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Vážení spoluobčané,
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O dotace na pomoc
majitelům lesů je zájem

STRANA 3

Udílení Záslužných medailí
Kraje Vysočina

po dvanácti letech ve funkci hejtmana Kraje Vysočina předávám správu
našeho regionu svému nástupci. Ve všech třech funkčních obdobích jsem měl
obrovské štěstí na tým vynikajících spolupracovníků. Byli to členové Rady Kraje
Vysočina, společně jsme se vždy bez ohledu na politickou příslušnost domluvili
na nejlepším nebo kompromisním řešení, podporovali se v realizaci nových
projektů, hledali cesty, jak získat náklonnost centrálních orgánů, konstruktivně
přistupovali k výběru krajských staveb, solidárně rozdělovali podporu mezi
všechny části kraje, byli jsme stabilní a rychlou oporou obcím a organizacím
v době mimořádných událostí.
Velice si vážím spolupráce se všemi členkami a členy krajského zastupitelstva,
kteří v minulých dvanácti letech posouvali svými moudrými rozhodnutími náš
region v žebříčku životní úrovně postupně výš a výš. Získal jsem mezi krajskými
zastupiteli mnoho nových osobních přátel, potkal mezi nimi uznávané odborníky
a věřím, že se mi podařilo předat zkušenosti těm, kteří mezi nás přišli jako nováčci
a určitý čas se seznamovali s povinnostmi krajského zastupitele. My všichni jsme
pak pravidelně skládali účty Vám, občanům – přísným kritikům naší práce.
Speciální poděkování za trpělivost, ale zároveň za stálý tlak na naše
rozhodování, adresuji starostkám a starostům měst, městysů a obcí. Dvanáct
let jsem uplatňoval pravidlo, že obce nesmí mít na hejtmanství daleko, proto
jsme zlepšovali elektronickou komunikaci, zjednodušovali dotační řízení... naše
vesnice za dvanáct let zkrásněly, žijí v nich spokojení, pracovití lidé, kteří se
věnují spolkovému životu, sportu, rozvíjí tradice a činnost neziskových organizací
v krajem podporovaných aktivitách. Obrovský kus cesty jsme v posledních letech ušli směrem ke spolupráci s komerčním sektorem. Firmy jsou nyní stabilními
partnery školních projektů, jsou donátory našich nemocnic a sociálních zařízení. Poděkování za práci pro kraj posílám všem zaměstnancům krajských příspěvkových
organizací – nemocnic, záchranky, domovů pro seniory i sociálních ústavů, škol, dětských domovů, poraden, krajské knihovny, muzeí a galerií i našeho Horáckého
divadla Jihlava, krajským silničářům, zaměstnancům Vysočina Education, Vysočina Tourism a projektové kanceláře.
Po dvanácti letech zvláštní poděkování patří také skvělému týmu zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina v čele s ředitelem Zdeňkem Kadlecem. Lidé na
krajském úřadě mě přesvědčili, že své práci rozumí a dělají ji dobře.
Ukázkovou spolupráci jsem zažil se všemi složkami Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina – záchranáři, policisty a hasiči včetně těch
dobrovolných.
Vážení spoluobčané,
bylo mi ctí být dvanáct let Vaším hejtmanem. Byl jsem jím rád a s maximálním nasazením. Přeji svému nástupci, aby ho v jeho plánech nic zásadního nebrzdilo,
aby měl kolem sebe stejně fajn, čestné a pracovité lidi, jako jsem měl já. Předávám mu vedení Kraje Vysočina s dobrým svědomím a v dobré kondici. Teď už je
budoucnost našeho krásného kraje na něm a jeho novém týmu.

STRANA 8

Brzy se otevře obchvat
Velkého Beranova

Díky ještě jednou všem spoluobčanům za důvěru a možnost pracovat pro Vás krásných dvanáct let ve funkci hejtmana.


MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 2008–2020

Vysočina volila
senátory

Volby do krajského zastupitelstva 2020: zvítězilo hnutí ANO 2011,
do zastupitelstva míří představitelé sedmi stran, koalic a hnutí
Pěti ze sedmi zvolených
stran nebo koalic do
krajského zastupitelstva dali voliči srovnatelný počet hlasů.

Ve čtyřech z pěti okresů Vysočiny
zvítězilo hnutí ANO 2011

Rozdělení 45 křesel zastupitelů

Hlasy voličů z Vysočiny určily, jaké složení bude mít nové
45členné krajské zastupitelstvo
v následujících čtyřech letech.
Bude se v něm odrážet hned několik barev – tmavě modrá (hnutí
ANO 2011), černá (Česká pirátská strana), blankytně modrá
(ODS a Starostové pro občany),
žlutá (KDU-ČSL), oranžová
(ČSSD), zelená (Starostové pro
Vysočinu) a nakonec i červená
(KSČM). Voliči rozhodli tak, že
síly jsou velmi vyrovnané.
Pět ze sedmi stran a koalic,
které voliči do zastupitelstva
poslali, mají totiž srovnatelné
zisky, respektive počty mandátů. S bezmála 18,5 % hlasů zví- 10
ANO
6
tězilo hnutí ANO 2011 a získalo
10 mandátů, druzí Piráti dosáhli
7
Piráti
6
13,2 % a sedmi postů a ODS
a Starostové pro občany volilo
13,19 % voličů, a tak jich v kraj7
ODS+STO
6
ském zastupitelstvu usedne také
sedm. Dosud s převahou na Vysočině vládnoucí ČSSD skončila Vysočinu (10,87 %). Poslední
v kraji pátá (11,86 %) a bude mít stranou, která se do zastupitelšest mandátů stejně jako KDU- stva dostala, je KSČM s 5,26 %
-ČSL (11,96 %) a Starostové pro a třemi mandáty. Se složením

ANO 2011
6 253 hlasů
21,14 %

ČSSD
4 889 hlasů
21,36 %

ANO 2011
6 271 hlasů
17,33 %

ANO 2011
6 544 hlasů
17,91 %
ANO 2011
7 064 hlasů
20,59 %

V pátek 2. a v sobotu 3. října
a o týden později rozhodovali
voliči v obvodech č. 15 Pelhřimov a č. 51 Žďár nad Sázavou
o tom, kdo je bude zastupovat
v horní komoře Parlamentu
České republiky. Pelhřimovští
do druhého kola poslali Milana Štěcha (ČSSD) a Jaroslava
Chalupského (Svobodní), aby
se ve druhém kole s rozdílem
784 hlasů přiklonili k Jaroslavu
Chalupskému, který tak zastoupí senátora, jenž v horní komoře
působil od jejího vzniku, roku
1996. To ve žďárském obvodu
získali největší podporu Josef
Klement (KDU-ČSL) a Michal
Šmarda (ČSSD + Zel. + Budouc.). První jmenovaný nakonec získal 10 713 hlasů, tedy
59,81 %, a stal se senátorem za
žďárský obvod.


KDU-ČSL

3

Krajské volby v číslech

KSČM
Nejvíce preferenčních hlasů (3 898) získal
MUDr. Jiří Běhounek.

ČSSD
STAN+SNK

Největší volební účast mělo
v průměru 89 okrsků Pelhřimova – 43,06 %

ZDROJ: SBÍRKA ZÁKONŮ Č. 395/2020 SB.

nového krajského zastupitelstva
ještě může teoreticky zamíchat
Koalice Pro TOP Vysočinu, kterou vedle TOP 09 tvoří také Klub

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

angažovaných nestraníků a Koruna česká. Ta totiž bude zřejmě požadovat přepočítání hlasů z krajských voleb. Lídr kandidátky

Zdeněk Dvořák řekl, že koalici
od vstupu do krajského zastupitelstva dělil jediný hlas (4,99 %).


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

volební účast: 39,65 %
159 447 platných hlasů
volit mohlo 407 184
oprávněných voličů
ze 640 kandidátů
bylo 452 mužů a 188 žen
1 138 okrsků
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Zima se už hlásí o slovo. Krajští
silničáři jsou na ni připraveni

Videospoty učí studenty, jak se
na internetu chovat bezpečně
O tom, jak se bezpečně cho- dostupné na webových stránkách
vat na sociálních sítích, o ky- www.KPBI.cz. Soutěžní kvíz
beršikaně i o tom, jak
poběží do konce února
správně a efektivně
2021. Poté bude následovat losování
používat mobilní
Vloni se
vítězů a prezenčchytré
telefony
s
ře
ní krajská finále
s aplikacemi, se
p
lo
zapoji
soutěžního kvízu
mladí lidé dozví
35 000
PLUS.
v projektu Kraje
V loňském roce
pro bezpečný instudentů.
ternet. Aktualizovase do soutěže zaponé e-learningové lekce
jilo přes 35 000 mladých lidí. Z výsledků
a krátké videospoty jsou
určené k samostudiu i k distanč- testování vyplynulo, že největší
ní výuce. Součástí je vědomostní obtíže při bezpečném chování na
kvíz. Po správném zodpovězení internetu jim dělají otázky souvidvaceti otázek jsou soutěžící za- sející se sdílením osobních údařazeni do slosování o hodnotné jů a fotografií. V rámci projektu
ceny. Žáci a studenti si mohou jsou kromě e-learningových
po absolvování tohoto kvízu za- kurzů pro žáky a studenty přisoutěžit i v Kvízu PLUS, který praveny lekce pro učitele, rodiče
je určen pro opravdové znalce a veřejnost, sociální pracovníky
problematiky elektronické bez- a policisty a videospoty pro rodipečnosti, a opět získat hodnotné če, seniory i mládež.
EVA FRUHWIRTOVÁ
ceny. Lekce a soutěžní kvíz jsou 

Až se zima zeptá, co krajští silničáři dělali v létě, mohou odpovědět, že se na ni připravovali. Podle zákona pro ně začíná zima
1. listopadu a končí posledního března.
„Tak jako každý rok probíhá
v letní sezóně předzásobení posypovými materiály. Ke konci září
máme ve skladech 20 000 tun soli
a více než 55 000 tun inertního materiálu,“ vypočítává ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid a dodává, že
inertní materiál se běžně doplňuje
podle potřeby i během zimního
období. Také technika se chystá

formou elektronické aukce. Ušetřili jsme desítky milionů korun
oproti projektované ceně,“ vypočítává náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast ekonomiky
a majetku Martin Kukla (ANO
2011) a dodává, že o zakázku projevilo zájem sedm zájemců. Kraj
Vysočina má na stavbu přislíbenou dotaci ve výši padesáti milionů korun od Ministerstva práce
a sociálních věcí a s investicí počítá i krajský rozpočet na příští rok.

◾ V novém domově pro seniory bude 126 lůžek. 

FOTO: VIZUALIZACE PROJEKTU

k údržbě 4 977 km silnic na Vysočině. K obnově jednotlivých kusů
dochází pravidelně podle technického stavu. O stovky kilometrů silnic I., II. a III. třídy se bude
starat 134 sypačů s nástavbou
a dalších více než 140 kusů různé
techniky, jako jsou nakladače, radličky a sněhové frézy. Na Vysočině se nachází 275 km silnic, které
jsou v zimě neudržované. Řidiči je

V zimě se krajští silničáři starají o:
425 km silnic I. třídy, 4 552 km silnic II. a III. třídy
Způsoby ošetření silnic: 1 568 km chemicky,
2 885 km inertně, 247 km pluhováním

Do dvou let vyroste u jihlavské nemocnice
nový domov pro seniory
V areálu jihlavské nemocnice
se už letos začne se stavbou nového domova pro seniory, který
bude zřizovat Kraj Vysočina. Vedení kraje už vybralo dodavatele
a nyní se čeká na podpis smlouvy.
Do dvou let bude domov připravený pro své nové obyvatele. Zaměří
se především na seniory s diagnózou Alzheimerovy choroby.
„Tato stavba je třetím projektem, který se nám podařilo s nezanedbatelnou úsporou vysoutěžit

Desítky lůžek pro
seniory a také nová
pracovní místa

Nová budova bude mít dvě
křídla, každé bude mít tři nadzemní podlaží a jedno z nich
i podzemní podlaží pro napojení na spojovací chodbu
s kuchyní nemocnice. Kromě
lůžek pro domov se zvláštním
režimem se počítá i s nabídkou odlehčovacích služeb. „Do
systému pobytových služeb
po otevření domova přibyde
126 lůžek, práci dostane další
více než stovka lidí,“ doplnil
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních
věcí Pavel Franěk (ANO 2011).
Nespornou výhodou je blízkost
zdravotnického zařízení. Kraj
navíc zahájil generální opravu
nemocničního gastroprovozu,
jehož budoucí kapacita počítá
s celodenním obsloužením nového sociálního zařízení. Podle náměstka Martina Kukly je
také v řešení plán výstavby parkovacího domu a nového pavilonu geriatrie a následné péče.


◾ O zimní údržbu se budou starat desítky kusů techniky.  FOTO: ARCHIV KSÚSV

poznají velmi dobře, jsou označeny dopravní značkou. „Pokud tam
přesto někdo zajede a nemůže pokračovat v jízdě, musí si vyproštění zajistit vlastními prostředky,“
upozorňuje ředitel Radovan Necid. Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny zavedla také prevenci
zavlečení a šíření koronaviru. Vedle přísných hygienických nařízení

mají připravený scénář při střídání
směn tak, aby nedošlo k setkávání
jednotlivých skupin. Pro zajištění
zimní údržby jsou důležité finance. „V rozpočtu máme připraven
objem finančních prostředků vypočítaný jako průměr předchozích
zim, dvě stě milionů korun,“ uzavírá Radovan Necid.
EVA FRUHWIRTOVÁ


Ocenění Stavba roku Kraje Vysočina
Za elegantní a jednoduše pojatou architekturu umožňující
výcvik složek integrovaného
záchranného systému získalo
Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Kraje Vysočina v Jihlavě titul Stavba roku Kraje Vysočina 2019 v kategorii Stavby
pro zdravotnictví. Do Pacova
zamířily hned dva tituly Stavba
roku, a to pro mateřskou školu
Za Branou a Dům sociálních služeb. Za oživení symbiózy přírody s městskou zástavbou byla titulem oceněna revitalizace parku
Budoucnost v Havlíčkově Brodě.
V Třebíči zachránili starou budovu kina přebudováním na Komunitní centrum Moravia a tento
počin byl oceněn titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2019
v rámci kategorie Občanská vybavenost. Nejvíce cen obdržela
základní škola v Okrouhlici. Vedle čestného uznání od odborné
poroty měla i nejvíce sympatií
u veřejnosti, která hlasovala pomocí sms zpráv, a byla dekorována titulem Cena veřejnosti.
Pyšní se také Cenou hejtmana

◾ Nejvíce cen obdržela základní škola v Okrouhlici.
FOTO: SPOLEK STAVBA VYSOČINY


Kraje Vysočina Jiřího Běhounka
a byla jedničkou pro Cenu Svazu
podnikatelů ve stavebnictví.
„Je pro nás velkou ctí převzít následně odborná ocenění,
větším zadostiučiněním je ale
funkčnost našich staveb – nemocnic, škol, domovů pro seniory a dalších, které se v mnoha
případech stávají i architektonickými dominantami veřejného

EVA FRUHWIRTOVÁ

Po zásahu restaurátorů bude historická opona
zdobit sál havlíčkobrodského divadla
Pravděpodobně už v závěru letošního roku budou moci
návštěvníci havlíčkobrodského
kina, případně divadla, vidět
zrestaurovanou historickou oponu. Ta dlouhé desítky let ležela
v depozitáři krajského Muzea
Vysočiny Havlíčkův Brod.
Kraj Vysočina za její restaurování zaplatil téměř půl milionu
korun s tím, že finančně přispělo
i město Havlíčkův Brod a Ministerstvo kultury ČR. „Rada Kraje
Vysočina souhlasila s návrhem
Městského divadla a kina Ostrov HB, že se nádherná opona
vrátí na jeviště současného havlíčkobrodského divadla. Navíc
kraj společně s dalšími subjekty finančně podpoří i specifická
opatření související s instalací
opony,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
kultury a památkové péče Jana
Fischerová (ODS).
Opona je přes šest metrů
dlouhá a tři a půl metru vysoká.
Pro německobrodský divadelní spolek ji namaloval výtvarník Gustav Kubeš v polovině
19. století a restaurátoři v čele
s akademickým malířem Jiřím
Látalem jí navrátili zašlý lesk
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◾ Nové vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné
FOTO: SPOLEK STAVBA VYSOČINY
služby Kraje Vysočina v Jihlavě.

prostoru,“ shrnul hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za
ČSSD).
Letošní vyhlášení výsledků se
s ohledem na koronavirovou situaci konalo bez společenského
setkání. Ocenění zavezli organizátoři jednotlivým vítězům. Kraj
Vysočina patří dlouhodobě k investičním lídrům v regionu.

Ocenění získaly
studentské projekty

Začátkem září se uskutečnilo komorní ocenění doprovodných soutěží Stavby Vysočiny.
Za architektonický návrh bytového domu s dvěma desítkami
bytů v Okříškách byla mimo
jiné oceněna Sára Prokopová ze
Střední školy stavební Třebíč. Titul Učeň roku 2019 letos náleží
Matoušovi Adamcovi a Erikovi
Sklenářovi, zedníkům ze Střední
průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě. Jako každý rok
získali ocenění žáci buď finanční, nebo věcné ceny nejen od
Kraje Vysočina.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Majitelé lesů požádali o více než dvě miliardy
◾ V oponě zůstaly dva otvory, které jsou v úrovni očí. Jsou to kukátka,
která v oponě byla a po práci restaurátorů také zůstanou. Právě těmito
otvory se herci dívali, kolik lidí v hledišti je a jaká tam vládne atmosféra.
FOTO: LIBOR BLAŽEK


v roce 2017. „Na oponě je možné vidět koleje nebo továrny, což
je ukázka moderního města tehdejší doby. Potom jsou tu staré,
pro nás typické památky, které
jsou vyobrazené extra, jako je
kostel Nejsvětější Trojice a dominanta města – kostel Nanebevzetí Panny Marie,“ uvedl ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův
Brod Michal Kamp.

Oponu návštěvníci havlíčkobrodského kina a divadla uvidí
zhruba v místě, kde je dnes promítací plátno. Ukotvení opony
a příprava jejího plnohodnotného
fungování přijde na další zhruba
půl milion korun, o který se podělí Kraj Vysočina, město Havlíčkův Brod a Městské divadlo
a kino Ostrov HB.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Lesy na území Kraje Vysočina jsou jedněmi z nejvíce zasažených kůrovcovou kalamitou
v Česku. Tomu odpovídá i vysoký zájem majitelů lesů o krajské
a také státní dotace.
O kompenzaci nižší ceny dříví
na trhu si vlastníci lesů v rámci
druhého kola státního dotačního
titulu prostřednictvím Krajského
úřadu Kraje Vysočina požádali
ve 4 156 případech v hodnotě
přes 1,7 miliardy korun.
Peníze nejdou na těžební náklady, ale mají částečně dorovnat
ztrátu z prodeje dříví z kalamitních těžeb a pomoci s následnou

obnovou porostů. „Vzhledem
k tomu, že některé žádosti byly podány duplicitně nebo nevyhovovaly zadání, očekáváme, že po kontrole budeme administrovat více
než 3 700 žádostí s odhadovaným
požadavkem na více než 1,56 miliardy korun,“ předpokládá Martin
Hyský (ČSSD), krajský radní pro
oblast lesního a vodního hospodářství. Aktuálně probíhá kontrola
všech žádostí a čeká se na poskytnutí alokace od Ministerstva zemědělství tak, aby mohly dotace
směřovat co nejdříve k majitelům
lesů. Půjde však o několikaměsíční administrativní práci. V prvním

kole příjmu žádostí, které zahrnovalo újmy za období 2017–2018,
přijali pracovníci Krajského úřadu
Kraje Vysočina jako administrátora státní dotace 1 671 žádostí za
565 milionů korun. Do poslední
byly všechny žádosti proplaceny.
Další podporu mohli majitelé
lesů čerpat z krajského dotačního
programu Fondu Vysočiny s názvem Hospodaření v lesích. Loni
kraj na tzv. oplocenky vyplatil
téměř 90 milionů, letos si žadatelé z fondu rozdělili 56 milionů
korun.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Tisíce knih se stěhují do nové
krajské knihovny
Skleněné stěny, živé
rostliny, dřevěná podlaha a na ní bílé a černé
knihovní regály. Kov,
dřevo a černobílou příjemně oživuje barevný
nábytek a v dětském
oddělení zase barevné sedací kostky, které budou
využívat malí čtenáři při
nejrůznějších akcích.
V jednoduchosti je krása.
Takové je i nové sídlo Krajské
knihovny Vysočiny. Že se velký projekt za 174 milionů korun
financovaný zcela z rozpočtu
Kraje Vysočina povedl, se shodli
všichni, kteří se na hotovou krajskou knihovnu přijeli v polovině září podívat. „Musím říct, že
jsem velice potěšen. Pochválil
jsem jak architekty, tak zhotovitele, protože to opravdu vypadá
tak, jak si asi všichni přáli,“ svěřil své první dojmy z prohlídky
hejtman Jiří Běhounek (nez. za
ČSSD). Spokojení byli také další členové Rady Kraje Vysočina,
projektanti Artprojektu Jihlava
i zástupci dodavatele – stavební
firmy Zlínstav. „Moc se mi líbí
podhledy, které jsou bílé. Bude tu
kavárna a celkově je tady krásně
vzdušno. Nejčerstvější zprávou

V Třebíči roste nový pavilon
operačních sálů

◾ Pravidelná kontrola na stavbě. Vše jde podle plánu.

video na
novinykrajevysocina.cz

◾ Hejtmana Jiřího Běhounka zaujal výtah na knihy (vpravo), který bude dopravovat knihy do všech oddělení z deFOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ
pozitáře v nejspodnějším patře budovy. 

je, že své místo tu najde i koutek
mistra Jana Zrzavého,“ prozradila
náměstkyně hejtmana pro oblast
kultury Jana Fischerová (ODS).
Časový harmonogram jde
podle plánu, a tak je v knihovně nastěhovaný všechen nábytek a od října knihovnice

a knihovníci stěhují kompletně
celý fond. „Stěhování cca sedmi tisíc běžných metrů knihovních dokumentů máme naplánované na dva měsíce. Rádi
bychom ještě v letošním roce
otevřeli. V plánu to máme na
začátek prosince, tak snad se

vše podaří,“ upřesnila ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Jitka Hladíková s tím, že z důvodu stěhování bude knihovna
v původních prostorech na Staré
radnici v Havlíčkově Brodě od
19. října uzavřená.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Za dva roky budou lékaři v třebíčské nemocnici operovat v nových operačních sálech. Hrubá
stavba přístavby pavilonu operačních sálů je už hotová. „Nemocnice Třebíč touto krajskou investicí
získá sedm moderně vybavených
operačních sálů s přímou podlažní návazností na ARO, navíc také
zákrokový sál emergency,“ vysvětluje náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast ekonomiky
a majetku Martin Kukla (ANO
2011). Přístavba nových sálů
a rekonstrukce původních bude
stát 345 milionů korun a Kraj
Vysočina ji zaplatí kompletně ze
svého rozpočtu. Stavební práce
neovlivňují provoz stávajících
operačních sálů.

Moderní sály
a špičkové vybavení

Čtyři sály v nové budově dokončí stavbaři už v polovině

příštího roku. Poté bude čekat
zdravotníky stěhování a stavební
firma PKS stavby se pustí do rekonstrukce staré budovy.
Pro pacienty se připravuje pooperační pokoj se sedmi dospávacími lůžky a komunikačním
propojením jak na nový pavilon
chirurgických oborů, tak i na
pavilon G. „Na začátek příštího
roku připravujeme tendr na vybavení operačních sálů včetně
operačních stolů,“ potvrdila ředitelka Nemocnice Třebíč Eva
Tomášová a dodává, že postup
prací jede podle plánovaného
harmonogramu.
Současný pavilon operačních
sálů Nemocnice Třebíč je v provozu od roku 1985, zásadnější
rekonstrukcí prošel v roce 2000.
Budova je v dobrém technickém
stavu, ale komplikací je její morální zastaralost.


nehody vozidla, ve kterém cestoval starší manželský pár. Jejich
auto skončilo po střetu mimo
silnici a začalo hořet. Manželé
Tišlovi zastavili a okamžitě z hořícího vozidla vyprostili řidiče
i spolujezdkyni a poskytli nezbytnou první pomoc. Slavnostní ceremoniál se letos uskutečnil
v komorní atmosféře.
„Jste příkladem pro ostatní.
Vaše plnění pracovních povinností často nad rámec požadovaného je opravdová služba

a zasloužíte si poděkování za
záchrany lidských životů a váš
přístup k tomu, co děláte,“ poděkoval všem oceněným osobně
hejtman Jiří Běhounek.
Mezi oceněnými ze zdravotnické záchranné služby byla
i Miloslava Havlíková, která reagovala takto: „Velice si vážím
ocenění za práci, která mě baví
a mám ji ráda. Děkuji všem za
podporu a možnost se realizovat
ve svém oboru.“
EVA FRUHWIRTOVÁ


◾ Manželé Tišlovi zachránili dva životy. Hejtman Jiří Běhounek jim za
FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
to osobně poděkoval.

Osoby oceněné Záslužnou medailí
Kraje Vysočina II. nebo I. stupně:
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
Miloslava Havlíková, Jan Ondrák,
Milan Pavlát, Zbyněk Tajzler, Stanislav Vostál
Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina
Radan Hradecký, Marek Veleba, Radek Fila,
Luboš Jakoubek, Miroslav Stárek, Kolektiv
Integrovaného operačního střediska PČR kraje Vysočina
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Martin Kodys, Vladimír Pecka, Roman Roziňák,
Petr Vyhnálek, prim. Ladislav Hübelbauer,
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Golčův Jeníkov
◾ Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Golčův Jeníkov přebírá Záslužné medaile z rukou hejtmana Jiřího Běhounka za zásah u mimořádné události s opakovanou záchranou lidského života. 
FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA


Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska
Jaroslav Bláha, Václav Rakušan, Miroslav Svoboda,
Václav Vaněk, Ladislav Fajmon

EVA FRUHWIRTOVÁ

Nominace
na cenu Mosty

Ocenění za pracovní nasazení pro záchranáře, hasiče i policisty
Záchranáři, policisté a hasiči
obdrželi v druhé polovině září
Záslužné medaile Kraje Vysočina. Z rukou hejtmana Kraje
Vysočina Jiřího Běhounka (nez.
za ČSSD) a čestných hostů bylo
uděleno celkem devatenáct Záslužných medailí II. stupně, čtyři
medaile I. stupně včetně té, kterou za hrdinský čin v podobě
záchrany lidských životů obdrželi manželé Vojtěch a Miroslava
Tišlovi z Puklic. Ti na podzim
loňského roku projížděli kolem

FOTO: JITKA MÁCOVÁ

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR pravidelně
udílí výroční ceny MOSTY za
mimořádnou aktivitu nebo čin ve
prospěch lidí se zdravotním postižením. Pro rok 2019 získal jednu
ze čtyř nominací na cenu v kategorii I. Instituce veřejné správy
také Kraj Vysočina.
Ze své vlastní iniciativy nominaci podali poskytovatelé sociálních služeb za podporu osob
s poruchou autistického spektra
a rodin, které pečují o děti s touto poruchou. „Problematice lidí
s poruchou autistického spektra,
s nimiž je spojena naše nominace, věnujeme vysokou pozornost.
V minulosti šlo o opomíjené téma,
a tak je nutné dohnat ztracené
roky. Ačkoliv se o problému mluví, k optimálnímu řešení máme
ještě daleko,“ nastínil reálnou situaci náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Franěk (ANO
2011).
Nejnovějším počinem v této
oblasti je zahájení projektu s názvem Zkvalitnění péče o osoby
s poruchou autistického spektra
v Kraji Vysočina, který má nastavit fungující systém péče o osoby
s poruchou autistického spektra
a pomoci pečujícím osobám. „Důležitý bude vznik multidisciplinárního týmu, který bude i po ukončení projektu aktivním článkem
v pomoci těmto osobám,“ uzavírá
náměstek Pavel Franěk.


Jedeme
vaším směrem!
www.verejnadopravavysociny.cz
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Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa:

ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém
Městě na Moravě
požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
• orientace v oblasti muzejnictví a všeobecný kulturní přehled
• znalost fungování a financování příspěvkových organizací
• minimálně dvouletá zkušenost s vedením a rozvojem lidí
• schopnost motivace, podpory a manažerské kontroly zaměstnanců,
schopnost nalézat a probouzet v zaměstnancích jejich vlastní potenciál
• aktivní znalost anglického jazyka
• organizační a řídící schopnosti
• schopnost koncepčního, logického myšlení a schopnost analyzovat,
vyhodnocovat analýzy a formulovat řešení
• komunikační a vyjednávací dovednosti, schopnost navázat a udržovat
vysokou úroveň intenzivní spolupráce s organizacemi a institucemi
působícími na úseku kultury
• vysoká flexibilita a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost
• vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích
• uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících
programů (MS Office)
• občanská a morální bezúhonnost
výhodou:
• zkušenosti s řízením organizace muzejního typu
• orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče
• aktivní znalost německého jazyka
nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů
• možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
• nástup nejdříve možný po jmenování Radou Kraje Vysočina
(předpokládaný termín únor 2021)
k písemné přihlášce je mimo jiné nutné přiložit:
• strukturovaný profesní životopis,
• motivační dopis uchazeče k nabízenému pracovnímu místu,
• návrh vlastní koncepce řízení a rozvoje organizace, včetně návrhu
odborného směřování a financování organizace s ohledem na
ekonomické dopady navrhovaných opatření s výhledem na 3 roky,
v max. rozsahu 4 stran formátu A4.
Kontaktní osoba: Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, tel.: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů na
pozici ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Přihlášku
k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Přihlášku je nutné doručit v písemné podobě a tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději dne 8. 12. 2020 do 12.00 hodin. Obálku je třeba zřetelně označit
slovy: „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – výběrové řízení ředitelka/
ředitel – neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán
zřetel. Vyhlašovatel si vyhrazuje v rámci realizace výběrového řízení právo provést
psychologické pohovory. Plné znění výběrového řízení je k dispozici na
webu www.kr-vysocina.cz.

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

úřednice/úředník v oblasti SF EU se
zaměřením na administraci Programu
spolupráce Interreg V-A AT-CZ
odboru regionálního rozvoje
s místem výkonu práce Žižkova 16, Jihlava
požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
v bakalářském studijním programu
• znalost problematiky regionálního rozvoje
• znalost problematiky projektového a finančního řízení projektů
financovaných ze strukturálních fondů EU
• znalost německého jazyka minimálně úrovně B2
• dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební
motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností
výhodou:
• znalost anglického jazyka minimálně úrovně B1
• praktické zkušenosti s řízením projektů
nabízíme:
• perspektivní pozici
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu,
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných
složek platu, vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro absolventy
Kontaktní osoba: Ivana Hanáková Kosourová, tel.: 564 602 107,
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději 21. 10. 2020 do 12.00 hod. Plné znění personální inzerce je
dostupné na webu www.kr-vysocina.cz, sekce volná místa. Přihlášku podejte
prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo
poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
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Krajští cestáři v roce korony:
Digitalizace a úspory
Když jsem před rokem začínal svoji misi ředitele
krajských cestářů, vytknul jsem si pro následující
období tři hlavní cíle: digitalizaci organizace, s tím
související ekonomické úspory a postupné posilování
sebevědomí nás, silničářů. Některé jsou realizovatelné v řádu jednoho roku či několika let, ovšem
splnění posledního cíle je nikdy nekončící práce.
Po roce přišel čas říci si, co se nám zatím povedlo.
Digitalizace: plníme
na výbornou

Jarní koronavirová opatření
urychlila nejeden z našich letošních významných projektů.
Videokonference jsme například plánovali už loni, zařízení
je nyní plně propojeno se zřizovatelem. Mimo jiné to znamená
úsporu nejenom za cesty na pravidelné porady do Jihlavy. Instalovali jsme datové projektory,
postupně měníme stolní počítače za notebooky. Běžný referent
se může připojit přes telefon do
videokonference přímo ze stavby, operativně můžeme pracovat
kdykoliv.
Přímý dopad na transparentnost rozhodování anebo na výkon má jednoznačně posílení
elektronizace smluv. Už je jasné
a dohledatelné, kdo co podepsal
a kdo za co nese odpovědnost.
Dalším příkladem dobré praxe
je autorizované tankování nafty,
na všech cestmistrovstvích
a střediscích instalujeme kamerové systémy kvůli bezpečnosti
a také eliminaci drobných nekalostí. Konečně máme privátní
zabezpečenou datovou síť, abychom mohli všichni pracovat
kdykoliv a z celého světa. Část

procesů v práci a zakázkách
byla vedena bez elektronických
záznamů a to jsme změnili. Je
to nejen praktické, ale hlavně
odhalíme chyby a nejrůznější
neprůhledné aktivity.
Další opatření už jen telegraficky, jsou významná pro naši
vnitřní bezpečnost: aplikace
pro sběr poruch, elektronizace
výplatních pásek, elektronické
předávání dokumentů s osobními údaji, elektronizace nepřítomnosti, chystáme také čipovou
evidenci majetku, která ušetří
spoustu času našim majetkářům.
Pro zřizovatele a pro nás jsou
důležité výstupy z videopasportu silniční sítě, který mapuje nejen prostý stav silnic, ale je schopen predikovat budoucí vývoj
jejich technického stavu a naléhavost oprav. Rozhodli jsme posílit kontrolu na vlastních i dodavatelských stavbách moderními
technologiemi, jako je třeba 3D
scanování, dalšími aplikacemi
a pravidelně i fyzicky.

Ekonomika: úspory
a více peněz do silnic

Příští rok bude rozpočtově
velice náročný. Vývoj veřejných financí je nepříznivý. My

◾ Krajští cestáři se starají o krajské silnice II. a III. třídy, provádí zimní i běžnou údržbu a řeší drobné opravy, rekonstrukce mostů i větší dopravní inFOTO:ARCHIV KSÚSV
vestice. 

cestáři ale umíme v takových
podmínkách pracovat. Většina
opatření, která jsem jmenoval
výše, s sebou přináší významné úspory. Budeme chtít osekat
také veškeré zbytečné výdaje,
které se týkají samotného chodu organizace, a ušetřené peníze investovat do silnic. Co tedy
budeme dělat: elektronické aukce, zvýšený dohled nad cenami
nákupů materiálů, opravy veškeré techniky, pečlivé plánování
práce tak, abychom si vzájemně
pomohli a ušetřili. S tím vším
nám pomáhá zmiňovaná digitalizace, která i proto probíhala
jako úplně první krok, a budeme
v ní pokračovat.

Na závěr mi dovolte, abych se
s vámi podělil i o jednu věc, která mi dělá velkou radost. Cestáři
jsou tvrdí chlapi, kteří nemají ve
zvyku si na něco stěžovat. Mají
spoustu práce a vědí, že řečmi
se ještě nikdy žádná práce neudělala. Dělají od rána do večera, v létě i v zimě, v těžkých
podmínkách. Také chápou, že
v samotné organizaci musí dojít
k některým změnám a rozumí
i tomu, že tyto kroky povedou
k lepším výsledkům naší práce.
Jsem na ně pyšný a přeji si, aby
na jejich práci byla hrdá celá
Vysočina.


RADOVAN NECID, ŘEDITEL KRAJSKÉ SPRÁVY



A ÚDRŽBY SILNIC VYSOČINY

Řekněte si při cestě vlakem o jízdenku v Tarifu VDV. Vyplatí se to!
Od 1. března letošního roku
doznala regionální doprava
v Kraji Vysočina výrazných
změn. Největší novinkou v systému Veřejné dopravy Vysočiny,
kterou cestující v autobusech
i vlacích zaznamenali, bylo zavedení jednotné přestupní jízdenky a zónově relačního tarifu
namísto historicky používaného
tarifu kilometrického. V praxi to
znamená, že cestující už neplatí
za kilometry zajížděk do obcí na
trase, ale uhradí pouze nejkratší
tarifní vzdálenost mezi nástupní
a výstupní zónou a již se neřeší,
jestli mezi zónami jel touto trasou
anebo jiným spojem vzdálenější trasou. Ve většině případů, při
kombinaci s drážní dopravou, to
pro cestující, kteří využívají veřejnou dopravu pod objednávkou
kraje, znamenalo snížení ceny
jízdného a zjednodušení přestupu mezi vlakovou a autobusovou
přepravou. Poslední novinkou je

zapojení MHD v Třebíči do systému Veřejné dopravy Vysočiny
od 1. října.
Ti, kteří využívají regionální
dopravu pravidelně, už vědí, že
v autobusech pod objednávkou
kraje dostanou jízdenku v tarifu
VDV automaticky, ve vlaku je to
ale jinak.
Pokud cestujete s Českými
drahami, můžete si zakoupit jízdenku v pokladně nebo přímo ve
voze u průvodčího. Tady si však
musíte o jízdenku v Tarifu VDV
aktivně říci, dopravce vám totiž
může prodat jízdenku také podle svého vlastního tarifu. Ukázat
si to můžeme na příkladu paní
Hanky z Havlíčkova Brodu. Paní
Hanka je máma dvou malých
dětí, školou povinných, a pracuje
v Jihlavě. Do zaměstnání se dopravuje většinou autem a vlakem
jezdívá tak třikrát do roka. Když
nastane ten den, má samozřejmě
v hlavě spoustu starostí, přemýšlí

o tom, co bude vařit k večeři, kdo
vyzvedne děti z kroužků a že by
možná měla jít ještě nakoupit.
U pokladny na jihlavském nádraží řekne automaticky cílovou
stanici Havlíčkův Brod, aniž by
se starala o něco dalšího. Zaplatí
53 korun a jde čekat na nástupiště mezi hloučky studentů a ostatních, kteří se už vidí v pohodlí
domova. Až ve vlaku, když sleduje ruch v zaplněném voze, si
všimne digitální informační tabule, kde svítí tři písmena VDV.
V tu chvíli si Hanka uvědomí,
že si mohla koupit jízdní doklad
podle Tarifu VDV. Ze zvědavosti,
i protože je to žena činu, vezme
do ruky mobil a na webu verejnadopravavysociny.cz pod odkazem tarifní kalkulátor VDV zjistí, že za stejnou cestu, stejným
vlakem a se stejnými cestujícími
by s jízdenkou VDV zaplatila jen
38 korun. V tu chvíli bylo sice
pozdě, ale příště už bude Hanka

vědět, že si má při cestě vlakem
koupit jízdenku podle ceníku
VDV. Tarif VDV navíc umožňuje koupit si přestupní jízdenku na
nádraží a následně ji na své cestě
využít také v autobusu.
Takže buďte při cestování vlakem aktivní, ptejte se na
možnost koupit jízdenku podle
tarifu VDV, není to nic složitého.
Všechny informace o spojích zařazených pod objednávku Kraje
Vysočina v systému VDV, čísla
jednotlivých tarifních zón, kalkulátor jízdného a mnohé další
informace naleznete na webu
www.verejnadopravavysociny.cz,
pozorně sledujte i jízdní řády
a hlavně využívejte výhody Vaší
Veřejné dopravy Vysočiny.


EVA NEUWIRTHOVÁ

Červené vlčí máky připomenou Den veteránů
Vlčí mák na klopě nebo na
přední masce automobilu. Tento symbol se objevuje nejen na
Vysočině během podzimu stále
hojněji. „Připomíná válečné veterány. Jeho původ je spojený
s koncem první světové války,
kdy jedenáctého listopadu 1918
vstoupilo v platnost příměří podepsané ve francouzském městě
Compiegne. O rok později se
vlčí mák stává symbolem, který se rozšiřuje po celém světě,“
vysvětluje Tomáš Sláma, válečný veterán z Třebíče a také
podporovatel této připomínky.
Společně se svými kolegy ze
spolku Československý legionářský SPIA – Czech vyrobili

◾ Válečný veterán Tomáš Sláma připevňuje symbol vlčího máku na
FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ
masku automobilu. 

podle britského vzoru deseticentimetrové vlčí máky, které
si zájemci mohou umístit na své
automobily. „Dají se pořídit na
webu spolku www.cslegionar.cz,
v rodném domě Jana Kubiše
v Dolních Vilémovicích nebo
v Komunitním centru pro válečné veterány v Brně,“ dodává Tomáš Sláma. Pokud tedy uvidíte
v těchto dnech, a zvláště 11. listopadu na Den veteránů, na kabátech i autech červená kvítka,
jejich nositelé tímto gestem
vzdávají hold vojákům ve všech
válkách. Den veteránů se v Česku slaví jako významný den od
roku 2001.


EVA FRUHWIRTOVÁ
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Galerie sídlí ve dvou cenných renesančních měšťanských
domech v historickém centru
Jihlavy. Svou výstavní, sbírkotvornou, výzkumnou a publikační činností se zaměřuje především na umění od 19. století
do současnosti. Nyní ve svých
sbírkách spravuje přes šest tisíc
uměleckých děl. V současné
době v galerii pracuje dvanáct
zaměstnanců na plný úvazek,
od roku 2012 je ředitelem Daniel Novák, který zde původně
působil jako kurátor.

Sbírky českých
umělců

V budově na Masarykově náměstí je umístěna stálá
expozice, která v obměnách
představuje výběr z vlastních
sbírek českého umění. Jsou zde
představena díla všech žánrů
v čele s krajinomalbou, která je
ve sbírkách galerie významně
zastoupena. K těm nejstarším
patří například obrazy Antonína Mánesa a Antonína Chittussiho. Jsou zde k vidění také
práce žáků slavné Mařákovy
krajinářské školy na pražské
Akademii, v čele s Františkem
Kavánem, Aloisem Kalvodou,
Otakarem Lebedou a Romanem Havelkou. Figurální malbu reprezentují zástupci generace tvůrců Národního divadla
František Ženíšek a Václav Hynais. Významně je zastoupen
také český kubismus v dílech
Bohumila Kubišty a Emila Filly a mimořádným obohacením
celé sbírky je portrétní obraz

Josefa Šímy - Podobizna Nataši Gollové. Jednu z nejdůležitějších částí sbírkových fondů
tvoří početný soubor obrazů
Skupiny 42, zejména práce Kamila Lhotáka, Františka Hudečka a dalších.
Závěr instalace je věnován
umělcům 2. poloviny 20. století a její stěžejní část je tvořena
uměním 60. let, tedy obrazy Mikuláše Medka, Zdeňka Sýkory
a Jiřího Johna. Sbírku plastik ve
stálé expozici představují díla
sochařů Josefa Václava Myslbeka, Jana Štursy, Otto Gutfreunda, Františka Bílka, Evy
Kmentové či Olbrama Zoubka.
Expozici pravidelně obohacuje
dílo měsíce. Konají se tu také
výstavy zaměřené zejména na
umění 19. a 1. poloviny 20. století. Pozornost je věnována i regionální umělecké kultuře.

doprovodných programů: pravidelné přednášky na témata
z dějin umění, architektury
a místní historie, víkendové výtvarné dílny pro rodiny s dětmi
k právě probíhajícím výstavám,
edukační dílny pro školy, školky a školní družiny, workshopy
pro všechny věkové kategorie, komentované prohlídky,
diskuze s umělci, či umělecké
performance.

Lidé mají
o galerii zájem

V loňském roce galerii navštívilo 27 422 lidí. Letošní
celková návštěvnost je poznamenána aktuální epidemiologickou situací a faktem, že kulturní instituce byly na jaře pro
veřejnost uzavřeny. K 30. září
galerii zatím navštívilo 8 887
návštěvníků. Po znovu otevření v letních měsících galerie
zaznamenala za stejné časové
období oproti loňskému roku
nárůst návštěvnosti o téměř
1 000 návštěvníků.

Současné umění

Výstavy v galerijní budově
v Komenského ulici představují především současné umění.
Sídlí tu galerie ALTERNATIVA
– výstavní prostor určený pro
prezentaci aktuálních uměleckých přístupů, a zvuková galerie IGLOO, která poskytuje
prostor umělcům pracujícím se
zvukem.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě usiluje o to být
živou multifunkční institucí, aktivní součástí aktuálního
kulturního dění, zázemím pro
jeho podporu, rozvoj a reflexi. Kromě výstavních projektů
nabízí veřejnosti širokou škálu

Aktuální výstavy

◾ Cenná renesanční budova na
Masarykově náměstí v Jihlavě je
FOTO: ARCHIV OGV
sídlem galerie. 

Galerie v současné době připravuje otevření nových výstav
v průběhu listopadu. Návštěvníci se mohou těšit na tvorbu
české ilustrátorky a grafičky Terezy Říčanové od 12. listopadu
a předního českého figurálního
malíře Jiřího Načeradského od
19. listopadu.
Aktuální výstavní a doprovodný program galerie najdete
na www.ogv.cz.
EVA FRUHWIRTOVÁ A JANA JAROŠOVÁ


Středověké hry zaujaly odborníky i veřejnost
Úspěšná interaktivní výstava s názvem Svět středověkých
her, jejíž autorem je Aleš Hroch
z Muzea Vysočiny Jihlava, získala Cenu Karla Absolona za
popularizaci archeologie s názvem Zlatý mamut. Návštěvníci
ji mohli vidět vloni v Jihlavě.
Výstava slavila velký úspěch

t
Zlatý mamu
míří
do Jihlavy

Rok 2015: Vysočina byla
součástí výstavy EXPO v Miláně

a stala se putovní. K tehdejšímu životu patřily hry, slavnosti,
hudba a tanec. Hokej, kuželky,
hazard znali lidé už před několika staletími. Aleš Hoch poodkryl způsoby trávení volného
času ve středověku, ukázal, že
středověký člověk znal více
svátků než ten současný a svůj

čas volna si uměl náležitě užít.
Výstava i k ní vydaná publikace ukazuje, že si hrály nejen
děti, ale i dospělí, a to včetně
šlechty. Katalog obsahuje vedle krátkých studií také fotografie 137 vystavených předmětů
s popisky.
EVA FRUHWIRTOVÁ


KŘÍŽOVKA O CENY
Až do poloviny 19. století sahá historie lesoparku (znění v tajence) v Třebíči. Na ploše zhruba 20 hektarů je upravena parková část a je v něm evidována i jedna
adresa, dnes už neobývaného Hluchého mlýna. Oáza zeleně kolem Stařečského potoka je dlouhá necelý kilometr a dnes je místem procházek i zkratkou do práce.

◾ Expozici Vysočiny v Českém domě během 14 dnů navštívilo více než čtvrt
FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
milionu lidí. 

Rok 2015 byl v případě Kraje
Vysočina významný hned z několika důvodů. Krajští zastupitelé už v červnu 2014 rozhodli, že
Vysočina nebude chybět na Všeobecné světové výstavě EXPO
2015 v italském Miláně. Kraj se
prezentoval interaktivní, hravou
a dynamickou expozicí, jejímiž
základními prvky bylo světlo
a sklo. Návštěvníci obdivovali
ukázky moderního designového
osvětlení nebo sbírku designového skla. Vysočinská expozice
patřila podle odborné veřejnosti
k nejlépe hodnoceným prezentacím regionů z celého světa.
Aby o vzácný zážitek nebyli
ochuzeni ani lidé z Vysočiny,
přesunulo se EXPO na začátku
roku 2016 do Jihlavy. Instalace originální světelné expozice
Kraje Vysočina s názvem Fiat
lux!/Budiž světlo doslova rozzářila obchodní centrum Citypark,
kde ji během tří týdnů v lednu
a únoru viděly další desetitisíce
lidí.
Významným mezníkem roku
2015 bylo také dokončení první

části transformace pobytových
sociálních služeb v Kraji Vysočina. Stovkám spoluobčanů
s mentálním postižením žijících
na Vysočině se tak zásadním
způsobem změnil život. Klienti
ústavů sociální péče se postupně stali našimi sousedy, kteří žijí
v rodinných domech a svůj každodenní život tráví jako jejich
vrstevníci. Nový domov v rámci
první etapy transformace našlo
více než 230 klientů. Transformace pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina pokračuje,
nový domov od roku 2015 našlo
18 klientů a dalších bezmála 120
se na nové bydlení v aktuálně
budovaných rodinných domcích
těší.
Transformace
sociálních
služeb je celonárodní program,
který Kraj Vysočina podporuje od samého počátku. Mimo
vlastních zdrojů čerpal finance
z evropského Integrovaného
operačního programu. Aktuálně pokračuje za pomoci peněz
z IROP.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

RECEPT

Zahejbáky ze Starče
Na Vysočině je k dostání
nová dvojjazyčná publikace
Z receptáře našich předků. Je
jedním z výsledků dvouleté spolupráce etnografů čtyř regionů
– Jižních Čech, Vysočiny, Jižní Moravy a Dolního Rakouska. V knize najdete na stovku
receptů ze zeleniny, luštěnin,
obilí, hub, brambor i masa. Nechybí tipy na polévky, omáčky
a také na sváteční pokrmy. Vybrali jsme pro vás jeden z receptů našich pradědečků a prababiček – zahejbáky ze Starče.

Ingredience:

◾ 500 g brambor
◾ 150 g hladké mouky
◾ 1 vejce
◾ špetka soli
◾ trochu sádla
◾ 500 g jablek
◾ cukr, skořice

Tajenku křížovky zasílejte do 12. 11. 2020 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenky.NKV@regvyd.cz.
Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny. Znění tajenky z květnového čísla: BUCHTŮV KOPEC
Vylosovaní výherci: E. Divišová, Třebíč, L. Burianová, Náměšť nad Oslavou, J. Prošková, Pelhřimov

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.



FOTO: ARCHIV MUZEA VYSOČINY TŘEBÍČ

Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme, najemno nastrouháme nebo rozmačkáme
a necháme vychladnout. Vypracujeme na vále s hladkou moukou, solí a vejcem a vyválíme
na tenké placky. Plníme je nahrubo nastrouhanými jablky s cukrem a skořicí. Složíme na čtvrtiny, přitlačíme a opečeme na sucho
na pánvi na mírnější teplotě. Po upečení je mastíme rozpuštěným
sádlem a skládáme je na talíř na sebe. Ze zahejbáků trošku vytéká
jablečná šťáva, výborné jsou ještě teplé, avšak skvěle chutnají i za
studena. Dobrou chuť!
Knihu se všemi recepty je možné koupit ve vybraných muzeích,
galeriích a informačních centrech na Vysočině, případně objednat
v Muzeu Vysočiny Třebíč (z.mrnova@muzeumtr.cz).


MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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www.elektrokola-skutry.cz

PROČ MY? ZKUŠEBNÍ JÍZDY, ŠIROKÝ VÝBĚR, NA TRHU JIŽ 11 LET
Infolinka: 737 007 875

RV2000793/05

SERVIS A DOPRAVA, REPASE A MĚŘENÍ BATERIÍ

Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Pražská 3807

Koupím moto
československé výroby:
Stadion - Jawe�a - Pařez
- Pérák - Jawa - CZ ...atd.

RV2001268/03

RV2000987/04

Děkuji za nabídku.
Tel.: 775 623 723

RV2001258/06

RV2001632/01

v původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní,
popřípadě pouze díly k těmto motocyklům

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
příjme do pracovního poměru

VŠEOBECNÉ SESTRY A PRAKTICKÉ SESTRY
Nabízíme podporu dalšího vzdělávání, profesní růst, práci v moderní nemocnici,
zaměstnanecké beneﬁty, náborový příspěvek

POŽADAVKY:
• odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
• příjemné vystupování, komunikativnost
• samostatnost, ﬂexibilita
• základy ovládání PC
Bližší informace poskytne náměstkyně ošetřovatelské péče
Mgr. Jarmila Cmuntová, e-mail: cmuntovaj@nemji.cz, tel.: 567 157 629

RV2001641/01

RV1902298/04

Písemné žádosti včetně profesního životopisu zasílejte na adresu:
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Pysková Ludmila-vedoucí OPM,
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava nebo na e-mail: pyskoval@nemji.cz

Vysoká škola
polytechnická Jihlava

Y

APLIKOVANÁ INFORMATIKA

VŠEOBECNÁ SESTRA

APLIKOVANÉ STROJÍRENSTVÍ

PORODNÍ ASISTENTKA

CESTOVNÍ RUCH

FINANCE A ŘÍZENÍ

www.vspj.cz

facebook.com/vsp.jihlava

www.instagram.com/vysokaskolapolytechnickaji

foto: Jakub Mertl
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Užijte si podzim v Třebíči!
Za zážitky i za poznáním nemusíte jezdit
daleko. Vezměte rodinu do Třebíče a projděte se
po místech, kde po staletí žily v těsném sousedství dvě náboženské komunity – Židé a křesťané. Také díky tomu jsou zdejší památky na
seznamu UNESCO. Propojuje je naučná stezka
Po stopách opatů a rabínů.

Program pro zvídavé děti
Máte děti, které baví poznávat stále něco
nového a mají energii na rozdávání? V Třebíči
se s vámi projdou časem díky interaktivní
expozici, můžete s nimi vystoupat na městskou
věž a podívat se na Třebíč z ptačí perspektivy.
Dozví se, kde židovské děti chodily do školy
a jaké měly hračky. Úzké a tajuplné uličky
židovské čtvrti je budou lákat ke hře na
schovávanou. Svaly si protáhnou při výšlapu
na rozhlednu Pekelný kopec nebo na inline
dráze, která je součástí sportovního areálu Na
Hvězdě.
Když vás podzimní počasí „zažene“ dovnitř,
mohou se děti vyřádit v aquaparku a v zábavných dětských centrech. Malými vědci se
stanou v ekotechnickém centru Alternátor.

Hele…
Helenín.
Už 15 let.

Moderní hry a hlavolamy jim rozehřejí mozek
v jediné Mozkoherně v České republice.

Strhující příběhy, které zná
celý svět
Znáte příběh třebíčského Wintona, Antonína Kaliny,
zachránce tisícovky židovských dětí z koncentračního tábora? Navštivte expozici a poznejte ho blíže.
Pokochejte se obrazy světoznámého malíře
a místního rodáka Františka Mertla - FRANTY.
Nechte se okouzlit památkami zapsanými na
seznam UNESCO – areálem bývalého benediktinského kláštera s bazilikou sv. Prokopa
společně s židovskou čtvrtí se hřbitovem.
K tomu všemu je dobré vychutnat si výbornou
kávu, domácí zákusky, legendární limonádu
ZON nebo třeba košer víno či pivní speciály
z místního pivovaru. Potěší a zahřeje také
třebíčská whisky.
Přijměte pozvání do podzimní Třebíče.
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den otevřených dveří 13. 11. 2020
přihlášky na umělecké obory do 30. 11. 2020
talentovky ,,NANEČISTO“, info na www.helenin.cz
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www.visittrebic.eu
RV2001374/02

MY
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Zažijte Třebíč − město kultury
a památek UNESCO

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK

design | malba | reklama | oděv | interiér

Uzávěrka příštího čísla je 12. listopadu 2020 a distribuce plánovaná od 23. listopadu 2020. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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APLIKOVANÁ TECHNIKA
PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI
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Zima klepe na dveře.
Máte na ni připravené své auto?

Retroˇ muzikál

ˇ ZELENKY
FILIPA RENCE A ZDENKA

Kdo je připraven, není překvapen. To říká jedno známé české přísloví. Kus pravdy na tom
je. Nemůžeme být odborníci na všechno, proto vám s přípravou a kontrolou auta pomohou specialisté v kamenné prodejně Autodílů
Meteor v Jihlavě, Třebíči, Žďáře nad Sázavou
i Pardubicích. „Doporučuji zkontrolovat především baterku, nemrznoucí směsi i žhavicí
svíčky. Při nízkých teplotách klesá kapacita
baterky zhruba o jedno procento na jeden
stupeň Celsia,“ upozorňuje Jan Hrůza z Autodílů Meteor. Dále doporučuje kontrolu stavu
nemrznoucí směsi v chladicí soustavě vozidla
a nemrznoucí směsi v ostřikovačích.

Dny otevřených dveří: 13. 11. 2020 a 15. 1. 2021, 8:00 - 17:00 hod.
Dny otevřených dveří: 13. 11. 2020 a 15. 1. 2021, 8:00 - 17:00 hod.
Podrobné informace: www.ozs-ji.cz, tel.:567 587 411
Podrobné informace: www.ozs-ji.cz, tel.:567 587 411

Dny otevřených dveří: 13. 11. 2020 a 15. 1. 2021, 8:00 - 17:00 hod.
Podrobné informace: www.ozs-ji.cz, tel.:567 587 411

Premiéra
PROSINEC
2020
RV2001640/02

Nervózní řidič je špatný řidič
Znáte to, když ráno spěcháte. Přijdete k autu a skla jsou pokrytá ranním mrazem. Navíc je
13. 11. 2020 a 15. 1. 2021, 8:00 - 17:00 hod.
otevřených
dveří:
11. 2020 aDny
15.otevřených
1.
2021,dveří:
8:00
- 17:00 hod.
vám zima a nevíte, kde a jestli vůbec máte škrabku na sklo.Dny
Proto
je lepší zajít
do 13.
prodejny
Podrobné informace: www.ozs-ji.cz, tel.:567 587 411
Podrobné
informace:
www.ozs-ji.cz,
tel.:567
587
411
Meteor v předstihu a pořídit si výbavu na zimu. Nestojí to moc a ušetří vám to čas a hlavně
nervy. Dobrým pomocníkem je také rozmrazovač na skla nebo fólie na přední sklo vozidla.
Zdaleka ne všichni mají v autě vyhřívaná sedadla. Řešením, jak sedět v pohodlí, jsou vyhřírebelove_vysocina67x96.indd
vané podložky na sedadla. Nejenže vám ochrání před opotřebením a nečistotami interiér,
ale především vás zahřejí. Nově si pro svůj vůz můžete nechat v Autodílech Meteor ušít
potahy přímo na míru.

RV1902421/06
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Myslete na dezinfekci interiéru auta
Pravidelný úklid a dezinfekce zničí viry a bakterie a vaše auto bude bezpečné. Pro vás, vaši
rodinu i další spolucestující. „Doporučujeme použít čistič klimatizací Sonax, který se umístí
po aktivaci před sedadlo spolujezdce. Na deset minut se zapne klimatizace a vnitřní okruh,
aby dezinfekce mohla v interiéru cirkulovat a dostala se do všech míst,“ říká Martin Rigó
ze sítě prodejen s autodíly a autodoplňky Meteor. „Lokálně můžete vyčistit určitá místa
v autě také pomocí dezinfekčního spreje, jen si dejte pozor na to, aby nezanechal zejména
na plastových materiálech bílé fleky. Rozhodně se poraďte, než se pustíte do gruntování,“
dodává specialista na autodoplňky Jan Hrůza. Pokud používáte klimatizaci, vypínejte ji několik minut před vypnutím motoru a pusťte do kabiny okolní vzduch, který vysuší prostředí
klimatizační jednotky auta, a tím zabrání množení virů a bakterií.

RV2001450/01

www.meteorcz.cz

RV2001628/01

Všechny potřebné pomocníky pro pohodlnou a bezpečnou údržbu vašeho auta dostanete v Autodílech Meteor v Jihlavě, Třebíči,
Žďáře nad Sázavou i Pardubicích.

IPOS PS s. r. o. | Hruškové Dvory 6 | 586 01 Jihlava
e-mail: info@iposps.cz | tel.: +420 602 483 792

Stabilní stavební firma přijme
do svého kolektivu

MATURITNÍ OBORY

obsluhu pojízdné
zámečnické dílny
na práce v okrese Jihlava

Informační technologie
18-20-M/01

Obchodník

66-41-L/01

UČEBNÍ OBORY

www.iposps.cz

Reprodukční grafik

RV2001615/01

Řidičské oprávnění sk. C výhodou.
Kromě kvalitního zázemí poskytujeme i další bonusy
(13. plat, příspěvky na penz. a živ. pojištění, doprava do zaměstnání)

34-53-H/01

Kuchař - číšník
65-51-H/01

Mechanik digitálních sítí
26-59-H/01

Prodavač

Uzávěrka příštího čísla je 12. listopadu 2020 a distribuce plánovaná od 23. listopadu 2020. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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www.stredniskola.com
info@stredniskola.com
+420 775 154 160

RV2000301/01

66-51-H/01
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Vysočinu z nadhledu představí
nový krajský kalendář

Nástěnný kalendář Kraje Vysočina pro rok 2021 spatřil světlo
světa. Tentokrát se budete dívat na
Vysočinu, její památky, přírodu
a jedinečnosti z ptačí perspektivy,
z nadhledu. Fotograf Vladimír
Kunc takto zachytil například zimní hrad Roštejn
nebo stále ještě zelení obklopenou rozhlednu Mařenka
na Třebíčsku.
5 000
„Záběry jsou
pořízené dronem,
vznikaly z výšky třiceti, někde až
150 metrů. Vysočina je
jeden z regionů, které mi učarovaly a které bych neměnil ani
za Alpy nebo Grand Canyon,“
přiznává havlíčkobrodský fotograf Vladimír Kunc, který si vloni
pro možnost pracovat s dronem
zařídil letecké zkoušky.
Jubilejní desátý ročník kalendáře vydává hejtmanství opět ve
spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina
a Krajskou agrární komorou

Kraje Vysočina. „Pro letošní
rok se osvědčil šířkový formát,
a tak i v roce 2021 bude stěny
sídel krajských institucí, příspěvkových organizací kraje, obcí
a dalších úřadů a firem z Vysočiny a jejich partnerů zdobit
kalendář visící na šířku.
Jeho součástí je také
anglická jazyková
mutace pro cizojazyčné partnery,“
výtisků
upřesnil hejtman
Kraje Vysočina
Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD).
Kalendář vznikl díky
podpoře 22 firem z Vysočiny,
kterým patří velké poděkování.
Nebude běžně k prodeji, těšit se
na něj mohou formou dárku nebo
propagačního předmětu partneři
kraje, obou komor i podporujících firem.


Po obchvatu Velkého Beranova se
řidiči projedou 30. října odpoledne

◾ Práce vyšly na přibližně 800 milionů korun. Kraj Vysočina na novostavbu obchvatu, který urychlí spojení Jihlavy s dálnicí D1, čerpá dotaci z evropského Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP).

◾ Obchvat Velkého Beranova na silnici II/353 je největší stavbou Kraje Vysočina v jeho dvacetileté historii. Jeden z posledních kontrolních dnů proběhl pod dozorem členů Rady Kraje Vysočina (zleva) Martina Kukly a Jana
FOTO: 2X KRAJ VYSOČINA
Hyliše.

Krajští záchranáři představili moderní výcvikové centrum v Jihlavě

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

video na
novinykrajevysocina.cz

◾ Nové výcvikové centrum Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina ve Vrchlického ulici v Jihlavě je kompletně vybavené. Slouží
nejen pro praktický výcvik, ale například i pro teoretickou přípravu,
a to nejen záchranářů a lékařů, ale i ostatních členů IZS, tedy hasičů a policistů. Nezajímavějším vybavením je torzo vrtulníku, které
umožňuje nejrůznější simulace i trénink práce záchranářů v podvěsu.

Před zimou pomůžete ježkům
přikrmováním

◾ Ježkům chutnají hlavně žížaly, brouci nebo slimáci. 

Až několik desítek telefonátů
denně teď řeší pracovníci v Záchranné stanici Pavlov u Ledče
nad Sázavou. Lidé se ptají, zda
ježci na jejich zahradách přežijí zimu a jestli je nemají odvézt
do stanice. Záleží na teplotách
i na tom, zda je ježek správně
vykrmený, prozatím je však na
stěhování těchto hmyzožravců čas. „Vloni se ježci ukládali
k zimnímu spánku teprve koncem prosince,“ vysvětluje ředitel
záchranné stanice Zbyšek Karafiát s tím, že důležitá je teplota,
při které ještě mohou získat potravu. „Hraniční je, když noční
teploty klesnou pod bod mrazu

|8

◾ Centrum má lezeckou stěnu a také pracoviště pro trénink tzv.
Biohazard týmu s vestavěným dekontaminačním bazénkem a dekontaminační sprchou. Součástí vybavení centra jsou také dva nejmodernější pacientské simulátory. Kraj Vysočina se do stavby za 85 milionů korun pustil především díky podpoře IROP. Evropské peníze
pokryly 85 % nákladů spojených se stavbou a pořízením vybavení.


FOTO: 2X KAROLINA SEDLÁČKOVÁ

Umělci po desáté otevřeli své ateliéry

FOTO: ARCHIV REDAKCE

a přes den už nepřesáhnou 5 °C,“
doplňuje Zbyšek Karafiát. Pokud tedy zatím mrazy nehrozí a ježek na vaší zahradě váží
alespoň 500 gramů, nejlépe mu
bude, když zůstane tam, kde je.
„Důležité je, aby měl dostatek
úkrytů, a pomoci můžete i přikrmováním, například konzervami
nebo kapsičkami určenými pro
kočky. Na začátku října se pracovníci stanice v Pavlově starali
o 47 velmi malých nebo zraněných ježků. Kraj Vysočina podporuje dlouhodobě fungování
stanice v Pavlově ročně částkou
1,3 milionů korun.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ


◾ První říjnový víkend byl na Vysočině nejen ve znamení voleb, ale
uskutečnil se také 10. ročník Dnů otevřených ateliérů. Pod ruce mohli
zájemci nahlédnout výtvarníkům, uměleckým řemeslníkům, řezbářům, sklářům, šperkařům nebo sochařům. Dveře otevřely i umělecké
školy a studia. V tomto případě Dílna plná řemesel v Třebíči.

◾ Návštěvníci letos mimo jiné mířili do zrekonstruované kaple u kostela sv. Petra a Pavla v Úsobí, kde vznikla malá výstavní síň a zároveň
pamětní síň zesnulého mladého výtvarníka z Úsobí Karla Bárty. Expozice jeho tvorby tady každoročně obměňují, aby bylo možné postupně
zhlédnout jeho dílo, které za svůj krátký život vytvořil.

◾ V uměleckém kovářství Václava Nohy ve Štěměchách se dveře netrhly.
Malí i velcí návštěvníci se mohli chopit kladiva a náročnou práci u výhně
a kovadliny si vyzkoušet. Součástí programu bylo představení různých koFOTO: 3X ARCHIV MUZEA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD
vářských postupů. 

◾ Součástí letošního ročníku Dnů otevřených ateliérů byla i výstava
Jitka Fischerová – Hledání ve výstavní síni Předzámčí v Třebíči. Lidé obdivovali autorčinu tvorbu, která je od počátku inspirovaná přírodou.
FOTO: ŠÁRKA VOSTÁLOVÁ
Výstava je tu k vidění až do 15. listopadu. 
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