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Očkovací centra v Kraji Vysočina
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První nataže
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vakcína Mo
centru
v očkovacím
Pelhřimov.

STRANA 2

Začala stavba domova
pro seniory v Jihlavě

STRANA 3

Inspiraci mnohdy
najdeme tam, kde
bychom ji nečekali

Přijímací zkoušky
na SŠ budou letos jiné
video na
novinykrajevysocina.cz

Očkování proti nemoci Covid-19 se na Vysočině
rozběhlo letos 2. ledna. Do poloviny února vakcínu
dostalo více než 18 tisíc osob z prioritní skupiny
1A – lékaři, zdravotníci, klienti pobytových sociálních zařízení, registrovaní senioři starší 80 let. Vedle
očkování v pěti krajských nemocnicích se v regionu
postupně, podle množství dodané očkovací látky,
se svými kapacitami zapojí velká očkovací centra.
První z nich zahájilo provoz 17. února v Pelhřimově.

STRANA 8

Zimní radovánky
na Vysočině
Další registrace
na očkování
Podle zveřejněných informací ministerstva zdravotnictví
bude od 1. března 2021 umožněna registrace k očkování proti
Covid-19 další skupině obyvatelstva. Od tohoto termínu se
budou moci přes rezervační systém přihlásit lidé starší 70 let.
Podle dosud dostupných informací nebude hrát roli v pořadí
zvaných seniorů jejich zdravotní
stav. Konkrétní informace k registraci další věkové skupiny
budou uvedeny na webových
stránkách www.mzcr.cz nebo
ockovanivysocina.cz. Postup
pro provedení registrace k očkování je popsán na straně tři našich novin.
S očkováním další skupiny
seniorů se počítá až do léta, záleží opět především na množství
dodané vakcíny. Není tedy vyloučeno, že se čekání na vakcínu
může i prodloužit. Očkování je
dobrovolné a hrazené zdravotní
pojišťovnou. Informace k očkování je možné poptávat na centrální informační lince 1221 nebo
na informační lince Kraje Vysočina 564 602 602. V případě vytíženosti linky volání opakujte.
POZOR: Operátoři linky Kraje Vysočina NEMAJÍ přístup
k seznamům registrovaných
osob. Nejsou proto schopni
ověřit, jak dlouho budete ještě
čekat na zvací SMS zprávu pro
objednání, kdy přijdete na řadu
s očkováním, popřípadě zda jste
zaregistrováni správně. Děkujeme za pochopení.


JITKA SVATOŠOVÁ

V areálu Nemocnice Pelhřimov, kam bylo dosud očkování
směřováno, probíhá výstavba
nového pavilonu, dostavba
emergency a generální rekonstrukce administrativní budovy. Vedení nemocnice tak
přirozeně hledalo řešení, které by občanům nabídlo větší
komfort a současně vyřešilo
navýšení budoucí kapacity pro
očkování obyvatel především
spádové oblasti Pelhřimovska.
S pomocí města Pelhřimov byl
jako ideální vybrán Kulturní
dům Máj na třídě Legií. Během
pouhých tří týdnů se taneční
sál proměnil v osm očkovacích
stanic s čekárnami, recepcí
a administrativním blokem,
zázemím pro lékaře a zdravotníky, odpočívárnou…
„Vytíženost očkovacího centra v Pelhřimově bude dána
množstvím dodaných vakcín.
V okamžiku plného provozu
bude centrum schopno odbavit
minimálně pět stovek klientů

denně. V případě dostatku
personálu není vyloučeno, že
může být kapacita dále navyšována,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD). I v Pelhřimově stále
platí, že zdravotníci očkují veřejnost, respektive osoby starší
80 let, které se objednaly na
základě zvací SMS zprávy.
„Další velké očkovací centrum se otevře 15. března
v Jihlavě, v průmyslové zóně
Hruškové Dvory. Jeho deset očkovacích stanic může
při velkém množství dodané
vakcíny odbavit až tisícovku
klientů denně. Toto centrum
je připravené v případě dostatku personálu nabídnout
i víkendový provoz,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS
+STO). Díky pomoci města
vzniká také očkovací centrum
v Kulturním domě Fórum
v Třebíči, jeho provoz, stejně

◾ V polovině března má být připraveno ke spuštění největší krajské
očkovací centrum na Vysočině. Sídlit bude v areálu ATX centra na adrese Hruškové Dvory 123 v Jihlavě.

jako ve Žďáře nad Sázavou,
bude pravděpodobně spuštěn ve druhé polovině března
(pozn. redakce: termín nebyl
v době uzávěrky novin přesně znám). Očkovací centrum

v Havlíčkově Brodě zůstane
i nadále umístěné v pavilonu
onkologie nemocnice. Stávající
kapacitu případně rozšíří podle
množství dostupné vakcíny.


JITKA SVATOŠOVÁ

◾ V následujících měsících bude pro účely očkovacího centra využíván
Kulturní dům Máj na třídě Legií v Pelhřimově.

Přehled velkých očkovacích center v Kraji Vysočina
◾ Pelhřimov, Kulturní dům Máj, třída Legií
zahájení provozu: středa 17. února
◾ Havlíčkův Brod, areál Nemocnice Havlíčkův Brod,
pavilon onkologie, Havlíčkova ulice
zahájení provozu: průběžné rozšiřování stávajícího místa
◾ Jihlava, ATX centrum, průmyslová zóna Hruškové Dvory
zahájení provozu: pondělí 15. března
◾ Třebíč, Kulturní dům Fórum, Masarykovo náměstí
◾ Žďár nad Sázavou, sportovní hala TJ Žďár nad Sázavou,
Jungmannova ulice

◾ Očkovací centrum v Havlíčkově Brodě provozuje tamní krajská nemocnice ve vlastním pavilonu onkologie (budova č. 12) v Havlíčkově ulici.


FOTO: 4X KRAJ VYSOČINA

Hana Hajnová,
náměstkyně hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje (Piráti)
Znáte knihu Příběhy pro
malé rebelky na dobrou noc?
I v této době jsou pro mě knihy jednou z oblíbených kratochvílí, díky kterým můžu
poznat životní osudy druhých
nebo cestovat po celém světě,
aniž bych opustila svůj domov. A knihu pro malé rebelky jsem objevila díky své dceři
pro naše společné čtení. Jejím
podtitulem je „sněte, ještě než
půjdete spát!“ a představuje
životy inspirativních žen napříč dějinami i celým světem.
A ukázalo se, že to není kniha
jen pro děti. Nakonec jsem ji
možná četla vícekrát sama pro
sebe než své dceři.
A když se k tomu před časem připojila zpočátku jednoduše vypadající otázka mých
kolegů, kolik máme v Telči ulic
pojmenovaných po významné
ženě, tok mých myšlenek se
v hlavě rozběhl za novým cílem. Takových ulic nejenom
v Telči, ale ani jiných městech
totiž moc není.
Tak vznikla myšlenka vytvořit kolekci medailonků významných žen z Vysočiny, která by mohla být inspirací pro
politiky a političky na různých
úrovních veřejné správy nejen
v okamžicích, kdy rozhodují o pojmenování veřejného
prostoru. Projekt nese název
„Ženy Vysočiny“ a v současné
chvíli obsahuje 12 životních
příběhů více či méně známých
žen, jejichž osud byl výrazným způsobem spjat právě
s Vysočinou. A těchto prvních
12 příběhů teď čeká na zveřejnění – webovou prezentaci
i tištěnou podobu bych vám
ráda představila v průběhu
letošního roku, jak to situace
dovolí. Třeba se tak i touto formou podaří předat část místní inspirace k tomu, abychom
se se ženami, jako byla Anna
Pammrová, Suzanne Renaud
nebo Míla Doleželová, potkávali i dnes.
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Lidem s poruchou autistického
spektra pomůže nový projekt
V loňském roce se naplno
rozeběhly aktivity pod hlavičkou projektu s názvem Zkvalitnění péče o osoby s poruchami
autistického spektra v Kraji
Vysočina.
Hlavním úkolem je připravit síť sociálních i navazujících
služeb, které umožní lidem
s poruchou autistického spektra a jejich rodinám žít plnohodnotný život. „Do spolupráce
jsme zahrnuli také pracovníky
a pracovnice v sociálních službách, neformální pečovatele,
zaměstnance veřejné správy
a tři příspěvkové organizace
Kraje Vysočina poskytující sociální služby - Domov Kamélie Křižanov, Domov ve Zboží
a Domov Jeřabina Pelhřimov,
jež pečují o osoby s poruchou
autistického spektra,“ vyjmenovává Věra Švarcová z odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Kraje Vysočina. V současné době mapuje tým pracovníků počty osob s poruchou
autistického spektra a zaměřuje se na jejich potřeby. Dalším
krokem je rozvinutí spolupráce

s pečujícími osobami, pro které vznikne vzdělávací kurz.
Vzdělávat se bude i projektový
tým, a to na několika tuzemských stážích a jedné zahraniční, díky čemuž bude moci
sdílet příklady dobré praxe.
Ty se následně promítno do
dalšího výstupu projektu, kterým bude tvorba dokumentů
a informačních materiálů určených odborné i laické veřejnosti. „Vedle toho budeme
pracovat na vývoji speciálního softwaru jako pomocného
a podpůrného prostředku pro
rozvoj motoriky a nástroje pro
komunikaci a rozvoj smyslového vnímání,“ uzavírá radní pro
oblast sociálních věcí Jan Tourek (KDU-ČSL).
Projekt, který je hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu, by měl být ukončen v červnu 2022.
Projekt Zkvalitnění péče
o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina,
reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/
15_007/0015992.
EVA FRUHWIRTOVÁ


Příští rok přijme klienty nový
domov pro seniory v Jihlavě
Na strategickém místě
v areálu jihlavské nemocnice začala na přelomu
ledna a února stavební firma s pozemními úpravami
pro stavbu nového krajského domova pro seniory.
Díky poloze u nemocnice
budou mít klienti zajištěnou
kompletní zdravotní péči. Personál se bude starat o obyvatele domova na 138 lůžkách.
„Stavba vyjde krajský rozpočet
na zhruba 430 milionů korun
a práce budou trvat rok a půl.
Poptávka po těchto službách
stále převyšuje nabídku, nový
domov pomůže situaci v našem
kraji zlepšit,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav
Schrek (ODS+STO). Podle náměstka hejtmana zodpovědného za ekonomiku Miroslava
Houšky (KDU-ČSL) přislíbilo

Nový domov
pro seniory nabídne
76 lůžek služby domov
se zvláštním režimem
56 lůžek služby domov pro seniory
6 lůžek odlehčovací služby

Dejte starším spotřebičům
druhou šanci a pomozte
Koupili jste si novou pračku
nebo ledničku, ale ty staré ještě
fungují? Za tímto účelem vznikl
na Vysočině v roce 2015 projekt
s názvem Jsem zpět.
„Zpětně odebrané, plně
funkční spotřebiče především
od firem projdou odbornou kontrolou servisního technika a jako
bezpečné a provozuschopné
přístroje putují do neziskových
organizací v kraji, ať už spolkům
starajícím se o hendikepované,
nebo potravinové bance a záchranné stanici pro zvířata,“
informoval náměstek hejtmana
zodpovědný za životní prostředí
Lukáš Vlček (STAN+SNK ED)
s tím, že práci v neziskových organizacích ulehčují především
pračky, myčky, ledničky, sušičky a mikrovlnky.

Pomoci může každý

Na webových stránkách
www.jsemzpet.cz se dozvíte

◾ Mikrovlnná trouba z projektu
Jsem zpět v akci. Pracovníci
Vrátka, o. s., vzkazují, že i s hendikepem pracují dobře a s radostí. 
FOTO: VRÁTKA, O. S.


podrobnosti, můžete vyplnit
krátký dotazník a ověřit si,
jestli je vámi navržený elektrospotřebič vhodný k darování
a dalšímu využití. Za dobu od
počátku projektu získaly neziskové organizace v Kraji Vysočina přes dvě stě spotřebičů.
Přehled podpořených organizací najdete na webu.


EVA NAVRÁTILOVÁ

www.kr-vysocina.cz/jsem-zpet/ds-303334/p1=81108
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◾ Stavaře čekají v následujících měsících zemní práce a příprava na pilotáž.

kraji padesátimilionovou dotaci
ministerstvo práce a sociálních
věcí, úředníci ještě prověřují další zdroje, které by mohly s realizací výrazně pomoci.

Kaple, kavárna
i společenské místnosti

Nová bezbariérová budova
bude mít vedle jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojů také
společenské a komunitní místnosti, jídelnu, kapli, kavárnu
pro veřejné přednášky a besedy

i zázemí pro trávení času s příbuznými. „Kontakt s rodinou je
zcela zásadní, proto také myslíme na vhodné prostory pro
mezigenerační setkávání. Navíc
součástí objektu bude i zařízení pro děti předškolního věku,“
říká Jan Tourek (KDU-ČSL),
radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí. Objekt bude
mít dvě křídla, každé se třemi
nadzemními podlažími a jedno
z nich i s podzemním podlažím pro napojení na spojovací

FOTO: KAROLINA SEDLÁČKOVÁ

chodbu s kuchyní nemocnice.
Zařízení by v budoucnu mohlo
nabídnout aktivizační programy
i pro seniory žijící v nedalekém
domově s pečovatelskou službou. Součástí projektu je také
návrh terapeutické zahrady.
V současné době má Kraj
Vysočina pro cílovou skupinu
seniorů ve vlastních zařízeních
k dispozici 1 330 lůžek, ostatní zřizovatelé nabízejí dalších
1 486 lůžek.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Studuj gastro, buď gastronom. Školy na sociálních sítích
představují krásy tohoto oboru
Omezené fungování restaurací nebo jejich úplné zavření
kvůli epidemické situaci zkomplikovalo také praktickou výuku
žáků gastrooborů. Ti v letošním
školním roce absolvovali praxi
pouze jeden týden v říjnu. Asociace malých a středních podniků ČR za podpory partnerů
proto vyhlásila program Studuj
gastro, buď gastronom, do kterého se zapojily střední školy se
skupinami oborů Gastronomie.
Jeho smyslem je v prostředí sociálních sítí propagovat a podporovat studium gastronomických oborů. Na Vysočině se
zapojila čtveřice krajských škol
OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod,
Obchodní akademie a Hotelová
škola Třebíč a Hotelová škola
Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí.
Na svých účtech na Instagramu
a na školních facebookových
stránkách zveřejňují videa a příspěvky označené hashtagem

#studujgastro. Jihlavská střední škola například oslovila kuchařku Markétu Hrubešovou,
která ve videu shrnuje, proč je
dobré studovat toto zaměření.
„Je to krásný, ale i těžký obor.
V poslední době se ukázalo, že
lidé se chtějí potkávat a chtějí
dobře jíst. Dobří kuchaři budou
vždy žádaní,“ vzkazuje autorka
několika kuchařek.

Vítězové budou vařit
s profesionály

Školy, které získají za své
příspěvky do konce února největší interakci s publikem, dostanou pro své žáky zajímavé
odměny v podobě workshopů
s profesionály a zkusí si třeba
vařit v televizním studiu soutěže MasterChef. Díky projektu
#studujgastro je na sociálních
sítích propagován i projekt
Gastroakademie s hashtagem
#gastroakademie, který realizuje Kraj Vysočina ve spolupráci se školami a vybranými

◾ Podívejte se na facebookové stránky hotelových škol nebo si pod
hashtagem #studujgastro vyhledejte příspěvky k tomuto tématu. Najdete recepty a další zajímavé ukázky. 
FOTO: LIBOR BLAŽEK (ARCHIV SOUTĚŽE KUCHAŘ VYSOČINY JUNIOR)


restauracemi. „Je to dobrá cesta
v této složité době, jak ukázat
deváťákům, kteří se rozhodují
o výběru střední školy, že gastropodnikání bude i přes současnou krizi velmi prosperující.

O dobré jídlo bude vždy zájem,“
míní radní pro oblast školství
Jan Břížďala (Piráti). Slavnostní
vyhlášení oceněných je plánované na polovinu dubna.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Stovky milionů pro vlastníky lesů z Vysočiny
Na stovky milionů korun
dosáhli a o další prostředky na
podporu boje s kůrovcem mohou ještě žádat vlastníci lesů
z Vysočiny. Právě náš region
patří totiž k těm, které jsou
nejvíce postižené kůrovcovou
kalamitou. Podporu poskytuje
ministerstvo zemědělství, Kraj
Vysočina žádosti administruje.
Aktuálně mohou lesníci žádat o finanční příspěvky na
hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu ministerstva
zemědělství podle nařízení
vlády č. 30/2014 Sb. Na rozdíl
od předchozích období je pro
letošek kalendářní rok totožný
s rokem hospodářským, a tak
mohou majitelé lesů žádat
o příspěvky například na zalesnění nebo na zřizování nových
oplocenek průběžně podle reálně odvedených činností, a to ve
vazbě na tzv. ohlášení. „Před
započetím prací v modulu

◾ Majitelé lesů, kteří uspěli s projekty podanými do krajského programu
Fondu Vysočiny Hospodaření v lesích 2020, by měli myslet na to, že vyúčtování za loňský rok musí podat do konce března.
FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ


pro žadatele vlastníci nejprve ohlášení vyplní a následně
prostřednictvím modulu i odešlou. Poté ho v tomto modulu
vytisknou a podepsaný poštou nebo datovou schránkou
odešlou či osobně doručí na

krajský úřad. Ohlášení je platné a pokrývá činnosti v období
ode dne jeho doručení na krajský úřad do konce příslušného
kalendářního roku. Po odvedení prací žadatel v totožném
modulu pro žadatele stejným

způsobem vyplní a podá, po
potvrzení odborným lesním
hospodářem, žádost na krajský
úřad,“ zjednodušeně vysvětlil
náměstek hejtmana pro oblast
lesního hospodářství Lukáš
Vlček (STAN+SNK ED) s tím,
že detaily k postupu najdou
zájemci na webu ministerstva
www.eagri.cz pod Dotacemi
v lesním hospodářství a myslivosti v sekci Finanční příspěvky na hospodaření v lesích
nebo na webových stránkách
www.kr-vysocina.cz – Životní prostředí – Zemědělství.
Jen za 1. pololetí 2020 bylo
proplaceno 2 055 žádostí za
více než 173 milionů korun.

Příspěvky na zmírnění
dopadů kůrovcové
kalamity

Druhou významnou oblastí podpory, kterou ministerstvo zemědělství poskytuje,

jsou prostředky na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity. Jde o příspěvek, který má
vlastníkům lesa kompenzovat
současné nízké ceny jehličnatého dříví z nahodilých těžeb s cílem získat prostředky
na obnovu lesa, následnou
pěstební péči o les a na odbornou správu lesa. Žádosti druhé
výzvy tohoto programu, které
se vztahovaly na těžební práce
v roce 2019, aktuálně pracovníci krajského odboru životního prostředí a zemědělství
administrují.
„V tuto chvíli dokončujeme
proplácení žádostí podaných

v srpnu. Žadatelé, kteří podali
žádosti později, se tedy nemusí
obávat, že bychom na ně zapomněli,“ upřesnila Jitka Merunková z krajského úřadu. Ministerstvo zemědělství aktuálně
připravuje třetí výzvu, do které
budou spadat těžební práce
roku 2020. „Předpokládám,
že výzvu by mělo ministerstvo
vyhlásit přibližně kolem pololetí letošního roku. Přesto
je potřeba sledovat informace
na webu ministerstva, kdyby
podporu vyhlásilo v dřívějším
termínu,“ uzavřel náměstek
Lukáš Vlček.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Žádosti o příspěvky na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity
Rok

Počet přijatých žádostí

Objem v Kč

2019

1 671

565 193 672

2020

3 739

1 559 665 465
ZDROJ: KRAJ VYSOČINA
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Epidemie upravuje přijímací zkoušky na SŠ
Ministerstvo školství reaguje na aktuální epidemiologickou situaci i na nepředvídatelný vývoj letošní epidemie
koronaviru a upravuje některá
pravidla organizace přijímacích zkoušek na střední školy.
Rodiče a žáci devátých tříd by
si proto měli udělat přehled
o hlavních změnách.
◾ Ve školním roce 2020/2021
nebude u dotčených čtyřletých maturitních oborů povinnou součástí přijímacího řízení konání jednotné přijímací
zkoušky, kterou může nahradit školní přijímací zkouška,
a to i distanční formou. U víceletých gymnázií zůstává
jednotná přijímací zkouška
povinnou součástí přijímacího řízení.
◾ Vysvědčení za 2. pololetí
školního roku 2019/2020 nebude zahrnuto do kritérií pro
přijetí ke studiu na střední škole. Mohou však být posuzována
vysvědčení i z nižších ročníků.

Následně může ředitel školy rozhodnout, jestli se budou konat
zkoušky, anebo o přijetí ke studiu rozhodne na základě jiných
kritérií. Své rozhodnutí musela
škola vyvěsit na webu školy do
konce ledna 2021. Rozhodnutí
o nekonání přijímacích zkoušek
škola zveřejní na školním webu
nejpozději do 8. března 2021.

Přihlášky ke studiu
k 1. březnu

◾ Období pro konání ta-

lentových zkoušek bylo pro
obor Gymnázium se sportovní přípravou prodlouženo od 4. ledna do 31. března
2021 (původně do 15. února 2021). U ostatních oborů

Přijímací zkoušky v rámci 1. kola
přijímacího řízení se konají
12.–28. dubna 2021

pro maturitní obory gymnázií a středních
odborných škol a pro nástavbové obory

22.–30. dubna 2021

pro obory se závěrečnou zkouškou, pro obory
s výučním listem, pro zkrácené studium oborů
s vyučením a obory s maturitní zkouškou

Pokud se ředitel vámi vybrané školy přeci jen rozhodne pro využití jednotné přijímací
zkoušky a dle letošních výjimečných pravidel je nenahradí školní zkouškou, jsou vypsané
vždy dva termíny. Přitom žáci mohou absolvovat oba dva a využít lepší z výsledků.

s talentovou zkouškou, kde
zkoušky již proběhly v lednu,
došlo k prodloužení období
pro konání talentových zkoušek o 14 dnů.

zastupitel Kraje Vysočina

„To se musí
vysvětlit,” dodal
podrážděně, „to
nejde, aby někde
byla jen jedna
šlépěj“. Uvedený
text je výňatkem z povídky Šlépěj od Karla Čapka. Ve zkratce: dva muži objeví ve sněhu
výraznou stopu, ke které a od
které nevedou žádné jiné. Snaží
se její vznik vysvětlit racionálně, ale nedocházejí k žádnému
vysvětlení. Svižná, přímočaře

psaná povídka končí v tísnivě
znepokojivé atmosféře záhady
úvahou, že jde o zázrak. Podobná „šlépěj“ se objevila nyní
v souvislosti s VDV ve Žďáře
nad Sázavou. S nově opravenou ulicí Studentská se otevřel
i malý přestupní terminál pro
MHD. Funkční veřejný prostor v tichosti doplnil označník
krajského VDV. Pikantérií je,
že otisk do veřejného prostoru
s městem nikdo neprojednal
a krajský úřad o instalaci tvrdí,
že o ní neví. Jako v povídce se
propadáme do záhady a objevují se různé scénáře: Označník
1. nechal nainstalovat krajský

Základní kroky registrace
k očkování proti Covid-19
Informace platné k 17. 2. 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. Bude tak
ověřeno, že funguje spojení registračního systému s Vaším mobilním telefonem. Na něj budou postupně zasílány další informace.
3/ Do formuláře pozorně vložte jméno, příjmení, adresu bydliště, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovnu.
4/ Vyberte preferované místo, kde chcete být očkováni (ideálně v blízkosti
Vašeho bydliště).
5/ Žádost odešlete.
V tuto chvíli jste udělali zdárně vše pro to, aby byla Vaše registrace uložena do
systému. Dalším krokem je rezervace termínu / objednání.

Základní kroky rezervace/
objednání k očkování proti
Covid-19
Informace platné k 17. 2. 2021

Další kroky související s rezervací/objednáním je možné učinit až po doručení
druhého kódu, tzv. zvací SMS, která bude na Váš mobilní telefon zaslána poté,
co systém vyhodnotí, že jste právě na řadě. Podle dosavadních zkušeností je
možné, že na tento kód budete čekat i několik dní až týdnů.
1) Ve chvíli, kdy systém vyhodnotí, že patříte mezi aktuální klienty očkovacího
centra a je pro Vás připravena dávka vakcíny, přijde na Vámi zadané telefonní
číslo druhý šestimístný kód, tzv. zvací SMS. Je tedy čas na registraci/objednání.
2) Otevřete si na internetu webovou stránku reservatic.com/ockovani, kde
jako přihlašovací údaj použijte právě druhý šestimístný kód, vyplňte požadované číslo pojištěnce.

konat v případě, kdy škola obdrží počet přihlášek ke studiu konkrétního oboru, který nepřevýší
plánovaný počet přijímaných.

Termíny pro vykonání jednotné zkoušky
1. termín

2. termín

Do čtyřletých oborů, vč. 4letých gymnázií se sportovní
přípravou a do nástavbových oborů

12. dubna 2021

13. dubna 2021

Do šestiletých a osmiletých gymnázií, vč. víceletých
gymnázií se sportovní přípravou

14. dubna 2021

15. dubna 2021

Náhradní termíny konání zkoušky pro všechny obory

12. května 2021

13. května 2021

Jednotné testy vyhodnotí pracovníci Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a nejpozději do 28. dubna je zašlou školám.
Po vyhodnocení ředitel střední školy vyhlásí konečné výsledky do 30. dubna. Úspěšní uchazeči musí svůj zájem o studium
potvrdit odevzdáním zápisového lístku nejpozději do deseti pracovních dní ode dne vyhlášení výsledků školou. Detailní
informace najdete na stránkách https://prijimacky.cermat.cz a na Školském portálu na www.kr-vysocina.cz.

Šlépěj
Martin Mrkos
(STAN+SNK ED)

◾ Přijímací zkoušky se nemusejí

„Co zůstává beze změn, je
termín pro podání přihlášky
do 1. kola přijímacího řízení
na střední školy do oborů, kde
není požadována talentová
zkouška. Stejně jako v minulých letech platí 1. březen. Žáci
se mohou hlásit na dvě střední
školy nebo na dva různé obory
na jedné škole,“ zdůraznil radní pro oblast školství Jan Břížďala (Piráti).
MONIKA BROTHÁNKOVÁ


Silničáři mají
napilno
Krajští silničáři prožívají
náročné období. V lednu vyjížděli na silnice každý den, na
tři směny. „Od listopadu do
konce ledna jsme spotřebovali asi dvě třetiny posypových
materiálů. Jezdíme neustále,
před půlnocí, ve tři, v pět hodin a když sněží po celý den,“
uvedl ředitel Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid.
V lednu absolvovali krajští
cestáři 6 989 výjezdů sypačů, průměrně 225krát za den.
Přitom se potýkají nejen se
sněhem a silnými mrazy, ale
také s pandemií. Kvůli onemocnění Covid-19 vypadávají
ze směn řidiči na některých
cestmistrovstvích, a tak si
vzájemně pomáhají v rámci
celého kraje.
„Zimní údržbu i v tomto náročném počasí zvládáme obstojně. Všichni bychom chtěli, aby byly cesty skoro jako
v létě, ale kdo by to zaplatil?
Průměrná zima nás stojí 200
milionů, loni vyšla na 165 milionů korun a letošní nás bude
stát podstatně více,“ zdůraznil
ředitel Necid a dodal: „Děkuji
všem zaměstnancům krajské
správy a údržby silnic, kteří
si poradí za každého počasí.
Jsou to chlapi do nepohody.
Z mého pohledu jsme leden
zvládli s grácií, přestože pár
věčných kverulantů se opět
ozvalo.“


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Dobrovolníci pro očkovací centra
úřad, ale nevzpomíná si, 2. nainstalovali jej fanoušci VDV,
ale jejich existence stejně jako
v případě UFO není prokázána, 3. nechal jej nainstalovat
zlomyslně jiný kraj, jehož dopravní systém by ocenily některé obce Vysočiny, 4. zázrak.
Aby mohlo být učiněno v šetření záhady zadost, bude nutné
zjistit, zda se obdobné případy
staly jinde. Kdo se s obdobným
tajemnem setkal ve své obci,
zasílejte informace na email
KdoZvasToMa@centrum.cz.
Bude fajn, když se v dalším pokračování nedostaneme do Nerudovy povídky Kam s ní?

Chtěli byste pomoci při
očkování veřejnosti ve velkých
očkovacích centrech v Kraji Vysočina? Přemýšlíte, jak se zapojit a nabídnout své služby?
Dejte nám o sobě vědět na
ockovani@kr-vysocina.cz. Vaše
kontaktní údaje vložíme do registru dobrovolníků a podle potřeby jednotlivých očkovacích
center Vás oslovíme s nabídkou
konkrétní výpomoci. Děkujeme, že pomůžete Vysočině vrátit zdraví!
Budeme od Vás potřebovat
následující informace:
◾ jméno a příjmení, titul;

3) Vyberte místo, den, čas očkování a potvrďte svou volbu. O proběhlé rezervaci

budete informováni prostřednictvím SMS, případně i emailem (pokud jste ho
v průběhu registrace nebo rezervace použili a zadali).
4) K očkování se prosím dostavte v potvrzený čas. Vakcína je pro Vás rezervovaná, není třeba přicházet v předstihu.

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

Co je dobré vědět před
očkováním

1) Při návštěvě očkovacího centra s sebou musíte mít občanský průkaz (nebo

pas) a průkaz zdravotní pojišťovny.
2) Dobré je zvolit vhodný oděv, který umožní jednoduchou aplikaci očkovací
látky do horní části paže.
3) Po celou dobu návštěvy očkovacího centra mějte zakrytá ústa i nos rouškou
nebo respirátorem. Pravidelně si dezinfikujte ruce.
4) Po očkování je třeba vyčkat určenou dobu v čekárně. V případě nevolnosti
informovat okamžitě personál.
5) Po očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim.
6) Před návštěvou doporučujeme posvačit, v očkovacím centru není k dispozici
občerstvení.
7) Termín podání druhé dávky vakcíny Vám bude automaticky přidělen, potvrzen SMS zprávou.
Na očkování není nutné osoby doprovázet, pokud to nevyžaduje jejich zdravotní stav nebo například pokročilý věk.
Příjezd k očkovacímu centru je viditelně označený.
Očkování je jedinou možností, jak epidemii onemocnění Covid-19 zastavit
a vrátit se k běžnému životu!
Více informací najdete například na webu ockovanivysocina.cz.

víkendy a svátky, bez omezení
atd.);
◾ kontaktní údaje: telefon,
v centru vykonávat (lékař,
e-mail.
zdravotní sestra, laborant,
Kontaktní údaje ukládáme
administrativní pracovník
postupně do seznamu doba podobně);
◾ preferované očkovarovolníků a až podle
cí centrum (Havlíčpotřeby Vás budou
kův Brod, Jihlava,
jednotlivá očkovací centra osloPelhřimov,
ík
ln
o
v
ro
dob
vovat. Prosíme,
Třebíč, Žďár nad
=
buďte trpěliví,
Sázavou);
a
◾ časové možmožná
budein
rd
h
nosti výpomoci
me Vaši pomoc
(například pracovpotřebovat až za
ní dny pouze v odponěkolik týdnů nebo
ledních hodinách, pouze
měsíců.
◾ profesní zaměření;
◾ druh práce, který můžete

Očkování COVID-19

REGISTRACE SENIORŮ
K OČKOVÁNÍ
proti nemoci COVID-19
Umíte pracovat s internetem
Registrace na webové adrese

registrace.mzcr.cz

Neumíte 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
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Jak ovlivňuje distanční výuka vzdělávání?
Jan Břížďala (Piráti)
radní Kraje Vysočina a zastupitel

V posledním
roce došlo k velké
změně ve způsobu vzdělávání ve
školách. Vzhledem ke stávající
epidemiologické situaci přešla
výuka více do on-line prostoru.
Někdo to může považovat za
zmařenou snahu, která nemůže vést k efektivnímu vzdělávání žáků a studentů. Na druhou
stranu to může být příležitost
k rozvoji digitální gramotnosti
či zamyšlení se nad obsahem

a rozsahem učiva probíraného
na školách.
Bohužel celá situace posiluje
problém nerovného přístupu ke
vzdělávání u jednotlivých žáků.
Již dříve data potvrzovala vysokou korelaci mezi socioekonomickým statusem žáka a jeho
studijními výsledky. Aktuální
šetření tento trend potvrzují.
Jako pozitivní vnímám, že se
daří organizovat i různé soutěže
a olympiády alespoň distanční
formou. Žáci tak mají možnost
se věnovat i těmto aktivitám či
vlastní projektové soutěži. Často se mohou dostat i k informacím, které by ve škole nezazněly,

a ze zvyku z distanční výuky si
je mohou na internetu rychle
dohledat a rozšířit si obzory.
Svůj článek tedy zakončím
soutěží. Zřejmě každý zná matematické vyjádření Pythagorovy věty c2 = a2 + b2. Hodnoty a,
b, c mohou být klidně přirozená
čísla (třeba kombinace 5, 4, 3).
Šel by však tento vztah zobecnit
na celočíselné exponenty vyšší
než 2 s tím, aby hodnoty a, b, c
stále zůstaly přirozenými čísly?
Zkuste najít tvrzení (matematickou větu), které se touto problematikou zabývá, a pošlete
mi její název e-mailem brizdala.j@kr-vysocina.cz.

Je menstruační chudoba politické téma?
Eva Nováková (Piráti)
zastupitelka Kraje Vysočina

O menstruační chudobě se
začíná mluvit už
i v Česku. Do veřejného prostoru
se dostává i téma
menstruace samotné, stejně
jako ekologických či zdravotních
aspektů spojených s používáním
jednorázových vložek a tamponů. Jak vyplývá z výzkumů, až
85 % žen a dívek má zkušenost
s tím, že začaly menstruovat
neočekávaně na veřejném místě bez nutných pomůcek. Jejich
běžná dostupnost je tedy i otázkou důstojnosti.

Menstruační potřeby nejsou
luxus, ale nezbytná součást života. Vložky a tampony přitom
podléhají nejvyšší sazbě DPH
a v nízkopříjmových rodinách,
kde žije více žen, znamenají citelný zásah do rozpočtu. Dívky,
které k nim mají ztížený přístup,
mohou mít problémy se školní
docházkou, nedostatek hygienických potřeb negativně ovlivňuje
i sociální či pracovní život žen.
Pirátky z Vysočiny se všechny tyto aspekty rozhodly spojit
v kampani #ažnakrev. V únoru
spustily sbírku na pořízení menstruačních kalíšků pro matky
samoživitelky a další skupiny
ohrožených žen a dívek, spojenou s informační kampaní

zaměřenou na prolamování
menstruačního tabu.
Existují další iniciativy, které
navrhují, aby hygienické pomůcky byly běžně dostupné na
veřejných místech, ve školách
či na pracovištích, případně aby
nízkopříjmovým rodinám byly
poskytovány přímo. Pro zaměstnavatele to může představovat
významnou součást strategie
na podporu diverzity, školy mohou pomoci dívkám dosahovat
lepších studijních výsledků, a to
při relativně nízkých nákladech.
Jako první země na světě schválilo poskytování menstruačních
potřeb zdarma Skotsko.
Najde si menstruace cestu do
politiky i u nás?

Nejdřív sliby, nyní skutek utek
Jiří Pokorný (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

Před
volbami se mohli lídři
všech stran přetrhnout, aby nás
přesvědčili,
jak
jim leží na srdci
blaho občanů a rozvoj kraje.
Staří, mladí, podpora života
v obcích. Vše bylo tématem, vše
mělo prioritu. Je zde únor a potichu končí dotační program
na podporu fungování venkovských prodejen v malých obcích.
Proč? Nové vedení kraje nenašlo
peníze (nebo vůli) na podporu

zastupitel Kraje Vysočina

Máme
před
sebou další mezinárodní
den.
Proč další? Protože letos už jich
možná deset bylo.
Byl mezinárodní den celníků,
mateřské řeči a ještě další. Tyto
mezinárodní dny všeho možného vůbec nezlehčuji. Někomu
na nich záleží, bylo jim určeno
datum v kalendáři, někdo je vyhlásil a mají svou kratší či delší
historii.
Já chci připomenout Mezinárodní den žen. Je to den,

který má historii delší než sto
let. Kořeny hledejme začátkem
20. století mezi newyorskými
švadlenami. Ony organizovaly stávky za zlepšení svých
pracovních podmínek. Den jejich největší stávky se koncem
zimy roku 1908 stal základem
pozdějšího vzniku MDŽ. Tento den měl svůj vývoj. Nejdříve to byl jarní svátek ne úplně
pravidelně se opakující. Až po
1. světové válce bylo stanoveno
stálé datum 8. březen. V roce
1974 byl tento den uznán OSN
a v ČR byl v roce 2004 zařazen
mezi významné dny.
Tak tady máme MDŽ i v roce
2021. Je úřady uznaný, někým

zastupitel Kraje Vysočina

V lednovém
vydání
vyšel
přehled
programů
Fondu
Vysočiny 2021.
Kdo seznam nezaregistroval, může se podívat na www.fondvysociny.cz.
Přehled krajských dotačních
programů sleduji a jsem rád,
že už nejsem součástí vedení
Kraje Vysočina. Proč? Důvodů je několik. Boj s Covidem-19 je prioritou, nicméně ne jediným problémem
Vysočiny. Stále se potýkáme
s kůrovcovou kalamitou. Přitom podpora ze strany Kraje

Vysočina je letos nulová. Bez
pracovitých lidí z Vysočiny
a sedmimiliardové vládní
podpory bychom už asi žádné lesy neměli… V době, kdy
jsem měl krajské finance na
starost já, se podařilo pro
drobné vlastníky lesů prosadit podporu přes 180 milionů
korun. V předvolebních debatách padly sliby v podobě
dostupných dětských pediatrů a stomatologů. Fond Vysočiny, který by vyhlášeným
programem mohl podpořit
získání chybějících lékařů,
ale žádnou novinku nenabízí.
Zůstává pouze to, co zavedlo
minulé krajské vedení.
Tak nás trápí vylidňování venkova a hlavně menší

Proto v roce 2017 vznikl dotační program Venkovské prodejny. Čtyři roky jsme úspěšně
podporovali malé obce. Např.
v roce 2020 se na nás o pomoc
obrátilo skoro 140 žadatelů. Poskytnuté dotace byly v částkách
do 50 000 Kč. Pár korun, žádná
složitá administrativa, skutečná
pomoc. Nyní je program ukončen. Doufejme, že ne natrvalo.
Všem starostům, starostkám a občanům držím palce
aby své prodejny udrželi. Nerad bych za rok nebo dva psal
článek na téma: Sbohem venkovské prodejny, chodili jsme
do vás rádi.

Lukáš Vlček
(STAN+SNK ED)
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
a zastupitel

Letošní zima,
respektive
celý
uplynulý rok, je
oproti předchozím
zimám výrazně
vydatnější z po-

hledu srážek.
Aktuální čísla ukazují v zásobách sněhu zhruba 100 mil.
m3 vody. Jedná se sice o průměrnou hodnotu, která je ale výrazně vyšší než v minulých letech.
Oproti minulým letům řešíme
opačnou situaci, a to povodňovou bdělost.

Tato situace nám učebnicově ilustruje, proč je důležité investovat do péče o krajinu a do
vody. Tedy obnovovat staré vodní plochy a budovat nové, obnovovat mokřady, remízky, suché
poldry apod. Tato opatření skvěle fungují nejen při zadržování
vody v krajině v období sucha,
ale také napomáhají snižovat riziko povodní.
Jedněmi z hlavních investorů
v dané oblasti jsou města a obce.
Kraj Vysočina bohužel v roce
2021 přišel o významné daňové
příjmy, investice do vodohospodářství chce ale udržet.
Pro toto udržení investic je
nutná změna strategie podpory, která v současné době počítá

především s pomocí v podobě
spolufinancování vodohospodářských projektů, financovaných především z národních
a evropských programů. V oblasti vodohospodářství fungují
národní a evropské programy
podpory, zde ale není často
možné dosáhnout na více než
70% podporu financování.
Kraj Vysočina chce úpravou
programu Stavby ve vodním
hospodářství pomoci se spolufinancováním až do výše 85
% uznatelných nákladů. V situaci nižších daňových příjmů
chceme tímto „zatraktivněním“
národních a jiných programů
udržet investice ve vodohospodářství a péči o krajinu.

Vysočina na suchu
oblíbený a jinými zatracovaný a nazývaný totalitním. Kdo
však ví, co tento den znamená,
proč a jak vznikl, nemusí se za
rozdávání a přijímání gratulací
stydět.
Dovoluji si tedy u příležitosti
tohoto dne popřát našim čtenářkám a všem ženám krásné
jaro a spoustu radosti s nejbližšími. Také díky za všechnu
práci a za to, že děláte život
krásnějším. Pokud až sem dočetli muži, tak jeden vzkaz také
pro ně. Nebojte se ženy ve svém
okolí obdarovat květinou, určitě je neurazíte. A kdo nestihne
MDŽ, nemusí zoufat. Čekají
nás další mezinárodní dny.

Když krajská dotační politika zapomíná
Martin Kukla (ANO 2011)

těch nejmenších. Argumentem
bylo, že těmto vískám a obcím
bude poskytnuta rada, jak si
požádat o peníze jinde…
Nerozumím tomu. Kraj
vždy poskytoval dotace právě
tam, kde to neuměl stát. Při
diskuzích jsme si v minulém
volebním období uvědomovali, že z malých vesnic mizí
prodejny, protože se nevyplatí.
Jednou zavřená prodejna se již
znovu neotevře. Pomůžeme-li
těm nejmenším, udržíme alespoň základní služby na venkově. Bez prodejny je obec pouze
noclehárnou a nejvíce poškození jsou starší lidé.

Proč je důležité investovat do krajiny a do vody

MDŽ v 21. století
Karel Dvořák (KSČM)
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obce mají problém s financováním nové vodohospodářské infrastruktury. Přitom
program Stavby ve vodním
hospodářství na rok 2021 je
o 28 milionů korun chudší
než vloni. O tento dotační titul byl obrovský zájem a pomáhal mnoha obcím, resp.
lidem k cestě za dostatkem
kvalitní pitné vody. Z nepochopitelných důvodů se zrušila podpora Venkovských
prodejen a o 19 milionů
korun se krátí také Obnova
venkova Vysočiny 2021. Je
to těžká doba, nevíme, jak
se bude ekonomika vyvíjet.
Přesto se ptám: Hledá nové
krajské vedení úspory na
těch správných místech?

Radek Zlesák (ANO 2011)
poslanec a zastupitel Kraje Vysočina

Únorové zastupitelstvo
Kraje Vysočina
přijalo velmi nešťastný
návrh,
který
zásadně
omezí úspěšné zvládnutí sucha a zhorší kvalitu vody v řekách a potocích v našem kraji.
Fond Vysočiny – Podpora
vodních staveb, který je páteří boje s nedostatkem vody
a její nevyhovující kvalitou
na Vysočině, bude pro tento
rok krácen z předloňských
70 milionů na nedostačujících

42 milionů korun pro rok
2021.
Toto krácení peněz na boj
se suchem je velmi krátkozraké. Před volbami se všechny
kandidující strany zaklínaly
dostatkem kvalitní vody pro
obyvatele Vysočiny, ale činy
vládnoucí krajské koalice
ODS, STO, Pirátů, KDU-ČSL,
ČSSD, STAN + SNK ED po
volbách hovoří o opaku. Vzhledem k přebytkovému hospodaření kraje za minulý rok pod
taktovkou kolegy Kukly (ANO)
jsme navrhovali navýšení na
částku 97 milionů korun, která je minimem nutného. Jen
v podprogramu B: Odvádění

a čištění odpadních vod nebylo v roce 2020 z důvodu nedostatku vyčleněných finančních
prostředků vyhověno více než
deseti žádostem ve výši 85
milionů korun. Nebylo tak
vyslyšeno přes devět tisíc občanů Vysočiny, kteří potřebují
vyřešit čištění splaškových vod
a tím zamezit jejich vypouštění
do vod povrchových, které je
třeba obzvláště chránit v suchých obdobích.
V krajském rozpočtu lze nalézt mnoho zbytného včetně
milionových nákladů na uvolněného předsedu výboru, který byl paradoxně zřízen i z důvodu řešení sucha.

Únor – vakcinace v Česku a na Vysočině
Miloš Vystrčil (ODS+STO)
předseda Senátu PČR
a zastupitel Kraje Vysočina

V době, kdy píši
tento článek (úterý 10. 2. 2021),
bylo v celé České
republice provedeno celkem asi
383 tisíc očkování, z toho asi
117 tisíc občanů již obdrželo dvě dávky a 149 tisíc jednu dávku. Celkový počet lidí
očkovaných v Česku byl tedy
266 tisíc.
Pro doplnění připomínám,
že druhou dávkou by měli být
lidé očkováni nejpozději asi
do jednoho měsíce od termínu, kdy byli očkováni poprvé.

V Kraji Vysočina bylo provedeno asi 15 tisíc očkování,
z toho asi 4,5 tisíce občanů
obdrželo dvě dávky a 6 tisíc
obyvatel Vysočiny jednu dávku. Celkový počet lidí očkovaných na Vysočině byl tedy
10,5 tisíce.
Jednoduché počty tedy říkají, že Kraj Vysočina se na počátku února podílel na celkovém
počtu očkovaných v Česku 10,5
tisíci z celkových 266 tisíců
očkovaných, tedy asi 3,9 %.
Vzhledem k tomu, že počet
obyvatel Kraje Vysočina tvoří
asi 5 % obyvatel celé republiky, je vidět, že z hlediska dodávek vakcín je Kraj Vysočina
stále mírně podhodnocen.
Podhodnocení bylo způsobeno

direktivním rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví, které
zejména zpočátku rozhodlo
o přednostním dodání vakcín
do fakultních nemocnic.
Situace se i díky razantnímu postupu našeho hejtmana
Vítězslava Schreka postupně
zlepšuje (v lednu to bylo podstatně horší). Cílem je dosáhnout pro náš kraj 5% podílu na
celkovém počtu očkovaných
v Česku.
Snažím se rovnoměrnost
postupu očkování v České republice připomínkovat
a sledovat, a pokud to bude
možné, budu pravidelně o postupu očkování na Vysočině ve
srovnání s Českou republikou
informovat.

přispěla i politika vlády, která
neuváženě podlehla tlaku veřejnosti, sociálních médií a na
začátku září příliš dlouho váhala s návratem restriktivních
opatření.
Co má ale vláda dělat?
Když šlápne na brzdu v ekonomice, tak opozice vládu
osočí z toho, že zničí spoustu

podnikatelů. Když se ekonomika rozběhne, má ČT
24 obrovské obavy z toho,
že „jsme nejhorší na světě“.
Když v sousedním Německu,
Rakousku a třeba Itálii nové
případy vystřelí nahoru, televize cudně mlčí. Inu, není
nad média a jejich objektivitu
a jejich pohled na svět.

Lidská paměť je krátká
Zdeněk Faltus (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

Lidská paměť
je krátká a navíc to vypadá, že
si pamatujeme
hlavně to hezké, na to méně
hezké se zapomíná, anebo

se nepříjemné detaily nějak
vytrácejí.
Vzpomínám si na hezkou
akci v Praze na Karlově mostě,
kterou někdo nazval „Rozloučení s koronavirem“. Účastnilo se jí asi 2 000 lidí, kteří
seděli vedle sebe, samozřejmě bez roušek, a veselili se,
pili a vůbec dobrou vůli spolu

měli. Stoly se prohýbaly a celebrity se fotily.
Mezi nimi i představitelé
opozice, například Dominik
Feri, hrdina mladé generace, Markéta Pekarová Adamová, Miroslava Němcová
a další. Všichni přítomní měli
zřejmě dojem, že s virem Covid je amen. Jistě, chybí jim

medicínské, potažmo epidemiologické vzdělání, ale člověk by skoro čekal, že by jim
neměl chybět zdravý rozum.
Když virus udeřil s netušenou silou, už jsme si tuhle
hezkou akci tak nějak nepřipomínali. V zájmu objektivity
je třeba napsat, že k návratu
vysokého počtu nakažených
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Fake news aneb důvěřuj, ale prověřuj
Fake news neboli smyšlené,
úmyslně zmanipulované zprávy, které se šíří jako „seriózní“
zpravodajství, jsou novodobým
fenoménem. Autory těchto
zpráv většinou motivuje možnost finančního zisku, ovlivnění
veřejného mínění, zisk politických hlasů nebo jen radost ze
strachu druhých. V dnešní době,
kdy se svět potýká s pandemií
Covid-19, se s těmito zprávami
setkáváme velmi často, ať už se
jedná o smyšlené zprávy o nemoci samotné, nebo o aktuálně
probíhající očkování.
Jak tyto zprávy odhalit? Je
důležité zaměřit se na tón zprávy.
Fake news se v nás snaží vyvolat
emoce, především ty záporné.

Tyto zprávy, většinou bulvárního charakteru, jsou často bez
podpisu autora, ale s šokujícími
nadpisy a informacemi. Dezinformační zprávy se nejčastěji šíří

přes sociální sítě, řetězové maily,
přebírají je mezi sebou jednotlivé dezinformační weby. Proto je
důležité držet se hesla „Důvěřuj,
ale prověřuj!“ Pokud vás nějaká

zpráva zaujme, a zejména chcete-li se o ni podělit s ostatními,
pátrejte po zdrojích a jejich důvěryhodnosti. I v případě dezinformací spojených s pandemií
Covid-19 platí, že byste informace měli hledat nebo ověřovat na
renomovaných zdravotnických
webech.
A jak proti fake news bojovat? Nesdílejte je, nešiřte je
ani nepřeposílejte odkazy dále
a hlavně jim nevěřte. Více informací o problematice dezinformací a fake news naleznete na
webu www.KPBI.cz, kde jsou
k tomuto tématu dostupné jak
e-learningové lekce, tak krátká
videa.


LUCIE ČASAROVÁ

Horáckou galerii povede žena
Do ředitelského křesla Horácké galerie v Novém Městě
na Moravě usedne 1. března
Věra Staňková. Ve funkci nahradí Josefa Chalupu, dlouholetého ředitele organizace,
který odchází do důchodu.
Věra Staňková se o místo
ucházela spolu s dalšími šesti
vážnými zájemci, žije v Novém
Městě na Moravě, vystudovala
Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze se specializací na televizní a filmovou
tvorbu. Pracovala pro ministerstvo zahraničních věcí,
Český rozhlas a Českou televizi
Brno a další státní i soukromé
subjekty.
„Mým cílem je, aby Horácká
galerie byla živoucím místem,
ve kterém se návštěvníci budou cítit dobře, které budou
opakovaně vyhledávat pro jeho

uměleckou kvalitu, otevřenost,
přátelskou i tvůrčí atmosféru,“
uvedla Věra Staňková.
„Chtěl bych poděkovat odcházejícímu řediteli Josefu
Chalupovi a zastupující ředitelce Petře Mrkosové za dosavadní spolupráci. A nové paní ředitelce popřát hodně úspěchů
v nové funkci. Rádi využijeme
její bohaté marketingové zkušenosti a také její ochotu realizovat nové a originální projekty,“ uvedl radní Kraje Vysočina
pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Roman Fabeš (STAN+SNK ED).


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Hlasujte v anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku 2020
Celý březen můžete na webu
Kraje Vysočina hlasovat v anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku
2020. Zatímco v případě první
ankety můžete podpořit zajímavou kulturní akci nebo příkladnou obnovu památky, v rámci
Skutku roku 2020 budete rozhodovat o pořadí nominovaných
skutků fyzických osob ve čtyřech
oblastech: Sociálně-zdravotní,
Poradenství, Osvěta a vzdělávání, Volný čas dětí a mládeže a Životní prostředí a zemědělství.
Cena Skutek roku je výrazem poděkování všem, kteří
v roce 2020 vykonali v našem
kraji něco mimořádného nad
rámec svých povinností i bez
ohledu na svůj osobní
prospěch. „Právě občanská angažovanost,
dobrovolnictví a ochota věnovat svůj čas ve
prospěch druhých byly
v loňském roce často
skloňovanými hodnotami, které
touto anketou pomůžeme zviditelnit a ocenit,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

pro oblast regionálního rozvoje
Hana Hajnová (Piráti).
Hlasovat v anketě Skutek
roku na www.kr-vysocina.cz/
pocinroku může kdokoli, a to
vždy pouze jedním hlasem v každé z uvedených oblastí. Nominované projekty právnických
osob bude hodnotit odborná
porota, která zasedne v průběhu
měsíce března.

ANKETNÍ LÍSTEK

ANKETNÍ LÍSTEK
1. kategorie | Kulturní aktivity roku 2020
Název akce, pro kterou hlasujete:

1. kategorie | Kulturní aktivity roku 2020
Název akce, pro kterou hlasujete:

2. kategorie | Péče o kulturní dědictví v roce 2020
Název akce, pro kterou hlasujete:

2. kategorie | Péče o kulturní dědictví v roce 2020
Název akce, pro kterou hlasujete:

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

Jméno, příjmení a telefon odesílatele:

Vyberte Počin roku 2020
v anketě Zlatá jeřabina

O Cenu Kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2020 můžete hlasovat ve dvou kategoriích ankety. „První kategorie
představuje kulturní aktivity,
a to včetně těch, které proběhly kvůli Covid-19 pouze v online
podobě v prostředí
internetu, a ve druhé
kategorii můžete volit příklady vhodné
péče o kulturní dědictví,“
připomíná radní Kraje Vysočina za oblast kultury a památkové péče Roman Fabeš

Souhlasím se zpracováním osobních
údajů pro účely ankety Zlatá jeřabina 2020
(STAN+SNK ED). Kompletní
seznam a popis jednotlivých
vybraných počinů najdete na
webu www.kr-vysocina.cz/
pocinroku. Ocenění a finanční dar získají v obou kategoriích
tři počiny s nejvyšším počtem
hlasů.


Souhlasím se zpracováním osobních
údajů pro účely ankety Zlatá jeřabina 2020

Jak hlasovat? V termínu od 1. do 31. března 2021
■ elektronicky na www.kr-vysocina.cz/pocinroku (hlas je nutné potvrdit přes e-mail)
■ prostřednictvím originálního anketního lístku zaslaného na adresu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „POČIN ROKU“
Pravidla
■ každý může zaslat pouze jeden hlas pro jednu akci v každé kategorii
■ více informací naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/pocinroku

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

KŘÍŽOVKA O CENY
Panenská příroda nedaleko Žďáru nad Sázavou nabízí krásná místa k procházkám i zajímavou naučnou stezku. Nedaleko nejvyššího vrcholu Žďárských
vrchů, Devíti skal (836,3 m), se nachází o něco menší kopec, (znění v tajence). Jedná se o jedno z nejcennějších a nejstarších chráněných území v Kraji Vysočina. Na vrcholu zmiňované hory byl zřízen jeden z bodů základní trigonometrické sítě ČR, který slouží pro měření nadmořských výšek, přesného tvaru země a pohybů zemské kůry. Tipy na další výlety najdete na www.fajnvylety.cz.

RECEPT

Hranolky z červené řepy
Jednou z únorových
sezónních potravin je
červená řepa. Je bohatá
na vitamíny B1, B2, B9
a E a na minerály, jako
je draslík, vápník, železo, hořčík nebo křemík.
Každý ji známe nakládanou a zavařenou, ale co
ji připravit ještě chutněji
tak, že ani nebudete vědět, že jste spořádali několik set gramů?

Suroviny



FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ tři větší červené řepy
◾ čtyři lžíce olivového oleje
◾ sůl, pepř
◾ lžičku uzené papriky na dochucení

Tajenku křížovky zasílejte do 18. 3. 2021 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.
Vylosovaní výherci: M. Peřinová, Ždírec nad Doubravou, M. Lenártová, Pelhřimov, V. Vondrejs, Humpolec

Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících
s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

Nejprve řepu oloupeme a cca 30 minut vaříme v osolené vodě.
Jakmile změkne, nakrájíme ji na hranolky, přendáme do uzavíratelné mísy, přilijeme olej, osolíme, opepříme a dochutíme uzenou
paprikou. Následně mísu uzavřeme a vše řádně promísíme. Hranolky vyskládáme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme při
180 °C asi 35 minut. Záleží také na tom, zda chcete mít hranolky
měkké nebo křupavější. Pokud si chcete ušetřit práci a čas, můžete
si koupit už předvařenou řepu. A dobrá zpráva na závěr. Červená
řepa pomáhá snižovat cholesterol v krvi, podporuje činnost jater
a má také blahodárný vliv na naši pokožku, vlasy a nehty. Dobrou
chuť a pevné zdraví!


MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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80 let pevného závazku:
MANN+HUMMEL slaví kulaté výročí
Při příležitosti svého výročí se
jako skupina MANN+HUMMEL
hrdě ohlížíme zpět na dlouhou
historii plnou úspěchů, na cestu
k získání pozice světového
odborníka na filtraci, a zároveň
se díváme sebevědomě
a s důvěrou do budoucnosti.
Nahlédněte do světa
MANN+HUMMEL s námi.

Filtrace v počátcích:
odvážný krok vpřed
Když v roce 1941 zakladatelé Adolf Mann
a Dr. Erich Hummel položili základy
společnosti „Filterwerk Mann + Hummel“,
měli již za sebou oba úspěšnou kariéru.
Jeden byl učitelem matematiky a druhý právníkem a ve dvacátých letech
20. století byli oba zaměstnaní u tradičního výrobce textilu Bleyle v německém
Stuttgartu. Ve čtyřicátých letech se
nadšení podnikatelé společně rozhodli
pro odvážný krok – vstoupili do světa
výroby filtrů, aby tak ochránili pracovní
místa svých zaměstnanců. V roce 1941
převzali od společnosti Mahle ve Stuttgartu výrobu olejových a vzduchových
filtrů, a tak položili základy pro zrod
MANN+HUMMEL, který známe dnes. Oba
zakladatelé se vyznačovali zaměřením na
výzkumné a testovací činnosti, se kterými
začali bezprostředně po převzetí podniku. V roce 1942 v německých novinách „Der Herold“ Adolf Mann prozíravě
předpověděl, že produkty filtrace budou

80 let
jedničkou
v oblasti filtrace

mít v budoucnosti uplatnění v době válek
i v období míru.
O 80 let později: MANN+HUMMEL
cílevědomě plní svoji vizi
„být jedničkou v oblasti filtrace“
Výrok Adolfa Manna se stal pravdou.
V roce 2019, téměř osm desetiletí od
svého založení, oznámila společnost
z pozice celosvětového odborníka v oblasti filtrace nejvyšší příjmy z prodeje
ve své historii, a to ve výši 4,2 miliardy
Eur. Těchto skvělých výsledků dosáhla
navzdory stále náročnějším podmínkám,
které s sebou mimo jiné přinášejí změny
v oblasti mobility, zvyšující se povědomí
o životním prostředí a klimatu, digitalizace i změny na poli globální politiky.
„V průběhu 20 let strávených v naší
společnosti jsem se důvěrně seznámil se
všemi oblastmi MANN+HUMMEL.
Největší dojem na mě však dělají lidé,
kteří i za náročných okolností pracují každý den s velkým nasazením pro
dosažení našich společných cílů,“ vyjádřil
Kurk Wilks, prezident a generální ředitel
skupiny MANN+HUMMEL.

V současné době MANN+HUMMEL také
pomáhá snížit šíření koronaviru s využitím své filtrační technologie, a to díky
vývoji antivirových čističek vzduchu. Tato
zařízení filtrují virové částice SARS-CoV-2,
chřipky i běžného nachlazení, a jsou
účinná také v boji s volnými alergeny ve
vzduchu. „Filtraci vnímáme jako klíčovou
technologii, která může trvale a rozhodujícím způsobem přispět k čistší mobilitě,
čistší vodě a vzduchu. Primárním cílem je
pro nás zajistit budoucí udržitelnost společnosti a zároveň rozšířit naše postavení
na trhu filtrace“, vysvětlil směřování společnosti předseda dozorčí rady Thomas
Fischer. V minulých letech společnost také
dokončila hned několik akvizicí – například převzetí kanadské společnosti pro
filtraci vzduchu Hardy Filtration (2019),
převzetí části společnosti Seccua Holding
AG (2019) specializující na vývoj a výrobu
ultrafiltračních systémů pro úpravu pitné
vody, či společnosti Helsa Functional
Coating v loňském roce, jejímž prostřednictvím bylo portfolio výrobků rozšířeno
o oblast molekulární filtrace a elastomeru
a technologie aktivního uhlíku pro speciální průmyslové využití. Díky těmto krokům
společnost i nadále rozšiřuje své zkušenosti a odbornost na celosvětovém trhu.
MANN+HUMMEL
v České republice
V České republice působí skupina
MANN+HUMMEL více než 25 let a zastupují ji zde hned tři pobočky, z nichž dvě
sídlí v Nové Vsi na Třebíčsku a další pak
v Uherském Brodě.
Výrobní závod MANN+HUMMEL (CZ), který sídlí právě v Nové Vsi, je ve svém oboru
největším českým výrobcem a dodavatelem filtrační techniky pro prvovýrobu
i trh s náhradními díly v automobilovém
a strojírenském průmyslu. Pro veřejnost je
pak nejznámější vlastní produktová značka MANN-FILTER. Za svůj úspěch získal
výrobní závod již poněkolikáté v řadě titul
Podnik roku. V současné době společnost
očekává příchod nových projektů, které
rozšíří výrobu především v oblasti kapalinové filtrace. I z toho důvodu nyní plánuje
rozšířit řady kmenových zaměstnanců

především na pozicích Operátor výroby,
ale hledá také specialisty do oddělení
navazujících na výrobní procesy.
Centrum sdílených služeb
MANN+HUMMEL Service poskytuje
z kanceláří v Nové Vsi a v Brně služby
v rámci skupiny MANN+HUMMEL po
celém světě. Portfolio služeb, zahrnující
oblasti od účetnictví a financí či výzkum
a vývoj až po řízení lidských zdrojů, nyní
patří k jedněm z nejrozšířenějších v sektoru sdílených služeb ve střední Evropě.
Do svých řad hledá především specialisty
se znalostí jazyků, aktuálně například do
oblasti IT či Výzkumu a vývoje.
Díky přístupu a péči o zaměstnance
získal MANN+HUMMEL v České republice
ocenění jako Společnost přátelská rodině
či Sodexo Zaměstnavatel roku. Zaměstnancům nabízí široké spektrum benefitů
jako jsou zajímavé finanční ohodnocení,
příspěvek na zdraví, dotované stravování,
6 týdnů dovolené, Cafeteria, sportovní
i kulturní akce a mnoho dalších.
V MANN+HUMMEL dbáme na společenskou odpovědnost, která je součástí naší
dlouhodobé strategie, díky čemuž jsme
byli několikrát oceněni Cenou hejtmana
kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Mezi naše partnery, kterých si
velmi ceníme, patří neziskové organizace
i místní obce, podporujeme vzdělávání,
zdraví i sport a kulturu v regionu.
Zajímají vás další informace ze světa
MANN+HUMMEL nebo naše pracovní
příležitosti?
Více informací naleznete na webu a na
Facebooku MANN+HUMMEL Česká republika.
www.mann-hummel.cz

Uzávěrka příštího čísla je 18. března 2021 a distribuce plánovaná od 29. března 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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Plánované oslavy musely být kvůli pandemii koronaviru odloženy. Místo toho
budou probíhat individuální a částečně
virtuální akce pro zaměstnance v pobočkách po celém světě, a to včetně těch
českých.

Oddělujeme
užitečné
od škodlivého
– pro čistší
mobilitu, čistší
vzduch a čistší
vodu

RV2100247/02

Společnost MANN+HUMMEL, světová
jednička v oblasti filtrace, v roce 2021 slaví své 80. narozeniny. Od svého založení
v roce 1941 se rodinná společnost stala
předním odborníkem ve filtraci, který
zaměstnává přibližně 22 000 lidí ve více
než 80 pobočkách po celém světě. „Za
náš trvalý úspěch vděčíme především
spolehlivosti, udržitelnosti a stálosti rodinného podniku. Jako předseda dozorčí rady a vnuk jednoho ze zakladatelů,
pana Adolfa Manna, jsem i já velmi hrdý,
že mohu pokračovat v odkazu, který on
a Dr. Erich Hummel v roce 1941 započali
společně s oddanými zaměstnanci,“ pronesl Thomas Fischer, předseda dozorčí
rady skupiny MANN+HUMMEL.
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MATURITNÍ OBORY
Informační technologie
18-20-M/01

Obchodník

Nástupní prémie
až 30 000 Kč!

66-41-L/01

UČEBNÍ OBORY

Nabíráme do kmene!
Nástup ihned!

Reprodukční grafik
34-53-H/01

BOSCH DIESEL hledá

Kuchař - číšník
65-51-H/01

nové kolegy pro jihlavský závod na pozice:

Mechanik digitálních sítí
26-59-H/01

Obsluha CNC strojů
mzda až 37 000 Kč hrubého

Prodavač
66-51-H/01

měsíčně po zkušební době v závislosti na směnném modelu

Kontakt:

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

www.stredniskola.com
info@stredniskola.com
+420 775 154 160

Uzávěrka příštího čísla je 18. března 2021 a distribuce plánovaná od 29. března 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

RV2001808/01

pracovní poměr přímo u společnosti Bosch na dobu určitou

RV2100253/01
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Sledujte Rodináře
Špičkoví rodinní lektoři budou od února vystupovat každý
čtvrtek od 16:00 hodin v živých
vysíláních Rodinářů Kraje Vysočina. Nový projekt vznikl pro
širokou veřejnost, především
pro rodiny s dětmi, a je koncipovaný online, aby mohl pravidelně probíhat i přes koronavirová opatření. Každý Rodinář
nabídne prostor pro dotazy
i živou diskuzi s lektorem. „Devadesátiminutové Rodináře se
zaměří hlavně na to, aby rodiny

a vztahy v nich dobře fungovaly a jejich členové dokázali
co nejlépe překonat konflikty
a nepříjemnosti, které rodinný život a výchova dětí běžně
přináší,“ popsal zamýšlený cíl
Rodinářů radní pro oblast sociálních věcí Jan Tourek (KDU-ČSL). Na webových stránkách
www.kr-vysocina.cz v části
Rodinný a sociální portál najdete odkazy pro online připojení na Rodináře.


Název Rodináře

Lektor

25. února

Hranice a limity ve vztazích

Mgr. Pavel Rataj

4. března

Školáci v kyberprostoru

Jan Kršňák

11. března

Partnerská krize a rozpady vztahů

Mgr. Pavel Rataj

18. března

Digitální puberta

Jan Kršňák

Olympiáda dětí a mládeže
se přesouvá na rok 2022
olympijského výboru zodpovědný za Olympiádu dětí a mládeže.
Už nyní je ale jasné, že na
letní olympiádě bude poprvé
zařazen šerm. Známé je i logo
a maskot – orel držící českou
vlajku. Olympijská vesnice
vznikne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v areálu jejích
kolejí v centru města a nedaleká Pevnost poznání se přemění
na Olympijský dům.
Na Olympiádě dětí a mládeže poměřují síly nejlepší mladí sportovci z každého kraje
a v minulosti unikátní atmosféru zažila řada dnes úspěšných
sportovců, jako jsou například
snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká nebo rychlostní
kanoista Josef Dostál.


EVA FRUHWIRTOVÁ

V tuhé zimě potřebují ptáci
přikrmovat
Mrazivé počasí, které dorazilo v únoru na Vysočinu, prožívají nejhůře dravci a sovy.
Těm jde často o život. Pod silnou vrstvou sněhu si nejsou
schopni ulovit žádnou potravu.
V záchranné stanici Pavlov evidují už několikátý příjem vyhladovělého dravce. Dravé ptáky
lze na vhodných místech, kde
se vyskytují, krmit čerstvými
zbytky masa, vnitřnostmi apod.
V těchto případech je však nutné dbát na dodržení hygienických a veterinárních předpisů.
Oblíbenou pomocí je přikrmování malých zimujících
ptáků na krmítkách. Rádi si
pochutnají na slunečnicových
semínkách, vhodné jsou také
lněná semínka, mák, ořechy,
někteří ptáci ocení i ovesné
vločky, proso nebo pšenici.

Přikrmování ptáků by se mělo
omezit pouze na zimní měsíce.
Ptákům můžete jinak významně ublížit. S napěchovanými
krmítky totiž ztrácí schopnost
se o sebe postarat. U řeky na
kousek rohlíku čekají hejna
kachen a další vodní ptáci. Neustálé krmení pečivem ovšem
není to pravé, co jim můžete
poskytnout. Ptáci z toho mívají
zažívací potíže a z příliš tvrdých
kusů chleba i poraněný hltan.
„Pokud chcete těmto ptákům
skutečně pomoci, přineste
jim třeba vařené brambory,
strouhanou zeleninu, salát,
obilí, rozmražený hrášek nebo
kukuřici, případně granule
pro vrubozobé ptáky,“ přidal
radu ředitel záchranné stanice
v Pavlově Zbyšek Karafiát.


Zasněžené radosti dětí i dospělých

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Termín

Třísetčlenná sportovní výprava mladých sportovců z Vysočiny ve věku 12–16 let, která
trénovala na letošní Olympiádu
dětí a mládeže, se této sportovní události kvůli epidemické situaci dočká až příští rok. Letní
olympiáda v Olomouckém kraji
se posouvá o rok na červen 2022
a zimní olympiáda v Královéhradeckém kraji se uskuteční
až v lednu 2023. Do Olomouce
se mělo sjet na čtyři tisíce mladých sportovců a trenérů z celé
České republiky. „Je důležité,
aby se sportovci mohli na olympiádu kvalifikovat v normálních podmínkách. Budeme se
všemi národními svazy řešit
úpravu propozic i z hlediska
věkových kategorií,“ sdělil Filip
Šuman, místopředseda Českého

EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Doba je náročná, ale počasí na pandemii nehledí. Únor byl na Vysočině bílý a sníh udělal velkou radost dětem. Ty vyrazily bruslit, sáňkovat
nebo třeba stavět sněhuláky. Přitom originalitě se meze nekladly. Někteří sněhuláci měli přes nos roušku, jiní klasickou mrkev, další třeba
sladké lízátko.

◾ Dospělí zase uvítali procházky zasněženou přírodou. Sněhová nadílka
potěšila také sportovce, kteří několik předchozích zim oprašovali běžky
téměř marně. V některých městech dokonce vznikly umělé okruhy, například v Jihlavě na louce na Heulose nebo v Havlíčkově Brodě u sportoviště
FOTO: 2X ALEŠ MOTEJL PRO VYSOČINA TOURISM, P. O.
v ulici Plovárenská. 

◾ Oblíbeným cílem procházek, především s dětmi, je krmení kachen,
labutí i jiného ptactva. Ptáci na řekách vyhlíží jakoukoliv svačinku,
a pokud zaznamenají pohyb na okraji řeky nebo rybníka, velkou rychlostí míří ke břehu, aby získali co nejvíce do zobáku. Oblíbená jsou i krmítka, jen je potřeba život na nich sledovat, může se objevit tzv. krmítFOTO: ARCHIV STANICE PAVLOV
ková nemoc – trichomonóza. 

◾ Letošní zima představila nový trend – otužování. Lidé se noří do ledových rybníků nebo řek a na vlastní kůži zakouší, jak blahodárný vliv má
otužování na jejich zdraví. Otužování ale není jen trend současné doby,
spousta otužilců provozuje zimní koupání pravidelně třeba i několik let.
Mezi otužilce z Havlíčkova Brodu patří také Magda Řehořová. 


FOTO: MICHAL MAŠEK

REACT-EU: Vysočina chce získat miliony do zdravotnictví
Evropská unie připravila
plán na podporu členských států, které se vypořádávají s následky pandemie Covid-19. Jedním z nástrojů je REACT-EU,
který v České republice posílí
stávající Integrovaný regionální
operační program 2014–2020
o částku 21,47 miliard korun
s předpokladem navýšení až na
27 miliard. Vysočina chce dosáhnout na co největší objem
peněz.
„Za vedení kraje chceme využít příležitost na maximum.
Proto jsme zmapovali potřeby
krajských nemocnic a zdravotnické záchranné služby a vytipovali klíčové projekty, které bychom realizovali i bez podpory
evropských prostředků. Nicméně toto je jedinečná příležitost
získat další zdroje financování,“
uvedla k přípravám náměstkyně
hejtmana zodpovědná za oblast
regionálního rozvoje Hana Hajnová (Piráti).

◾ Zdravotnické přístroje jsou velmi nákladné. Například nová magnetická rezonance, kterou pořídila jihlavská nemocnice v závěru roku
FOTO: NEMOCNICE JIHLAVA
2019, vyšla na zhruba 37 milionů korun. 

Krajští radní začátkem února schválili 19 projektových
záměrů krajských nemocnic
a zdravotnické záchranné služby. Deset projektů nemocnic
cílí na rozvoj a modernizaci
přístrojového vybavení a další
čtyři zahrnují výstavby nebo
rekonstrukce budov. Krajští

záchranáři připravili čtyři projekty na rozvoj techniky, vybavení a informačních systémů
a také chtějí vybudovat novou
výjezdovou základnu.

Háček je v rychlé přípravě

REACT-EU představuje jedinečnou příležitost, která však

v sobě ukrývá několik komplikací. Konkrétní výzvy IROP
ještě nejsou vypsané, a proto nejsou známé ani všechny podmínky k úspěšnému
získání financí. Přitom nejde
o jedinou potíž. „Všechny
projekty musí být realizovány v poměrně krátké době,
a to nejpozději do konce roku
2023, což může být problematické v případě rozsáhlejších
stavebních akcí,“ upozornila
na závěr Hana Hajnová s tím,
že na kraji dbají na perfektní připravenost projektů tak,
aby se šance získat prostředky
zvýšily na maximum.
Výzvy REACT-EU v oblasti
zdravotnictví, integrovaného
záchranného systému, ale také
sociální infrastruktury by podle posledních informací měly
být vyhlášeny letos v březnu se
zahájením příjmu žádostí od
dubna.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Kraj Vysočina vás zve na webináře – RODINÁŘE
◾ Granule pro kočky nebo speciální pro vrubozobé ptáky můžete kouFOTO: STANICE PAVLOV
pit v obchodech. 

25. února, 16.00–17.30 hod., Hranice a limity ve vztazích, lektor Mgr. Pavel Rataj
4. března, 16.00–17.30 hod., Školáci v kyberprostoru, lektor Jan Kršňák
11. března, 16.00–17.30 hod., Partnerská krize a rozpady vztahů, lektor Mgr. Pavel Rataj
18. března, 16.00–17.30 hod., Digitální puberta, lektor Jan Kršňák
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