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S jarem začaly opravy 
krajských silnic

STRANA 3

Víte, jak v této době 
nakládat s odpady?

ÚVODNÍ SLOVO

Mějme oči 
otevřené

Martin Hyský,  
radní Kraje Vysočina  
pro oblast lesního a vodního 
hospodářství, zemědělství 
a životního prostředí  
(ČSSD)

S  dubnem v  lesích pomalu 
končí jarní zalesňovací práce. 
V posledních několika letech je 
zalesňování daleko intenzivnější 
kvůli tomu, jak se vlastníci lesů 
a  hospodáři snaží vypořádat 
s následky kůrovcové kalamity, 
která u nás na Vysočině pustoší 
lesy. Za to lesníkům patří velké 
poděkování a  vděk, neboť lesy 
nemají jenom funkci hospodář-
skou, ale i  nesmírný význam 
pro společnost a  civilizaci jako 
takovou. Kraj si je toho vědom, 
a  proto naše zastupitelstvo na 
lesích nešetří. Lesy si zaslouží 
naší pozornost i v době součas-
né pandemie. 

Jaro s  sebou přináší také 
zvýšenou aktivitu na polích. 
Zejména v současné době je do-
statek kvalitních potravin velmi 
důležitý a soběstačnost každého 
státu nabývá na daleko větším 
významu. V případě zdravotnic-
kého materiálu jsme se, myslím, 
přesvědčili, že opravdu všech-
no, co bychom si přáli, v určitý 
okamžik prostě nedovezeme! 
Stejné to může být s  potravi-
nami, navíc v  tomto případě 
s  mnohem více zdrcujícím do-
padem. V lidské historii je mno-
ho příkladů. Proto je maximálně 
důležité, abychom si potraviny, 
které můžeme, vyrobili, respek-
tive vypěstovali sami. Je nut-
né, abychom jako spotřebitelé 
kupovali české produkty a  dali 
obchodníkům jasně na vědomí, 
že máme o domácí výrobky zá-
jem. Podpoříme tím nejen pod-
nikání a tolik potřebná pracovní 
místa na našem venkově, ale 
také dostaneme na stůl zdravé 
potraviny, u kterých známe pů-
vod a víme, že podléhají přísné 
kontrole, což u  výrobků a  ko-
modit, které k  nám jedou přes 
půl Evropy nebo zeměkoule za-
ručeno nemáme. Také podporu-
jeme udržitelnější hospodaření 
a podnikání, když za námi třeba 
hovězí maso nemusí jet přes půl 
světa a navíc ze zemí, kde kvůli 
zvyšování produkce jdoucí na 
export ve velkém kácejí pralesy.

Přeji nám všem brzký návrat 
do lepších časů.

Do šití roušek a výroby ochranných 
štítů se zapojila celá Vysočina

STRANA 8

Na Vysočině si v těžkých 
časech pomáháme 

Aktuální informace  
Kraje Vysočina k opatřením 
souvisejícím s COVID-19 

■ úřední hodiny krajského úřadu
■ prohlášení hejtmana Kraje Vysočina
■ přehled stacionárních testovacích míst
■ nakládání s odpadem 

Informace najdete  
v tomto čísle novin

Návrat původních 
úředních hodin

V pondělí 20. dubna se úřed-
ní hodiny Krajského úřadu Kra-
je Vysočina vrátily ke svému 
původnímu rozsahu. Cokoliv 
tak na úřadě se sídlem v Jihlavě 
potřebujete vyřídit, můžete vy-
užít stejné časové období jako 
před zavedením mimořádných 
opatření. V  pondělí a  ve stře-
du je úřad otevřený od 8:00 do 
17:00 hodin, v  ostatní dny od 
8:00 do 13:00 hodin. „Přesto se 
občané na určitá omezení musí 
připravit. Například vstup do 
areálu je pouze hlavním vcho-
dem budovy A, zároveň platí 
přísnější hygienická opatření,“ 
informoval ředitel úřadu Zde-
něk Kadlec s  tím, že návštěv-
níkům je u  vstupu k  dispozi-
ci desinfekce na ruce a  také 
jednorázové papírové utěrky. 
Úřad prosí, aby lidé pečlivě 
dodržovali základní hygienic-
ká pravidla, jako mytí a dezin-
fekci rukou, používali roušky, 
respektovali vzájemný odstup 
minimálně dva metry a v přípa-
dě možného onemocnění cestu 
na úřad odložili.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Nedostatek ochranných 
pomůcek vyřešili Češi 
po svém. Roušky si za-
čali šít sami. Úřednice 
vyměnily počítače za 
šicí stroje, ve velkém se 
do šití pustili dobrovol-
níci po celé Vysočině. 

COVID LINKA KRAJE VYSOČINA
telefonní číslo 564 602 602 mohou občané využívat sedm dní v týdnu v době od 8:00 do 22:00 hodin.

V týmu operátorů na této lince nejsou zdravotníci, nemohou s Vámi konzultovat zdravotní stav, ale disponují  
informacemi, které Vám pomohou zorientovat se v aktuální situaci, poradí Vám nebo Vás nasměrují. Jejich pomoc 
využilo už 1 620 lidí.

Kapacita naší linky je omezená, proto prosíme o strpení, pokud se ihned nedovoláte, případně můžete využít 
následující komunikační kanály:

■ Máte-li zdravotní problém, obraťte se prosím na lékaře prostřednictvím formuláře www.ulekare.cz/vysocina, 
zde Vám během šesti hodin odpoví erudovaný lékař. Tuto konzultaci za Vás platí Kraj Vysočina.
■ Máte-li dotaz nezdravotního charakteru, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu na adresu 
koronavirus@kr-vysocina.cz.

Dále můžete využít informační linku Ministerstva zdravotnictví České republiky 1212. Pokud Váš zdravotní stav 
vykazuje příznaky onemocnění koronavirem (teplota nad 37,5 °C, kašel, případně zimnice a dechové potíže), 
a tyto Vás neohrožují na životě, napište prosím e-mail s Vaším jménem, příjmením, adresou, rodným číslem a te-
lefonním číslem na adresu: koronavirus@khsjih.cz. Pracovníci Krajské hygienické stanice se sídlem v Jihlavě Vás 
budou kontaktovat. Pokud nemůžete využít e-mailového spojení, volejte COVID linku Kraje Vysočina 564 602 602 
a operátoři Vám s registrací Vašeho neakutního případu pomohou.
 Tým COVID linky Kraje Vysočina

Téměř tunu bavlněných, vy-
praných a vyžehlených látek na 
výrobu roušek dodala na Kraj-
ský úřad Kraje Vysočina firma 
Prádelna a  čistírna Jihlava. Za-
sedací místnosti na odboru so-
ciálních věcí a  na odboru škol-
ství, mládeže a sportu krajského 
úřadu se proměnily v šicí dílny. 
Roušky putovaly do pobytových 
zařízení v kraji, nemocnic a dal-
ších sociálních zařízení. 

Školy na svých 
3D tiskárnách vyrábějí 
ochranné štíty

Krátce na to se pustili do vý-
roby ochranných štítů majitelé 
3D tiskáren. Těmi disponují také 
střední školy na Vysočině. Díky 
aktivitě učitelů v krajských tech-
nických centrech středních škol 
se podařilo částečně vyřešit ne-
dostatek ochranných pomůcek. 
První prototyp vyzkoušeli na 
Gymnáziu ve Žďáře nad Sáza-
vou, odtud putoval návod a zku-
šenosti do ostatních krajských 
škol, které jsou vybavené 3D 
tiskárnami. Při zapojení všech 
technických center odhaduje vý-
robu Jana Fialová, krajská rad-
ní pro oblast školství (ČSSD), 
řádově na stovky až tisíce kusů 
denně. „V  první řadě vybavily 

školy krajské nemocnice a  vý-
jezdové stanoviště záchranky,“ 
informovala radní Jana Fialová. 
Ochrannými štíty začaly školy 
zásobovat také pracovníky v so-
ciálních službách a podle potře-
by další zdravotnická zařízení 
a charitní služby. 

Tiskaři zásobují 
krajské nemocnice 
i další v první linii

Podle ředitele Gymnázia 
Žďár nad Sázavou Vlastimila 

Čepeláka vyrobí škola denně 
na dvou malých 3D tiskárnách 
30 až 40 štítů. Střední průmys-
lová škola Třebíč naplno využí- 
vá pět 3D tiskáren. „Prvních sto 
kusů jsme dodali do třebíčské 
nemocnice. Další stovku ochran-
ných štítů distribuovalo město 
Třebíč mezi ambulantní lékaře 
a  stomatology,“ potvrzuje ředi-
tel třebíčské průmyslovky Zde-
něk Borůvka. Štíty ze žďárského 
gymnázia chrání zdravotníky 
krajské novoměstské nemocnice. 

K  výrobě se přidala také gym-
názia v  Pelhřimově a  v  Novém 
Městě na Moravě. Na Havlíč-
kobrodsku spojili síly Gymná-
zium Havlíčkův Brod, brodská 
stavební škola, Krajská knihovna 
Vysočiny a dobrovolníci. 3D tis-
kárna dokáže vyrobit více kom-
ponentů najednou, ale tisk trvá 
několik hodin. Proto jedou stroje 
dnem i  nocí. S  dodávkami štítů  
nejsou žádné problémy, na mate-
riál přispívají města i firmy. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Zdeněk Borůvka (vpravo) a Milan Bloudíček ze Střední průmyslové školy Třebíč kontrolují ochranné štíty, 
které vyrábějí na 3D tiskárnách.  FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Pondělí:  8:00–17:00
Úterý: 8:00–13:00
Středa:  8:00–17:00
Čtvrtek: 8:00–13:00
Pátek:  8:00–13:00 

Úřední hodiny  
od 20. dubna 2020
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Se začátkem jara se na silnicích 
Vysočiny rozjela stavební sezóna

Náměšť je průkopníkem 
v paliativním přístupu

Stovky milionů korun 
z krajského rozpočtu 
a v některých případech 
s významnou podporou 
evropských fondů se 
i v letošním roce promít-
nou v kvalitě krajských 
silnic. Jen Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny je 
připravená opravit silnice 
a mosty za zhruba 680 mi-
lionů korun, v plánu má 
na 150 dopravních staveb.

S  dubnem začala očekávaná 
kompletní rekonstrukce průtahu 
Třeští. Za dohledu investorů – 
Kraje Vysočina a města Třešť pro-
jde generální opravou 750 metrů 
dlouhý úsek silnice II/406 v části 
od křižovatky s II/403 na Stonařov 
až po železniční trať. Práce by se 
měly podle plánů stihnout za le-
tošní stavební sezónu. Téměř bez 
přerušení pokračují práce na stav-
bě obchvatu Velkého Beranova 
na silnici II/602, kde už řidiči od 
počátku dubna jezdí po mostním 
provizoriu. „Provoz je řízen sema-
fory kyvadlově, provizorní most je 
určený pouze pro osobní dopravu, 
vozidla do 12 tun a autobusovou 
dopravu. Dopravní policie namát-
kově kontroluje dodržování ome-
zení,“ připomněl aktuální situaci 
Karel Liška z  odboru dopravy 

a silničního hospodářství Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina. 

Pracuje se také na vnitřním 
okruhu Havlíčkova Brodu, kon-
krétně v ulicích Dolní a Žižkova, 
stavbaři rekonstruují také pro-
pustek v  obci Kraborovice na 
silnici II/345. Na přelomu dubna 
a května zahájí Kraj Vysočina re-
konstrukci opěrné zdi v Radostíně 

nad Oslavou a  stavební firma už 
pracuje také na mostu ve Skuhro-
vě. Brzy odstartuje rekonstrukce 
opěrné zdi ve Velkém Meziříčí 
na silnici II/360 a  oprava mostu 
u  Dvorců na silnici II/602. Dále 
pokračují také velké stavební 
akce, které spolufinancuje Ev-
ropská unie, jako například ob-
chvat Nového Veselí, který má být 

◾ Na silnici II/150 v ulicích Dolní a Žižkova v Havlíčkově Brodě pracují dělníci od počátku března. Stavba vnitř-
ního okruhu města má trvat do konce letošního listopadu. FOTO: LIBOR BLAŽEK

zprovozněný do začátku letošní-
ho listopadu, nebo modernizace 
silnice II/360 ze Stříteže do Ště-
pánovic. Začaly práce na stavbě 
obchvatu Salačovy Lhoty nebo na 
rekonstrukci silnice II/360 z Osla-
vičky do Rudíkova a v květnu má 
začít modernizace silnice II/357 
ze Strachujova do Jimramova.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Krajský Domov pro seniory 
v  Náměšti nad Oslavou získal 
mezi prvními v  České republice 
Osvědčení paliativního přístupu 
v  sociálních službách. To zna-
mená, že personál umí zařídit 
a  zajistit vše pro to, aby jejich  
klienti mohli umřít ve známém 
prostředí domova a ne v „nezná-
mé“ nemocnici. 

Před třemi roky se domov za-
pojil do pilotního projektu Aso-
ciace poskytovatelů sociálních 
služeb. Stal se tak průkopníkem 
v  oblasti paliativního přístupu 
v sociálních službách. „Úzce spo-
lupracujeme s lékařem, právě on 
rozhoduje o zařazení do paliativní 
péče a  celý proces řídí. My pak 
pracujeme podle jeho pokynů,“ 
vysvětluje ředitelka Věra Bařino-
vá. Společně vytvářejí plán pro 
závěr života, zohledňují v  něm 
také to, jak si klient představuje 
péči v době, kdy už nemůže dě-
lat věci jako dříve. Zapojuje se 
i  rodina. Všichni spolupracují 

a  domlouvají se na tom, aby  
klient domova mohl v klidu ode-
jít ze života. Téma umírání je pro 
každého velmi těžké. Personál 
musí být velmi vnímavý a  najít 
tu správnou dobu, kdy je člověk 
připraven a  ochoten se o  tomto 
tématu bavit. Dříve lidé umírali 
doma, dnes se závěr života přesu-
nul do nemocnic. „Ale my víme, 
že lidé nechtějí umírat sami ve 
vícelůžkových pokojích nemoc-
nic, ale v  prostředí, které znají. 
Zajistíme jim v  případě přání 
kněze, umožňujeme rodinným 
příslušníkům, aby mohli být se 
svým příbuzným, přidáme jim na 
pokoj lůžko, aby byli spolu,“ sdílí 
svou zkušenost ředitelka domova. 
K získání certifikace poblahopřál 
krajský náměstek pro oblast so- 
ciálních věcí Pavel Franěk (ANO 
2011). „Kraj Vysočina se proble-
matice paliativní péče intenzivně 
věnuje a  za tuto práci a  ocenění 
patří celému domovu velké díky.“
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Krajské investice do zdravotnictví:  
nové parkovací domy a rekonstrukce ředitelství

Nedostatečné parkovací ka-
pacity areálů třebíčské a havlíč-
kobrodské nemocnice mají řešit 
výstavby parkovacích domů. 
Pelhřimovská nemocnice zase 
vyhlíží rekonstrukci budovy ře-
ditelství. Zatímco některé plány 
jsou teprve na začátku, jiné už 
mají reálné obrysy a  v  případě 
stavebních prací na budově ře-
ditelství v Pelhřimově už se jen 
čeká na výsledek výběrového 
řízení na dodavatele.

Stavební práce na budově ře-
ditelství pelhřimovské nemocni-
ce mají podle plánů odstartovat 
letos v září, trvat budou přes rok. 
V  dvoupodlažní budově s  pod-
krovím ze 40. let minulého sto-
letí sídlí administrativa, telefon-
ní ústředna a jsou tady i servery 
pro nemocnici. „Kompletní re-
konstrukce bude zahrnovat ob-
novu hydroizolace, úpravu vnitří 
dispozice, nové podlahy, výmě-
nu vnitřích rozvodů a novinkou 
bude výtah pro imobilní pacien-
ty, nakonec budova získá nová 
okna i fasádu,“ upřesnil náměs-
tek hejtmana pro zdravotnictví 
Vladimír Novotný (ČSSD).

Parkovací domy 
u krajských nemocnic

Krajské nemocnice se dlou-
hodobě potýkají s  nedostatkem 
parkovacích míst. Pomoci by 
měly plánované výstavby parko-
vacích domů. Zatímco pro par-
kovací dům v  areálu třebíčské 
nemocnice už existuje studie, 
krajský rozpočet pro rok 2020 

počítá s financemi na projekt a ve 
výhledu i  se samotnou stavbou, 
která má podle odborných odha-
dů vyjít na 165 milionů korun, 
v Havlíčkově Brodě je plánování 
zastřešeného parkoviště na úpl-
ném začátku. „Havlíčkobrodská 
nemocnice má k dispozici nece-
lých 330 parkovacích míst, což 
je žalostně málo. Záměru postavit 

v její blízkosti parkovací dům na-
hrává fakt, že na parkoviště v uli-
ci Rozkošská navazují městské 
pozemky, na kterých by mohla 
stavba vyrůst,“ informoval ná-
městek hejtmana pro ekonomiku 
a  majetek Martin Kukla (ANO 
2011) a zároveň dodal, že to však 
předpokládá změnu územního 
plánu města, o kterou kraj město 
požádá. 

Parkovací dům u  Nemocni-
ce Třebíč by mohl stát už v roce 
2023. Čtyři nadzemní podlaží 
mají pojmout 218 parkovacích 
míst a  další komerční prostory. 
Důležitým aspektem, který veš-
keré aktivity výrazně urychlil, je 
angažovanost města Třebíč. To 
pro stavbu věnovalo část nutných 
pozemků v areálu nemocnice a je 
připravené se na stavbě finančně 
podílet. „Získáme další parkovací 
kapacitu v  rámci frekventované 
lokality, kde je po parkování neu-
stále vysoká poptávka,“ uvedl ná-
městek hejtmana pro oblast regio-
nálního rozvoje a zároveň starosta 
Třebíče Pavel Pacal (Starostové 
pro Vysočinu).
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Parkovací dům u třebíčské nemocnice o čtyřech nadzemních podlažích 
má při vstupu a vjezdu do areálu nemocnice vyrůst do jara 2023.   
  VIZUALIZACE ZE STUDIE, ATELIER PENTA V. O. S.

Plán 
dopravních 

investic 2020: 

1,9 mld. Kč

Ve školách se učitelé starají 
o děti nejen záchranářů

Nařízením vlády jsou od 
11.  března všechna školská za-
řízení kromě mateřských škol 
z  důvodů zabránění šíření koro-
naviru uzavřena. Kraj Vysočina 
ve spolupráci s obcemi určil pro 
zajištění nezbytné péče o  děti 
záchranářů, hasičů, lékařů nebo 
policistů celkem dvacet osm škol, 
ve kterých se učitelé starají o děti 
od 3 do 10 let. „Smyslem opatření 
je postarat se o děti zaměstnanců 
klíčových složek pro zabezpečení 
zdravotní péče a  bezpečnosti na 
našem území. V  těchto školách 
je zajištěna péče včetně stra-
vování dětem ve skupinách do 
počtu patnácti dětí,“ vysvětlila 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
školství, mládeže a  sportu Jana 
Fialová (ČSSD). Jednou ze škol 

je Základní škola Na Kopcích 
v  Třebíči, která je otevřená pro 
děti z  Třebíče i  okolních obcí. 
Děti sem vozí devět rodičů. „Vy-
tvořili jsme smíšený kolektiv 
a o děti se staráme od šesti hodin 
od rána do sedmi hodin do večera, 
podle toho, jak mají jejich rodiče 
služby,“ sdělil ředitel školy Ví-
tězslav Bártl. Školkové děti mají 
svůj program zaměřený na rozvoj 
motoriky a výtvarné aktivity. Děti 
školou povinné se vzdělávají na 
dálku a plní úkoly ze své domov-
ské školy. Podle potřeb rodičů má 
škola připravený plán dohledů, 
o děti se starají učitelky z mateř-
ské školy a vychovatelky. Učitelé 
základních škol se totiž věnují on-
line vzdělávání svých tříd. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ V zařízeních mají na starosti děti od tří do deseti let. FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Včelstva na Vysočině jsou 
vyšetřená na mor včelího plodu

Celoplošné vyšetření všech 
včelstev na území Vysočiny pro-
váděl Státní veterinární ústav Jih-
lava od loňského podzimu do kon-
ce března letošního roku. Cílem 
bylo zmapovat výskyt nebezpeč-
ného moru včelího plodu. Veteri-
nární pracovníci vyšetřili celkem 
4 873 vzorků. Záchyt pozitivních 
vzorků bakterie Paenibacillus lar-
vae, která je původcem onemoc-
nění, je o dvě třetiny vyšší oproti 
prvnímu monitoringu v  letech 
2015–2016. „Přesto Kraj Vysoči-
na patří v rámci České republiky 
dlouhodobě mezi kraje s nízkým 
výskytem moru včelího plodu,“ 
potvrzuje krajský radní pro oblast 
životního prostředí a zemědělství 
Martin Hyský (ČSSD). V  roce 

2019 bylo v Česku potvrzeno cel-
kem 134  ohnisek moru včelího 
plodu. Nákaza se vyskytla v dese-
ti krajích a v Kraji Vysočina ne-
byl potvrzen žádný výskyt moru 
včelího plodu. Vyšetření včelstev 
vzniklo z  iniciativy chovatelů 
včel, okresních a  základních or-
ganizací Českého svazu včelařů 
a  za organizační a  finanční pod-
pory Kraje Vysočina. Mor včelí-
ho plodu patří mezi nejzávažnější 
onemocnění včel a  každoročně 
způsobuje nemalé škody. V přípa-
dě napadení existuje pouze jedno 
účinné řešení, a to radikální likvi-
dace spálením veškerého nemoc-
ného včelstva včetně plástů, zásob 
a veškerého příslušenství.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Žáci jihlavské průmyslovky budou využívat nové ruční dílny
Kvalitní zázemí s  dostupností 

moderních technologií zvyšuje 
atraktivitu technického vzdělávání 
a přímo také zájem žáků studovat 
technické obory. Této rovnice si je 
vědomá i Střední škola průmyslo-
vá, technická a  automobilní Jih-
lava, která prostřednictvím svého 
zřizovatele Kraje Vysočina chystá 
hned několik významných změn.

Už příští rok projde část areálu 
školy v  Polenské ulici stavební-
mi úpravami. Nová montovaná 
dvoupatrová budova nahradí dnes 
už dosluhující budovu teoretické 
výuky, která se připravuje na de-
molici. „Objekt poskytne prostory 
pro nové ruční dílny. Ke stávající 

centrální budově pak přistavíme 
dvě učebny s  kapacitou vždy po 
dvaceti žácích. Práce v obou pří-
padech odhadujeme mezi 35 až 
40 miliony korun,“ informoval 
náměstek hejtmana zodpovědný 
za ekonomiku a  majetek Martin 
Kukla (ANO 2011) s tím, že ná-
klady půjdou z krajského rozpoč-
tu. Nová budova ručních dílen po-
jme dvě elektrodílny, dvě odborné 
učebny, zámečnickou dílnu, stroj-
ní dílnu – frézárnu, svařovnu – ko-
várnu a sklad, chybět nebudou ani 
šatny se sociálním zázemím. „Do 
budoucna bychom chtěli tyto pro-
story dovybavit robotickým pra-
covištěm a  pořídit další moderní 

technologie v podobě CNC stro-
jů,“ upřesnil ředitel školy Miro-
slav Vítů.

Na automobilním 
pracovišti vyroste 
nová svářečská škola 
a výukový pavilon

Úpravy areálu školy v  Polen-
ské ulici nejsou jedinými změ-
nami. Aktuálně Kraj Vysočina 
vypisuje výběrové řízení na do-
davatele, který do července 2022 
v areálu školy v místní části Jih-
lavy Bedřichov postaví svářeč-
skou školu spolu s  výukovým 
pavilonem za předpokládaných 
téměř 71 milionů korun bez daně. 

„Nové vybavení umožní pracovat 
s moderními metodami svařování, 
škola získá nejmodernější techni-
ku včetně robotického pracoviště 
a  plazmového dělení materiálu,“ 
pochvaluje si krajská radní pro ob-
last školství Jana Fialová (ČSSD). 
Výukový pavilon zajistí kvalitní 
infrastrukturu pro výuku žáků 
v tzv. máločetných oborech, jako 
je například Jemný mechanik – 
hodinář, Autolakýrník či Karosář. 
Jihlavská SŠ PTA jako jediná 
škola v republice vychovává nové 
hodináře a má v posledních letech 
stabilně okolo deseti žáků v kaž-
dém ročníku denního studia.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Prohlášení hejtmana Kraje 
Vysočina Jiřího Běhounka

Jak nakládat s odpadem v době 
koronavirové pandemie 
s  Domácnosti s nenakaženými 

osobami bez nařízených 
karanténních opatření:

•  Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
•  Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů). 
•  Směsný komunální odpad odkládejte do černých 

kontejnerů (na místa k tomu určená). 
•  Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respiráto-

ry/rukavice) můžete po použití odkládat do směsné-
ho komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte 
do plastového obalu a následně ještě do dalšího 
plastového obalu, který pevně zavážete.

•  Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontej-
nery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.

•  Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte 
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte 
dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

s  Domácnosti s minimálně jeDnou 
osobou v povinné nařízené 
karanténě: 

• Odpady netřiďte. 
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic 

a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není 
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do 
plastového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) 
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezin-
fekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné 
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte 
ještě do druhého pytle a zavažte. 

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním pro-
středkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého 
kontejneru na směsný komunální odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. 
Chráníte tak zdraví „popelářů”.

•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě 
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte 
dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či 

odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

s   obce v karanténě: 
•   V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění 

COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě 
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel. 

•   Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný 
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ) 
a svozovými firmami. 

s  Domácnosti s potvrzenou nákazou 
nemocí coviD-19: 

• Odpady netřiďte.
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a ka-

pesníků) od osob s prokázaným onemocněním  
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po 
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte 
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové 
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého 
pytle a zavažte.

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem 
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na 
směsný komunální odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chrání-
te tak zdraví „popelářů“. 

•  Buďte ohleduplní.
•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte 

ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
•  Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu 

a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lo-
kálních možností bezpečného odstraňování směsného 
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracov-
níky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní 
občany. 

Jihlavská nemocnice nasadila užitečné pomocníky
Opatření proti rozšíření ne-

moci COVID-19 zasahují také 
pacienty krajských ne-
mocnic. Zdravotníci 
využívají nejrůz-
nějších pomoc-
níků, aby situaci 
sobě a  přede-
vším pacientům 
ulehčili. Jihlav-
ská nemocnice 
používá termoka-
meru a kontakt s blíz-
kými pacientům na geriatrii 
alespoň částečně nahrazuje spo-
jení přes obrazovku tabletu.

Termokamera, která při-
cházejícím lidem měří teplo-
tu, je u  vstupu do jihlavské 

nemocnice od počátku dubna. 
Nahrazuje personál, její mě-
ření je přesnější, pohodlnější 

◾ Termokameru jihlavské nemocnici bezplatně zapůjčil Ústav teoretické 
a aplikované mechaniky Akademie věd ČR. FOTO: ARCHIV NEMOCNICE JIHLAVA

Pomáhají 
firmy 

i jednotlivci

Vážní spoluobčané,
je to už měsíc a  půl, kdy 

v  České republice začal platit 
nouzový stav. Pro někoho neko-
nečně dlouhá doba doprovázená 
řadou omezení, zákazů, nových 
povinností a dalších dříve nemys-
litelných komplikací. Pro někoho 
je to doba klíčových rozhodnutí, 
nepřetržité pohotovosti, absolutní 
disciplíny a  loajality. Denně sle-
duji, jak se s novými podmínkami vyrovnávají obce a města, veřejné 
služby, jak funguje logistika distribuce materiálu napříč Vysočinou, 
jak ukázkově „šlapou“ složky integrovaného záchranného systému, 
oceňuji obrovské nasazení kolegů lékařů a zdravotnického personá-
lu v krajských nemocnicích i na záchrance, stejně jako pracovníků 
v sociálních službách nebo dobrovolníků. Náročnost a intenzita jejich 
práce je závislá na disciplíně celé populace, na dodržování nařízení 
a dočasných omezení.

Osobně se domnívám, že řešením současného stavu není pouze če-
kání na další zákazy a omezení, měli bychom v sobě najít dostatek re-
spektu a solidarity a omezit bez zbytečných komentářů svůj komfort 
ve prospěch všech ostatních. Pokud se budeme všichni chovat zodpo-
vědně a nebudeme riskovat cizí zdraví na úkor svého pohodlí, pokud 
tuhle myšlenku všichni přijmeme za vlastní, přijde pozitivní efekt. 
Omezování svobod jde proti přirozenosti člověka, v případě slevování 
z vlastního komfortu má společnost tendenci se tomuto bránit. Když 
ale tuto dobu překonáme a potřeby společnosti upřednostníme před 
potřebami osobními, nebude to trvat dlouho a vše se vrátí do běžných 
kolejí. Návrh předložený členy vlády s termíny uvolňování opatření 
je velkou nadějí – je světlem na konci tunelu. Jen si to světlo nesmíme 
zhasnout vehementním a dogmatickým vyžadováním svých práv bez 
dodržování svých povinností. 

Přátelé, jsme v tom spolu! Myslete na sebe, ale i na ostatní.
MUDR. JIŘÍ BĚHOUNEK, HEJTMAN KRAJE VYSOČINA

a hlavně bezpečnější. „Ukázalo 
se, že teploměry mají nedosta- 
tky, problémy byly i s bateriemi. 

Jsme rádi, že se nám podařilo 
zapůjčit termokameru. Je přes-
ná a spolehlivá a zdravotníkům 
velice pomůže při práci,“ říká 
vedoucí ICT jihlavské nemocni-
ce David Zažímal. 

Omezení dopadají také na 
hospitalizované v  nemocnici. 
Zákaz návštěv totiž neumožňuje 
kontakt pacientů s  jejich blíz-
kými. „Na geriatrickém oddě-
lení je nově tablet, který slouží 
pouze pro účely, aby se pacienti 
spojili se svými blízkými pomo-
cí aplikace Skype,“ popisuje ná-
pad, se kterým zdravotníci při-
šli, vrchní sestra geriatrického 
oddělení Dana Polodnová.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59, Jihlava
záchytné parkoviště před hlavním vchodem do nemocnice
PO–NE v době od 7:00 do 19:00
www.nemji.cz
 
Nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská ulice, Havlíčkův Brod
hlavní nemocniční parkoviště
PO–PÁ v době od 7:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00
SO, NE v době od 7:00 do 12:00
www.onhb.cz
 
Nemocnice Třebíč
Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč 
parkoviště za budovou N – vjezd zadním vchodem nemocnice
PO–PÁ v době od 7:00 do 17:00
SO v době od 8:00 do 13:00
www.nem-tr.cz/aktuality/odberovy-stan-covid-19/
 
Nemocnice Pelhřimov
Slovanského bratrství 710, Pelhřimov
parkoviště před hlavní lůžkovou budovou
PO–PÁ v době od 9:30 do 13:30
www.nempe.cz
 
Nemocnice Nové Město na Moravě
Žďárská 610, Nové Město na Moravě
hlavní parkoviště před nemocnicí
PO–SO v době od 8:30 do 13:30
www.nnm.cz 

ODBĚROVÁ STACIONÁRNÍ MÍSTA PRO TESTOVÁNÍ  
COVID-19 NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA

POZOR: V době květnových svátků bude pracovní doba  
všech stacionárních míst upravena. Prosím sledujte  
www.kr-vysocina.cz, v případě nutnosti kontaktujte 
informační COVID linku Kraje Vysočina na telefonním  
čísle: 564 602 602.

Aktuality z oblasti školství
Podle informací Ministerstva 

školství, mládeže a  tělovýchovy 
začal proces uvolňování aktivit 
ve školách, konkrétně na vyso-
kých školách už 20. dubna. Pokud 
nenastanou časové posuny způ-
sobené šířením nového viru, pak 
od 11. května bude možná osobní 
přítomnost žáků a studentů závě-
rečných ročníků středních škol, 
konzervatoří a vyšších odborných 
škol, a to primárně za účelem pří-
pravy na maturitní a  závěrečné 
zkoušky a absolutorium. O formě 
a způsobu výuky rozhodne ředitel 
školy. Od 25. května bude možná 

osobní přítomnost žáků prvních 
stupňů základních škol na vzdě-
lávacích aktivitách formou škol-
ních skupin. V  červnu se budou 
realizovat samotné maturitní a zá-
věrečné zkoušky a  absolutoria. 
Pokud to epidemiologická situace 
dovolí, počítá se také s možností 
konzultací či občasných vzděláva-
cích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ 
a středních škol. V červnu se také 
předpokládá realizace jednotných 
i školních přijímacích zkoušek ke 
vzdělávání ve středních školách. 
(informace platné k 22. 4. 2020)

JITKA SVATOŠOVÁ

Na Vysočině se testují sociální  
pracovníci i zdravotníci

Už během velikonočních 
svátků rozdistribuoval Kraj 
Vysočina mezi všechna po-
bytová sociální zařízení na 
Vysočině více než pět tisíc 

◾ Testy provádí zdravotnický personál domovů, popřípadě lékař. Pozitivní výsledek se okamžitě hlásí krajským 
hygienikům.  FOTO: KRAJ VYSOČINA

kusů rychlotestů. Vyšetření na 
přítomnost protilátek nového 
typu koronaviru se týká zhruba 
3 700 zaměstnanců v 38 zaříze-
ních, z  nichž 19 zřizuje přímo 

Kraj Vysočina. Další kolo podle 
nařízení Ministerstva zdravot-
nictví čeká pracovníky sociál-
ních služeb po 14  dnech, tedy 
na přelomu dubna a  května. 

„Zástupci sociálních zařízení 
z Vysočiny na povinnost testo-
vání zareagovali velmi rychle, 
oceňuji jejich aktivitu a  také 
disciplinovanost. To vše nám 
nesnadnou situaci ulehčuje,“ 
uvedl hejtman Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD). 

Po pozitivních zkušenostech 
právě ze sociálních zařízení se 
kraj dobrovolně rozhodl zahájit 
stejné testování i  v  krajských 
nemocnicích po celé Vysočině. 
„Jako jedna z prvních testování 
v  polovině dubna provedla no-
voměstská nemocnice na svých 
interních odděleních. Výsledky 
potvrdily nepřítomnost protilá-
tek proti viru COVID-19. Po-
stupně bude praxe přenášena 
na vybraná oddělení ostatních 
nemocnic,“ informoval členy 
Krizového štábu Kraje Vysoči-
na v pátek 17. dubna náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast zdravotnictví Vladimír 
Novotný (ČSSD).
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Aktuální novinky ve Veřejné dopravě
Veřejná autobusová i  vlaková 

regionální doprava se k  obvyk-
lým jízdním řádům začne vracet 
po ukončení mimořádných ce-
loplošných opatření. Bude záležet 
především na počtu otevřených 

škol a následně i na spuštění tu-
ristické sezóny. Kraj Vysočina 
je připraven okamžitě reagovat 
na aktuální potřebu cestujících 
vyvolanou postupným uvolňo-
váním centrálních opatření, tj. 

například vrátit do oběhu školní 
spoje a  postupně přidávat ví-
kendové spoje. Ve chvíli vydání 
krajských novin nejsou známy 
přesné termíny uvolnění opatře-
ní, proto žádáme cestující, aby 

si platnost autobusových spojů 
nadále průběžně kontrolovali na 
www.idos.cz a na www.verejna-
dopravavysociny.cz. Děkujeme 
za pochopení.
 JITKA SVATOŠOVÁ
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Vysočina, epidemie, budoucnost

Miloš Vystrčil (ODS),
zastupitel Kraje Vysočina, 
předseda Senátu PČR

Velký pátek 
a Velikonoční pon-
dělí jsou svátky, 
které jsou zároveň 
také dny pracov-
ního klidu. Díky 

pravidlům a omezením spojených 
s „koronavirovou dobou“ jsme le-
tos neměli možnost si velikonoční 
svátky připomenout obvyklým 
způsobem. Bohoslužby bylo mož-
né sledovat pouze díky moderním 
technologiím a  návštěvy přátel 
a příbuzných stejně jako pondělní 
návštěvy s pomlázkou se nekona-
ly vůbec. Možná to některé hodně 

mrzelo, ale nakonec je tomu vět-
šinou tak, že pokud přicházíme 
o  věci, které lze nahradit, nebo 
jsou zbytné, nebývá až tak těžké 
se s  tím vyrovnat. Zatím to tedy 
vše celkem zvládáme, avšak ob-
dobí, kdy náš život bude jiný, než 
jsme byli v poslední době zvyklí, 
bude ještě ne úplně krátkou dobu 
pokračovat a  bude klást značné 
nároky na naši lidskou odolnost. 
Kraj Vysočina bude dle mého 
názoru muset poměrně rychle 
přehodnotit své priority. Finanč-
ní rezervy, které si díky svému 
dlouholetému zodpovědnému 
hospodaření kraj uložil do Fondu 
strategických rezerv, bude třeba 
využít zejména za účelem podpo-
ry a  oživení páteře kraje, kterou 

jsou kromě obnovy fungování 
firem a živnostníků zejména soci-
ální a zdravotní služby a s tím sou-
visející činnost neziskového sek-
toru. Problémem, který nezmizel, 
ale naopak narůstá, byť se o něm 
nyní nemluví, je postupná likvi-
dace našich lesů kůrovcem a s tím 
související následná nutná podpo-
ra jejich obnovy. Zatím není jasné, 
jak celé období zvládnou země-
dělci a výrobci potravin, kteří jsou 
v Kraji Vysočina velmi důležitou 
a  významnou skupinou. Skon-
čím optimisticky. Když nám teče 
do bot, umíme táhnout za jeden 
provaz a  schopnost se přizpůso-
bit a improvizovat je nám vlastní. 
Pokud dokážeme přidat trpělivost 
a toleranci, pak to zvládneme.

Výzvy budoucí krajské ekonomiky

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

Už současný 
vývoj ekonomické 
situace v ČR, který 
se odráží v  mož-
nostech investic 
a  rozvoje v  rámci 

krajů a  obcí, naznačuje, že nyní 
a v následujících měsících budou 
muset samosprávy přijímat řadu 
opatření nutných k  efektivnímu 
vynakládání finančních pro-
středků. Bude důležité, abychom 
k  těmto opatřením přistupovali 
všichni se zdravým rozumem. 
S ohledem na gesci, kterou mám 
v  krajské radě na starost – tedy 

ekonomiku a  majetek, cítím ob-
rovskou odpovědnost za budoucí 
rozhodnutí, která budou mít vliv 
na ekonomickou situaci v  regio-
nu. Nechci nikoho překvapovat, 
a tak předesílám, že pro náš kraj 
bude zásadní udržet financování 
rozjetých i  naplánovaných klí-
čových investic – dopravních, 
zdravotnických, školských i  so-
ciálních. Pokud jde o  rozpočet, 
disponuje aktuálně vysokou re-
zervou, kterou nasměrujeme na 
posílení regionální ekonomiky. 
Nastává čas, kdy je potřeba dát 
lidem práci, ale zároveň se mu-
síme zamyslet nad některými 
zbytnými výdaji, ty zredukovat 
a  peníze investovat tam, kde to 
je a  bude více potřeba. Proto se 
na nás nezlobte, pokud omezíme 

financování některých společen-
ských akcí a vzdáme se podpory 
oslav a výročí, v tuto chvíli není 
vážně co slavit. Veškerou energii 
budeme nyní směřovat na restart 
regionální ekonomiky, kterou 
je potřeba co nejdříve vrátit do 
běžných kolejí. Musíme udržet 
nízkou nezaměstnanost, se kterou 
souvisí i pozitivní a dobrá nálada 
v regionu. Je na čase, aby špatné 
zprávy vystřídaly ty dobré a aby 
jich bylo dost.

Pokud chcete udělat něco 
pro regionální ekonomiku, při-
mlouvám se – kupujte, prosím, 
regionální potraviny, dávejte 
při nákupu přednost kvalitním 
a  osvědčeným českým výrob-
kům. Pomůžeme si tak navzájem. 
Velké poděkování patří všem.

Poděkování patří i bezejmenným

František Bradáč (KDU-ČSL),
zastupitel Kraje Vysočina a senátor

Médii už pro-
běhla řada poděko-
vání zdravotníkům 
a  dalším lidem 
v první linii. Všich-
ni si zaslouží velký 

dík. Nicméně tento prostor chci 
využít také k  poděkování všem, 
kdo nejsou tolik „na očích“, ale 
přesto by bez jejich práce byl 
náš život ještě víc omezený, ne-li 
ohrožený. 

Co kdyby teď přestali pracovat 
prodavači, výrobci potravin, pra-
covníci elektráren, vodáren a tep-
láren, řidiči, popeláři, pošťáci? To 
lze těžko domyslet. A  jak by se 
krize prohloubila, kdyby na svoji 
práci rezignovali zemědělci nebo 
ti, kdo zpracovávají kůrovcovou 
kalamitu? Buďme těmto lidem 
vděční, zvlášť když nám pande-
mie ukazuje, jak jsme na sobě 
všichni závislí. A také zranitelní. 

Moje poděkování patří i všem 
rodičům a  prarodičům, kteří teď 
musí často při své práci stihnout 

ještě vzdělávat děti. Děkuji i všem 
Charitám a  sociálním službám, 
zvlášť těm pečujícím o seniory. 

A  také přeji hodně sil zá-
stupcům firem i  živnostníkům 
v  našem kraji, kteří kromě úz-
kosti z  nákazy zažívají ještě úz-
kost ekonomickou. Řadě z  nich 
půjde o  přežití. Proto společně 
přemýšlejme, jak bychom prá-
vě tyto místní podnikatele teď 
co nejvíc podpořili – nákupy re- 
gionálních výrobků, krajským 
dotačním programem, dovolenou 
na Vysočině…

Lidé si naštěstí pomohou i bez státu

Josef Herbrych (KDU-ČSL),
zastupitel Kraje Vysočina 

Postihlo nás 
něco, co jsme si dří-
ve nebyli ochotni 
připustit. Čelní po-
litici mluvili o růstu 
a o tom, že se máme 

tak skvěle jako nikdy předtím. A na-
jednou přišla studená sprcha v po-
době koronaviru. Natolik studená, 
že v  první chvíli ochromila i  ty, 
kteří nám tyto „šoky“ mají pomá-
hat zvládat, tedy naši vládu. Její-
mu počínání podle mě od počátku 

chybí řád. A  hlavně jasný signál 
veřejnosti: „Víme, co nám hrozí, 
víme, jak s  tím budeme bojovat, 
máme na to prostředky a  víme, 
jak budeme sanovat následky si-
tuace.“ Toto jsou otázky, na které 
dávají – nebo by měly dávat – 
odpovědi krizové plány na všech 
úrovních řízení. Legislativa zde 
hovoří naprosto jasně: vyhodnotit 
hrozící nebezpečí a dle jeho stup-
ně přijmout opatření, která aktivují 
příslušné složky a  činnosti. V  ta-
kovýchto situacích není místo pro 
sebepropagaci a  individualistická 
řešení typu pokus-omyl. Jde o víc 

než osobní prospěch. Naštěstí si 
řada lidí umí pomoci i  bez státu 
a  řídí se heslem Marka Twaina: 
„Budeš-li někdy hledat pomocnou 
ruku, najdeš ji na konci svého ra-
mene.“ Z celého srdce tedy děkuji 
všem, kteří bojují jakýmikoliv pro-
středky: zdravotníkům, hasičům, 
záchranářům, policistům, místním 
samosprávám a  všem pomáhají-
cím. Ať už šijí roušky, pomáhají 
s  nákupy a  obsluhou potřebných 
nebo potřebné povzbudí aspoň 
zavoláním. Držme spolu, buďme 
k sobě dál ohleduplní a věřím, že 
to zvládneme. Děkuji vám.

Koronavirus a voda

Martin Mrkos 
(Starostové pro Vysočinu),
zastupitel Kraje Vysočina

Koronavirová 
krize se vyznačuje 
dvěma skutečnost-
mi: státy ji podceni-
ly a zastihla je fatál-
ně nepřipravené. Je 

pravděpodobně také malou ochut-
návkou toho, jak velké krize mo-
hou dopadat na naše životy. Jedu 
vlakem po Vysočině a z okna kou-
kám na lesy. Zelené plochy jsou 
protkané uschlými smrky. Všude. 
Během jízdy na mě z  okolních 

lesů zírá smrt. Smrt s tváří rezavé-
ho jehličí. Příčinou je sucho. Právě 
na Česko, a Vysočina není výjim-
kou, globální oteplování doléhá 
mimořádně silně. V  roce 2018 
u nás bylo největší oteplení v Ev-
ropě a druhé největší na světě. Do-
kážeme se v této souvislosti poučit 
z pandemie, abychom se připravili 
a  nic nepodcenili? Probíhá velké 
množství seminářů na téma sucho 
a  zadržování vody. Skvělé my-
šlenky a plány. Je to však poznat 
v krajině? Podívejte se kolem, ko-
lik ve vašem okolí vzniklo nových 
rybníků. Kolik budov využívá še-
dou vodu a jsou u nich vsakovací 

nádrže, kolik průlehů nebo zadr-
žovacích příkopů v obcích máte? 
Pramálo. Voda je potřeba všude 
a vybudovat rybník nebo promy-
šlenou retenční infrastrukturu stojí 
nemalé peníze, často převyšující 
roční rozpočty konkrétní obce. 
Potřebujeme tak masivně napum-
povat finance do programů, které 
obcím zajistí velkorysé dotace na 
projektování i  realizace. Potřebu-
jeme akcelerovat propojování vo-
dárenských soustav. Toto vnímám 
jako neotřesitelnou prioritu našeho 
kraje v  nadcházejících měsících 
a  letech. Na nedostatek vody ka-
ranténní opatření nenajdeme.

Pro zvládnutí krize využijeme recept z roku 2009

Vladimír Novotný (ČSSD),
zastupitel Kraje Vysočina a náměstek 
hejtmana pro oblast zdravotnictví

Mám ještě 
v  dobré paměti 
rok 2009, kdy se 
kraje, obce i města 
musely naučit hos-
podařit s  výrazně 

nižšími příjmy ze sdílených daní. 
Podobně na tom byli podnikate-
lé, zaměstnavatelé, zaměstnanci 
nebo živnostníci. Několikaletým 
obdobím ekonomické krize se 
Kraji Vysočina podařilo tehdy 
projít díky rozumnému hospoda-
ření. Úspory na jedné straně a na 
druhé straně naše snaha nezastavit 
investice a  vytvářet strategické 
rezervy. Toto rozhodnutí tehdej-
ší samosprávy kraje bylo velice 
moudré, prozíravé a hlavně účinné 

rozhodnutí – krajské investice 
tehdy představovaly pro stavební 
a další na něj navázané průmysly 
mnohdy jedinou příležitost udržet 
se na trhu a především nepropou-
štět. I  v  době ekonomické krize, 
jak jsem uvedl, si kraj vytvářel 
rezervu, která se na konci krize 
blížila jedné miliardě korun. Byl 
to dobrý základ pro kofinancová-
ní evropských projektů a pro pří-
mé investice kraje. Tuhle odžitou 
a praxí ověřenou variantu ekono-
mického chování kraje budeme 
nyní opět prosazovat. Kraj má ve 
svých rezervních a  strategických 
fondech dostatek peněz na to, aby 
neomezoval připravené investice 
a vše, co má naplánované v  řád-
ných termínech, realizoval. Bu-
deme, a to ještě letos, vyhledávat 
a sami vytvářet dotační příležitosti 
pro střední a  malé podnikatele. 

Osobně jsem přesvědčen, že prá-
vě oni nám pomohou za pár měsí-
ců nastartovat ekonomiku a vrátit 
region do „produkčního tempa“. 
Uděláme vše pro to, aby se pení-
ze, které nám zůstanou po nedo-
čerpání některých dotačních titulů 
Fondu Vysočina, vrátily do regio-
nu jiným způsobem – ideálně jako 
tzv. rychlé a jednoduché dotace.

Už teď musíme pamatovat i na 
provozy, které jsou v  maximální 
pohotovosti a  přesto nevykazují, 
z  důvodu mimořádných opatření, 
maximální výkon. Mám na mysli 
naše nemocnice. Výpadek plateb 
za nižší výkony nám v budoucnu 
pravděpodobně přidělá vrásky, ale 
naší povinností, povinností zřizo-
vatele, je postarat se o to, aby naše 
nemocnice fungovaly a  zdravot-
níci mohli veškerou svou energii 
věnovat nemocným.

Oslavy v karanténě

Helena Vrzalová (KSČM),
zastupitelka Kraje Vysočina 

Nouzový stav 
a  související opat-
ření zasahují letos 
výrazně i do tradič-
ních oslav 1. máje 
a konce II. světové 

války. Neuskuteční se ani pietní 
akty k uctění památky válečných 
obětí, přitom právě v  roce 2020 
si připomínáme 75. výročí osvo-
bození naší vlasti. A  vzhledem 
k nedávným událostem v hlavním 

městě – mám na mysli odstranění 
památníku maršála Koněva, osvo-
boditele nejen Prahy, je zřejmé, že 
je stále třeba toto období historie 
připomínat. Dokonce dnes možná 
víc než kdy jindy…

Druhý světový válečný kon-
flikt stál životy 72 milionů lidí. 
Cena lidského života je přitom 
nevyčíslitelná. Proto se okresní 
výbor KSČM Jihlava rozhodl fi-
nanční prostředky ušetřené tím, 
že květnové dny nebude možné 
připomenout na veřejnosti, spolu 
s příspěvky členů výboru věnovat 

Domovu se zvláštním režimem 
v  Břevnici. Chceme tak alespoň 
malinko pomoci klientům i  per-
sonálu v jejich mimořádně tíživé 
situaci a vyjádřit jim podporu. Na 
svůj boj o životy a zdraví nejsou 
sami. Nechcete se přidat?

Mimochodem, není až tak dů-
ležité, jestli slavíte 8. května Den 
vítězství nebo 9. května Den osvo-
bození, podstatné je se na chvíli 
zastavit, zavzpomínat – a poděko-
vat všem, kdo byli ochotni položit 
život za naši zem a naši svobodu. 
Nezapomeneme!

V novoměstské nemocnici startuje  
rekonstrukce centrálního zdroje chladu

Po velikonočních svátcích za-
hájila novoměstská nemocnice 
rekonstrukci centrálního zdroje 
chladu, který zajišťuje nucenou 
výměnu vzduchu pro operační 
sály, ARO, JIP, NIP, pooperační 
pokoje a další prostory s potřebou 
chlazení. Centrální zdroj chladu 
má své místo na střeše chirurgic-
kého pavilonu, tady funguje od 
roku 1998 a dnes je po ekologické 
a technické stránce zastaralý.

„Rekonstrukce bude zahrno-
vat náhradu stávajícího zdroje 
chladu za nový, který zároveň 
zajistí i zálohu potřebného výko-
nu. Samozřejmě musí splňovat 
veškeré stávající legislativní po-
žadavky, a  to jak na bezpečnost 
provozu, ekologii, tak i  na spl-
nění potřebných hygienických 
požadavků, zejména odpovída-
jící hlučnost provozu,“ vysvětlil 
technický náměstek novoměstské 
nemocnice Jiří Drdla. Rekon-
strukce bude probíhat za provozu 
operačních sálů a dalších prostor, 
které využívají chlazení. 

„Zdravotnické provozy by 
rekonstrukce neměla výrazně 
omezit. Hotovo by mělo 
být do konce května. 
Celkové náklady 
jsou vyčísleny na 
4 320 000 včetně 
DPH a  hradí je 
zřizovatel nemoc-
nice Kraj Vyso-
čina. Dlouhodobé 
pomoci a  podpory 
našeho zřizovatele si ve-
lice vážíme,“ dodala ředitelka 
nemocnice Věra Palečková.

Pokračují práce na 
zateplení tří budov v areálu

Stavební práce probíhají i v ji-
ných částech nemocnice. „Až 
do března 2021 dělníci postup-
ně zateplí a osadí novými okny 

hned tři budovy v  novoměstské 
nemocnici s  cílem snížit jejich 

energetickou náročnost,“ 
informoval náměstek 

hejtmana pro oblast 
ekonomiky a  ma-
jetku Martin Kuk- 
la (ANO 2011) 
s  tím, že téměř 
hotová je budova 

ODN 1 a  budova 
ředitelství, kde sídlí 

také onkologické od-
dělení. Během několika týdnů 
začne firma se zateplením a vý-
měnou oken na budově ODN 2 
a  3. Projekty zateplení za více 
než 17,6 milionu korun bez DPH 
jsou spolufinancované evropský-
mi fondy. Kraj na ně získal do-
taci v  celkové výši 5,7  milionu 
korun.  MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Další krok v přípravě na stavbu nových Dukovan
Společnost ČEZ předala 

25.  března Státnímu úřadu pro 
jadernou bezpečnost (SÚJB) 
žádost o povolení umístit stavbu 
nového jaderného zdroje u Du-
kovan. Je to další důležitý krok 
na cestě k  výstavbě nového ja-
derného zdroje. Žádost se týká 
dvou bloků s reaktory o výkonu 
do 1 200 megawattů. Dokumen-
tace k povolení, která má přibliž-
ně 1 600 stran a podílelo se na 
ní přes třicet odborníků z  ČEZ 
a dalších institucí, je volně pří-
stupná na webu www.cez.cz. 

Pozemek pro nový zdroj patří 
mezi nejprověřenější v  České 
republice. Přímo v  lokalitě bu-
doucí stavby provedli experti 
přes 170 geologických vrtů pro 
určení stavu podloží, kvůli sle-
dování podzemní vody zároveň 
vyvrtali třicet hlubokých vrtů 
a dalších 66 průzkumných vrtů 
zvládly vrtné soupravy v okolí. 
Nejen obce v  okolí elektrárny, 
ale také vedení Kraje Vysočina 
přivítalo tuto zprávu velmi po-
zitivně. Podle hejtmana Kraje 
Vysočina Jiřího Běhounka je 

důležité, aby současná koro-
navirová krize neparalyzovala 
přípravu výstavby. „Výstavba 
pomůže českému průmyslu. 
Práci budou mít stovky firem,“ 
shrnuje hejtman Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD). Do konce roku 
2022 chce mít ČEZ vybranou 
firmu, která bude stavět nový ja-
derný zdroj v Dukovanech. Sta-
vební práce začnou v roce 2030 
a  s  předpokládaným spuštěním 
nové elektrárny se počítá v roce 
2036. 

EVA FRUHWIRTOVÁ

Modernizace 

nemocnic 

pokračují
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
My se staráme, vy jezdíte

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Jáhlový nákyp s ovocem

Tajenku křížovky zasílejte do 14. 5. 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: Čtyři palice  
Vylosovaní výherci: H. Vodičková Rokytnice n. R., K. Kotačka, Velká Bíteš, M. Zachariáš, Třebíč 
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 Parla-
mentu 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.

KŘÍŽOVKA O CENY RECEPT

Se stále intenziv-
nějším sluníčkem 
nás to táhne na 
balkony, terasy 
a zahrádky, kde si 
rádi dopřáváme 
dobrou kávu a něco 
dobrého na zub. 
Po Velikonocích, 
které často provází 
stůl plný dobrot, 
přinášíme tip na 
odlehčenou zdravou 
variantu sladkého 
moučníku.

Suroviny na 4 porce:
◾ 250 gramů jáhel
◾ 300 ml mléka
◾ 200 gramů nakrájeného ovoce (meruňky, švestky, maliny…)
◾ dva vaječné bílky (případně dva žloutky) 

Jáhly nejprve spaříme horkou vodou, poté je cca 15 minut vaří-
me v osolené vodě, scedíme a vrátíme zpátky do hrnce s mlékem. 
Chvíli povaříme a vzniklou kaši dochutíme medem nebo sirupem. 
Po vychladnutí střídavě klademe vrstvy jáhel a  ovoce a  končíme 
vrstvou jáhlové kaše. Jáhly s ovocem dáme zapéct do vyhřáté trou-
by na 220 °C, když začne povrch zlátnout, teplotu v troubě snížíme 
na 180 °C. Z bílků vyšleháme sníh, kterým potřeme nákyp, a zape-
čeme dozlatova a dokřupava. Pokud si nedržíte linii, můžete do kaše 
přimíchat utřené žloutky s cukrem a do sněhu z bílků přidat cukr 
nebo jiné zdravější sladidlo. Dobrou chuť! 

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

V zatopených žulových lomech nedaleko hradu Lipnice vznikla umělecká galerie, později pojmenovaná jako Národní památník odposlechu. V metaforické zkratce 
jsou tady představeny možnosti získávání informací o soukromí lidí (odposlech, udávání a sledování). Autorem děl – Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zla-
té oči – je sochař (jméno v tajence). Všechna díla spojuje dobře barevně značená stezka, na které se určitě neztratíte.  

 FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Chudobínská borovice je Evropským stromem roku

Školství je od vzniku kraje  
na Vysočině jednou z priorit

Historie Kraje Vysočina se 
začala psát v roce 2000 a o čtyři 
roky později se přistoupilo k prv-
ní zásadní úpravě sítě středních 
škol v  našem kraji. Cílem opti-
malizace středoškolské sítě bylo 
vytvořit silnější školy, které bu-
dou schopné lépe čelit stále kle-
sajícímu počtu žáků. První vlna 
slučování se týkala 29 krajských 
škol. Aby se střední školy na Vy-
sočině vypořádaly s  demogra-
fickým poklesem a  zůstaly sta-
bilní, přistoupilo se v roce 2014 
k dalšímu slučování. Z osmnácti 
středních škol vzniklo osm vzdě-
lávacích odborných center.

V  akademickém roce 
2004/2005 zahájila výuku prv-
ní veřejná vysoká škola na 

Vysočině. Vysoká škola poly-
technická Jihlava (dále VŠPJ) 
vznikla transformací krajské 
vyšší odborné školy a  v  prv-
ním roce své existence nabídla 
vzdělávání v  bakalářských obo-
rech Finance a  řízení, Počítačo-
vé systémy a Cestovní ruch. Za 
jejím vznikem byla velká snaha 
krajské samosprávy nabídnout 
studentům v  regionu plnohod-
notnou škálu vzdělávání. První 
inaugurace se uskutečnila v  roce 
2006, kdy byl do funkce slavnost-
ně uveden Ladislav Jirků, druhá 
o čtyři roky později, kdy se rekto-
rem stal Jakub Novotný. Současný 
rektor Václav Báča byl zvolen už 
dvakrát, VŠPJ vede od roku 2014.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

20 LET KRAJE VYSOČINA

Hlavním úkolem příspěvkové organizace je údržba 
silniční sítě v Kraji Vysočina. Starají se o silnice II. 
a III. třídy, což je celkem 4 548 km. Součástí roz-
sáhlé silniční sítě je také 870 mostů. Sezóny dělí na 
zimní a letní, s ohledem na počasí nasazují techniku. 
Začátkem dubna přešli na letní režim – uklidili sně-
hové tyče, začali s vysprávkami výtluků studenou 
obalovanou směsí, pustili se do údržby silniční ve-
getace formou náhradní výsadby, řezání podrostů, 
osazování označníků, strojního zametání v průta-
zích obcí a seřezávání krajnic a čištění příkopů.

Interaktivní mapy ukazují 
stavební práce i uzavírky

Řidiči i představitelé obcí a úřa-
dů najdou letošní stavební akce 
Kraje Vysočina, Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny a Ředi-
telství silnic a dálnic a s nimi spo-
jení uzavírky na interaktivní mapě, 
kterou krajští silničáři aktualizují 
na svém webu www.ksusv.cz. 
Díky ní mohou úřady i obce plá-
novat další stavby a  lépe je ko-
ordinovat s  těmi, které jsou už 
připravené. „Mapa nemá slou-
žit k  přesné evidenci termínů 
a  vedení uzavírek, k  tomu jsou 
určené jiné aplikace, například  
www.dopravniinfo.cz, ale ze-
jména k  informovanosti o  plá-
novaných stavebních akcích 
a  k  uvědomění si souvislostí při 
projednávání a plánování uzavírek 
v  celém regionu Kraje Vysočina 
po celou stavební sezonu 2020,“ 
vysvětluje ředitel krajských cestá-
řů Radovan Necid. Na začátek 
stavební sezóny, což je duben, 

naplánoval velká setkání v  pěti 
okresech Vysočiny všech orga-
nizací, kterých se stavby budou 
týkat – krajští úředníci, starostové, 
zástupci dopravního inspektorátu 
a silničních úřadů, dodavatelé atd. 
Účelem setkání měla být právě 
koordinace stavebních akcí a uza-
vírek. Od schůzek museli kvůli 
koronaviru upustit, proto veškeré 
informace doplňují právě do map 
a  jsou k  dispozici pro jakéko-
liv dotazy. Podle ředitele udělají 
cestáři vše, aby letošní stavební 
sezóna dopadla co nejlépe.

Jak pracují v době 
koronavirové pandemie

Zaměstnanci Krajské sprá-
vy a údržby silnic Vysočiny, jak 
dělníci, tak i  pracovníci v  kan-
celářích, pracují bez omezení. 
Pravidelné porady mezi okresní-
mi cestmistrovstvími probíhají 
prostřednictvím videokonferencí. 
„Dělníci jsou rozděleni na men-
ší skupiny a  změna organizace 

práce napomáhá k  tomu, aby se 
směny mezi sebou vůbec nepo-
tkávaly, například ani v šatnách,“ 
popisuje aktuální stav Radovan 
Necid. Část zaměstnanců využívá 
home office, musí však splňovat 
důležitá opatření, a to včetně ky-
bernetické bezpečnosti. Dispečeři 
mají pokyn k maximálnímu dodr-
žování sociálního odstupu. „Za-
jistili jsme dostatek dezinfekce 
a ochranných roušek a veřejnost 
nemá přístup do našich budov,“ 
dodává Necid. 

S digitalizací organizace 
začali už vloni

Pandemie a  její opatření při-
měla firmy a organizace ke změ-
ně způsobů komunikace. Krajští 
cestáři se však cestou digitalizace 

vydali už vloni. Prvním krokem 
bylo zavedení videokonferencí, 
které šetří čas pracovníků a  také 
peníze daňových poplatníků. 
Videoporady nyní probíhají ve 
zkušebním režimu a  po vyhod-
nocení vyberou dodavatele ve 
standardním výběrovém řízení. 
„Jde také o to, aby náš způsob byl 
kompatibilní s tím, který používá 
zřizovatel – kraj a jeho další spo-
lupracující organizace,“ vysvětlil 
Necid. Navíc Rada Kraje Vysoči-
na schválila poskytnutí dotace ve 
výši 400 000 Kč v  rámci Výzvy 
na zvyšování úrovně IT vybavení 
organizací zřizovaných Krajem 
Vysočina, což je zhruba polovina 
nákladů na pořízení Videokonfe-
rence KSÚSV.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ V zimě udržují, po zbytek roku mimo jiné opravují výtluky na silnicích.
 FOTO: ARCHIV KSÚSV

◾ První rektor VŠPJ Ladislav Jirků při slavnostní inauguraci. 
 FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Chudobínská borovice z Vy-
sočiny získala v soutěži Evrop-
ský strom roku 47 226 hlasů 
a  nechala ostatní soupeře da-
leko za sebou. Poprvé za deset 
let tak získala Česká republika 
toto prestižní ocenění. Vítězka 
soutěže roste na skalnatém 
výběžku levého břehu Vírské 
přehrady. Své jméno nese po 
zatopené obci Chudobín, která 
ustoupila ve prospěch výstavby 

vodní nádrže. Strom se nachází 
v  ochranném pásmu vodáren-
ské nádrže a  je k  němu přísný 
zákaz vstupu. Místní obyvate-
lé se rozhodli, že stejný počet 
stromů jako je množství hlasů, 
které „jejich“ borovice získala, 
vysází do okolí Vírské přehrady. 
Přehled kompletních výsledků 
najdete na webových stránkách 
www.evropskystromroku.cz.
 EVA FRUHWIRTOVÁ◾ Vítězka evropské soutěže je z Vysočiny. FOTO: MAREK OLBRZYMEK, ARCHIV SOUTĚŽE
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Uzávěrka příštího čísla je 14. května 2020 a distribuce plánovaná od 25. května 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

od Sodexo, Edenred i UP:
Flexi Pass, Holiday Pass, Relax 

Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass, 
Unišek, Cadhoc, Ticket Multi, Ticket 

Academica i další typy.

Místo předání dle dohody.
Kontakt: benefity.plus@seznam.cz

Koupím benefitní poukázky Koupím benefitní poukázky 
za 80 % hodnotyza 80 % hodnoty 
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Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
• orientace v oblasti muzejnictví a všeobecný kulturní přehled
• znalost fungování a financování příspěvkových organizací
• minimálně dvouletá praxe v oblasti managementu, řízení lidských zdrojů, zkušenosti s vedením pracovního týmu
• schopnost motivace, podpory a manažerské kontroly zaměstnanců, schopnost nalézat a probouzet 

v zaměstnancích jejich vlastní potenciál
• organizační a řídící schopnosti
• schopnost koncepčního, logického myšlení a schopnost analyzovat, vyhodnocovat analýzy a formulovat řešení 
• komunikační a vyjednávací dovednosti, schopnost navázat a udržovat intenzivní spolupráci s organizacemi 

a institucemi působícími na úseku kultury
• uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících programů (MS Office)
• aktivní znalost anglického jazyka

Výhodou:
• zkušenosti s řízením organizace muzejního typu
• orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče

Nabízíme: 
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných  

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
• možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• nástup možný nejdříve 2. září 2020

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude: 
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• strukturovaný profesní životopis s kontaktním spojením (telefon, e-mail)
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
• návrh koncepce rozvoje a řízení organizace včetně návrhu odborného směřování a financování organizace 

s ohledem na ekonomické dopady navrhovaných opatření, s výhledem na 5 let v maximálním rozsahu  
čtyř stran formátu A4

• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona  
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

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.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 26. 6. 2020 v 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.
Kontaktní osoba: Lenka Novotná, oddělení kultury, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,  
tel.: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
Kompletní znění výběrového řízení je k dispozici na www.kr-vysocina.cz v sekci volná pracovní místa.

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

ředitelky/ředitele  
Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

RADA KRAJE

 

ELEKTROMECHANIK STROJŮ  
A ZAŘÍZENÍ - ELEKTRIKÁŘ
Pracovní náplň
• údržba strojů a zařízení 
• 3 směnný provoz
Požadujeme
• SOU/SŠ vzdělání v oboru elektrikář, 

elektromechanik 
• manuální zručnost 
• vyhláška č. 50/1978 Sb., § 5,  

(§ 6 pro samostatnou činnost výhodou) 
• praxe v oboru výhodou
Nabízíme
• finanční ohodnocení odpovídající výkonu, 

po zapracování možnost výdělku až 36 000 Kč  

ÚDRŽBA CHLADÍRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Pracovní náplň
• údržba a elektroúdržba energocenter a technologií 

průmyslového chlazení
• jednosměnný provoz
Požadujeme
• SOU/SŠ vzdělání v technickém oboru 
• výhodou vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5  

(příp. § 6 pro samostatnou činnost) 
• manuální zručnost 
• praxe v oboru výhodou
Nabízíme
• finanční ohodnocení odpovídající výkonu,  

po zapracování možnost výdělku až 32 000 Kč.

ŘEZNÍK - UZENÁŘ
Pracovní náplň
• bourání, kostění, porcování vepřového  

a hovězího masa
• porážka jatečních zvířat
• úprava masa na baličce  
Požadujeme
• vyučení v oboru (řezník uzenář, řeznické  

a uzenářské práce)
• pro baličku masa může být i vyučení v oboru 

kuchař
• dobrou fyzickou kondici
• pracovitost
• spolehlivost
Nabízíme
• finanční ohodnocení odpovídající výkonu,  

po zapracování možnost výdělku až 45 000 Kč 

DĚLNÍK POTRAVINÁŘSKÉ  
VÝROBY – KRÁJECÍ CENTRUM
Pracovní náplň
• Obsluha strojů krájecí linky
• Dvousměnný provoz
Požadujeme
• SOU vzdělání
• Zodpovědnost, pracovitost, spolehlivost
 
 
 

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

Pro všechny pozice nabízíme
zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, zaměstnanecké balíčky, závodní stravování, svačiny zdarma, 

příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dopravu, systém kafeterie – příspěvek na volný čas a zdraví 
zaměstnanců D možnost profesního růstu D nástup možný ihned D pracovní vztah – pracovní smlouva

práce na plný úvazek
V případě zájmu zasílejte svůj strukturovaný životopis na e-mail:

personalni@ku.cz (Iva Bartejsová, tel.: +420 567 577 061),
případně je k dispozici dotazník na www.kosteleckeuzeniny.cz/

volna-pracovni-mista.html nebo na vrátnici naší firmy.

Pro naše evidované/poptávající 
klienty hledáme nemovitosti 
k prodeji po celé Vysočině 
Tržní odhad zdarma

736 631 404
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KOTLÍKOVÉ DOTACE 2020  
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ STÁLE POKRAČUJE - PŘIJEDU, 
ZPRACUJI A PODÁM VAŠI ŽÁDOST O DOTACI 

Tel.: 607 654 821 
www.s-projekt.webnode.cz  

 MÁTE KOTEL NA TUHÁ PALIVA A CHCETE NOVÝ KOTEL? 
 DOTACE: tepelné čerpadlo, automat na pelety max. 80 

% - 120 000 Kč, kotel na dřevo s akumulační nádrží 
(ruční přikládání) max. 80 % - 100 000 Kč, plynový 

kondenzační kotel max. 75 % -  95 000 Kč 
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška Oko 6x6 Oko 5x5
100 cm 29 Kč 40 Kč
125 cm 37 Kč 50 Kč
150 cm 45 Kč 59 Kč
160 cm 48 Kč 64 Kč
175 cm 52 Kč 69 Kč
200 cm 59 Kč 79 Kč
Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Odběr po celých rolích 50m.
Výška průměr drátu/počet cena
100 cm 1,6/2/11 16,60 Kč
125 cm 1,6/2/13 18,60 Kč
150 cm 1,6/2/14 19,40 Kč
160 cm 1,6/2/15 19,98 Kč
160 cm 1,6/2/20 23,80 Kč

PLETIVO

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,

sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659

www.prodej-pletiva.cz



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

Dálkové studium v oborech:

4 leté dálkové studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
✓ Sociální činnost
✓ Ekonomika a podnikání

2 leté nástavbové studium:

✓ Podnikání (stačí mít výuční list)

2 leté zkrácené studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výuka probíhá 1 víkend do měsíce

Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

› studium pro asistenta pedagoga
› studium pedagogiky volného času
›  studium pedagogiky 

- učitel odborných předmětů 
- učitel praktického vyučování 
- učitel odborného výcviku 
- učitel uměleckých odborných předmětů 
- učitel jazykových škol

Webové stránky:
www.sspobratan.cz
E-mail: sekretariat@sspobratan.cz 702 076 909, 724 268 963 
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INZERCE7 | DUBEN 2020

Uzávěrka příštího čísla je 14. května 2020 a distribuce plánovaná od 25. května 2020. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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Do našeho nového SeniorCentra Telč 
hledáme kolegu/kolegyni na pozici

VRCHNÍ SESTRA (M/Ž)
Nabízíme
• Zajímavé � nanční ohodnocení
• Bonusy za odpracované roky a služby navíc
• Podporu ve vzdělávání
• 5 týdnů dovolené
• Poukázky na volný čas, kulturu a zdraví
• Dotované stravování

Více o práci ve společnosti  SeneCura: www.pracujemesrdcem.cz

Kontakt: 
SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o., Batelovská 272, 588 56  Telč
Marika Krejčí, ředitelka  
tel.: 608 980 640, e-mail: m.krejci@senecura.cz

RV
20
00
64
6/
01

Havel MOUKA

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

mouka@regvyd.cz
602 557 777

Vít VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

vrbicky@regvyd.cz
603 786 170
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Muzejní časopis pro seniory
Mimořádné číslo muzejního 

časopisu určeného speciálně pro 
seniory vydalo Muzeum Vy-
sočiny Jihlava. „Distribuují ho 
dobrovolníci, aby se dostal k se-
niorům a  lidem, které postihla 
kvůli koronaviru společenská 
izolace. Ta je navíc prohloubená 
tím, že nemají přístup k interne-
tu,“ vysvětluje Jana Fischerová 
(ODS), náměstkyně pro oblast 
kultury, památkové péče, ces-
tovního ruchu a mezinárodních 
vztahů. Muzejníci vybrali zají-
mavé články z předchozích pěti 
čísel, doplnili je o aktuální dění 

Vysočina děkuje!
Myslete na sebe, ale i na druhé. 
Společně to zvládneme.

Jiří Běhounek, hejtman 
a Zastupitelstvo Kraje Vysočina 

muzeum.ji.cz

Horácké divadlo čte 
Když herci Horáckého diva-

dla Jihlava nemůžou hrát, ales-
poň čtou. Pro všechny příznivce 
natočili starší grotesku Martina 
Koláře s názvem Hukot 4 z pro-
středí jaderné elektrárny, kterou 
si můžete prostřednictvím videa 
kdykoliv poslechnout přes kanál 
YouTube. „Ceníme si toho, že 
nám Martin Kolář s ohledem na 
autorská práva poskytl své texty. 
Je to příklad hezké regionální 
spolupráce,“ pochvaloval si ředi-
tel Ondrej Remiáš. 

Čtení předcházely videový-
zvy Denisy Musilové a Tomáše 
Rychetského pro děti z pohybo-
vých kurzů na divadelní Zku-
šebně. Z příspěvků dětí, které se 
inspirovaly například pohádkou 
z dílny krajského divadla O Pej-
skovi a  Kočičce nebo muziká-
lem O  Perníčkovi, vznikly tři www.hdj.cz

a  zajistili tisk tohoto mimořád-
ného vydání. Dočtete se o mra-
venčím katalogu, seznámíte se 
s významnými osobnostmi mu-
zea, dozvíte se o tom, jak se do 
sbírek dostal vlk a jak se napří-
klad dokumentují zvony. V  zá-
věru vás potěší výběr z pohádek, 
které jsou v ucelené podobě vy-
dány v muzejní publikaci Bajky 
a  pohádky z  Vysočiny. Pro ty, 
kteří si ho chtějí přečíst v online 
podobě, je k dispozici na webu. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

videospoty z pohybových kurzů 
a dva spoty inspirované předsta-
vením Škola základ života dětí 
z  divadelních kurzů. Všechny 
můžete vidět také na webu diva-
dla www.hdj.cz.

Aktuálně chystají herci v čele 
s  uměleckým šéfem Michalem 
Skočovským druhé čtení, titul 
ale prozatím neodtajnili. Také se 
připravují na další možné scéná-
ře s  ohledem na vývoj opatření 
v Česku. „Pokud bude karantén-
ní stav trvat dlouho, chtěli by-
chom začít natáčet online seriál. 
Do třetího dubnového týdne měli 
herci volno, vybírali dovolenou, 
ale v závěru dubna bychom měli 
začít zkoušet. Co, to ukáže vývoj 
situace,“ uzavřel Ondrej Remiáš.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Naplánujte si výlety s novým 
magazínem Vysočina

V závěru března vyšlo druhé 
číslo magazínu Vysočina z  edi-
ce Look at it. Celoroční vydání 
přináší nejrůznější cestovatelské 
tipy po městech, památkách i za-
jímavých přírodních místech Vy-
sočiny a  zve na zajímavé akce. 
Přijatá vládní opatření nám v prv-
ních jarních dnech bránila cesto-
vat po krásách našeho regionu, 
s  novým magazínem si však 
můžete naplánovat výlety a  vy-
razit na cesty, hned jak to bude 
možné. „Stostránkový magazín 
zve například za lákavými gast-
ronomickými, kulturními i spor-
tovními zážitky a přináší rozho-
vory s  hercem Petrem Vaňkem, 
rodákem ze Žďáru nad Sázavou, 
a  fotografem Petrem Lember-
kem, který do obsahu přispěl 

svými krásnými fotografiemi,“ 
přiblížila náměstkyně hejtmana 
pro oblast kultury a  cestovního 
ruchu Jana Fischerová (ODS). 

K  návštěvě Vysočiny sklář-
ské vyzývá partner magazínu, 
organizace Vysočina Tourism. 
„Sklářské řemeslo a místa s ním 
spojená jsou totiž letošním hlav-
ním turistickým tématem. Práci 
našich mistrů sklářů oceníte nej-
lépe tak, že se za nimi vypravíte 
a seznámíte se s jejich řemeslem 
blíže,“ uvedl ředitel Vysočina 
Tourism Tomáš Čihák. Maga-
zín je zdarma k dostání v  turis-
tických informačních centrech 
po Vysočině nebo si ho můžete 
stáhnout v  elektronické podobě 
na webu.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

www.moravia.tips/download-view/vysocina/

◾ Vysočinu zná jako své boty, přesto si náměstkyně Jana Fischerová ráda 
přečte nové číslo magazínu Vysočina. I vy v něm najdete inspiraci pro vý-
lety nebo třeba celotýdenní dovolenou. FOTO: KRAJ VYSOČINA

Více peněz na obnovu značení turistických tras
Letos zamíří půl milionu ko-

run na obnovu turistického zna-
čení. Oproti loňskému roku je to 
o 130 tisíc korun více. „S přispě-
ním Kraje Vysočina se každoroč-
ně daří systém značení v regionu 
udržovat funkční. Dotace pomů-
že nejen s  úhradou kůrovcovou 
kalamitou poškozených tras, ale 
především s  výměnou poško-
zených rozcestníků, map, dále 
s instalací nových značek a smě-
rovníků,“ popisuje účel podpo-
ry náměstkyně hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast památkové 
péče, kultury a cestovního ruchu 
Jana Fischerová (ODS). Značení 

◾ Kůrovec ničí lesy a také způso-
buje komplikace turistům.
  FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

je náročnější právě kvůli kůrov-
cové kalamitě. Značky na mi-
zejících stromech musí školení 
značkaři umisťovat na plechové 
turistické značky, které připev-
ňují na pařezy nebo velice ohle-
duplně a  citlivě na jiné objekty. 
„Každoročně obnovíme třetinu 
celkového značení. Natíráme 
také stojany a  rámy nástěnných 
turistických map a  také je ak- 
tualizujeme,“ doplňuje Jaroslav 
Šlechta, předseda vysočinského 
Klubu českých turistů. 

Turisté a  milovníci pohy-
bu mohou využít na Vysoči-
ně téměř 2 450 km cyklotras 

a 3 200 km pěších a lyžařských 
tras. Klub českých turistů letos 
počítá s  vyznačením alespoň 
jednoho okruhu vhodného pro 
rekreační běžce.

Během sedmnáctileté podpo-
ry obnovy turistického značení 
vynaložil Kraj Vysočina na tuto 
činnost přes pět milionů korun. 
Po značených trasách se mů-
žeme vydávat také díky stovce 
kvalifikovaných značkařů pě-
ších a lyžařských tras a 27 kva-
lifikovaným cykloznačkařům,   
kteří se starají o kontrolu a ob-
novu značení. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Hrdiny všedních dní se stali hasiči Hasičského záchranného sboru Kraje 
Vysočina. Poté, co se v Domově se zvláštním režimem v Břevnici nakazili 
téměř všichni klienti a část personálu, se koncem března rozhodli přímo na 
místě pomoci tamějšímu zdravotnickému personálu v 24hodinových smě-
nách.  FOTO: HZS KRAJE VYSOČINA

◾ Zaměstnanci Charity vzali výrobu roušek do svých rukou a za podpory 
dobrovolníků do poloviny dubna ušili bezmála sedm tisíc kusů látkových 
roušek. Rozdali je nejen kolegům, ale i dalším potřebným. Co je důležité, 
nadále zůstávají na blízku potřebným. Sociální a zdravotní služby poskytují 
klientům stále, a to bez výrazných omezení.  FOTO: OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD

◾ Majitelka hotelu Pavla ve Vlachovicích dvakrát týdně do novoměstské 
nemocnice vozí vynikající koláče, které peče se svými zaměstnanci. Kon-
cem března se ze sladkého povzbuzení radovaly sestřičky na interním od-
dělení.  FOTO: NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

◾ Služebna městských strážníků v Třebíči se na pár dnů proměnila v šicí 
dílnu. Přidali se k organizacím, úředníkům a dobrovolníkům, kteří denně zá-
sobovali radnici rouškami. Ta je rozdává potřebným a nabízí je veřejnosti na 
rouškovníku umístěném před budovou městského úřadu.   FOTO: MĚSTO TŘEBÍČ

◾ Dopoledne vyřizují pracovníci Městského kulturního střediska Třebíč 
telefonáty od seniorů a zapisují objednávky. Odpoledne pak kontaktují 
svého řidiče a také dobrovolníky, kteří vyrážejí na nákupy a do lékáren. 
Nejčastěji vozí seniorům drogerii, léky a krmivo pro zvířata.  FOTO: MĚSTO TŘEBÍČ

◾ Do první linie patří také pracovníci v sociálních službách, kteří se obětavě 
starají a pečují o klienty. Personál Domova pro seniory v Náměšti nad Osla-
vou zavedl postupy a opatření pro maximální možnou ochranu. Se zásobe-
ním ochrannými pomůckami – rouškami, štíty a dezinfekcí, jim pomáhají 
dobrovolníci a firmy z okolí.    FOTO: DOMOV PRO SENIORY NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU


