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Barevné Vánoce na kraji připomněly, Dárky nejen
vánoční
že je tady vánoční čas
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V Havlíčkově Brodě
otevřeli krajský domov
pro seniory
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Cestujeme podle
nových jízdních
řádů
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Vysočina má vlastní
Centrum tradiční lidové
kultury

Začátek prosince je
v sídle Kraje Vysočina
v Jihlavě pravidelně
spjatý s Barevnými
Vánocemi. Tradiční
předvánoční akce, která
se tentokrát uskutečnila
první prosincový čtvrtek, připomněla, že je
tady doba adventní.

video na
novinykrajevysocina.cz

„Akce má přinést radost
a uspokojení těm, kteří nás navštíví. Zároveň má podpořit ty,
kteří ve svém čase dárky vyrábějí a zaslouží si ocenit,“ uvedl
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), který
všem lidem z Vysočiny popřál
hlavně zdraví.
Návštěvníci si mohli koupit
originální výrobky, které vznikají v domovech pro seniory,
v dětských domovech, v ústavech sociální péče nebo také na
půdě krajských středních škol
z Vysočiny. Vánoční zboží, dekorace a dobroty
◾ Na Barevných Vánocích prodávalo na šedesát organizací. Přijely s výrobky, které často vznikají
nabízelo během celého dne více než
FOTO: KRAJ VYSOČINA
pod rukama klientů v terapeutických dílnách. 
o
šedesát organizail
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cí. „Je tady tolik
spjaté s moudros- jako ostatní návštěvníci nakupo- lov školák Tadeáš. Tradičně si
3000
tí a k mému resor- valy, těšily se nejen z vánočních dárek odnesli i zástupci dětských
krásných
věcí.
ů tu patří,“ usmívala dekorací a ochutnávaly cukro- domovů a dětských center. „Pro
Dárky už jsem
návštěvník
se krajská radní pro ví, punč, palačinky nebo guláš. dětská centra jsme připravili pevybrala, ale neprozradím jaké, to je
oblast školství Jana Velký úspěch měl i vánoční něžní šeky a děti z domovů potěší vstupenky do jihlavské ZOO,“
tajemství,“ svěřila náfotokoutek.
Fialová (ČSSD).
městkyně hejtmana pro oblast
„Pro mamku jsem koupil dva doplnil náměstek hejtmana Kraje
Obě členky Rady Kraje
kultury Jana Fischerová (ODS). Vysočina spolu s dalšími kolegy náramky, pro ségru náušnice Vysočina pro oblast zdravotnic„Kamarádčiným dcerám jsem z rady ozdobily vánoční strom, a ještě budu něco kupovat ba- tví Vladimír Novotný (ČSSD).
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
koupila sovičky, protože ty jsou popřály krásné Vánoce a stejně bičkám,“ podělil se o úspěšný 

Úřední doba se nemění, zavřeno bude jen na silvestra
STRANA 8

Fotogalerie:
Barevné Vánoce na
krajském úřadě

Základní fungování všech
agend a činností Krajského úřadu Kraje Vysočina bude zajištěno i ke konci roku, kdy si řada
zaměstnanců vybírá řádnou dovolenou. Jedinou výjimkou je
poslední den v roce, tedy úterý

31. prosince 2019. „Na silvestra
bude provoz úřadu pro veřejnost
omezen. Tradičně věnujeme konec roku údržbě počítačové sítě,
kontrolám a údržbě interních
systémů a dalším souvisejícím
činnostem. Proto nebude na

většině agend možné pracovat,“
vysvětlil ředitel krajského úřadu
Zdeněk Kadlec.
Poslední den v roce mohou
lidé učinit na krajském úřadě
podání, ale pouze v elektronické formě dálkovým přístupem.

20202020

Pokud tedy potřebujete vyřídit
nezbytné úřední úkony, využijte
jiných termínů.
Vedení krajského úřadu tímto
děkuje za pochopení a přeje klidné svátky.


Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví a úspěchů v novém roce
Vám přejí zastupitelky a zastupitelé
Kraje Vysočina

Foto: Vladimír Kunc, Vysočina u Petrkova (mezi Petrkovem a Lípou)
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Martin Kukla
(ANO 2011),
náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast
ekonomiky a majetku
Vánoce jsou tradičně příležitostí udělat si navzájem radost
– maličkostmi očekávanými
i překvapivými. Některé dárky
udělají radost obzvláště početné skupině „obdarovaných“.
Začátkem prosince Kraj Vysočina oficiálně předal do užívání
zhruba stovku pobytových míst
v domově pro seniory v Havlíčkově Brodě, ještě před Vánocemi
mohlo být i díky finanční podpoře Kraje Vysočina osazeno euroklíčem jedno z hygienických
zařízení pro imobilní spoluobčany v areálu ZOO Jihlava a první
Vánoce oslavili krajští muzejníci
v nových prostorách zemědělské
usedlosti na Cyrilometodějské
ulici v Třebíči, kam se hned po
Novém roce přestěhuje Centrum
tradiční lidové kultury a jeho
budoucí aktivity. „Obdarované“
instituce celoročně pečují nejen o naše pohodlí, vzdělanost
a spokojené stáří, ale pracují
v nich naši sousedé a známí.
I pro ně budou letošní Vánoce díky dobře odvedené práci
stavařů a projektantů „štědré“.
Štědrost nesmíme zaměňovat za
synonymum Vánoc, proto v Kraji Vysočina děláme vše pro to,
aby štědrost ve veřejných krajem
zajišťovaných službách byla znát
po celý rok, aby z ní mělo prospěch co nejvíce lidí.
V roce 2019 Kraj Vysočina
investoval do novostaveb, rekonstrukcí a oprav veřejných budov,
škol, muzeí, silnic nebo například sportovišť mimořádně vysoké částky, s využitím vlastních
zdrojů jsme dlouhodobě lídry
v krajských investicích. Máme
totiž potřebu kraj posouvat, dělat z něj stále lepší a lepší místo
pro život. A k tomu potřebujeme optimismus, elán a důvěru.
Přeji Vám krásný a klidný nový
rok 2020 plný optimismu, elánu,
důvěry, slušnosti a rodinných
hodnot.

VYSOČINA on-line

www.facebook.com/
vysocinakraj
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Nové oddělení pomáhá
dlouhodobě nemocným
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V Havlíčkově Brodě slavnostně
otevřeli domov pro seniory
Moderní čtyřpodlažní budovu domova pro seniory,
která vyrostla v blízkosti
havlíčkobrodské nemocnice, otevřeli zástupci
Kraje Vysočina, města
Havlíčkova Brodu i Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR začátkem prosince. V krajském domově
postupně najde domov
109 klientů. Do začátku
příštího roku má být plno.

◾ Všech pět nových pokojů je vybaveno přístrojovou technikou. 
FOTO: ARCHIV NEMOCNICE NMNM


Na oddělení dlouhodobě nemocných v novoměstské nemocnici zahájilo provoz oddělení
dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče známé pod zkratkou
DIOP. Nově je péče poskytována
těm, u kterých už není potřebná
hospitalizace na jednotce intenzivní péče (JIP) nebo na následné
intenzivní péči (NIP). „Tito pacienti nevyžadují kontinuální lékařskou péči, ale nemohou být
propuštěni do domácího ošetřování, protože potřebují soustavnou
intenzivní ošetřovatelskou péči,“
vysvětlil náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD), který má

na starosti oblast zdravotnictví.
Na novém oddělení je pět pokojů
s celkově osmi lůžky. „Na těchto
lůžkách poskytujeme také intenzivní péči pacientům s poruchou
základních životních funkcí,“ doplnila ředitelka nemocnice Věra
Palečková.
Stavební práce zahrnovaly
kromě potřebných úprav vybudování nové elektroinstalace,
nových rozvodů medicinálních
plynů a také antistatické podlahy.
Novoměstskou nemocnici vyšlo
vybudování oddělení na zhruba
1,7 milionu korun.
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Zastupitelé schválili krajský
rozpočet pro rok 2020

◾ Nejvíce peněz půjde na školství a dopravu. 

FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Několikaměsíční práce na hejtmana pro oblast ekonomiky
strukturování rozpočtu Kraje a majetku Martin Kukla (ANO
Vysočina pro rok 2020 jsou 2011).
u konce. Krajští zastupitelé ho
Na investice z vlastních
v předloženém znění na svém zdrojů kraje, tedy kromě evropprosincovém zasedání schválili. ských projektů, se pro rok 2020
Stejně jako v minulých letech, počítá s 870 miliony korun, což
dvě největší rozpočtové kapi- je o 100 milionů korun více než
toly kraje představují školství v roce předchozím. „Prostředky mimo jiné zajistí dokončení
a doprava.
Školství
bude
pracovat stavby krajské knihovny v Havs 6,55 miliardami korun a do- líčkově Brodě, pokryjí I. etapu
prava s částkou 2,27 miliard. rekonstrukce stravovacího proCelkový objem rozpočtu je vozu jihlavské nemocnice nebo
o 9 % vyšší oproti schválené- dokončení pavilónu chirurgicmu rozpočtu na rok 2019. Kraj kých oborů v Nemocnici Třebíč. Odstartujeme i stavbu
Vysočina počítá pro příští rok s meziročním
domova pro seniory
růstem celkových
v blízkosti jihlavské nemocnice,“
výdajů o devět
é
k
Krajs
doplnil náměstek
procent na 12,62
investice:
Martin Kukla.
miliardy korun.
Stejně
jako
Krajské
za70 milionů
8
stupitelstvo odv
roce
2019
bude
korun
souhlasilo, že příkraj peníze na sysjmová část rozpočtu
témové dotace rozdělovat komplexně v rámse posílí o 837 milionů
ci Fondu Vysočiny. Navíc se
korun z krajského Fondu strategických rezerv. „Jde o částku, rozpočet na rok 2020 v průkterou budeme v příštím roce běhu příštího roku s největší
potřebovat na doplacení pro- pravděpodobností ještě navýší
jektů dotovaných evropskými o peníze plynoucí z přebytku
fondy. Peníze z EU mají pokrýt hospodaření letošního roku.
celou řadu akcí, například za- Hejtmanství uvažuje, že je vyhájení stavby obchvatu Jihlavy užije zejména na boj se suchem
a pokračování staveb obchvatů a kůrovcovou kalamitou a dále
Velkého Beranova a Nového na posílení kapitoly Doprava.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
Veselí,“ informoval náměstek 

Nová budova sousedí se současným domovem. Vyrostla na
místě bývalého Plicního pavilonu, který se už delší čas nevyužíval. Jeho existenci připomíná
vchodový kamenný portál, který
zdobí hlavní halu domova.
„První až třetí podlaží se
75 lůžky je určené pro klienty
s různými typy demencí a Alzheimerovou chorobou. Čtvrté patro
funguje v režimu domova pro
seniory a disponuje 34 lůžky,“
upřesňuje ředitelka krajského
Domova pro seniory Havlíčkův
Brod Hana Hlaváčková s tím, že
péče o klienty využívající služby

◾ Slavnostního přestřižení pásky se ujali (zleva) starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl, hejtman Jiří Běhounek, ředitelka domova Hana Hlaváčková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stöcklová
FOTO: MILAN ŠUSTR, KRAJ VYSOČINA
a ředitel PKS stavby, Žďár nad Sázavou, Jaroslav Kladiva.

domova se zvláštním režimem je
řešena komunitním způsobem.
Klienti žijí v tzv. rezidencích po
10 až 12 osobách, ve větším soukromí tak využívají kuchyňku
i společný obývací prostor, kde
se o ně stará jedna pečovatelka
a na pomoc například s hygienou
dochází další pracovníci.
„Pokoje pojmou jednu, standardně dvě osoby, jsou krásně

prostorné, světlé s bezbariérovou koupelnou. Domov má také
aktivizační prostory pro cvičení
a terapie,“ doplňuje náměstek
hejtmana pro sociální oblast Pavel Franěk (ANO 2011).
Krajský domov přijímá zájemce z celé Vysočiny, jeho
služby však využívají převážně klienti z Havlíčkobrodska.
„Už nyní máme v pořadníku

500 žádostí a nové stále přicházejí, měsíčně až čtyřicet,“
potvrzuje ředitelka Hlaváčková.
„Stavba za 169 milionů vznikla
především díky stomilionové
dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,“ připomněl
na závěr náměstek hejtmana pro
ekonomiku a majetek Martin
Kukla (ANO 2011).


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Nejlepší knihovníci v kraji převzali ocenění za svou práci
Po osmnácté Krajská knihovna Vysočiny v závěru listopadu
uspořádala v Havlíčkově Brodě
Knihovnickou slavnost a ocenila
nejlepší a nejaktivnější knihovnice a knihovníky obecních knihoven z celé Vysočiny. Zároveň
Čestným uznáním za dlouholetou knihovnickou činnost poděkovala knihovníkům, kteří se
této profesi obětavě věnují i několik desítek let.
„Při hodnocení jsme vycházeli z návrhů metodiků pověřených knihoven. Na rozdíl od
minulých let, kdy jsme udělovali
titul Knihovna Vysočiny, tentokrát jsme chtěli více upozornit
a vyzdvihnout důležitou práci
knihovníka,“ přiblížila ředitelka
krajské knihovny Jitka Hladíková. Proto si ocenění Knihovník
Vysočiny 2019 ze sálu Staré radnice odvezlo pět knihovnic a dalších pět milovníků literatury,

◾ Společná fotografie všech oceněných knihovnic a knihovníků: Lucie Jadrná, Jana Voříšková, Katarína Truplová, Monika Navrátilová, Lucie Knoblochová, Marie Culková, Štefan Gubáni, Radka Cimbůrková, Marie VenFOTO: KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY
hodová a Zdeňka Prosecká. 

kteří svůj volný čas věnují čtenářům, získalo Čestné uznání
za dlouholetou knihovnickou
činnost. Ocenění za webovou
prezentaci pak putuje do Číměře,
kde knihovnu vede Michaela Láníková. Ke gratulantům se připojili i hejtman Kraje Vysočina Jiří

Vánoční pokoj pro nastávající
maminky nejen z Jihlavy

◾ V minulých letech zvelebili díky
dárcům pokoj na dětském oddělení.
FOTO: NEMOCNICE JIHLAVA


Vánoce jsou časem štědrosti
a splněných přání. Jedno takové
se může vyplnit pacientům v jihlavské nemocnici. Už po sedmé
organizuje Nemocnice Jihlava
akci Vánoční pokoj. Cílem je
za jeden měsíc získat peníze od
dárců, za které se v průběhu následujícího roku opraví pokoj.

Zvelebit se jich podařilo už šest,
a to na dětském, traumatologickém, gynekologickém, onkologickém, geriatrickém a rehabilitačním oddělení. Letos přišel
na řadu pokoj pro nastávající maminky. V plánu je vytvořit soukromí a pohodlí v období čekání
nebo přípravy na porod a zároveň
vytvořit i příjemné prostředí pro
nemocné těhotné, aby se cítily
v prostředí nemocnice komfortně. „Pokoj bude sloužit i maminkám, které mají miminko hospitalizované na novorozenecké JIP,
k zotavení po vaginálním nebo
operačním porodu a k vytvoření
dobrých podmínek k rozvoji laktace,“ přibližuje lékařka Monika
Stretavská.

Chcete se zapojit?

Na webových stránkách
www.nemji.cz/vanocnipokoj si
vyberete věc, na kterou chcete
přispět. Na e-mail zachrlovam@
nemji.cz pošlete zprávu, poté
obdržíte platební podklady a na
webu bude vaše vybraná položka
označena jako obsazená.



EVA FRUHWIRTOVÁ

Běhounek a náměstkyně hejtmana pro oblast kultury Jana
Fischerová.
„Dnes jsou knihovny i v těch
nejmenších obcích nejen místem, kde se půjčují knihy, ale staly se centry společenského dění,
místy setkávání, kreativního

tvoření i vzdělávání. A za to vše
knihovníkům patří velký dík,“
nechala se slyšet náměstkyně
Jana Fischerová (ODS). Přehled všech oceněných knihovnic a knihovníků najdete na
www.novinykrajevysocina.cz.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ


Populace stárne. Do popředí
se dostává péče o umírající
Populace v našem kraji prochází stejně jako v jiných regionech významnou demografickou
změnou. V současné době žije
v Kraji Vysočina zhruba sto tisíc
osob starších 65 let.
Během následujících třiceti
let se tento počet navýší o 50 %.
V roce 2050 bude na jednu osobu starší 65 let připadat 1,6 osob
produktivního věku. Na tento
stav reaguje krajský projekt Paliatr Vysočina. Jednou z mnoha
aktivit byla listopadová konference v Jihlavě zaměřená právě
na současný stav paliativní péče.
Mezi přednášejícími byli přední
odborníci z Česka i ze zahraničí. Hodnotili nejen aktuální stav
paliativy v Kraji Vysočina, ale
také přinesli zkušenosti a pohledy z Rakouska, Švýcarska
a Španělska. „Na Vysočině se
oblasti paliativní péče věnujeme
dlouhodobě a systematicky. Naše
ucelená strategie péče o umírající
lidi je inspirací i pro ostatní kraje.
Konference sloužila jako bilanční
setkání, které zároveň směřuje
k budoucím připravovaným cílům
po roce 2020,“ shrnul náměstek

Vladimír Novotný (ČSSD), který má na starosti zdravotnictví.
Průzkumy ukazují, že až 80 %
nemocných lidí umírá v současné době v nemocnicích, přestože
by preferovali strávit poslední
dny života doma mezi blízkými.
Včasné a lepší nasměrování kombinace zdravotních a sociálních
služeb by také do budoucna mělo
odbourat dlouhodobé nákladné
a nežádoucí pobyty v ústavní péči
a pobyty v LDN.
Aktuálně v každé krajské nemocnici fungují konziliární týmy
paliativní péče, kde spolupracují
lékaři, zdravotní sestry, sociální
pracovníci, ale i psychoterapeuti, duchovní nebo nutriční specialisté. Na území bývalých
okresů pomáhají mobilní specializované týmy, které mohou
poskytovat paliativní péči v domácím prostředí v režimu 24/7,
365 dní v roce.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Informace a kontakty spojené
s paliativní péčí v Kraji
Vysočina naleznete na webu
www.paliatr-vysocina.cz.
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Začal platit nový jízdní řád 2020
Neděle 15. prosince byla dnem, kdy začal nejen
v Kraji Vysočina platit nový jízdní řád 2020. Na
Vysočině od tohoto data jezdí v regionální vlakové dopravě více spojů. Změny vycházejí z nové
smlouvy Českých drah s Krajem Vysočina.

nad Sázavou ve směru Havlíčkův
Brod – Ledeč nad Sázavou. Nově
se přestupuje v Ledči a týká se to
menšího počtu cestujících.

Rozsah objednávané regio- kamenů krajského integrovaného
nální dopravy se pro rok 2020 systému Veřejné dopravy Vysočinavyšuje o 8,8 %, a to na celko- ny, který výhledově počítá se zavých více jak 4,4 milionu
vedením jednotného přestupního tarifu jak na
vlakových kilometrů.
rok
dráze, tak v linkové
České dráhy vypraví na území Vydopravě,“ uvedl
:
0
2
20
sočiny v průměru
hejtman
Kraje
4,4 mil.
372 vlaků denně,
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za
v pracovní dny
vlakových
ČSSD).
Pozitivním
406 vlaků, v neprakilometrů aspektem nového
covní dny 285 spojů.
Nový jízdní řád reajízdního řádu je velmi
guje na potřeby cestujících,
výrazné navýšení počtu
kteří požadují rychlé spojení spěšných a osobních vlaků v dos okolními kraji, tj. například ve pravním směru Havlíčkův Brod
směrech na Prahu, Brno, Znoj- – Jihlava – Kostelec u Jihlavy
mo, Pardubice, Tábor nebo České – Telč a dále do Dačic a SlavoBudějovice. „Právě tato potřeba nic v Jihočeském kraji. Také už
představuje jeden ze základních není nutné přestupovat ve Světlé

Zatímco v minulosti měly názvy pouze dálkové vlaky, nově
jsou pojmenované i ty spěšné.
Vlaky Havlíčkův Brod – Telč
(– Slavonice) nesou název Renesance, dva páry spěšných vlaků (Okříšky –) Třebíč – Brno
jsou nově Horáckým expresem
a jednotlivé páry spěšných vlaků (Znojmo –) Moravské Budějovice – Jihlava – Havlíčkův
Brod dostaly iniciativou Kraje
Vysočina názvy podle vín – Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský
a Sauvignon.

Kde zakoupíte jízdenky?
Pokladní přepážky zůstávají ve stanicích: Havlíčkův Brod,
Třebíč, Jihlava, Jihlava město, Chotěboř, Náměšť nad
Oslavou, Světlá nad Sázavou, Telč, Golčův Jeníkov město,
Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Ledeč nad
Sázavou. Jinak jízdenky zakoupíte online nebo u personálu
přímo ve vlaku, a to bez přirážky.

Názvy regionálních
spojů podle druhů vín

Změny regionálních
jízdních řádů na Vysočině

Změny regionálních jízdních
řádů na Vysočině se krom trati
Světlá nad Sázavou – Ledeč nad
Sázavou – hranice kraje (– Čerčany) týkají například i spojů
z Horní Cerekve na Obrataň
a dále na hranice kraje (– Tábor),
dále trati 230 z Havlíčkova Brodu na Kolín, trati 237 z Havlíčkova Brodu na Humpolec, trati
240 z Brna na hranici kraje, na
Náměšť nad Oslavou, Okříšky až

◾ Nejmodernějšími motorovými
vozy na Vysočině i v roce 2020 zůstávají vozy řady 841 RegioSpider.
Zcela nové motoráky i elektrické
jednotky plánují České dráhy na
Vysočinu pořídit kolem roku 2023.
FOTO: JAROSLAV LOSKOT


na Jihlavu, nebo trati 256 z Tišnova přes Nové Město na Moravě
do Žďáru nad Sázavou. Přehled
všech změn najdete přehledně
popsaný na webových stránkách
www.novinykrajevysocina.cz.
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Příprava výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech je v
plném proudu. Vzniknou tisíce nových pracovních míst
Příprava výstavby nových
jaderných bloků v Dukovanech
se posouvá dopředu. V březnu příštího roku předloží ČEZ
Státnímu úřadu pro jadernou
bezpečnost žádost o povolení
k umístění nového jaderného
zdroje. Územní řízení by následně mohlo začít v polovině
roku 2021. Zároveň se bude
pracovat na přípravě výběru
dodavatele, jméno vítězné firmy bychom mohli znát do dvou
let od obdržení nabídek. Podle

vyjádření premiéra Andreje Babiše ve veřejných médiích by
stavba nového jaderného zdroje měla začít v roce 2029 a do
provozu by podle odhadu mohla
být uvedena v roce 2036.
„Stanovení konkrétních termínů stavby jaderného bloku
v Dukovanech je i pro náš region příznivým signálem. Postup
české vlády i kroky společnosti
ČEZ plně podporujeme,“ vyjádřil se hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Až do července 2020 mohou
zařízení sociální péče fungující
na Vysočině žádat o dotace na
novou techniku zajišťující nový
standard TV vysílání DVB-T2.
„Pětačtyřicet organizací, které
provozují jedno nebo více zařízení sociální péče zařazených do
Krajské sítě sociálních sužeb, si
mezi sebe mohou rozdělit až dva
miliony korun. Z toho téměř polovinu plánujeme uvolnit z krajského rozpočtu,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro sociální oblast Pavel Franěk
(ANO 2011).
O dotace mohou požádat nejen krajská a obecní zařízení, ale
i církve a obecně prospěšné společnosti. „Nechceme se chovat
diskriminačně, proto podpoříme
všechna zařízení. Obchodním
společnostem příspěvek vyplatíme z krajského rozpočtu,
mezi ostatní žadatele rozdělíme

peníze poskytnuté ministerstvem
průmyslu a obchodu,“ upřesnil
náměstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku Martin
Kukla (ANO 2011).
„Už téměř půl roku máme
vyřešeno. Pořídili jsme zařízení, které upravuje signál už na
kabelu od společné antény pro
všechny televize. Náklady se pohybovaly kolem 20 tisíc korun,“
uvedla ředitelka krajského Domova Ždírec Martina Matějková.
„Chtěli bychom požádat o dotaci na 44 nových TV jako náhradu za staré nevyhovující přijímače ve vlastnictví organizace.
Navíc zvažujeme žádost o dotaci
na úpravu anténního systému,“
plánuje o dotaci požádat ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod Hana Hlaváčková. Na
obměnu mají zařízení čas až do
konce července 2020.
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Pět vítězů soutěže Začínáme
v Kraji Vysočina
První ročník soutěže Začínáme
v Kraji Vysočina zná své vítěze.
Pětice podnikatelů převzala v závěru listopadu z rukou náměstka
hejtmana pro oblast regionálního
rozvoje Pavla Pacala finanční šek
v hodnotě 30 tisíc korun, který
použijí na realizaci svých inovativních podnikatelských záměrů.
O vítězství se dozvěděli na
konferenci Trendy a technologie
2019 pořádané Vysokou školou
polytechnickou Jihlava ve spolupráci s Agenturou CzechInvest.
Cílem soutěže Začínáme v Kraji
Vysočina je podpořit místní začínající podnikatele, start-upy nebo
i ty, kteří o vlastním podnikání
teprve přemýšlejí. Odborná porota vybírala z více než dvaceti
projektů ve třech kategoriích –
technické, netechnické a studentské projekty, přičemž první dvě

kategorie rozlišovaly, jestli se
jedná o produkt, nebo službu. Třicetitisícový šek získala například
Mincovna Dukát, která razí repliky historických mincí a nejrůznější medaile, společnost H-edu,
usnadňující práci učitelům Hejného metody, nebo první český
výrobce whisky z Třebíče.
„Mladé inovativní firmy jsou
příslibem ekonomického i ideového rozvoje Kraje Vysočina. Je
velmi zajímavé sledovat, jaké nápady se v našem regionu rodí, a já
věřím, že toto vítězství a s ním
spojená finanční podpora napomůže jejich konkrétní realizaci
a umožní nastartovat jejich úspěšný rozvoj,“ uvedl náměstek Pavel
Pacal (STAN + SNK ED). Hlavním partnerem soutěže byl Kraj
Vysočina.
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Zemědělci z Vysočiny jeli na
zkušenou do Maďarska
◾ Vizualizace nového jaderného zdroje poblíž stávající elektrárny.
FOTO: SKUPINA ČEZ


Stavební povolení pro
nové jaderné bloky
a zahájení výstavby
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Dokončení rámcové smlouvy a prováděcí
smlouvy mezi státem, ČEZ a EDU II
Podání žádosti o povolení k umístění nového
zdroje od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Předpoklad územního rozhodnutí o stavbě

S pořízením televizních
přijímačů pomůže dotace

Uvedení nového
zdroje do provozu

Kraj Vysočina dlouhodobě
podporuje výstavbu, jeho zástupci se účastní konferencí a jednání
zaměřených na budoucnost jaderné energetiky. Krajští zastupitelé
opakovaně deklarovali souhlas
s výstavbou, naposledy vloni

v listopadu. Pravidelně se také
schází Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany,
jejímž předsedou je hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
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Nominujte počin roku 2019 v anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku
Kraj Vysočina po šestnácté
vyhlašuje anketu Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za
kulturní počin roku a po desáté
anketu Skutek roku. Cílem anket
je nalézt nejlepší kulturní počiny,
příkladné aktivity v oblasti památkové péče a dobrovolné skutky a projekty vedoucí k rozvoji
regionu.
Příjem nominací do obou
anket odstartuje společně 1. ledna 2020 a potrvá do 31. ledna
2020. Nominovat může kdokoliv, a to aktivitu, která proběhla v předešlém roce v Kraji

Vysočina. Nominace je možná
pomocí elektronického formuláře umístěného na stránkách
www.kr-vysocina.cz/pocinroku.
Do Zlaté jeřabiny můžete nominace kromě elektronického
formuláře zaslat také na e-adresu
zlatajerabina@kr-vysocina.cz.
V anketě Zlatá jeřabina je
možné nominovat do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče
o kulturní dědictví. Nominovat
můžete kulturní akci, jako je koncert, festival, divadelní a hudební
přehlídka, ediční počin, muzejní
expozice apod., nebo příkladnou

péči o památku. Odborná porota vybere z došlých nominací
z každé kategorie dvacet počinů,
které se následně budou ucházet
o hlasy veřejnosti.
Skutek roku – Skutky fyzických osob můžete nominovat
v oblastech sociálně-zdravotní,
životní prostředí, volný čas dětí
a mládeže, poradenství, osvěta
a v neposlední řadě vzdělávání. Oblasti pro nominace právnických osob jsou sociálně-zdravotní, ekonomická, oblast
životní prostředí, poradenství,
osvěta, vzdělávání, volný čas

Více informací
Zlatá jeřabina – Bc. Iva Strnadová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
e-mail: strnadova.i@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260.
Skutek roku – Lenka Šestáková, odbor regionálního rozvoje,
e-mail: sestakova.l@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 564, 724 650 271

◾ Zprava radní Kraje Vysočina Martin Hyský spolu s prezidentem regionu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Oszkárem Sestákem a výkonným ředitelem dobFOTO: KRAJ VYSOČINA
ročinného fondu ViZa Volodymyrem Čubirkem.

dětí a mládeže. Nominovat může
kdokoliv, a to aktivitu, která se
uskutečnila v roce 2019. Navrhovatel není omezený počtem
návrhů. Není možné ocenit skutek nebo projekt vyznamenaný
touto soutěží v minulých letech.
Takové projekty budou z nominací vyřazeny.
Jakmile skončí nominační
fáze, přijde na řadu hlasování veřejnosti. To se uskuteční v březnu 2020.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ


Bezmála desítka odborníků
pracujících v oblasti zemědělství
na Vysočině byla součástí krajské
delegace, která v závěru listopadu navštívila Maďarsko. Cílem
třídenní cesty do regionu Szabolcs-Szatmár-Bereg byla výměna
zkušeností v oblasti zemědělství,
dotační politiky a nechyběly ani
informace o zemědělském školství, šlechtění brambor nebo pěstitelství a chovu hospodářských
zvířat.
„Setkali jsme se se zástupci
Agrární komory regionu Szabolcs-Szatmár-Bereg. Navštívili
jsme zemědělskou střední školu
Vay Ádám v Baktalórántháze,
zemědělský podnik v Nagykálló,
kde úspěšně čerpají z evropských
dotačních fondů. Prospěšná byla

především výměna kontaktů
a zkušeností v oblasti šlechtitelství brambor a nových trendů
mezi havlíčkobrodským Výzkumným ústavem bramborářským a maďarskými kolegy,“
informoval radní Kraje Vysočina
mimo jiné pro oblast zemědělství
Martin Hyský (ČSSD), který byl
součástí krajské delegace. Maďarští kolegové zemědělci mají
zájem o pokračování spolupráce.
„Nadále si chceme vyměňovat
informace a praxí ověřené zkušenosti v oblasti zemědělství, dále
také školství, kultury nebo spolupráce místních akčních skupin,“
doplnil Martin Hyský s tím, že
maďarské kolegy pozval za příklady dobré praxe na Vysočinu.
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Dvacet let života na Vysočině
MUDr. Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD),
hejtman Kraje Vysočina

Ve středu 1. ledna 2020 to bude
přesně dvacet let,
kdy začalo fungovat čtrnáct krajů
České republiky.
Tehdy ještě Jihlavský kraj vznikl sloučením pěti okresů a stal
se definitivně hraničním krajem
mezi Čechami a Moravou. Zemská hranice vede krajským městem Jihlava, to se mimochodem
ve stejném roce stalo statutárním
městem s primátorem a magistrátem.
Kraj se postupně stal zřizovatelem krajských nemocnic,
záchranky i záchytky, domovů
pro seniory, ústavů sociální péče,
středních a některých základních
škol a jejich jídelen a domovů
mládeže, dětských domovů a dětských center, muzeí, galerií a Ho-

ráckého divadla Jihlava i krajské
správy a údržby silnic. Časem
k nim přibyly nutné servisní organizace Vysočina Tourism, Vysočina Education a také Projektová
kancelář, která je partnerem nejen
krajských organizací při získávání
evropských i národních dotací.
Fakt, že v našem kraji žijí činorodí, podnikaví, velice pracovití a přátelští lidé, se přirozeně
odrazil v kvalitě života. Společně
s Jihomoravským krajem jsme
příkladně vyčerpali veškeré evropské dotace z titulu ROP Jihovýchod, prostřednictvím Fondu
Vysočiny podporujeme rozvoj širokého spektra aktivit měst, obcí,
spolků, firem, sportovních klubů,
přispíváme vlastníkům kulturních památek na jejich zachování
a obnovu, podporujeme města
s památkami UNESCO, patříme ke špičce v zavádění nových
technologií v oblasti IT do praxe,
nabízíme vlastní internetovou síť
ROWANet, zatím nejdál ze všech

krajů jsme s procesem transformace sociálních služeb, podporujeme velkoryse profesionální
divadelní scénu, patříme k nejčinorodějším realizátorům obchvatů, máme vlastní systém podpory
technického a odborného vzdělávání, jehož model přebírají ostatní kraje, jsme partnery agrárního
sektoru, který v nás má oporu
především v oblasti hospodaření
s vodou a zachování produkce
tradičních plodin, podporujeme
výrobu regionálních potravin…
Na sklonku roku 2019 bych
si přál, aby výsledky práce všech
obyvatel kraje s celkem pěti samosprávami – zastupitelstvy,
stojícími v čele Kraje Vysočina
během minulých dvaceti let, byly
nadále posuzovány bez ohledu
na politické postoje či strany, což
se dosud v Kraji Vysočina dařilo. Ostatně jde nám o společnou
věc, tzn. mít se v našem kraji
dobře minimálně dalších dvacet
let.

Malé nahlédnutí do velkého rozpočtu kraje
Martin Kukla (ANO 2011),
náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast ekonomiky
a majetku

Pokud
jde
o rozpočet Kraje
Vysočina pro rok
2020, schválení
na prosincovém
krajském zastupitelstvu předcházela důsledná
několikaměsíční příprava. Počítáme se zdroji ve výši 12,6 miliard korun, což je 109 % rozpočtu plánovaného na letošní
rok. Tento růst je možný díky
nárůstu sdílených daňových příjmů (104 %), a zejména přijatými transfery, a tedy dotacemi ze
státního rozpočtu (117 %).
Díky dotacím z IROP budeme moci v roce 2020 pokračovat ve stavbě dvou klíčových
obchvatů – u Velkého Beranova
na II/602 a Nového Veselí na
II/353 – a zahájit nové stavby

Kůrovec, zásady a novoroční přání
Miloš Vystrčil (ODS),
zastupitel Kraje Vysočina
a senátor

Že náš kraj patří k těm kůrovcovou kalamitou
nejvíce postiženým, víme asi na
Vysočině všichni. Dokonce je velmi reálné, že
z důvodu všude možně přítomných a podél cest naskládaných
pokácených kmenů a dokonce
i snad možnosti silvestrovské
těžby nebude možné letos zorganizovat tradiční silvestrovský
pochod na nejvyšší vrchol Vysočiny Javořici. Pokud tedy přesto
na výstup vyrazíte, bude to na
vlastní nebezpečí.

Že nelze organizovat tradiční
výstup na Javořici, je sice mrzuté,
nepoměrně horší je však proměna
našich lesů na holiny a s tím spojené ekologické a finanční ztráty.
Přestože vlastníci a správci lesů
dělají, co umí, ztráty, které vznikají, jsou obrovské. Stát se rozhodl pomáhat a rychlé přijetí zákona
Senátem umožnilo poskytovat na
základě ministerstvem zemědělství schválených zásad vlastníkům lesů příspěvek na zmírnění
škod způsobených kůrovcem.
Jsem velmi rád, že Kraj Vysočina dělá maximum pro rychlé
zúřadování žádostí vlastníků lesů.
Na druhé straně mi vadí, že ministerstvem přijaté zásady neumožňují podávat žádosti vlastníkům
lesů, kteří nemají žádnou fakturu

či jiný účetní doklad, kterým mohou doložit, jaké množství kůrovcem napadeného dřeva vytěžili.
Na Vysočině tato neblahá skutečnost postihne, předpokládám,
nemalý počet vlastníků, kteří si
zjednodušeně řečeno pořádek
v lese dělají sami svými vlastními nástroji a silami a tráví prací
v lese například i víkendy. A to
není dobře. Pokud se stát rozhodl pomáhat, neměl by v žádném
případě na malé vlastníky zapomínat. V tomto smyslu přeji našim vlastníkům a správcům lesů,
aby obnovu lesů zvládli a aby se
v roce 2020 dočkali spravedlivé
pomoci, pochopení a rozumného
přístupu všech správních a odborných orgánů a institucí. Řeší totiž
náš společný problém.

Krásné Vánoce
Milan Plodík (KSČM),
zastupitel Kraje Vysočina

Vážení občané Kraje Vysočina, blíží se konec
roku a s ním opět
začíná ten každoroční předvánoční

mumraj. Co dříve? Úklid, nakupovat dárky, dilema, jestli k večeři
kapra, nebo lososa? Markety budou opět mlaskat blahem, jak jim
jdou kšefty. Prostě blázinec. Ale
co takhle se jen zastavit, posedět
s přáteli, popovídat, přiťuknout si
na zdraví, jít na procházku do přírody. Vše je to jenom o prioritách.

Dovolte mi, abych Vám všem
touto cestou za klub krajských zastupitelů za KSČM popřál krásné
a klidné vánoční svátky a v roce
2020, který bude po čtyřech letech
opět rokem volebním do krajského zastupitelstva, hlavně pevné
zdraví a spokojenost v osobním
životě.

Jen tak dál!
Marek Nevoral (KSČM),
zastupitel Kraje Vysočina

Naivně jsem si
myslel, že oslavy
výročí 17. listopadu 1989 skončí
v různých médiích
ten den speciálním vysíláním, ale bohužel, pokračují stále dál a dál. K mizivé
připomínce 17. listopadu roku

1939 se ani raději nechci vyjadřovat. Rozhodně nepatřím mezi
slavící, nikomu však v oslavách
nebráním, ale co je moc, to je
moc. Vzpomínám si, jak po
listopadu 89 v televizi s připomínkou na oslavy Svátku práce
a VŘSR kdosi prohlásil, že toto
se rozhodně opakovat nebude,
s dovětkem „Nejsme jako oni“.
Ale je to ještě horší, jsme neustále každý den bombardováni

vzpomínkou na listopadové dny
roku 1989.
Proč si vlastně stěžuji?
Na druhou stranu je to dobře.
Protože vnucování názoru a připomínka něčeho stále dokola budí
v lidech pravý opak – znechucení,
otrávení a odpor, jak se mi svěřilo
mnoho lidí (ne našich sympatizantů). Na závěr můžu říct jen toto:
„Jen tak dál, děláte to dobře!“
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jihovýchodního obchvatu Jihlavy a obchvatu Salačovy Lhoty
na Pelhřimovsku.
Z vlastních zdrojů kraje
bude probíhat zhodnocování
majetku využívaného krajskými nemocnicemi – položíme
základní kámen a začneme
stavět nový pavilon pro dětské, gynekologicko-porodnické
a neurologické oddělení Nemocnice Pelhřimov, kam budou
přestěhovány i neurologické
ambulance. Dále bude zahájena rekonstrukce a modernizace
stravovacího provozu Nemocnice Jihlava, mimochodem za
chodu nemocnice, proto půjde o logisticky nejnáročnější
rekonstrukci v historii našich
krajských nemocnic.
Nemocnice Třebíč se připravuje na zahájení výstavby pavilonu nových operačních sálů,
v Nemocnici Nové Město na
Moravě se bude realizovat rekonstrukce vstupního pavilonu.

Pokud jde o sociální oblast,
pokračujeme úspěšně s transformací ústavů sociální péče. Velké změny čekají Hrad Kámen,
jehož brána se uzavře a do nějž
vstoupí kurátoři, aby změnili už
nemoderní expozici a v dalších
letech nabídli nový pohled na
svět jednostopých motorových
vozidel. V budoucnu se veřejnost dočká také nového návštěvnického centra.
I nadále chceme z krajského
rozpočtu podporovat opatření
na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity. Avizuji, že rozpočtovou přízeň zachováme stejně
jako v minulých letech všem
spolkům a štědřejší chceme být
k dobrovolným hasičům. Ty
čeká v roce 2020 mistrovství
v požárním útoku situované právě k nám na Vysočinu. V rámci
dotační politiky Fondu Vysočiny jsme v roce 2020 připraveni
rozdělit minimálně 321,85 milionů korun.

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

Mnohdy
je
zdravotnictví spojováno především
s léčením, prodlužováním věku,
starostí o rehabilitaci a návratem do běžného
života. Snažíme se o smysluplné investice a moderní léčbu,
řešíme stížnosti na poskytování
zdravotní péče nebo předáváme
zdravotníkům chválu na jejich
práci.
Vedení Kraje Vysočina si
je ale také vědomo, že práce
ve zdravotnictví a sociálních
službách nepřináší jenom péči
o naše zdraví. Jsou mezi námi
lidé, klienti, pacienti, kterým
již není souzeno sdílet mnoho dnů svého života společně

s námi. A právě tito lidé nepotřebují jen léčbu, ale především lidský soucit, starost
a péči, a to nejen fyzickou, ale
i duchovní. Díky mnoha výjimečným lidem jsme si uvědomili, že je nutné připravit
strategii paliativní a hospicové
péče a funkční koncept sociálně zdravotního pomezí.
Za posledních pár let jsme
se díky těmto lidem posunuli
hodně daleko, neskromně musím konstatovat, že mnohem
dále než kdekoli jinde v České
republice. Úsilí všech, kteří oblast paliativy a sociálně zdravotního pomezí na Vysočině
nastartovali a nyní mu v terénu
dávají obsah a směr, obdivuji. Považuji za férové alespoň
některé jmenovat. Bez nich bychom totiž nedokázali pomáhat
našim občanům v posledních
chvílích jejich života.
Neskutečně obětavá paní Eva
Vráblová a její tým mobilního

hospice v Třebíči, Hospicové
hnutí Vysočina a kolektiv lidí
kolem ředitele pana Petra Hladíka, paliativní tým primářky
Evy Balnerové v Nemocnici
Jihlava nebo Mobilní hospicová péče empatického týmu
Nemocnice Pelhřimov či zdravotníci z nemocnice Havlíčkův
Brod.
A motor péče o pacienty vyžadující paliativní péči? Je jím
neúnavný a nezdolný primář
Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč Ladislav Kabelka…
a další a další neuvěřitelní lidé
z oblasti sociální i zdravotní,
kteří nesobecky chtějí pomáhat
lidem. A mají ještě jedno velké plus. Ta práce je baví. Prostě chtějí pomáhat nejen těžce
nemocným lidem, ale i jejich
rodinám. Všichni se bohužel
do mého článku nevejdou. Jejich práci fandím, vážím si jich
a podpořím je vždy, nejen když
podporu budou potřebovat.

V Kraji Vysočina fungují čtvery mikrojesle
Miloš Hrůza (ANO 2011),
zastupitel Kraje Vysočina

Již několik let
fungují v České
republice mikrojesle. Tato zařízení pečují o ty
nejmenší
děti
a rodičům tak pomáhají skloubit
život pracovní s tím rodinným.
Na Vysočině fungují v této
chvíli celkem čtyři zařízení.
Vedle Třebíče, Jemnice, Havlíčkova Brodu je to také v Novém
Městě na Moravě.
Mikrojesle mohou navštěvovat děti již od šesti měsíců věku

do čtvrtých narozenin. Zařízení
jsou v provozu od pondělí do
pátku vždy alespoň osm hodin
denně a mohou zde být najednou maximálně čtyři děti, čímž
je zajištěn individuální přístup
k dětem přesně podle jejich
představ.
O umístění dětí je opravdu veliký zájem. Například
v Havlíčkově Brodě po první
zveřejnění, že budou ve městě
fungovat mikrojesle, obdrželi
během pár minut jedenáct žádostí. Nyní je navštěvuje osm
dětí, čtyři pravidelně a čtyři pokud je volné místo. Mikrojesle
Sluníčko v Třebíči provozuje

Třebíčské centrum, které poskytuje svoje služby rodinám
s předškolními dětmi a provoz
tohoto typu zařadilo nově do
své nabídky.
Mikrojesle fungují díky
dotacím z Ministerstva práce
a sociálních věcí z Evropského
sociálního fondu Operačního
programu Zaměstnanost. Provozovatelům po celou dobu pomáhají odborné garantky z MPSV.
Pořádají vzdělávací semináře,
poskytují odborné poradenství
a osobně také všechna zařízení
navštěvují. Mikrojesle v Kraji
Vysočina budou v provozu do
roku 2022.

Úskalí Veřejné dopravy Vysočiny
Za remízky snad už nebudeme muset platit
František Bradáč (KDU-ČSL),
zastupitel Kraje Vysočina a senátor

V loňském roce
jsem v těchto novinách psal o povinnosti, která číhala
na vlastníky mezí
a remízků. Pokud
nedokázali, že jde o neúrodnou
a nevyužívanou půdu, museli
z těchto typů pozemků platit daň
až 2 000 korun za hektar. Jsem
proto rád, že se teď mají uzákonit
změny, které tyto plochy nevyu-

žívané k podnikání od daně osvobodí. Věřím, že se podaří novelu
prosadit a že se příští rok uleví
hlavně starším lidem z venkova,
kteří nebudou muset finančním
úřadům složitě dokládat, že na
těchto pozemcích nezbohatnou.
Jsem za to rád i proto, že zvlášť
v době sucha se takto konečně
docení vlastnictví těchto ploch,
které mají významný podíl na
zachycení a udržení vláhy. Podobná úleva by měla být dopřána
i vlastníkům pozemků, na nichž
se nacházejí vodní zdroje.

Navrhované změny jsou součástí daňového balíčku, který
však obsahuje i věci, se kterými nesouhlasím. Nejde ani tak
o zvýšení daně z cigaret a alkoholu. Nejvíce mě zlobí zvýšení
poplatku za vklad do katastru
nemovitostí o 100 % na 2 000 korun. K tomu nevidím důvod. Nedojde ani ke zrušení daně z nabytí
nemovitosti. Nicméně jsem rád
alespoň za výše uvedený dílčí
úspěch – za konec nesmyslného
zdaňování mezí a remízků, které
typicky patří do krajiny Vysočiny.

Jaromír Kalina (KDU-ČSL),
zastupitel Kraje Vysočina

Integrace veřejné
dopravy
v našem kraji,
pro kterou se vžila zkratka VDV,
konečně začíná.
Přestože jde o jednoznačně pozitivní krok, nelze se ubránit negativním pocitům.
První pocit vyplývá z časové
souslednosti jednotlivých kroků. Místo ostrého startu jízdních
řádů a jednotného jízdného je
rozpracováno několik milní-

ků jejich postupného zavádění.
Cestující se bude muset mít na
pozoru, aby se v tom vyznal.
Druhý pocit má příchuť
tajemství, skrytého za obzorem. Jednoznačně nejslabším
článkem systému VDV je jeho
propagace. Petice, které kolují některými obcemi, jsou totiž
hlavně reakcí na nedostatek informací. A třetí a závěrečný pocit jde na vrub očekávané kvalitě
vozidel. Chápu, že ta je svázána
s finanční náročností systému,
přesto podle mě s národním dopravcem (Českými dráhami) šlo
vyjednat lepší podmínky. Zcela

původní nebo renovované vlaky
typu „kufr“ komfortu přepravy
nepřidají.
Ale abych jenom nekritizoval – oceňuji nasazení pracovníků krajského odboru dopravy,
kteří poslední tři roky vydali
mnoho energie, aby systém
VDV mohl začít fungovat. Za
sebe přeji cestujícím co možná
nejméně komplikací a co nejvíc
informací. A věřím, že do systému se postupně zapojí všechny systémy MHD na Vysočině
tak, aby možnosti využití jedné
jízdenky byly co možná nejširší.
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Ambiciózní projekt zaujal i WHO

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Muzeum Vysočiny Třebíč
Provozní dobu, vstupné,
program a výstavy najdete
na webu www.muzeumtr.cz

Vzájemné provázání sociálních a zdravotnických služeb tak,
aby podle diagnózy byla potřebná
pomoc správně nastavena. To je
hlavním úkolem krajského pilotního projektu, na kterém se podílí
Všeobecná zdravotní pojišťovna,
ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí
a Ústav zdravotnických informací
a statistiky. „Jsme jediným krajem, který se takto široce zabývá
problematikou péče o klienta se
sociálními i zdravotními potřebami. Do budoucna by mohly ve

všech krajských nemocnicích na
Vysočině fungovat tzv. zdravotně-sociální týmy složené ze sociálních pracovníků i klinických
psychologů a lékařů,“ nastínil
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Týmy by
posoudily stav pacienta a doporučily pouze ty služby, které odpovídají jeho diagnóze a potřebám.
Krajský projekt zaujal i Světovou
zdravotnickou organizaci, která
na Vysočinu vyslala svou expertní poradkyni Francescu Avolio.


EVA FRUHWIRTOVÁ

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:

◾ Muzeum Vysočiny Třebíč se nachází v areálu třebíčského zámku. Občerstvit se můžete v muzejní kavárně a také se pokochat výhledem na město.
FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ


Zážitky, interaktivní
expozice a úchvatné
prostory zámku – tak by
se dalo stručně charakterizovat Muzeum Vysočiny
Třebíč, které zřizuje Kraj
Vysočina. Plným právem
ho lze nazvat muzeem
21. století, kde si na své
přijdou všechny generace.
Nachází se v třebíčském zámku, hned vedle baziliky sv. Prokopa. Celý zámecký areál i bazilika jsou zapsány na seznamu
světového kulturního dědictví
UNESCO. Vybrat si můžete ze
čtyř prohlídkových okruhů zaměřených na přírodu, historii, architekturu i osudy místních rodáků. Začátkem prosince otevřelo
muzeum v Třebíči na Cyrilometodějské ulici Centrum tradiční
lidové kultury.
Své pobočky má v dalších
městech – Muzeum řemesel
v Moravských Budějovicích prochází rekonstrukcí a návštěvníci
sem opět zavítají v roce 2021.
Muzeum v Jemnici nabízí od
května do září stálou expozici

o historii města a výstavy Historická slavnost Barchan a O čaji
a historii firmy Jemča.

Prohlídkové okruhy, na
kterých se rozhodně
nudit nebudete

Vyberete-li si prohlídku nazvanou Svět neživé přírody,
uvidíte unikátní sbírku moravských vltavínů a seznámíte se
s geologií třebíčského regionu.
Expozice Svět portálů a bran vás
provede dochovanými cennými
architektonickými prvky tehdejšího benediktinského kláštera,
který se zde nacházel. Proniknete tak do historie nejen benediktinského, ale i kapucínského řádu
v Třebíči. Své místo zde mají
dramatické příběhy kněží z Babic a Číhoště z 50. let. Průvodci
vás zavedou do šlechtických interiérů včetně dětského pokoje.
Tato expozice Valdštejnové na
Třebíči představuje život šlechty
na přelomu 19. a 20. století. Její
součástí je i mimořádná sbírka
dýmek. Poslední prohlídkový
okruh je věnován lidem a místům Vysočiny napříč staletími.
Atraktivním způsobem se blíže

poznáte s básníkem Vítězslavem
Nezvalem, Janem Zahradníčkem
a dalšími.
Do programu pro návštěvníky
zařadilo letos Muzeum Vysočiny
Třebíč oblíbené kostýmované
prohlídky. Scénáře a režie se ujal
třebíčský divadelník Jaroslav
Dejl. Pro velký zájem o tuto formu prohlídek, kdy si návštěvníci
odnášejí nejen znalosti, ale také
zážitky, chtějí muzejníci pokračovat i v novém roce.

Výstava betlémů
a unikátních fotografií
z první světové války

Tradice výroby lidových betlémů je na Třebíčsku dlouhá.
I tomuto fenoménu se Muzeum
Vysočiny Třebíč věnuje. Letošní vánoční výstava přibližuje
současnou betlémářskou tvorbu
v Tišnově a okolí. Prohlédnout
si ji můžete i během vánočních
svátků až do 12. ledna. A zároveň se můžete zajít podívat na
výstavu fotografií a artefaktů
z pozůstalosti Antonína Kurky
z Třebíče, který prošel zákopy
první světové války v řadách
rakouského pěšího pluku a na

úřednice/úředník
na úseku investic
odboru majetkového

fotografiích zaznamenal život
vojáků v zákopech.

s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava

Nově otevřené Centrum
tradiční lidové kultury

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel.: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

Začátkem prosince se mohli první návštěvníci podívat do
objektu bývalého statku na Cyrilometodějské ulici v Třebíči. Po
dvouleté rekonstrukci a modernizaci spolufinancované z programu INTERREG V-A Rakousko
- Česká republika otevřelo Muzeum Vysočiny Třebíč dveře do
míst, která budou patřit tradiční lidové kultuře. Nachází se zde prostorné místnosti, recepce, přednáškový sál a také poměrně velké
nádvoří. „Na únor připravujeme
panelovou výstavu o lidových
zvycích na Vysočině a v příhraničí. V březnu zde uvítáme lidové
muziky z Vysočiny, jižních Čech
i Rakouska, na květen plánujeme
konferenci k modrotisku. V hlavě mám myšlenku uspořádat
promítání etnografických filmů,
v létě pak na nádvoří vystoupení
dalších lidových muzik,“ vyjmenovává ředitel Muzea Vysočiny
Třebíč Jaroslav Martínek.


požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
v bakalářském studijním programu
• vzdělání stavebního směru
• orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby, znalost
obecně závazných předpisů z oblasti stavebního práva
• schopnost logického, analytického a tvůrčího myšlení
• samostatné uvažování a organizační schopnosti
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové
vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:

• zkušenosti při investorsko-inženýrské přípravě a řízení staveb nebo vedení
staveb v oblasti pozemního stavitelství
• orientace v problematice BIM (Building Information Modeling)

nabízíme:
•
•
•
•
•

perspektivní pozici
pracovní poměr na dobu neurčitou
zahájení pracovního poměru 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

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději
do 20. 1. 2020 do 12.00 hod. Plné znění personální inzerce je dostupné na webu
www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny,
e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Více informací podá Eva Plachá, tel.: 564 602 106,
e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

EVA FRUHWIRTOVÁ

KŘÍŽOVKA O CENY
Kamenná (znění v tajence) vyhlídka z roku 1930 byla zbudována při příležitosti 80. výročí narození československého prezidenta. Jen kousek nad střechami domů se nabízí výhled na panorama města a jeho hlavní památky, židovskou čtvrť, baziliku sv. Prokopa i na moderní dominantu města, nepřehlédnutelný železniční most nad údolím. Cesta z vyhlídky pokračuje dále příjemnou lesní částí, podél kruhové mohyly na Hrádku k rozcestníku do židovské čtvrti a k židovskému
hřbitovu. Stavbu navrhl a realizoval třebíčský stavitel Jaroslav Herzán.

RECEPT

Smažený kapr naložený v pivu
Někdo si Vánoce bez
kapra neumí představit,
jiný dává přednost řízku
nebo dnes modernější
variantě například lososovi. Pokud jste fanoušci kapra, ale chtěli byste
letos vyměnit klasiku
za přípravu kapra jiným
způsobem, inspirujte se
například naším smaženým kaprem naloženým
v pivu.

Suroviny:

1 kg kapra
500 ml piva
3 vejce
400 g strouhanky
100 g strouhaného parmazánu
sůl, pepř
olej
čerstvá petrželová nať
citrón

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tajenku křížovky zasílejte do 16. ledna 2020 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenky.NKV@regvyd.cz.
Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny. Znění tajenky z minulého čísla: Betlémské světlo
Vylosovaní výherci: N. Mikolášková, Stará Paka, B. Fischer, Žďár nad Sázavou, J. Gondová, Žďár nad Sázavou

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.

Omyté a osušené podkovy vložíme do mísy a zalijeme je pivem,
zabalíme do potravinové fólie a přibližně hodinu necháme odpočinout v ledničce.
Mezitím v jedné misce rozšleháme vejce se solí a pepřem, ve
druhé misce smícháme strouhanku s parmazánem. Po hodině kapra
vytáhneme z piva, osušíme a obalíme nejprve ve vejcích a následně ve směsi strouhanky s parmazánem. Obalené podkovy smažíme
v rozpáleném oleji a na talíři je ozdobíme petrželkou a citrónem.
Dobrou chuť a krásné Vánoce.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

PROSINEC 2019
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INZERCE

Uzávěrka příštího čísla je 16. ledna 2020 a distribuce plánovaná od 27. ledna 2020. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

INZERCE

RV1900070/11

RV1902308/04

RV1900010/188

RV1900003/57

PROSINEC 2019

TERMÍNY
Přípravný kurz I:
13. ledna 2020
1. termín:
20. ledna 2020
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
NANEČISTO

Program:

14.30 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 16.55
17.00 - 17.15

Přípravný kurz II:
3. února 2020
2. termín:
17. února 2020
3. termín:
16. března 2020

test z ČJ (60 min)
přestávka - občerstvení od našich kuchařů

test z MAT (70 min)

4. termín:
30. března 2020

zveřejnění výsledků

Pro všechny zájemce o čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitou nabízíme
možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky NANEČISTO z českého jazyka
a matematiky. Zadání připraví na základě ilustračních testů CERMAT naši
zkušení vyučující. Tyto zkoušky nejsou na naší škole zpoplatněny.
Využijte možnost vyzkoušet si testové úlohy, podmínky a pravidla testování,
seznámit se s prostředím školy, ověřit si své znalosti z Českého jazyka
a Matematiky.
Po absolvování testy vyhodnotíme a poskytneme zpětnou vazbu (žákům
sdělíme výsledky testů, včetně vysvětlení správných odpovědí).
Zveřejnění výsledků bude probíhat pod evidenčním číslem i za přítomnosti
rodičů.

www.stredniskola.com

Uzávěrka příštího čísla je 16. ledna 2020 a distribuce plánovaná od 27. ledna 2020. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

RV1901684/08

ve více termínech.

RV1900008/19
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Po Novém roce startuje
anketa Sportovec Vysočiny
Nominace od svazů a sportovních klubů do ankety Sportovec Vysočiny bude kraj sbírat od
6. do 31. ledna.
Následující měsíc, tedy od
6. února do 6. března, bude spuštěna veřejná část ankety, ve které veřejnost vybere nejlepšího
sportovce a nejlepší sportovní
kolektiv. Odbornou anketu vyhlašuje Kraj Vysočina v devíti
kategoriích: junior chlapci, junior dívky, zdravotně postižený sportovec, trenér, dospělí –
muži, dospělí – ženy, sportovní
kolektiv, sportovní výkon roku

a poslední kategorií je Cena za
přínos pro sport. O úspěšných
nominacích rozhodne komise
složená z expertů a sportovních
osobností Vysočiny.
Minulému ročníku vévodila
Dominika Hronová z SK Taekwondo Lacek a automobilový
závodník Martin Prokop z Jipocar Racing Team. Jména nejlepších sportovců pro letošní ročník
se dozvíme 9. dubna 2020 v Horáckém divadle v Jihlavě, kde se
uskuteční slavnostní vyhlašovací
galavečer.


Barevné Vánoce potěšily, vánočně
naladily, pobavily a pomáhaly

EVA FRUHWIRTOVÁ

Weby obcí a měst se utkají
v soutěži Zlatý erb
Zlatý erb je název soutěže,
kterou letos už po dvaadvacáté vyhlašuje Kraj Vysočina ve
spolupráci se spolkem Český
zavináč.
Cílem soutěže je především
podpořit a motivovat úřady ke
stálému zlepšování komunikace s občany i prostřednictvím
webových stránek a elektronických
služeb.
Krajského
kola soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce se
svými oficiálními webovými
stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými
prezentacemi. Odborná porota
vybere vítěze ve třech kategoriích – nejlepší webové stránky
města, nejlepší webová stránka
obce a nejlepší elektronická služba. Ti pak postupují do celostátního kola. I letos Kraj Vysočina
vyhlašuje své vlastní zvláštní
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◾ Každoročně radní Kraje Vysočina zdobí vánoční strom. Zvoneček přidal
i náměstek hejtmana Martin Kukla, který si své vlastní vánoční stromky
pěstuje doma na zahradě.

◾ Ozdobu andílka pověsil i náměstek hejtmana Vladimír Novotný. U jednoho ze stánků si vybral ušité pejsky, které ještě do Vánoc stihne rozdat
a někoho potěšit.

video na
novinykrajevysocina.cz

kategorie pro všechna školská,
sociální, zdravotní i kulturní zařízení, která mají sídlo na Vysočině. Nebude chybět ani tradiční
kategorie pro sbory dobrovolných hasičů.
Přihlášku do soutěže najdete na webu www.zlatyerb.cz do
31. ledna 2020. Poté se porota
pustí do hodnocení. Slavnostní
vyhlášení krajského kola soutěže
se uskuteční v březnu 2020.


EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Originální rukodělné výrobky zaplnily krajské sídlo. Návštěvníci si odnášeli vánoční dekorace, háčkované taburetky, svícny nebo šperky.

◾ Fronty se tvořily u fotokoutku nebo u vánočních pochutin. Lidé ochutnávali punč, medovinu, cukroví nebo také domácí guláš.

◾ Mezi nakupujícími byly i radní Jana Fialová a náměstkyně Jana Fischerová (vlevo). Zaujal je stánek s textilními zvířátky.
FOTO: 6X KRAJ VYSOČINA


◾ Barevné Vánoce jsou příležitostí, jak dárky také rozdávat. Zástupci dětských center si letos převzali peněžní šeky a děti z dětských domovů si užijí
volné vstupenky do ZOO Jihlava.

U Telče vyroste nový
singletrailový areál
V těsné blízkosti Telče nedaleko rekreačního areálu a kempu
u rybníka Roštejn v lokalitě Lipky vznikne nový singletrailový
areál. „Bude zaměřený především na mládež, rodiny s dětmi
a začínající příznivce horských
kol,“ informovala Jana Fischerová (ODS), náměstkyně hejtmana
pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu. Tři trasy o celkové délce 2,8 km budou
doplněny potřebným drobným
mobiliářem. Na vznik přispěje
Kraj Vysočina částkou 1,6 milionu korun, celkové předpokládané náklady jsou přibližně 2,7 milionu korun.
Na své si přijdou i turisté.
V rámci přeshraničního projektu „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako
chráněný přírodní prostor, místo
zážitků a vzdělávání“ vznikne
stezka pro pěší i cyklisty. Propojí Telč, lokalitu Lipky s Řásnou
a Velkým pařezitým rybníkem.
„Přírodní cyklotrasa s atraktivními zastaveními povede právě
kolem areálu singletrailů. Věřím,
že se tato lokalita stane vyhledávaným místem pro aktivní odpočinek nejen lidmi z Vysočiny,“
míní Jana Fischerová.
Singletrail je úzká přírodní
jednosměrná stezka s přírodním

Vánoční akce v Kraji Vysočina
Vánoce v krajských muzeích a galeriích
◾ K vyhlášeným cykloatrakcím ve
Vysočina Areně u Nového Města na
Moravě se přidá areál u Telče.
FOTO: ARCHIV VYSOČINA TOURISM


povrchem sloužící pro rekreaci
v přírodě. Na trase jsou vybudované klopené zatáčky a další
prvky, které nabízejí možnost
získávat a zlepšovat zábavnou
formou dovednosti v jízdě na
horském kole.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Vánoce s vůní dřeva, vanilky a skořice – výstava betlémů

do 5. 1. 2020

Muzeum Vysočiny Jihlava

Vánoční výstava betlémů

do 12. 1. 2020

Muzeum Vysočiny Třebíč

Vánoce v muzeu – tradiční vánoční akce

22. 12., 9:00–17:00

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Oddechová kreativní dílna pro seniory

19. 12., 10:00–12:00

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Vánoční koncert Polenského Big Bandu

22. 12., 19:00

Polná

Zpívání pod vánočním stromem

23. 12., 17:00

Brtnice, náměstí

Slavnostní troubení koled z balkónu radnice

24. 12., 15:00

Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Živý betlém v Třešti

24. 12., 13:00 a 14:00

Třešť, areál před kulturním domem

Vánoční prázdniny v Telči

27.–30. 12.

www.prazdninyvtelci.cz

Vánoční večerní prohlídky ZOO

27.–28. 12., 16:30

ZOO Jihlava

Živý betlém aneb Putování za betlémskou hvězdou

28. 12., 14:30

Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí

Novoměstské kufrování – tradiční turistická akce

Vánoční akce a živé betlémy

Kraj Vysočina, periodický tisk, pro Kraj Vysočina vydává Regionální vydavatelství, s.r.o.,
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Česká pošta, s.p. / Reklamace na dodávky novin na čísle 602 557 777 nebo na e-mailu mouka@regvyd.cz

Silvestrovské oslavy a novoroční pochody
29. 12., 10:00–14:00

Horácké muzeum, Nové Město na Moravě

Krátecké kufrování

30. 12., 10:00–14:00

Krátká u Sněžného, start z rychty č. p. 12

Redakce: Juraj Aláč (šéfredaktor), Monika Brothánková, Eva Fruhwirtová – redakce.vysocina@regvyd.cz

Silvestr na náměstí

31. 12., 23:00–1:30

Bystřice nad Pernštejnem

Redakční rada: Miroslav Houška, Vladimír Novotný, Jiří Běhounek, Jana Fischerová, Pavel Pacal, Ivana Šteklová, Zdeněk
Kadlec, Miloš Hrůza, Helena Vrzalová, Jan Ondruš, Juraj Aláč

Silvestrovský výstup na Javořici

31. 12., na vrcholu ve 12:30

www.kcttelc.cz

Inzerce: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777, Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407

Silvestrovské rozhledy

31. 12., 13:00–15:00

Hrad Orlík nad Humpolcem

www.novinykrajevysocina.cz

Novoroční pekelné koupání

1. 1. 2020, 14:00

Polná, rybník Peklo

