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Začátkem března otevřel 
Kraj Vysočina ve spolupráci 
s Hasičským záchranným 
sborem a Policií České 
republiky Krajské asistenční 
centrum pomoci Ukrajině 
(KACPU) v Jihlavě. Během tří 
týdnů nepřetržitého provozu 
zde vyhledalo pomoc přes 
šest tisíc lidí prchajících 
z Ruskem napadené Ukrajiny. 

EDITORIAL

Poslední týdny nám ukázaly, 
jak nejisté jsou věci, které jsme 
do té doby považovali za samo-
zřejmost. Možnost natankovat 
do nádrže automobilu benzín, 
zatopit si plynem, rozsvítit svět-
lo. I proto považuji za důležité 
posilování energetické soběstač-
nosti naší republiky.

Vláda na začátku března po-
věřila našeho ministra průmyslu 
Jozefa Síkelu (STAN) zahájením 
kroků vedoucích k výstavbě 
nového bloku v Dukovanech, 
investice významné nejen pro 
Vysočinu, ale pro celé Česko. 
A přestože je jádro stabilním 
zdrojem elektrické energie, 
jedním dechem dodávám, že 
musíme za samozřejmé pova-
žovat i maximální využívání 
obnovitelných zdrojů energie. Ať 
už se jedná o slunce, vodu, vítr, 
dřevo, nebo jinou biomasu.

Jedná se totiž o zdroje, které 
nejsou závislé na libovůli cizích 
dodavatelů a jejichž využívá-
ním můžeme alespoň zpomalit 
probíhající klimatickou změnu. 
S tou souvisí i nutná změna na-
šeho uvažování a hlavně konání 
v přírodě a krajině. V posledních 
letech se Vysočina změnila k ne-
poznání kvůli velkým těžbám 
lesních porostů v důsledku 
kůrovcové kalamity a lesníci 
před sebou teď mají nelehký 
úkol obnovit lesy tak, aby byly 
připravené na nové klimatické 
podmínky, ale aby současně 
sloužily nám i budoucím gene-
racím jako zdroj obnovitelné 
suroviny, dřeva. Kraj Vysočina je 
připraven jim v tom pomoci.

Dovolte mi popřát nám všem, 
abychom společně všechny 
problémy dokázali vyřešit a my 
i naši potomci měli zdravou 
Vysočinu.

Pavel Hájek (STAN+SNK ED)
radní Kraje Vysočina pro oblast 
životního prostředí a zemědělství 
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Krajské asistenční centrum pomoci 
Ukrajině navštívil premiér Petr Fiala

Premiér Petr Fiala absolvoval prohlídku centra v doprovodu hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka, ře-
ditele krajských hasičů Jiřího Němce a krajského policejního ředitele Miloše Trojánka. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

„Na jednom místě si vyřídí víza 
strpění, dostanou zde občerstvení, 
informace a také pomoc od Úřadu 
práce, zaměstnanci VZP je přihlásí 
ke zdravotnímu pojištění. S orga-
nizací pomáhají hasiči, policisté, 
studenti, zaměstnanci krajského 
úřadu a také neziskové organiza-
ce,“ popsal hejtman Kraje Vysoči-
na Vítězslav Schrek (ODS+STO). 
Nechybí zde ani zdravotní pomoc, 
kterou poskytuje Český červený 
kříž. Na místě jsou k dispozici 
tlumočníci. Pro děti je v jihlav-
ském centru připravena hernička 

a zázemí zde najdou i kojící 
maminky. 

Pořadová čísla nahradil  
elektronický rezervační systém 

Běženci se musí do třiceti dnů na 
území České republiky zaregistrovat 

k pobytu. První nápor zvládli v Jih-
lavě za pomoci přidělení pořado-
vého čísla, které je provedlo celým 
procesem. Krajští informatici tento 
systém postupně nahrazují elekt-
ronickým. „Ukrajinci budou moci 
využít elektronické objednávání 

do centra včetně volby termínu 
i času. Připravujeme aplikaci, která 
umožní rezervaci prostřednictvím 
vzdáleného počítače nebo přímo na 
místě u informačního kiosku nebo 
za pomoci asistentů,“ přiblížil ředi-
tel Hasičského záchranného sboru 
Kraje Vysočina Jiří Němec. 

Ubytování poskytnou bývalé  
domovy sociálních služeb

Drtivá většina Ukrajinců po 
zaregistrování v KACPU v prvních 
čtrnácti dnech odjela na vlastní 
předem domluvená místa k ubyto-
vání. „Těm, kteří nemají zajištěné 
ubytování a budou je potřebovat, 
poskytneme lůžka v Domově Háj 
v Ledči nad Sázavou a také v budo-
vě domova pro seniory v Humpol-
ci,“ potvrdil hejtman Kraje Vyso-
čina Vítězslav Schrek (ODS+STO) 
a dodal, že v případě potřeby mají 
krajští hasiči vytipované sportovní 
haly, které by posloužily pro nouzo-
vé ubytování válečných uprchlíků 
až na dobu třiceti dnů. 
� POKRAČOVÁNÍ�NA�STRANĚ�2

Přehled všech otevřených sportovišť na www.vysocinavpohybu.cz

více než padesát otevřených sportovišť po celé Vysočině

široká nabídka sportovních aktivit pro všechny generace

pestrý doprovodný program

možnost vyzkoušet si nové sporty a aktivity

příležitost udělat něco pro své zdraví

VYSOČINA V POHYBU

týden sportu zdarma
25. dubna až 1. května 2022 

VIDEO NA WEBU
novinykrajevysocina.cz

www.fondvysociny.cz

NOVÉ DOTAČNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

OKRES JIHLAVA
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Dvoulůžkové pokoje se sociálním zázemím v domově pro mládež Střední průmyslové školy Třebíč procházejí generální opravou. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Středoškoláci považují učitele  
za odborníky, chybí jim atraktivita

Přes 6 300 žáků a téměř čtrnáct 
set učitelů se zúčastnilo dotazníko-
vého šetření, které bylo zaměřeno 
na kvalitu výuky a klimatu ve střed-
ních školách v Kraji Vysočina. Vý-
sledky mohou napovědět ředitelům 
a školám samotným, jak pracovat 
se žáky, aby se cítili lépe, a tím tak 
dosahovali větších úspěchů.

Hlavním zjištěním bylo to, že 
neexistují výrazné rozdíly mezi re-
giony. Pro žáky 9. tříd je klíčová pro 
výběr školy hlavně dojezdová vzdá-
lenost. „Z hlediska kvality výuky žáci 
nejméně zpochybňovali odbornost 
učitelů či připravenost na výuku. 
Chyběly jim aktivizující prvky 
a inspirativnost samotná. Prostory 
hodnotí jako silnou stránku, ale 
chybí jim místa, kde mohou trávit 
volný čas, třeba o přestávkách nebo 

v rámci volnočasových aktivit,“ sdě-
lil radní pro oblast školství, mládeže 
a sportu Jan Břížďala (Piráti). 

Lepší prostředí, více jedniček
Volnočasové aktivity se ukázaly 

jako docela klíčové při ovlivňování 
spokojenosti žáků a celkové spo-
kojenosti se školou. Středoškolská 
zařízení, která mají tuto nabídku 
rozsáhlejší, dosahovala u žáků pod-
statně větších úspěchů. Prostor pro 
zlepšení se podle ankety pak nabízí 
u školských poradenských zařízení.

„Toto šetření vnímáme jako 
podporu škol, protože jejich ředitelé 
dostanou řadu odpovědí ohledně 
toho, jak se jejich učitelé a žáci cítí. 
V této souvislosti mě napadá pojem 
wellbeing, který je širší než klima 
nebo dobrá atmosféra. Čím silnější 

je sounáležitost, tím lepší jsou vý-
sledky žáků,“ poznamenala Jarosla-
va Rybová, ředitelka České školní 
inspekce za Kraj Vysočina. 

Dotazníkového šetření se na kon-
ci ledna zúčastnilo všech 40 škol, 
které zřizuje Kraj Vysočina, a ještě 
24 dalších soukromých zařízení. 
Výsledky pomohou pracovníkům 
kraje při vzniku strategických doku-
mentů, ať už se bude jednat o záměr 
vzdělávání a rozvoj vzdělávací sou-
stavy. Všichni ředitelé dostali také 
individuální report, ve kterém vidí 
umístění své školy oproti anonymi-
zovaným výsledkům spokojenosti 
žáků a učitelů. 

„Cílem nebylo školy porovnávat, 
ale monitorovat trendy a identifi-
kovat výzvy, které můžeme řešit,“ 
dodal Jan Bříždala (Piráti). � PAVLA�PETRŮ

Vysokorychlostní trať bude podle studie efektivní
Z Prahy do Brna za šedesát mi-

nut. Plány vysokorychlostní tratě, 
která propojí celou republiku, po-
stoupily do další fáze. Letos Cent-
rální komise ministerstva dopravy 
schválila studii proveditelnosti. 
Část trasy přes Vysočinu začnou 
pracovníci stavět v roce 2029.

Schválená trať počítá s napo-
jením do Jihlavy a s propojkou 
na konvenční trať u Velké Bíteše. 
„Správa železnic aktuálně připra-
vuje žádost o aktualizaci zásad 
územního rozvoje kraje. Při jejím 
pořizování bude i další projedná-
vání s veřejností a jinými dotče-
nými subjekty,“ sdělil předseda 
Výboru pro rozvoj strategických 
projektů Kraje Vysočina Martin 

Hyský (ČSSD). Aktuálně jsou 
také vyhlášené dvě nadlimitní 
veřejné zakázky na zpracova-
tele dokumentace pro územní 

Domov mládeže jedné z největ-
ších středních škol na Vysočině, 
třebíčské průmyslovky, obsadili na 
několik měsíců stavební dělníci. 
Studentské bydlení totiž prochá-
zí generální opravou. „Stavaři se 
pustili nejprve do východní části 
budovy. První etapa bude komplet-
ně hotová do poloviny ledna roku 
2023. Následně začnou začátkem 

� Sklad humanitární pomoci

Každé úterý a čtvrtek mezi 
15. a 17. hodinou je možné do  
areálu Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny na Kosovské ulici 
v Jihlavě dovézt konkrétně poptá-
vaný materiál. „Ten bude primárně 
sloužit ukrajinským uprchlíkům, 
kteří hledají bezpečí v České re-
publice. Sklad je připraven převzít 
humanitární pomoc od občanů i od 
firem. Přesný seznam poptávané-
ho materiálu zveřejňuje ČČK na 
internetových stránkách ukrajina.
kr-vysocina.cz pod záložkou Sklad 
humanitární pomoci. Na stejném 
místě jsou další užitečné informace 
pro dárce,“ přiblížil radní Kraje 
Vysočina pro oblast sociálních věcí 
Jan Tourek (KDU-ČSL). Aktuálně ↗ ukrajina.kr-vysocina.cz

DOKONČENÍ�ZE�STRANY�1

Cizinecká policie řeší  
i speciální případy

Podle ředitele Krajského ředitel-
ství Policie kraje Vysočina Miloše 
Trojánka asistenční centrum 
a cizinecká policie řeší i speciál-
ní případy. Služby vysočinského 

Studenty v Třebíči  
čeká lepší domov mládeže

příštího roku opravy druhé části 
domova mládeže. Celkovou sumu 
za tuto východní část jsme vyčíslili 
na padesát milionů korun,“ potvrdil 
radní Kraje Vysočina pro oblast ma-
jetku Karel Janoušek (ODS+STO). 
Kompletní rekonstrukcí projdou 
vnitřní prostory a kvůli umístění 
vzduchotechniky s rekuperací se 
stavební práce týkají i střešního 

pláště. Krajští radní schválili pro-
jekt i na druhou část oprav. Podle 
předběžných odhadů bude finančně 
náročnější, počítá s novým výtahem 
a opravou schodiště. Podle Karla 
Janouška bude opravená budova 
energeticky úspornější a poskyt-
ne lepší komfort pro ubytované 
studenty. 

� EVA�FRUHWIRTOVÁ

Krajské asistenční centrum pomoci 
Ukrajině navštívil Petr Fiala

centra vyhledali dva ukrajinští ne-
zletilí chlapci, do Čech přicestovali 
bez rodičů. Otec musel narukovat 
a matka zůstala na Ukrajině, aby 
se postarala o své staré rodiče. 
Chlapci jsou nyní v péči dětského 
domova. 
� EVA�FRUHWIRTOVÁ

rozhodnutí dvou částí tratě, a to 
z Poříčan do Světlé nad Sázavou 
a z Velké Bíteše do Brna. 

� PAVLA�PETRŮ

v regionu chybí matrace, přikrývky 
a polštáře, spacáky, deky, ručníky 
a utěrky. Vše nejlépe balené jednot-
livě v průhledných igelitech. Balení 
je zásadní pro rychlou manipulaci 
a zabránění poškození darovaného 
materiálu. Sklad přijímá i kuchyň-
ské nádobí, ideálně umístěné v uza-
vřených krabicích (hrnky, talíře, 
příbory, hrnce, pánve, jednorázové 
nádobí i příbory), drobné spotřebiče 
ideálně s potvrzením záruky (tous-
tovače, varné konvice, vysoušeče 
vlasů, plotýnkové vařiče, vysavače, 
atd.), dětské pleny, přebalovací 
podložky, vlhčené ubrousky.

� JITKA�SVATOŠOVÁ

�  Zaměstnání  
 uprchlíků

Uprchlíci z Ukrajiny mohou 
v ČR pracovat i bez pracovního 
povolení. Pokud mají vyřízené ví-
zum ke strpění (vydává pracoviště 
KACPU), mohou být zaměstnáni 
ve firmách na jakékoli vhodné 
pozici, není třeba se hlásit na úřa-
dech práce. Úřad práce však může 
pomoci práci najít.

�  Humanitární  
 dávka

Uprchlíci s vízem ke strpění 
(získají ho registrací v KACPU) 
mohou žádat o novou humani-
tární dávku pět tisíc korun. O ni 
lze požádat na příslušném úřadě 
práce, a to i elektronicky (elektro-
nický systém by měl být spuštěn 
do konce března). Dávku bude 
možné v případě potřeby pobírat 
ještě dalších pět měsíců, bude o ni 
ale nutné pravidelně žádat.

↗www.uradprace.cz

�  Nabídky  
 ubytování

Nabídky ubytování pro válečné 
uprchlíky z Ukrajiny od fyzických 
osob i majitelů ubytovacích zařízení 
(vč. obcí a měst) na území Kraje 
Vysočina přijímá KACPU pro Kraj 
Vysočina prostřednictvím e-mailo-
vé adresy: ukrajina@kr-vysocina.
cz. V mailu prosím uveďte charak-
ter ubytování, možnost nabídky 
stravování /bez stravování, délku 
možnosti využití nemovitosti/ 
zařízení pro účely ubytování uprch-
líků, kapacitu ubytování a mobilní 
spojení na kontaktní osobu.

Všem, kteří pomáhají zajistit 
ubytování pro válečné uprchlíky, 
i touto cestou velice děkujeme.

�  Co je  
 KACPU

KACPU – Krajské asistenční cen-
trum pomoci Ukrajině se v případě 
Kraje Vysočina nachází v Jihlavě, 
Tolstého 15. Pracoviště zajišťuje na 
jednom místě registraci ukrajin-
ských občanů u cizinecké policie, 
vyřízení speciálního dlouhodobého 
víza, vyřízení zdravotního pojištění, 
služby úřadu práce a dozor inspek-
torátu práce. Kompletní agendu je 
možné v případě plynulého odbavo-
vání vyřídit do půl hodiny.

↗ukrajina.kr-vysocina.cz
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Zvláštní příloha měsíčníku Kraj Vysočina

Hospodaření populárně
duben 2022

ÚVODNÍ SLOVO

Jak budeme hospodařit v letošním roce?
Miroslav Houška (KDU-ČSL)
náměstek hejtmana Kraje Vysočina  
pro ekonomiku, dopravu  
a silniční hospodářství

V loňském roce jsem na závěr 
svého úvodníku v příloze Hospo-
daření populárně položil pod-
mínku, že hospodařit budeme 
nejenom díky objemu peněz, které 
máme k dispozici, ale především 
díky dovednostem a zkušenos-
tem. Odhadovat rizika, s nimiž 
se můžeme během roku potkat, 
není úplně snadné. Propojit vše 
dohromady a namířit je správným 
směrem vyžaduje značnou míru 
odvahy a prozíravosti. Přál jsem 
si tehdy, aby nám nic, co vede ke 
správnému cíli, nechybělo.

Hodně z toho se vloni podařilo
Vypíchnout mohu například 

tyto následující body:
 ▪ investice do majetku přes 

1,1, mld. Kč

 ▪ investice do silnic 1,7 mld. Kč 
 ▪ výsledky příspěvkových 

organizací se podařilo udržet 
v „příznivých číslech“

Co dál?
Rozpočet pro rok 2022, schvále-

ný zastupitelstvem Kraje Vysočina 
v prosinci loňského roku, je pro 
nás základním nástrojem řízení 
hospodaření kraje. Ale vlastně 
odráží všechny činnosti kraje. 
Promítá se do něj to, z čeho a jak 
budeme svoje činnosti financovat, 
i to, na které priority a strategická 
rozhodnutí budeme výdaje směřo-
vat. V tuto chvíli víme, jaké máme 
k dispozici finanční zdroje a také 
víme, že nebudeme mít okamžitě 
k dispozici 2,4 mld. korun, které 
jsou v tuto chvíli „zamrzlé“ ve 
Sberbank CZ. 

Do 24. února si nikdo neuměl 
představit, že Rusko udělá tak bez-
precedentní a neomluvitelný krok 
a rozpoutá v Evropě válku. Taková 

situace se nedá dost dobře předví-
dat, stejně tak všechna rizika, která 
jsou s tím spojená. Navíc v tu chvíli 
do hry vstupuje strach a nejistota 
lidí a na to se už nejde připravit vů-
bec. Musíme se teď s touto situací 

vypořádat. Prioritou však pro nás 
zůstává udržet plynulý chod kraje 
a jeho institucí a pokračovat v za-
hájených rozvojových projektech 
tak, abychom maximálně využili 
vlastní krajské i evropské zdroje. 

Peníze půjdou do škol, na dopravu a evropské projekty
V letošním roce bude Kraj Vyso-

čina hospodařit s rozpočtem téměř 
16 miliard korun. Je to historicky 
nejvyšší rozpočet kraje, při jehož 
sestavování bylo důležité nastavit 
budoucí daňové příjmy reálně, ale 
zároveň dát prostor i novým pro-
jektům. Výdaje na celkem 19 kapi-
tol schválili krajští zastupitelé na 
konci roku 2021.

Nejobjemnější je kapitola škol-
ská, která počítá s velkým trans-
ferem peněz na mzdy. V dopravě 
půjde nejvíce finančních prostřed-
ků do silniční infrastruktury, kde 
bude investováno cca 1,7 mld. 

korun. Finančním zdrojem budou 
krajské peníze, evropské nebo 
státní dotace. 

Na dopravní obslužnost lin-
kovými autobusy bude vynalo-
ženo 625 milionů korun a vlaky 
487 milionů. Dále počítá rozpočet 
s provozními prostředky 600 mil. 
korun třeba pro Krajskou správu 
a údržbu silnic Vysočiny. 

„Naším cílem bylo vytvořit 
ambiciózní rozpočet, kde mají 
svůj prostor důležité investice ve 
školství, zdravotnictví i silničním 
hospodářství, zajištění veřejné do-
pravy, podpora sportu a mládeže, 

Vysočina v číslech  
aneb zajímavosti 
z našeho kraje

Kraj Vysočina má rozlohu 
6 796 km² a díky nejnovějším 
poznatkům ze sčítání v roce 2021 
je jisté, že počet obyvatel klesl 
pod půl milionu. Aktuálně má 
Vysočina 497 517 obyvatel, jejichž 
průměrný věk je 43,4 let. Podíl 
obyvatel s cizím státním občan-
stvím je 2,1 procenta a podíl oby-
vatel s vysokoškolským vzděláním 
je 14,1 procenta. 

V kraji je 147 tisíc domů a prů-
měrná mzda za celý rok 2021 
činila 35 073 korun. 

Víte, že...? 

 ▪ Průměrný plný starobní důchod 
vyplácený ke konci roku 2021 
činil 15 195 Kč.
 ▪ V kraji se loni v hromadných 
ubytovacích zařízeních 
ubytovalo přes 450 tisíc hostů, 
což představuje meziroční 
nárůst o 13,6 %.
 ▪ Na konci roku 2021 dosáhl podíl 
nezaměstnaných osob v Kraji 
Vysočina 2,99 %, když ještě 
ke konci listopadu 2021 činil 
2,60 %. Proti roku 2020 bylo 
zaznamenáno snížení podílu 
o 0,32 bodu.
 ▪ Vysočina má 864 kilometrů 
dlouhou síť turistických stezek 
pro jezdce na koni.
 ▪ V roce 2021 bylo na Vysočině 
sečteno přes 28 tisíc kusů srnčí 
zvěře, přes 3 500 tisíce kusů 
černé zvěře, téměř 600 kusů 
jelení zvěře, přes 2 300 kusů 
daňčí zvěře a přes 6 500 kusů 
lišky obecné.
 ▪ ◾ Z hlediska srážek patřil rok 
2021 v Kraji Vysočina spíše 
k mírně podprůměrným 
a srážkový deficit oproti 
dlouhodobému normálu dosáhl 
25 mm. Průměrná teplota na 
území Kraje Vysočina v roce 
2021 dosáhla 7,7 °C.
 ▪ Za dva roky fungování 
38 operátorů pomáhalo 
s dotazy k pandemii Covid-19. 
Pod hlavičkou Kraje Vysočina 
a ve spolupráci s Krajskou 
hygienickou stanicí kraje 
Vysočina vyřídili 230 tisíc 
hovorů a odpověděli na 
desetitisíce e-mailů.
 ▪ Od roku 2014 na Společnou 
vstupenku, díky které lze za 
výhodnou cenu navštěvovat 
krajská muzea i galerie, zavítalo 
do krajských organizací 
36 103 návštěvníků.
 ▪ Potravinová banka Vysočina 
sídlící v Ledči nad Sázavou je 
sedmým rokem podporována 
Krajem Vysočina. Loni rozdala 
více než 9,5 tisíci osobám 
v nouzi a více než padesátce 
spolupracujících organizací 
téměř 376 tun potravin.
 ▪ Celková sklizeň obilovin na 
Vysočině v roce 2021 ve výši 
750 tisíc tun byla čtvrtá nejvyšší 
v rámci ČR.
 ▪ V loňském roce bylo v Kraji 
Vysočina poraženo celkem 
50 189 kusů skotu, což je 
o 1 617 kusů méně než v roce 
2020.
� PAVLA�PETRŮ

podpora vědy a výzkumu prostřed-
nictvím Vysoké školy polytechnic-
ké Jihlava i dotační politika,“ sdělil 
náměstek hejtmana Kraje Vysoči-
na pro oblast ekonomiky Miroslav 
Houška.

Kraj počítá s penězi 
na sucho i územní plánování

To, že největší část koláče nad 
článkem představuje kapitola škol-
ská, není překvapením. 

Vyšší rozpočet na výdajové 
stránce vykazuje letos především 
kapitola Zemědělství, což souvi-
sí se zákonnou povinností kraje 

pořídit a zveřejnit nejpozději 
do konce ledna 2023 Plán pro 
zvládání sucha a stavu nedostatku 
vody pro území Kraje Vysočina. 
Výrazně navýšena je také kapitola 
Územní plánování, což souvisí se 
změnou Zásad územního rozvoje 
kvůli vedení vysokorychlostní 
tratě. Na úrovni 165 procent před-
chozího rozpočtu je také kapitola 
Dotační politika. Prostřednictvím 
Fondu Vysočiny bude v roce 2022 
administrováno 37 rozvojových 
programů v celkovém objemu 
330 milionů korun.
� PAVLA�PETRŮ

Název grafu

zemědělství školství, mládeže a sportu kultura zdravotnictví životní prostředí

územní plánování doprava sociální věci požární ochrana a IZS zastupitelstvo kraje

krajský úřad regionální rozvoj nemovitý majetek informatika analýzy a podpora řízení

ostatní finanční operace rezerva a rozvoj kraje evropské projekty dotační politika

zemědělství (5,8 mil. Kč)

dotační politika (330 mil. Kč)

školství, mládež a sport (8 598,4 mil. Kč)

evropské projekty (1 641,9 mil. Kč)

regionální rozvoj (20,3 mil. Kč)

analýzy a podpora řízení (22 mil. Kč)

požární ochrana a IZS (19,7 mil. Kč)

životní prostředí (14,7 mil. Kč)

rezerva a rozvoj kraje (250 mil. Kč)

krajský úřad (411,9 mil. Kč)

informatika (52,9 mil. Kč)

sociální věci (153,9 mil. Kč)

zdravotnictví (446,2 mil. Kč)

ostatní finanční operace (64,1 mil. Kč)

zastupitelstvo kraje (65,4 mil. Kč)

územní plánování (2,7 mil. Kč)

nemovitý majetek (1 577,4 mil. Kč)

doprava (2 062,4 mil. Kč)

kultura (196,3 mil. Kč)

Výdaje krajského rozpočtu na rok 2022
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Hrdinný boj Ukrajinců
„Ukrajinští muži bojují o svoji zemi a za celou Evro-

pu proti Putinově armádě. Je naší povinností postarat 
se během jejich boje o jejich ženy a děti.“

I tato věta zazněla v Poslanecké sněmovně při 
projednávání zákonů, které by měly pomoci zajistit 
prchajícím před válkou lékařskou péči, ubytování, 
vzdělávání apod. Všichni však víme, že velká část 
z tohoto úkolu solidární pomoci zůstává přímo na 
občanech, obcích a krajích. Jsem velmi hrdý na naše 
občany a chci velmi poděkovat za veškerou pomoc, 
která je na všech možných úrovních a ze všech 

možných míst ukrajinským uprchlíkům u nás v Česku 
a na Vysočině poskytována. Považuji za úžasné, 
jaké pomoci jsme bez ohledu na vlastní problémy 
a potřeby schopni.

Putinova válka přináší tisíce zmařených životů, 
totální devastaci území Ukrajiny, milióny uprchlíků, 
hospodářský rozvrat s dopady na celý svět a s tím 
spojené další sociální, zdravotní, environmentální 
a politické dopady. Putinova válka přináší také opa-
kované velké a drahé poučení, že totalitní mocnosti 
a naivní hospodářská či jiná závislost na těchto 
mocnostech jsou jedním z největších nebezpečí 
pro svobodný a demokratický svět.

Hrdinný boj Ukrajinců nám dává čas se vzpa-
matovat, spojit, připravit a přidat. Hrdinný boj 
Ukrajinců za vlast a za Evropu je jasnou výzvou pro 
naši podporu ukrajinských vojáků a pomoc jejich 
matkám, manželkám a dětem. 

Hrdinný boj Ukrajinců je také příležitostí pro 
nás pro všechny, abychom si opět připomněli, že 
svoboda a demokracie nejsou samozřejmost a že 
nejsou zadarmo.

NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘIPRAVOVANÉ SILNIČNÍ STAVBY 
Stránka určená pro zastupitele Kraje Vysočina, kde jednotliví autoři vyjadřují svoje názory a po-
stoje, které se nemusí shodovat se stanoviskem redakce. Autoři odpovídají za pravdivost, věcnou 
správnost a původnost sdělení. Příspěvky jsou zveřejňovány podle pravidel schválených Redakční 
radou novin Kraje Vysočina.

II/405 Zašovice – obchvat, délka 2,07 km
II/405 Brtnice – obchvat, délka 3,8 km
II/152 Slavětice – obchvat, délka 3,194 km
II/405 Okříšky – křižovatka s I/23, délka 6,5 km

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

Pomocná ruka by měla  
být samozřejmostí

Doba je velmi těžká a teď více než kdy dříve je 
potřeba podávat pomocnou ruku, ideálně obě dvě. 
S ohledem na situaci na Ukrajině bychom si měli 
uvědomit, co je opravdu důležité, neřešit mali-
chernosti a táhnout za jeden provaz. Také proto 
se s kolegy z hnutí snažíme být ve sněmovně pro-
spěšní, což se promítá v naší snaze snížit lidem ceny 
energií a pohonných hmot a dále v pozměňovacích 
návrzích ke státnímu rozpočtu pro rok 2022.

Profesionálním hasičům, kteří nám v covidové 
době několikrát vytrhli trn z paty, spolu s kolegy 
navrhuji o 600 milionů korun navýšit investi-
ce, které by měly jít na nákup 46 cisternových 
automobilových stříkaček a na obnovu výškové 
techniky. Dále se zasazujeme o to, aby se dotace 
do oblasti sportu navýšily o více než jednu miliar-
du korun, abychom po koronavirové době vrátili 
děti a mládež ke sportu a organizacím pomohli 
s vysokými náklady na energie.

Nezapomínáme na obnovu lesů po kůrovcové 
kalamitě, která Vysočinu velmi zasáhla. Navrhuje-
me výdaj zvýšit alespoň o 30 milionů. Kolegové, 
se kterými plně souhlasím, chtějí zvýšit Novou 
zelenou úsporám o 350 milionů korun a o 4,4 mi-
liardy posílit kapitolu Zajištění obrany ČR silami 
Armády ČR. Další prostředky by měly jít do rozvoje 
venkova (miliarda korun) a také trváme na navý-
šení Státního fondu dopravní infrastruktury. Do 
regionů na opravy krajských silnic by mělo jít šest 
miliard korun.

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec
a zastupitel Kraje Vysočina

Přidaná hodnota Veřejné  
dopravy Vysočiny

V posledních měsících mě potěšil stále rostoucí 
zájem cestujících v krajských linkových autobusech 
o přestupy do třebíčské MHD. Cestující v rámci 
jízdenky VDV mají totiž možnost více než rok tuto 
jízdenku použít i ve zdejší MHD. Jsem velmi rád, že 
vedení města Třebíč vidí tento produkt jako smys-
luplný a má zájem i nadále spolupracovat. Jednání 
probíhají také s kolegy z krajského města Jihlava, kde 

bychom tento benefit také rádi realizovali, a těší mě, 
že zájem je oboustranný. Z hlediska technologického 
nastavení jsme před cílem a budeme tak moci tento 
produkt cestující veřejnosti brzy představit a v řádu 
několika měsíců jej pro cestující do krajského 
města ve spolupráci s Jihlavou spustit. Další dobrou 
zprávou jsou i finišující práce na zavedení možnosti 
plateb jízdenek platební kartou ve všech vozidlech 
zapojených do VDV a zavádění moderních odbavo-
vacích zařízení, která mimo jiné umožní vydat jeden 
jízdní doklad cestujícímu jedoucímu do sousedního 
kraje. Daným krokem dojde ke značnému rozšíření 
tarifu VDV, a to i v rámci mezikrajské dopravy. Před 
nedávnem rada kraje schválila zahájení veřejné 
zakázky na projekt Elektronického odbavování 
cestujících, díky kterému budeme schopni cestují-
cím nabídnout finančně zvýhodněné předplatné 
(7,30 a 90denní) atd. I těmito kroky chceme přispět 
ke konkurenceschopnosti veřejné dopravy oproti 
dopravě individuální.

Martin Hyský
(ČSSD)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

Konec 2. republiky, začátek protektorátu
To je březen roku 1939. Březen je měsíc, kdy 

jsme si letos již po 83. připomínali obsazení 
Československa německou armádou. V té době 
byly Čechy bez boje od předchozího podzimu 
okleštěny o pohraničí a jednalo se o období 
2. republiky trvající pouhých 166 dní. Naše zem 
trpěla rozdrobením své celistvosti a Hitlerovi 
nestačila malá pohraniční města a jejich průmysl. 
Chtěl Brno, Prahu, Plzeň a pokud možno také bez 

boje a nepoškozené. Velký zájem měl o výzbroj 
československé armády, která patřila k nejlepším 
v Evropě. 15. březen 1939 byl dnem, kdy mělo 
Československo Německu v čele s Hitlerem pod-
lehnout. Sníh, vítr, závěje a náledí ztěžovaly po-
stup německé armády. Nakonec však bylo počasí 
pokořeno. Někde také pomáhali čeští Němci a již 
kolem půlnoci na 15. března obsazovali důležité 
budovy v Praze, Brně, Olomouci a také v našem 
krajském městě Jihlavě. Kolona Hitlera dorazila 
na Pražský hrad 15. března po 19. hodině. Esesáci 
vystřídali hradní stráž, v noci začalo zatýkání 
politicky nepohodlných a hned 16. března ráno 
vydal Hitler výnos o protektorátu Čechy a Morava. 
Češi se stali občany protektorátu. U nás tak začala 
2. světová válka, která ovlivňovala svět a svírala 
Evropu nekonečných 6 let. Končí březen 2022 
a v čase, kdy umírají poslední pamětníci váleč-
ných hrůz 2. světové války, je 3. světová válka tak 
neskutečně blízko.... 

Karel Dvořák
(KSČM)
zastupitel  
Kraje Vysočina 

V nouzi  
poznáš přítele

Letošní 24. únor už navždy zůstane černým 
dnem v dějinách Evropy. Jeho ráno mi vrátilo 
vzpomínky na rok 1968, kdy sovětští okupanti 
zabili mého dědečka. 

Obrovský šok vzápětí vystřídala vlna soli-
darity. Vysočina již čtrnáct let spolupracuje se 
Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Za ty roky vznikla 
řada strategických partnerství i osobních přátel-
ství. Těžké osudy válkou postižených přátel nám 
rozhodně nejsou lhostejné. Ve středu 2. března 

zahájilo provoz Krajské asistenční centrum po-
moci Ukrajině, které nabízí kompletní servis pro 
ukrajinské uprchlíky. V současné době jsou ob-
rovským problémem Zakarpatí výpadky dodávek 
elektrické energie způsobené obsazením největší 
ukrajinské elektrárny. Delegace z Vysočiny proto 
přivezla do Užhorodu 15 elektrocentrál, které po-
mohou tuto situaci řešit. Do pomoci se zapojila 
řada charitativních organizací i obcí s pořádáním 
humanitárních sbírek, pomáhají také jednotlivci 
s nabídkou dopravy, ubytování nebo zajištěním 
práce. Vysočina je plná skvělých lidí!

Samozřejmě, nic není jen černobílé. I nyní se 
ozývá řada křiklounů, kteří šíří xenofobní nálady 
a zpochybňují válečné útrapy uprchlíků. Většinou 
se domáhají zajišťování a dodržování nejrůzněj-
ších lidských práv a svobod, hlavně však svých 
vlastních. A co takhle základní lidské povinnosti? 
Neměla by k nim patřit solidarita a ochota pomá-
hat lidem v nouzi, kterým jde opravdu o život? 
Kéž by součástí našeho štěstí byla také snaha 
o šťastný život přátel. 

Marie Dudíková 
(KDU-ČSL)
zastupitelka  
Kraje Vysočina 

„Dva metry“, které pomohou  
úžasné krajině Vysočiny

Každé jaro či každý podzim při pohledu do 
naší krajiny trpím. Pohled do čerstvě zoraných 
lánů totiž znovu ukazuje, jak moc si někteří 
„zemědělci“ naší krajiny váží. Jak opět, ve jménu 
„dotací na metr“, ukusují výměru z remízků, alejí 
či mezí u silnic a cest. Často se jejich obří stroje 
jen s velkou námahou vyhnou božím mukám, 
umístěným u okraje pole. Honbou za korunkami 
svou činností ohrožují a nenahraditelně poškozují 

nejen kouzelný a historický ráz naší krajiny. Ničí 
také rostlinnou a živočišnou pestrost, ale přede-
vším urychlují půdní erozi a splach svrchní orniční 
vrstvy. To je především u nás, na kopcovité Vysoči-
ně, zásadní problém. Tvorba výživné ornice přitom 
trvá desetiletí a její nahrazení zvýšenými dávkami 
hnojiv samozřejmě není správnou a dlouhodobě 
udržitelnou cestou. 

A jak z toho ven? Dva metry! Nechat ladem 
alespoň dva metry vedle polní cesty, na hranici 
lesa, vedle stromů v aleji, vedle remízku, podél 
stromořadí. Dva metry, kde zářez radlice ne-
poškodí kořeny přilehlé zeleně, dva metry pro 
úkryt drobných živočichů, dva metry pro rostliny. 
Musíme motivovat zemědělce z Vysočiny, aby se 
přidali. Na druhé straně pak důsledně kontrolovat 
a pokutovat ty, kteří si krajiny neváží. Podpořme 
také obce v obnově původních cest a alejí. A svou 
vahou tlačme na dotační orgány tak, aby se nadále 
nevyplácelo zorat vše, co jde. Vysočina má jedineč-
nou krajinu, proto prosím, uchovejme si ji.

Zdeněk Navrátil
(STAN + SNK ED)
zastupitel  
Kraje Vysočina

Nutnost zahraniční spolupráce
V konfrontaci s barbarským útokem putinov-

ského Ruska na svobodnou Ukrajinu získává nový 
rozměr také dlouholeté partnerství Vysočiny 
se Zakarpatskou Ukrajinou. Děkuji všem dár-
cům a dobrovolníkům, kteří zmírňují následky 
humanitární katastrofy na Ukrajině a pomáhají 
také uprchlíkům u nás. Poděkování patří i vedení 
Kraje Vysočina a úřadu za rychlou a efektivní 
pomoc. Prosím občany i organizace, aby i nadále 

podporovali Ukrajinu a válečné uprchlíky. Dlouho-
dobá spolupráce se Zakarpatskou Ukrajinou pro-
bíhá v mnoha oblastech s důrazem na společné 
projekty ve školství, zdravotnictví, sociální oblasti 
a podporu výuky českého jazyka. Zakarpatí však 
není jediným partnerským regionem. Dalším part-
nerem je Nitranský kraj, s nímž spolupracujeme 
ve vzdělávání a kultuře a výhodou je zde i jazy-
ková blízkost. Geograficky nejbližším a historicky 
prvním partnerem je Dolní Rakousko, s kterým 
spolupracujeme ve třinácti pracovních skupi-
nách. Úspěšná je např. letní Mladá univerzita pro 
děti. Kooperace probíhá i při čerpání evropských 
fondů INTERREG a v rámci Evropského regionu 
Dunaj Vltava. Spolupracujeme i s francouzským 
regionem Grand Est, kde se zaměřujeme na výuku 
francouzštiny, studium ve Francii a výměnné 
rezidence umělců. Letos během českého předsed-
nictví v EU vzroste i význam nestálého zastoupení 
kraje v Bruselu.

Jiří Wiche
(Piráti)
zastupitel  
Kraje Vysočina

ČEZ zahájil tendr na nové Dukovany
Dne 17. března 2022 za účasti ministrů, 

premiéra Petra Fialy a hejtmana Kraje Vyso-
čina Vítězslava Schreka vyhlásila společnost 
Elektrárna Dukovany II zahájení tendru na 
výstavbu nového jaderného zdroje v Duko-
vanech. Americký Westinghouse, francouz-
ská EdF a jihokorejská společnost KHNP 
mají nyní dvacet měsíců na zpracování 
nabídky. Poté nabídky posoudí ČEZ a ná-
sledně hodnotící zprávu předloží ke schvále-
ní státu. Úspěšný uchazeč by měl být znám 
v roce 2024. Zahájení zkušebního provozu 
nového bloku v Dukovanech je plánováno 
na rok 2036. Krajské zastupitelstvo opako-
vaně potvrdilo podporu výstavbě. „Největší 
novodobá stavba České republiky vyroste 
na Vysočině. Zásadní bude účast českých 
vědců a odborníků na samotném projektu 
a zapojení domácích firem do procesu vý-
stavby. Ze stavby nového jaderného zdroje 
bude profitovat i region – bude generovat 
dlouhodobou pracovní nabídku, je přísli-
bem sociálních jistot nejen pro lidi v širším 
okolí elektrárny, předpokládá modernizaci 
regionální dopravní infrastruktury,“ uvedl 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek 

(ODS+STO). Vedení kraje se účastní důle-
žitých jednání a spolupracuje na přípravě 
infrastruktury, jejíž rozvoj se s výstavbou 
nového bloku očekává. Aktuálně běží územ-
ní řízení, o které EDU II požádala stavební 
úřad v Třebíči v loňském roce. 
� EVA�FRUHWIRTOVÁ

Se spuštěním nového jaderného bloku se počítá v roce 2036. 
FOTO: JAKUB MERTL
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TŘI OTÁZKY PRO NOVOU ŘEDITELKU DOMÁCÍHO HOSPICE 
VYSOČINA HANU BRNICKOU

Život Hany Brnické je pro-
tknut pomocí lidem v obtížných 
situacích. Od roku 2015 pracuje 
v Domácím hospici Vysočina, od 
1. března nastoupila na pozici 
ředitelky. Zájem o služby hospice 
se každoročně zvyšuje. 

Změnil se pohled společnosti 
na umírání? Je smrt stále pro 
mnohé lidi tabu? 

Se smrtí jsme prostřednic-
tvím médií konfrontováni téměř 
neustále. Zejména v posledních 
dvou letech, kvůli covidu a aktuálně válce na Ukrajině, slyšíme o smrti 
v podstatě každodenně. Pokud má smrt veřejnou, anonymní a vzdále-
nou podobu, dokážeme o ní mluvit bez problémů. Smrt se stává tabu ve 
chvíli, kdy se dotýká našich blízkých nebo nás samotných. V momentě, 
kdy se smrt stává naší osobní událostí, je pro nás těžké o ní mluvit. Stej-
ně tak je pro nás těžké poskytnout podporu truchlícímu člověku. I když 
většina lidí někdy přemýšlí o tom, jak by chtěla strávit své poslední dny, 
už jen málokdo z nich své představy svěří někomu blízkému. Přestože 
80 procent z nás si přeje umřít v domácím prostředí, většině se to nepo-
daří a 70 procent lidí v České republice umírá v nemocničním prostře-
dí. Smrt většina lidí stále nevnímá jako přirozenou součást života. Na 
druhou stranu se domnívám, že pohled společnosti na umírání se sice 
pomalu, ale přesto mění. Dokládá to mimo jiné i každoročně se zvyšující 
počet lidí využívajících služeb mobilních hospiců.

Jaký je zájem o vaše služby a kdo se na vás obrací o pomoc?
Zájem o naše služby každoročně roste. Nejčastěji se na nás obrací 

blízcí nevyléčitelně nemocné osoby, kteří chtějí o svého blízkého pečo-
vat doma. Díky nepřetržité dostupnosti 
hospicového lékaře a zdravotní sestry 
je možné se v domácím prostředí starat 
i o symptomaticky náročné pacienty. 
Velká poptávka je i po našich odlehčova-
cích službách. Ty primárně poskytujeme 
lidem využívajícím službu domácí hos-
picové péče a v případě volných kapacit 
službu poskytujeme dalším zájemcům, 
kteří dlouhodobě doma pečují o vážně 
nemocnou osobu a potřebují mít čas 
také pro své potřeby. V rámci odborného 
sociálního poradenství poskytujeme psy-
chosociální pomoc jak nevyléčitelně nemocným lidem, kteří se potřebují 
vyrovnat s novou situací, tak pečujícím a truchlícím. Nově nabízíme 
tuto službu také rodičům při ztrátě miminka během těhotenství či při 
porodu. Nedílnou součástí našich služeb je půjčovna zdravotnických 
a kompenzačních pomůcek. 

Co vás v nové roli ředitelky aktuálně čeká a jaké jsou vaše 
plány?

Změna ředitelky nebyla jediná personální změna, která se právě 
v hospici udála. Na pozici vrchní sestry se vrátila kolegyně z rodičovské 
dovolené. Na moje původní místo projektové manažerky jsme museli 
najít novou pracovnici a lékařský tým rozšiřujeme o nového kolegu. 
Za nejdůležitější proto teď považuji to, abychom se všichni v nových 
pozicích dobře zorientovali, vzájemně se sladili a mohli tak táhnout za 
jeden provaz. V letošním roce bychom se také chtěli zaměřit na pro-
hloubení spolupráce se školami – jak se základními, tak se středními. 
S některými již spolupracujeme. Nejčastěji si nás zvou do svých hodin 
v době kolem Dušiček a nebo využívají naší nabídky přijít se podívat 
přímo k nám v rámci Dne otevřených dveří. Děti nás svou bezprostřed-
ností často dokáží překvapit, nebojí se ptát, nemají předsudky a jsou 
otevřené. Pokud chceme měnit pohled společnosti na umírání a smrt, 
děti z toho nelze vynechat.  EVA�FRUHWIRTOVÁ

Hana Brnická

Výměna kotlů teď pomůže 
i nízkopříjmovým rodinám

Ti, kteří mají doma kotel 
nižší než třetí emisní třídy, 
by měli zpozornět. Od 1. září 
se už nesmí používat kotle 
na pevná paliva 1. a 2. třídy. 

Na výměnu mohou využít dotaci 
z programu Nová zelená úsporám. 
Je to poslední šance získat peníze 
na nový ekologický zdroj tepla. Kdo 
má nižší příjmy, může dosáhnout 
díky krajské administraci na tako-
vou podporu, že dostane 95 procent 
výdajů.

O příspěvek může žádat každý 
vlastník nemovitosti

Pro lidi, kteří nespadají do 
nízkopříjmové skupiny, je určený 
program Nová zelená úsporám. Na 
nový kotel dostanou příspěvek ve 
výši až 50 procent výdajů. Prostřed-
ky je navíc možné čerpat zálohově. 
Zájemci nemusí čekat, ale mohou 
se rovnou zaregistrovat přes Státní 
fond životního prostředí.

„Výhodou je, že v jedné žádosti 
může prakticky kdokoliv požádat 
i o další podporu, například na 
zateplení domu, využití dešťové 
vody či pořízení solárních systémů. 
V kombinaci s kotlíkovou dotací 
mohou lidé získat bonus 75 tisíc ko-
run,“ sdělil krajský radní pro životní 

prostředí a zemědělství Pavel Hájek 
(STAN+SNK ED).

Dotaci lze využít na výměnu 
kotle na dřevo nebo uhlí nižší než 
3. třídy za kotel na biomasu, tepelné 
čerpadlo a plynový kondenzační 
kotel. K podání žádosti je potřeba 
doklad o kontrole technického stavu 
a provozu původního zdroje tepla. 
Dále žadatelé musí připojit foto sta-
rého kotle napojeného na otopnou 
soustavu a komínové těleso. Přihlá-
sit mohou už realizované výměny 
kotlů, které proběhly od ledna 2021 
a splňují podmínky programu.

Nižší příjmy = větší příspěvek
Krajský úřad Kraje Vysočina 

aktuálně připravuje žádost o po-
skytnutí dotace na projekt Kotlí-
kové dotace v Kraji Vysočina pro 
nízkopříjmové domácnosti. 

„Jakmile bude žádost kraje 
schválena ze strany ministerstva 
životního prostředí, vyhlásí Kraj 
Vysočina výzvu k podávání žádostí 
o dotaci pro obyvatele Vysočiny. 
Předběžný termín se předpokládá 
letos v červenci,“ sdělila náměst-
kyně hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast regionálního rozvoje Hana 
Hajnová (Piráti).

Kotlíkovou dotaci pro domácnos-
ti s nižším příjmem mohou využít 
ti, jejichž výše průměrného ročního 

čistého příjmu na člena domácnosti 
v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, 
což je 14 242 Kč na osobu a měsíc. 
Kromě dokladu o kontrole technic-
kého stavu a fotografie bude potřeba 
vyplnit žádost o podporu a doklad 
o splnění podmínky průměrného 
příjmu. Příjmy členů domácnosti 
jsou průměrovány a u nezletilých 
dětí a u studentů do 26 let se příjem 
počítá jako nulový. 

Bez dokazování příjmů mají na 
dotaci nárok automaticky: osoby 
se starobním nebo invalidním 
důchodem 3. stupně, nezletilí nebo 
studenti denního studia do 26 let, 
lidé pobírající dávky v hmotné nou-
zi či příspěvek na bydlení (až dva 
roky zpětně). 

Dotace bude těmto lidem posky-
tovaná ve výši 95 procent. Maximál-
ní limity budou 100 nebo 130 tisíc 
korun podle typu zdroje. Peníze lze 
čerpat i zpětně až k lednu 2021.

Kotlíkové dotace administroval 
Kraj Vysočina v letech 2014–2020. 
Celkem pomohly s výměnou 
8559 starých kotlů a kraj rozdělil 
mezi žadatele skoro 910 milionů 
korun. Naposled získalo peníze 
277 žadatelů, kteří požádali od října 
do prosince loňského roku. V rámci 
této dodatkové výzvy byla rozdělena 
částka skoro 30 milionů korun.

� PAVLA�PETRŮ

PRŮZKUM ZÁJMU O KOTLÍKOVÉ DOTACE V KRAJI VYSOČINA PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI

Na webových stránkách Kraje Vysočina visí formulář, do kterého se mohou hlásit zájemci o připravovaný program kot-
líkových dotací v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti. Informace z něj pomohou úředníkům zjistit, kolik bude 
potřeba získat peněz z Operačního programu Životního prostředí. 

Sociální práce jako nástroj pomoci uprchlíkům z Ukrajiny
Lidé prchající před válkou 

z Ukrajiny mohou od začátku 
března využívat pracoviště Kraj-
ského asistenčního centra pomoci 
v Jihlavě. Na jednom místě – v bu-
dově Tolstého 15 – vyřídí na pěti 
pracovištích vše, co je pro přebývání 
v Česku pro začátek potřeba. Záhy 
je ale čeká například otázka pra-
covního uplatnění, řešení povinné 
školní docházky u dětí či zdravot-
ních problémů. S tím vším a s řadou 
dalších záležitostí pomáhají sociální 
pracovníci v Kraji Vysočina.

Při odbavení v krajském asistenč-
ním centru získají lidé z Ukrajiny 
mnoho důležitých informací. Mo-
hou se v nich ale ztrácet a nepřidá 
jazyková bariéra. Nejen proto jsou 
v obcích po celé Vysočině k dispozici 
sociální pracovníci, kteří pomohou 
s otázkami typu, z čeho budou lidé 
prchající před válkou žít, jak se 
v Česku uplatní na trhu práce, kam 
budou chodit děti do školy nebo 

jak se naučí cizí jazyk. „Pracovníci 
pomohou s vyplněním dvojjazyč-
ných formulářů – žádosti o mimo-
řádnou okamžitou pomoc a žádosti 
o udělení dlouhodobého víza, budou 
nápomocni s určením priorit a dále 
třeba se zajištěním základních kurzů 
českého jazyka,“ vysvětluje Moni-
ka Beranová ze sociálního odboru 
Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Jeden příklad za všechny 
Přibyslav – Ve zhruba čtyř-

tisícovém městě působí mnoho 
společností, které zaměstnávají 
pracovníky původem z Ukrajiny, za 
kterými přijíždějí příbuzní – ma-
minky s dětmi, svobodné ženy nebo 
třeba babičky. Proto tady zareago-
vali téměř okamžitě a už od konce 
února pořádají humanitární sbírku 
oblečení, obuvi, ale i hraček, kočár-
ků nebo přikrývek a dalších užiteč-
ných věcí. Pomoc organizuje Český 
červený kříž, hasiči i zaměstnanci 

městského úřadu a pomáhají také 
dobrovolníci z řad skautů. Město vy-
tvořilo pracovní týmy pro jednotlivé 
oblasti. „Sociální pracovník zmapuje 
situaci cizinců, podpoří je a kontak-
tuje další spolupracující organizace 
nebo kolegy, kteří zajišťují napří-
klad předání balíčku s hygienickým 
zbožím a potravinami. Dále pomůže 
s vyřízením veškerých potřebných 
dokumentů, provede systémem 
zdravotní péče, sociálních dávek, 
zaměstnání nebo vzdělávání,“ 
vysvětluje sociální pracovnice Lenka 
Vaverková z Přibyslavi. 

Z města vypravují devítimístnou 
dodávku hasičů, aby společně na-
vštívili krajské asistenční centrum 
v Jihlavě a vyřídili zdravotní pojiš-
tění a dlouhodobé vízum. Zdravotní 
sestry se střídají na úřadě a pomá-
hají se zajištěním potřebných vyšet-
ření, v místních základních školách 
se už začleňují první žáci. „Začíná-
me společnou třídní ukrajinskou 

skupinou okolo 15 dětí. V MŠ pak 
máme tři předškoláky a na nástup 
čekají další děti,“ doplňuje Vaver-
ková s tím, že nezapomínají ani na 
ubytování. Ve městě vyhledávají 
prázdné domy i chalupy a upravují 
městské byty, další dočasné bydle-
ní nabízí fara, skautská základna, 
ale i kulturní dům. „Těší nás, když 
vidíme, že s námi spolupracují, při-
jímají pomoc s povděkem a aktivně 
se sami zapojují. Ženy by nyní rády 
co nejrychleji našly práci a stabili-
tu a časem se vrátily zpět domů,“ 
uzavírá Lenka Vaverková.

Tato zpráva vznikla v rámci 
projektu: „Aplikace inovativních 
postupů v rámci sociální ochrany 
a prevence v Kraji Vysočina“, reg. 
č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0
015546, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem.

ZDROJ: SFŽP ČR

Nové přístroje pro děti 
s poruchou zraku

Oční ortoptickou ambulanci 
v třebíčské nemocnici navštíví 
týdně přes dvacet dětí. Vybavení, na 
kterém děti doposud trénovaly svůj 
zrak, bylo v některých případech 
přibližně čtyřicet let staré. „Výmě-
na přístrojového vybavení už byla 
akutní. Nové přístroje budou sloužit 
k léčbě tupozrakosti dětí,“ informo-
vala ředitelka Nemocnice Třebíč 
Eva Tomášová. Tři nové přístroje 
už měsíc pomáhají malým pacien-
tům. Na cheiroskopu, který slouží 
ke zlepšení funkce binokulárního 
vidění, jedno oko sleduje obrázek 
a druhé papír a tužku. Současně se 
malý pacient snaží obrázek nakres-
lit. Další novinkou je přístroj, na 
kterém procvičují své vidění děti 
s amblyopií. Tato funkční vada 
zraku postihuje zpravidla jedno z očí 
a projevuje se snížením zrakové ost-
rosti. Cílem při cvičení je obkreslení 
obrázku na kovovém plátu. 

 EVA�FRUHWIRTOVÁ
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Protonová radioterapie – unikátní léčba rakoviny  
je českým pacientům dostupná již desátým rokem.

Pane primáři, jaký je princip a hlavní 
výhody protonové léčby?

Protonová léčba, jak již název napoví-
dá, funguje na základě protonů. Ty mají, 
na rozdíl od fotonů používaných při kon-
venčním ozařování, zcela jiné fyzikál-
ní vlastnosti. Díky těmto vlastnostem je 
možné protonový paprsek přesně zacílit 
přímo do nádoru a  významně tak snížit 
ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. 
Díky tomu se snižuje i riziko vzniku nežá-
doucích účinků léčby, a tím i dopad léčby 
na kvalitu života pacienta v jejím průběhu 
i po skončení.

Jaké diagnózy léčíte v Protonovém 
centru?

Dlouholeté zkušenosti, sdílené i s kole-
gy ze zahraničí, špičková technologie i naši 
renomovaní lékaři spolupracující s  fyziky, 
to vše nám umožňuje protonovou terapií 
léčit stále širší spektrum diagnóz. Úspěš-
ně tak léčíme nádory hlavy a krku, malig-
ní lymfomy, nádory plic, centrální nervové 
soustavy, vybrané nádory zažívacího trak-
tu, sarkomy. Zcela ojedinělých výsledků 
však Protonové centrum dosahuje v oblas-
ti léčby karcinomu prostaty u  mužů a  ra-
koviny prsu u žen. Mezi naše pacienty pa-
tří i děti.

Je protonová léčba hrazena zdravotní-
mi pojišťovnami?

Ano, Protonové centrum má smlouvu 
se všemi českými zdravotními pojišťovna-
mi, protonová léčba je tak hrazená a  do-
stupná všem pacientům z celé ČR.

Protonová léčba karcinomu prosta-
ty je rychlá, efektivní a bez vedlejších 
účinků?

V  léčbě rakoviny prostaty, kterou ka-
ždým rokem v  České republice onemoc-
ní až 7 000 mužů, dosahujeme celosvěto-
vě skutečně ojedinělých výsledků, a to jak 
v  úspěšnosti léčby – ta souvisí s  počtem 
zcela vyléčených pacientů a  se vznikem 
nežádoucích účinků po léčbě, tak i v délce 
trvání léčby. Při včasném záchytu onemoc-
nění dokážeme zcela vyléčit až 97 % mužů! 

Loni se nám podařilo publikovat vý-
sledky naší dlouholeté práce v prestižním 
odborném zahraničním časopise zaměře-
ném na radiační onkologii. Jde o výsledky 

Pražské Protonové centrum otevřelo své dveře prvním onkologickým 
pacientům již v roce 2012. Od té doby se jich zde léčilo více než 
8000 a klinika samotná se stala vysoce uznávanou v odborných kruzích 
nejen v ČR, ale i v zahraničí. V čem tedy tkví hlavní přednosti protonové 
léčby a pro které diagnózy se hodí? Na to odpovídá doc. MUDr. Jiří 
Kubeš, Ph.D., ředitel zdravotního úseku Protonového centra.

studie, jež probíhala po dobu 8 let, a z vý-
sledků studie jasně vyplývá, že se díky 
protonové terapii vyléčilo 97 % pacien-
tů s  karcinomem prostaty nízkého rizika 
a přes 90 % pacientů se středně rizikovým 
karcinomem prostaty. A  to vše v  poměr-
ně neobvykle krátké době léčby, která čí-
tala pouze 5 ozařovacích dnů. Protonová 
léčba má celkově na pacientův běžný ži-
vot minimální dopad: probíhá ambulant-
ně, takže umožňuje pacientům i v průbě-
hu léčby bez omezení pracovat, a je, oproti 
jiným léčebným metodám, poměrně šetr-
ná a s minimálními vedlejšími účinky. Těmi 
jsou nejčastěji inkontinence (porucha udr-
žení moči) a impotence, jejíž riziko je v pří-
padě operace velmi vysoké, přes 80  %. 
U  protonové léčby karcinomu prostaty 
časného stádia je toto riziko sníženo na 
méně než 1 %.

Protonová léčba rakoviny prsu má také 
vysokou úspěšnost vyléčení?

V  léčbě rakoviny prsu pomocí proto-
nové radioterapie patří české Protonové 

Co je dobré vědět
 ▪ Protonová léčba i všechna 

diagnostická vyšetření v 
Protonovém centru jsou hrazená 
ze zdravotního pojištění.

 ▪ Pacienti mohou Protonové 
centrum kontaktovat kdykoliv 
sami, a to i bez doporučení lékaře, 
telefonicky na čísle 222 999 000 
nebo e-mailem na pacient@ptc.
cz. Informaci o tom, zda je jejich 
diagnóza vhodná pro protonovou 
léčbu, pak dostanou do 24 hodin.

 ▪ Vstupní konzultaci mohou nyní 
pacienti absolvovat i z pohodlí 
svého domova, prostřednictvím 
takzvané virtuální ambulance. Tato 
služba je zdarma.

centrum mezi první centra, která tuto dia-
gnózu začala léčit. Právě naši lékaři a  fy-
zici totiž vyvinuli a  zdokonalili inovativní 
léčebné postupy, jejichž know-how pře-
dáváme i  zahraničním kolegům. Úspěš-
nost léčby karcinomu prsu je při včasném 
záchytu onemocnění téměř 90 %, proto je 
potřeba, aby pacienti měli možnost svůj 
život po léčbě žít bez omezení a zdravot-
ních komplikací.

Největší přínos má protonová radio-
terapie při levostranném postižení, kdy je 
potřeba chránit srdce, věnčité tepny a plí-
ce před nežádoucím ozářením. Právě pro-
tonový paprsek je totiž možné zacílit pří-
mo do nádoru. Pro maximální přesnost 
probíhá ozařování v  řízeném hlubokém 
nádechu. Tímto způsobem ozáření jsme 
schopni v horizontu 10 – 20 let po ukonče-
ní léčby předcházet komplikacím v podo-
bě akutního infarktu, ischemické choroby 
srdeční, vzniku arytmií apod.

Součástí Protonového centra  
je také oddělení diagnostiky. 

Jaká vyšetření u vás může pacient 
podstoupit?

Součástí Protonového centra jsou ne-
jen špičkové technologie k léčbě, ale také 
spolehlivé a  kvalitní diagnostické přístro-
je. Pacientům, a  to nejen našim onkolo-
gickým, ale i  široké veřejnosti, nabízíme 
vyšetření magnetickou rezonancí. Máme 
velmi příznivé objednací termíny, které se 
pohybují v rozmezí 2, max. 3 týdnů.

Loni v létě jsme na Oddělení nukleární 
medicíny jako první zdravotnické zařízení 
v ČR instalovali nový přístroj k digitálnímu 
skenování PET/CT. Tato v současnosti nej-
modernější diagnostická metoda slibuje 
včasnější a přesnější odhalení případných 
nádorových ložisek, včetně jejich přes-
ného umístění. Pro pacienty to znamená 
včasné odhalení onemocnění, a  tím pá-
dem i mnohem vyšší šance na uzdravení. 

Diagnostická vyšetření v  Protonovém 
centru jsou dostupná pro každého, nejen 
pro pacienty v  léčbě. Objednat se může 
každý, stačí mít vyplněnou žádanku od ob-
vodního lékaře či jiného specialisty.
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VYKOUPÍME VAŠE LESY JIŽ OD VĚKU 30LET

• Vykoupíme veškerý Váš 
dřevní sortiment

• Odvoz vytěženého, 
vykoupeného dřeva vždy 
až po jeho zaplacení

• Úklid vytěžené plochy je 
u nás samozřejmostí

• Společně s Vámi najdeme 
nejlepší řešení pro Váš les

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat
Lesnictví s.r.o.

mob.: 722 775 548
e-mail.: lesnictvisro@centrum.cz
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Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, 
Aplikovaná informatika, Aplikované strojírenství, 
Cestovní ruch, Finance a řízení, Zdravotně sociální 
péče, Všeobecná sestra, Porodní asistentka

Vysoká škola
polytechnická Jihlava

www.vspj.cz/eprihlaskaPREZENČNĚ 
I KOMBINOVANĚ

PŘIHLÁŠKY DO 11. 5. 2022 Bc. a NMgr.
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T E R M Í N  PŘ I H L Á Š E K  D O
2 5 . 0 4 . 2 0 2 2

V Y R Á B Í T E  S R D C E M ?
 PŘ I H L A S T E  S E  D O  S O U TĚŽE  A  Z Í S K E J T E  O C E NĚN Í

R E G I O N Á L N Í  P O T R A V I N A
K R A J E  V Y S OČ I N A

K O N T A K T U J T E  K R A J S K É H O  K O O R D I N Á T O R A  

Ing. Karel Coufal

karelcoufal@seznam.cz 
+420 602 560 332

Okresní agrární komora Třebíč

V Í C E  N A  R E G I O N A L N I P O T R A V I N A . C Z
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Stabilní stavební � rma přijme 
do svého kolektivu 

zámečníka – obsluha pojízdné dílny 
strojníka – obsluha stavebních strojů

Řidičské oprávnění sk. C výhodou. 
Mzda 30 000 až 35 000 Kč náborový příspěvek 35 000 Kč,

příspěvky na živ. a penz. pojištění, doprava do zaměstnání.

www.iposps.cz

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

Vaše dřevo vykoupíme ať leží nebo stojí.

„ZA DŘEVO PLATÍME NA DŘEVO!!“

Volejte: 721 582 350 nebo 773 675 398        www.puramaya.cz
E-mail: eremkapavel@email.cz      www.facebook.com/puramayacz

O Váš les se postaráme se vším všudy. 

Provádíme i pěstební práce.

Máte-li zájem, Váš les i férově 

vykoupíme i s pozemkem.
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Nejmodernější český závod na zpracování drobného elektroodpadu je v Jihlavě
Každý elektrospotřebič se jednou stane elek-
troodpadem. A  tady začíná jeho další cesta. 
Není fér k přírodě ji ještě více zatěžovat, pro-
to se díky různým recyklačním technologiím 
elektroodpad zpracuje a  „vytěžený“ materiál 
se vrací znovu do koloběhu výroby. Jihlavský 
závod Enviropol patří mezi špičková zařízení 
ve střední Evropě, kde na moderních linkách 
zpracovávají denně sto tun drobného elektro-
odpadu. Jsou to většinou malé spotřebiče, jako 
jsou tiskárny, rádia, rychlovarné konvice, fény, 
mixéry, elektronické hračky a další. 

Enviropol vyvinul unikátní  
technologii na recyklaci
Na Vysočině v  posledních deseti letech vy-
vinuli technici unikátní technologii a  postup 
zpracování elektrických spotřebičů. Cílem En-
viropolu od začátku bylo věnovat se zmírnění 
následků elektroodpadu na životní prostředí 

a najít takovou cestu, která by umožnila vrátit 
co největší množství zrecyklovaného materiá-
lu k opětovnému využití. Princip je v podstatě 
jednoduchý – poloautomatická linka třídí a tří-
dí a třídí s cílem homogenizovat elektroodpad 
na jednotlivé materiály, ze kterých jsou elekt-
rospotřebiče vyrobeny – různé druhy plastů, 
různé druhy kovů. 

Na začátku se musí  
elektroodpad podrtit
Nejprve musí pracovníci spotřebiče ručně vy-
třídit, a  to především proto, aby do linky ne-
vstoupily baterie. Poté vytříděný elektroodpad 
postupuje dál a dochází k jeho drcení. Násled-
ně do zpracovatelského procesu nastupují růz-
né technologie, které přispívají k  oddělování 
jednotlivých částí elektroodpadu. „V  našem 
závodu je využívána magnetická separace, vi-
brační separace či separace vířivými proudy. 

Separační technologie využívají zejména růz-
né fyzikální vlastnosti jednotlivých materiálů, 
jako je hmotnost, hustota, nebo dokonce tvar 
jednotlivých kousků nadrceného elektroodpa-
du,“ přibližuje ředitelka Enviropolu Pavla Ma-
rušová. 

Z elektroodpadu se recyklací  
získávají plasty i kovy
Na první pohled se může zdát, že je to opravdu 
velmi jednoduché. Nicméně při výrobě elek-
trospotřebičů se používá přes patnáct druhů 
plastů a také různé přísady, které ovlivňují hus-
totu, teplotu tání, barvu atd. Podobně se třídí 
také kovy. Na lince v  Jihlavě dochází k  vytří-
dění jednotlivých kovů, které dále putují k fi-
nálnímu zpracování do podoby čistého kovu. 
Recyklační technologie Enviropolu umožňuje 
získat z  elektroodpadu běžné kovy – železo 
i hliník, ale také hodnotné kovy, jako je zlato, 

palladium, stříbro, měď, nikl, olovo, antimon 
nebo cín. Následné využití pro další zpracová-
ní je velmi vysoké a přibližuje se až ke 100 %.

Soustředí se na vývoj  
a nové projekty
Enviropol neustále zefektivňuje technologie 
na zpracování a  aplikuje do praxe nejmoder-
nější poznatky. „K  naší práci přistupujeme 
s  respektem a  vědomím, že zpracováváme 
elektroodpad. Legislativa požaduje využít 75 % 
hmotnosti elektrozařízení, ale my jsme mno-
hem výš nad touto hranicí. Díky moderním 
technologiím a  přístupu všech zaměstnanců 
jsme materiálové využití zvýšili až k  95 %,“ 
přibližuje Pavla Marušová. V posledních letech 
kromě technologií investují i  do bezpečnosti, 
maximálně možné ochraně životního prostře-
dí a v neposlední řadě i do sportu a kultury ve 
městě Jihlava.
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Uzávěrka příštího čísla je 14. dubna 2022 a distribuce plánovaná od 2. května 2022. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Vít Vrbický, vrbicky@regvyd.cz, 603 786 170, www.regionalnivydavatelstvi.cz

V NAŠEM E-SHOPU.

HRAJ SI A PODPOŘ
NAŠE ZVÍŘATA
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Horácké divadlo uvedlo premiéru plnou černého humoru

Tři bratři v nesnázích. Tak se jmenuje komedie v režii Michala Skočovského, kterou uvedlo Horácké divadlo Jihlava v premiéře na začátku března. 
Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou uvádí diváky do života dvou manželů, kteří čekají na pracovnici 
z úřadu pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři se svými geniálními nápady. FOTO: HORÁCKÉ DIVADLO

Turistická sezóna začíná prvním 
dubnovým víkendem

Nové programy a netradiční 
prohlídky čekají letos na návštěv-
níky hradu Roštejn u Telče. Od 
června pak přibude v hradní herně 
výstava Přírodovědec v muzeu a na 
nádvoří se vystřídají další expo-
zice, jedna z nich bude věnovaná 
zvonařství na Vysočině. 

S otevírací dobou hradu bude 
v provozu hradní občerstvení 
a po celý den je možné využít 
také zázemí v předhradí, kde 

je připravené i volně přístupné 
ohniště. 

Na hradě Kámen  
zpřístupní opravenou kapli

Na návštěvníky se těší také 
personál hradu Kámen na Pelhři-
movsku. „Letošní největší novinkou 
bude zpřístupnění kaple Panny 
Marie Bolestné jako nevšedního 
prohlídkového okruhu s průvod-
cem. V plánu jsou i kulturní akce, 

které je možné v tomto mimořádně 
zajímavém sakrálním prostoru 
uspořádat,“ informuje náměstek 
hejtmana Roman Fabeš (STAN + 
SNK ED), náměstek pro oblast kul-
tury, památkové péče, cestovního 
ruchu a mezinárodních vztahů. 

A protože se osvědčilo zavedení 
pondělního odpoledne jako oteví-
racího dne o letních prázdninách, 
bude tak otevřeno i tuto sezónu. 
Děti si užijí prohlídku díky speciál-
nímu hravému programu Hradem 
po jedné stopě. Výstavu motocyklů 
české a československé výroby 
obohatí stroj ČZ 250/485.1., zvaný 
Egypťan, z roku 1982 a další mno-
hem mladší motokrosové motorky. 

Nové expozice  
v Moravských Budějovicích

Po rozsáhlé rekonstrukci Muzea 
v Moravských Budějovicích se 
dveře znovu otevřou začátkem 
dubna a návštěvníci se mají na 
co těšit. Muzejníci připravili dvě 
nové expozice – Řemesla a živnosti 
na Jihozápadní Moravě a Příběh 
města a zámku. „Pro někoho může 
být výzva uplést pletýnku nebo si 
zkusit rozbourat vepře či hovězí na 
jednotlivé části,“ zve vedoucí muzea 
Petr Beránek.� EVA�FRUHWIRTOVÁ

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

úřednice/úředník na úseku energetiky 
odboru regionálního rozvoje
s místem výkonu práce Žižkova 1936/16, 586 01 Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• orientace v oblasti energetiky
• znalost zákona č. 406/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb.
• schopnosti a zkušenosti s plánováním, koordinací a zajišťováním investiční politiky
• schopnost zpracovávat vysoce odborné analýzy energetických odvětví
• schopnost řídit projektové práce
• schopnost systematické práce, samostatného řešení problémů, 
• pokročilá znalost běžného kancelářského software (Word, Excel, Access, Outlook, 

Powerpoint, Internet)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo 

při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou: 
• vzdělání v elektrotechnickém směru

nabízíme: 
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu,
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro absolventy 

Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovatel�obdržel� 
nejpozději dne 6. 4. 2022 do 12:00 hod. 

úřednice/úředník na úseku správy realit/investic
(2 pozice)
odboru majetkového
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském 

studijním programu ve stavebním oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
stavebního směru a nejméně 3 roky praxe z oblasti stavebnictví

• orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby
• znalost obecně závazných předpisů z oblasti stavebního práva
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo 

při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:
• autorizace ČKAIT
• orientace v problematice BIM (Building Information Modeling)
• znalost rozpočtování staveb, ovládání programů KROS, CALIDA, ASPE, MS projekt

nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu 
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu

Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovatel�obdržel� 
nejpozději dne 6. 4. 2022 do 12.00 hod.

úřednice/úředník na úseku analýz a statistiky
odboru analýz a podpory řízení
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském 

studijním programu 
• zkušenosti s tvorbou analýz nad rozsáhlými soubory dat a jejich vizualizací
• výbornou znalost nástrojů Excel pro pokročilé a specialisty
• výbornou schopnost logického a analytického myšlení, 
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo 

při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:
• znalost nástrojů Business Intelligence

nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru ihned po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• práci s nejnovějšími IT technologiemi
• práci v oboru v netradičně velkém rozsahu 

Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovatel�obdržel�nejpozději dne 6. 4. 2022 do 12.00 hod.

Přihlášky na všechna výběrová řízení viz výše podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na 
adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57,  
586 01 Jihlava. 
Plné znění inzerátů a více informací včetně formuláře pro podání přihlášky najdete na  
www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa, pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina  
se zařazením do krajského úřadu).

Hrad Roštejn patří mezi nejoblíbenější turistické cíle na Vysočině. Vloni sem zavítalo i přes zkrácenou se-
zónu více než 40 000 návštěvníků. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Program Smetanovy sady
13:00 - 16:00

Křest knihy Oldřicha Válka a autogramiáda účastníků
Soutěžní a zábavný program HitRádia Vysočina pro děti a rodiče

III. třetina - koncert

Program CZ LOKO Aréna
16:00 - 24:0016:00 - 24:00

Zápas legend DUKLY, krasobruslařská show a hvězdné překvapení
Vyhlášení Sportovce dvacetiletí Kraje Vysočina

Divokej Bill - koncert, Olga Lounová
Moderátor Jakub Kohák

Taneční AfterParty

VSTUPENKY NA WEBU DUKLY:
BIT.LY/VSTUPENKY_GF-DL

ÚČASTNÍCI AKCE (bývalí hráči): Bedřich Ščerban, Dominik Hašek, Richard Šmehlík,
František Kučera, David Výborný, Jiří Šejba, Viktor Ujčík, Petr Klíma, Jiří Holík, František Výborný,

Oldřich Válek a další... Speciálním hostem na ledě bude olympijský vítěz Lukáš Krpálek

JIHLAVA




