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Souvislé opravy kraj-
ských silnic II. a III. tří-
dy, mostů, ale také 
větší investiční akce 
v některých případech 
s podporou evrop-
ských dotací přijdou 
na řadu v letošním roce 
v Kraji Vysočina. Stej-
ně jako loni by objem 
investic mohl dosáhnout 
1,3 miliardy korun.

◾ Rekonstrukce se letos dočká i most v Dolní Krupé u Havlíčkova Brodu. Je v havarijním stavu a řidiči po 
něm projíždí na hrázi Pilského rybníka.  FOTO: KAROLINA SEDLÁČKOVÁ

Mikuláš z Hrotovic je prvním miminkem letošního roku

V roce 2021 budou pokračovat 
modernizace silnic a mostů

Přestože vedení Kraje Vy-
sočina předpokládá, že během 
prvního čtvrtletí letošního roku 
bude muset dojít k revizi v pro-
sinci schváleného rozpočtu, ak-
tuálně rozpočet počítá s opra-
vami a investicemi do krajské 
infrastruktury ve výši 289 mi-
lionů korun, dalším, až 700 
milionům odpovídají projekty 
s podporou evropských dotací. 
„Pokračuje výstavba obchvatu 
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Leden byl na silnicích 
Vysočiny náročný
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INFORMACE k očkování
proti nemoci Covid-19

STRANA 5

Vysočina bude letos  
patřit dětem

Fungování krajské 
informační linky
Téměř rok už mohou ob-

čané využívat služby telefon-
ní informační linky provo-
zované Krajem Vysočina na 
čísle 564 602 602. Aktuálně 
ji obsluhuje dvacítka dobro-
volných proškolených operá-
torů z řad pracovníků úřadu. 
Zatímco v minulých měsících 
obsluha linky odpovídala na 
dotazy ke všem nabízeným 
způsobům testování, vysvět-
lovala rozsah právě platných 
opatření nebo pomáhala s ob-
jednáváním na antigenní tes-
tování, v posledních týdnech 
se více než polovina přijatých 
dotazů týká očkování. Ope-
rátoři na lince 564 602 602 
pomáhají veřejnosti s regist-
rací do státem provozovaného 
systému, v okamžiku dodání 
dostatku vakcíny na Vyso-
činu budou pomáhat spolu- 
občanům i s objednáváním 
na očkování do jednotlivých 
očkovacích center prostřed-
nictvím časových oken/ter-
mínů (tzv. slotů). Vkládání 
termínů pro očkování bylo 
v prvních dnech spuštění sys-
tému doprovázeno velkým 
množstvím problémů. Kraj 
Vysočina rozhodl, že volné 
termíny budou jeho krajské 
nemocnice vypisovat pravi-
delně podle toho, kolik dávek 
vakcíny stát pošle.

  JITKA SVATOŠOVÁ

Narozeniny bude slavit 
1. ledna a maminka mu každý 
rok připomene, že se narodil 
přesně v 1:26 hodin, a zapsal se 
tak jako první miminko Kraje 
Vysočina narozené v roce 2021 
v třebíčské nemocnici. Lucie 
Havelková prozradila míry své-
ho druhého syna, Mikuláš vážil 
3 780 gramů a měřil 52 cen-
timetrů. „Nedělal si hlavu 
s vypočítanými termíny a vů-
bec na svět nespěchal, museli 
jsme si na něj počkat,“ svěřila 
se s úsměvem spokojená ma-
minka. Velmi si pochvalovala 
přívětivé prostředí na oddělení 
a také přístup personálu, kte-
rý se o ni a jejího syna staral. 
Při odchodu domů je krátce 
navštívil hejtman Kraje Vy-
sočina Vítězslav Schrek (OD-
S+STO) a ředitelka nemocnice 
Eva Tomášová. Poblahopřáli 

mamince i Mikulášovi, aby je 
provázela v životě radost a také 
zdraví. „Mikuláš je pro své ro-
diče nejkrásnějším dárkem do 
nového roku, lépe pro ně nový 
rok ani začít nemohl. Přeji mu 
hodně zdraví, pohody a hlavně 
lásku celé rodiny,“ řekl u dět-
ské postýlky hejtman Vítězslav 
Schrek a předal mamince za 
vedení kraje dárek v podobě 
zlatého šperku se znamením 
zvěrokruhu a šek na deset tisíc 
korun. Druhým miminkem le-
tošního roku je Antonín, který 
se narodil v 1:51 hodin v Hav- 
líčkově Brodě. Hodinu po něm 
následovala v Jihlavě Sára. 
Kolem třetí hodiny odpoledne 
přivítali v Pelhřimově Anežku 
a pár minut před půlnocí v No-
vém Městě na Moravě holčičku 
Pavlu. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ 

ÚVODNÍ SLOVO

Vítězslav Schrek, hejtman 
Kraje Vysočina
(ODS+STO)

Vážení čtenáři,
na začátku roku 2021 přeji 

všem občanům Kraje Vysočina 
hodně ZDRAVÍ, elánu, sebe-
jistoty i vstřícnosti, dobré vůle, 
lásky i pochopení, tolerance 
a dobrosrdečnosti. Ještě před 
pár týdny jsem si začátek roku 
představoval optimisticky jinak. 
Odvážně jsem doufal, že bude-
me moci při dodržení hygienic-
kých pravidel vyrazit lyžovat do 
hor, oslavit Silvestra se svými 
přáteli a začít nový rok víceméně 
„normálně“. Rostoucí čísla sta-
tistik virového onemocnění naše 
plány hodně změnila. Ne však 
všechny. I přesto, že na sebe 
i v dalších měsících budeme mu-
set převzít velkou část zodpo-
vědnosti za starost o své zdraví, 
o zdraví svých blízkých a stále 
mít na paměti, že právě zdraví je 
na žebříčku současných hodnot 
na stupni nejvyšším, běžný život 
se nezastavil. V případě Kraje 
Vysočina to znamená například 
zahajovat veřejné stavby, od kte-
rých se odvíjí budoucí vyšší kva-
lita života a služeb – Domov pro 
seniory Ždírec, respektive jeho 
pracoviště v areálu Nemocnice 
Jihlava, Pavilon dětského oddě-
lení pro Nemocnici Pelhřimov, 
opravy gynekologického pavi-
lonu Nemocnice Nové Město 
na Moravě nebo stavbu jihový-
chodního obchvatu Jihlavy…

Nejdůležitější úkol, který 
před námi letos stojí, je zvlád-
nutí očkovacího maratonu. 
Cílem nás na Vysočině je pro-
očkovat do poslední dávky 
všechny státem dodané vak-
cíny, ještě lépe pak – nabíd-
nout možnost očkování kaž- 
dému, kdo o něj bude mít zá-
jem. V souladu s Metodickým 
pokynem pro očkovací kampaň 
vydaným ministerstvem zdra-
votnictví plánujeme vybudovat 
očkovací centra ve všech okres-
ních městech. Jejich otevření 
a fungování je odvislé od dostat-
ku dodaných vakcín a dostatku 
personálu, bez kterého NENÍ 
možné systém spustit. Podporu, 
především organizační, ale i ma-
teriální a logistickou, nám při 
budování center ochotně nabíd-
la vedení největších měst: Jihla-
vy, Třebíče, Žďáru nad Sázavou, 
Havlíčkova Brodu i Pelhřimova. 
Díky nejen za součinnost, zájem, 
solidaritu, ale i za vaši rychlou 
angažovanost v této složité době. 

Rok 2021 bude především 
o společné odpovědnosti. My-
slete na to prosím, až budete 
zvažovat očkování proti nemoci 
Covid-19. Myslete na všechno, 
co se snad brzy může vrátit do 
normálu a znovu nám dělat ra-
dost. Díky.

◾ Mikuláš se jako první občánek Kraje Vysočina roku 2021 narodil 
v Nemocnici Třebíč.  FOTO: KRAJ VYSOČINA

Až 1,3 mld.  

korun  

do silnic 

Největší dopravní stavby plánované na rok 2021
Havlíčkobrodsko

III/3487 Herálec–Květinov křiž. I/34 – oprava, 
od křižovatky na Koječín – křiž. I/34, dokončení 
tahu částečně realizovaného v roce 2020

*34 mil. Kč

III/3443 Dolní Krupá – most ev. č. 3443 – 1 – 
rekonstrukce mostu v havarijním stavu

5,5 mil. Kč

Jihlavsko

II/403 Pavlov – křiž. I/23 – zahájení opravy 
silnice v úseku Pavlov–Nevcehle

15 mil. Kč

II/406 Hodice průtah 10 mil. Kč

Pelhřimovsko

II/128 křiž. I/19 – Černovice – oprava silnice 55 mil. Kč

II/112 Zajíčkov průtah – oprava silnice 4 mil. Kč

Třebíčsko

III/3906 Pyšel–Budišov – oprava silnice 28 mil. Kč

II/410 Menhartice – hranice kraje – oprava silnice 16,5 mil. Kč

Žďársko

III/35433 Měřín–Blízkov–Netín – oprava silnice 30 mil. Kč

III/36051 Křižanov–Vídeň – oprava silnice 40 mil. Kč

 Přehled staveb ke 12. lednu, který se může v čase změnit.  
 * předpokládané náklady vč. DPH 
 Zdroj: KSÚSV

Salačovy Lhoty, bude zaháje-
na výstavba obchvatu Lukavce 
i severozápadního obchvatu 
Velké Bíteše. V letošním roce 
chceme dále začít například 
s modernizací průtahu Jem-
nicí, se stavbou okružní 
křižovatky v Novém 
Městě na Moravě, 
s úsekem silnice 
II/353 Stáj – 
Zhoř nebo s třetí 
etapou II/406 
Dvorce – Telč,“ 
informoval ná-
městek hejtmana 
zodpovědný za dopra-
vu a silniční hospodářství 
Miroslav Houška (KDU-ČSL) 
s tím, že v plánu je i první část 
stavby silnice II/152 z Hrotovic 
na Dukovany. O zahájení pra-
cí na obchvatu Jihlavy se stále 
jedná. 

Další finanční prostřed-
ky směřují ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury (dále 
SFDI). Kraji Vysočina už přišlo 
oznámení, že pro letošek může 
od státu počítat se stejnou 

částkou jako loni, tedy s téměř 
330 miliony korun. Aktuálně 
Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny připravuje potřebné 
podklady pro hladký průběh 
čerpání přislíbených prostřed-

ků. „Akce jsou v plánu, ty 
dražší bychom rádi 

realizovali právě 
za pomoci SFDI. 
Seznam je už 
téměř hotový,“ 
o k o m e n t o v a l 
přehled dvou 

největších staveb 
v každém z bývalých 

okresů Vysočiny ředi-
tel krajských silničářů Ra-

dovan Necid. V plánu mají také 
další desítky menších oprav 
a modernizací po celém kraji.

V loňském roce Krajská 
správa a údržba silnic opra-
vila komunikace za přibližně 
800 milionů korun. Celkově 
Kraj Vysočina za podpory všech 
finančních zdrojů investoval do 
modernizací a oprav více než 
1,3 miliardy korun.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Ve středu 6. ledna cestáři projeli 
Vysočinu devětkrát

Nový vrtulník letecké 
záchranné služby

Jednu z prvních velmi 
náročných směn v probí-
hajícím zimním období 
zažili vysočinští cestáři 
od 6. do 7. ledna 
navečer. Pracovali ne-
přetržitě 24 hodin, se 
sypači a radličkami 
najeli 42 tisíc kilometrů, 
celou Vysočinu projeli 
devětkrát a spotřebovali 
985 tun soli a 2 600 tun 
inertních materiálů. 

„Na Vysočině udržujeme 
přibližně 4 700 kilometrů sil-
nic, z toho bezmála 4 300 kilo-
metrů krajských úseků a přes 
400 kilometrů státních silnic 
I. třídy. Kilometry máme roz-
dělené do 114 okruhů, které 
obsluhuje 134 sypačů a na 
60 radliček,“ shrnuje 
základní údaje ředi-
tel Krajské správy 
a údržby silnic 
Vysočiny Rado-
van Necid.

Pokud se tech-
nika porouchá, je 
třeba ji rychle opra-
vit, aby byla připrave-
ná na potřebnou zimní 
údržbu. I z tohoto důvodu se 

nyní provádí pouze základní 
servis. Ten plnohodnotný je 
plánovaný a provádí se až po 

zimním období nebo 
před ním. Legislati-

va stanovuje zimní 
období od 1. listo-
padu do 31. břez-
na. „Je důležité 
zmínit, že prová-

děcí vyhláška mi-
nisterstva dopravy 

dle zákonů ČR stano-
ví, že v zimním období jen 

údržbou zmírňujeme závady ve 

sjízdnosti komunikací vznikají-
cí povětrnostními vlivy a pod-
mínkami za zimní situace. Sníh 
odklízíme mechanicky, nebo za 
použití chemických rozmrazo-
vacích materiálů, dále odstra-
ňujeme náledí nebo uježděný 
sníh, případně led a uježděný 
sníh zdrsňujeme posypem, 
podle pořadí důležitosti dané 
komunikace,“ vysvětlil Rado-
van Necid.

Pokud počasí přeje a není 
potřeba provádět zimní údrž-
bu silnic, přichází na řadu jiná 

Krajský  

dispečink:  

567 117 100

◾ Jeden cestář zvládne se sypačem ošetřit okruh, který má v průměru cca sto kilometrů, a s nakládkou mu to 
trvá zhruba čtyři a půl hodiny. FOTO: ARCHIV KSÚSV

práce. „Se založenýma rukama 
rozhodně nesedíme. Máme na 
starost kácení dřevin a keřů, 
štěpkování, čištění dopravní-
ho značení, výspravy výtluků, 
ale také péči o silniční zeleň,“ 
vyjmenovává ředitel Radovan 
Necid s tím, že každoročně 
připravují projekty a násled-
ná výběrová řízení na opravy 
krajských silnic a mostů. V mi-
nulém roce krajští cestáři opra-
vili komunikace za přibližně 
800 milionů korun.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Lidské životy na Vysočině 
bude zachraňovat „žlutý an-
děl“. Posádka vrtulníku EC135 
s volacím znakem Kryštof 12 
zahájila prvního ledna provoz 
letecké záchranné služby v Jih-
lavě. Novým provozovatelem 
je společnost DSA, která vzešla 
z výběrového řízení minister-
stva zdravotnictví. „Nahradili 
rakouskou společnost, která 

dosud zajišťovala provoz letec-
ké záchranné služby na Vysoči-
ně. Nová smlouva je podepsaná 
do roku 2028,“ upřesnil ná-
městek pro oblast zdravotnictví 
Vladimír Novotný (ČSSD). He-
liAir, která zajišťovala provoz 
vrtulníku na Vysočině od roku 
2017, uskutečnila 2 118 vzletů 
a nalétala 108 287 minut.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Žlutý anděl s posádkou, která bude zachraňovat lidské životy. 
 FOTO: PETR JANÁČEK

Zastupitelé schválili  
rozpočet na rok 2021

Na výstavbu nového pavilonu Nemocnice Pelhřimov  
přidá Evropská unie téměř 50 milionů

Nejpozději na začátku roku 
2023 má být hotový nový Pa-
vilon dětského, gynekologic-
ko-porodnického a neurolo-
gického oddělení Nemocnice 
Pelhřimov. Jeho výstavba od-
startovala začátkem loňského  
listopadu. Vysoutěžený doda-
vatel ho postaví v pasivním 
energetickém standardu.

Právě parametry pasivní-
ho energetického standardu 
hrály klíčovou roli při získání 
evropské dotace. „Evropská 
unie výstavbu pavilonu, který 
vyjde na více než 700 milionů 
korun s DPH, podpoří v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020 částkou 
bezmála 50 milionů korun,“ 
uvedl náměstek hejtmana Kra-
je Vysočina pro ekonomiku Mi-
roslav Houška (KDU-ČSL). 

Projekt nového pavilonu 
počítá s umístěním urologic-
ké a neurologické ambulance 
a hlavního vstupu v prvním 

nadzemním patře. „Ve vyšších 
patrech své místo najdou dět-
ské oddělení včetně lůžkového 
oddělení pro větší děti, kojen-
ce i batolata, porodnice a neu-
rologická lůžková jednotka. 
Další patra zaplní ambulance 
gynekologie, její lůžkové od-
dělení a oddělení šestinedělí,“ 

připomněl náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast 
zdravotnictví Vladimír Novot-
ný (ČSSD). Jediné podzemní 

patro bude sloužit ke stání 
a jako manipulační prostor pro 
transportní sanitky.

Kraj Vysočina se dlouhodo-
bě zajímá o sledování nových 
technologií a trendů v oblas-
ti energetiky. „Právě proto je 
téma budování objektů s mi-
nimálními nároky na spotře-
bu energie součástí Územní 
energetické koncepce Kraje Vy-
sočina,“ doplnila na závěr ná-
městkyně hejtmana pro oblast 
regionálního rozvoje, územ-
ního plánu a stavebního řádu 
Hana Hajnová (Piráti).

Tento projekt je spolufinan-
cován Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální 
rozvoj v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Budova vyrůstá na pozemku určeném k rozvoji, v těsné blízkosti ředitel-
ství pelhřimovské nemocnice.  LT PROJEKT, a. s.

Kraj Vysočina bude stejně 
jako v minulosti hospodařit 
s vyrovnanými zdroji a výda-
ji, tentokrát ve výši 14 miliard 
korun. Na této výši se krajští 
zastupitelé shodli na svém po-
sledním prosincovém jednání 
s tím, že je otázkou, zda už na-
příklad v průběhu jara nebu-
de nutné přistoupit k úpravě 
krajského rozpočtu. „Reagovat 
budeme na aktuální příjmovou 
stránku, a to zejména na vývoj 
daňových příjmů, které úzce 
souvisí s ekonomickou situací. 
Pozornost zaměříme i na do-
pady legislativních změn vyplý-
vajících z daňového balíčku,“ 
uvedl hejtman Kraje Vysočina 
Vítězslav Schrek (ODS+STO) 
s tím, že výdajové kapitoly 
schváleného krajského rozpoč-
tu už byly zpravidla sestavová-
ny v úsporném režimu. 

Celkové zdroje rozpočtu 
dosahují 111 % zdrojů loňské-
ho roku. Navýšení způsobuje 
vyšší dotace na přímé výdaje 
ve školství a také zapojení re-
zerv z minulých let, konkrétně 
1,2 miliardy korun, které budou 
uvolněné z Fondu strategických 

rezerv. „Kapitola školství kraj-
ského rozpočtu je oproti loňsku 
o 17 % vyšší, konkrétně o jednu 
miliardu korun. Jedná se však 
o dotaci z ministerstva školství, 
která pokrývá například platy 
učitelů krajských i obecních 
škol, a peníze krajským rozpo-
čtem jen protečou,“ vysvětlil 
náměstek hejtmana zodpo-
vědný za ekonomiku Miroslav 
Houška (KDU-ČSL).

Vyšší objemy prostředků 
na výdajové stránce najdeme 
v kapitole nemovitý majetek 
– přes 1 miliardu a 146 mi- 
lionů korun. Je to signál, že 
kraj má zájem na zahájení vět-
šiny připravených investičních 
projektů. Zásadní navýšení je 
viditelné i u kapitoly Požární 
ochrana a IZS. „Deset milionů 
korun navíc zajišťuje řešení 
situace spojené s epidemiolo-
gickou situací v kraji a kapitolu 
navyšuje také navržená dota-
ce pro Policii ČR na výstavbu 
parkovacího domu v blízkosti 
krajského ředitelství v Jihla-
vě,“ upřesnil na závěr Miroslav 
Houška.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Školy na Vysočině si díky 
evropskému projektu pořídily 

moderní vybavení
Aktivní přístup k učení, 

učení se jako součást lidské 
přirozenosti, práci na sobě 
a nové příležitosti – nejen to 
zajišťovaly aktivity projektu 
s názvem Učíme se ze života 
pro život. Aktuálně Kraj Vyso-
čina jako realizátor projektu 
vyhodnocuje, jak byl projekt 
úspěšný. Do projektu s roz-
počtem téměř 83 milionů 
korun se ve formě finančního 
partnerství zapojilo 31 zá-
kladních škol, 33 středních 
škol a Projektová kancelář 
Kraje Vysočina. Projekt byl 
v počtu finančních partnerů 
naprosto ojedinělý a unikát-
ním způsobem podpořil také 
žáky na 2. stupni základních 
škol. „Školy si díky projektu 
pořídily zajímavé a moder-
ní vybavení. Příkladem jsou 
měřící sady, stavebnice pro 
základní výuku robotiky, v sa-
mém závěru i 153 notebooků 

Ve školních dílnách postavili Tatru. Bude pomáhat  
krajským silničářům

Žáci oboru opravář země-
dělských strojů na České ze-
mědělské akademii v Humpol-
ci sestavili v letošním školním 
roce vůz Tatra, který bude 
zařazen do vozového parku 
Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny. Auto opustilo škol-
ní dílny ve Světlé nad Sázavou 
a nyní je v Kopřivnici, kde ho 
čeká „oživení“. Před tím, než 
se na jaře žáci se svými učite-
li odborného výcviku pustili 
do práce, absolvovali školení 
přímo v kopřivnické automo-
bilce, která patří mezi nejstarší 
na světě. Jenže pak Česko za-
chvátila pandemie koronaviru 
a uzavřela také školy. 

„Doslova jsme kradli chvil-
ky, abychom na sestavení auta 
mohli pracovat. Využili jsme 
každý den, který byl možný,“ 

◾ Tuto krasavici skládali žáci pod dohledem učitelů odborného výcviku a inženýrů z Kopřivnice. FOTO: ARCHIV ČZA

pro učitele středních škol 
na zajištění vzdálené výuky. 
Dále pracovaly podle stanove-
ných metodik se stavebnice-
mi Merkur, Teifoc nebo Lego 
Mindstorms,“ přiblížil krajský 
radní pro oblast školství Jan 
Břížďala (Piráti). 

Žáci vyšších ročníků vyu-
žili 3D tiskárny, brýle pro vir- 
tuální realitu nebo speciální 
pokročilé počítačové progra-
my. Nejen pro toto vybavení 
bylo v projektu vytvořeno té-
měř 2 800 metodických ná-
strojů. Projekt s vizí otevřené 
školy nezapomínal na rodi-
če, zřizovatele a veřejnost. Ti 
všichni se prostřednictvím 
projektu dozvěděli více o tom, 
jak zajistit zajímavější a při-
tažlivější výuku. Financování 
projektu je zajištěno z OP VVV, 
státního rozpočtu a rozpočtu 
Kraje Vysočina. 
 JANA HADRAVOVÁ

přiblížil zástupce ředitele ze-
mědělské akademie Josef 
Horní. 

Dohled nad žáky měli přímo 
odborníci z Tatry. Pod jejich 
vedením a s pomocí učitelů 
odborného výcviku sestavili 
z jednotlivých dílů celé auto. 

Speciální nástroje, které byly 
k montáži potřeba, dovezli 
z Kopřivnice. 

Žákům se práce líbila, 
mnohé se při ní naučili. Ne-
byl to však jediný projekt to-
hoto typu. Předcházelo mu 
sestavení vlastního traktoru. 

„Projekty, které podporují 
vlastní tvůrčí činnost žáků, 
jsou pro ně jedině přínosné. 
Považuji za správné, když mají 
možnost se sami realizovat,“ 
říká krajský radní pro oblast 
školství Jan Břížďala (Piráti).
 EVA FRUHWIRTOVÁ



AKTUALITY3 | LEDEN 2021 

Dotační programy Fondu Vysočiny 2021
Krajská dotační podpora 

ve Fondu Vysočiny pro letoš-
ní rok cílí na udržení investic 
v regionu. Z velké části půjde 
o dotační programy, které se 
zaměří také na rozvoj obcí. 
Do celkové alokace i počtu 
dotačních programů zasahu-
je propad veřejných financí 

v důsledku pandemie onemoc-
nění Covid-19. 

„Zatímco vloni vyčlenil Kraj 
Vysočina více než 290 milionů 
korun pro 41 grantových pro-
gramů, krajský rozpočet na rok 
2021 v současné chvíli počítá 
s 27 programy v celkovém obje-
mu nejvýše 200 milionů korun,“ 

přiblížila náměstkyně hejtmana 
pro oblast regionálního rozvoje 
Hana Hajnová (Piráti).

Po třech letech se vrací pro-
gram Inovační vouchery 2021 
s částkou 3,5 milionu korun. 
Podnikatelé a firmy působící 
v oblasti zpracovatelského prů-
myslu a ve vybraných oborech 

Přehled programů FONDU VYSOČINY pro rok 2021

Název programu Alokace Sběr žádostí Popis Kontakt

Inovační vouchery 2021 3 500 000 Kč červenec–srpen 2021 program na podporu zvýšení inovační výkonnosti podnikatelských subjektů v kraji odbor regionálního rozvoje: Ing. Ivona Hájková, tel.: 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz

Provozování domácí 
hospicové péče 2021 19 800 000 Kč 25. 1. – 5. 2. 2021 program na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče odbor sociálních věcí: Bc. Monika Havelková, tel.: 564 602 843, havelkova.m@kr-vysocina.cz

Mateřská centra 2021 300 000 Kč 15. 3. – 26. 3. 2021 program na podporu provozu rodinných a mateřských center odbor sociálních věcí: Bc. Jakub Kumpa, tel.: 564 602 820, kumpa.j@kr-vysocina.cz
Svoz klientů do denních 
stacionářů a center 
denních služeb 2021

1 500 000 Kč 12. 3. – 22. 3. 2021 program na podporu provozních nákladů vzniklých při svozu 
klientů do denních stacionářů a center denních služeb odbor sociálních věcí: Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, svanda.p@kr-vysocina.cz

Prevence kriminality 2021 2 900 000 Kč 12. 3. – 22. 3. 2021 program na podporu specifických programů prevence kriminality odbor sekretariátu hejtmana: Ing. Josef Pokorný, tel.: 564 602 164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz

Sportoviště 2021 2 500 000 Kč 15. 3. – 25. 3. 2021 program na podporu výstavby a údržby sportovních 
a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina 

odbor školství, mládeže a sportu: Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940,  
benes.z@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz

Celoroční aktivity 
handicapovaných 2021 400 000 Kč 1. 2. – 12. 2. 2021 program na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových 

aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých
odbor školství, mládeže a sportu: Bc. Jana Čermáková, tel.: 564 602 939,  
cermakova.j@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz

Krajská centra talentované 
mládeže 2021 6 300 000 Kč 1. 2. – 12. 2. 2021 program na podporu provozu a fungování Krajských center talentované mládeže odbor školství, mládeže a sportu: Ing. Milan Kastner, tel.: 564 602 971,  

kastner.m@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz
Účast na mistrovství 
Evropy a světa 2021 500 000 Kč 15. 3. – 1. 11. 2021 program na podporu účasti na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách odbor školství, mládeže a sportu: Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz

Sportujeme a volný čas 2021 3 500 000 Kč 25. 1. – 5. 2. 2021 program na podporu dlouhodobé a pravidelné sportovní a volnočasové činnosti dětí a mládeže 
odbor školství, mládeže a sportu: Ing. Milan Kastner, tel.: 564 602 971,  
kastner.m@kr-vysocina.cz; Kateřina Němcová, tel.: 564 602 935,  
nemcova.k@kr-vysocina.cz; Ing. Karolina Smetanová, tel.: 564 602 942, smetanova.k@kr-vysocina.cz

Učební pomůcky ZUŠ 2021 700 000 Kč 15. 3. – 25. 3. 2021 program na podporu pořizování a opravu učebních pomůcek základních uměleckých škol odbor školství, mládeže a sportu: Mgr. Hana Koudelová, tel.: 564 602 949, koudelova.h@kr-vysocina.cz
Podpora zajištění 
stomatologické péče 2021 1 500 000 Kč 1. 2. – 31. 10. 2021 program na podporu zajištění dostupnosti zubní péče pro obyvatele Kraje Vysočina odbor zdravotnictví: Bc. David Talpa, tel.: 564 602 461,  

talpa.d@kr-vysocina.cz; Mgr. Lenka Charvátová, tel.: 564 602 451, charvatova.l@kr-vysocina.cz

Územní plány 2021 1 300 000 Kč 15. 3. – 1. 4. 2021 program na podporu zpracování prvního pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání odbor územního plánování a stavebního řádu: Ing. Lenka Ryšavá, 
tel.: 564 602 270, rysava.l@kr-vysocina.cz

Bezpečná silnice 2021 1 000 000 Kč 15. 3. – 16. 4. 2021 program na podporu výstavby a modernizace nástupišť, přístřešků 
a čekáren na zastávkách veřejné linkové dopravy

odbor dopravy a silničního hospodářství: Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192,  
zizka.r@kr-vysocina.cz; Bc. Aneta Bulíčková, tel.: 564 602 181, bulickova.a@kr-vysocina.cz

Projektová příprava ve 
vodním hospodářství 2021 9 000 000 Kč duben 2021 program na podporu zpracování projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou 

vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem
odbor životního prostředí a zemědělství: Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363,  
zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz

Stavby ve vodním 
hospodářství 2021 42 000 000 Kč 12. 3. – 8. 4. 2021 program na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody 

a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem
odbor životního prostředí a zemědělství: Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363,  
zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz

Informační a komunikační 
technologie 2021 4 300 000 Kč 15. 3. – 9. 4. 2021 program na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina odbor informatiky: Ing. Dana Šťastná, tel.: 564 602 340, stastna.d@kr-vysocina.cz; Mgr. Klára Jiráková,  

tel.: 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz; Ing. Petr Pavlinec, tel.: 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz
Akceschopnost jednotek 
požární ochrany obcí 2021 4 400 000 Kč 15. 3. – 31. 3. 2021 program na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí odbor sekretariátu hejtmana: Ing., Bc. Pavel Dvořák, tel.: 564 602 122,  

dvorak.p@kr-vysocina.cz; Iva Leflerová, tel.: 564 602 175, leflerova.i@kr-vysocina.cz

Obnova venkova Vysočiny 2021 70 000 000 Kč 1. 2. – 25. 6. 2021 program na podporu venkovských obcí a sídel v obnově jejich majetku odbor regionálního rozvoje: Mgr. Dušan Vichr, tel.: 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz; Luděk 
Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz; sběr žádostí přes obce s rozšířenou působností

Zemědělské akce 2021 900 000 Kč 15. 3. – 19. 3. 2021 program na podporu zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství odbor životního prostředí a zemědělství: Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209,  
vondrova.l@kr-vysocina.cz; Mgr. Marcela Rosická, tel.: 564 602 577, rosicka.m@kr-vysocina.cz

Odpady 2021 2 000 000 Kč 10. 3. – 25. 3. 2021 program na podporu předcházení vzniku, třídění odpadů a využívání recyklovaných materiálů odbor životního prostředí a zemědělství: Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522,  
navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Milan Křížek, tel.: 564 602 527, krizek.m@kr-vysocina.cz

Cyklodoprava 
a cykloturistika 2021 8 500 000 Kč 15. 3. – 26. 3. 2021 program na podporu výstavby základní infrastruktury pro 

cyklodopravu, cykloturistiku a terénní cyklistiku
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: Ing. Petr Stejskal,  
tel.: 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz

Infrastruktura cestovního 
ruchu 2021 1 200 000 Kč 1. 4. – 8. 4. 2021 program na podporu zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: Ing. Zuzana Vondráková, tel.: 564 602 353, 

vondrakova.z@kr-vysocina.cz; Bc. Veronika Švarcová, tel.: 564 602 355, svarcova.v2@kr-vysocina.cz 

Regionální kultura 2021 1 000 000 Kč duben–květen 2021 program na podporu kulturních akci odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: Jaroslava Panáčková, tel.: 546 602 296,  
panackova.j@kr-vysocina.cz; Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová, tel.: 564 602 357, zadrazilova.j@kr-vysocina.cz

Památky 2021 10 500 000 Kč 25. 1. – 15. 2. 2021 program na podporu obnovy kulturních památek a zpracování 
předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: Jaroslava Panáčková, 
tel.: 546 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz

Postupové přehlídky 
v kultuře 2021 200 000 Kč 15. 3. – 31. 3. 2021 program na podporu pořádání krajských postupových přehlídek a národních 

přehlídek v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit 
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: Ing. Jana Tymová,  
tel.: 567 602 260, tymova.j@kr-vysocina.cz

UNESCO 2021 300 000 Kč 22. 3. – 26. 3. 2021 program na podporu měst s památkami UNESCO odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: Jaroslava Panáčková, 
tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz

informačních technologií bez 
ohledu na velikost mohou žá-
dat o prostředky na nákup slu-
žeb souvisejících s vývojem, 
případně inovací produktu, 
služby nebo procesu ve vazbě 
na digitalizaci a zavádění kon-
ceptu Průmyslu 4.0. Naopak 
se letos nevyhlásí například 

programy Rozvoj podnikatelů, 
Venkovské prodejny, Jednorá-
zové akce, Dobrovolnictví nebo 
Turistická informační centra 
či Ekologická výchova. Všech-
ny informace o programech, 
jako jsou podmínky výzev 
k předkládání projektů, for-
muláře žádostí a závěrečných 

vyúčtování apod., najdete 
na speciálním webu fondu  
www.fondvysociny.cz.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Registrace na webové adrese

registrace.mzcr.cz

REGISTRACE SENIORŮ 
K OČKOVÁNÍ 

proti nemoci COVID-19

Očkování COVID-19

Umíte pracovat s internetem

Požádejte o pomoc rodinného 
příslušníka, praktického lékaře,  
lékárníka nebo se registrujte 
na bezplatné infolince 

☎ 1221
nebo prostřednictvím informační 
COVID linky Kraje Vysočina

☎ 564 602 602

Neumíte pracovat s internetem

Základní kroky registrace k očkování proti Covid-19
Informace platné k 19. 1. 2021. 

1/ Otevřete si na internetu webový formulář registrace.mzcr.cz.
2/ Do formuláře zadejte číslo svého mobilního telefonu, na toto číslo Vám přijde 
šestimístný kód (buďte trpěliví), který vložíte do formuláře a bude tak ověřeno, 
že funguje spojení systému s Vaším mobilním telefonem. Na něj budou postup-
ně zasílány další informace.
3/ Do formuláře pozorně vložte jméno, příjmení, adresu bydliště, číslo pojištěn-
ce, zdravotní pojišťovnu.
4/ V případě registrací od 1. února 2021 bude pravděpodobně nutno zatrhnout 
kolonky s diagnózou Vašeho zdravotního stavu a další.
5/ Vyberte preferované místo, kde chcete být očkováni (ideálně v blízkosti Va-
šeho bydliště). Prozatím jsou v nabídce k dispozici pouze očkovací místa v ne-
mocnicích Kraje Vysočina – Nemocnice Jihlava, Nemocnice Havlíčkův Brod, 
Nemocnice Třebíč, Nemocnice Nové Město na Moravě a Nemocnice Pelhřimov. 
Pokud budou v následujících týdnech do nabídky přidána další očkovací místa, 
je možné rezervaci kdykoli upravit.
6/ Potvrďte čestné prohlášení (pokud se nabízí).
7/ Odešlete žádost.
8/ Ve chvíli, kdy systém vyhodnotí, že patříte do aktuální skupiny očkovaných, 
přijde na Vámi zadané telefonní číslo druhý šestimístný kód (může jít o delší 
dobu).
9/ Poté, co Vám SMS zprávou přijde druhý šestimístný kód, je správný čas na 
další krok – rezervaci. Otevřete si stránku reservatic.com/ockovani, kde jako 
přihlašovací údaj použijte právě druhý šestimístný kód, vyplňte požadované čís-
lo pojištěnce.
10/ Vyberte místo, den, čas očkování a potvrďte. O proběhlé rezervaci budete 
informováni přes SMS i přes mail (pokud jste ho při registraci zadali). Tento krok 
může být proveden pouze v případě, že jsou volné termíny pro očkování. Volné 
termíny se odvíjí od množství státem dodané vakcíny jednotlivým krajům.

Termín pro aplikaci druhé dávky vakcíny se Vám prostřednictvím SMS zprávy 
nabídne automaticky za 21 dní ve stejný čas. 
Osoby, které nevlastní mobilní telefon, musí svou registraci provést přes infor-
mační linky 1221 a 564 602 602.

POMOC S REGISTRACÍ
Centrální informační linka ke koronaviru a k očkování  

(telefonická pomoc) PO–PÁ, 8:00–19:00 h., 
SO–NE, 9:00–16:30 h., telefon: 1221

■ Informační COVID linka Kraje Vysočina (telefonická 
pomoc s registrací) PO–NE, 8:00–20:00 hodin,  
telefon: 564 602 602
■ Senior Point Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, Třebíč, budo-
va B (možná osobní návštěva nebo telefonická pomoc) 
PO–PÁ, 8:00–13:00 hodin, telefon: 601 573 020
■ Family/Senior Point, Palackého 26, Jihlava (možná osobní 
návštěva, preferována je telefonická pomoc) 
PO–PÁ, 8:00–17:00 hodin, telefon: 605 660 445
■ Senior Point Havlíčkův Brod (telefonická pomoc s regis-
trací) PO–NE, 8:00–11:00 a 13:00–15:00 hodin,  
telefon: 739 119 844
■ Senior Point Pelhřimov (telefonická pomoc s registrací) 
PO–NE 10:00–15:00 hodin, telefon: 723 902 099

Pomoc seniorům s registrací k očkování nabízí většina měst a obcí, prosím, sle-
dujte informace v místních novinách a zpravodajích, věnujte pozornost hlášení 
místního rozhlasu.
Důležitá informace:  Až do 20. 1. 2021 měl Kraj Vysočina k dispozici pouze 5 850 
očkovacích dávek. Prioritní skupina očkovaných – lékaři a zdravotníci nemocnic, 
záchranné služby i v terénu, domovy pro seniory a skupina občanů 80+ čítá na 
Vysočině více než 40 tisíc osob. Pokud je má kraj očkovat dvakrát, potřebuje 
80 tisíc dávek vakcíny. Vedení Kraje Vysočina v polovině ledna zjistilo, z mate-
riálů poskytnutých ministerstvem zdravotnictví, že Vysočina a další menší kra-
je dostaly méně vakcíny, což znamená, že ministerstvo zdravotnictví nedrželo 
avizované pravidlo distribuce podle počtu obyvatel. Vedení kraje požaduje po 
ministerstvu zdravotnictví zintenzivnění dodávek vakcíny pro občany Vysočiny, 
tak aby mohlo být nabídnuto více termínů pro očkování registrovaných seniorů 
80+, rychleji proočkovány domovy pro seniory a intenzivněji očkována skupina 
lékařů specialistů a zdravotníků v terénu. 
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Co příroda chystá na letošek?

Blanka Lednická (Piráti)
zastupitelka Kraje Vysočina

Loňský rok byl 
v mnoha ohle-
dech netypický. 
Ne, nebojte se, 
nebudu teď psát 
o epidemii ko-

ronaviru, ale o počasí. I když 
začátkem roku panovaly oba-
vy z toho, jak se bude vyvíjet 
sucho, které nás v posledních 
letech trápilo, rok 2020 přine-
sl nadprůměrné úhrny srážek. 
Od roku 1961 se dokonce jed-
ná o desátý nejdeštivější rok. 
Vysočina navíc patřila mezi ty 
oblasti, kde spadlo nejvíce srá-
žek. Pro přírodu a krajinu jako 

celek byly deště požehnáním. 
Doplnily se zásoby spodních 
vod, což má pozitivní vliv také 
na kvalitu vody, která se v po-
sledních letech zhoršovala. Vy-
sočina tak dál může zásobovat 
jiné kraje pitnou vodou.

Loňské srážky výrazně po-
mohly také obnově lesů posti-
žených suchem a kůrovcovou 
kalamitou. I když byly sazenice 
stromků těžce zkoušené suchem 
na začátku roku, od května jim 
počasí tento nedostatek plně 
nahradilo. Věřím, že i stromky, 
které jsme zasadili loni na pod-
zim, budou mít v letošním roce 
stejné štěstí.

Chápu ale ty, kteří si na deš-
tě, často velmi silné, stěžovali. 

Srážky zkomplikovaly nejen 
zemědělské práce nebo letní do-
volené. Na řadě míst došlo kvůli 
přívalovým dešťům k erozním 
událostem. Nedivím se napří-
klad obyvatelům Opatova, že už 
měli vody (a bláta) dost.

Doufejme, že rok 2021 bude 
srážkově vyváženější. Že ne-
bude sucho, bude méně pří-
valových dešťů, půda zvládne 
srážky pojmout. To poslední 
ovšem nezávisí jen na přírodě. 
Přeji proto Vysočině co nejvíce 
osvícených hospodářů, kteří 
se budou o jim svěřenou půdu 
dobře starat, takže si zachová 
nebo obnoví schopnost zadržet 
vodu, která je v krajině tolik 
potřeba.

Podivná doba

Miloš Vystrčil (ODS+STO)
předseda Senátu PČR  
a zastupitel Kraje Vysočina

Po dlouhé 
době jsme s man-
želkou trávili Sil-
vestra sami ve 
dvou, pokud tedy 
za další plnohod-

notné účastníky našich „sil-
vestrovských oslav“ nebudu 
s trochou nadsázky považovat 
také televizi, počítač a zejména 
mobilní telefon.

Žijeme opravdu v podiv-
né době, kdy máme na jedné 
straně zakázány dělat běžné 
věci, bez kterých jsme si život 
v posledních letech nedovedli 
představit. Zároveň jsme nu-
ceni v zájmu ochrany zdraví 
a zachování alespoň mini-
málních sociálních kontaktů 
prohlubovat svoji závislost na 

zařízeních, která jsou schopna 
na dálku na náš pokyn přená-
šet zvuk a obraz.

Musím se tady poklonit 
mnohým seniorům, kteří se 
během krátké doby nauči-
li používat chytré telefony 
nebo počítače a se svými dět-
mi a vnoučaty komunikují na 
dálku téměř dokonale. Velká 
poklona a uznání pro Vás, ba-
bičky a dědečkové.

Sebevzdělání, které museli 
absolvovat někteří rodiče, aby 
mohli společně s učiteli zajistit 
výuku svých dětí na dálku, rov-
něž zaslouží udělení medaile 
pro každého takového rodiče.

Přesto asi všichni cítíme, že 
fyzický kontakt a rozhovor z očí 
do očí je nenahraditelný. Člo-
věk je zkrátka tvor společen-
ský, a přestože jsme úspěšně 
absolvovali zasedání krajské-
ho zastupitelstva, na kterém 

náměstek Miroslav Houška na 
dálku excelentně představil ná-
vrh rozpočtu Kraje Vysočina na 
rok 2021 a zodpověděl všech-
ny dotazy, byli bychom všichni 
raději, kdyby mohl být s námi 
v jednacím sále.

Co bude tedy dál? Cestu 
k normálnímu svobodnému 
životu máme ve svých rukách. 
K rouškám, rozestupům a do-
držování dalších pravidel při-
bývá postupně i možnost očko-
vání. Bohužel, zatím vakcíny 
není dostatek. Co mě naopak 
těší, je aktivita Kraje Vysočina 
při přípravě očkovacích cen-
ter. Velmi prosím, abychom se 
snažili vytvořit podmínky pro 
očkování ve všech typech zdra-
votnických zařízení, která jsou 
ochotná a schopná nyní nebo 
v budoucnu očkovat. Je to pro 
nás pro všechny důležité. Měj-
te se pěkně a držme se.

Klub zastupitelů KSČM zahájil činnost

Karel Dvořák (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina

Vážení občané, 
příznivci a členo-
vé KSČM, jmé-
nem tříčlenného 
klubu zastupitelů 
Kraje Vysočina 

za KSČM Vám přeji klidný rok 
2021. Mým velikým přáním 
je, aby Vám sloužilo zdraví, 

abychom překonali nynější ce-
losvětovou zdravotní krizi a co 
nejdříve se mohli scházet při 
našich aktivitách. Zároveň Vám 
chci ještě jednou vyjádřit velký 
dík za Vaše hlasy v podzimních 
volbách. Moc si jich vážíme. 
Jak jistě víte, přepočítávání 
hlasů potvrzení výsledků voleb 
poněkud zdrželo, ale nyní je vše 
v pořádku a náš klub se ujal své 
práce v opozici. Uvědomujeme 

si, že práce v opozici není jed-
noduchá, ale naší snahou bude 
přispět v následujícím voleb-
ním období všemi svými silami 
k dalšímu rozvoji kraje. Vede-
ní kraje a vlastně nás všechny 
čeká vyrovnávání se s pande-
mií a posléze i s jejími následky, 
které si do všech důsledků snad 
ještě ani neumíme představit. 
K tomu všem přeji hodně sil, 
tolerance a zdravého rozumu.

Martin Kukla: Věřím, že bude líp

Martin Kukla (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

Ve svém prv-
ním letošním pří-
spěvku Vám, vá-
žení čtenáři, chci 
osobně popřát 
do nového roku 

hlavně pevné zdraví. Nejdůle-
žitější je to fyzické a psychické, 
za ním následuje trochu život-
ního štěstí, ale i zdraví finanč-
ní. Všichni si už více než co 
jiného přejeme návrat k nor-
málnímu životu, tato cesta ale 
bude ještě dlouhá a trnitá. Ve-
dle těchto zpráv mám pro Vás 
i několik pozitivních. Začalo 

očkování proti Covid-19. Po-
stupně se proočkovávají zdra-
votníci. Pokud se bude vedení 
Kraje Vysočina držet avizova-
ných harmonogramů a podaří 
se mu zmobilizovat veškeré 
medicínské i zdravotní síly ne-
jen lékařů, má náš region šanci 
spotřebovat veškeré objednané 
vakcíny. Další dobrou zprávou 
je zrušení superhrubé mzdy. 
Polepší si všichni zaměstnanci, 
zaměstnavatelé i OSVČ. Senior- 
ům se valorizují důchody. 
Současná vláda, na rozdíl od 
těch předchozích, důsledněji 
myslí na naše prarodiče, pra-
videlně valorizuje důchody, 
a dokonce dává i mimořádně, 

jednorázové bonusy ve výši pět 
tisíc korun.

Děkuji všem lidem, kteří se 
už dlouhé měsíce podílejí na 
boji proti Covidu, kompletní-
mu krajskému integrovanému 
systému – zdravotníkům a zá-
chranářům, hasičům, policis-
tům, vojákům, pracovníkům 
v sociálních službách, dobro-
volníkům, učitelům, lidem pra-
cujícím ve veřejných službách, 
podnikatelům za solidaritu… 
prostě všem. 

Věřím, že pokud ještě všich-
ni vydržíme a absolvujeme 
očekávané očkování, tak už to 
světélko na konci tunelu všich-
ni uvidíme.

To jsou paradoxy

Radek Černý (ODS+STO)
zastupitel Kraje Vysočina

Koncem osm-
náctého století 
Edward Jenner 
prokázal, že oso-
by, které prodělaly 
kravské neštovice 

s mírným průběhem, nedosta-
nou ty pravé, nebezpečné. Také 
ti, kterým aplikoval hnis od 
krav, byli imunní. Princip vakci-
nace (vacca=kráva) byl na světě. 
Ještě v první polovině 20. stole-
tí takřka v každé rodině zemřel 
člen na TBC nebo dítko na in-
fekční nemoc. Ztrápení lidé uví-
tali očkování jako dar z nebes.

Bez rizika je v medicíně jen 
dobrá rada. Požehnanou ambi-
cí je, aby výskyt komplikací byl 
zcela zanedbatelný v porovnání 
s přínosem. Vývoj v biotechno-
logiích je jako pokrok od dře-
věného počítadla k výkonnému 
počítači. I vakcíny 21. století 
nejsou ze zvířecích sekretů, ale 
genovým inženýrstvím přesně 
střižené a čisté virové antigeny. 
A ověření bezpečnosti je dnes 
epochálně přísnější. Paradox-
ně, schopnost rychlého vzni-
ku vakcíny není pro někoho 
zázrak moderní vědy, ale ještě 
„větší díra v ementálu“. Napří-
klad závažná alergická reakce 
je častější u antibiotik, přesto 

si je odpírači neodpírají. Sou-
druzi v Číně udělali chybu, svět 
ochromila pandemie a naše 
společnost dávno ztratila his-
torickou paměť ohledně utrpe-
ní a smrti na infekční nemoci. 
Navíc současné sociální sítě 
fungují jako dřívější sociální 
zařízení, tedy žumpa. Argu-
menty a fakta rozleptávají po-
city a hloupé konspirace, jako 
že s injekcí dostaneme čip. 
A pro mocí neukojené politiká-
ře je to vítaná berlička k zvidi-
telnění. Bezplatné očkování by 
nemělo být povinné, ale žádou-
cí. Nový rok bude lepší, protože 
budeme mít očkování a novou 
vládu. 

Covid porazí jen naše zodpovědnost

Radek Zlesák (ANO 2011)
poslanec PČR  
a zastupitel Kraje Vysočina

Člověk roku 
2019 by nevěřil, 
jakými útrapa-
mi projde člověk 
roku 2020. Bez 
nadsázky lze říci, 

že minulý rok byl v naší no-
vodobé historii nejtěžší. Zažili 
jsme a stále zažíváme útrapy, 
o kterých jsme si dosud četli 
jen v historických knihách. Na 
druhou stranu lze v této těž-
ké době nalézt něco dobrého. 
Tak například poslední ob-
dobná celosvětová pandemie, 
nazývaná Španělská chřip-
ka, která propukla těsně po 

skončení I. světové války, si vyžá-
dala dle odhadů kolem 100 mi- 
lionů zemřelých. Počet obětí 
Covid-19 by bez pokroku, které 
lidstvo udělalo za poslední sto-
letí v medicíně, vědě a vyspě-
losti společnosti obecně, mohl 
být obdobný. Dokázali jsme se 
však jako společnost semknout, 
projevit solidaritu, houževna-
tost a v některých chvílích jsme 
všichni táhli za jeden provaz. 
Zabránili jsme tím zhroucení 
zdravotního systému. Za ne-
změrného a obdivuhodného 
úsilí zdravotníků tak byla všem 
potřebným poskytnuta odpoví-
dající nemocniční péče. 

Po každé bouři však vyjde 
slunce. Na prahu nového roku 
jasně svítá naděje v podobě již 

několika prověřených a schvá-
lených očkovacích vakcín. 
Stejně jako jsme se dokázali 
vyrovnat se záškrtem, tetanem, 
neštovicemi a jinými nemoci, 
které sužovaly lidstvo od ne-
paměti, dokážeme se vyrovnat 
i s Covidem. Záleží však na ka-
ždém z nás, zda se tato nemoc 
stane jen nepěknou vzpomín-
kou z minulosti. Proto, a i když 
nespadám do žádné rizikové 
skupiny a jako relativně mladý 
člověk bych mohl žít v mylném 
domnění, že se mě tato záleži-
tost netýká, podstoupím očko-
vání proti Covidu. Už jen proto, 
abych ochránil starší členy své 
rodiny a nebyl pro ně zbyteč-
ným rizikem. Jen tak se náš 
život vrátí do zajetých kolejí.

Myslivci se připravují  
na sčítání zvěře

Myslivci budou na Vysočině 
v sobotu 6. února a 6. břez-
na sčítat zvěř. Tuto povinnost 
jim ukládá zákon o myslivos-
ti. Za tímto účelem se v těchto 
termínech vydávají vyhod-
nocovat pobytové znaky zvě-
ře a zaznamenat stavy zvěře 
ve svých honitbách. Konečná 
čísla budou známá v květnu. 
Kolik srnčí zvěře, prasat divo-
kých nebo například zajíců se 
vyskytuje v jednotlivých honit-
bách, budou myslivci zjišťovat 
pozorováním, kontrolou stop 
u krmných zařízení a dalšími 
metodami. Na základě těchto 
počtů nastavují plán myslivec-
kého hospodaření a díky nim 
mají přehled o setrvalosti, úbyt-
ku nebo nárůstu jednotlivých 
druhů. „Z předešlých dat vy-
plývá, že meziročně došlo k ná-
růstu lovu černé zvěře o cca pět 
tisíc kusů, a to z více důvodů. 
Patří k nim vyšší motivace uži-
vatelů honiteb k lovu této zvěře, 
ale i používání lepšího vybavení 
myslivců pro lov. Sčítání zvěře 

Studenti představili vlastní 
technologické projekty

Třicet čtyři středoškoláků 
v pětiminutovém videu před-
stavilo své originální IT projek-
ty. Přijali výzvu Kraje Vysočina, 
aby do konce listopadu loňského 
roku připravili vlastní technolo-
gický projekt. Zabodoval 
Pavel Kubiš ze Střední 
průmyslové školy 
Třebíč, který při-
šel s myšlenkou 
na vlastní systém 
domovní regula-
ce. „Odkudkoliv 
mohu například 
ovládat své 3D tis-
kárny i chytrou nabí-
ječku pro více zařízení nebo 
monitorovat teplotu a vlhkost 
v jednotlivých místnostech.“ 

Studenti navrhli 
multimetr i aplikaci pro 
výuku matematiky

Student Filip Masár se zamě-
řil na návrh a výrobu vlastního 
multimetru. Porota ho ocenila 
druhým místem. Tým Martina 
Lahučkého pracoval na vývoji 

aplikace pro výuku matematiky 
na prvním stupni. Ziskem třetí-
ho místa to však nekončí. Chtějí 
ve vývoji pokračovat. Nyní před 
nimi stojí programování rodi-
čovské kontroly. Přidat chtějí 

i výukovou sekci s triky, jak 
na matematiku, a také 

herní režimy, aby se 
z Mathsteru podle 
slov vývojářů ne-
stala nuda. 

Výhercům po-
gratuloval osob-

ně formou online 
i hejtman Kraje Vy-

sočina Vítězslav Schrek 
(ODS+STO). „Vedle podpo-

ry IT aktivit během distanční 
výuky se díky této aktivitě daří 
Kraji Vysočina podchytit a na-
dále pracovat s nadšenci, kteří 
se o technologie aktivně zají-
mají nad rámec běžné výuky,“ 
zhodnotil hejtman. K dobrému 
pocitu z umístění v soutěži Co 
vy a IT? získali výherci notebook 
a tablety. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Do soutěže  

se zapojilo  

34 studentů

je pro myslivce jedním z uka-
zatelů, podle kterého přizpů-
sobují intenzitu lovu, aby počty 
zvěře odpovídaly zákonným 
limitům,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana pro oblast zeměděl-
ství Lukáš Vlček (Starostové 

pro Vysočinu). K meziročnímu 
nárůstu lovu došlo i u srnčí zvě-
ře, téměř o 600 kusů na celko-
vých 10 708 kusů, nebo u mu-
floní zvěře, a to o více než sto 
kusů na celkových 744 kusů. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Srnčí zvěře uloví myslivci ročně 10 708 kusů.  FOTO: ARCHIV STANICE PAVLOV

Krajští záchranáři 
a rok 2020

Rok 2020 byl pro Zdra-
votnickou záchrannou služ-
bu Kraje Vysočina v mnoha 
ohledech náročný. Celých 
deset měsíců loňského roku 
při ZZS KV fungoval spe-
ciální odběrový tým, který 
prováděl a dodnes zajišťu-
je testování na onemocně-
ní Covid-19 napříč celou 
Vysočinou. 

Do konce loňského 
roku uskutečnili záchraná-
ři 2 700 odběrů a najezdili 
bezmála 45 tisíc kilometrů. 
V rámci standardní výjezdové 
činnosti vyjížděli k pacien- 
tům ve 45 840 případech 
a leteckých zásahů proved-
li na 442. „V loňském roce 
naši zdravotníci zasahovali 
u 39 604 událostí a ošetři-
li téměř 30 tisíc pacientů. 
Můžeme tedy říci, že si zá-
chranku v roce 2020 přivolal 
každý sedmnáctý občan Kra-
je Vysočina,“ doplnil mluvčí 
krajských záchranářů Petr 
Janáček. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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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

Máte doma zvídavé a hravé děti? Naučná (znění v tajence) u Nového Veselí vysvětlí nejen dětem, ale i dospělým, jak je důležitá voda v krajině. Krás-
ná procházka kolem “Veseláku” pobaví nejen děti, ale určitě i dospěláky. Vaším průvodcem bude kapka vody a na této procházce jistě od svých ra-
tolestí neuslyšíte „mě to nebaví”. Společně zde totiž můžete hrát hry, plnit úkoly, a především se dozvíte spoustu zajímavostí o vodě, přírodě i zvířa-
tech. Tipy na další výlety najdete na www.fajnvylety.cz.
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Domácí kandovaný zázvor
RECEPT

Období chřipek a nachlazení je tady a někteří lidé preferují pří-
rodní pomocníky na zvýšení imunity nebo lehčí průběh nemoci. 
Jedním z takových pomocníků je zázvor. Můžete si z něj uvařit čaj 
s medem nebo si doma připravit kandované kousky. Tato pikantní 
sladkost má protizánětlivou schopnost, rozpouští hlen a pomáhá 
uvolnit ucpaný nos.

Suroviny
◾ 0,5 kg čerstvého zázvoru
◾ 1 kg (třtinového) cukru
◾ kávovou lžičku (himalájské) soli

Čerstvý zázvor nejprve oloupeme, po směru vláken ho nakrájíme 
na tenké, asi dvoumilimetrové plátky, které vložíme do hrnce a za-
lijeme studenou, lehce osolenou vodou. Vody dáme tolik, aby byly 
plátky v hrnci ponořené. Povaříme zhruba 4 minuty a vodu slijeme. 
Následně do hrnce vsypeme celý kilogram cukru a zalijeme vodou. 
Vaříme na mírném ohni přibližně dvě hodiny a nezapomínáme často 
míchat. Po dvou hodinách vaření zázvor zcedíme a usušíme. Kous-
ky můžeme dodatečně dosladit a obalit krystalickým nebo mouč- 
kovým cukrem. Získanou tekutinu použijeme na doslazení nápo-
jů nebo jako základ zázvorové limonády. Kandovaný zázvor se dá 
mlsat samotný nebo ho můžeme přidat do moučníku, dezertu nebo 
ozvláštnit obložený chlebíček. Dobrou chuť a pevné zdraví!

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Žít po svém a ve svém
Tento slogan provází v Kraji 

Vysočina transformaci ústavní 
pobytové péče osob se zdra-
votním postižením do komu-
nitních domácností už od roku 
2009. „Byli jsme mezi prvními 
kraji, které se do této veliké 
změny pustily, a v procesu 
transformace stále intenziv-
ně pokračujeme. Kompletní 
transformace dosud proběhla 
u dvou ústavních zařízení, ak-
tuálně pokračuje Domovem 
Jeřabina Pelhřimov a Domo-
vem bez zámku Náměšť nad 
Oslavou. V letošním roce do-
končíme komunitní bydlení 
pro zbytek klientů Domova 
Háj a Domova Kamélie Křiža-
nov, zahájena byla transforma-
ce Domova ve Zboží,“ popisuje 
průběh transformace radní 
pro oblast sociálních věcí Jan 
Tourek (KDU-ČSL).

Vánoční svátky tak mělo 
možnost prožít v prostředí 
nových domků v Novém Měs-
tě na Moravě dvanáct klientů 
Domova Kamélie Křižanov 
a v lednu se stěhovalo do do-
mečků ve Žďáru nad Sázavou 
dalších dvanáct klientů. Do 
komunitních bezbariérových 
domácností s terasou a zahra-
dou se přestěhovali z historic-
kých prostor zámku, a tak šlo 
o velkou změnu. Jeden z klien-
tů dokonce stěhování přirov-
nal ke známému televiznímu 
pořadu Jak se staví sen. V při-
rozeném rodinném prostředí 

si klienti osvojují dovednosti 
v péči o sebe a domácnost, za 
přiměřené podpory personálu 
se mohou zapojit do běžných 
každodenních činností, jako je 
vaření, úklid a nákupy. „V pří-
padě, že to míra jejich posti-
žení dovoluje, klienti si osvo-
jují základní pracovní návyky, 
čímž se zvyšuje i jejich šance 
uplatnění na chráněném nebo 

běžném trhu práce,“ doplňuje 
výhody komunitního bydlení 
radní Jan Tourek.

V letošním roce plánuje 
Kraj Vysočina v transforma-
ci proinvestovat přibližně 
180 milionů korun, přičemž 

Vysočina se připravuje na 
novou turistickou sezónu

Pod heslem Všude dobře, 
na Vysočině nejlíp připravuje 
Vysočina Tourism marketin-
govou kampaň v cestovním 
ruchu na letošní sezónu. Chce 
inspirovat a vybízet veřejnost 
k tomu, aby dovolenou strávi-
la v České republice, ideálně 
na Vysočině. „Zaměření na 
české turisty a domácí ces-
tovní ruch je v současné době 
ovlivněné pandemií korona-
viru nejlepší cestou. Vysočina 
má co nabídnout a na nás je, 
abychom k nám turisty pozva-
li a dobře se o ně postarali,“ 
míní Roman Fabeš (Starostové 
pro Vysočinu), radní, který je 
zodpovědný právě za cestov-
ní ruch. Přípravu a realizaci 
marketingové kampaně má 
na starost příspěvková orga-
nizace kraje Vysočina Tourism 
pod vedením ředitele Tomáše 
Čiháka. Ten potvrdil, že práce 
jsou v plném proudu. „Už před 
Vánocemi jsme partnerům 
v cestovním ruchu představili 
plány na letošní rok, abychom 
nastavili vzájemné synergie 

a pomohli tomu, aby subjek-
ty z tohoto velmi postiženého 
odvětví dokázaly obtížnou si-
tuaci přečkat. Věříme totiž, že 
po rozvolnění opatření budou 
mít Češi zájem cestovat k nám 
na Vysočinu tak, jak se to uká-
zalo v loňském roce.“ Vedle 
atraktivních dětských turistic-
kých cílů bude Vysočina letos 
zvát návštěvníky na dovolenou 
strávenou v koňském sedle 
a také zvýrazní regionální pro-
dukty. „I touto cestou chceme 
přispět k podpoře lokální eko-
nomiky,“ doplnil radní Roman 
Fabeš. Loňská prázdninová 
návštěvnost dosáhla díky kam-
pani Dovolená doma, to je do-
volená na Vysočině dokonce 
vyšších čísel než v bezkorona-
virovém roce 2019. Cestovní 
ruch prochází velkou změnou 
a Vysočina je připravena se 
přizpůsobit a hledat nové ces-
ty, aby tento region byl i nadá-
le vyhledávaným místem pro 
svoji čistotu, bezpečnost a po-
hostinnost jako dosud.

 EVA FRUHWIRTOVÁ 

◾ Oblíbenými výlety s dětmi jsou ty cyklo po sochách Michala Ol-
šiaka. Sochu raka objevíte na břehu rybníka Jordán v centru obce Ra-
čín na Žďársku. FOTO: JAROSLAV HORÁK, ARCHIV VYSOČINA TOURISM

◾ Klienti Domova Kamélie Křižanov se do domků v Novém Městě na Moravě nastěhovali ještě před závěrem 
loňského roku. V novém už trávili Vánoce. FOTO: ARCHIV DOMOVA KAMÉLIE KŘIŽANOV

až 144 milionů půjde z evrop-
ských fondů a státního roz-
počtu. Žít po svém a ve svém 
tak bude mít možnost dalších 
58 klientů krajských ústavních 
zařízení.
 STANISLAVA HOLBOVÁ

◾ Mobilní očkovací tým Nemocnice 
Pelhřimov vyjel ve čtvrtek 14. ledna 
poprvé proočkovat klienty sociálních 
zařízení na Pelhřimovsku. Jako první 
dostali vakcínu proti onemocnění Co-
vid-19 klienti a zaměstnanci Domova 
Jeřabina Pelhřimov, konkrétně Do-
mova seniorů v Onšově. Zdravotníci 
naočkovali 44 klientů a 28 zaměst-
nanců. O den později v tomto zařízení 
dostalo vakcínu dalších 48 zájemců. 
V následujících týdnech budou tímto 
způsobem proočkováni klienti a per-
sonál ostatních sociálních zařízení na 
Pelhřimovsku. FOTO: NEMOCNICE PELHŘIMOV

 FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

video na  
novinykrajevysocina.cz
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Uzávěrka příštího čísla je 11. února 2021 a distribuce plánovaná od 22. února 2021. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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4,1 %
ROČNÍ ÚROK

Zastavovaný areál zámku Rači ce 
v rámci dluhopiso vého programu 
 e-Finance CZ v  celkové hodnotě uve-
řej něné na adrese www.e-finance.eu/ 
/zajistene-dluhopisy. 

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně 
Možnost předčasného splacení

Česká národní banka schvaluje tento prospekt pouze z hlediska toho, že 
splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které 
ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat 
jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto 
prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti 
investování do těchto cenných papírů.

Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li 
učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika 
a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.
Objednání dluhopisů: www.e-finance.eu nebo  +420 515 555 555

ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY 
ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

PROPAGAČNÍ 
SDĚLENÍ

Nabíráme do kmene!

Nástup ihned!

Kontakt:
Romana Nejedlá  
Telefon: +420 567 582 932
E-mail: Romana.Nejedla@bosch.com

měsíčně po zkušební době v závislosti na směnném modelu 

pracovní poměr přímo u společnosti Bosch na dobu určitou

BOSCH DIESEL hledá 

Nástupní prémie  
až 30 000 Kč!

nové kolegy pro jihlavský závod na pozice: 

Obsluha CNC strojů 
mzda až 37 000 Kč hrubého
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NABÍZÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
DENNÍ STUDIUM

• VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 
– 4leté studium ukončeno maturitní zkouškou

• PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 
– 4leté studium ukončeno maturitní zkouškou

• PODNIKÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA DESIGN  
INTERIÉRŮ 
– 2leté nástavbové studium ukončeno maturitní 
zkouškou

DÁLKOVÉ STUDIUM
• VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

– 4leté studium ukončeno maturitní zkouškou 
(výuka ve čtvrtek odpoledne)

• PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 
– 4leté studium ukončeno maturitní zkouškou 
(výuka ve středu odpoledne)

• PODNIKÁNÍ  
– 3leté nástavbové studium ukončeno maturitní 
zkouškou (výuka v pátek odpoledne)

• PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ 
– 2leté studium ukončeno závěrečnou zkouškou 
(výuka v úterý odpoledne)

Kontakt:
Ing. Renata Hrušková – ředitelka školy
Telefon: 777 732 772 
E-mail: renata.hruskova@ssos-sou.cz

www.appptrebic.cz
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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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Hotelová škola Světlá
a Střední odborná škola řemesel
Velké Meziříčí, U Světlé 36

Tel. 566 522 837, Fax 566 523 666
www.svetlavm.cz, admin@svetlavm.cz

STUDIUM MATURITNÍCH OBORŮ
•  Hotelnictví 65-42-M/01
•  Obchodní akademie 63-41-M/02
•  Podnikání 64-41-L/51
- nástavbové studium denní a dálkové

OBORY S VÝUČNÍM LISTEM – 3leté
•  Kuchař - číšník 65-51-H/01
•  Elektrikář 26-51-H/01
•  Elektromechanik pro zařízení a přístroje - Výtahář 26-52-H/01
•  Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
•  Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01
•  Zemědělec - farmář 41-51-H/01
•  Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01

Naši školu můžete navštívit individuálně - stačí domluvit termín

Zahraniční praxe: VB, SRN, Itálie, Francie, Rakousko, Slovensko, Řecko | Cizí jazyky 
(ANJ, NEJ, FRJ, RUJ) | Nadstandardní vybavení školy | Odborné kurzy pro žáky (gast-
ronomie, svařování, autoškola) | Strava a ubytování v domově mládeže

Aktuální informace včetně 
případného náhradního ter-
mínu dne otevřených dveří 
najdete na webu školy: 
www.svetlavm.cz
Naši školu můžete navštívit 
individuálně – stačí domluvit 
termín: tel.: 566 523 561, 
730 166 150.
Na Vaši návštěvu se těší žáci 
a zaměstnanci školy.

][
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INFORMAČNÍ ODPOLEDNE 
PRO UCHAZEČE O STUDIUM

V době, kdy není jisté, zda budou probíhat hromadné akce ve školách i 
mimo ně (Dny otevřených dveří, Burzy škol, apod.) nabízíme na základě 
výborných zkušeností z minulých let individuální návštěvu školy.

Přijďte nás navštívit každé pondělí od 15.00 do 17.00.

• prohlédnete si školu

• poskytneme vám informace o maturitních i učebních oborech

• seznámíme vás s chodem školy

• zodpovíme vaše dotazy

Pokud máte zájem o konkrétní obor, můžete nás kontaktovat před vaší 
návštěvou, bude se vám věnovat specialista na daný obor.

+420 775 154 160   info@stredniskola.com   www.stredniskola.com
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Koupím moto československé výroby: 
Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ – atd.
V původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní, popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 722 491 746

Virtuální den otevřených oken 

4. 2. 2021

STUDUJTE VE ZLÍNĚ

@fhs.utb
/fhs.utb
studium@fhs.utb.cz

WWW.FHS.UTB.CZ

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.)
• Anglický jazyk pro manažerskou praxi
• Německý jazyk pro manažerskou praxi
• Sociální pedagogika
• Učitelství pro mateřské školy
• Všeobecné ošetřovatelství
• Porodní asistence

MAGISTERSKÉ STUDIUM (Mgr.)
• Učitelství pro 1. stupeň základní školy 

(pětileté)
• Sociální pedagogika (dvouleté)
• Předškolní pedagogika (dvouleté)

DOKTORSKÉ STUDIUM (Ph.D.)
• Pedagogika

RV
20
01
99
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01

Uzávěrka příštího čísla je 11. února 2021 a distribuce plánovaná od 22. února 2021. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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Objevili jste o uplynulých Vánocích 
památky Vysočiny v pohádkách?

◾ Pohádková historie zámku v Telči začala před téměř sedmdesáti lety. 
V roce 1952 se tu točila pohádka o pyšné princezně Krasomile. Zá-
mek si tvůrci pohádek opravdu oblíbili. Objevil se v pohádkách Vác-
lava Vorlíčka Jak se budí princezny a Kouzelný měšec nebo v pohád-
kách Zdeňka Trošky Z pekla štěstí 1 a 2.  FOTO: 3X ARCHIV VYSOČINA TOURISM

◾ Hrad v Ledči nad Sázavou i s věží, kde místní vychytralci uvěznili samot-
ného vládce pekel v podání Ondřeje Vetchého, jste mohli o Vánocích vidět 
v pohádce Marka Najbrta z roku 2018 Čertí brko. Stejně tak se tady točilo 
pokračování jedné z nejúspěšnějších českých pohádek s Ivanem Trojanem 
a Jiřím Dvořákem Anděl Páně 2. 

Kraj Vysočina, periodický tisk, pro Kraj Vysočina vydává Regionální vydavatelství, s.r.o., Krakovská 201/14,  
Olomouc 779 00, IČ: 27846717 / Kraj Vysočina – měsíčník / vydání 2021/1 vychází 25. 1. 2021 v Kraji Vysočina 
v nákladu 232 000 ks / Registrováno pod číslem MK ČR E 14751 / Uzávěrka dalšího vydání 11. 2. 2021 / nevy-
žádané příspěvky nevracíme /neprodejné/ Distribuce: Česká pošta, s.p. / Reklamace na dodávky novin na čísle 
602 557 777 nebo na e-mailu mouka@regvyd.cz

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

Inzerce: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777, Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046

www.novinykrajevysocina.cz

Nová kniha o komunikaci 
s umírajícími

◾ Tenhle hrad by mohl být těžkou hádankou. Na Roštejně v lesích mezi 
Telčí a Třeští bydlela závistivá teta Melánie Růženky v pohádce Jak se budí 
princezny. Jenže pohádku natočil Václav Vorlíček už v roce 1977, a tak 
byste na nově zrekonstruovaném Roštejně hledali původní ošuntělé zá-
běry jen těžko. Z novějších pohádkových počinů se tady v roce 2016 točil 
Pravý rytíř Martina Dolenského.

◾ Pohádka režiséra Romana Vávry o království, kde slušnost a úctu k li-
dem nahradila láska k moci a penězům, je pojmenovaná příznačně Čert ví 
proč, vznikala na hradě Lipnice nad Sázavou. Bystří sledovatelé by mohli 
Lipnici objevit i v pohádce Tři životy Jiřího Stracha s Vojtou Dykem a Lucií 
Bugalovou. FOTO: VLADIMÍR KUNC, ARCHIV VYSOČINA TOURISM

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

úřednice/úředník na úseku územního 
plánování odboru územního plánování 
a stavebního řádu
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním 
programu ve studijním oboru stavebním nebo architektury, případně 
vzdělání v oboru územní plánování, urbanismus, geografie, geoinformatika, 
krajinné inženýrství se stavebním zaměřením

• znalost zákona č. 183/2006 Sb., zákona č. 500/2004 Sb., zákona  
č. 129/2000 Sb.

• schopnost systémové práce a schopnost řešení problémů
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost a spolehlivost
• dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové 

vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou: 
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování
• zkušenosti z oblasti veřejné správy
• znalost práce v prostředí Arc GIS

nabízíme: 
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace 
• 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

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

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 
26. 2. 2021 do 12:00 hod. Plné znění personální inzerce je dostupné na webu www.kr-
vysocina.cz, sekce volná místa. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny 
na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

vedoucí oddělení územního plánování 
odboru územního plánování a stavebního 
řádu
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ve studijním 
oboru stavebním nebo architektury, případně vzdělání v oboru územní 
plánování, urbanismus, geografie, geoinformatika, krajinné inženýrství se 
stavebním zaměřením

• znalost systému veřejné správy v oblasti územního plánování
• znalost zákona č. 183/2006 Sb., zákona č. 500/2004 Sb., 
• schopnost analytického, logického a koncepčního myšlení 
• schopnost systematické práce, samostatného řešení problémů, organizační 

schopnosti
• vysoké pracovní nasazení, časovou flexibilitu a odpovědný přístup k plnění 

úkolů
• manažerské schopnosti, schopnost vedení, motivace, podpory a manažerské 

kontroly zaměstnanců
• schopnost pracovat pod časovým tlakem a schopnost rychle se učit
• uživatelskou znalost operačního systému MS Windows a souvisejících 

programů (MS Office)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové 

vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:
• zkušenosti z oblasti veřejné správy
• zkušenosti s vedením lidí
• zvláštní odborná způsobilost na úseku územního plánování

nabízíme:
• zajímavou manažerskou pozici
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• nástup možný od 1. 4. 2021, plný pracovní úvazek
• 12. platovou třídu 
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných 

složek platu
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

Kontaktní osoba: Ivana Hanáková Kosourová,tel.: 564 602 107,  
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel 
nejpozději 12. 2. 2021 do 12:00 hod. Plné znění personální inzerce je dostupné 
na webu www.kr-vysocina.cz, sekce volná místa. Přihlášku podejte prostřednictvím 
podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Jak mluvit s umírajícími 
a jejich rodinou? Odpovědi 
najdete v nové knize, která se 
věnuje konci života. Za při-
spění kolegů lékařů a sester 
v paliativní péči vydal koncem 
loňského roku primář a odbor-
ný poradce Domácího hospice 
svaté Zdislavy v Třebíči Ladi-
slav Kabelka knihu s názvem 
Nemocné rozhovory. Na pří-
kladu autentických příběhů 
vysvětluje, jak komunikovat 
při doprovázení nevyléčitel-
ných pacientů a také s jejich 
rodinou. Věnuje se také tomu, 

jak v jednotlivých lékařských 
oborech sdělit špatnou zprá-
vu a jak pracovat s emocemi 
u sebe i u druhých. „Je to čte-
ní, které vás bere od začátku 
do konce a které mluví přiro-
zeným jazykem o přirozeném 
světě, což je dneska vzácnost,“ 
zhodnotil recenzent a význam-
ný český psychiatr Radkin 
Honzák. Autor pojal knihu 
jako soubor příběhů a kazuis-
tik s komentáři, vysvětlením 
a návody lékaře i klinického 
psychologa.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Dobrovolníci budou opět uklízet
Vysočinu. Přidáte se?

Vloni se kvůli koronaviru 
dobrovolný úklid Vysočiny ne-
konal, letos s ním organizátoři 
počítají. Dvoutýdenní akci Čistá 
Vysočina naplánovali na duben. 
„Přihlášky z loňského roční-
ku platí, balíčky s pomůckami 
pro sběrače máme připravené. 
Dobrovolníky akorát požádá-
me e-mailem, aby aktualizovali 
datum sběru. Přihlásit se samo-
zřejmě mohou i noví zájemci, 
a to do 28. února,“ shrnula důle-
žité informace náměstkyně pro 
regionální rozvoj Hana Hajnová 
(Piráti). Každoročně pomáhají 
přírodě od odpadků školy, fir-
my, neziskové organizace i jed-
notlivci. Kraj Vysočina jim zajistí 
pytle na odpadky a ochranné po-
můcky. „Pro malé školáky máme 
nově připravené reflexní vesty 
v odpovídající velikosti,“ infor-
movala Hana Hajnová. O odvoz 

naplněných pytlů v úsecích sil-
nic I., II. a III. třídy mimo obce 
a jejich následnou likvidaci se 
postará Krajská správa a údrž-
ba silnic Vysočiny. U ostatních 
úseků si musí odvoz a ulože-
ní zajistit sbírající po domluvě 
s vlastníkem pozemku. „Zane-
sením informace o úklidu kon-
krétního úseku komunikace do 
mapy dostává veřejnost přehled 
o rezervaci úklidu. S výslednou 
mapou pracuje jak organizátor, 
tak silničáři a samotné obce, ve 
kterých sběr probíhá. Díky tomu 
je o všem lepší přehled,“ doplňu-
je Martin Hyský (ČSSD), politik 
projektu Zdravý Kraj Vysočina 
a místní Agenda 21.

Více informací se zájemci do-
zví na webových stránkách 
www.kr-vysocina.cz/ 
cistavysocina.cz
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Pravidelně se do jarního úklidu Vysočiny zapojují i krajští radní, ředi-
tel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec a také další zaměst-
nanci úřadu.  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

CHCETE PRACOVAT PRO KRAJ?
www.kr-vysocina.cz, sekce Krajský úřad, volná pracovní místa

www.kr-vysocina.cz/cistavysocina

