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Cena pro stezku

STRANA 2

Kraj podporuje venkovské
prodejny

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

Informace pro žadatele
o Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
STRANA 3

Umělci z Vysočiny znovu
otevřou své ateliéry

Na podporu výměny starých
kotlů v Kraji Vysočina byla pro
3. kolo kotlíkových dotací poskytnuta částka téměř 240 milionů korun. Za tyto prostředky
by měl kraj podpořit výměnu až

2 378 kotlů. Příjem žádostí bude
spuštěn 23. října 2019.
Občané, kteří mají zájem získat informace o podrobnostech
výzvy nebo zkonzultovat svoje
konkrétní dotazy, mají možnost

obrátit se na linku poskytovatele dotace 564 602 888 nebo své
dotazy zaslat na e-mail: kotliky@kr-vysocina.cz. Rovněž je
možné navštívit stránky www.
kr-vysocina.cz/kotliky, kde jsou

k dispozici aktuální informace.
Až do 14. října 2019 jsou ve všech
obcích s rozšířenou působností
pořádány informační semináře.
Veřejnost na nich získá základní
informace k aktuální výzvě.

Přesný harmonogram seminářů pro veřejnost
Obec

Termín konání

Čas konání

Pelhřimov

1. 10. 2019

16:00–18:00

Pražská 2460, Pelhřimov (zasedací sál MěÚ)

Velké Meziříčí

2. 10. 2019

16:00–18:00

Náměstí 15/17, Velké Meziříčí (kinosál Jupiter Club)

Moravské Budějovice

3. 10. 2019

16:00–18:00

nám. Míru 31, Moravské Budějovice (zasedací místnost MěÚ)

STRANA 8

Světlá nad Sázavou

7. 10. 2019

16:00–18:00

nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (zasedací místnost MěÚ)

Vysočina Zetor Show
v obrazech

Žďár nad Sázavou

8. 10. 2019

16:00–18:00

Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou (zasedací místnost MěÚ)

Náměšť nad Oslavou

9. 10. 2019

16:00–18:00

Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou (zasedací místnost MěÚ)

Golčův Jeníkov

14. 10. 2019

16:00–18:00

5. května 8, Golčův Jeníkov (Goltzova tvrz)

Zastupitelské změny

◾ Jan Míka a Radovan Necid.

Novým členem Zastupitelstva Kraje Vysočina se v září stal
Zdeněk Geist (zvolen za ODS).
Nahradil Radovana Necida, který se mandátu vzdal poté, co
byl jmenován ředitelem Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny.
Zdeněk Geist je rodák z Jihlavy.
Působí ve správě a pronájmu nemovitostí a reklamních ploch,
zajímá se o výtvarné umění
a historii, v této oblasti i publikuje. Aktuálně je také předsedou
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina.
Radovan Necid nahradil na
postu ředitele KSÚSV Jana
Míku, který odchází do důchodu. Necid je absolventem Fakulty strojní na VUT v Brně, několik let působil ve funkci starosty
Velkého Meziříčí a jako krajský
zastupitel byl členem Dopravní
komise Rady Kraje Vysočina.
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Místo konání

Vysočina Zetor Show: Čtyři nové rekordy
Hned čtyři zápisy do České knihy rekordů ponesou
datum 19. září 2019. Ve
Vysočina Areně v Novém
Městě na Moravě se totiž
uskutečnil druhý ročník odborné přehlídky
Vysočina Zetor Show.
Součástí nabitého programu bylo pokoření dosud
platného rekordu kolony
traktorů jedné značky
a pokus o posunutí hranice dalších tří rekordů.
A opravdu se zadařilo.
„Máme tu žně rekordů. Prvním je 237 traktorů jedné značky
na jednom místě, stroje vytvořily
nejdelší 1,125 kilometru dlouhou
kolonu, nejdelší jedoucí kolonu
a nejdelší jedoucí kolonu traktorů jedné značky,“ prozradil komisař z pelhřimovské Agentury
Dobrý den Miroslav Marek.

Efektivní propojení
teorie s praxí

Mezi jedoucími stroji bylo
možné objevit také traktory,
které postavili nebo repasovali
studenti z Vysočiny. „Na prvním ročníku této akce před dvěma lety studenti čtyř středních

video na
novinykrajevysocina.cz

◾ Kolona 237 traktorů se ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě připravuje na svou rekordní jízdu.
FOTO: LIBOR BLAŽEK


škol přebírali traktory rozložené
na díly. Dát Zetory dohromady
a zprovoznit je jim trvalo jen
necelý rok,“ pochvaloval si hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). A spolupráce se společností Moreau Agri
a dalšími zemědělskými firmami
pokračuje. „Zástupci krajských
středních technických škol si
převzali nové zemědělské stroje

a s možnostmi pomalu ale jistě
narůstá i zájem žáků studovat
zemědělské obory,“ vysvětluje
krajská radní pro oblast školství
Jana Fialová (ČSSD).
V Novém Městě na Moravě se návštěvníci seznamovali
s novinkami zemědělských firem, získali informace o oborové
nabídce středních škol z Kraje
Vysočina, ochutnali regionální

produkty a mohli si odnést i jedinečné momentky z tematického
fotokoutku. Velký úspěch měla
autogramiáda českých biatlonistů – Ondřejů Rybáře a Moravce
a Evy Kristejn Puskarčíkové,
kteří znají Vysočina Arenu velmi
dobře nejen ze závodů světového
poháru. Fotogalerii z akce najdete na straně osm.
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Na celé Vysočině je aktuálně více než 2500 kilometrů
značených cyklistických tras,
z toho přibližně 120 kilometrů
cyklostezek určených pro kolaře, inlajnisty a využívané hojně
i rekreačními běžci. Téměř devět kilometrů dlouhou drážní
cyklostezku Přibyslav – Sázava
ocenila 5. září 2019 mezinárodní organizace The European
Greenways Association. Tato
cyklostezka získala 2. místo
v rámci celé Evropy.
Ocenění bylo uděleno v kategorii Nejlepší technické řešení.
Považuji to za obrovský úspěch
nejen pro Přibyslav a okolí, ale
i pro Kraj Vysočina.
Mám stále v živé paměti rok
2011, kdy po trase zrušené železnice v biokoridoru horního
toku řeky Sázavy začali projíždět první cyklisté. O šest let
později jsme na stezce umístili
sčítač a výsledky oblíbenosti,
tedy užívání stezky, nám dělají
radost. V sezóně mezi dubnem
a zářím projede trasou v průměru patnáct tisíc lidí měsíčně.
Cyklostezka s minimálním převýšením se stala oblíbenou mezi
inlajnisty. Nejen jejich zvýšený
zájem o služby pozitivně pociťují i místní majitelé restaurací,
kaváren, cukráren.
Přibyslav a jeho cyklostezka
je učebnicovým příkladem rozumného a prozíravého využití
koridoru bývalé železniční trati. Zvyšující se oblíbenost této
trasy, resp. rozvoj a posílení
cykloturistiky na území celého Kraje Vysočina, mě ujišťuje v tom, že spolufinancování
aktivního trávení volného času
a podpora nových zážitků ze
strany samospráv je správným
rozhodnutím. Jen v letošním
roce Kraj Vysočina rozdělil na
cykloturistiku více než osm milionů korun, ty pomohou realizovat 28 projektů v oblasti
obnovy a rozvoje sítě cyklotras
a cyklostezek nebo zpracování projektových dokumentací.
Stejně štědří bychom chtěli být
i příští rok.
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Podpora venkovských
obchodů pokračuje i letos
Kraj Vysočina podporuje třetím rokem venkovské prodejny
smíšeného zboží. Za tuto dobu
schválilo krajské zastupitelstvo
podporu pro 294 projektů zaměřených na úhradu provozních
nákladů prodejen, jako jsou
energie, nájmy, platy prodavaček apod. Zájem je větší, než
jsou dostupné finance, a proto
dochází k výběru žádostí podle předem daných kritérií. Těmi
jsou například provozní doba
obchodu, vzdálenost k nejbližší
jiné prodejně nebo velikost sídla, kde prodejna působí. Podporu v letošním roce získá stejně
jako v minulých letech například
městys Kamenice pro prodejnu ve své místní části Řehořov,
stejně úspěšná byla se svou prodejnou obec Javorek nebo obec
Kamenná Lhota.
„Kraj Vysočina spolu s Pardubickým krajem patřil mezi
první dva kraje, které podporu
tohoto typu zavedly. Ostatní kraje se postupně přidávají,“ doplnil

Pavel Pacal (STAN + SNK ED),
náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.
Hlavním důvodem, proč venkovské obchody postupně mizí,
je nerentabilita tohoto typu podnikání. Uspět v porovnání s velkými hypermarkety je v podstatě
nemožné. „Existence prodejny
na venkově přitom není jen o zachování možnosti pro občany
nakupovat v místním obchodě,
ale také o zachování mnohdy
jediného místa jejich pravidelného setkávání, což ocení zvláště
senioři, případně maminky na
mateřské dovolené,“ dodává náměstek Pavel Pacal.
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Fond Vysočiny
podpora prodejen
rok

částka v Kč

2017

2 miliony

2018

4 miliony

2019

4 miliony

Konec oprav mostu v Třebíči

◾ Už na přelomu října a listopadu by se po novém mostě u nemocnice
v Třebíči mohli projet první řidiči. Podmínkou podle Jaroslava Fikara
z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny je, že dodavatel dalších prací objednaných ŘSD stejně rychle dokončí přilehlou protihlukovou stěnu. Demolici nevyhovujícího a stavbu nového mostu za bezmála 56 milionů korun zahájil Kraj Vysočina v polovině letošního května.  FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Populace stárne a zájem
o paliativní péči se zvyšuje
Pečujete doma o nevyléčitelně
nemocného člena rodiny nebo se
na tuto péči připravujete? Potřebujete radu nebo pomoc? Tyto
a další související otázky řeší stále více rodin. Příbuzní, kteří by se
chtěli o svého blízkého postarat
co nejlépe, poskytnout mu maximum možného a doprovodit ho
na jeho poslední cestě, často neví,
kam se obrátit o radu či pomoc.
„Počty pacientů, kteří potřebují
paliativní péči, se stále zvyšují,
a to z jednoho prostého důvodu,
stárneme. Proto se Kraj Vysočina
oblasti paliativní péče věnuje systematicky a dlouhodobě,“ vysvětluje hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD).
Před dvěma lety schválili
krajští zastupitelé Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina
do roku 2020. Od té doby se
realizovala celá řada kroků pro

zajištění kvalitní a dostupné paliativní péče v rámci projektu
Paliatr Vysočina. Pravidelně se
konají vzdělávací programy v oblasti paliativy pro zdravotní sestry i lékaře. „V každé z krajských
nemocnic vznikly konziliární
týmy paliativní péče, kde spolupracují nejen lékaři, zdravotní
sestry, sociální pracovníci, ale
také psychoterapeuti, duchovní
nebo nutriční specialisté,“ potvrzuje Vladimír Novotný (ČSSD),
náměstek hejtmana pro oblast
zdravotnictví. Na území bývalých okresů pracují mobilní specializované týmy, které mohou
poskytovat paliativní péči v domácím prostředí v režimu 24/7,
365 dní v roce. Informace a kontakty spojené s paliativní péčí
v Kraji Vysočina naleznete na
webu www.paliatr-vysocina.cz.


Od poloviny srpna mají profesionální hasiči na Zakarpatí
k dispozici nové motorové pily,
elektrocentrály, necelou třicítku profesionálních pracovních
ochranných přileb a tři plovoucí
čerpadla. Toto vybavení přivezl
do partnerského regionu Kraje
Vysočina hejtman Jiří Běhounek
společně s generálním ředitelem
hasičů Drahoslavem Rybou a republikovým starostou dobrovolných hasičů Janem Slámečkou.
„Partnerství Vysočiny a Zakarpatí trvá dvanáctým rokem a za
tu dobu se ho podařilo rozšířit na
úrovně měst, sociálních zařízení,

do oblasti kultury a v neposlední
řadě mezi hasiče a policii,“ hodnotí zahraniční aktivity Vysočiny hejtman Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD). Podpora kraje letos
směřovala i do sportovního vybavení pro mladé záchranáře na
Ukrajině. Dostali batohy, stany,
spací pytle, karimatky nebo trekové hole. Od roku 2008 uvolnil
Kraj Vysočina na 60 milionů
korun, za které jsou na venkově
v Zakarpatí desítky opravených
základních a mateřských škol
i modernizované ambulance
s novým vybavením.


Prvňáčkům po celé Vysočině udělal
radost bezpečný kufřík
Do lavic usedlo druhý
zářijový den celkem 4 991
prvňáčků. Hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek
a další krajští radní se
rozjeli do několika základních škol, aby malým
školákům osobně předali
bezpečný kufřík a popřáli
jim, ať se jim ve škole líbí.
Prvňáčky z Vysočiny potěšil
nejen kufřík, ale také konstrukční stavebnice ROTO. Tu pro ně
pořídily Kraj Vysočina a společnost BOSCH Diesel Jihlava.
Hejtman Jiří Běhounek zavítal na základní školu v Mostištích, kde pozdravil všech sedm
prvňáčků i jejich rodiče, a první
zvonění stihl i na základní škole
ve Velkém Meziříčí. Tady potřásl
rukou čtyřicítce holčiček a kluků v 1. A a 1. B. „Popřál jsem
jim, aby se s chutí a radostí učili.
U jedné holčičky jsme zažili i slzičky, ale to k prvnímu školnímu
dnu patří,“ usmíval se hejtman
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Stejně jako radní Jana Fialová
v Bystřici nad Pernštejnem, Jana
Fischerová v Krucemburku, Martin Hyský v Jihlavě, Pavel Franěk

video na
novinykrajevysocina.cz

◾ Na pět tisíc bezpečných kufříků nechal Kraj Vysočina vyrobit pro prvňáčky z celé Vysočiny. 

a Pavel Pacal v Třebíči – rozdal
hejtman jako bonus prvňáčkům
i speciální knížku určenou pro
první čtení Dobrodružství Fany
a Beryho od Ivany Fexové. Pohádkový příběh se odehrává
v Kostelní Myslové na Vysočině.

Týden pěstounství
na Vysočině
Třetí říjnový týden bude na
Vysočině ve znamení pěstounské péče. Pod záštitou Kraje Vysočina se od pondělí 14. do pátku
18. října uskuteční druhý ročník
Týdne pěstounství. „Zajímavý
program pro pěstouny, děti a také
pro zájemce z řad veřejnosti, kteří možná zvažují, že by se mohli
stát náhradními rodiči, připravila
oddělení sociálně-právní ochrany dětí při městských úřadech
obcí s rozšířenou působností ve
spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi doprovázejícími pěstouny,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast sociálních věcí Pavel
Franěk (ANO 2011).
Zájemci o problematiku náhradního rodičovství mohou
v pondělí 14. a v úterý 15. října
navštívit Dny otevřených dveří
na městských úřadech a v doprovázejících organizacích. Ve
středu 16. října se v kongresovém sále v sídle Kraje Vysočina

na Žižkově ulici v Jihlavě uskuteční konference s názvem Život bez rodičů není jejich volba a bude odhalena výstava
fotografií pěstounů z Vysočiny. O den později se program
přesune do Cityparku. Akci
Táhneme za jeden provaz bude
moderovat Milan Řezníček
a děti se mohou těšit na loutkové divadlo, malování na obličej
a nejrůznější kreativní aktivity. Více o programu na webu
www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp.
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MUDr. Jiří Běhounek , hejtman Kraje Vysočina a Josef
si vás dovolují pozvat na kulturní událost

V Kraji Vysočina nastoupilo do základních a středních
škol 62 tisíc dětí. Poprvé do
středoškolských lavic zasedlo
7,5 tisíce žáků.
„S výběrem školy jim mohly
pomoci přehlídky středních škol,

EVA FRUHWIRTOVÁ

FOTO: KRAJ VYSOČINA

které se i letos v okresních městech Vysočiny uskuteční v říjnu
a listopadu,“ zve Jana Fialová
(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže
a sportu.
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V Jihlavě vznikne nový
domov pro seniory
Do tří let nabídne Kraj Vysočina 126 míst pro seniory především s diagnózou Alzheimerovy
choroby. Nový domov bude stát
v Jihlavě blízko krajské nemocnice. „Ještě v letošním roce bychom rádi vysoutěžili dodavatele stavby a příští rok zahájili
stavební práce,“ sdělil náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast ekonomiky a majetku
Martin Kukla (ANO 2011). Kraj
Vysočina má na stavbu přislíbenou padesátimilionovou dotaci
ministerstva práce a sociálních
věcí, prověřují se i další zdroje,
které by mohly s realizací výrazně pomoci. Podle informací
Martina Kukly bude mít Kraj
Vysočina vlastní peníze nutné
pro realizaci projektu připravené v rámci rozpočtu v následujících dvou letech.
Budova bude mít dvě křídla, každé tři nadzemní podlaží
a jedno z nich i podlaží podzemní pro napojení na spojovací

chodbu s kuchyní nemocnice.
„Kromě lůžek pro domov se
zvláštním režimem se počítá
i s nabídkou odlehčovacích služeb,“ sdělil náměstek hejtmana
pro oblast sociálních věcí Pavel
Franěk (ANO 2011) s tím, že
domov bude stát na strategickém místě v blízkosti komplexní nabídky zdravotních služeb
krajské nemocnice. Hejtmanství
navíc zahajuje generální opravu
nemocničního gastroprovozu,
jehož budoucí kapacita počítá
s celodenním obsloužením nového sociálního zařízení.
Poptávka po pobytových
sociálních službách neustále
stoupá, proto se vedení Kraje
Vysočina snaží dlouhodobý nedostatek míst řešit.
Nový krajský domov pro seniory v areálu Nemocnice Jihlava, který bude poskytovat tolik
potřebné sociální služby, má
spravovat Domov Ždírec.
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Komínek, starosta města Velké Meziříčí,

Marcel
Zmožek

EVA FRUHWIRTOVÁ

Vysočina darovala techniku
a pomohla ukrajinským hasičům
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neděle 29.

Vystoupení dětí
ze střediska volného
času DÓZA a ZUŠ Velké
Meziříčí
Domov pro seniory
Velké Meziříčí

9. 2019

Velké Meziříčí
Náměstí
14.00
14.00–17.00
14
00
0–

Á
V
KO L
N
E
L
E
ZE
Z
U
A
J I T K ADI M
.R
R
D
MU
Srdečně vás zvou
partneři a pořadatelé:

Doprovodný
program akce
měření krevního tlaku • iQ zóna
prezentace organizací a zařízení pro seniory

VSTUP ZDARMA • KÁVA ZDARMA
Podrobný program oslav na www.SvatekSenioru.cz .
Změna programu vyhrazena.
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Kraj najde další peníze na moderní
sportovní haly měst v regionu

Za vzděláním do Ameriky
Krajská výprava složená
z učitelů středních škol z Vysočiny se koncem srpna zúčastnila celosvětového setkání
realizátorů vzdělávacího programu Cesty k technologiím
(P-TECH) v New Yorku. Konference se věnovala novým trendům ve vzdělávání v návaznosti na technologické a sociální
změny. Unikátní středoškolský
vzdělávací program rozvíjí od
roku 2009 společnost IBM.

V letošním roce se do programu zapojili také partneři z Kraje Vysočina, a to jako jediní
z České republiky. „Řadu let
u nás realizujeme nadstandardní
aktivity na podporu technického
vzdělávání. Toho si všimli čeští
představitelé P-TECH a nabídli nám spolupráci,“ vysvětlila
hlavní důvod partnerství Jana
Fialová (ČSSD), krajská radní
pro školství, mládež a sport.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Ateliéry na Vysočině se
opět otevřou veřejnosti

◾ Tak má vypadat hala, která vyroste u průmyslovky ve Žďáře nad Sázavou. 

U průmyslové školy a gymnázia ve Žďáře nad Sázavou má do roku 2022 vyrůst nové multifunkční
kryté sportoviště. Ve Světlé nad Sázavou finišují
s výstavbou sportovní haly u ZŠ Lánecká, kterou
budou využívat i studenti krajských středních škol,
a v Novém Městě na Moravě chtějí opravovat základnu Orlové. Jedno sportoviště zafinancuje Kraj
Vysočina ve spolupráci s městem, na další hejtmanství městům přislíbilo finanční podporu.
Podle optimistických odhadů
má být v polovině příštího roku
hotová kompletní projektová dokumentace nové sportovní haly ve
Žďáře nad Sázavou. „Multifunkční kryté sportoviště o rozměrech

44 x 25 metrů má být tak velké,
aby se na něm daly hrát všechny
běžné kolektivní sporty, od basketbalu přes házenou a florbal až
po futsal nebo volejbal. Hala bude
mít i vlastní lezeckou stěnu,“

VIZUALIZACE: ARTPROJEKT JIHLAVA, SPOL. S. R.O.

vysvětluje krajská radní pro oblast školství Jana Fialová (ČSSD).
„Předběžné odhady přesahují
70 milionů korun, které chceme
financovat z vlastního rozpočtu.
Město Žďár nad Sázavou se má
finančně podílet 33 % celkových
nákladů, maximálně částkou
23 milionů korun,“ upřesnil Martin Kukla (ANO 2011), náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku.
To ve Světlé nad Sázavou
se blíží do finále. Hala za téměř
93 milionů korun má být totiž hotová se závěrem letošního roku.
Zázemí tady najdou sportovci,

kteří se věnují halovému fotbalu,
házené, basketbalu, hokeji, florbalu, badmintonu nebo volejbalu.
Nové budou šatny, občerstvení,
tribuna i galerie pro 320 fanoušků. Vzniknou nová venkovní
sportoviště i venkovní tribuna
s třiceti místy a také parkoviště.
Hala bude sloužit nejen místním,
ale také studentům krajských
středních škol ze Světlé nad Sázavou. S krajskou finanční podporou mají v dohledné době začít
i zásadní opravy Orlovny v Novém Městě na Moravě a přijdou
jistě i další.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ První říjnový víkend se otevřou ateliéry a dílny na Vysočině. Navštívit můžete například kováře a fotografa Jiřího Hudce.
FOTO: ARCHIV AKCE DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ


Modernizace krajských silnic finišují
Se závěrem stavební sezóny
se řidiči z Vysočiny projedou
hned po několika zmodernizovaných úsecích krajských silnic.
Hotový má být téměř tříkilometrový úsek silnice II/360 ze Štěpánovic na Výčapy na trase z Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíč
a po nové silnici se bude možné
projet z Jihlavy na Pelhřimov
v úsecích Hubenov – Dušejov
a Strměchy – Olešná. Do finále
jdou i práce na třebíčském mostě u nemocnice. Práce na silnici
II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem, na které Kraj Vysočina
čerpá evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, pokračují podle
nastaveného harmonogramu.
„Mezi obcemi Strměchy
a Olešná platí úplná uzavírka až
za hranici obce Strměchy tak,
aby stavební firma zintenzivnila

◾ Modernizací letos prochází další úsek krajské páteřní silnice II/602
z Jihlavy na Pelhřimov. Část u Hubenova má být otevřená se závěrem
FOTO: KRAJ VYSOČINA
října. 

svou práci,“ informoval krajský
radní pro oblast dopravy Jan
Hyliš (ČSSD) s tím, že uzavírka

potrvá do 15. října, tzn. že práce
dokončí 14 dní před termínem.
Objízdná trasa vede: Pelhřimov

– Putimov – Nový Rychnov –
Vyskytná – napojení na II/602.
Ke svému závěru se chýlí
modernizace II/360 z Výčap do
Štěpánovic. Letos se rekonstruoval třetí, od Třebíče nejvzdálenější úsek této krajské silnice,
a to s ohledem na stavbu mostu
v Třebíči. „Zbývající dva úseky Střítež – Slavice a Slavice –
Výčapy přijdou na řadu v příštím
roce – od dubna do konce října.
Celá stavba vyjde Kraj Vysočina
na 110 milionů korun,“ doplnil
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla (ANO 2011).
Pokud jde o zmíněný most v Třebíči u nemocnice, stavaři předpokládají, že by se po něm už
koncem října mohli projet první
řidiči. Vše se bude odvíjet od
přízně počasí.


Dny otevřených ateliérů jsou
podzimní slavností výtvarného
umění a uměleckých řemesel.
Konají se tradičně ve čtyřech
příhraničních regionech. Kromě
Vysočiny se do akce zapojují
také tvůrci v Jihomoravském
a Jihočeském kraji a za hranicemi v Dolním Rakousku, kde
akce před lety vznikla. Letošní Dny otevřených ateliérů se
v Kraji Vysočina budou konat
5. a 6. října. „Své dveře už po
deváté otevřou malíři, grafici,
fotografové, řezbáři a umělecké
školy,“ zve náměstkyně Jana Fischerová (ODS), která má ve své
gesci kulturu a cestovní ruch.
Vybírat můžete z dílniček pro
děti, workshopů pro dospělé,
výstav, ukázek výroby a tvorby. Mnozí z tvůrců nabízejí své
výrobky, zájemci si tak mohou

odnést domů originální šperk,
malbu, keramiku, sklo a jiná
originální díla. Pro letošní rok
připravilo Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod, které Dny otevřených ateliérů na Vysočině pořádá, několik novinek. Nový je
vizuální styl, celobarevný časopis s ukázkou tvorby vybraných
umělců a řemeslníků a brožurka se seznamem zúčastněných
ateliérů. Informační materiály
si můžete vyzvednout v Muzeu
Vysočiny Havlíčkův Brod, Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
a v turistických informačních
centrech po celé Vysočině, elektronicky jsou ke stažení na stránkách www.vysocina-kultura.
cz/ke-stazeni/. Vstupy a aktivity
v rámci Dne otevřených ateliérů
jsou zdarma.


EVA FRUHWIRTOVÁ

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Přehlídky středních škol v Kraji Vysočina 2019
Město

Termín

Místo a kontakt

Třebíč

17. 10. 2019
9:00–17:00

SPŠ, Manželů Curieových 734, Třebíč
Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč, kontakt: p. Poláková, tel. 561 200 427

Havlíčkův Brod

31. 10. 2019
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

5. 11. 2019
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

Jihlava

8. 11. 2019
8:00–18:00

DKO, s. r. o., Tolstého 2, 586 01 Jihlava
Pořadatel: DKO, s.r.o. Jihlava, kontakt: p. Bauerová, tel. 734 335 343

Velké Meziříčí

12. 11. 2019
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

Žďár nad Sázavou

14. 11. 2019
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

Ocenění pro inovativní
podnikatelské záměry
Do poloviny listopadu je možné přihlásit se do soutěže neotřelých podnikatelských projektů
a záměrů, které jsou nebo mají být
realizovány v našem kraji. Soutěž s názvem Začínáme v Kraji
Vysočina organizuje agentura
CzechInvest. Hlavním partnerem
je Kraj Vysočina, díky němuž získají vítězné projekty 27. listopadu
na slavnostním vyhlášení více než
třicet tisíc korun. Další ocenění
udělí partneři z řad firem.
Hlavním cílem je v kraji najít
a podpořit tzv. start-upy, začínající podnikatele s inovativním

charakterem a potenciálem rychlého růstu, ale také další nositele zajímavých nápadů s chutí
podnikat. Záměry posoudí odborná porota, která poskytne
užitečná doporučení, kontakty
a individuální podporu v podobě
mentoringu.
Kromě zmíněných organizací soutěž podporují společnosti
Bosch Diesel, Altreva a BJS, dále
Vysoká škola polytechnická Jihlava a Krajská hospodářská komora.
Více informací na www.czechinvest.org/cz.
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Digitální bublina
Miloš Vystrčil (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina
a senátor
Asi to také znáte, neboť se jedná
o obrázek stále typičtější. Děti nebo
dospělí jsou společně doma nebo
společně sedí v restauraci nebo
například společně jedou vlakem
nebo čekají na začátek schůze
nebo porady.
Ve všech těchto případech
a mnohých dalších se čím dál
více z nás chová stejně. Automaticky vyhledáme svůj mobil,

někdy tablet, jindy počítač a uzavřeme se do své digitální bubliny.
Svět kolem sebe začneme vnímat
naprosto okrajově.
Sem tam se ale najde někdo,
kdo se nám pokouší tu naši digitální bublinu rozbít. Například
partner či partnerka si mohou
chtít povídat nebo nás třeba
může někdo nutit se na něco zajímavého podívat.
Vůbec nejúspěšnější při rozbíjení nebo dokonce totálním ničení osobních digitálních bublin
jsou ty úplně nejmenší děti - kojenci nebo batolata. Chovají se
totiž naprosto přirozeně a vyžadují maximální osobní pozornost

Zdravotně sociální pomezí očima hejtmana
a stálou komunikaci. Poměrně
úspěšnými ničiteli digitálních
bublin bývají také senioři, kteří
také nemívají pro dlouhé zírání
do mobilu příliš pochopení.
Kojenci, batolata i senioři totiž
možná díky tomu, že jsou příliš
krátce nebo naopak již poměrně
dlouho na světě mají schopnost
se chovat přirozeně a zejména
ve skupině známých lidí se tedy
normálně bavit, případně se jeden druhého i dotýkat, gestikulovat, ptát se, ukazovat, co se kde
změnilo nebo by změnit mělo
apod. Tak si někdy myslím, že je
nejvyšší čas se té normálnosti od
nich začít znovu učit.

Jsem zastáncem investic před projídáním peněz
Martin Kukla (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina
a náměstek hejtmana pro
oblast ekonomiky a majetku
Konec prázdnin
je každoročně ve
znamení zintenzivnění prací na
přípravách nového
krajského rozpočtu. Od jeho schválené podoby
se odvíjí směřování veškerého
krajského hospodaření. V letošním roce Kraj Vysočina, podle
plánu, hospodaří s daňovými příjmy a výdaji ve výši 11,6 miliard korun. Do kapitol budoucího
rozpočtu roku 2020 promítneme
opatrný růst ekonomiky a také

mírně optimistické očekávání
vyššího výběru sdílených daní
a připravíme krajský rozpočet
o tři procenta vyšší než letošní.
Může se zdát, že jde o spoustu peněz, ale už během příprav
dostává každá koruna svůj účel.
I přesto, že Kraji Vysočina velkým tempem rostou mandatorní
výdaje a také se musí vyrovnat
s každoročním skokovým nárůstem cen za stavební práce, při
sestavování budoucího rozpočtu
se soustředím na tři hlavní věci:
1) Doporučím nesnižovat objem
peněz na investice 2) podpořím
přiměřené navýšení peněz pro
Fond Vysočiny, který pomáhá
rozvojovým projektům napříč
regionem a 3) považuji za nutné
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neustále hledat další zdroje financování tak, aby na všechny
náklady nebyl Kraj Vysočina
sám.
Vysočina je stále lídrem v investicích. V roce 2018 jsme 34 %
veškerých výdajů (tedy více než
třetinu) směřovali do konkrétních staveb, rekonstrukcí a modernizací. Tento trend si přeji
zachovat. Bude vidět nejen na
stavbách veřejných služeb (nemocnicích, domovech pro seniory, školách), ale i na krajských
silnicích včetně nových obchvatů, které realizujeme u Velkého
Beranova a Nového Veselí. Z budoucích staveb zmíním jihovýchodní obchvat Jihlavy nebo například obchvat Salačovy Lhoty.

Jiří Běhounek (nez. za ČSSD)
hejtman Kraje Vysočina
Kraj Vysočina chce do budoucna ve spolupráci s dalšími
aktéry připravit pilotní projekt,
který má na území jednoho regionu koncepčně a provázaně
nastavit fungující kombinaci
poskytování zdravotní a sociální
péče, resp. nastavit systém, který
pacienta podle určené diagnózy
nebo zaznamenaného využívání
služeb správně nasměruje k čerpání odpovídající zdravotnické
či sociální služby nebo v případě

potřeby obojího. Nemělo by se
tak stát, že pacient je v posledním roce svého života až sedmkrát hospitalizován se stejnou
neléčitelnou diagnózou bez
nabídnutí služeb mobilní hospicové péče nebo z neznalosti
nevyužije místo lékařské služby
navazující sociální službu, např.
v terénu, a to i přesto, že je ideálním klientem. Je velice smutné,
že v tuto chvíli je Kraj Vysočina
jediným krajem, který se takto
široce zabývá problematikou
péče o klienta se sociálními
i zdravotními potřebami, když
na ministerské úrovni se o této
problematice 20 let hovoří.
Až 70 % nemocných lidí
umírá v současné době v nemocnicích, přitom průzkumy
uvádějí, že stejné číslo demonstruje i touhu lidí umírat v domácím prostředí mezi svými
blízkými. Z dostupných dat
ÚZIS ČR vyplývá, že v posledním roce života nemocných
tráví lidé hospitalizací 23–30
dnů na akutním lůžku, což se
zbytečně podepisuje na kvalitě

jejich života, a v budoucnu by
včasné a lepší nasměrování
mohlo nabídnout kombinované
služby zdravotního a sociálního
pomezí v podobě rozvinuté ambulantní domácí péče. Správný
mix zdravotních a sociálních
služeb by měl odbourat dlouhodobé obrovsky nákladné a nežádoucí pobyty v ústavní péči,
pobyty na LDN, i zvýšit efekt
psychiatrické i rehabilitační
péče. Chceme, aby v budoucnu
mohly ve všech krajských nemocnicích na Vysočině fungovat tzv. zdravotně-sociální týmy
složené ze sociálních pracovníků i klinických psychologů
a lékařů. Tým by posoudil stav
pacienta a doporučil pouze ty
služby, které odpovídají jeho
diagnóze a potřebám. V tuto
chvíli děláme všechny potřebné
kroky pro nastavení spolupráce
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a věříme ve spolupráci
všech obcí, ambulantních lékařů, charit, DD a dalších. Všech,
kterým stárnutí populace a její
potřeby leží na srdci.

Knihovny z Vysočiny zvou
na Týden knihoven 2019

Jak zadržet vodu v krajině?
Jaromír Kalina (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina
Zadržení vody
v krajině by mělo
být úkolem číslo
jedna pro všechny politiky. Zvlášť
v době, kdy dramaticky ubývá lesů schopných zadržovat vodu. V našem kraji je hodně drobných vlastníků lesů, proto
by stát i kraj teď měly pomoci
právě jim, hlavně při zalesňování
holin. Kromě lesů je také potřeba

podpořit pozemkové úpravy,
které zadrží vodu. Snažíme se je
jako město Jihlava dělat v Herolticích, kde už několikrát voda
vytopila podniky v průmyslové
zóně Jihlava sever, ale stát tyto
úpravy kupodivu přestal dotovat.
Nový dotační titul Dešťovka není
špatný, ale stále máme obrovské
ztráty vody na netěsnících vodovodech, pořád se během přepravy
ztrácí až 18 procent vody. I tady
musí státní nebo evropské dotace spolu s těmi krajskými obcím
pomoci, protože samy si na tyto

opravy vlastní peníze nenašetří.
Stejně jako na stavbu nové čističky nebo opravu té dosluhující. Další úkol, o kterém jsem už
zde v krajských novinách psal,
je propojení vodohospodářských
soustav. Na Vysočině je to konkrétně propojení přehrad Švihov
a Hubenov, které může zajistit
zásobování vodou až 20 tisícům
obyvatel. Bez dobrého hospodaření s vodou nedává smysl žádný
rozvoj našich obcí, byť by to byl
sebekrásnější projekt. Bylo by
dobré si to uvědomit…

Eutanazie teoretická i praktická
Čeněk Jůzl (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina
Poslankyně za
ANO – a kupodivu i lékařka – Věra
Procházková chce
uzákonit eutanazii.
Požádat by o ni
mohl každý člověk starší 18 let,
o aplikaci by rozhodla komise
právníků a lékařů. Poslankyně
argumentuje dnes již většinovou podporou laické a údajně

i odborné veřejnosti. Možná by se
ale laických zastánců měla zeptat
na jednu věc: „Pokud by smrtící
injekci dědečkovi, babičce, synovi nebo dceři nepodal lékař, ale
měli byste to udělat Vy – opravdu
byste to udělali?“ Při odpovědi by
se možná z řady zastánců najednou stali odpůrci. Je to totiž trochu alibismus: „Ano, my si přejeme usmrtit našeho nejbližšího,
ale ať to udělá někdo jiný, ne my.“
Je to snaha přehodit odpovědnost
za nepopulární rozhodnutí na

někoho jiného. Korunu všemu
poslankyně Procházková nasadila
svým prohlášením, že by se těmito „anděly smrti“ mohli stávat
pracovníci hospiců, protože hospic přece je od toho, aby se v něm
umíralo. Vlna nevole, kterou její
slova vyvolala, ve mně vyvolává
naději, že snad uzákonění eutanazie u nás (zatím) neprojde.
Z vlastní zkušenosti vím, jak je
těžké trpět bolestí, ale přesto si
myslím, že nemáme právo uměle
někomu ukončit jeho život.

Sbírky hraček i knih měly velký ohlas
Helena Vrzalová (KSČM)
zastupitelka Kraje Vysočina
Spolupráce
mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou
Ukrajinou
má svoji tradici
v celé řadě oblastí,
ať už jde o školství, zdravotnictví, veřejnou správu nebo třeba
policii či hasiče. Ale není potřeba vždycky jen čekat, co krajský
úřad vymyslí a připraví. V roce
2018 po návštěvě zastupitelů
na Zakarpatí vyhlásila KSČM

sbírku hraček, k níž se samostatně připojilo i Město Brtnice a odezva byla neuvěřitelná. Plyšáky, hrami, sportovním náčiním,
výtvarnými potřebami, panenkami a autíčky se podařilo vybavit
hned několik mateřských školek.
Letos krajský výbor KSČM zorganizoval další sbírku, tentokrát
knih pro děti a mládež. V družebních školách se s výukou češtiny
začíná na různých stupních, kraj
v rámci spolupráce přispívá na
lektory, učebnice a slabikáře, ale
k jinému čtení se žáci a studenti
dostávají jen obtížně. K výzvě se

opět přidala i Brtnice a je úžasné, kolik lidí se rozhodlo přispět.
Naplněné krabice úplně zarovnaly kancelář koordinátorky Katky
Svobodové. Dárci přinesli leporela, skládačky, časopisy a nejrůznější knížky, nové nebo třeba
i po dětech a vnoučatech, starší,
ale v dobrém stavu. Krajský úřad
zajistí jejich rozdělení a předání
a jsem přesvědčena, že dárky
přinesou hodně radosti, tak jak
to má být. Všem, kdo se rozhodli
pomoci, patří obrovský dík! Mimochodem – co vymyslíme na
příští rok?

◾ Velmi oblíbené jsou v krajské knihovně čítárničky pro děti a jejich rodiče. 

První říjnový týden už tradičně patří knihovnám. Probíhá totiž
celostátní akce Týden knihoven.
„Jeho cílem je podpořit knihy
a čtenářství, představit nové i stávající služby a nabídnout atraktivní využití volného času prostřednictvím pestrého programu, který
je připravený pro všechny čtenáře
a návštěvníky,“ prozradila ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Jitka Hladíková. Letos se koná
23. ročník a opět se k němu připojují knihovny Kraje Vysočina
svými akcemi. V pečlivě voleném
doprovodném programu si každý,
ať už dospělý nebo dítě, přijde na
své. V mnoha knihovnách získají noví čtenáři registraci zdarma,
stávajícím čtenářům opozdilcům
se pro změnu promíjí poplatky
za upomínky, a pro ty, kteří raději
knihy vlastní, je připravena burza knih. Týden knihoven se koná
pod záštitou Svazu knihovníků
a informačních pracovníků České
republiky.

Městská knihovna
Jihlava

• čtenářská amnestie a burza
vyřazených časopisů
2. 10. Tajemné příběhy v ilustracích Pavla Čecha
3. 10. Zrcadlo Serafina – pořad Terezy Brdečkové a Jiřího
Dědečka

Městská knihovna
v Třebíči

• registrace zdarma s platností
do konce roku 2019, amnestie
upomínek
3. 10., 11:00 Příběh o královně
Ester – Divadlo Feigele
6. 10., 15:00 Noty mezi paragrafy – Ivo Jahelka

Knihovna Matěje Josefa
Sychry, Žďár nad Sázavou

• celý týden burza knih
1. 10., 16:00 Vernisáž unikátní
výstavy o samizdatu Věrnost
vyřazenému stroji. Galerie
u Sychry

FOTO: ARCHIV KKV

3. 10., 17:00 Beseda se spisovatelkou Lenkou Slívovou Charlotta, žena T. G. M.

Městská knihovna
Pelhřimov

• registrace nových čtenářů
zdarma ve středu 2. října, amnestie pro zapomnětlivé čtenáře
po celý týden, prodej vyřazených knih: 1 Kč za kus
2. 10. Den plný relaxace
– přijďte si odpočinout do
knihovny – relaxační hudba,
antistresové omalovánky, šálek
čaje
2. 10., 14:00 Tvůrčí dílna Origami knížky, dětské oddělení
2. 10., 17:00 Beseda s novinářem a spisovatelem Karlem
Hvížďalou, hudební oddělení
Přehled všech akcí pořádaných knihovnami v Kraji Vysočina najdete na webových stránkách novinykrajevysocina.cz.


Krajská knihovna Vysočiny
30. 9. – 5. 10.

Registrace nových čtenářů zdarma

30. 9. – 5. 10.

Jak na e-knihu? Pomocnou ruku najdete ve Studovně KKV

30. 9., 13:00–14:30

Duhové hrátky – tvořivá dílnička pro děti

1. 10., 16:00

Ani kniha nazmar + ukázka 3D tisku – tvořivé úterý pro dospělé

1.–3. 10.

Burza vyřazených knih

3. 10.

Slavnostní křest knihy Hejkal se nesmí bát a vyhodnocení
stejnojmenné výtvarné soutěže

MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Nemocnice Nové Město na Moravě
Novoměstská nemocnice je od
roku 2003 krajskou nemocnicí se
spádovou oblastí čítající 118 tisíc
lidí. Jako jediná nemocnice zřizovaná Krajem Vysočina nabízí
služby na specializovaném pracovišti nazvaném Následná intenzivní péče (NIP). Nachází se zde také
specializované pracoviště Iktového centra, které zajišťuje včasnou
odbornou péči lidem s mrtvicí,
tedy cévní mozkovou příhodou.

Rozšiřují služby pro pacienty

Na začátku letošního roku zahájili provoz ve zbrusu novém pavilonu dětského oddělení. „Jsou
zde umístěny všechny odborné
ambulance, pamatovali jsme na
zázemí pro děti i rodinný doprovod a v neposlední řadě také na
personál,“ přibližuje ředitelka
nemocnice Věra Palečková. Letos také nově začali poskytovat
komplexní paliativní péči. Díky
finanční podpoře zřizovatele Kraje Vysočina a také evropským dotacím se daří nemocnici neustále
rozvíjet. Lékaři tak mohou pracovat se špičkovými technologiemi,
jako je například magnetická rezonance nebo mamograf.

Ambulance cestovní
medicíny

Od září poskytují komplexní služby týkající se očkování
před cestou do exotických zemí.
Lékaři proberou s cestovateli

◾ Nemocnice NMnM, pohled na Pavilon interních oborů, který Kraj Vysočina rekonstruoval v roce 2008 za 432 milionů korun.  FOTO: ARCHIV NEMOCNICE

možná zdravotní rizika, doporučí
léky a také vhodné očkování pro
danou oblast, druh pobytu a roční období. Na oddělení je k dispozici nabídka vakcín dostupných v České republice, včetně
očkování proti žluté zimnici.
Zájemcům bude na požádání
vystaven mezinárodní očkovací
průkaz nebo potvrzení o očkování v českém i anglickém jazyce.
Ambulance očkování a cestovní medicíny od září ordinuje
vždy v pondělí od 13:30–16:00
a v úterý od 10:30–16:00.

Nové oddělení
do konce roku

Do konce letošního roku plánují zahájit provoz na novém
oddělení DIOP (dlouhodobá

intenzivní ošetřovatelská péče).
Tato péče je poskytována pacientům, u kterých již pominuly
důvody hospitalizace na JIP (jednotka intenzivní péče) nebo NIP
(následná intenzivní péče).
Pacienti nevyžadují kontinuální lékařskou péči, ale nemohou být propuštěni do domácí péče a současně potřebují
soustavnou intenzívní ošetřovatelskou péči. Nového kabátu se
v roce 2020 v podobě zateplení
a nových oken dočkají všechna
tři oddělení dlouhodobě nemocných a budova ředitelství.

Preventivní akce
pro veřejnost

Novoměstská nemocnice také
pořádá spoustu preventivních

akcí pro širokou veřejnost. Vedle
tradičních Dnů zdraví například
červnové taneční Setkání s Afrikou ve spolupráci s organizátory
mezinárodního festivalu současného tance KoresponDance, který se každoročně koná ve Žďáře
nad Sázavou. V létě nemocnice
zorganizovala promenádní dechovkový koncert, jehož výtěžek
13 000 korun posloužil k nákupu
kompenzačních pomůcek pro
oddělení dlouhodobě nemocných. V listopadu se nemocnice
připojí k mezinárodní akci Movember. „Na recepci chirurgie
opět uspořádáme Movember
charitativní skupinové holení.
Smyslem je veřejnost upozornit na důležitost preventivního
urologického vyšetření nádorů
prostaty a varlat. Výtěžek akce
i letos poputuje nadačnímu fondu Muži proti rakovině,“ sděluje
ředitelka Věra Palečková.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Nemocnice v číslech
132 lékařů
645 nelékařského zdravotnického personálu
457 lůžek
20 000 hospitalizovaných
pacientů ročně
220 000 ambulantně ošetřených pacientů ročně

Deset let od úspěšné
Dolnorakouské zemské výstavy

◾ Před deseti lety zahájili výstavu a navázali vzájemné spojení hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a tehdejší zemský hejtman Dolního
FOTO: KRAJ VYSOČINA
Rakouska Erwin Pröll.

Dolnorakouská zemská výstava ČESKO.RAKOUSKO.
rozděleni – odloučeni – spojeni. Horn.Raabs.Telč oslavila
v polovině srpna deset let. Tato
mimořádně úspěšná výstava
je dodnes považována za významný mezník v rozvoji česko-rakouské spolupráce mezi
Krajem Vysočina a spolkovou
zemí Dolní Rakousko. „Byla
výrazným impulsem znamenajícím oživení obou regionů
a nastartování desítek navazujících projektů. Byla odrazovým
můstkem k dalším společným

aktivitám. Došlo k vytvoření pevných dodnes trvajících
kontaktů,“ připomněla Jana
Fischerová (ODS), náměstkyně hejtmana pro oblast kultury,
památkové péče, cestovního
ruchu a mezinárodních vztahů.
V dlouhé historii dolnorakouských zemských výstav se tehdy
tato výstava stala první, která
překročila hranice Dolního Rakouska. Výročí úspěšné zemské výstavy si tak v Telči připomněli současnou výstavou
nazvanou Historie bez hranic.
EVA FRUHWIRTOVÁ


Porota zvolí nejkrásnější knihu Vysočiny
Na slavnostním večeru Finanční dar v hodnotě 60 tisíc
29. Podzimního knižního
korun si rozdělí autor nebo
veletrhu v Havlíčkoautorka a nakladatel
vě Brodě v pátek
knihy, která bude
11. října odhalí
obsahově
spjaí
jš
ě
n
s
á
r
tá
s
Vysočinou.
nejkrásnější knijk
Ne
hu
Vysočiny.
„Není podmínkniha
kou, aby naklaSoutěž je jedVysočiny
nou z doprovoddatelé nebo autoři
ných akcí knižníměli sídlo v Kraji
2019
ho veletrhu a Kraj
Vysočina,“ upřesnila náměstkyně hejtmaVysočina, respektive
na pro oblast kultury Jana
hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek, udělí cenu v sále Fischerová (ODS).
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
Staré radnice letos už po osmé. 

◾ Vloni hejtman Jiří Běhounek gratuloval editorovi oceněné knihy NeFOTO: LIBOR BLAŽEK
klidný zadek mě pálí Miloši Doležalovi.

KŘÍŽOVKA O CENY
Krásy Vysočiny se dají poznat i s oroseným půllitrem. Nová (znění v tajence) zavede návštěvníky starší 18 let do třinácti pivovarů na Vysočině. Za návštěvu
každého z nich dostanete do slosovatelného kuponu razítko a po zaplnění celé herní karty získáte upomínkový půllitr. Zapojit se potom můžete i do slosování, které proběhne 31. října, a získat tak atraktivní ceny od zapojených pivovarů. Podrobnosti najdete na www.vysocina.eu.

RECEPT

Zelné placky se slaninou
Nezadržitelně se blíží podzim
a my potřebujeme hodně vitamínů, které tělu může dodat například zelí. Aby recept na zelné
placky nebyl přespříliš zdravý,
přidáme chutnou slaninu. Příprava je jednoduchá a výsledek
potěší i mlsné jazýčky.

Suroviny:
•
•
•
•
•

Tajenku křížovky zasílejte do 17. října 2019 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: Rozhledna Mařenka.
Vylosovaní výherci: Věra Vojtová, Nová Bystřice; Renata Šoltysová, Třebíč; Josef Málek, Havlíčkův Brod
Blahopřejeme!
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením
vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

500 g bílého zelí (zhruba 1/4 větší hlávky)
80 g slaniny (nebo škvarků)
3 vejce
100 g hladké mouky
5 g soli

Předehřejeme troubu na 180 °C a dva plechy vyložíme pečicím
papírem. Zelí nakrájíme na tenké nudličky, které ještě pokrájíme na
kratší kousky. Slaninu zpracujeme na malé kostičky a přidáme k zelí.
Poté vmícháme rozkvedlaná vejce, sůl a mouku a ze všeho vypracujeme směs. Na plechy tvoříme placky velikosti dlaně silné zhruba
centimetr. Pečeme 20 až 25 minut, v půlce pečení plechy otočíme,
aby se placky upekly rovnoměrně. Servírujeme dle chuti – horké,
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
vlažné nebo studené. Dobrou chuť!
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Regionální vydavatelství s.r.o.
rozšiřuje svou působnost a hledá...
...komunikativní, kreativní
a pracovité lidi, se zájmem o média

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

(po zapracování možnost výdělku až 27 000 Kč)
Pracovní náplň
• údržba a obsluha vzduchotechnického
zařízení
• jednosměnný provoz
Požadujeme
• SOU/SŠ vzdělání v technickém oboru
• manuální zručnost

Děkuji za nabídku. Tel.: 722 491 746

RV1901708/01

Pracovní náplň
• klasifikace jatečných prasat a skotu dle
prováděcích vyhlášek a předpisů EU
Požadujeme
• min. SOU s výučním listem
zemědělského nebo veterinárního
směru výhodou
• znalost práce na PC
Pro všechny pozice nabízíme
• zázemí stabilní společnosti
• finanční ohodnocení odpovídající výkonu
• k výdělku dále navíc zaměstnanecké
benefity (25 dnů dovolené, zaměstnanecké
balíčky, závodní stravování, svačiny
zdarma, příspěvek na penzijní připojištění,
příspěvek na dopravu, systém cafeterie
– příspěvek na volný čas a zdraví
zaměstnanců
• možnost profesního růstu
• místo působení Kostelec u Jihlavy
• nástup možný ihned

V případě zájmu zasílejte svůj strukturovaný životopis na e-mail:
personalni@ku.cz (Iva Bartejsová, tel.: +420 567 577 061),
případně je k dispozici dotazník na www.kosteleckeuzeniny.cz/
volna-pracovni-mista.html nebo na vrátnici naší firmy.

RV1901727/01

ÚDRŽBA
VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ

KLASIFIKÁTOR JATEČNÝCH
ZVÍŘAT

RV1901684/01

(po zapracování možnost výdělku až 27 000 Kč)
Pracovní náplň
• elektro údržba na energocentrech
• jednosměnný provoz

Koupím moto československé výroby:

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

RV1900001/51

ÚDRŽBA
CHLADÍRENSKÉHO ZAŘÍZEN

• výhodou vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5
(příp. § 6 pro samostatnou činnost)
• praxe v oboru výhodou

RV1901730/01

(po zapracování možnost výdělku až 36 000 Kč)
Pracovní náplň
• obsluha a elektro údržba na
energocentrech
• dvousměnný nepřetržitý provoz

Zašlete životopis
na e-mailovou adresu:
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz

RV1901680/01

STROJNÍK
CHLADÍRENSKÉHO
ZAŘÍZENÍ

RV1901493/02

HLEDÁME
PRÁVĚ VÁS

Pávovská 15a
JIHLAVA
T: 567 572 506

Využijte
nabídku

FIRST
MINUTE

NAKUPTE
DO KONCE
LISTOPADU
A UŠETŘÍTE 12%

Akce platí od 1. 10. do 29. 11. 2019. Bližší pravidla akce na www.sapeli.cz

Uzávěrka příštího čísla je 17. října 2019 a distribuce plánovaná od 29. října 2019. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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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, …
Balonky + foukání balónků heliem.

1. září 2019

KONTAKTNÍ ÚDAJE Na Bělidle 5646/5a, Jihlava

E-mail: velkobchodji@elpe.cz, Tel.: 725 74 71 44
Otevírací doba: po–pá: 7:00–15:00

RV1901108/01

RV1900869/04

www.elpe.cz

Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
Výuka probíhá 1 víkend do měsíce

 702 076 909, 724 268 963

Webové stránky:
www.sspobratan.cz
E-mail: sekretariat@sspobratan.cz

RV1900070/08

✓ Podnikání (stačí mít výuční list)
2 leté zkrácené studium:

RV1901439/02

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
✓ Sociální činnost
✓ Ekonomika a podnikání
2 leté nástavbové studium:

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

RV1901553/01

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

HLEDÁME ŘIDIČE KAMIONU
průměrný plat 36 - 50 000 Kč / měsíc ČISTÉHO

Termínované
vklady s pevnou
úrokovou sazbou

Požadujeme
 Řidičský průkaz skupiny C + E
 Průkaz profesní způsobilosti
 Odpovědnost
 Flexibilita
 Samostatnost
 Trestní bezúhonnost
Nabízíme
 Práci v prosperující společnosti
 Nadprůměrné mzdové ohodnocení (průměrný plat
kolem 36 - 50 000 Kč / měsíc čistého - MKD!)
 Moderní vybavená vozidla s průměrným stářím 1 roku
v perfektním technickém stavu
 Dodržování předpisů - Nařízení 561/2006
a 165/2014 AETR
 Odměna za správnou techniku jízdy a stav vozidla
 Služební telefon s neomezeným tarifem pro volání
+ data
 Pracovní oblečení
 Dopravu k nákladnímu vozidlu firemními osobními
vozidly (+ proplácení jízdného k vozidlu a zpět)
 Možnost využití firemního pneuservisu a servisu pro
vlastní vozidlo
 Odměna při pracovních výročích
 Zájemce bez praxe zaučíme (jízda ve dvou s naším
zkušeným řidičem)
 24 hodinová telefonická podpora a právní podpora
D.A.S. i v zahraničí
 Profesní školení zdarma
 Práci na HPP

ZÁJEMCE BEZ PRAXE ZAUČÍME!
GARANTOVANÝ VÝPLATNÍ TERMÍN
ODMĚNA PŘI PRACOVNÍCH
VÝROČÍCH

Jihlava, Židovská 1103/1
Provozní doba
Po, Út, Čt: 8.00–12.00, 12.30–16.00
St: 8.00–12.00, 12.30–17.00
Pá: 8.00–12.00, 12.30–15.00

www.creditas.cz | 800 888 009

Uzávěrka příštího čísla je 17. října 2019 a distribuce plánovaná od 29. října 2019. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

RV1901492/02

V případě zájmu nebo bližších informací kontaktujte
Martina Smejkala
tel.: 724 190 486,
email: martin.smejkal@kpluskcz.cz

Stavte se na naši nově
otevřenou pobočku

RV1901628/01
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Nový rekord: Do Vysočina Areny
přijelo 237 traktorů značky Zetor

Vzhůru nad mraky

v neděli
13. října 2019
od 14.00 hodin
na Skalce v Jihlavě
Soutěžíme o:
► nejhezčího draka Vysočiny (vyhlašuje Kraj Vysočina)
► nejhezčího draka drakiády (divácká soutěž)
► nejvýše vznášejícího se draka

◾ Třetí zářijový čtvrtek se do Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě
vrátila odborná přehlídka Vysočina Zetor Show. Propojila obory vysočinského středního školství a praxi zemědělských společností a nechyběla ani
přehlídka nejmodernější zemědělské techniky.

◾ Kolonu Zetorů tvořily nejen moderní traktory, ale také historické
kousky, které přitahovaly pozornost návštěvníků. Ocenění si z Nového
Města na Moravě odvezly Nejtraktor Zetor do roku 2000 a Nejtraktor
Zetor od roku 2000.

◾ Programu se zúčastnili hejtman Jiří Běhounek (vpravo), předseda
partnerského Nitranského samosprávného kraje Milan Belica (druhý
zleva), krajští radní Jana Fialová a Martin Hyský.

◾ Součástí programu bylo pokoření dosud platného rekordu kolony traktorů jedné značky a pokus o posunutí hranice dalších tří rekordů např. délky
jedoucí kolony. A povedlo se! Nový český rekord představuje 237 traktorů
FOTO: 4X LIBOR BLAŽEK
jedné značky na jednom místě.

Na příchozí čeká další doprovodný program i něco na zahřátí.
Akce se koná za příznivého počasí. Změna programu vyhrazena.

V hlavní roli brambory
z Vysočiny
Vysočina
je
krajem brambor.
A právě tato komodita je prvním
tématem z nové
série letáků s názvem Chutě Vysočiny, které propagují regionální
zemědělské produkty. Jsou určené pro širokou
veřejnost, která se
s nimi setká na akcích zaměřených
na zemědělství,
a také pro děti ze
základních škol. Brambory se
navíc staly tématem studie nazvané Historie bramborářství
na Vysočině. V prvním vydání
série se dozvíte o historii brambor, přečtete si o zajímavostech
a kuriozitách spojených s bramborami, o rozdělení brambor
podle varných typů, a nechybí
ani recepty.
„Třetina domácí produkce
brambor pochází z našeho kraje.
Právě proto věnujeme bramborám významnou pozornost a můžeme je právem označit za naše
rodinné stříbro,“ dodává Martin

Produkty z Vysočiny na agrosalonu Země živitelka
Hyský (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství. Kraj Vysočina dlouhodobě vyvíjí různé
aktivity na podporu zemědělství
a snaží se propagovat a zlepšovat
informovanost o této oblasti. Například na svých akcích a výstavách představuje potraviny vyrobené regionálními výrobci a dále
se snaží netradičním způsobem
zvýšit využití brambor ve školních jídelnách projektem Brambory – zdravá potravina, netradiční užití brambor v kuchyni.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Kraj vykupuje čelisti
divokých prasat
Stejně jako v minulých letech
mohou i letos myslivci prodat
spodní čelisti selat a bachyní prasete divokého ulovených od 1. listopadu 2018 do 31. září 2019.
Přirozeně se totiž jejich počty ve
volné přírodě zvyšovaly, a tím
rostly škody na zemědělských pozemcích, na rostoucích plodinách
a stoupalo i nebezpečí přenosu
nákazy klasického moru prasat na
domácí vepře i nákazy afrického
moru. „Na regulaci stavu černé

zvěře vyčlenil Kraj Vysočina od
roku 2013 téměř tři miliony korun. V roce 2018 i 2019 shodně
po 750 tisících. Stejná částka je
připravená i pro rok 2020,“ uvedl
radní Kraje Vysočina pro oblast
životního prostředí a zemědělství
Martin Hyský (ČSSD) s tím, že
opatření v podobě výkupu v hodnotě 350 až 500 korun za čelist
fungují. V posledních dvou letech
počty prasat divokých mírně stagnují.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Regionální produkty z Vysočiny byly k ochutnání na 46. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka, který odstartoval 22. srpna v Českých Budějovicích. Tentokrát se například prezentovaly zeleninové pomazánky od firmy
Seneb z Pelhřimova.

◾ Kraj Vysočina patří k dlouhodobým vystavovatelům. Pravidelně se agrosalonu účastní i krajský radní pro oblast zemědělství a životního prostředí Martin Hyský (uprostřed), který ochutnává za studena lisovaný řepkový olej z rodinné farmy manželů Hniličkových z Havlíčkova Brodu. FOTO: 2X KRAJ VYSOČINA

Humpolec hostil finále
Cestáři nejen z Vysočiny
54. ročníku Zlaté podkovy
soutěžili v rodeu
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◾ Jezdecká a vozatajská elita byla v závěru srpna k vidění v Humpolci. Tra- ◾ Krajská správa a údržba silnic Vysočiny pořádala na konci srpna v Jihlavě
dičně se tady odehrály prestižní závody Zlaté podkovy. Na start se letos po- další ročník tradičního Cestářského rodea. V konkurenci dvaceti soutěžících si
stavilo zhruba osmdesát sedlových koní a přes padesát koní ve spřeženích. v jízdě zručnosti a při skládání písku radlicí vedl nejlépe Martin Honzejka z LiPro prvenství si nakonec dojel Radim Toman v sedle Easy Jumpa (na fotce).
bereckého kraje. Za Vysočinu byl nejlepší druhý Pavel Ouhel z provozu PelhřiFOTO: ZLATÁ PODKOVA
FOTO: KRAJ VYSOČINA
 
mov a třetí skončil náměšťský Augustin Voborný. 

