 
i senioři jezdí od září 
po Vysočině levněji

Od 1. září platí na Vysoči-
ně nový ceník veřejné auto-
busové a vlakové dopravy. 
Do jízdného se totiž promí-
tají slevy, které nařídila vlá-
da. Výrazně levnější cestová-
ní teď mají děti do 18 let, stu-
denti do 26 let a senioři nad 
65 let, kteří využívají 75% 
slevu ze standardní ceny jízd-
ného.

„Kraj Vysočina uzavřel se 
všemi linkovými autobusový-
mi smluvními dopravci, kteří 
na naši objednávku dopravu 
do škol a do zaměstnání za-
jišťují, dodatky ke smlouvám 
a všech 22 dopravců promítá 
slevy do svého jízdného,“ in-
formoval radní Kraje Vysoči-
na pro oblast dopravy Jan Hy-
liš (ČSSD).

Každá ze skupin, kte-
rá může nově využívat slevu 
na jízdném, se podle pravidel 
prokazuje doklady, vyjma dětí 
od 6 do 15 let. Cestující od 15 
do 18 let se prokazují iden-
tifikačním osobním dokla-
dem s fotografií, žákovským 
průkazem nebo průkazem 
ISIC, který předkládají i stu-
denti do 26 let. Identifikač-
ní osobní doklad s fotogra-
fií pak k uplatnění slevy po-
slouží cestujícím starším 65 
let. Po zavedení integrova-
né Veřejné dopravy Vysoči-
ny bude možné využít prů-
kaz IDS – integrovaných ve-
řejných služeb v dopravě. 
Detailní pravidla prokázá-
ní nároku na poskytnutí sle-
vy najdete na krajském webu  
www.kr-vysocina.cz.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

    

 

 
Vysaďme strom – oslavme smysluplně 100. výročí republiky 

a vytvořme společně nový český rekord! 
Kraj Vysočina se může zapsat do České knihy rekordů jako region, v němž se v průběhu deseti dnů vysadilo nejvíc národních stromů. 

Připojte se i vy! 
Celý projekt je příspěvkem našeho kraje k oslavám 100. výročí vzniku samostatné republiky. 

Hromadné sázení lip na Vysočině proběhne v období 

od 19. do 28. října 2018. 

Připojit se může každý, kdo má zájem připomenout si významné jubileum naší státnosti, vyjádřit sepětí s předky a udělat něco 
smysluplného – vysadit strom, který bude ozdobou krajiny ještě za mnoho let. Slavnostním vysazením lípy se zároveň připojíte 

k oficiálnímu pokusu o nový český rekord, který se může zapsat do České knihy rekordů. 

Akce je určena pro města, obce, školy, spolky, ale i rodiny či jednotlivce z Kraje Vysočina. 
Stačí se zdarma zaregistrovat na www.lipyvysociny.cz a poté v daném období vysadit lípu. 

 

Více informací a registrace: 

www.lipyvysociny.cz 

DRAKIÁDA 
Vzhůru nad mraky
14. října 2018, 14:00 hod. 
Jihlava, kopec Skalka

Soutěž o nejhezčího draka a draka  
nejvýše vznášejícího se nad mraky

❚  Muži na chůdách rozdávali návštěvníkům vlajky české a Kraje Vysočina.  

Vysaďme strom – oslavme smysluplně 
100. výročí republiky a vytvořme 

společně nový český rekord!

Kraj Vysočina se může zapsat do Čes-
ké knihy rekordů jako region, v němž 
se v průběhu deseti dnů vysadilo nej-
víc národních stromů.

Připojte se i vy!
Celý projekt je příspěvkem našeho 
kraje k oslavám 100. výročí vzniku sa-
mostatné republiky.

Hromadné sázení lip na Vysočině pro-
běhne v období od 19. do 28. října 2018.

Připojit se může každý, kdo má zá-
jem připomenout si významné jubileum 

naší státnosti, vyjádřit sepětí s předky 
a udělat něco smysluplného – vysadit 
strom, který bude ozdobou krajiny ještě 
za mnoho let. Slavnostním vysazením 
lípy se zároveň připojíte k oficiálnímu 
pokusu o nový český rekord, který se 
může zapsat do České knihy rekordů.

Akce je určena pro města, obce, 
školy, spolky, ale i rodiny či jednot-
livce z Kraje Vysočina. Stačí se zdar-
ma zaregistrovat na www.lipyvyso-
ciny.cz a poté v daném období vysa-
dit lípu.

O K R E S  J I H L AVA

http://www.novinykrajevysocina.cz
http://www.kr-vysocina.cz
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Komunální a senátní 
volby připadají na  

5. a 6. října 2018
Volby do zastupitelstev obcí 
společně s volbami do Sená-
tu Parlamentu Čes-
ké republiky se 
v letošním ro-
ce uskuteč-
ní v pátek 5. 
a v sobotu 6. 
října. Dru-
hé kolo vo-
leb do Sená-
tu proběhne o tý-
den později. Do hor-
ní komory parlamentu se bude 
volit jedna třetina, tj. 27 z 81 
mandátů v 27 volebních obvo-
dech. Na Vysočině budeme vy-
bírat senátory v obvodu Třebíč 
a také za Chrudim, která se do-
týká jihovýchodní části Havlíč-
kobrodska. Volební místnos-
ti se otevřou v pátek 5. října 
ve 14:00 a otevřené budou až 
do 22:00, v sobotu pak od 8:00 
do 14:00. Vysočina měla v zá-
věru roku 2017 podle České-
ho statistického úřadu 508 916 
obyvatel. Do voleb může za-
sáhnout více než 410 tisíc 
z nich. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Peníze 
pro prodejny
Do konce roku půjde 3,8 mi-
lionu korun z grantového pro-
gramu Venkovské prodejny 
2018 financovaného z Fondu 
Vysočiny na pomoc 94 obcím 
k udržení a fungování prodejen.

„Zájem o tuto krajskou pod-
poru byl velký už loni, kdy by-
ly mezipadesát pět úspěšně žá-
dajících obcí rozděleny celé 
dva miliony korun. Letos roz-
dělíme obcím téměř dvojná-
sobnou částku,“ říká náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast regionálního rozvo-
je Pavel Pacal (STAN + SNK 
ED). Podle něj tato pomoc při-
spěje k zajištění základních 
veřejných služeb na venkově 
a pomůže ke zmírnění úbytku 
obyvatel na vesnicích. Smy-
slem opětovného vyhlášení 
grantového programu Venkov-
ské prodejny není jen zachová-
ní možnosti pro občany naku-
povat v místním obchodě, ale 
také místa jejich pravidelné-
ho setkávání. „To ocení zvláš-
tě senioři, případně maminky 
na mateřské dovolené. Předpo-
kládáme, že v budoucnu bude 
tato problematika našeho ven-
kova řešena z národní úrov-
ně, kdy příslušná ministerstva 
na tuto snahu kraje naváží,“ 
doplnil Pavel Pacal.

Oproti loňskému roku došlo 
k úpravě definice příjemce. Po-
čet obyvatel žádající obce byl 
zvýšen z 2 000 na 5 000, při-
čemž prodejna musí být umís-
těna v části obce do 400 obyva-
tel, dříve to bylo 300 obyvatel. 
Vysočina je krajem s největším 
počtem malých venkovských 
obcí. Obcí do 5 000 obyvatel, 
které byly oprávněnými žadate-
li, je 687 z celkových 704 ob-
cí kraje.

Sídel do 400 obyvatel, kam 
podpora musí směřovat, je 
v kraji 1 198 z celkem 1 402 
a žije v nich 136 tisíc obyvatel, 
to je 27 % všech obyvatel kra-
je. Řada vesnic se již delší dobu 
potýká s významným úbytkem 
obyvatelstva, 18 místních čás-
tí nemá žádného obyvatele, dal-
ších 44 má do deseti obyvatel.

  EVA FRUHWIRTOVÁ

V třebíčské nemocnici dokončují další budovu 
komplexu pavilonu chirurgických oborů

Další budovy komplexu pavilonu chirurgických 
oborů v areálu Nemocnice Třebíč jsou těsně před 
dokončením. Předpokládané spuštění provozu zre-
konstruované budovy G (bývalá porodnice) je 
naplánován na 1. října letošního roku.

Do této budovy se nastěhu-
je dialýza, léčebna dlouho-
době nemocných, jednoden-
ní chirurgie a bude zde záze-
mí pro zdravotnický personál 

z vedlejších budov. Veřejnost 
si prohlédla zrekonstruova-
nou budovu G při dnu otevře-
ných dveří, který se uskutečnil 
na začátku září. 

Přibude urgentní příjem, 
který dosud chyběl
Součástí budovy se stávajícími 
operačními sály bude nově zbu-
dovaný urgentní příjem. 

Ze stavebních prací je ještě 
potřeba dokončit v této části ra-
diologické pracoviště a vchody 
na urgentní příjem jak pro pěší, 
tak pro sanitní vozy. Svůj pro-
voz zahájí specializované oddě-
lení 1. ledna příštího roku. 

Připravují se nové  
operační sály
„V současné době se zpracovává 
projektová dokumentace na no-
vé operačních sály,“ přibližuje 
Vladimír Novotný (ČSSD), ná-
městek hejtmana zodpovědný 
za zdravotnictví. Po jejich dosta-
vění se do nových prostor pře-
stěhuje operativa ze stávajících 
sálů, protože ty také projdou re-
konstrukcí. V konečné fázi do-
jde k propojení pater stáva-
jících zrekonstruovaných 
operačních sálů s těmi 
novými. Vznikne tak 
ucelené komplexní pa-
tro operačních sálů.

Nemocnice dostává 
moderní tvář
Jako poslední půjde k zemi 
v říjnu letošního roku budova 
bývalého ředitelství označená 
jako budova R. Jedná se o stá-
vající starou budovu, přes kte-
rou pacienti vstupují do areálu 
nemocnice. Hlavním vstupem 
do nemocnice se definitivně sta-
ne pavilon pro matku a dítě, kte-
rý pro Nemocnici Třebíč nechal 
postavit Kraj Vysočina za při-
spění EU dotací už v roce 2011.  

Tím se dokončí výrazná pře-
stavba areálu nemocnice. Náklady 
na komplex nového pavilonu chi-
rurgických oborů jsou 499 milionů 
korun a jsou hrazeny z rozpočtu 
Kraje Vysočina.  EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ 1 Budova energetického centra. 2 Budova C otevřená letos v lednu. 3 Zrekonstruovaná budova G 
těsně před dokončením. 4 Stávající operační sály. 5 Plánovaný urgentní příjem a magnetická rezo-
nance. VIZUALIZACE, NEMOCNICE TŘEBÍČ

Peníze na péči
Zastupitelstvo Kraje Vysoči-
na odsouhlasilo rozdělení více 
než 7,5 milionu korun pro nut-
né dofinancování služeb v ně-
kterých specifických případech 
sociálních služeb. Ve všech pří-
padech se jedná o finanční po-
moc poskytovatelům, které ne-
zřizuje kraj. „Částka vyšší než 
tři miliony korun bude rozděle-
na mezi dvanáct poskytovatelů 
pečovatelské nebo pobytové so-
ciální služby, dalších téměř 4,5 
milionu korun pomůže v 18 pří-
padech se zajištěním např. cho-

du střediska rané pé-
če, odborného 

sociálního po-
radenství ne-
bo kontakt-
ních center,“ 
popsal si-
tuaci náměs-

tek hejtmana 
Kraje Vysočina 

pro oblast sociálních 
věcí Pavel Franěk (ANO 2011).

Zastupitelstvo Kraje Vysoči-
na už začátkem roku 2018 roz-
dělilo mezi registrované posky-
tovatele sociálních služeb v re-
gionu 759 milionů korun po-
skytnutých z rozpočtu MPSV 
a dalších 47 milionů korun 
z rozpočtu Kraje Vysočina. 

 JITKA SVATOŠOVÁ

Nejzručnější 
silničář

Devatenáct řidičů krajských 
správ a údržeb silnic ze čtyř kra-
jů v polovině září poměřilo síly 
v tradičním cestářském rodeu 
pořádaném Krajskou správou 
a údržbou silnic Vysočiny. Nej-
lépe se s nástrahami jízdy zruč-
nosti a praktickými úkoly prv-
ní pomoci popasoval zkušený 
Jan Bureš z havlíčkobrodské-
ho cestmistrovství. Druhé mís-
to vyjel Pavel Ouhel z cestmis-
trovství Pelhřimov. Třetí místo 
si do Libereckého kraje odve-
zl Martin Honzejk. Čtvrtý v cel-
kovém pořadí, třebíčský řidič 
František Strohmer, je veřejnos-
ti znám jako čtyřnásobný vítěz 
z minulých ročníků. JITKA SVATOŠOVÁ

Přeshraniční 
umění

Až do poloviny ledna příštího 
roku vystavují v Krems an der 
Donau vysočinská Oblastní ga-
lerie Vysočiny v Jihlavě a Dol-
norakouské dokumentační cen-
trum moderního umění v St. 
Pöltenu. Cílem výstavy „Ahoj 
Nachbar! Satire und Karikatu-
ren aus Tschechien“ je vzájem-
ná prezentace současné umělec-
ké tvorby obou regionů.  „Kul-
turní spolupráce Kraje Vysočina 
a spolkové země Dolní Rakous-
ko má mnoho rovin a vzniká 
zde celá řada zajímavých vý-
stavních projektů. Aktuální vý-
stava Umělci Vysočiny/Vier aus 
Vysočina umožňuje přímý kon-
takt s umělcem a dává nahléd-
nout na současné umění Vysoči-
ny. „Výstava v St. Pöltenu vzbu-
dila mimořádný zájem a věřím, 
že stejný ohlas vyvolá výstava 
rakouských autorů v Jihlavě,“ 
uvedla Jana Fischerová (ODS), 
náměstkyně hejtmana Kraje Vy-
sočina.  

Výměnná výstava předsta-
vující tvorbu deseti vybraných 
umělců dolnorakouského umě-
ní, kteří experimentují s nový-
mi médii a intermediálními pře-
sahy, bude zahájena v Oblastní 
galerii Vysočiny v Jihlavě po-
čátkem listopadu 2018.

 JITKA SVATOŠOVÁ

Hlasovací 

lístky najdete 

ve schránkách 

do 2. října.

800 
milionů 

na sociální 

služby

Partneři Společnosti pro orbu ČR,z.s
Hlavní mediální 
partner 45. MR v orbě

Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka

ročník Mistrovství České republiky v orbě
16. ročník Mistrovství České republiky v orbě koňmi
8. ročník Mistrovství České republiky v orbě historickou technikou 

5. - 6. 10. 2018 - Kamenice nad Lipou - místní část Vodná

GENERÁLNÍ PARTNER 45. MČR V ORBĚ45. 
AGRÁRNÍ KOMORA
KRAJE VYSOČINA

ZD KALICH
KAMENICE NAD LIPOU

KAMENICE 
NAD LIPOU

GENERÁLNÍ PARTNER 45. MČR V ORBĚ

Partneři Společnosti pro orbu ČR,z.s

5. - 6. 10. 2018 - Kamenice nad Lipou - místní část Vodná

Pátek 5.10.2018
V dopoledních hodinách přednášky pro žáky a učně středních škol a učilišť.
V odpoledních hodinách pro zájemce z řad vystavovatelů bude organizována 
odborná beseda na téma činnost Centra precizního zemědělství 
při ČZU v Praze.

Sobota 6.10. 2018
10.30 hodin - příprava parcel před vlastní soutěží
11.00 - 14.00 hodin - soutěžní orba
14.30 - 15.45 hodin - vyhlášení vítězů a závěr
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Prvňáčci dostali bezpečné kufříky
Do školních lavic usedlo v pon-
dělí 3. září 5 169 prvňáčků. 
Každý z nich dostal od Kraje Vy-
sočina bezpečný kufřík, ve kte-
rém školáci nalezli cyklolékár-
ničky, reflexní vestičky, oma-
lovánky, skládačky nové Tatry, 
edukativní omalovánky a pexesa. 
Tento dárek dostávají děti už sed-
mým rokem. Na základní škole 
v Žirovnici předal dětem bezpeč-
né kufříky osobně hejtman Kra-
je Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). „První školní den je 
velká událost nejen pro prvňáčky, 
ale i pro jejich rodiče. Nová role 
školáků může snížit dětskou po-
zornost, proto nabízíme bezpeč-
ný obsah kufříku, který dětem 
pomůže zopakovat si pravidla sil-
ničního provozu a navíc posílí je-
jich aktivní ochranu,“ vysvětlil 
hejtman Jiří Běhounek. Ostatním 
dětem na školách po celém kraji 
předali kufříky jejich učitelé.
  EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek předal bezpečné kufříky čtyřiadvaceti prvňáčkům na základní 
škole v Žirovnici.  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
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V areálu pelhřimovské nemocnice vyroste nový pavilon
Nová pětipodlažní 
budova s dětským, gyne-
kologicko-porodnickým 
a neurologickým odděle-
ním má vyrůst v areálu 
Nemocnice Pelhřimov.

Kraj Vysočina, jako zřizovatel 
nemocnice, zahájil projektová-
ní nového pavilonu. Jeho stavba 
by podle aktuálních časových 
plánů mohla být zahájena v ro-
ce 2020.

„Budova má vyrůst na po-
zemku určeném pro rozvoj 
v těsné blízkosti ředitelství. 
Klíčové, především lůžko-
vé provozy nemocnice, budou 
propojené páteřní osou tří nad-
zemních spojovacích krčků,“ 
informoval náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast 
ekonomiky a majetku Martin 
Kukla (ANO 2011) s tím, že 

stavbu kraj uhradí kompletně 
ze svého rozpočtu, nevyluču-
je ale ani vícezdrojové finan-
cování.

Projekt nového pavilonu po-
čítá s umístěním urologic-
ké a neurologické ambulan-
ce a hlavního vstupu v prvním 
nadzemním patře. „Ve vyšších 
patrech své místo najdou dět-
ské oddělení včetně lůžkového 
oddělení pro větší děti, kojence 
i batolata, porodnice a neuro-
logická lůžková jednotka. Dal-
ší patra zaplní ambulance gy-
nekologie, její lůžkového od-
dělení a oddělení šestinedě-
lí,“ doplnil náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast zdra-
votnictví Vladimír Novotný 
(ČSSD). Jediné podzemní pa-
tro bude sloužit na stání aut 
a jako manipulační prostor pro 
transportní sanitky.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ❚ Takto bude vypadat nový pavilon. Se stavbou se začne za dva roky. VIZUALIZACE: KRAJ VYSOČINA

pěstounství
Týden

v Kraji Vysočina
pěstounství
Týden

1.–5. října 20181.–5. října 2018
v Kraji Vysočina

Akce je hrazena z prostředků projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680“, financováno z OPZ a ze státního rozpočtu.

Bližší informace naleznete 
na  https://www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp
Bližší informace naleznete 
na  https://www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp

 

 

Kraj Vysočina zveřejňuje  
záměr prodeje nemovitých věcí: 
I.  Budova zámku v Těcho-

buzi č.p. 1, včetně pro-
vozní budovy č.p. 80 a po-
zemků o celkové výmě-
ře cca 11 500 m2, stavby 
s energetickou náročnos-
tí „F 280,7 kWh (m².rok)“ 
a „C 93,6 kW h (m².rok)“ 
o užitné ploše cca 2 250 m², 
v k.ú. a obci Těchobuz.

II.  Budova v Jihlavě, Havlíč-
kova ul. č.p. 2335 – budova 
školy, s energetickou nároč-
ností stupeň „E 117,4 kWh 
(m²/rok)“ užitná plocha cca 
1 650 m², která je součás-
tí pozemku par. č. 5054/2 
o výměře 1 030 m² 
v k. ú. a obci Jihlava.

Bližší informace o prodeji nemovitých věcí lze získat na internetu 
www.kr-vysocina.cz, část Úřední deska, odbor majetkový – Záměry 
nebo u odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina  
tel.: 724 650 192.

Prohlídka prodávaných nemovitých věcí bude zájemcům umožně-
na ve stanoveném termínu nebo po předchozí dohodě s Krajským 
úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým, Petr Dvořák, tel.: 
724 650 192, email:dvorak.p@kr-vysocina.cz. 

Prodej nemovitých věcí bude proveden podle schválených Zásad  
zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku  
Kraje Vysočina.

V Radešínské Svratce volili nejhezčí krávy
Největší výstavu skotu v Čes-
ku hostila v polovině září Ra-
dešínská Svratka na Novoměst-
sku. Za účasti více než padesáti 
chovatelů z celé České republi-
ky s více než 150 kusy všech ka-
tegorií skotu se uskutečnil XIV. 
ročník Národní výstavy české-
ho strakatého skotu. Šampion-
kou se nakonec stala Laskon-
ka, v mladší kategorii zvítězila 
Atchafalaya – obě jsou z farmy 
ve Věžné.

Na Dni českého strakaté-
ho skotu představili chovate-
lé všechny věkové kategorie do-
bytčat, od telat po plemenné bý-
ky. Nejdůležitějším bodem by-
lo hodnocení krav. „Hodnotí 
se užitnost, především lakta-
ce, významným kritériem je ta-
ké vzhled zvířete. Kromě fyzic-
ké kondice a osvalení, které je 
u vystavovaných červených strak 
velmi důležité, dávají ošetřovate-
lé důraz i na kosmetickou úpra-
vu,“ přiblížil radní Kraje Vysoči-
na pro oblast zemědělství Martin 
Hyský (ČSSD).

Součástí doprovodného pro-
gramu výstavy byl také stá-
nek Celostátní sítě pro venkov 

a Kraje Vysočina. Zájemci 
mohli získat informace k Pro-
gramu rozvoje venkova i o už 
zrealizovaných projektech 
programu na Vysočině. Mezi 
návštěvníky letošního roční-
ku bylo mimo jiné i dva tisíce 

dětí všech věkových katego-
rií – počínaje předškolními 
dětmi, přes žáky základních a 
odborných škol, až po poslu-
chače vysokých škol.

Tradice národních vý-
stav v Radešínské Svratce, 

označované za hlavní město 
strakatého skotu, začala před ví-
ce než dvaceti lety. První roční-
ky se odehrávaly v ročním in-
tervalu, později přešla výstava 
do dvouletého cyklu.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

S novým školním rokem startují studentské soutěže
Po prázdninách se studenti vrá-
tili do školních lavic. Kraj Vy-
sočina pro ně připravil několik 
soutěží a zajímavé odměny. Po-
desáté se mohou středoškolá-
ci hlásit do vědomostní soutěže 
S Vysočinou do Evropy. „Tro-
jice vítězů si užije dvoutýdenní 
kurz anglického jazyka ve Velké 
Británii,“ prozradila radní Kra-
je Vysočina pro oblast školství, 
mládeže a sportu Jana Fialová 

(ČSSD). Předpokladem účasti 
v soutěži je registrace na webo-
vé stránce soutěže www.ourre-
gion.cz, která  probíhá do 15. 
října. „Průběžná část soutě-
že se odehraje v období od říj-
na 2018 do ledna 2019 prostřed-
nictvím webové stránky www.
ourregion.cz,“ vysvětluje rad-
ní Jana Fialová.  V pěti soutěž-
ních kolech soutěžící v co mož-
ná nejkratším čase odpovídají 

na otázky týkající se geografie, 
historie, umění nebo význam-
ných osobností a událostí, kte-
ré jsou spjaté s naším regionem. 
Třicet nejúspěšnějších soutěží-
cích postoupí do dvoukolového 
finále, které proběhne v břez-
nu příštího roku. V prvním fi-
nálovém kole čeká na finalis-
ty dvacet v angličtině zpracova-
ných otázek o našem kraji. De-
sítka nejlepších ve druhém kole 

představí opět v anglickém ja-
zyce své originálně zpracované 
prezentace na téma „Vysočina 
zvědavýma očima“. 

Přihlášky do soutěže Poznej 
Vysočinu, která je určena pro 
všechny třídy druhého stup-
ně základních škol a víceletých 
gymnázií v Kraji Vysočina, mo-
hou školy posílat do 31. pro-
since 2018. První kolo soutěže 
se uskuteční přímo ve školách 
a na studenty bude čekat pěta-
dvacet otázek. Do druhého ko-
la postoupí za každou školu nej-
lepší žák a nejlepší žákyně. Ce-
lokrajské klání se pak uskuteč-
ní přímo na krajském úřadě. Ti 
nejlepší se zúčastní dvoudenní 
návštěvy Prahy spojené se zají-
mavým kulturním programem.

Dvě úrovně má soutěž k bez-
pečnému chování na internetu. 
V té první si studenti ověří své 
znalosti na poli informačních 
technologií a elektronické bez-
pečnosti. Více informací najde-
te na webu www.kpbi.cz. Druhá 
část je kreativní a studenti mo-
hou natáčet videa, vytvářet ko-
miksy, fotoromány a další pro-
dukty. Tato soutěž bude vyhláše-
na na konci září a tématem letoš-
ního ročníku je Cloud aneb Moje 
data v internetu.  EVA FRUHWIRTOVÁ

❚ Přehlídka skotu je vždy zajímavou podívanou nejen pro profesionály, ale i pro další návštěvníky výstavy.  
 FOTO: JAROSLAV LOSKOT

❚ Pro vítěze soutěží připravuje Kraj Vysočina zajímavé odměny.  FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Vysočina podporuje 
Evropský týden 

mobility
Kraj Vysočina se aktivně zapo-
jil do kampaně Evropský týden 
mobility. Postupně ve všech pěti 
okresních městech našeho kraje 
se ve druhé polovině září usku-
tečnilo zastavení  pod mottem 
Kombinuj a jeď! 

První zastávkou byl  Pel-
hřimov. Návštěvníci si moh-
li prohlédnout hybridní au-
ta na elektropohon nebo si 
vyzkoušet elektrokoloběžky 
i elektrokola. „Ve všech pě-
ti okresních městech prezen-
tujeme prostředky udržitel-
né mobility a potažmo pro-
jekt Podpora čisté mobility 
v Kraji Vysočina,“ informo-
val krajský radní a politik 
projektu Zdravý Kraj Vyso-
čina a MA21 Martin Hyský 
(ČSSD). Více na www.zdra-
vykrajvysocina.cz.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

http://www.ourregion.cz
http://www.ourregion.cz
http://www.ourregion.cz
http://www.ourregion.cz
http://www.kpbi.cz
http://www.zdravykrajvysocina.cz
http://www.zdravykrajvysocina.cz
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Energetik má za sebou 10 let
Miloš Vystrčil, 
zastupitel  
Kraje Vysočina 
a senátor (ODS)

Vidím to, jako 
by to bylo dnes. Byl jsem teh-
dy hejtmanem Vysočiny (a ně-
kde v koutku své duše také po-
řád učitelem matematiky a fy-
ziky) a seděli jsme s tehdejším 
vedením Střední průmyslové 
školy Třebíč (SPŠ Třebíč) a ba-
vili se o dalších plánech a potře-
bách školy. 

Samozřejmě, těch požadavků 
na podporu a investice od kraje 
bylo, jako ostatně téměř všude, 
více než jsme mohli splnit. 

A tak jsem se tehdy mezi vy-
slovením požadavku na stav-
bu nového hřiště a žádostí o při-
dělení investic na opravu toalet 
zeptal, zda náhodou škola neu-
važuje o zřízení nového oboru, 
který by byl potřebný a atraktiv-
ní a třeba pomohl v popularizaci 
a rozvoji celé průmyslovce.

Po počáteční ne úplně vře-
lé reakci na můj návrh slovo 
dalo slovo a v krátké době se 

vyučujícím SPŠ Třebíč ve spo-
lupráci s odborníky ze skupiny 
ČEZ – především jaderné elek-
trárny Dukovany a Krajem Vy-
sočina podařilo připravit ob-
sahovou náplň nového oboru 
Energetik.

V roce 2008 tak vznikl 
na SPŠ Třebíč v oboru energeti-
ky unikátní vzdělávací program, 
který není vyučován na žádné 
jiné střední škole v ČR. Za 10 
let tak škola vychovala desítky 
absolventů, kteří se uplatňují ze-
jména ve firmách zabývající se 
distribucí a výrobou elektrické 
energie.

Zkrátka v Třebíči již 10 let 
vychovávají nedostatkové tech-
niky a nejcennější je, že se da-
ří i díky spolupráci s odborníky 
z praxe udržovat vysokou úro-
veň výuky a v naprosté většině 
i zájem o studium nad kapaci-
tou oboru.

Jsem přesvědčen, že při pří-
ležitosti desetiletého výročí se 
sluší dobře odváděnou práci při-
pomenout, poděkovat a přede-
vším popřát sílu, úspěchy a vy-
trvalost do dalších let.

Nejosobnější volby
Josef Herbrych, 
zastupitel Kraje 
Vysočina 
(KDU-ČSL)

Nejsledovanější politická udá-
lost už se blíží. Ve dnech 5. a 6. 
října si zvolíme zastupitele měst 
a obcí. Komunální volby pou-
tají pozornost občanů i v nej-
menších vsích. Mohou při nich 

totiž aktivně zasáhnout do dě-
ní ve svém bydlišti. Sami nejlé-
pe vědí, jak by jejich obec a at-
mosféra v ní měly vypadat. Vědí 
nebo aspoň věří, že volí ty, kteří 
ztělesňují určité osobní hodno-
ty a jsou zárukou rozvoje obce. 
Ne vždy to vyjde – někdy lidé 
uvěří těm, kteří slibují nemožné, 
a vlastní neschopnost pak svalu-
jí na své předchůdce. To je ale 
riziko voleb a za čtyři roky to 

lze změnit. Ve většině případů 
však dostávají šanci ti, kteří už 
svou prací dokázali, že si důvěru 
zaslouží. A jsem rád, že zejmé-
na zastupitelé za KDU-ČSL pa-
tří celorepublikově k nejpočet-
nějším, což je ta nejlepší vizitka 
jejich práce. A věřte, že to ne-
ní práce lehká. Nejde jen o roz-
sah činností, kterými by se měl 
zastupitel zabývat, ale mnohdy 
jde i o pevné nervy, související 

s odpovědností za chod obce. 
Zvlášť v době, kdy lze téměř 
anonymně kohokoli pošpinit, 
pomlouvat či kriminalizovat. 
Proto veřejné angažování vyža-
duje i určitou dávku osobní od-
vahy a vědomí podpory spolu-
občanů. To vše budou námi zvo-
lení kandidáti potřebovat. Pře-
ji nám všem šťastnou volbu pro 
další rozvoj našich obcí i celé 
naší krásné Vysočiny.

Czechoslovakia
Marek Nevoral,  
zastupitel  
Kraje Vysočina  
(KSČM)

V některých městech a obcích 
po celé republice probíhají nebo 
se připravují různé akce spojené 
se vznikem Československé re-
publiky. Letošní rok je o to vý-
znamnější, že se jedná o sté vý-
ročí. Je připraveno mnoho krás-
ných akcí na připomenutí toho-
to významného svátku. 

Někomu se to nemusí lí-
bit, ale já jsem stále přesvěd-
čený Čechoslovák, a rozděle-
ní našeho státu beru jako vel-
kou chybu. Vždyť naši předci se 
za Československo bili a umí-
rali a s hrdostí nosili na ruká-
vech nášivku s nápisem „Cze-
choslovakia“. Na druhou stra-
nu, i když k tomuto, dle mého 
názoru, nešťastnému rozdělení 
došlo, jsem rád, že naše společ-
né vztahy jsou stále na výbor-
né úrovni a pořád máme k so-
bě nejblíže. 

Jsme více a více svědky to-
ho, že lidé se přestávají zajímat 
o naši historii a zajímají se pou-
ze sami o sebe. Nechci opako-
vat známé přísloví, co čeká ná-
rod, který nezná svoji histo-
rii, a doufám, že k tomu nikdy 
nedojde. Proto si velmi přeji, 
až všichni si budeme připomí-
nat vznik samostatné Českoslo-
venské republiky a budeme se 
účastnit různých kulturních ak-
cí, neberme to jenom jako kon-
zumní záležitost, ale zamysle-
me se nad tím a vysvětlujme 
svým dětem a vnoučatům vý-
znam tohoto krásného svátku. 

Nesmíme ale také zapomí-
nat, že nejde jen o vznik repub-
liky, ale také o to, že před sto le-
ty stále probíhala první světová 
válka, která přinesla tolik utrpe-
ní a žalu. A právě na ní můžeme 
názorně vidět, jak málo stačí 
k zažehnutí světového konflik-
tu a kolik hrůz pak následuje. 
Proto, prosím, uctěme památ-
ku i všech padlých z této války, 
protože i bez nich by nebylo na-
ší milované republiky.

Srdečně Vás zvou partneři a pořadatelé:

Akce je realizována v rámci projektu Aktivně a zdravě pro seniory na Vysočině 
a je spolu nancována ze státního rozpočtu České

p j p
republiky.

Podrobný program oslav na www.SvatekSenioru.cz. Změna programu vyhrazena.

Josef 
Sochor

Mažoretky
DDM Pelhřimov

Taneční škola 
DanceArt Pelhřimov

Základní 
umělecká škola Pelhřimov

Doprovodný program akce
měření krevního tlaku  •  iQ zóna
prezentace organizací a zař ízení pro seniory
VSTUP ZDARMA  •  KÁVA ZDARMA

PETRA ČERNOCKÁÁ

HALINA PAWLOWSKÁ

neděle 30. 9. 2018

Pelhřimov 
Masarykovo nám.

14.00–17.00

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina si vás dovoluje 
pozvat na kulturní událost

Kontaktní osoba pro případné další informace: 
Ivana Hanáková Kosourová, tel. 564 602 107, kosourova.i@kr-vysocina.cz.

požadujeme:
  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo 

bakalářském studijním programu
  praxe nejméně 3 roky v oblasti finančního auditu, 

finanční kontroly nebo rozpočtového hospodaření 
  přehled v oblasti veřejné správy, zejména znalost 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
  znalost zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
a zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě, vše ve znění pozdějších předpisů
  znalost účetnictví územních samosprávných celků 

a jejich příspěvkových organizací 
  řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost 

a ochotu řídit služební motorové vozidlo při 
výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:
  vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření
  zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní 

činnosti při finančním hospodaření územních 
samosprávných celků a jeho přezkumu

nabízíme:
  zahájení pracovního poměru od 1. 1. 2019, 

pracovní poměr na dobu neurčitou
  12. platovou třídu, odpovídající finanční ohodnocení, 

možnost nadtarifních a mimořádných složek platu 

vedoucí/vedoucího 
oddělení přezkoumání 
hospodaření obcí 
odboru kontroly

s místem výkonu práce  
Seifertova 26, Jihlava

Plné znění výběrového řízení je dostupné na www.kr-vysocina.cz , volná místa. Přihlášku do výběrové-
ho 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 4. 10. 2018 do 12.00 hod.

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

Rozpočtové radosti
 Martin Kukla, 
náměstek  
hejtmana Kraje 
Vysočina pro 
oblast ekonomi-
ky a majetku 
(ANO 2011)

Dobrých zpráv není nikdy 
dost. Při pohledu na aktuální 
čísla naplněnosti krajského 
rozpočtu, resp. na výši sdíle-
ných daní, které tvoří hlav-
ní příjmy kraje, mě naplňu-
je optimismus. Skutečné pl-
nění daňových příjmů za ob-
dobí leden až srpen 2018 je 
o téměř 250 milionů korun 
lepší než v roce předchozím. 
Na krajský účet už přišlo té-
měř 3,4 miliardy korun, což je 
více než 70 % toho, co kraj le-
tos od státu očekával. Přízni-
vý trend ve výši sdílených da-
ní bude mít pozitivní dopad 
do krajského Fondu strategic-
kých rezerv, tedy fondu, který 
dlouhodobě slouží především 
pro předfinancování rozvojo-
vých a investičních projek-
tů Kraje Vysočina, na kte-
ré se kraji zároveň daří získat 

i evropské dotace. Bez těchto 
peněz by kraj nemohl dotace 
čerpat, platí totiž, že kraj ak-
ce dotované „Evropou“ mu-
sí nejprve zaplatit, následně 
vykázat a po kontrole správ-
nosti na proplacení dotací če-
kat. Zatímco na evropské do-
tace jsme si zvykli čekat, pří-
prava rozpočtu na další rok 
nepočká. Už nyní na přelo-
mu srpna a září finišujeme 
s přípravou nového rozpočtu. 
S ohledem na výše uvedené 
připravujeme výdaje i příjmy 
Kraje Vysočina 2019 s op-
timistickým výhledem zo-
hledňujícím 5 % daňový růst. 
A priority krajského rozpočtu 
roku 2019? Jednoznačně voda 
a řešení sucha, kůrovcová ka-
lamita, velké dopravní stavby, 
investice do majetku ve škol-
ství, včetně stabilizace per-
sonálu zdravotnických a so-
ciálních zařízení, IT bezpeč-
nost... a ještě mimo krajský 
rozpočet připomínám společ-
nou prioritu Kraje Vysočina, 
kterou je podpora dostavby 5. 
bloku Jaderné elektrárny Du-
kovany.

Voda 
a podvodníci

Jaromír Kalina, 
zastupitel Kraje 
Vysočina 
(KDU-ČSL) 
 a náměstek pri-
mátora Jihlavy 

Suchý letošek ještě víc obnažil dů-
ležitost správného hospodaření 
s vodou. A někteří politici vyruko-
vali s „horkým“ tématem „návra-
tu provozování vodohospodářské 
infrastruktury obcemi“. Přitom jde 
o věc, kterou v Jihlavě chceme už 
přes pět let. Za tímto účelem měs-
to vystoupilo ze Svazu vodovodů 
a kanalizací (SVAK). Jenže SVAK 
mu dosud nevydal ani kousek z ma-
jetku v ceně asi 1,2 miliardy korun. 
Město tak nemůže provozovat svůj 
majetek, a tím si vydělávat na bu-
doucí miliardové investice. Provo-
zování vodohospodářské infrastruk-
tury je tedy pro město životně dů-
ležité. Pro tento účel také založi-
lo svou provozní společnost JVAK. 
Kromě podmínek dotací je důvo-
dem hlavně čistota, veřejná kontrola 
a maximální efektivita. Mezi zájmy 
města a jím zřízené společnosti ne-
ní rozpor, cílem obou je uspokojo-
vání potřeb občanů. Přál bych všem 
obcím a městům, aby se tomuto cíli 
přiblížily. A ještě kuriozitu na závěr. 
Jako zastupitelé kraje jsme nedávno 
schválili součinnost kraje při opravě 
kanalizace v Jihlavské ulici v Tel-
či. Starou kanalizaci a vodovod-
ní řad včetně olověných přípojek je 
ale třeba opravit i v Telečské ulici 
v Jihlavě. Jenže tam opravy zablo-
koval SVAK Jihlavsko. Bohužel mě 
nenapadá slušná formulace, jak tu-
to „solidaritu naruby“ pojmenovat.

Studenti staví Tatru
Půl roku bude parta 
středoškoláků z krajské 
průmyslovky v Třebíči 
stavět Tatru.

„Ze stovek dílů, které už o prázd-
ninách do Třebíče přivezly dva ka-
miony, začnou do tří týdnů teen-
ageři stavět Tatru Phoenix 4x4,“ 
říká Jana Fialová (ČSSD), radní 
Kraje Vysočina pro oblast škol-
ství. Zástupci společnosti TATRA 
TRUCKS předali Kraji Vysoči-
na, jako garantovi projektu, make-
tu nákladního vozu a symbolický 
klíč k prvnímu náklaďáku, kte-
rému dají konkrétní podobu žá-
ci technických oborů. Parta deseti 
kluků ze Střední průmyslové ško-
ly Třebíč, která nechá na Tatře své 
ruce a složí ji podle dodané doku-
mentace za pomoci originálních 

nástrojů, musí v následujících týd-
nech absolvovat náročné odborné 
školení v Kopřivnici. „Pak se za-
vřeme do dílny, a dokud nedáme 
do Tatry poslední šroubek, nevy-
jdeme ven,“ dodává s úsměvem 

Michal Mejzlík, žák 3. ročníku 
Střední průmyslové školy Třebíč. 
Zázemí pro stavbu Tatry poskytne 
Krajská správa a údržba silnic Vy-
sočiny ve svých dílnách v Třebíči. 
 JITKA SVATOŠOVÁ

❚  Radek Suk z TATARA TRUCKS předává maketu Tatry do rukou Jany Fialové.
 FOTO: KRAJ VYSOČINA

Přehlídky středních škol v Kraji Vysočina 2018
Město Den a čas Místo konání a pořadatel

Třebíč
18. října
9:00 – 17:00

SPŠ, Manželů Curieových 734, Třebíč; Pořadatel: Okresní hospodářská 
komora Třebíč; Kontakt: p. Valová, tel.: 561 200 427

Havlíčkův Brod
31. října
8:00 – 17:00

Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod; Pořadatel: 
Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o.; Kontakt: p. Nyklová,  
tel.: 569 421 088

Pelhřimov
6. listopadu
9:00 – 16:30

Kulturní dům Máj, třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov; Pořadatel: Kulturní 
zařízení města Pelhřimova; Kontakt: p. Vlčková, tel.: 565 324 927

Žďár nad Sázavou
8. listopadu
8:00 – 17:00

Dům kultury, Dolní 183, 591 01 Žďár nad Sázavou; Pořadatel: Kultura 
Žďár, příspěvková organizace; Kontakt: p. Marquardtová, tel.: 566 502 
253

Jihlava
9. listopadu
8:00 – 18:00

DKO, s. r. o., Tolstého 2, 586 01 Jihlava; Pořadatel: DKO, s.r.o. Jihlava; 
Kontakt: p. Procházková, tel.: 734 335 343

Velké Meziříčí
13. listopadu
15:00 – 17:00

JUPITER club, velký sál, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí; Pořadatel: 
JUPITER club, s.r.o.; Kontakt: p. Svobodová, tel.: 566 782 004
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PŘEDSTAVUJEME VÁM… Čeřínek je už přes sto let 
cílem výletníků

Je to už více než sto let, kdy se 
Jihlavští rozhodli, že střediskem 
celého turistického ruchu v jejich 
regionu by se měl stát Čeřínek – 
táhlý vrch jihozápadně od Jihla-
vy, který nejlépe vystihuje krásu 
vysočinské přírody. Spolek pro 
zimní sporty v Jihlavě nelenil, 
vybudoval a v červnu roku 1913 
slavnostně otevřel první dřevě-
nou chatu na Čeřínku. 

Turistika k Čeřínku se těši-
la oblibě do té doby, než při-
šla I. světová válka a přetrhala 
silná pouta týdenních návštěv. 
Po válce a po rozchodu spolku 
pro zimní sporty vznikl Turistic-
ký klub Čeřínek, který usoudil, 
že jedna chata kapacitně nestačí, 
a rozhodl se, že postaví druhou. 
Už v září 1923 se lidé kochali 

novou turistickou stavbou. Ta 
byla letním útočištěm pro všech-
ny, kteří si chtěli užít klidu 
a krásného léta v lesích. Osud 
druhé z chat byl však pohnutý. 
V roce 1934 vyhořela do zákla-
dů, za devět měsíců na to vyrost-
la na místě nová, kterou v 80. le-
tech zbourali pro nevyhovují-
cí stav a v roce 1988 vybudovali 
novou, v pořadí už třetí. Ta vý-
letníkům a dovolenkářům slou-
ží dodnes. Majitelem je od roku 
1992 Klub českých turistů Čeří-
nek, který ji pronajímá.

A když na Čeřínek zavítáte, 
můžete se vydat nejen po naučné 
stezce Čeřínek, ale také k Čer-
tovu hrádku, na skalnatý vrchol 
Přední Skály nebo k rybníku 
Klechtavec. MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Takto vypadá v pořadí druhá z chat na Čeřínku dnes. FOTO: ARCHIV VYSOČINA TOURISM

V dobách největší slávy byl Čeřínek přirozeným turistickým střediskem 
Vysočiny. FOTO: MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA

V příštím vydání se zaměříme 
na oblast školství a představíme 
gymnázia, která zřizuje Kraj Vy-
sočina.

Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto
československé 
výroby

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ …atd.,
v původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní, 

popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku. Tel: 775 623 723
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CRUSSIS E - CITY 1.5
Motor: 250 W
Dojezd: až 120 km
Nosnost: 120 kg

22 890 Kč
+ koš zdarma

Elektrické vozíky pro seniory a nejen pro ně – s námi již 9 sezon
SELVO 4800
Motor: 800W/24V
Dojezd: až 45 km
Nosnost: 130 kg

73 316,-

43 990 Kč

SELVO 3500
Motor: 500W/48V
Dojezd: až 40 km
Nosnost: 140 kg

34 990 Kč
58 316,-

 nové zboží
 záruka 24 měsíců
 servisní zázemí
 snadné ovládání
 řízení bez ŘP
  nabíjení z běžné zásuvky
  nízké provozní náklady

SLEVA 40 %

ELEKTRO-BICYKL.CZ... pohyb v každém věku

140 900 Kč

Bultaco Brinco R
Výkon: 2 kW
Dojezd: až 100 km
Rychlost: 60 Km/h

Adove s.r.o., Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Dolní 227 – ulička 
| infolinka: 737 007 875 | www.elektrokola-skutry.cz | Doprava a předvedení zdarma – Vysočina

PROČ MY? ZKUŠEBNÍ JÍZDY, ŠIROKÝ VÝBĚR, S VÁMI JIŽ 8 SEZON, PŮJČOVNA ELEKTROKOL

CHAMP 50
Motor: 48 ccm

21 990,-

19 500,00 Kč
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HLEDÁME KUCHAŘE!!!
● Hradec Králové 
● nástup ihned, možnost přespávání 
● čistá práce 
● krátký / dlouhý týden 
● vše ukážeme, vysvětlíme 
● dobré platové podmínky 

Volejte na telefon 775 381 241 nebo pište na info@duran.cz
Duran Grill Hradec Králové
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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?

Regionální vydavatelství (vydává Středočech) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ OBCHODNÍKY 
I ZKUŠENÉ MANAŽERY INZERCE!

Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, přidejte pár řádek 

motivačního dopisu a chytněte tak příležitost za pačesy!

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

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
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Horácké divadlo Jihlava
V České republice jsou jen dvě 
krajská oblastní divadla, jed-
no z nich je právě to naše v Jih-
lavě. Vede ho Ondrej Remiáš, 
uměleckým šéfem je od dubna 
letošního roku Michal Skočov-
ský. Příští rok oslaví divadlo 80. 
výročí, patří k nejstarším stá-
lým scénám v České republice. 
Vzniklo v Třebíči za druhé svě-
tové války, kdy ostatní ještě vy-
čkávali. Horácké divadlo od ro-
ku 1945 sídlí natrvalo v Jihlavě 
v Komenského ulici v budově 
bývalého německého Městské-
ho divadla. V roce 1995 byla bu-
dova divadla postavena znovu, 
přičemž zcela nový urbanistic-
ký celek navazuje na zachova-
lou čelní fasádu původního diva-
dla. V loňském roce realizovalo 
divadlo náročnou rekonstrukci 
prostor vnitřní části moderní bu-
dovy, v níž vznikla nová prodej-
na vstupenek, divadelní kavárna 
a víceúčelová Zkušebna.

Diváci každoročně přibývají
Jediná profesionální scéna Kra-
je Vysočina je typické repertoáro-
vé divadlo se stálým činoherním 
souborem, který čítá dvacet her-
ců. Publikum tvoří převážně divá-
ci z Kraje Vysočina. „U předplati-
telů je to téměř půl na půl, nece-
lá polovina jsou obyvatelé Jihlavy, 
druhá polovina jsou lidé z celého 
kraje,“ přibližuje Mirka Kvíčalo-
vá z Horáckého divadla. V loň-
ském roce navštívilo představení 
67 000 diváků, což je o tři tisíce 
více než v předloňském roce.  

Letošní divadelní sezóna 
se zaměřila na české 
a slovenské hry
V sezóně uvede divadlo každý rok 
šest premiér různých žánrů na Vel-
ké scéně, každou sezónu nabízí 

divadlo komedii, klasiku a jednou 
za dva roky také muzikál. Kaž-
dou sezónu premiérují také jed-
nu pohádku a minimálně jeden ti-
tul na Malé scéně. Tvorba na Malé 
scéně se orientuje zejména na děti, 
mladého diváka a inscenace speci-
fických formátů. V současné době 
to je např. divadlo jednoho herce, 
herecké improvizace či dokudra-
ma – dokumentární inscenace, 
které tvoří jednu z hlavních linií 
tvorby na Malé scéně. 

Letošní sté výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky viděl 
umělecký tým divadla jako ob-
rovskou příležitost pro českou 
dramatiku a pod vedením bývalé-
ho uměleckého šéfa Pavla Šimá-
ka naplánoval Československou 
divadelní sezónu, složenou vý-
hradně z českých a slovenských 
titulů.  EVA FRUHWIRTOVÁ

❚  Ondrej Remiáš na zkoušce mono inscenace Současně ve dvojroli ředitele Horáckého divadla a režiséra. FOTO: ZDENĚK STEJSKAL

25 — 30. října 2018

Mezinárodní festival  
dokumentárních filmů

Součástí festivalu je  
šestidenní mezinárodní 
konference Inspirační fórum.
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6. a 7. 10. 2018 
NA  VYSOČINĚ 
Dny otevřených ateliérů jsou určeny těm, kteří se chtějí podívat tam, kde vznikají díla 
nejrůznějších uměleckých a  řemeslných stylů a  směrů. Do  míst, kam se člověk běžně 
nedostane. Přinášíme Vám seznam všech zúčastněných ateliérů, dílen a galerií, do nichž 
můžete v uvedenou sobotu a neděli zajít na návštěvu. Bližší a pravidelně aktualizova-
né informace najdete na internetových stránkách www.vysocina-kultura.cz a také 
v informačních brožurách, které budou od začátku září k dispozici v označených infor-
mačních místech Dnů otevřených ateliérů – v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, v Muzeu 
Vysočiny v Pelhřimově, v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, v Horácké galerii v Novém 
Městě na Moravě a v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Dále pak v Městském muzeu v Chotěboři 
a Galerii Doubravka ve Ždírci nad Doubravou a nově také v galerii 8smička – zóna pro 
umění v Humpolci. Brožury budou distribuovány také v Turistických informačních cent-
rech a městských a obecních knihovnách v Kraji Vysočina a v době konání akce u samot-
ných výtvarníků a řemeslníků. 
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Ateliér / Galerie Zaměření Město, obec Sobota Neděle

Beštová Helena MALÍŘKA H. Brod, Na Ostrově 84 9–12, 14–17 9–12, 14–16

Březková Jana KERAMIKA Přibyslav, Bechyňovo n. 40 8–11, 13–15 9–13

Císařovská Vendula MALÍŘKA Okrouhlice 56 10–12, 13–17 —

Čížková Jana ENKAUSTIKA Dobrohostov 22 9–18 9–18

Doucha Jiří – Ateliér D ZPRACOVÁNÍ BŘIDLICE Světlá n. S., Na Hrázi 477 9–12, 12:30–18 9–12, 12:30–18

Dvořák Radomír / Granit Lipnice SOCHAŘ Dolní Město 293 10:30–16:30 10:30–16:30

Dymák Jaroslav KOVÁŘ Libice n. D., Sokolovecká 72 9–16 —

Halama Martin – Fotoateliér FOTO Chotěboř, Krále Jana 305  — 9–16

Herold Lukáš KOVÁŘ H. Brod, Rozkošská 2287 9–12, 13–17 10–12, 13–16

Homolka Petr FOTO H. Brod, Masarykova 2190 10–12, 13–17 10–12, 13–17

Hupka Rudolf – HOLZ ART ŘEZBÁŘ Tasice 1 10–17 10–17

Jirka Bohuslav MALÍŘ Chotěboř, Firkušného 1110 9–17 9–17

Jouklová Iva – Patchwork Iva PATCHWORK Chotěboř, Krále Jana 312 9–16 9–16

Kovačková Jana SKLÁŘSTVÍ Chotěboř, Herrmannova 802 9–11, 13–17 9–11, 13–17 

KRA – Lenka Dolanová / Guy Van Belle ATELIÉR Hranice 6 (Maleč) 14–18 10–14

Kreibich Jaroslav – Ateliér Luna MALÍŘ Jakubovice 1 — 9–17

Kruml Josef MALÍŘ Chotěboř, Čsl. armády 806 9–17 9–17

Kubát Josef MALÍŘ Veselý Žďár 164 8–12, 13–18 8–12, 13–18

Kubát Pavel – keramická dílna KERAMIKA Veselý Žďár 81 13–19 13–19

Lindl Václav – Chantek HUDEBNÍ NÁSTROJE Vysoká 13 9–16 —

Melzer Vladimír ŘEZBÁŘ Chotěboř, Dukelská 246 13–17 9–17

Merglová Jiřina PAPÍROVÁ KRAJKA Střížov 24 (Chotěboř) 9–12, 13–17 —

Měkotová Ivana MALÍŘKA Světlá n. S., Haškova 104 14–19 14–18

Mitanovi Olga a Pavel TVORBA Z KŮŽE Hluboká 17 (Krucemburk) — 10–18

Musilová Danuše – Lesní louka MALÍŘKA H. Brod, U Vodárny 4017 10–11:30, 13–17 10–11:30, 13–16

Pazderka Milan ŘEZBÁŘ H. Brod, Pohledští Dvořáci 1581 9–16 9–16

Pilger Milan – Ateliér Stodola KAMENÍK Dolní Město 127 10–12, 14–16 10–12, 14–16

Poltavec Petr – Atelier v domku II. MALÍŘ Veselý Žďár 18 9–19 —

Pulcr Jiří – řezbářský ateliér ŘEZBÁŘ H. Brod, Perknovská 1903 8–12, 13–17 8–12, 13–17

Sabanová Olga DEKORACE Přibyslav, Bechyňovo n. 40 8–11, 13–15 9–13

Sedláková Lenka – keramická dílna KERAMIKA Jitkov 73 — 10–15

Semitam – výtvarná dílna KNIHAŘSKÁ DÍLNA H. Brod, Na Valech 114 9–16 —

Schwarz Jan KOVÁŘ Svatý Kříž 63 (H. Brod) 9–16 —

Sklárna Crystal Glamour SKLÁŘSTVÍ Okrouhlice 215 7–12 —

Sklářská huť Jakub Tasice SKLÁŘSTVÍ Tasice 1 10–17 10–17

Starý František MALÍŘ Sobíňov 49 9–17 9–17

Svoboda Jaromír FOTO H. Brod, Pohledští Dvořáci 1581 9–16 9–16

Špicl Josef ŘEZBÁŘ H. Brod, Pohledští Dvořáci 1581 9–16 9–16

Štáfl Petr KOVÁŘ Uhry 816 (Přibyslav) 8–11, 13–17 8–11, 13–17

Teclová Jana KERAMIKA Dolní Krupá 59 8–12, 13–17 8–12, 13–17

Těsnohlídek Jaroslav KNIHAŘSKÁ DÍLNA H. Brod, B. Kobzinové 2015 9–12, 14–16 9–12, 14–16

Trbuškovi – Keramika Okrouhlička KERAMIKA Okrouhlička 48 10–18 10–18

Umělecké kovářství Fučík & Skála KOVÁŘI Štoky 78 9–16 —

Uměleckoprům. akademie – Světlá n. S. UMĚLECKÁ ŘEMESLA Světlá n. S., Sázavská 547 8–14 —

Kamenosochařské střed. – Lipnice n. S. UMĚLECKÁ ŘEMESLA Lipnice n. S. 4 8–14 —

Velich Aleš – Ateliér Vilifoto.cz FOTO H. Brod, Ledečská 2964 9–12, 13–19 9–12, 13–17

Zámečník Matěj – Ateliér Art Zamii SOCHAŘ, MALÍŘ Úsobí - areál bývalého lihovaru 8–11:30, 13:30–18 8–11:30, 13:30–18

ZUŠ Ledeč n. S. ANIMOVANÝ FILM Ledeč n. S., Nádražní 231 10–13, 14–17 10–13, 14–17

Zvoneček - mateřské centrum VÝTVARNÉ AKTIVITY H. Brod, Rubešovo nám. 171 9–16 9–16

Zahrada U Notáře – Miroslav Lhotka GRAFIKA H. Brod, Sázavská 430/1 9–12, 13–16 —

Galerie v kapli sv. Barbory VÝSTAVA Úsobí - kaple u kostela 9–12, 13–18 9–12, 13–17

Galerie Na Půdě VÝSTAVA Světlá n. S., nám. Trčků z Lípy 16 13–16 13–16

Galerie Janáček VÝSTAVA Přibyslav, Bechyňovo nám 20 9–12, 13–15:30 9:30–14

Galerie výtvarného umění VÝSTAVA H. Brod, Havlíčkovo nám. 18 9–17 9–12, 13–17

Městské muzeum Chotěboř VÝSTAVA Chotěboř, Riegrova 1 14–17 —
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Ateliér / Galerie Zaměření Město, obec Sobota Neděle

Bartoň David MALÍŘ Telč, Na Parkáně 123 10–17 10–17
Bílková Miroslava KERAMIKA Věžnička 24 10–17 —
Habermannová Gabriela ŠPERK Jihlava, Kosmákova 1082/7 9–12, 13–17 9–12
Henč Miloš MALÍŘ Jihlava, U Hřbitova 2800/2 9–12, 13–18 9–12, 13–18
Hloch Bedřich KNIHAŘSKÁ DÍLNA Jihlava, Znojemská 993/18 9–17 —
Hrevúšová Jana PATCHWORK Kostelec 150 9–12, 13–17 9–12, 13–16
Kincl Vlastislav MALÍŘ Jihlava, Havlíčkova 2331/111 9–16 —
Kislinger Miloš NOŽÍŘSTVÍ Dobronín, Karla Pravdy 314/4 9–12, 13–18 —
Krajíček Petr SOCHAŘ, ŘEZBÁŘ Rantířov 80 13–17 13–17
Leupold Antonín KOVÁŘ Rozsičky u Telče ( statek ) 9–16 —
Mirčev Petr MALÍŘ Třešť, Tovární 966 9–12, 13–17 —
Nejedlá Michaela KERAMIKA Kamenice 28 8–11:30, 12:30–18 8–11:30
Obršlik Libor MALÍŘ Jihlava, Březinovy sady 440/4 9–18 —
Pokorná Jaroslava MALÍŘKA Sedlejov 42 10–17 10–17
Rathsam Jan Jiří MALÍŘ Jihlava, Jana Masaryka 1595/5 10–12, 14–18 10–12, 14–18
Sklárna Janštejn SKLÁŘSTVÍ Horní Dubenky, Janštejn 39 7:30–10:30, 11–12:30 —
STARKON Nová Říše KERAMIKA Nová Říše, Náměstí 72 9–12, 13–18 9–12, 13–18
Toman Pavel ŘEZBÁŘ, SOCHAŘ Jihlava, Okružní 5094 14–18 14–18
Tomíšková Hana VITRÁŽE Dolní Cerekev, Rohozenská 176 10–12, 13–17 10–12, 13–16
SUPŠ Helenín UMĚLECKÁ ŠKOLA Jihlava, Hálkova 2917/42 8–16 —
VOŠ a SUŠ grafická ANIMACE Jihlava, Dvořákova 1927/5 9–16 —
VOŠ a SUŠ grafická VÝTVARNÉ AKTIVITY Jihlava, Dvořákova 1670/12 9–15 —
Galerie Wimmer VÝSTAVA Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 65 10–17 10–17
Oblastní galerie Vysočiny VÝSTAVA Jihlava, Komenského 1333/10 10–18 10–18
Oblastní galerie Vysočiny VÝSTAVA Jihlava, Masarykovo n. 642/24 10–18 10–18
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Ateliér / Galerie Zaměření Město, obec Sobota Neděle

Bröcklová Aneta – RedHead Tattoo TETOVACÍ STUDIO Pelhřimov, Nádražní ul. 833 13–18 —
Horníček Jan TVORBA Z KŮŽE, ŠPERK Pelhřimov, Menhartova 1608 10–17 10–17
Kába Arnošt MALÍŘ Vlásenický dvůr u Pelhřimova 9–17 —
Kašparová Hana – Hakubat SKLENĚNÝ ŠPERK Častonín 26, (Zachotín) 9–18 —
Kuzdas Vratislav MALÍŘ Strměchy 6, (Pelhřimov) — 9–17
Mudrová Blanka TVORBA Z KŮŽE Rynárec 1 7–12, 12:30–18 7–12, 12:30–17
Nudní – Pechová L. a Plášil O. MALBA, ŠPERK Pelhřimov, Pražská 455 14–20 9–12, 14–17
Prostor Hodina H VÝTVARNÉ AKTIVITY Pelhřimov, Hrnčířská 111 10 – 16 —
Rybářová Adriana KERAMIKA Vlásenický dvůr u Pelhřimova 9–17 —
Říčanová Tereza GRAFIKA Vlásenický dvůr u Pelhřimova 9–17 —
Svárovská Marta MALÍŘKA Pelhřimov, Nádražní 897 10–12, 13–16 10–12, 13–16
Galerie – Zámek Žirovnice VÝSTAVA Žirovnice, Branka 1 9–11:30, 13:15–15 9–11:30, 13:15–15
8smička – zóna pro umění VÝSTAVA Humpolec, Kamarytova 97 10–18 10–18
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Ateliér / Galerie Zaměření Město, obec Sobota Neděle

Axmanová Tereza – Zemitá výstava MALÍŘKA Sokolovna Tasov 14–18 10–12, 14–18
Brázda Petr MALÍŘ Kocanda 332, (Herálec) 10–18 10–18
Buchtová Libuše TEXTILNÍ TVORBA Bystřice n. P., Hornická 980 13–20 13–18
Dohnalová Lidmila Anna MALBA, GRAFIKA Tasov, Kaple sv. Michala — 9–16
Dufek Tomáš HUDEBNÍ NÁSTROJE Dolní Radslavice 2 9–12, 12:30–16:30 —
Hudec Jiří KOVÁŘ Lhota 95, Lísek 9–12, 14–16 —
Kyselka Václav – sochařský ateliér SOCHAŘ Křoví 215 10–18 —
Latislavová Andrea VÝTVARNÉ AKTIVITY Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 115 9–12, 13–17 9–12, 13–16
Málková Bohumila MALÍŘKA Žďár n. S., Trnková 5 9–12, 13–15 9–12, 13–15
Mareček Jaroslav Jan ŘEZBÁŘ Velké Janovice 47, (Bystřice n. P.) 10–18 10–17
Mierva Johana KERAMIKA Jámy 123 8–12, 13–18 13–18
Novotný Miloš MALÍŘ Svratka, Palackého 31 10–12, 13–17 10–12, 13–17
Pejchal Bořivoj MALÍŘ Velké Meziříčí, U Bašty 124/1 — 12–18
Pillmayerovi Ludmila a František MALÍŘI Jimramov, Mostní 176 10–16 10–16
Řezáč Bedřich KOVÁŘ Tasov 174 — 10–17
Sedláková Jitka KERAMIKA Přibyslavice, Otmarov 102 9 – 18 —
Sklářská huť AGS Karlov SKLÁŘSTVÍ Karlov 31, (Žďár nad Sázavou) 6–14 —
Sklářská huť U Hrocha SKLÁŘSTVÍ Škrdlovice 272, (Žďár n Sázavou) 11–18 11–18
Sláma Miloš GRAFIK Křoví 3 9–12, 14–19 14–19
Studená Věra DRÁTOVÁNÍ Kuklík 28, (Sněžné) 9–11:30, 12:30–17 9–11:30, 12:30–17
Svoboda Jan MALÍŘ Radňovice 1, (Nové Město n. M.) 10–13, 14–18 10–15
Svobodová Petra – PS Art ŠPERKAŘKA Velké Meziříčí, Hornoměstská 36 12–17 12–17
Šimonová Anna KERAMIKA, BONSAJE Sněžné 130 14–16 14–16
Špačková Mirka SOCHAŘKA Moravec 101 9–12, 13–17 9–12, 13–17
Štěpánková Barbora KERAMIKA Žďár n. S., Santiniho 14/21 10–15 —
Trojanová Alice MODISTIKA V. Meziříčí, Petráveč Domky 45  10–12, 13–18 —
Vosyková Monika SOCHAŘKA Žďár n. S., Vejmluvova 222/40 — 9–12, 13–17
Wolf Honza ŘEZBÁŘ Nedvězí 81 10–18 10–18
Žena a svět, z. s. VÝTVARNÉ AKTIVITY Žďár n. S., Komenského 1 9:30–11:30, 12:30–16:30 9:30–11:30
Galerie Albert – Pavel Albert VÝSTAVA Svratka, Libušina 45 10–12, 13–17 13–17
Horácká galerie v Novém Městě n. M. VÝSTAVA Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 1 9–12, 13–17 9–17
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Ateliér / Galerie Zaměření Město, obec Sobota Neděle

Fučíková Jana KERAMIKA Koněšín 65 10–12, 14–17 —
Kafuněk Jiří ŘEZBÁŘ Jaroměřice n. R., Čelakovského 628 11–16 11–16
Kjulleněn Boris st. a Boris ml. MALÍŘ, SOCHAŘ Třebíč, Stinná 52/2 10–17 10–17
KVAK – Keramický ateliér Koněšín KERAMIKA Koněšín 24 10–15 10–15
Kuželová Hedvika MALÍŘKA Jaroměřice n. R., Floriánská 1001 10–12, 13–17 10–12, 13–17
Lang Jiří – Keramika pálená dřevem KERAMIKA  Číměř    50 10–17 10–15
Morkusová Zuzana KERAMIKA Stařeč, Niva 186 9–12, 13–18 9–12, 13–17
Pašková Jana – MIU BEADS SKLENĚNÝ ŠPERK Budišov 53, (u Třebíče ) 10–16 10–15
Pešková Eva – Krámek TEXTILNÍ TVORBA Bransouze 100 10–17 10–17
Pražáková Helena MALÍŘKA Stařeč, U hřiště 364 13–18 13–18
Procházková Hana TEXTILNÍ TVORBA Čechtín 2 9–12, 14–17 9–12, 14–17
Procházková Jana – JENAPR TEXTILNÍ TVORBA Třebíč, Janouškova 221/12 9–17 9–17
Řezanková S. a Široká J. ŘEMESLA Třebíč, L. Pokorného 10/3 10–12, 13–17 13–16
SPŠ Třebíč UMĚLECKÝ PASÍŘ Třebíč Kožichovice, Žďárského 183 9–13 —
Galerie Anděl – Kovářství Lukáš VÝSTAVA Třebíč, Blahoslavova 22 10–16 10–14
Galerie Čertův ocas VÝSTAVA Mohelno, Mohelský mlýn 134 9–11:30, 14–16 9–11:30, 14–16
Galerie Franta VÝSTAVA Třebíč, Karlovo nám. 58/47 10–12, 13–17 10–12, 13–17
Galerie Karlovo náměstí VÝSTAVA Třebíč, Karlovo náměstí 61/50 10 –12, 13–16 10 –12, 13–16
Galerie Malovaný dům VÝSTAVA Třebíč, Karlovo nám. 64/53 10–12, 13–17 10–12, 13–17
Galerie Vlasta VÝSTAVA Třebíč, L. Pokorného 112/31 10–12, 13–17 10–12, 13–17
Galerie Tympanon VÝSTAVA Třebíč, Zámek 1 9–12, 13–17 9–12, 13–17
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Uzávěrka příštího čísla je 11. října a distribuce plánovaná od 22. října. 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

PRODÁVÁME kabely, vodiče, vypínače a zásuvky, rozvaděče, jističe,  
osvětlení, ventilátory, kabelové žlaby, přepěťové ochrany, …

DÁLE NABÍZÍME spojovací materiál, kotevní techniku,  
kartáčnické výrobky, elektrické ruční nářadí Narex, Dewalt, …

Prodej technických plynů + propan butan.
Balonky + foukání balónků heliem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE: Na Bělidle 5646/5a, Jihlava

www.elpe.cz
E-mail: velkobchodji@elpe.cz, Tel.: 725 74 71 44

Otevírací doba: po–pá: 6:00–14:00

RV
18

01
35

0/
01

Kostelecké uzeniny a.s. –  výrobní 
potravinářská společnost se sídlem v Kostelci u Jihlavy, 

hledá pro posílení svého týmu 
vhodného kandidáta/tku na pozici:

POMOCNÝ DĚLNÍK technického úseku
Pracovní náplň
•  zajišťuje opravy a třídění palet 

a provádí drobné opravy
•  1 směna
Nabízíme
•  mzda 16 450 Kč 

•  zázemí stabilní společnosti 
•  zaměstnanecké výhody (25 dnů 

dovolené, příspěvek na penzijní 
připojištění, závodní stravování, 
svačiny zdarma, zaměstnanecké 
balíčky)

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 fi rmy.
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Kostelecké uzeniny a.s. –  výrobní  
potravinářská společnost se sídlem v Kostelci 

u Jihlavy, hledá pro posílení svého týmu  
vhodného kandidáta/tku na pozici:

MISTR VÝROBY 
Pracovní náplň:
•  vedení a řízení pracovního kolektivu na svěřeném středisku masné výroby 
•  vedení a řízení výrobního úseku
•  dozor a zodpovědnost za dodržování norem a technologické kázně na středisku
•  vedení potřebné evidenci

Požadujeme:
•  SOU nebo SŠ vzdělání potravinářského směru 
•  min 2 roky praxe na obdobné pozici
•  znalost masa, technologie zpracování masa, základní druhy strojů a zařízení 

v potravinářském průmyslu
•  pečlivost, řídící a organizační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost
•  znalost práce na PC
•  výhodou: znalost systémů kvality: HACCP, ISO 9001, BRC, IFS

Nabízíme:
•  zázemí stabilní společnosti 
•  dobré finanční ohodnocení, prémie a odměny
•  zaměstnanecké výhody (25 dnů dovolené, zaměstnanecké balíčky, závodní 

stravování, příspěvek na penzijní připojištění, průběžné vzdělávání 
v oboru, Cafeterie)

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.
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Kostelecké uzeniny a.s. – výrobní potravinářská 
společnost se sídlem v Kostelci u Jihlavy, hledá 

vhodné kandidáty na pozice:

ÚDRŽBÁŘ STROJŮ  
A ZAŘÍZENÍ
Pracovní náplň:
•  údržba a seřizování výrobních strojů 

a technologií 
•  třísměnný provoz
Požadujeme:
•  SOU technického směru (mechanik strojů, 

zámečník, obráběč kovů, klempíř) 

ÚDRŽBA  
VZDUCHOTECHNICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ
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)

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 sa-

mostatnou 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, sys-
tém kafeterie – peníze na volný čas a zdra-
ví 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.
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Velkolepé oslavy 100. výročí vzniku ČSR na Vysočině
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❚ Centrem Jihlavy se proháněli dobově oblečení cyklisté s dobovými bicykly. ❚ Slavnostní večer odstartoval ozdobením koruny krajského stromu.

❚ Poselství budoucím generacím předal i hejtman Jiří Běhounek.❚ Součástí programu byla také narozeninová oslava organizace Vysočina Tourism. Ná-
městkyně Jana Fischerová za dohledu hejtmana Jiřího Běhounka a ředitele Tomáše Či-
háka krájí velký dort.

❚ V podání desítek zpěváků zazněla česká hymna. ❚ Stroj času zahájil a nakonec i slavnostně ukončil originální show Proletí 100letí.

❚ Dramaturg oslav Petr Píša a za ním už plně ozdobená koruna krajského stromu. ❚ Tisíce lidí z celé Vysočiny si přišly připomenout významné mezníky naší stoleté historie.

Zlatá podkova 
opět patří 

Elišce Orctové

Humpolec v závěru srpna hos-
til 53. ročník Zlaté podkovy – 
jedné z nejprestižnějších jez-
deckých a vozatajských soutěží 
v Česku. Bezchybnou finálovou 
jízdu v sedle Bonuse 1 předved-
la Eliška Orctová, a obhájila tak 
loňské vítězství.

Jednadvacetiletá Orctová 
ukázala nejlepší drezuru, kros 
i parkur. Spokojená byla s obě-
ma svými zvířecími parťáky – 
s Westwinds Diegem totiž skon-
čila na druhém místě. Pomyslný 
bronz si vyjela Karolína Petrová 
s koněm KIM-C. Ve čtyřspřeží 
pak slavil vítězství Jiří Nesva-
čil starší. V posledních letech se 
Zlatá podkova v Humpolci jede 
jako cena Kraje Vysočina.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Stadion Na Losích 
má nový  

atletický ovál

Sportovní areál Na Losích v Hav- 
líčkově Brodě má nový kabát. 
V polovině září ho slavnostně 
otevřeli zástupci města i Kra-
je Vysočina. Sportoviště prošlo 
modernizací za 37 milionů ko-
run a největší změny doznal atle-
tický ovál. Zmizel z něj původní 
škvárový povrch, který nahradil 
odpružený tartan. Stejný povrch 
zdobí i ostatní sektory – pro skok 
vysoký, skok do dálky, vrh dis-
kem, koulí, oštěpem nebo skok 
o tyči. Uprostřed 400metrové-
ho oválu zůstalo fotbalové hřiště, 

které má nově drenážní systém 
a travní koberec s automatickou 
závlahou. Na investici města Ha-
vlíčkův Brod přispěl Kraje Vy-
sočina osmi miliony korun.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

❚ Zlatá Eliška Orctová. 
 FOTO: ZLATÁ PODKOVA

video na  
novinykrajevysocina.cz
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