
M Ě S Í Č N Í K
P R O  O B Č A N Y  V YS O Č I N Y
R O Č N Í K  1 7  Č Í S L O  7 - 8
Č E R V E N E C – S R P E N  2 0 2 0

N á k l a d  2 3 2   0 0 0  v ý t i s k ů
www.novinykrajevysocina.cz

O K R E S  J I H L AVA

STRANA 2

Další peníze na boj 
s kůrovcem

STRANA 5

Krajské vouchery  
zlevňují dovolenou
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Léto jinak

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

Vančurova legendární věta 
z  Rozmarného léta, kterou 
v roce 1926 komentoval nestálé 
počasí: Tento způsob léta zdá se 
mi poněkud nešťastným, dostává 
o necelých sto let později zcela 
nový rozměr. Zatímco Vančura 
popisuje léto tak, jak ho chce-
me znát, a pozastavuje se napří-
klad jen nad lidskou lhostejností 
a maloměšťáctvím, dnes by pa-
trně stejný komentář patřil k po-
pisu zcela jiných skutečností 
a okolností.

Nikdy jsem nezažil léto 
s rouškou na obličeji. I pro mě je 
to něco nového, pravděpodobně 
však ne přechodného. Je to dů-
sledek aktuální epidemiologické 
situace v  regionu. I  přesto, že 
počet pozitivních nakažených 
novým virem se v  Kraji Vyso-
čina mírně zpomaluje a ohniska 
má krajská hygiena pod kontro-
lou, jsou preventivně v pohoto-
vosti všechny krajské nemocni-
ce, ředitelé domovů pro seniory 
preventivně omezují návštěvy 
a padlo i doporučení nosit rouš-
ky v uzavřených veřejných pros- 
torech. Život se nezastavil, jen 
se změnily, možná zpřísnily, 
podmínky pro naši bezpečnost. 
Ne všichni jsou s  touto skuteč-
ností ztotožněni. Ale mírným 
omezením vlastního pohodlí 
chráníme ty, kteří následně musí 
v první linii situaci řešit. V pří-
padě krajských nemocnic jejich 
profesionalitu a nasazení umíme 
odměnit, umíme postavit nové 
pavilony, opravit ty současné 
a  pořídit novou moderní tech-
niku, ale teď, v  tuhle chvíli, je 
důležitější zajistit i  bezpečnost 
personálu, bezpečné pracovní 
prostředí. A k tomu potřebujeme 
i vaši pomoc, ochotu k dodržení 
nařízených nebo doporučených 
opatření. Protože zase platí, že 
je důležité myslet na sebe, ale 
i na ostatní.

Stejně jako v díle Vladislava 
Vančury je tu šance, že se vše 
vrátí do běžných kolejí. Ale mu-
síme tomu hodně pomoci. 

Krásný zbytek léta.

Knihy krajské knihovny se ze skladů 
přesunou do přístupných polic

STRANA 8

Na krajské památky  
stále za 20 Kč

Poslední detaily ladili na přelomu července a srpna 
pracovníci firmy Zlínstav, dodavatelé nové Krajské 
knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Stavbu za 
174 milionů korun nedaleko Kulturního domu Ost-
rov v blízkosti řeky Sázavy v prvním prázdninovém 
měsíci dokončili a vše se připravuje na kolaudaci. 
Kraj Vysočina jako investor vyčlenil finance po-
třebné na výstavbu kompletně ze svého rozpočtu.

Od 1. září 2020 je možné na linkách 
Veřejné dopravy Vysočiny u dopravce 
ZDAR provádět platbu jízdného bankovní 
kartou.

NOVINKA: BEZKONTAKTNÍ PLATBA

„Nábytek a  další vybavení 
interiéru, pokud vše půjde pod-
le našich plánů, máme mít na 
místě do konce září, pak přijde 
na řadu stěhování knih,“ přiblí-
žila ředitelka Krajské knihovny 

Vysočiny Jitka Hladíková. 
A práce to pro krajské knihov-
níky nebude vůbec lehká. Ze 
skladů v areálu bývalého Plea-
su se bude stěhovat cca sedm 
tisíc běžných metrů knihovních 

dokumentů, tedy nejen knih, ale 
také časopisů, zvukových disků 
a  podobně. Zatímco aktuálně 
čtenáři v  budově Staré radni-
ce využívají necelých 600  m2, 
v  nové knihovně to bude přes 
2 000 m2. Proto větší část z cel-
kem 368 tisíc knižních jednotek 
bude čtenářům ve dvou patrech 
nové knihovny přímo k  dispo-
zici a menší část publikací na-
jde své místo v  regálech v  de-
pozitáři v  nejspodnějším patře 
knihovny, odkud budou knihov-
níci knížky přesouvat za pomo-
ci speciálního výtahu.

Originální čítárna 
i kavárna pro čtenáře

Na první pohled zaujme 
celá moderní třípodlažní budo-
va s 3,5 tisíci m2 užitné plochy 
navržená architektem Milanem 
Stejskalem a dokončená kance-
láří Artprojekt Jihlava. Čtenáři 
však v prvé řadě uvítají kavár-
nu, originální čítárnu s dřevěný-
mi schody a se stěnou z živých 
rostlin. Knihovníci pro změnu 
ocení vlastní zázemí proskle-
ných kanceláří i velký přednáš-
kový sál, který mohou rozdělit 
na dva menší a pořádat nejrůz-
nější vzdělávací akce. „Pro čte-
náře i knihovníky půjde o neuvě- 
řitelný posun. V  nové knihovně 

budeme mít všechny služby pod 
jednou střechou, nabídneme 
vysoký komfort, dnes nepřed-
stavitelné prostorové možnosti 
a  celkově služby odpovídající 
21. století,“ pochvaluje si náměst-
kyně hejtmana pro oblast kultury 
Jana Fischerová (ODS).

Zeleň, kam se 
člověk podívá

Fasádu budovy z  východní 
a  západní strany částečně po-
krývají rostliny, které automa-
ticky zavlažuje počítač. „Panely 
kombinují sedm druhů odolných 
trvalek, jejich osazení a  vzrůst 
sledují pracovníci Mendlovy 
univerzity Brno,“ poukázal na 
jednu ze zajímavostí náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast ekonomiky a  majetku 
Martin Kukla (ANO 2011). Ve-
getační je i část střechy knihov-
ny a malá studijní terasa.

Pokud vše půjde podle plá-
nu, v  listopadu bude mít Kraj-
ská knihovna Vysočiny zavře-
no, aby se mohly nejen knihy, 
ale také samotní knihovníci 
přestěhovat. Když nenastanou 
žádné nenadálé události, ještě 
do konce roku otevřou na nové 
adrese, v  opačném případě na 
začátku roku 2021.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Zatím  

157 milionů  

od státu

Odměny pro záchranáře a sociální pracovníky
Sto milionů korun pošle na 

Vysočinu Ministerstvo práce 
a  sociálních věcí pro pra-
covníky v  sociálních 
službách. Tuto od-
měnu k  platům 
získají za práci 
ve ztíženém pra-
covním prostředí 
v  souvislosti se 
šířením nákazy 
Covid-19. „Výše 
odměny pro konkrétní 
pracovníky se odvíjí od počtu 
odpracovaných hodin v  období 
od 13. března do konce května. 

Ministerstvo v  rámci řízení zo-
hlednilo i  konkrétní situace 

v příslušné organizaci, např. 
trvání karantény, zjiště-

ní nákazy a  podob-
ně. Odměny budou 
poskytnuty podle 
našeho odhadu 
tisícům zaměst-
nanců zajišťujícím 

nejen pobytové 
služby, ale i  inter-

venčnímu centru nebo 
pracovníkům stacionářů, 

pokud aktivně zajišťovali chod 
zařízení,“ informoval náměstek 

hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast sociálních věcí Pavel Fra-
něk (ANO 2011). O  mimořád-
nou dotaci Ministerstva práce 
a  sociálních věcí žádaly orga-
nizace přímo, Kraj Vysočina 
v  tomto procesu figuruje pouze 
jako povinný prostředník. Ze 
státního rozpočtu byly vyčleně-
ny také peníze pro záchranáře. 
Ministerstvo zdravotnictví po-
slalo na Vysočinu 57 milionů 
korun už v červnu. Částky se do 
výplat promítly hned v  červen-
covém výplatním termínu. Pod-
le informací ředitelky krajské 

záchranky Vladislavy Filové 
zamířila odměna ke všem zdra-
votnickým pracovníkům bez 
rozdílu místa jejich působení. 
„Začátkem srpna spustilo do-
tační programy na mimořádné 
odměny pro zaměstnance po-
skytovatelů lůžkové péče i  Mi-
nisterstvo zdravotnictví. Nemoc-
nice mohou žádat o kompenzaci 
za práci ve ztíženém prostředí až 
do 5. září 2020,“ doplnil náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast zdravotnictví Vladi-
mír Novotný (ČSSD).
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Noví mistři 
rukodělné výroby

Miroslav Vrtěna ze Štěpánova 
nad Svratkou se věnuje bednářství 
a  zastupuje už čtvrtou generaci 
tohoto řemesla ve své rodině. Ve 
své dílně má ještě náčiní po svém 
dědečkovi. Tajemství tohoto kdy-
si běžného a  žádaného řemesla 
předal pan Vrtěna i svému synovi 
a  společně tvoří malolitrážní du-
bové nebo akátové soudky a kor-
bele. Některé z nich si „zahrály“ 
i v divadle a ve filmu. „Je to krás-
ná práce, ale také pečlivá. V soud-
ku nesmí být žádná dírka, jinak by 
tekl a mohl by se zahodit,“ popsal 
nový mistr rukodělné výroby. 

Druhým letošním oceněným 
je Rudolf Hupka z  Ledče nad 
Sázavou, který mistrně ovládá 
vybíjení dřeva kovem. Časově 
náročnou a  jemnou techniku 
odkoukal od svého strýce na 
Slovensku a  dodnes pod jeho 
rukama vznikají originální dře-
vokovové dekorační předměty. 
Pracuje podle předem promyš- 
leného a  načrtnutého dekoru, 
vycházejícího z lidových vzorů. 
Pro snadnější probíjení drátků si 
dřevěný výrobek vlhčí vodou.

Oba řemeslníky navštívila 
náměstkyně hejtmana pro oblast 
kultury Jana Fischerová (ODS), 
aby jim osobně poblahopřála 
a  předala bronzovou pamětní 
medaili. V současné době je na 
prestižním regionálním seznamu 
už 13 jmen.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Novou krajskou knihovnu obklopuje zeleň, a to doslova. Trvalky rostou i z fasády. 

◾ Ředitelka Jitka Hladíková spolu s kolegyní Janou Fialovou ukazuje, 
kde bude mít místo odborná literatura a kde zase nejčastěji vyhledá-
vaná beletrie.  FOTO: 2X KAROLINA SEDLÁČKOVÁ
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Studenty nahradili řemeslníci. 
O prázdninách opravují školy

Infolinka Ministerstva zemědělství:  
PO–PÁ od 8:00 do 15:00 hodin,  
tel.: 221 815 031, e-mail: prispevky-kurovec@mze.cz

Kontaktní osoby na Krajském úřadě Kraje Vysočina: 
Klára Dufková:  
tel.: 564 602 598, e-mail: dufkova.k@kr-vysocina.cz

Michaela Nosková: 
tel.: 564 602 599, e-mail: noskova.m@kr-vysocina.cz

Kde získat potřebné informace

◾ Zedníci připravují zbrusu nové toalety pro studenty Gymnázia Třebíč.  FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Dvouměsíční volno využívá 
zřizovatel škol – Kraj Vysoči-
na – a  ředitelé škol k  opravám 
i stavebním pracím, které nelze 
za běžného školního provozu 
provádět. Letos půjde do škol 
oproti loňskému roku dvojná-
sobek prostředků, a to přibližně 
345 milionů korun,“ informoval 
náměstek hejtmana Kraje Vy-
sočina pro oblast ekonomiky 
a  majetku Martin Kukla (ANO 
2011). Řemeslníci a  firmy tak 
mají plné ruce práce s  údržbou 
elektroinstalací, vodovodů, ale 
například i  s  pravidelnou opra-
vou elektrické sklářské pece, 
kterou využívá Akademie Světlá 
nad Sázavou.

O prázdninách  
je ve školách rušno

V Moravských Budějovicích 
se na budově Gymnázia a SOŠ 
finišuje s  kompletní výměnou 
oken a  podlah, studenti Střed-
ní školy stavební Třebíč budou 
mít se začátkem školního roku 
opravenou tělocvičnu a  nádvo-
ří, Gymnázium Třebíč bude 
využívat zrekonstruovanou pří-
stavbu, ve které se nachází stu-
dovna i badatelské centrum. Ve 
Žďáře nad Sázavou pokračuje 
projektování budoucí víceúče-
lové sportovní haly pro VOŠ 
a  SPŠ, škola bude moci využít 
nově opravené dílny ve Strojí-
renské ulici. Po dvou letech se 
blíží ke konci  oprava Rytířské-
ho sálu Umělecko-průmyslo-
vé školy Helenín. SPŠ a  SOU 
Pelhřimov začne už letos uby-
továvat žáky odloučeného pra-
coviště v  Kamenici nad Lipou 

ve zrekonstruovaném domově 
mládeže.

V Jihlavě vzniknou 
moderní svářečské dílny

Největší stavba čeká jihlav-
skou Střední školu průmyslo-
vou, technickou a automobilní. 
Ve Školní ulici vyroste přístav-
ba školní budovy a směrem do 
ulice po demolici stávajících 
objektů následně i  moderní 
pracoviště svářečských dílen. 
S  dostavbou bezbariérového 
výukového zázemí pro méně 
četné obory zajišťované ško-
lou včetně zázemí pro studenty 

i učitele se začne letos na pod-
zim. Poté se přistoupí k demoli-
ci staré budovy a na tomto mís-
tě vyroste svářečská škola pro 
výuku všech běžných metod 
svařování kovů a  plastů – pla-
menem, obloukem i v ochranné 
atmosféře. „Součástí budovy 
bude přípravna materiálů a sva-
řovna bude mít dvě samostatná 
pracoviště pro jednotlivé me-
tody svařování,“ přiblížil ná-
městek pro ekonomiku Martin 
Kukla. Stavební práce v  hod-
notě 70 milionů korun uhradí 
krajský rozpočet a potrvají dva 
roky.

Plánují se sportoviště, 
nová kotelna i plynofikace

Ještě letos začne Kraj Vysoči-
na připravovat také úpravy vnit-
robloku, který využívají Gym-
názium Jihlava a  Střední škola 
stavební Jihlava. V dalších letech 
zde vyroste volnočasový prostor, 
sportoviště a  zázemí. Generální 
opravou musí během následují-
cích měsíců projít i kotelna střed-
ní školy v  Třešti. Připravena je 
také plynofikace Školního statku 
Humpolec, která už čeká pouze 
na dořešení majetkoprávních 
vztahů k dotčeným pozemkům. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Všech pět krajských nemoc-
nic - Nemocnice Jihlava, Nemoc-
nice Třebíč, Nemocnice Hav- 
líčkův Brod, Nemocnice Nové 
Město na Moravě a Nemocnice 
Pelhřimov bude mít postupně 
do čtyř let nový nemocniční in-
formační systém za 75 milionů 
korun. Kraj Vysočina na poříze-
ní nového systému získal dotaci 
z  evropských fondů. Od jeho 
zavedení si slibuje maximální 
spolehlivost i  zvýšení kyberne-
tické bezpečnosti. „Nový infor-
mační systém nahradí aktuálně 
dosluhující a  hlavně odlišné 
informační systémy v  každé 
z nemocnic, které jsou na údrž-
bu komplikované a drahé. Záro-
veň posílí informační propojení 

nemocnic uvnitř i navzájem, a to 
včetně zdravotnické záchranné 
služby, zvýší možnost komuni-
kace s ostatními specializovaný-
mi pracovišti a zabezpečí archiv 
zdravotnické dokumentace,“ 
vyjmenoval výhody náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast zdravotnictví Vladimír 
Novotný (ČSSD). Dalším pozi-
tivem je, že s  pořízením nové-
ho informačního systému jsou 
spjaté revize a potřebné servisy 
na dobu minimálně 15 let.

První nemocnicí na Vysoči-
ně, kde bude nový systém insta-
lován, bude na jaře příštího roku 
Nemocnice Jihlava, která má 
systém nejstarší.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Přípravy krajského rozpočtu  
na rok 2021

První návrh rozpočtu na příš- 
tí rok chce mít vedení Kraje 
Vysočina k  posouzení v  září, 
a  proto už v  průběhu letních 
prázdnin pracovníci Krajského 
úřadu Kraje Vysočina vytvářeli 
podklady pro tvorbu krajského 
rozpočtu na rok 2021. 

Letos se bude významně při-
hlížet k  potřebě úspor napříč 
všemi výdajovými kapitolami. 
Zatím totiž nic nenasvědčuje 
tomu, že bude vývoj sdílených 
daní, a  tedy příjmů do krajské 
kasy, optimistický.

„Závazné výdajové rámce 
jednotlivých kapitol jsou stano-
veny na 90 % objemu schvále-
ného rozpočtu roku 2020. S při-
hlédnutím ke všem v  současné 
době dostupným informacím 
bude jako základna pro odhad 
daňových příjmů bráno 90  % 
schváleného rozpočtu roku 
2020,“ upřesnil náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 

ekonomiky a  majetku Martin 
Kukla (ANO 2011). Rozpočet 
Kraje Vysočina pro letošní rok 
počítá s více než 12,5 miliarda-
mi korun.

I  přes nepříliš pozitivní vý-
hled však Kraj Vysočina počítá 
s  realizací zásadních investic 

a oprav, ať už do oblasti zdravot-
nictví, silnic, do sociálních zaří-
zení nebo škol. Důvodem je udr-
žení životaschopného stavebního 
průmyslu, zachování pracovních 
míst. Jedněmi z nejobjemnějších 
položek rozpočtu v kapitole ma-
jetku mají být výstavba dětského 
pavilonu Nemocnice Pelhřimov 
a stavba nového domova pro se-
niory v Jihlavě.

Do konce října má návrh 
rozpočtu na rok 2021 projed-
nat krajská rada a  konečnou 
verzi budou zastupitelé schva-
lovat, stejně jako v  minulosti, 
v prosinci. 
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Další peníze pro vlastníky lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
Až do 18. září letošního roku 

mohou vlastníci lesů prostřednic-
tvím Krajského úřadu Kraje Vy-
sočina žádat o finanční podporu 
do nově vyhlášeného dotačního 

◾ Kdo vlastní les a má ruce a nohy, tráví v posledních letech v lesích vše-
chen svůj „volný“ čas. Z lesů na Vysočině se postupně stávají holé pla-
niny, v lepším případě už nově osázené s oplocenkami.   
 FOTO: LIBOR BLAŽEK

programu Ministerstva země-
dělství. Peníze jim mají alespoň 
částečně kompenzovat nahodi-
lou těžbu provedenou v  lesích 
v roce 2019. 

Na webu ministerstva najdou 
vlastníci lesů výzvu k  podávání 
žádostí i  přesné podmínky pro 
získání finančního příspěvku. 
Žadatelům je k  dispozici struč-
ná příručka s nejdůležitějšími ze 
stanovených podmínek. Všechny 
informace jsou i na webu Kraje 
Vysočina. „Oproti minulému do-
tačnímu titulu, který zahrnoval 
období 4. čtvrtletí 2017 – 4. čtvrt-
letí 2018, nastala změna v sazbě 
finančního příspěvku. Žadatelé 
teď nemusí rozlišovat, ve kterém 
kvartálu nahodilou těžbu proved-
li. Sazba příspěvku za rok 2019 
je jednotná a činí 398 Kč za m3 
dřeva,“ upřesnil krajský radní 
pro oblast lesního hospodářství 
Martin Hyský (ČSSD).

Kraj Vysočina vzhledem 
k  závažnosti kůrovcové kala-
mity zajistil personální posíle-
ní administrace dotací do lesů. 
V  první výzvě na konci roku 
2019 vyřídili na krajském úřadě 
146 žádostí za více než 151 mi-
lionů korun, celkově v  první 
výzvě podle Zásad minister-
stva zemědělství administrovali 
celkem 1 670 žádostí v hodno-
tě přes 565 milionů korun, což 
bylo nejvíce ze všech krajů. 
„Odhadujeme, že se v  rámci 
druhé výzvy ve druhém polo-
letí letošního roku může počet 
žádostí na Vysočině vyšplhat až 
ke třem tisícům,“ doplnil Martin 
Hyský.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Stavební sezóna na silnicích Vysočiny pokračuje a některé rekonstrukce či modernizace se přehouply do své druhé poloviny, případně se 
blíží k závěru. Se začátkem srpna se například otevřela nově jednosměrná spodní část Dolní ulice v Havlíčkově Brodě, kterou už řidiči proje-
dou ve směru od Havlíčkova náměstí. „Až vysoutěžený dodavatel prací s úpravami na konci listopadu skončí, z Žižkovy ulice řidiči projedou 
jednosměrně k mostu sv. Kateřiny. Naopak ve směru od mostu na Žižkov budou využívat jednosměrnou ulici Na Ostrově,“ informoval krajský 
radní pro oblast dopravy Jan Hyliš (ČSSD) s tím, že o celkové náklady v hodnotě zhruba 54 milionů korun se dělí Kraj Vysočina, město Havlíč-
kův Brod a Vodovody a kanalizace, a. s. FOTO: LIBOR BLAŽEK

Jeden informační systém  
pro pět krajských nemocnic

video na  
novinykrajevysocina.cz

◾ Rozpočet na rok 2021 má krajské zastupitelstvo schvalovat v prosinci.
 FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ
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Krajský dar pro zasažené 
Alzheimercentrum Jihlava 

◾ Podle posledních dostupných statistických údajů podniky na Vysočině 
chovaly v roce 2019 bezmála 89 tisíc kusů krav. FOTO: ARCHIV REDAKCE

Pro každého prvňáčka bezpečný kufřík od Kraje Vysočina
Nástup do školy je pro kaž- 

dého prvňáčka i jeho rodinu vel-
kou událostí. Zatímco budoucí 
školáci si ještě užívají prázdniny, 
Kraj Vysočina pro ně připravuje 
tisíce bezpečných kufříků. „Dá-
rek jako upomínka na první škol-
ní den je především praktický. 
Každý prvňáček najde v kufříku 
pomůcky, které přispějí k  bez-
pečnému chování,“ říká radní 
pro oblast školství Jana Fialová 
(ČSSD). Obsah barevného kufří-
ku v sobě skrývá cyklolékárničku 
se Zajícem, maskotem Kraje Vy-
sočina, který dětem připomene 
důležitá telefonní čísla na složky 
Integrovaného záchranného sys-
tému, reflexní pásek a přívěsek, 
reflexní vestičku, reflexní pyt-
lík na přezůvky, vystřihovánky, 
omalovánky, pastelky, papírové 
hodiny i zábavnou dětskou knihu 
Ferda v  autoškole od BESIPU. 

Chybět nebude ani časopis Pas-
telka s  krajskou tematikou bez-
pečného pohybu dětí ve škole 
a v přírodě. Kufříky se dostanou 

ke všem prvňáčkům na Vysoči-
ně, včetně prvňáčků v malotříd-
kách a speciálních a praktických 
školách.

Bezpečnosti dětí se Kraj 
Vysočina věnuje dlouhodobě. 
„Určité riziko představuje právě 
návrat do školních lavic, zvláště 
novopečení školáci se dostávají 
do nového prostředí a  musí se 
v něm naučit bezpečně pohybo-
vat,“ vysvětluje hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za 
ČSSD).

Projekt Bezpečně do školy 
i do přírody doprovází vysočin-
ské prvňáčky do škol už devá-
tým rokem. Za jeho realizací 
stojí nejen Kraj Vysočina, ale 
i  firmy z  regionu, kterým není 
bezpečnost dětí lhostejná. Part-
nery projektu jsou mimo Kraje 
Vysočina také například společ-
nosti NET4GAS, EKO-KOM, 
Yashica, ČEZ, MANN FILTER, 
GORDIC, Jaroměřická mlékár-
na, BESIP, Kronospan.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Harmonogram školního roku 2020/2021Harmonogram školního roku 2020/2021
úterý 1. září 2020 začátek školního roku 2020/2021
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020 podzimní prázdniny
středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021 vánoční prázdniny
pondělí 4. ledna 2021 začátek výuky v novém roce
pátek 29. ledna 2021  pololetní prázdniny
1. února – 7. února 2021 jarní prázdniny
čtvrtek 1. dubna – pondělí 5. dubna 2021 velikonoční prázdniny
středa 30. června 2021 ukončení školního roku 2020/2021
čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021 letní prázdniny

Rukavice, respirátory FFP2, 
ochranné obleky, návleky na 
boty a líh za bezmála 100 tisíc 
korun daroval Kraj Vysočina 
soukromému poskytovateli so-
ciálních služeb Alzheimercen-
tru Jihlava, které se od třetího 
červencového týdne potýká 
s  desítkami nakažených one-
mocněním Covid-19. „Prompt-
ně jsme zareagovali na aktuální 
situaci v  zařízení, kde pečují 
o  stovku klientů nejen z  Kra-
je Vysočina. Kraj na základě 
doporučení Bezpečnostní rady 
Kraje Vysočina a  po odsou-
hlasení krajskou radou v  zá-
věru července poskytl zařízení 

nutný ochranný materiál, který 
částečně pomůže zaměstnan-
cům překlenout dobu krajský-
mi hygieniky nařízené karanté-
ny,“ informoval hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). Mezi prvními, kdo 
okamžitě pomohl Alzheimer-
centru s  potřebným ochran-
ným materiálem, byly krajská 
Nemocnice Jihlava a  Hasičský 
záchranný sbor Kraje Vysoči-
na. Poskytly zápůjčku desítek 
masek a polomasek, které jsou 
určené k opakovanému použití 
a  co do bezpečnosti nahrazují 
respirátory třídy FFP3.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Mýty a fakta o zemědělství 
Nejen v  médiích, ale také 

mezi lidmi se objevují nejrůz-
nější smyšlené nebo zavádějící 
informace a mýty o českém ze-
mědělství. Řada z nich je zalo-
žená na mylných předpokladech 
a  často nedostupných faktech. 
Prostřednictvím série několika 
článků o  zemědělství na Vyso-
čině se pokusíme některé mýty 
vyvrátit a upozornit na všeobec-
ně méně známá fakta.

Třetí mýtus: Zemědělci 
mohou za sucho, chybí 
pestré osevní postupy

Už jste určitě slyšeli, že 
struktura našeho zemědělství 
prý může za současné sucho, 
protože zemědělci nezadržu-
jí vodu v  krajině. Podle údajů 
Českého statistického úřadu 
(ČSÚ) disponoval náš kraj k zá-
věru roku 2019 téměř 408 tisíci 
hektary zemědělské půdy, dal-
ších více než 271 tisíc hektarů 
představují lesy a  vodní plo-
chy. Nejdůležitější pro zadržení 
vody v  krajině je předpoklad, 
aby samotná půda uměla vodu 
zadržet. To dokáže pouze teh-
dy, když má správnou strukturu 
a  obsahuje dostatek organické 
hmoty. „Na Vysočině máme 
stále vysoké zatížení dobytčími 
jednotkami, a tak dodáváme do-
statek organické hmoty do půdy 
a přispíváme k zadržování vody 
v  půdě,“ vysvětluje radní pro 
oblast zemědělství Martin Hys-
ký (ČSSD). Podle údajů ČSÚ 
podniky na Vysočině chovaly 
v  roce 2019 bezmála 89 tisíc 
kusů krav, což je druhý nejvyšší 
počet v  porovnání s  ostatními 
kraji v Česku. Živočišná výroba 

kromě zajištění soběstačnos-
ti v  základních potravinách 
a udržení vody v půdě zajišťuje 
i správné a různorodější střídání 
plodin na poli. Kdo chová doj-
nice, střídá přibližně sedm až 
osm plodin, pěstuje jetel, voj-
těšku, hrách, tedy tzv. zlepšující 
plodiny, které napomáhají zvy-
šovat úrodnost a  zhodnocovat 
chemické a  fyzikální vlastnosti 
půdy. Naopak podniky bez zví-
řat pěstují pořád dokola do čtyř 
plodin a  to pro půdu ani biodi-
verzitu není dlouhodobě udrži-
telná praxe.

Kraj Vysočina bojuje se su-
chem prostřednictvím několi-
ka dotačních programů Fondu 
Vysočiny. Finančně podporuje 

projektovou přípravu staveb vod-
ního hospodářství, přispívá na 
samotnou realizaci staveb ve vod-
ním hospodářství a s bojem proti 
suchu souvisí nepřímo i  krajská 
podpora lesníků, kteří se potý-
kají s  kůrovcem. K  zadržování 
vody v krajině přispívají totiž vý-
znamně i  lesy. Čím více je půda 
pokrytá, tím více zachytí vody 
v krajině. Dotační programy Hos-
podaření v lesích 2019 I. a II. při-
spívaly především na oplocenky. 
Přes 1 400 žadatelů si rozdělilo 
82  milionů korun a  dalších mi-
nimálně 75 milionů z  programu 
Hospodaření v lesích 2020 uvol-
ňujeme pro letošní rok,“ uzavřel 
Martin Hyský (ČSSD).
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Stále je možné žádat o kotlíkové 
dotace

V  rámci třetího kola kotlí-
kových dotací, do kterého mo-
hou zájemci své žádosti před-
kládat od 23. října 2019, bylo 
rozhodnuto o  poskytnutí dota-
ce 2  355  žadatelům celkem za 
251  811  119  Kč. „Původně ur-
čená alokace byla posílena ješ-
tě o  prostředky z  podprogramu 
Nová zelená úsporám - Adaptač-
ní a  mitigační program. Díky 
tomu jsme mohli podpořit dal-
ších 618 žádostí za 64 milionů 
korun. A  další žádosti jsou při-
praveny ke schválení. Aktuálně 
má čtyři sta žadatelů peníze na 
svých účtech,“ potvrzuje náměs-
tek pro regionální rozvoj Pavel 
Pacal (Starostové pro Vysočinu). 

Příjem žádostí bude pokračovat 
až do 13. listopadu 2020. Peníze 
jsou připraveny ještě pro zhruba 
osmdesát nových žadatelů. 

Základní podmínkou kotlíko-
vých dotací je, že žadatel je vlast-
níkem rodinného domu nebo 
bytového domu s maximálně tře-
mi bytovými jednotkami a  tato 
nemovitost je vytápěná kotlem 
na tuhá paliva s ručním přikládá-
ním, který není lepší jak 2. emis-
ní třída. Podrobné informace 
najdete na webových stránkách  
www.kr-vysocina.cz/kotliky.  
S případnými dotazy se obracejte 
na kotliky@kr-vysocina.cz nebo 
na tel.: 564 602 888.
 EVA FRUHWIRTOVÁ
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Dvacet let „u toho“
Milan Plodík (KSČM),
zastupitel Kraje Vysočina

Vytvoření no-
vého krajského 
uspořádání bylo 
pro náš region pří-
nosem. Už proto, 
že patří svou rozlo-

hou i počtem obcí mezi největší 
v ČR. Vznik Kraje Vysočina byl 
opodstatněný – čtyři okresy (TR, 
ZR, PE a  HB) kolem krajského 
města Jihlavy k tomu dávaly pří-
ležitost sounáležitostí lidí z  Mo-
ravy a Čech, i když mnozí říkali, 
že to nebude fungovat. Těch uply-
nulých 20 let právě dokazuje, že 
kraj funguje velmi dobře a i poli-
tická reprezentace zprava doleva 

se v těch nejzásadnějších věcech 
dokázala domluvit, ať v  otázce 
jaderné energetiky pro JETE, či 
v sociálních službách apod. Bylo 
nutné vytvoření nových institucí 
v rámci nového kraje, např. samo-
statné ředitelství policie ČR, ha-
sičský záchranný sbor kraje, kraj-
ský soud, což znamenalo značné 
počáteční problémy. Vybudovala 
se síť stanovišť ZZS tak, aby do-
jezdy záchranářů k  pacientům 
byly co nejkratší i v těžko dostup-
ných oblastech Českomoravské 
vrchoviny i  v  zimních měsících. 
Za těch 20 let se podařilo za po-
moci dotací z  EU, SFDI, vlast-
ních nahospodařených financí, 
ale i úvěrů opravit stovky km sil-
nic II. a III. třídy, mostků a mostů 

v majetku kraje. Dále se opravilo 
a zmodernizovalo všech pět kraj-
ských nemocnic, školy zřizované 
krajem, ale i  výstavba řady no-
vých budov pro sociální služby. 
Jen za poslední tři volební období 
kraj hospodařil s přebytky tak, že 
na počátku letošního roku bylo ve 
fondu strategických rezerv přes 
1 mld. Kč. Teď v době koronavi-
rové krize se velice hodí. Co říci 
závěrem? Jsem rád, že žiji v Kraji 
Vysočina, a  jsem hrdý na to, že 
jsem mohl být celých dvacet let 
součástí jeho samosprávy a  být 
tak nápomocen při jeho utváření. 
Přeji Kraji Vysočina a všem ob-
čanům v něm žijícím, aby se jim 
i v budoucnu dařilo alespoň tak, 
jako doposud.

Když je kraj štědrý, je to v pořádku
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD),
poslanec a hejtman Kraje Vysočina 

Speciálně pro tento sloupek 
jsem si vyhledal údaje týkají-
cí se loňského objemu peněz, 
které Kraj Vysočina posílal 
nepovinně obcím a  městům na 
svém území. Slouží k  rychlej-
ší realizaci klíčových místních 
projektů, pomáhají při pořádá-
ní společenských, sportovních 
i  kulturních akcí pořádaných 
místními municipalitami, díky 
nim funguje například i  hustá 
síť sborů dobrovolných hasičů. 
Řádově stovky milionů korun 
posílá kraj městům a obcím už 
dvacet let. Jsou to peníze, které 
mohou obce využívat nad rámec 
svých očekávaných rozpočtů, 
není na ně právní nárok, ale 
často jsou považovány za samo-
zřejmost. Jen v  loňském roce 
poskytl Kraj Vysočina obcím 

dotace a dary nad rámec očeká-
vaného ve výši 259,5 milionů 
korun. Nejvyšší objem finanč-
ních prostředků obce obdržely 
z  Programu obnova venkova 
Vysočiny, šlo o částku 85,3 mi-
lionů korun. Dalším programem 
ve Fondu Vysočiny, ze kterého 
obce v kraji v  roce 2019 obdr-
žely dotace v celkové výši více 
než 63 milionů korun, byl pro-
gram Stavby ve vodním hos-
podářství, mimochodem letos 
mohou obce získat ze stejného 
programu až 70 milionů korun. 
Z  rozpočtu kraje byly také ob-
cím loni poskytnuty finanční 
prostředky na zajištění sociál-
ních služeb. Finanční prostřed-
ky ve výši 22,1 milionů korun 
obdržely obce v  roce 2019 na 
rozvoj akceschopnosti jednotek 
sdružení dobrovolných hasičů, 
především to byly dotace na 
nákup dopravních automobilů 
do vybavení JPO a na pořízení 
nové cisternové automobilo-
vé stříkačky. V  roce 2020 jsou 
v  rozpočtu kraje na tyto úče-
ly vyčleněny prostředky až do 
výše 24,2 milionů korun. Další 
peníze jsou především ve Fondu 
Vysočiny k dispozici např. spol-
kům nebo neziskovým organi-
zacím, které na územích měst 
a obcí zajišťují veřejné zájmové 
aktivity, krajské peníze pomáha-
jí také při obnově památek, a to 
bez ohledu na jejich vlastníky. 
Trochu více pozornosti věnu-
je Kraj Vysočina památkám 

UNESCO – městům Třebíč, 
Telč a Žďár nad Sázavou posílá 
poslední roky pravidelně jednot-
livě půl milionu korun na zlep-
šení turistické infrastruktury. 

Jen pro úplnost, sdílené daňo-
vé příjmy Kraje Vysočina byly 
v  loňském roce 5,6 miliardy 
korun, celkové daňové příjmy 
obcí dosáhly ve stejném obdo-
bí 7,6 miliard korun. Vzhledem 
k probíhající koronavirové krizi 
a schváleným podpůrným opat-
řením pro živnostníky a  malé 
společnosti je velice obtížné od-
hadnout výši plnění sdílených 
daňových příjmů obcí i  kraje 
v roce 2020. Předpokládáme, že 
příjmy ze sdílených daní u obcí 
budou letos oproti roku 2019 
nižší až o  10 %, což by odpo-
vídalo zhruba úrovni roku 2018. 
Kraj Vysočina na tom bude 
stejně, předpokládaný propad 
v celoročních příjmech letos od-
hadujeme mezi 800 miliony až 
jednou miliardou korun. Obcím 
však už byla schválena kom-
penzace ve výši 1 250 korun na 
jednoho obyvatele, která by po-
mohla částečně pokrýt výpadek 
jejich daňových příjmů. I  přes 
výše uvedené Kraj Vysočina 
nepředpokládá odklad žádných 
vlastních investic, proto nehro-
zí, že by se propad krajských 
příjmů projevil například na 
probíhajících nebo plánovaných 
opravách silnic, na realizaci ob-
chvatů apod.

Hezký zbytek léta!

V čem budou krajské volby jiné?

Josef Herbrych (KDU-ČSL),
zastupitel Kraje Vysočina

Krajské volby 
se blíží a začínáme 
být zahlceni infor-
macemi politic-
kých stran, jejich 
programy, sliby 

a  návrhy řešení problémů. A  že 
jich je! – jak stran, tak problémů. 
Samozřejmě jsou oblasti, které 
jsou jasně viditelné, a  je na nich 
široká shoda. Mantrou poslední 
doby se staly sucho a boj s kůrov-
cem. Není strana, která se tomuto 
tématu nevěnuje. Toto by však 

nemělo být lákadlem na voliče. 
Vždyť jde o  samozřejmost, kte-
rou si každý zodpovědný hospo-
dář musí uvědomovat. Bez úcty 
k  životnímu prostředí a  náprav 
vzniklých škod by Vysočina brzy 
pozbyla své krásy, kterou nám je 
doposud dovoleno užívat. 

Koronavirus nás nutí se na 
řadu odvětví podívat z  jiného 
úhlu. Pandemií vyvolané finanční 
ztráty se dotýkají a budou dotýkat 
i  hospodaření Kraje Vysočina. 
Jaké zkušenosti z  této krize lze 
využít? Určitě jako velmi důle-
žitá otázka vyvstává rozšíření 
rychlého internetu na území kraje 

– využitelného pro práci z domo-
va, komunikaci s úřady či výuku 
na dálku. V oblasti bezpečnosti je 
třeba zlepšit „diagnózu“ a  řeše-
ní krizových situací. Bude třeba 
dokončit systém Veřejné dopravy 
Vysočiny, aby „ladil“ s požadav-
ky měst a obcí. 

Je toho mnoho, co se dá do 
volebních programů napsat. Ještě 
důležitější ale bude zvolit osob-
nosti, které budou mít zkušenosti, 
sílu a odhodlání k  řešení aktuál-
ních problémů. Lidi, kteří spíš než 
na vlastní propagaci svou energii 
využijí na službu svým spoluob-
čanům. Přeji vám dobrou volbu.

Tísňová péče – pomoc v tíživé životní situaci
Miloš Hrůza (ANO 2011),
zastupitel Kraje Vysočina 

V roce 1995 za-
čala v  našem kraji 
fungovat pobočka 
pražského občan-
ského sdružení pod 
názvem ŽIVOT 

90 – Jihlava. Prvotní poskytova-
nou službou byl Senior telefon 
– linka důvěry. V  návaznosti na 
tuto službu vznikla služba tísňová 
péče, která byla určena osobám 
se zdravotním postižením jako 
podpora ve chvíli, kdy se cítí 

ohroženi na životě nebo zdraví. 
V roce 2016 byl založen ŽIVOT 
99 – Jihlava, z. ú. Ten zajišťuje 
na Vysočině službu tísňové péče, 
která je poskytována osobám se 
zdravotním postižením od 18 let 
a  seniorům. Další registrovanou 
sociální službou, která začala také 
na Vysočině pro seniory působit, 
je asistenční tísňová péče An-
děl na drátě. Tato služba funguje 
24 hodin denně a  je také určena 
všem, kteří potřebují mít pomoc 
stále nablízku. Princip služby 
spočívá v elektronickém zařízení 
s SOS tlačítkem, které má občan 

u sebe. Pomoc je tak možno ak-
tivovat okamžitě, což výrazně 
snižuje rizika  následků nehod. 
Zařízení také nahrazuje mobilní 
telefon. Lze z něj neomezeně te-
lefonovat až na deset libovolně 
zvolených čísel. Město Třebíč již 
navázalo spolupráci s  organizací 
Anděl na drátě. Pomoc seniorům 
zprostředkovává přes koordináto-
ra Senior Pointu, který zajišťuje 
vše potřebné. Je to jedna z dalších 
cest, jak prodloužit našim senio-
rům samostatný a  plnohodnotný 
život v jejich přirozeném prostře-
dí, v pohodlí domova.

Propojení sociálních a zdravotních služeb

Pavel Franěk (ANO 2011),
zastupitel a náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast sociálních věcí 

V z r ů s t a j í c í 
trend stárnutí po-
pulace přináší ce-
lou řadu problémů, 
na které nejsou 
sociální a  zdravot-

ní služby dostatečně připraveny. 
Roztříštěnost, nesourodost a  ne-
propojenost sociální a  zdravotní 
péče způsobují problémy při pře-
chodu klientů, především seniorů, 
mezi těmito dvěma systémy. Čas-
to se stává, že se senior po úrazu 
nebo rychlém zhoršení nemoci 
není schopen vrátit z nemocnice 

do domácího prostředí. On nebo 
jeho rodina v danou chvíli nemají 
informace o  navazujících sociál-
ních službách a není zcela jasné, 
kdy je tento člověk ještě pacien-
tem a kdy už potenciálním klien-
tem sociální služby.

Chybějící koordinaci sociál-
ních a  zdravotních služeb v  na-
šem kraji a dostatečnou informo-
vanost široké i odborné veřejnosti 
v  této oblasti jsme se rozhodli 
řešit pilotním projektem, kte-
rý by následně mohl posloužit 
i  ostatním krajům v  ČR. Cílem 
projektu Tvorba systému sociálně 
zdravotního pomezí v  Kraji Vy-
sočina je zkvalitnění dlouhodobé 
péče o občany, zvýšení efektivity 

vynakládaných finančních pro-
středků a  zlepšení kooperace 
a komunikace mezi jednotlivými 
aktéry (kraj, obce, poskytovatelé 
sociálních a  zdravotních služeb, 
občan). Přispět by k  tomu mělo 
vytvoření a provoz nového cent-
rálního registru sociálně zdravot-
ních služeb Kraje Vysočina, koor-
dinátoři pomoci ve všech patnácti 
obcích s  rozšířenou působností 
a  pěti nemocnicích. Výstupem 
projektu bude i metodika posky-
tování sociálně zdravotní péče.

Jsem přesvědčený, že kvalitu 
a  dostupnost sociálních a  zdra-
votních služeb pro občany našeho 
kraje tak opět posuneme o  kus 
výš.

V kůži toho druhého
Miloš Vystrčil (ODS),
předseda Senátu PČR  
a zastupitel Kraje Vysočina 

Když mi to ča-
sově vyjde, rád se 
chodím proběh-
nout. Nedávno se 
mi stalo, že jsem 
v  Telči běžel zá-

meckým parkem a u cesty na la-
vičce seděl mladý muž a  u  jeho 
nohou seděl téměř uprostřed cesty 
velký vlčák. Mladý muž i  vlčák 
mě sledovali a já jsem sledoval je. 
Když jsem byl asi 30 metrů od la-
vičky, tak jsem již zřetelně viděl, 
že vlčák je tzv. na volno. To zna-
mená, že nebyl na vodítku a seděl 
u  nohou mladého muže volně. 
Zatnul jsem zuby a běžel dál. Řekl 
jsem si, že to risknu, mladý muž 
vypadal inteligentně, a  tak jsem 
věřil, že má asi psa pod kontrolou, 
že bude dobře vycvičený. Ano, 
bylo tomu tak. Po vzdálenějším 

okraji cesty jsem okolo obou pro-
běhl a vůbec nic se nestalo. Přesto 
jsem se při průběhu kolem lavič-
ky vůbec dobře necítil. Měl jsem 
docela velký strach a navíc jsem 
si ani netroufl mladému muži co-
koliv vytknout, neboť jsem se bál, 
že by pes v takovém případě mohl 
nepříjemně reagovat.

Běžel jsem dál a  přemýšlel, 
proč to někteří lidé dělají, proč vy-
stavují jiné lidi v podstatě úmysl-
ně nebo možná z nedostatku před-
vídavosti nepříjemným situacím? 
Přece jim musí být jasné, že ne 
každý má rád psy a že navíc ne-
známý běžec, jako jsem byl napří-
klad já, nemůže vědět, zda je pes 
poslušný nebo není, zda je zvyklý 
na běžce nebo není apod.

Běžel jsem dál a  uvědomil 
jsem si, že obdobu popsané situ-
ace zažíváme i v jiných případech. 

Stává se mi, že si někdo na 
něco či někoho stěžuje a  vůbec 
přitom nepopíše výchozí situaci. 

A tak se může například stát, že si 
myslíte, že si stěžuje na starostu, 
a  ono se teprve postupně ukáže, 
že se jedná o ředitele technických 
služeb. Nebo. Stává se mi, že mě 
někdo někam pozve a vůbec nic 
nenapíše o  charakteru akce a  já 
přijedu v  polobotkách a  přitom 
správné bylo vzít si holínky.

Schválně jsem to kromě toho 
prvního případu s  vlčákem tro-
chu přehnal. Udělal jsem to 
proto, že si myslím, že čím dál 
méně jsme ochotní nebo schopní 
se vžít do role a pocitů toho dru-
hého. Tím se stává, že vznikají 
často zbytečně nepříjemné situa-
ce, nedorozumění nebo dokonce 
spory. Zkrátka když se s někým 
bavíte, když s  někým jednáte, 
když s  někým spolupracujete, 
když o někom rozhodujete, když 
někoho soudíte, zkuste se vžít 
alespoň na chvíli do jeho kůže. 
Ujišťuji vás, že to často věci vel-
mi pomůže.

ANO, ještě pár dní si budeme užívat volných 
letních dnů a děti prázdnin

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

Právě červenec 
a  srpen jsou ide-
ální dobou, kdy 
má Kraj Vysoči-
na, jako zřizovatel 
více než čtyřicítky 

školských zařízení, příležitost 
věnovat se intenzivněji a bez vět-
ších omezení provozu, opravám, 
údržbě nebo stavebním úpravám 
školních i provozních objektů. Jen 
v  letošním roce jsou v  rozpočtu 
naplánovány práce na školských 
zařízeních za více než 345 mili-
onů korun, což je mimochodem 
řečí čísel dvojnásobek toho, co 
byl připraven Kraj Vysočina na 
školských objektech opravit, po-
stavit a zhodnotit v minulém roce. 
Téměř stovka připravených akcí 
zahrnuje nejen nové stavby, ale 
i  opravy nebo přípravu projek-
tové dokumentace tak, abychom 

byli připraveni na stavební sezóny 
v dalších letech.

Jednou z  nejzajímavějších 
oprav je ta, která se týká sklářské 
pece Akademie Světlá nad Sáza-
vou. Jednou za tři roky musí být 
opraveno dno, elektrické kompo-
nenty, vyměněny topné smyčky 
a žáruvzdorný materiál. V Jihlavě 
letos dokončíme dvouletou ná-
ročnější rekonstrukci Rytířského 
sálu Uměleckoprůmyslové školy 
Helenín, začneme budovat přístav-
bu SŠTPA Jihlava na pracovišti 
Školní, na stejné adrese vyroste do 
dvou let i pracoviště pro svářeče, 
generální opravou musí ještě v le-
tošním roce projít i kotelna Střed-
ní školy v Třešti. Už v záři budou 
moci využít nové prostory domova 
mládeže žáci SPŠ a SOU Pelhři-
mov na svém detašovaném praco-
višti v Kamenici nad Lipou, před 
klíčovým rozhodnutím budeme 
stát už brzy v  případě pracoviště 
školy na Křemešnické ulici v Pel-
hřimově. Školní dílny potřebují 

zásadní rekonstrukci. Právě ta by 
měla zlepšit statické parametry 
pracoviště, které na něj klade pro-
vozování supermoderních techno-
logií. Až z  dokončených analýz 
bude jasné, zda se objekty vyplatí 
rekonstruovat, nebo jestli se přik-
loníme k  jejich demolici a  stav-
bě nového pavilonu. Rozšíření 
plynové přípojky je připraveno 
na Školním statku v  Humpol-
ci. V  Moravských Budějovicích 
na střední škole letos finišujeme 
s několikaletou akcí výměny oken 
a  podlah, ve Žďáře nad Sázavou 
nás dělí týdny od dokončení re-
konstrukce dílen ve Strojírenské 
ulici. Jsou to jen střípky toho, co 
se děje o  prázdninách v  krajem 
zřizovaných školách. A  zatímco 
my stavíme, žáci a  jejich rodiny 
mohou stále ještě využít jednotné 
20korunové vstupné na krajský 
hrad Roštejn, Hrad Kámen nebo 
na Zámek v Třebíči. 

Přeji vám klidný zbytek 
prázdnin.

Úložišti na Vysočině jasné NE!
Vít Kaňkovský (KDU-ČSL),
poslanec a zastupitel Kraje Vysočina

Lokality pro 
úložiště jaderného 
odpadu stát zre-
dukoval z  devíti 
na čtyři. Špatná 
zpráva pro Vy-

sočinu je, že obě vytipované 
vysočinské lokality ve výběru 
zůstaly – jak Hrádek u  Dolní 
Cerekve, tak Horka na pomezí 
Žďárska a Třebíčska. Argumenty 

odpůrců z řad místních jsou jas-
né: Hrádek je významným zdro-
jem pitné vody pro Jihlavsko 
a  Pelhřimovsko a  Horka má ze 
všech lokalit nejhustší osídlení, 
což znamená, že ochranná zóna 
úložiště by se dotkla 40 tisíc lidí.

Kromě toho je tu ještě jeden 
zásadní argument proti snahám 
o  úložiště v  ČR vůbec: žád-
ný stát na světě zatím úložiště 
nemá v  provozu. Ano, Kanada 
či Francie zkoumají, jak vyho-
řelé palivo dále využít, a ne ho 

prostě jen „zakopat“. Proč tedy 
u nás tak spěcháme na definitiv-
ní výběr lokality pro trvalé úlo-
žiště? Jsem přesvědčen, že teď 
je jediným rozumným řešením 
výběr lokalit zastavit. Nijak to 
neohrozí ani dostavbu Dukovan 
či Temelína, ani bezpečnost na-
kládání s  vyhořelým palivem 
– v kontejnerech v  areálu elek-
tráren zůstane palivo ještě řadu 
desítek let. Proto říkám v  tuto 
chvíli NE úložišti na Vysočině 
a vlastně v celé ČR. 
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Dětský domov Nová Ves u Chotěboře
PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Krajské vouchery lákají 
na levnější dovolenou 

Rok 2009: Téměř 1,6 miliardy 
na modernizaci silnic

20 LET KRAJE VYSOČINA

◾ Nový most přes řeku Jihlavu za 22 milionů korun otevřeli zástupci Kraje 
Vysočina a obce v červenci roku 2009. Po deseti měsících práce opět pro-
pojil obě části obce na Třebíčsku. FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Některé děti nemají to štěstí, 
aby mohly vyrůstat v  milované 
rodině. Přesto, že se rodina nedá 
nahradit, pracovníci Dětského do-
mova v Nové Vsi u Chotěboře dě-
lají vše proto, aby dětem, o které 
se starají, vytvořili domov. „Děti 
jsou k nám umisťovány na základě 
rozhodnutí soudů o  předběžném 
opatření nebo rozsudku o  ústav-
ní výchově. Aktuálně se staráme 
o 32 dětí ve věkovém rozpětí od 
tří do osmnácti let,“ popisuje ře-
ditelka Etela Coufalová.

Dětský domov má dlouhou 
historii, byl založen už v 50. le-
tech minulého století. Nová Ves 
se nachází na úpatí Železných hor 
v klidném prostředí. Samotný do-
mov je obklopen přírodou. Kolem 
se rozkládá 7hektarový park, kte-
rý je jako stvořený pro sportování 
i relaxaci. Děti často a rády vyu-
žívají nově vybudované víceúče-
lové hřiště. To však není veškerý 
výčet aktivit, které se dají v parku 
provozovat. Vychovatelé vedou 
děti k pracovním návykům, spo-
lečně udržují hřiště i park, sbírají 
plody pro lesní zvěř, shrabují spa-
dané listí. Učí se také poznávat 
dřeviny, rostliny a  zvířata, která 
jsou jejich sousedy. 

Od roku 2011 funguje zaříze-
ní pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc (ZDVOP). Děti sem při-
cházejí na vlastní žádost, žádost 
rodičů, OSPODU nebo v  rámci 
předběžného soudního opatření. 
Děti mohou v  případě krizové 
situace volat kdykoli, ZDVOP 
má nepřetržitý provoz. „Zde 
děti pobývají nejdéle jeden rok, 
v tomto čase se musí krizová situ-
ace dítěte vyřešit,“ popisuje Etela 
Coufalová.

Jak to v domově chodí?
Ve čtyřech rodinných skupi-

nách jsou zastoupeny obě role 

– jak mužská, tak ženská, a  to 
jako vychovatelé. Děti bydlí ve 
dvoulůžkových pokojích. Každá 
rodinná skupina využívá vlast-
ní kuchyňku s  jídelním koutem, 
obývací pokoj a sociální zaříze-
ní. „Sourozenci zůstávají vždy 
spolu. Děti nerozdělujeme do 
rodinných skupin podle stejného 
věku, skupiny jsou různověké,“ 
popisuje ředitelka. Každá ro-
dinka funguje samostatně, vy-
chovatelé společně s dětmi sami 
zajišťují úklid rodinné skupiny, 
perou a žehlí prádlo, myjí nádo-
bí a  věnují se dalším domácím 
pracem. Dětem vaří kuchařky 
v centrální jídelně, odtud si jídlo 

berou v  nádobách a  stravují se 
ve vlastní kuchyni s  jídelnou. 
O  víkendu jednou za tři týdny 
si děti s  vychovateli vaří sami. 
K  tomu je zapotřebí promyslet, 
co budou vařit, jaké potraviny 
jsou na to potřeba a také dodržet 
finanční limit. „Učíme děti znát 
hodnotu peněz, sami si hospoda-
ří s vlastním rozpočtem,“ dodává 
ředitelka. Do školky a  do škol 
chodí děti buď přímo v Nové Vsi, 
nebo dojíždějí do nedaleké Mal-
če a Chotěboře. Na střední školy 
většinou dojíždějí do Chotěboře, 
Čáslavi nebo do Havlíčkova Bro-
du. „Snažíme se dětem pomoci 
vybrat takový obor a  zaměření, 

aby našly dobré uplatnění na 
trhu práce a také je to naplňova-
lo,“ podotýká ředitelka. 

Příprava na osamostatnění 
Děti, které oslavily patnácté 

narozeniny, se připravují na sa-
mostatný život. Aby se ve „svě-
tě neztratily“, musí se o  sebe 
umět postarat. Samy si nakupují 
potraviny, oblečení, školní po-
můcky, drogerii, úklidové, mycí 
a  prací prostředky. V  týdnu si 
vaří večeře, o  víkendu si dělají 
snídaně i  obědy a  večeře. Do-
stávají peníze v hotovosti, učí se 
s nimi hospodařit a dokládají, za 
co je utratily. 

Prázdniny tráví jako 
ostatní děti

Některé děti jezdí na letní 
prázdniny ke své biologické 
rodině. Ti, kteří tuto možnost 
nemají, jezdí na tábory, účast-
ní se vodáckého putování nebo 
cykloexpedice. 

V  letošním roce využíva-
jí pobytové letní tábory nebo 
příměstské tábory. „Veškerou 
činnost nám v  současné době 
ovlivňuje Covid-19. Aktuálně 
opět nosíme roušky,“ říká ře-
ditelka. Letošní prázdniny jsou 
pro domov velmi náročné na 
organizaci. „Máme v plánu vý-
lety do Žlebů, ZOO Jihlava a na 
další hezká místa. Poděkování 
patří všem, kteří nám pomáha-
jí – odboru školství Krajského 
úřadu Jihlava, Obecnímu úřadu 
Nová Ves u  Chotěboře, Měst-
skému úřadu Chotěboř a  také 
všem sponzorům. Nesmím za-
pomenout ani na zaměstnance 
– vychovatele, pracovníky v so-
ciálních službách, ale i provozní 
zaměstnance,“ uzavírá ředitelka 
Etela Coufalová.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Rok 2009 je rokem, kdy Kraj 
Vysočina čerpá historicky nejvyš-
ší evropské dotace na modernizaci 
dopravní infrastruktury v regionu. 
V  tomto roce se podařilo získat 
a  následně investovat do moder-
nizace silnic bezmála 1,6 miliar-
dy korun z fondů Evropské unie. 
Dalších více než 47 milionů korun 
poskytl Státní fond dopravní infra-
struktury a přes 63 milionů korun 
šlo z  krajského rozpočtu. Tyto 
prostředky znamenaly, že rok 
2009 přinesl významné opravy 
a  modernizaci silniční sítě Kraje 
Vysočina. Mezi největšími do-
končenými stavbami v tomto roce 
figurovaly například obchvat obcí 
Bohdalov a  Oslavička, rekon-
strukce úseku silnice mezi obcemi 
Zašovice a Brtnice a dále oprava 
povrchů silnic v  délce cca 180 
kilometrů. Mimo jiné se podařilo 
zrekonstruovat silnici II/405 z Pří-
seky do Brtnice, II/360 Jimramov 
– Moravec, II/410 od I/23 – Žele-
tava, dále průtah Počátek, úsek na 
silnici II/402 Batelov – Třešť nebo 

mosty na silnici II/129 v  Hum-
polci a  II/399 ve Stropěšíně na 
Třebíčsku. Z rozpočtu Kraje Vy-
sočina stavbaři zrekonstruovali 
most ve Velkém Meziříčí po ha-
várii opěrné zdi a zahájili rekon-
strukci mostu v  Dobroníně, to 
vše v hodnotě přes 16,2 milionů 
korun. 

Za celou dobu existence Kra-
je Vysočina byly realizovány 
projekty za více než 6,5 miliardy 
korun. Přitom téměř 4,4 miliar-
dy pomohly právě se zlepšením 
krajské silniční sítě.

Kraj Vysočina je vlastníkem 
silnic II. a  III. třídy v  celkové 
délce 4 552,9 kilometrů. Úze-
mím Vysočiny prochází dálnice 
D1, která je ve vlastnictví státu, 
o  celkové délce 92,5 kilometrů 
a silnice I. třídy, které  také vlast-
ní stát, v celkové délce 426,8 ki-
lometrů. Kraj Vysočina je se 
svým celkovým počtem kilomet-
rů silnic na čtvrtém místě v rám-
ci celé České republiky.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Turisté mohou až do konce říj-
na využívat krajské vouchery na 
dovolenou strávenou na Vysoči-
ně. Kraj Vysočina připravil slevo-
vé poukazy pro osoby starší 15 let 
v  hodnotě 1000 Kč. Podmínkou 
je strávit alespoň tři noci v regis-
trovaném ubytovacím zařízení. 
Jejich přehled a  také slevu na 
ubytování mohou zájemci získat 
na webu slevy.vysocina.eu. Uby-
tovací zařízení v seznamu postup-
ně přibývají a  roste také zájem 
o využití slevy. „Z  terénu máme 
informace, že hosté se na mož-
nost uplatnění slevových pouka-
zů Kraje Vysočina hodně ptají. 
Využívají je při objednání pobytů 
takzvaně ze dne na den. Už teď 
v létě mohou turisté díky vouche-
ru ušetřit i na dovolené, kterou si 

zarezervují nyní a přijedou až na 
podzim,“ říká náměstkyně hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 
kultury, památkové péče a  ces-
tovního ruchu Jana Fischerová 
(ODS) a dodává, že ze statistiky 
uplatněných poukazů je zřejmé, 
že největší zájem mají hosté o lo-
kalitu atraktivních Žďárských vr-
chů a o penziony a menší hotýlky.

Kraj Vysočina vyčlenil na 
vouchery 10 milionů korun 
a  slibuje si od této mimořádné 
finanční podpory posílení cestov-
ního ruchu na svém území. A to 
jak v  prodloužení obvyklé doby 
pobytu turistů na Vysočině, tak 
i  udržení zaměstnanosti v  uby-
tovacích službách a navazujících 
oborech.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Krásná příroda láká na Žďársko nejen cyklisty.   
 FOTO: ALEŠ MOTEJL, ARCHIV VYSOČINA TOURISM

◾ Kolem domova je rozsáhlý park, kde děti tráví volný čas.   
 FOTO: ARCHIV DOMOVA

Den otevřených dveří

Staň se na den záchranářem

• prohlídka výcvikového střediska
• ukázky techniky ZZS a IZS
• aktivity pro děti a dospělé

26. 9. 2020 | 10:00 až 17:00
Vrchlického 61, 586 01 Jihlava A
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SE ZÁCHRANÁŘI 
Akce je 

ZDARMA

Chcete slevu na dovolenou na Vysočině? 

Voucher získáte na webu slevy.vysocina.eu, 
sekce Jsem turista, chci slevu.

Mobilita jako svatý grál ekonomické prosperity kraje

Martin Mrkos  
(Starostové za Vysočinu),
zastupitel Kraje Vysočina

Jestli je něco 
důležitého pro 
lokální ekonomi-
ku (rozumějme 
na úrovni okresu 
nebo kraje), pak je 

to možnost rychlé a  cenově do-
stupné přepravy osob. Nejde jen 
o zaměstnance, ale také studenty 
nebo další skupiny obyvatel, kte-
ré se podílejí na regionální eko-
nomice spotřebou. Myšlenka in-
tegrovaného dopravního systému 
je proto chvályhodná. Nicméně 

důležité je pak i  její provedení. 
A to už je u navrhovaného VDV 
problematická věc. Zejména 
není jasně stanoven standard 
a  nadstandard služeb, na které 
mají obce přispívat. Nebo sku-
tečnost, že u řady regionů dojde 
naopak k  faktickému snížení 
dopravní obslužnosti. Ale lepší 
než se nořit do temných zákoutí 
VDV, jehož tarif, čistě pro zají-
mavost, je shodný s  původním 
tarifem jedné nejmenované do-
pravní společnosti, je lepší se 
dívat na dobré příklady, protože 
ty táhnou. V sousedním Jihomo-
ravském kraji funguje IDS JMK. 
Evropská špička. Nutno dodat, 

že obce zde platí jen 50 Kč na 
občana oproti 70 Kč na Vysoči-
ně a  dostávají standardizovanou 
vysokou kvalitu služby. Je nutné 
si položit mírně kacířkou otáz-
ku, zda by nebylo v nesourodém 
Kraji Vysočina příhodné na-
hradit VDV a  zavést IDS JMK. 
Minimálně půlka kraje se spádo-
vostí k Brnu by to ocenila a na 
zbytku by zafungoval stejně tak 
dobře. Nebylo by prima přečíst 
si následující zprávu? Po zave-
dení IDS JMK v Kraji Vysočina 
se zvýšil počet spojů, které mo-
hou obyvatelé využít. V důsled-
ku zlepšení pravidelnosti jejich 
odjezdů a  zajištění vzájemných 

návazností získali možnost ces-
tovat do mnohem více směrů 
než dosud. Zvýšení počtu spojů 
ve  večerních hodinách a  o  ví-
kendu jim umožňuje pohodl-
ně cestovat nejen do práce, ale 
i za nákupy, kulturou i zábavou. 
Všichni pravidelní cestující oce-
ní možnost zakoupit si předplatní 
jízdenku. Obyvatelé mají mož-
nost cestovat po Vysočině i Jiho-
moravském kraji v  rámci jedné 
jízdenky, a  to jak jednorázové, 
tak i předplatní, nejen všemi lin-
kami autobusů jezdících v rámci 
systému, tramvajemi, trolejbusy, 
ale navíc i osobními a spěšnými 
vlaky a vybranými rychlíky.
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Uzávěrka příštího čísla je 3. září 2020 

Distribuce 14. září 2020

STAŇ SE SOUČÁSTÍ HRDÉ ZNAČKY S VÍCE NEŽ 100LETOU TRADICÍ!
Společnost Kostelecké uzeniny byla založena v roce 1917. Více 
než 100 let poctivého řemesla, chuti a vášně k masu a masným 
produktům. Není mnoho firem, které tvoří součást kulturního 
dědictví naší země. Kostelecké uzeniny k nim rozhodně patří. 

V současné době hledáme kolegy na pracovní pozici:

ŘEZNÍK – UZENÁŘ
Náplň práce:
• bourání, koštění, porcování vepřového a hovězího masa
• porážka jatečních zvířat
• úprava masa na baličce
Požadujeme:
• vyučení v oboru (řezník uzenář, řeznické a uzenářské práce)
• dobrou fyzickou kondici
• pracovitost
• spolehlivost

PRO UVEDENOU POZICI NABÍZÍME NÁSLEUJÍCÍ BENEFITY:
• finanční ohodnocení odpovídající výkonu, po zapracování možnost výdělku 
až 55.000 Kč • zázemí stabilní společnosti • úkolová mzda, prémie, příplatky

• odměny v měsíční výši 1 500 Kč • možnost příspěvku na dojíždění, či na 
ubytování • 25 dnů dovolené • zaměstnanecké balíčky • dotované závodní 
stravování • svačiny zdarma • příspěvek na penzijní připojištění • peníze 
na volný čas a zdraví zaměstnanců ve výši 6 000 Kč/rok • roční odměny 

vyplácené ve dvou termínech (květen a listopad)

Pokud Vás naše pozice zaujala a rádi byste se dozvěděli více, neváhejte 
se s námi spojit telefonicky, nebo e-mailem na níže uvedených 

kontaktech. Rádi se s Vámi také potkáme osobně na pohovoru, jehož 
termín si předem dohodneme.

Zita Hávová 
Telefon: 567 577 060 | e-mail: personalni @ku.cz

Kostelecké uzeniny a. s. | Kostelec 60 | 588 61 Kostelec u Jihlavy
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Zjistěte více na 
kariera.provident.cz

a na telefonu 
844 744 644

Spolupracujte s Providentem jako obchodní 
zástupce. Sami si řiďte svoji pracovní dobu 
a výši výdělku. Pracujte tam, kde to znáte.

Proč do toho jít s námi?
Flexibilní pracovní doba
Odměna vyplácená 
každý týden 
Podpora a zázemí stabilní 
společnosti
Naučíme vás, jak na to

Co je náplní práce?
Vyhledávání nových 
zákazníků
Spolupráce s těmi 
stávajícími
Poskytování půjček
Výběry splátek

DĚLEJTE 
PRÁCI,
která se 
přizpůsobí 
vám

20096_PF_nabor_66x94.indd   320096_PF_nabor_66x94.indd   3 14.04.2020   8:2714.04.2020   8:27

www.elektrokola-skutry.cz

PROČ MY? ZKUŠEBNÍ JÍZDY, ŠIROKÝ VÝBĚR, NA TRHU JIŽ 11 LET
SERVIS A DOPRAVA, REPASE A MĚŘENÍ BATERIÍ 
Infolinka: 737 007 875    Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Pražská 3807
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Rada města Jihlavy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Brána Jihlavy, příspěvková organizace.
Popis pozice: spolupodílení se na rozvoji města Jihlavy a regionu včetně zapojení  
v mezinárodních projektech v oblasti kultury a cestovního ruchu.
Máte zájem? Pak neváhejte!
Písemnou přihlášku do výběrového řízení můžete podat nejpozději 30. 9. 2020  
do 12 hodin. Všechny informace k výběrovému řízení a pracovní pozici naleznete zde: 
https://www.jihlava.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni/d-540652/p1=103388.

hledá ředitele!  
Jihlava 

Havel MOUKA

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

mouka@regvyd.cz
602 557 777

Vít VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

vrbicky@regvyd.cz
603 786 170
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Nabídka práce pro invalidní 
důchodce – Jihlava

Bezpečnostní agentura Facility Servis a.s.  
hledá vrátné do Jihlavy,  

místo pracoviště Jiráskova ulice.

Nabízíme: 
Hlavní pracovní poměr  

finanční odměna 100 Kč/hod.+ příplatky
Nástup po dohodě. Zajímavá práce v ostraze, 

bez fyzické námahy. 12hodinové směny.
Jedná se o kontrolu objektu,  zaměstnanců  

a pochůzková činnost.

Podmínka: 
Čistý rejstřík trestů, invalidní důchod

Nepřetržitý provoz: 
Denní a noční služby cca 3x do týdne.

Pracovní doba: 
PO–NE: 7:00–19:00, 19:00–7:00

 Kontaktní osoba:
Součková Hana   

tel.: 607 093 730, e-mail: prace@avesplus.cz
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Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje výběrová řízení na 
pozice:

úřednice/úředník na úseku právní 
administrace strukturálních fondů EU odboru 
regionálního rozvoje
s místem výkonu práce Žižkova 16, Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 
v bakalářském studijním programu právního zaměření

• znalost legislativy upravující činnost ÚSC
• znalost problematiky veřejných rozpočtů
• dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové 

vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou: 
• znalost kontrolních postupů ve veřejné správě
• znalost problematiky veřejných zakázek
• znalost procesu daňového řízení
• znalost problematiky regionálního rozvoje a grantové politiky kraje

nabízíme: 
• zázemí stabilní organizace 
• pracovní poměr na dobu určitou, zástup za mateřskou, rodičovskou 

dovolenou, zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek, 12. platovou třídu
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných 

složek platu
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro absolventy

Kontaktní osoba: Eva Plachá, tel.: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz. 
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 
dne 28. 8. 2020 do 12.00 hod. Plné znění personální inzerce je dostupné na webu  
www.kr-vysocina.cz, sekce volná místa. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, 
e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

úřednice/úředník v oblasti SF EU se 
zaměřením na administraci Programu 
spolupráce Interreg V-A AT-CZ odboru 
regionálního rozvoje
s místem výkonu práce Žižkova 16, Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 
v bakalářském studijním programu 

• znalost problematiky regionálního rozvoje 
• znalost problematiky projektového a finančního řízení projektů 

financovaných ze strukturálních fondů EU
• znalost německého jazyka minimálně úrovně B2
• dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové 

vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností
výhodou:

• znalost anglického jazyka minimálně úrovně B1
• praktické zkušenosti s řízením projektů

nabízíme:
• 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
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro absolventy

Kontaktní osoba: Ivana Hanáková Kosourová, tel.: 564 602 107,  
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz. 
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 
dne 28. 8. 2020 do 12.00 hod. Plné znění personální inzerce je dostupné na webu  
www.kr-vysocina.cz, sekce volná místa. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, 
e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

úřednice/úředník na úseku veřejných zakázek 
odboru majetkového
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší 
odborné vzdělání

• orientaci v procesech přípravy, zadávání a kontroly veřejných zakázek 
malého rozsahu

• znalost obecně závazných předpisů z oblasti zadávání veřejných zakázek
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové 

vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností
výhodou:

• zkušenosti s procesy zadávání veřejných zakázek
nabízíme:

• zázemí stabilní organizace 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládané zahájení pracovního poměru od 1. 9. 2020
• plný pracovní úvazek, 10. platovou třídu
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných 

složek platu
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro absolventy 

Kontaktní osoba: Eva Plachá, tel.: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 
dne 25. 8. 2020 do 12.00 hod. Plné znění personální inzerce je dostupné na webu  
www.kr-vysocina.cz, sekce volná místa. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, 
e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Studenti postaví Mercedes

◾ Studenti pod dohledem učitelů odborného výcviku začnou v dílnách 
Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava v září mon-
tovat užitkové vozidlo Unimog značky Mercedes-Benz. Do konce le-
tošního roku díly z více než 15 dodaných palet vmontují na podvozek 
a univerzální vozidlo bude moci absolvovat diagnostiku. 

◾ Radní pro oblast školství Janě Fialové (ČSSD) se podařilo domluvit 
další konstrukční studentskou výzvu. Mercedes-Benz najde po svém 
zkompletování praktické uplatnění u Krajské správy a údržby silnic Vy-
sočiny. Ti ho dovybaví využívanými nástavbami a zařadí do svého vozo-
vého parku.  FOTO: 2X ARCHIV KRAJE VYSOČINA

◾ Devátým Domem přírody v Česku je od července bývalý venkovský 
statek ve vesnické památkové rezervaci Krátká nedaleko Sněžného 
na Žďársku. Slouží jako návštěvnické centrum pro celou chráněnou 
krajinnou oblast Žďárské vrchy a provozuje ho Český svaz ochránců 
přírody Kněžice ve spolupráci s Chaloupky o. p. s.

◾ Dům přírody má vnitřní a venkovní expozici. Na návštěvníky tady 
čeká řada interaktivních prvků – magnetická skládačka nebo dotykový 
stůl, pro děti malá horolezecká stěna či velké ptačí hnízdo, do kterého 
je možné si vlézt. Otevřeno tu mají do konce prázdnin každý den od 
10:00 do 17:00 hodin. Výstavbu domu financovala Evropská unie část-
kou přesahující 30 milionů korun.  FOTO: 2X ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Venkovský statek v Krátké se proměnil na Dům přírody 

◾ Josef Drábek v drezurní zkoušce s dvojspřežím.  FOTO: MILAN KOPECKÝ

Milovníci koní zavítají na Zlatou podkovu do Humpolce

O  víkendu 21.–23. srpna se 
v Humpolci uskuteční jubilejní 55. 
ročník jezdeckých závodů s  náz- 
vem Zlatá podkova. Návštěvníci 
se mohou těšit na páteční drezurní 
zkoušky, v sobotu na cross sedlo-
vých koní a maraton ve spřežení 
a na neděli jsou v plánu parkury. 
I  přes složitou covidovou situaci 
se organizátoři rozhodli tradiční 
závody uspořádat. Přestože měli 
spousty nápadů, kterými by kulatý 
ročník oslavili, ponechali tradiční 
program a věří, že milovníci koní 
si cestu do Humpolce jistě najdou. 

K vidění bude ukázka chlad-
nokrevných koní a ani le-
tos nebude chybět průvod 
koní městem. V  neděli 
23. srpna zpříjemní na 
humpoleckém náměstí 
od 9:00 hodin čekání na 
jezdce s  koňmi hudebníci 
z místní základní umělecké ško-
ly a mažoretky. V 10:00 hodin pak 
dorazí tradiční slavnostní průvod 
koní a spřežení. Po zdravicích za-
míří zpět na závodiště, kde budou 
pokračovat nedělní závody. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

www.vysocina.eu

20 let = 20 Kč

Kraj Vysočina slaví 20 let!
Až do konce září je běžné vstupné do 

všech krajských expozic pro dospělé 

20 Kč, pro děti, studenty a seniory 

ZDARMA. 

21.–23. srpna

v Humpolci

video na  
novinykrajevysocina.cz


