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ÚVODNÍ SLOVO

Karel Janoušek
radní Kraje Vysočina  
pro oblast majetku  
(Starostové pro občany)

Informační servis 
pro obce

Myslím, že nebudu přehá-
nět, když prohlásím, že dělat 
starostku nebo starostu obce 
je spíše posláním než čímkoli 
jiným. 

Práce od brzkého rána a až 
příliš často do noci, volné ví-
kendy, které by se daly spo-
čítat na prstech jedné ruky, 
a k tomu tak široká škála 
činností a povinností, které 
je třeba rychle zvládnout. Ze-
jména starostky a starostové 
malých obcí musí být od-
borníky v mnoha profesích. 
Nezřídka se v jedné osobě 
spojuje krizový manažer, psy-
cholog, řidič, projektový ma-
nažer, ekonom, právník nebo 
stavař. Když jsem vstupoval 
do krajské politiky, veřejně 
jsem se zavázal, že chci, aby 
Kraj Vysočina pomáhal ze-
jména starostům malých obcí 
a maximálně jim ulehčil jejich 
náročnou práci. 

Také proto jsem inicioval 
vznik nového Informační-
ho servisu pro obce na webu 
Kraje Vysočina. Jedná se 
o speciální webovou stránku  
www.kr-vysocina.cz/proobce, 
kde představitelé obcí najdou 
důležité informace a termíny 
na jednom místě. Ať už se jed-
ná například o právní aktuali-
ty, „rozcestník“ pro evropské, 
státní i krajské dotace, meto-
dickou pomoc v oblasti účet-
nictví nebo konkursních řízení 
na ZŠ a MŠ, zákon o střetu zá-
jmů a mnoho dalších oblastí. 

Novinkou, která se na webu 
pro obce brzy objeví, je výpis 
konkrétních usnesení z jedná-
ní krajské rady nebo krajského 
zastupitelstva, která se týkají 
právě místních samospráv. 

Postupně sbírám od staros-
tek a starostů podněty, které 
informace jsou pro ně důleži-
té, co na webu postrádají, co 
nového a podstatného by se 
zde mělo ještě objevit. Vážené 
starostky a starostové, budu 
velmi rád za Vaši zpětnou 
vazbu.

Hejtman Vítězslav Schrek přijel za 
prvňáčky do Větrného Jeníkova

Kraj Vysočina 
podpoří VŠPJ

◾ Hejtman Vítězslav Schrek předal každému prvňáčkovi bezpečný kufřík a ve Větrném Jeníkově knížku jako dárek k prvnímu školnímu dni.
 FOTO: LIBOR BLAŽEK
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Kemp pro  
budoucí lékaře

STRANA 8

Soutěž Stavba  
Vysočiny 2020

Snižování odlivu mladých 
lidí z regionu, zlepšení znalostí 
absolventů, rozšíření a udr-
žení kvalitní nabídky studia. 
Všechny tyto oblasti bude Kraj 
Vysočina finančně podporovat 
na Vysoké škole polytechnické 
Jihlava (VŠPJ) po další čtyři 
roky. Uvolní na to přes 27 mi- 
lionů korun.

„Pro kraj je velmi podstat-
né, aby nedocházelo k silnému 
odlivu mladých, vysokoškolsky 
vzdělaný lidí, jako tomu bylo 
v minulosti. Existuje přímá 
vazba mezi místem, kde mladí 
studují, a volbou budoucího 
zaměstnavatele a bydliště,“ 
sdělil radní pro oblast školství 
Jan Břížďala (Piráti). 

VŠPJ požádala o dotaci pro 
roky 2022–2026 proto, aby 
zvýšila svou kvalitu a atrakti-
vitu nabídky studia se zvlášt-
ním zaměřením na potřebu 
zaměstnavatelů působících 
v regionu. Jde například o pro-
jekt Průmysl 4.0, automatizace 
a digitalizace výrobních proce-
sů a související technologické 
i společenské změny. Je potře-
ba zajistit i dostatečné množ-
ství kvalifikovaných lidských 
zdrojů pro výuku a zázemí pro 
činnost v oblasti vědy, výzku-
mu a inovací. 

 PAVLA PETRŮ

S bezpečnými kufříky jako dárkem k nástupu do 
první třídy všem novopečeným školákům přijel 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS 
+STO) v první školní den do Větrného Jeníkova. 

DRAKIÁDA

17. října 2021
od 14:00 hodin 
Jihlava, kopec Skalka

Vzhůru nad mraky

STRANA 5

Horácké divadlo  
v nové sezóně

začal ve Větrném Jeníkově na 
nově zrekonstruovaném mul-
tifunkčním hřišti poblíž ško-
ly. Hejtman Vítězslav Schrek 

dětem popřál, aby se jim ve ško-
le líbilo a aby se naučily spoustu 
zajímavých věcí. Každému prv-
ňáčkovi osobně předal dárek 
v podobě kufříku, který obsa-
huje bezpečnostní prvky, jako 
je například reflexní páska, cyk-
lolékárnička, důležitá telefonní 
čísla na integrovaný záchran-
ný systém. Malí školáci v něm 

najdou i pexeso a jiné hračky. 
Na celé Vysočině nastoupilo do 
nového školního roku celkem 
5 216 prvňáčků a i ti dostali od 
Kraje Vysočina a jeho partnerů 
bezpečný kufřík. Do školních 
lavic všech škol usedlo v kra-
ji celkem na šedesát šest tisíc 
žáků. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Více informací: 
www.fondvysociny.cz 
(záložka Regionální rozvoj a veřejná správa)

Podpora maloobchodních 
prodejen potravin na venkově 
„Obchůdek 2021+“

Příjem žádostí: 22. 10. 2021, 8.00 hodin 
 do 29. 10. 2021

Forma podání: fyzicky nebo elektronicky

DOTACE  

PARLAMENTNÍ VOLBY 2021
 
   pátek 8. října 2021 
   v době od 14:00–22:00 

   sobota 9. října 2021 
   v době od 8:00–14:00

Informace k organizaci voleb 
najdete na www.mvcr.cz.

Na společné setkání po 
prázdninách i dlouhých covido-
vých měsících se těšili děti, uči-
telé i rodiče. První zářijový den 



◾ Budoucí lékaři asistovali na operačním sále. FOTO: NEMOCNICE PELHŘIMOV
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◾ Podpis memoranda inicioval náměstek hejtmana Kraje Vysočina Lukáš Vlček (Starostové pro Vysočinu, vpravo), podpisy připojili hejtmani Kraje 
Vysočina Vítězslav Schrek a Jihomoravského kraje Jan Grolich.  FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Voda nezná hranice a je potřeba  
ji chránit, shodly se kraje

Na začátku září podepsali hejtmani Kraje Vysočina 
a Jihomoravského kraje memorandum o společ-
ném postupu v propojování vodárenských soustav 
a spolupráci při přípravě opatření vedoucí k vyššímu 
zabezpečení dodávky pitné vody na svých území. 

značné části okresu Třebíč pit-
nou vodou,“ popsal hejtman 
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek 
(ODS+STO). Na memoran- 
dum budou navazovat společné 

Česká silniční společnost z.s.,
Sdružení pro výstavbu silnic
& Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace

4. ročník Mistrovství České republiky 
v Cestářském rodeu 1. 10. 2021

areál KSÚSV, Kosovská 1122/16, Jihlava

pod laskavou záštitou hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka
a náměstka hejtmana Kraje Vysočina Miroslava Houšky

10.00 zahájení letošního ročníku
10.30 start 1. kola soutěže
13.00 start 2. kola soutěže
14.30 vyhlášení výsledků

8.00 sraz účastníků

obČerstvení zajištěno | vstup zdarMaGPS: 49.3910133N, 15.6083022E

Lidé mohou požádat 
o kůrovcovou dotaci

Nemocnice Třebíč připravila 
den otevřených dveří

◾ Návštěvníci měli velký zájem o nabídnutá preventivní vyšetření, 
jako bylo například měření tlaku, cholesterolu i krevní test k posou-
zení rizika rakoviny prostaty. FOTO: JITKA MÁCOVÁ

Nejlepší vzdělávací pobyty 
žáků získají odměnu

Kraj Vysočina ve spoluprá-
ci s ČEPS podpoří vzdělávací 
pobyty pro žáky druhých až 
pátých tříd základních škol. 
Nejlepší soutěžní příspěvky 
mohou získat až 20 tisíc korun.

„Hlavním cílem je motivovat 
a odměnit konkrétní základní 
školy, které se snaží aktivně 
zapojit školáky do vzdělávání, 
zvýšit pohybové aktivity dětí 
a usnadnit jim návrat do školy 
po dlouhé době distanční vý- 
uky,“ přiblížil krajský radní pro 
oblast školství Jan Břížďala 

(Piráti). Společnost ČEPS jako 
finanční partner poskytne do 
soutěže 500 tisíc korun, stej-
nou částku přidá kraj ze svého 
rozpočtu. Soutěžní příspěvky 
z pobytů realizovaných od srp-
na do října lze posílat do 5. lis-
topadu. Musí se ho účastnit 
alespoň 15 dětí a trvat nejmé-
ně dvě noci. Náplní musí být 
vzdělávání a musí se konat na 
Vysočině. Přihlášky lze posílat 
papírovou formou nebo dato-
vou schránkou.

 PAVLA PETRŮ

Kemp mediků v pelhřimovské 
nemocnici

Pro čtyřicet studentů lékař-
ských fakult z celého Česka 
uspořádala druhý týden v září 
pelhřimovská nemocnice kemp 
mediků. Stala se první mezi 
krajskými nemocnicemi v or-
ganizaci toho vzdělávacího 
pobytu určeného pro budou-
cí lékaře. Dopoledne trávili 
studenti rozdělení do skupi-
nek v rámci odborných stáží 
na jednotlivých odděleních, 
odpoledne patřilo odborným 
přednáškám. „Na interním od-
dělení jim zdravotníci ukázali 
klinická vyšetření, ultrazvuky, 
EKG nebo CT. Na operačních 

Až do 15. října se lze zapo-
jit do nové výzvy pro všechny 
vlastníky lesa na Vysočině, které 
postihla na jejich lesním majet-
ku kůrovcová kalamita. Výzvu 
vyhlásilo ministerstvo zeměděl-
ství na zmírnění dopadů v ne-
státních lesích za rok 2020.

Žádosti lidé vyplní elektro-
nicky na stránkách minister-
stva zemědělství. Následně ji 
vytisknou a odešlou na Krajský 
úřad Kraje Vysočina na Odbor 
životního prostředí a země-
dělství, a to buď poštou, da-
tovou schránkou, nebo podají 
osobně. Sazba příspěvku činí 
383 korun za metr krychlový 
jehličnatého dříví z nahodilé 
těžby. Akceptovatelné jsou do-
klady o těžbě dřeva, o soustře-
ďování dříví, o odvozu dříví, 
o prodeji dříví a požadovaná 
výše příspěvku v rámci jedné 
žádosti nemůže být nižší než 
5 000 korun.

„Kraj Vysočina se dlouho-
době snaží pomoci vlastníkům 
lesů na Vysočině z důvodu 
rozdrobené vlastnické struk-
tury. Je jich totiž asi 48 tisíc. 
Proto jsme v roce 2020 ad-
ministrovali tři dotační tituly 
v lesním hospodářství,“ řekl 
náměstek hejtmana pro oblast 
lesního a vodního hospodář-
ství, zemědělství a životního 
prostředí Lukáš Vlček (Staros-
tové pro Vysočinu). 

K nové dotaci ministerstva 
zemědělství přijal Kraj Vysoči-
na v předchozí výzvě 3 739 žá-
dostí za více než 1,5 miliardy 
korun. S ohledem na údaje 
z lesní hospodářské evidence 
se předpokládá i v této výzvě 
stejný počet žádostí. Už první 
den od spuštění přijalo mini-
sterstvo zemědělství 150 žá-
dostí od vlastníků lesů z Kraje 
Vysočina.

 PAVLA PETRŮ

Řada preventivních vyšetře-
ní, ukázky první pomoci, klaun-
ská ambulance a také prohlídka 
nové budovy energocentra – to 
je jen malý výčet z programu 
Dne otevřených dveří a preven-
ce Nemocnice Třebíč, který se 
uskutečnil druhou zářijovou 
sobotu. Vloni se kvůli pande-
mické situaci tato tradiční akce 
nekonala. „Desítky zájemců  
absolvovaly měření nitrooční-
ho tlaku, ultrazvukové vyšetře-
ní magistrálních tepen mozku 
a velký zájem byl o měření tlaku, 
saturace, glykemie a orientač-
ního stanovení krevní skupiny,“ 
popsala ředitelka nemocnice 

Eva Tomášová. Zdravotníci 
také představili služby baria- 
trické, logopedické, laktační 
a nutriční poradny. Vedle pro-
hlídky nově zrekonstruovaného 
energocentra mohli návštěvníci 
v areálu vidět postupující práce 
na budově starých operačních 
sálů, která nyní prochází ge-
nerální rekonstrukcí. První pa- 
cienty by zde měli lékaři ope-
rovat v druhé polovině příští-
ho roku. Třebíčská nemocnice 
patří k největším zaměstna-
vatelům v regionu. Zdravotní 
péči zde poskytuje 172 lékařů 
a 470 zdravotních sester. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

sálech asistovali při ortopedic-
kých, chirurgických nebo uro-
logických operacích,“ přiblížil 
ředitel pelhřimovské nemocni-
ce Michal Kozár. Medici ocenili 
připravený program, diskuze 
s odborníky z praxe a inovace 
v budovách zdravotního zaříze-
ní. „Kemp pro mediky je jednou 
z cest, jak jim přiblížit krajské 
zdravotnictví, a je možné, že si 
po absolvování lékařské fakul-
ty zvolí práci v nemocnicích na 
Vysočině,“ míní náměstek hejt-
mana pro zdravotnictví Vladi-
mír Novotný (ČSSD). 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

praktické úkony. Příští rok by 
už měla být zpracována studie 
proveditelnosti na propojování 
jednotlivých skupinových vodo-
vodů. Následovat budou projek-
tové dokumentace pro územní 
a stavební řízení s tím, že kraje 
budou vyhledávat možné dotace 
na realizaci. 

„Vysočina zásobuje pitnou 
vodou i část Středočeského kraje 
a Prahu z nádrže Švihov na řece 

Želivce. Je to největší zdroj pit-
né vody ve střední Evropě, kte-
rý čistí nejmodernější úpravna 
dokončená v letošním roce. Od 
roku 2002 šla z krajského roz-
počtu do rozvoje vodního hospo-
dářství obcí dotace v celkové výši 
1,148 miliardy korun,“ doplnil 
Lukáš Vlček, náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast ži-
votního prostředí a zemědělství

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Jednotná jízdenka VDV
Už nějakou dobu mohou 

cestující linkovými autobusy 
a regionální drážní dopravou 
využívat tzv. jednotnou jízden-
ku Veřejné dopravy Vysočiny 
(VDV). „Její výhoda je v tom, 
že cestujícímu zaručí stejnou 
cenu jízdného, ať už z bodu 
A do bodu B využijí jakýkoli 
veřejný dopravní prostředek. 
V autobuse dostanete jízden-
ku automaticky, ale například 
u Českých drah si o ni musíte 
požádat. Dráhy totiž svým ces-
tujícím nabízí více bonifikací 
a věrnostních programů v rám-
ci svých ceníků a nechávají 
čistě na cestujících, pro který 
ceník se rozhodnou,“ uvedl 
Martin Hyský (ČSSD), který 
má zavádění integrace veřejné 
dopravy na Vysočině na sta-
rosti. Cestování s jízdenkou 
VDV představuje na železnici 
výhody především pro nepravi-
delné cestující. „Doporučuji při 
nákupu vlakové jízdenky použít 
slovní spojení VDV jízdenka 
a úsporu si ověřit,“ navrhuje 
Martin Hyský.

Veřejná doprava na Vysoči-
ně se nyní chystá na spuštění 
bezhotovostních plateb v auto-
busech. Systém je připraven, 
dopravci také, čeká se na výběr 

dodavatele platební brány. Od 
nového roku by měla také fun-
govat nová funkce přestupních 
jízdenek opatřených QR kó-
dem, který urychlí práci řidi-
če při odbavování cestujících 
s přestupem. 

Od 12. prosince 2021 vejdou 
v platnost nové jízdní řády. 
K výrazným změnám dojde 
především ve východní části 
Třebíčska, kolem Velké Bíteše, 
Velkého Meziříčí i v Třebíči. 
„Znamená to mimo jiné i zave-
dení dalších linkových víkendo-
vých spojů, posílení autobusů 
na vytížených linkách v daném 
regionu, kontrolu a úpravy pře-
stupních jízdních řádů tak, aby 
cestující mohl plnohodnotně 
využít VDV. Ve výsledku to zna-
mená jen na tomto vybraném 
území roční nárůst o 600 tisíc 
ujetých a krajem objednaných 
a dotovaných kilometrů,“ vy-
jmenovává Martin Hyský.

 JITKA SVATOŠOVÁ

„Z vodárenské nádrže Vír 
na Vysočině je zásobováno 
Brno a naopak vodní nádrž 
Vranov v Jihomoravském kra-
ji slouží k zásobování obyvatel 



Vysočina zabojuje o celoevropskou cenu  
za podporu podnikání

REGION/ZASTUPITEL3 | ZÁŘÍ 2021

Národní kolo soutěže Ev-
ropská cena za podporu pod-
nikání vyhrál Kraj Vysočina. 
Vítězem se stal v kategorii 
Zlepšení podnikatelského pro- 
středí a podpora digitální 
transformace. V listopadu se 
pak uskuteční celoevropské 
kolo ve slovinské Portoroži, 
kde bude vysočinský projekt 
reprezentovat celou Českou 
republiku.

„Vítězství si velice vážíme, 
neboť je oceněním naší dlou-
hodobé práce s podnikatel-
ským sektorem. Zároveň je 
také motivací pro realizaci dal-
ších aktivit nejen v oblasti pod-
pory podnikatelského sektoru, 
ale například i podpory spolu-
práce podnikání a vzdělávání,“ 
sdělila náměstkyně hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast re- 
gionálního rozvoje Hana Haj-
nová (Piráti).

Kraj Vysočina si odnesl prv-
ní místo s projektem Průmysl 
4.0, který stojí na pěti pilířích. 
Jde o spolupráci s Krajskou 
hospodářskou komorou Kra-
je Vysočina na projektu Sítě 

Jak se nemá stavět aréna
Radek Zlesák (ANO 2011)

poslanec a zastupitel 
Kraje Vysočina

Na úvod si 
představme mla-
dou rodinu, která 
si chce postavit 

svůj vysněný rodinný dům. Je-
jich finanční představa, která 
je v budoucnu nezruinuje, se 
pohybuje kolem tří milionů ko-
run. Osloví architekta, kterému 
dají volnou ruku, a čekají. Po 
vypracování projektu a nace-
nění stavebních prací se dosta-
nou na částku šest milionů. Ale 
to není vše. Stavební odborníci 

je upozorňují, že takto kompli-
kovaně navržený dům se bude 
potýkat s mnoha vícenáklady. 
Tím se finální cena může vyšpl-
hat až ke 12 milionům. Ze tří na 
dvanáct milionů korun! Která 
rodina by si takové navýšení při 
zdravém rozumu mohla dovolit?

Tento příběh je parafrází při-
pravované stavby jihlavské arény. 
Projektový záměr byl na 900 mi-
lionů, kdy se město, stát i kraj 
měly podílet rovným dílem, tj. 
každý 300 miliony. Cena dle pro-
jektu již ale přesáhla 1 600 milio-
nů, a to se ani nekoplo do země. 
Pokud se podíváme na obdobné 
realizované projekty v ČR, tak 

vždy jejich realizace skončila 
s velkým prodražením vlivem ví-
ceprací, které s sebou takto složi-
té stavby přirozeně nesou.

Fakticky to bude znamenat, 
že Jihlava bude stát na dluhové 
brzdě. Stát od počátku deklaruje, 
že prostřednictvím NSA přispěje 
obdobným projektům v ČR stej-
ně. Jediný, kdo bude mít zdroje 
krýt tyto vícenáklady, bude Kraj 
Vysočina. Nicméně za cenu škr-
tání jiných projektů v ostatních 
městech a obcích Vysočiny, ale 
i za cenu omezování podpory 
sportů a jiných svých bohulibých 
aktivit. Každý občan našeho kra-
je toto omezení pocítí. 

Očkování proti COVID-19 v Kraji Vysočina

asistenčních center, spolupráci 
s partnerskými regiony Dunaj-
-Vltava v digitalizaci výrob-
ních procesů, podporu Vysoké 
školy polytechnické Jihlava 
v přípravě nových studijních 
programů, rozvoji vybave-
ní a nových laboratoří, dále 
přeshraniční přenos znalostí 
v česko-rakouském programu 
Interreg a inovační vouchery 
na podporu inovačních aktivit 

a digitální transformace ve 
firmách.

Evropská soutěž za podporu 
podnikání probíhá dvoukolo-
vě. Úspěšné subjekty vybrané 
v národním kole soutěže se 
mohou ucházet o ocenění na 
evropské úrovni. Národním 
koordinátorem soutěže pro 
Českou republiku je minister-
stvo průmyslu a obchodu.

 PAVLA PETRŮ

Očkování třetí dávkou
Ministerstvo zdravotnictví ČR na svých www.stránkách informuje o možnosti 
registrace k třetí dávce očkování proti COVID-19, a to od 20. září 2021. Tuto 
možnost mohou využít osoby nejdříve osm měsíců od dokončení očkování.  
Aplikovat se budou látky od společností Pfizer a Moderna. Přeočko- 
vání mohou podstoupit i ti, kteří byli v minulosti očkovaní látkami firem 
AstraZeneca a Johnson&Johnson. Registrace bude probíhat prostřednic-
tvím centrálního rezervačního systému na webové adrese crs.uzis.cz.

 
„Třetí dávka vakcíny je 

doporučována především 
chronickým pacientům, se-
niorům a zaměstnancům ve 
zdravotnictví a sociálních 
službách. Jako prvním bude 
třetí dávka nabídnuta v ná-
sledujících týdnech i klien-
tům pobytových sociálních 
zařízeních. V jejich přípa-
dě bude aplikace zajištěna 
nemocničními mobilními 
týmy, prostřednictvím spo-
lupracujících společností, 
nebo za pomoci praktic-
kých lékařů. S domovy na 
území Kraje Vysočina jsme 
už v kontaktu. Jakmile bu-
dou jejich klienti termínově 
v souladu s podáním dávky 
a projeví o třetí dávku zájem, 
dorazí očkovací tým a stej-
ně jako při prvních vlnách 
se o proočkování postará,“ 
popisuje situaci náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný 
(ČSSD).

 
Třetí dávku vakcíny budou moci občanům po domluvě podat praktičtí lékaři, a to bez ohledu, 

kde byla aplikována kombinace první a druhé dávky. Termíny budou včas k dispozici i v očkova-
cích ambulancích krajských nemocnic i ve vybraných stále fungujících velkých očkovacích cen-
trech. Podle krajského koordinátora očkování se očekávají první zájemci o termíny posilujícího 
očkování zhruba v polovině listopadu, neboť hlavní vlna navazujícího druhého očkování obyvatel 
seniorského věku začala na Vysočině v březnu. „Výzvu nebo připomenutí k přeočkování obdrží 
občané z ohrožených skupin prostřednictvím SMS,“ doplňuje Vladimír Novotný. Správný termín 
pro provedení registrace je totiž všem očkovaným centrálně hlídán.

 
Kraj Vysočina patří stále k nejproočkovanějším regionům České republiky. Ukončené očko-

vání proti COVID-19 má v Kraji Vysočina více než 262 tisíc osob. Vedení kraje i krajských ne-
mocnic jsou přesvědčena, že i díky očkování není nutno zřizovat covidové jednotky, nemocnice 
mohou v plném rozsahu poskytovat jak plánovanou, tak akutní péči.

 

▪ Více k možnosti například neregistrovaného očkování je k dispozici na ockovanivysocina.cz. 

▪ Telefonní informační linka: 1221, 564 602 602.

▪ Centrální registrační systém je provozován na adrese https://crs.uzis.cz/.

Mohlo by zajímat

▪ Koncem letošního srpna schválil Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) PLNO-
HODNOTNĚ vakcínu společnosti Pfizer/BioNTech k očkování proti COVID-19. Očkovací látka 
byla v USA schválena k nouzovému použítí, stejně jako je tomu ve zbytku světa. Pro nouzové pou-
žití má od loňského prosince preparát schválení i od Evropské lékové agentury (EMA).

 

▪ Kojící ženy mohou být očkované proti COVID-19. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP 
doporučuje využít vakcínu společnosti Pfizer/BioNTech. Očkování u těhotných žen je vhodné ze-
jména v případech vyššího rizika nákazy, tedy u budoucích matek starších 35 let, s diagnózou obe-
zity, cukrovky, vysokého tlaku nebo astma. (Zdroj: www.zpmvcr.cz)

 

▪ Doporučení tuzemských vakcinologických společností: Z důvodu oslabení imunity v čase 
a potřeby zajištění dostatečné ochrany proti COVID-19 se doporučuje aplikace posilovací dávky 
především seniorům ve věku 65+, osobám v pobytových sociálních zařízeních, osobám s chronic-
kým onemocněním, zdravotníkům a pracovníkům v sociálních zařízeních. U zdravotníků a pra-
covníků v zařízeních sociálních služeb doporučujeme přeočkování (myšleno 3. posilující dávkou) 
zejména těm osobám, které v minulosti onemocnění COVID-19 nikdy neprodělaly. (Zdroj: https://
www.vakcinace.eu/)

 

▪ Zahraniční zkušenosti: Z průzkumu mezi 100 tisíci lidmi provedeného Královskou univerzi-
tou v Londýně vyplývá, že nakažených bylo na přelomu června a července mezi očkovanými třikrát 
méně než u neočkovaných. Dvě vakcíny dávají dobrou ochranu proti nákaze. Žádná vakcína není 
100% efektivní. (Zdroj: seznam.cz)

 

▪ V ČR bylo podáno 11 627 187 dávek vakcín proti COVID-19. Státní ústav pro kontrolu léčiv 
eviduje 8 161 hlášených podezření na nežádoucí účinky. (Údaje k 36. týdnu 2021.)

Mobilní očkování
1. října: Jimramov, Svratka | 2. října: Ledeč n. S., Světlá n. S. | 3. října: Velké Meziříčí | 4. října: Žďár n. S., | 5. října: Polná, Humpolec 

6. října: Habry, Golčův Jeníkov | 11. října: Černovice, Kamenice n. L., | 21. října: Jemnice | 22. října: Želetava, Hrotovice 
další termíny na www.ockovanivysocina.cz

Očkování bez registrace 

◾ Očkování bez registrace na Vysočině nabízí už všech pět krajských nemocnic. Občané mohou 
v říjnu využít i mobilní očkování bez registrace. Aktuální termíny jsou k dispozici na webové adrese  
ockovanivysocina.cz.

srpen
218 případů

184

80,4 % nově pozitivních nemělo žádné očkování

34

červenec
167 případů

143 24

85,6 % nově pozitivních nemělo žádné očkování

Informace o očkování najdete na www.ockovanivysocina.cz.

neočkovaní

očkovaní alespoň jednou dávkou

STATISTIKA NOVÝCH PŘÍPADŮ 
COVID-19 NA VYSOČINĚ

Zdroj: Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě

Portál Vysočina pečuje pomáhá najít správné informace

Pokud se člověk ocitne v ne-
příznivé situaci a nemůže najít 
ty správné služby, které potře-
buje, pomůže mu nový portál 
s názvem Vysočina pečuje. 
Vznikl díky projektu Tvorba 
systému sociálně zdravotního 
pomezí v Kraji Vysočina. 

„Na webu uživatel dosta-
ne co nejpodrobnější a hlavně 
souhrnné informace na míru 

své konkrétní tíživé situaci. Na 
jednom místě tak najde nabíd-
ku sociálních a zdravotních slu-
žeb, sociálních dávek, kompen-
začních pomůcek i kontaktů na 
osoby, které mu nejblíže jeho 
bydlišti s řešením situace pomo-
hou,“ řekl radní Kraje Vysočina 
pro sociální oblast Jan Tourek 
(KDU-ČSL). Na webové ad-
rese www.vysocinapecuje.cz 

se lidé mohou orientovat na 
základě životních situací, přes 
které se nabízí konkrétní řeše-
ní. Web je i kontaktním místem 
pro pečující, kterým často chybí 
informace, možnost sdílení či 
vzdělávání. Pro ně budou při-
pravena ukázková videa a na-
bídka bezplatných vzdělávacích 
seminářů.

 PAVLA PETRŮ



Jiří Běhounek (ČSSD)
poslanec  
a zastupitel Kraje Vysočina

Při posledním 
zasedání Zastu-
pitelstva Kraje 
Vysočina se opět 
ukázalo, jak celá 
z a s t u p i t e l s t v a , 

ať minulá či toto, vnímají vel-
mi vážně zdravotnictví v kraji 
a jak jej trvale podporují. Nut-
no upřímně říci, že po zahájení 
rekonstrukcí a staveb zdravot-
nických zařízení kraje z ROP 
Jihovýchod v roce 2007 jsme 
pokračovali v přípravě projektů 

a posléze realizaci mnoha sta-
veb a rekonstrukcí financova-
ných i z krajského rozpočtu. 
Přes odlišné pohledy i zevnitř 
jednotlivých nemocnic se uká-
zalo, že tato strategie byla zá-
sadní pro rozvoj a udržení úrov-
ně nemocniční zdravotnické 
péče v Kraji Vysočina. Že byla 
správná, ukázal konečně CO-
VID jasně. Druhou oblastí je 
samozřejmě personální situa- 
ce,a to nejen v nemocnicích. 
Je jasné, že nastavené podpo-
ry vzdělávání, forma stipendií 
a dalších kroků dokáží alespoň 
zčásti nedostatek personálu 
zbrzdit, ne však vyřešit. Z toho 

plyne, že nastavené kroky a po-
stupy je nadále třeba rozvíjet 
a podporovat, i když samotná 
instituce kraje nemá v rukou 
úplně všechny páky tak, aby 
mohla rozhodnout. Přesto jsem 
přesvědčen, že to, co funguje 
a je dobré, se nemá bez náhrady 
rozebírat či měnit a vím, že pan 
náměstek Vladimír Novotný si 
toto plně uvědomuje a jedno-
značně za to bojuje. Rovněž tak 
výrazným posilujícím krokem 
je trvalé zvyšování odměňování 
všech našich zdravotníků, které 
stabilizaci na trhu práce zvláš-
tě u nelékařských profesí může 
velmi prospět.
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Energie a její budoucnost 
Eva Decroix (ODS+STO)
zastupitelka Kraje Vysočina

Otázka zdrojů 
energie je pro bu-
doucnost České 
republiky zásadní. 
I proto jsem ráda, 
že jsem se mohla 

zúčastnit debaty v Dukovanech 
a společně se zástupci dalších 
politických stran, odborníky 
na energetiku a členy Okresní 
hospodářské komory v Třebí-
či mohla diskutovat téma vý-
stavby nového jaderného bloku 
v Dukovanech nebo také otázky 
související s koncem palivového 
cyklu a jaderného úložiště. Jedná 
se o téma složité a určitým způ-
sobem toxické, nejenom co do 
obsahu, ale i co do politického 

dopadu. Je to ale také téma vel-
mi úzce se dotýkající našeho kra-
je. Jakkoliv na tématu dostavby 
nového jaderného bloku panuje 
mezi odborníky i politickou re-
prezentací rámcový konsensus, 
téma hlubinného uložiště není 
zdaleka tak jednoznačné. Samot-
ná nutnost vybudování takového 
uložiště je sice součástí národní 
koncepce, ale sami odborníci 
nevylučují možnost dalšího pře-
pracování vyhořelého jaderného 
paliva pro získání nové energie. 
Jedná se zatím o metodu velmi 
nákladnou, která není zcela pro-
bádána vědou, ale nikdo neví, 
jak rychle bude v této oblasti 
postupovat výzkum. Nicméně je 
zřejmé, že mezi budováním dal-
šího jaderného bloku a nutností 
nalézt odpověď na otázku jak 

bude Česká republika nakládat 
s vyhořelým palivem existuje 
přímá souvislost. Nelze souhlasit 
s prvním, pokud nebudeme hle-
dat odpověď také na druhé. Pro 
Vysočinu je téma o to aktuálnější, 
že se na jejím území nachází dvě 
potenciální lokality pro pláno-
vané hlubinné úložiště. Pro nás, 
obyvatele Vysočiny je v tomto 
ohledu zcela stěžejní, aby výběr 
finální lokality byl proveden se 
zohledněním oprávněných zá-
jmů dotčených obcí a kraje a po 
vypořádání veškerých důvod-
ných rizik souvisejících s umís-
těním. Tento názor byl Krajem 
Vysočina zapracován do návrhu 
Aktualizace k Politice územního 
rozvoje ČR a mnou taktéž pre-
zentován na debatě organizované 
Energetickým Třebíčskem.

Píle přináší úspěch 
Karel Dvořák (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina

Začíná nový 
školní rok. Pro-
vází ho vzrušené 
diskuze, zda to 
žáci a studenti 
zvládnou. Čekají 

je testy, respirátory, doučová-
ní... Já věřím, že ano a možná 
snáze, než si my, dospělí, myslí-
me. O tom, že studenti zvládají 
své povinnosti a dokáží i něco 
navíc, se přesvědčujeme v prů-
běhu školního roku. Chtěl bych 
se zmínit o těch z Gymnázia 

Chotěboř, jehož zřizovatelem je 
Kraj Vysočina. Svoji školu i kraj 
dobře reprezentují v soutěžích 
vědomostních, kulturních i spor-
tovních. V červnu si zajeli do 
Prahy na Staroměstskou radnici 
pro titul Ekoškola a září si zpří-
jemnili výletem do Lidic, odkud 
si dovezli ocenění ze 16. ročníku 
mezinárodní vědomostní soutěže 
Lidice pro 21. století. Ta se týká 
období 2. světové války, nacismu 
a holocaustu. Pořádá ji Památník 
Lidice. Chotěbořští se zúčastnili 
prvně. 28 přihlášených studentů 
zajistilo 10. místo v hodnoce-
ní aktivity škol. Z 28 postoupily 

mezi 21 finalistů čtyři studentky 
– Anna Rutschová, Klára Jana 
Furchová, Adriana Dvořáková 
a Dominika Trtíková. Dvě z nich 
dosáhly až na vítězství.  Anna 
Rutschová získala 3. místo v ka-
tegorii 15-19 let, Adriana Dvo-
řáková obdržela cenu poroty 
za literární práci. Byl jsem po-
ctěn možností studentky s Mgr. 
Pavlíčkovou do Lidic doprovodit. 
Co dodat? Snad jen poděkovat 
studentům za odpovědný pří-
stup, všem napříč krajem popřát 
úspěšný školní rok a dospělým 
připomenout, že děti jsou obra-
zem svých rodičů a pedagogů.

Parkovací dům a pavilon následné péče 
v Nemocnici Jihlava – ano či ne?

Zdeněk Faltus (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

Ve schváleném 
rozpočtu na rok 
2021 je v kapitole 
majetek – dravot-
nictví počítáno 
s 15 miliony ko-

run na projektovou dokumen-
taci – pavilon následné péče + 
parkovací dům. 

Tolik informace od ing. Mar-
tina Kukly, který v minulém ob-
dobí tak pečlivě a dovedně spra-
voval krajské finance. 

Jistě se mnou budete souhla-
sit, že naše nemocnice, největší 
v kraji, by si parkovací dům za-
sloužila. Určitě by ubylo front 
aut v okolí polikliniky a uvolni-
lo by se parkování pro rezidenty, 

kteří v okolí nemocnice bydlí 
a po návratu z práce nemohou 
často najít místo, kde zaparko-
vat. To je, myslím, jasné.

A co pavilon následné péče? 
Potřebujeme ho vůbec?

Myslím, že ano. A zvlášť 
v této nelehké době. Dnes se 
zdá, že COVID-19 ustupuje, 
ale co když své pomyslné dráp-
ky zatne na podzim do našich 
těl znovu? Tato stanice může 
v době „kovidového míru“ slou-
žit pacientům k zotavení po ná-
ročných operacích, po onkolo-
gické léčbě. 

Každé její patro ale bude 
možno uzavřít a udělat z něj sa-
mostatnou kovidovou ošetřovací 
jednotku, takové malé ARO. Pro-
jekt byl vypracován ve spolupráci 
s lidmi, kteří projektují vojenské 

nemocnice. Právě ty jsou přesně 
tímto způsobem koncipovány.

Takže super, ne? Anebo ne?
Teď se totiž zdá, že někteří na 

kraji chtějí tento projekt „odlo-
žit“ na příští rok s tím, že neod-
povídá tzv. BIM, což je, pokud 
to správně chápu, jen nástroj 
k projektování.

Je to stejné jako kdyby lékař 
pacientovi řekl, že ho budou ope-
rovat až příští týden, protože jak-
si nemají ten „správný způsob” 
operace...

No. A ten neoficiální důvod? 
Zdá se, že je to snaha nové kraj-
ské reprezentace šetřit. Šetřit, ale 
v tomto případě na velmi, velmi 
nesprávném místě. 

Že by někdo skládal korunku 
ke korunce na jihlavskou multi-
funkční arénu?

Najít zubaře je úkol pro kouzelníka
Vít Kaňkovský (KDU-ČSL)
poslanec a zastupitel Kraje Vysočina

Sehnat zuba-
ře na Vysočině je 
úkol pro kouzelní-
ka. Stomatologové 
stárnou a mnozí 
nemají svého ná-

stupce. Bohužel je to podobné 
i u praktických lékařů, obzvlášť 
dětských. Zdravotní pojišťovny, 
které jsou za zdravotní péči zod-
povědné, dlouho hrály s občany 
hru ve smyslu – když nemáte zu-
baře ve svém městě, najděte si jej 
v jiném. Tak jednoduché to ale 

není. Často si mi v ordinaci i jinde 
lidé stěžují, že k zubaři dojíždějí do 
Brna či do Prahy. A pokud se jedná 
o seniory či o rodiny s dětmi, pak 
je to potíž. Kraj Vysočina před 
časem na podnět KDU-ČSL uve-
dl v život stipendia k podpoře ná-
boru lékařů do nemocnic, později 
i pro nelékařské profese. V roce 
2020 pak Kraj Vysočina zřídil 
dotační titul k podpoře nových 
zubních ordinací, což je výborný 
počin. Je ale třeba přiznat, že kraj 
nemá dostatek financí, aby mohl 
sám situaci s nedostatkem zuba-
řů vyřešit. Zásadní roli v tomto 
musí sehrát zdravotní pojišťovny 

a Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
Současná bonifikace tzv. malých 
praxí je nedostatečná, stejně 
jako dotační titul ministerstva 
pro podporu zubních ordinací 
v oblastech s omezenou dostup-
ností zdravotních služeb. Pokud 
nedojde ze strany státu k ra-
zantnímu navýšení podpory no-
vých zubních praxí a bonifikaci 
lékařů, kteří jsou ochotni odejít 
z velkých měst na venkov, tak se 
situace bude dál zhoršovat. A to 
nelze dopustit. Občan Vysočiny 
má přece stejné právo na dostup-
nost zubaře jako obyvatel Prahy 
či Brna. 

Když se daří posouvat podněty
Martin Kukla (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

Deset zastupi-
telů za hnutí ANO 
neusíná na vavří-
nech a sleduje dění 
na Vysočině. Ně-
kteří z nás mají tu 

výhodu, že se několik let profes-
ně věnovali chodu kraje. Je proto 
potřeba znalosti využít a přispět 
k tomu, aby se nám na Vysočině 
dobře žilo. Rád bych proto shr-
nul úspěšné podněty, které se 
nám podařilo prosadit, nebo ale-
spoň navést správným směrem. 
Jsem velmi rád, že se podařilo 

najít a dodatečně navýšit peníze 
pro program Fondu Vysočiny – 
Stavby ve vodním hospodářství 
o 24 milionů korun. Na květno-
vém zastupitelstvu jsme podali 
podnět k podpoře všech došlých 
žádostí, které splní stanovená 
pravidla. Také jsem vyzýval kraj-
skou radu, aby zvážila podporu 
obcí, které chtějí pomoci svým 
dobrovolným hasičům. Často by 
rády koupily novou cisternovou 
automobilovou stříkačku, jenže 
si to nemohou dovolit. 

Stále mluvíme o navýšení 
peněz na opravy krajských sil-
nic, které jsou po zimě v žalost-
ném stavu. Nejsem si jistý, zda 

navýšených 12 milionů korun 
situaci zachrání, mám obavy, 
aby se stav silnic nezačal zhoršo-
vat. V minulosti jsme intenzivně 
pracovali na tom, abychom tomu 
zabránili.

Zatím jsme neúspěšní v pro-
sazování větší míry podpory pro 
podnikatele, lesníky i dobrovolné 
hasiče. K těmto oblastem je nová 
krajská rada v oblasti investic la-
xní. Vše dlouho trvá a vypadá to, 
že to, co jsem naplánoval, s tím 
si vystačí celé čtyři roky, což není 
vůbec dobře. Je třeba investo-
vat do všech potřebných oblastí. 
I nadále budu stát za lidmi z Vy-
sočiny a používat zdravý rozum.

Krajské zdravotnictví udržíme

Dostupné služby pro naše občany
Blanka Lednická (Piráti)
zastupitelka Kraje Vysočina

Obchod, pošta, 
lékař, hřiště, do-
pravní obslužnost, 
hospoda, kulturní 
dům, hasičárna 
nebo jiné místo 

pro setkávání místních. Služby 
zejména na venkově jsou klíčo-
vým prvkem, díky kterému se 
nám daří zachovat život v našich 

obcích. A i tím, že je Vysočina 
krajem především malých obcí 
(z celkových 704 jich skoro polo-
vina má méně než 200 obyvatel), 
vnímám jako společný zájem za-
chování těchto podmínek pro 
život na venkově i do budoucna.

Jsem proto ráda, že se Kraj 
Vysočina rozhodl ucházet o do-
taci z programu ministerstva 
průmyslu a obchodu „Obchů-
dek 2021+“ a byl mezi prvními, 
který se svou žádostí uspěl. Díky 

tomu mohou získat další prodej-
ny v obcích od 500 do 1 000 oby-
vatel finanční podporu na svůj 
provoz. Věřím, že po úspěšném 
krajském programu „Venkov-
ské služby 2021“, který kromě 
obchodů podporoval i pošty 
a knihovny, je to další krok na 
cestě k udržení základních slu-
žeb, například pro seniory nebo 
maminky s malými dětmi, pro 
které je cesta na nákup do větší-
ho města komplikovaná.

Cestovní ruch – příležitost nebo hrozba?
Martin Mrkos  
(Starostové pro Vysočinu)
zastupitel Kraje Vysočina 

Známe to všich-
ni. Obrázky z ne-
šťastného Českého 
Krumlova, města 
UNESCO, které čelí 
nájezdům rychlo-

turistů z Asie na cestě do Salzbur-
gu. Krom socio-kulturních rozdílů 
v chování turistů, které způsobují 
rozladěnost místních, má tento 
turismus minimální přínos pro 
lokální ekonomiku. Nepřenocují, 
neutrácí, možná dají rychlý oběd. 
Takový turista jen spotřebovává 

místní infrastrukturu, přináší zá-
těž, ne prospěch. Vysočina je turi-
sticky atraktivní, v Kraji Vysočina 
jsou UNESCO památky hned tři. 
Má příklad Krumlova, byť je vcel-
ku extrémní, řešení? Máme mož-
nost přetížení systémově předchá-
zet a naopak podpořit to, že k nám 
přichází turisté v nezatěžujícím 
množství a utratí peníze u míst-
ních podnikatelů? Ano, řešením 
je tzv. destinační management. 
Záhadně znějící sousloví je vysoce 
funkční. U sousedů v Rakousku 
funguje už léta letoucí a víme, že 
dobře. Je to spolupráce v území. 
Příkladem je spolupráce spojují-
cí území Žďárska, Novoměstska, 

Bystřicka a Nedvědicka, které spo-
juje společnost Koruna Vysočiny. 
Koordinuje turistický ruch v úze-
mí tím, že spolupracuje s podnika-
teli v cestovním ruchu a zastřešuje 
důležitou marketingovou komu-
nikaci. Vše, co existuje, existovalo 
i před destinačním managemen-
tem. Ale fungovalo to izolovaně, 
nahodile, nekoordinovaně. Desti-
nační management je nástrojem, 
jak ekonomicky podpořit region, 
aniž by tím utrpěli místní. Jsem 
moc rád, že současná koalice na to-
hle téma slyší a začíná psát novou 
kapitolu své organizace Vysočina 
Tourism výběrem nové a ambi- 
ciózní ředitelky.

Najdou se po zrušení bezdoplatkových zón 
funkční řešení, která nejsou v rozporu s ústavou? 
Eva Nováková (Piráti)
zastupitelka Kraje Vysočina

Když ústav-
ní soud na kon-
ci srpna vyhověl 
návrhu 17 sená-
torů a zrušil část 
zákona o pomoci 

v hmotné nouzi, která se týka-
la takzvaných bezdoplatkových 
zón, začaly se z obcí ozývat hla-
sy, že přišly o jediný funkční 
– byť represivní – nástroj, jak 
regulovat obchod s chudobou. 
Účinnost opatření se ale za čtyři 
roky jeho trvání neprokázala – 
situaci mohlo podle odborníků 

i zhoršovat. Podle ústavních 
soudců navíc omezovalo zá-
kladní lidská práva. Po vzoru 
měst, která tyto zóny využívala, 
začaly o jejich zavedení uvažo-
vat i obce na Vysočině. V po-
zadí diskusí stála obava z nově 
příchozích obyvatel a rétorika, 
která je spojuje se zvýšenou 
kriminalitou a snížením pocitu 
bezpečí ve městě, a zároveň má 
tendenci vyzdvihovat spíše rep-
resivní než preventivní nástroje. 
Prevence přitom v řadě oblastí 
funguje daleko lépe než hašení 
následných požárů. To, co může 
skutečně pomoci, je vedle do-
držování antidiskriminačního 

zákona i kvalitní zákon o so- 
ciálním bydlení. Když mají ro-
diny stabilní bydlení, mohou 
se snáze začlenit do běžného 
života a začít řešit své dluhy, 
zaměstnání, zdraví či vzdělá-
ní dětí. Účinná opatření v boji 
proti obchodu s chudobou mají 
navíc obce už dnes, stačí je jen 
využívat. Na tuto cestu se vydala 
i Jihlava. Jak se jí daří, se mů-
žete dozvědět na přelomu září 
a října. Konceptu Housing First 
a jeho vyhodnocení se bude vě-
novat dvoudenní konference or-
ganizovaná ve spolupráci s Plat-
formou pro sociální bydlení, 
MPSV i Krajem Vysočina.

Ach ty prázdniny ...,
Josef Zahradníček (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina

které letos spo-
lečně s dovolený-
mi rodičů skončily 
a měly pro mno-
hé trochu netra-
diční charakter.  

COVID-19 úřadoval i o prázdni-
nách. Mnozí se nedostali k tra-
dičním letoviskům do zahraničí 
a museli improvizovat, aby ale-
spoň částečně vytvořili pro své 
děti a také pro sebe pocit, že jim 
o prázdninách nic nechybí. Nako-
nec zjistili, že také v ČR je mnoho 

krásných a zajímavých míst, kam 
by se rádi znovu v budoucnu podí-
vali. Ale dnešní zářijová realita je 
již úplně jiná. Dětem a studentům 
nastaly úplně jiné starosti a rodiče 
a učitelé se snaží plnit různá na-
řízení, která mají zabránit šíření 
této nebezpečné pandemie. Je to 
pro všechny práce navíc, bez které 
se však, pokud se situace nezlepší, 
neobejdeme. Přesto je třeba po-
přát učitelům, studentům, žákům 
a také rodičům a ostatním peda-
gogickým pracovníkům úspěšný, 
šťastný a spokojený nový školní 
rok 2021–2022. A co my ostat-
ní? Realita života nastupujících 

podzimních měsíců je trochu jiná 
než ta, na kterou jsme byli po léta 
zvyklí. Někde stále musí dodržo-
vat nařízená opatření, která jsou 
však nutností a ve své podstatě 
jakousi ochranou nás všech. Pro-
to se také nelze divit, že začínají 
převládat obavy z nastupující 
„čtvrté“ vlny pandemie. Nikdo 
netuší, jaká opatření a omeze-
ní nás všechny v případě jejího 
rozšíření mohou čekat. Proto je 
jen a jen na nás, jak si užijeme 
relativně klidnější podzimní ob-
dobí, a k tomu bych Vám, vážení 
občané, chtěl popřát hodně zdaru 
a hlavně zdraví.
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E-BEZPEČNOST

Jablkové muffiny od Ivany
RECEPT

Suroviny
◾ 80 ml oleje
◾ 1 vejce
◾ 200 ml podmáslí
◾ 120 g cukru krupice
◾ ½ lžičky mleté skořice
◾ 1 vanilkový cukr
◾ 250 g hladké mouky
◾ ½ lžičky sody
◾ 2 lžičky prášku do pečiva
◾ 120 g nastrouhaných jablek
◾ 1 hrst vlašských ořechů

Jablka oloupeme, zbavíme jádřince a nastrouháme najemno. 
Ořechy nasekáme.

Do mísy dáme hladkou mouku, přidáme jedlou sodu, prášek 
do pečiva, mletou skořici, cukr, vanilkový cukr, nasekané ořechy 
a vše promícháme. Pak přidáme olej, podmáslí, vejce a nastrou-
haná jablka. Všechno dobře promícháme.

Do formy na muffiny dáme papírové košíčky a plníme do 
¾ těstem. Pečeme ve vyhřáté troubě na 200 °C 20–25 minut.

Dobrou chuť!

Recept zaslala čtenářka Ivana Bartušková. Děkujeme!  
Máte také zajímavý recept? 
Pošlete nám ho na redakce.vysocina@regvyd.cz

Jak na bezpečná hesla?

Při pohybu na internetu je 
silné heslo prvním důležitým 
krokem k ochraně našich osob-
ních dat. Hesla máme téměř 
ke všemu – e-mailové schrán-
ce, účtům na sociálních sítích 
nebo u různých e-shopů. Ale 
jak by bezpečné heslo mělo 
vypadat? Určitě to není heslo 
1234 napsané na papírku vedle 
našeho počítače! Ale to už dnes 
většina z nás ví.

Dříve se doporučovalo 
pro vytvoření „silného“ hesla 
písmena a číslice doplňovat 
znakem, jako je například @. 
Nyní se odborníci shodují, že 
místo krátkého složitého hes-
la je lepší volit dlouhé heslo, 
jako například VYSOCINAra-
diPouzivat9DlouhaHesla. Mi-
nimálně alespoň 15 znaků. Je 
důležité mít pro přihlašování 
do různých účtů rozdílná hes-
la. Hackeři se ročně dostanou 

Horácké divadlo má  
za sebou dvě zářijové premiéry

k řadě databází s hesly uživate-
lů, a pokud máte všude stejné 
heslo a to někde unikne, mohlo 
by to mít pro vás nepříjemné 
následky. S problémem, jak 
si všechna tato hesla zapama-
tovat, pomohou tzv. správci 
hesel. Své heslo nikdy nikomu 
nevyzrazujte. Pokud se dozvíte, 
že vaše heslo bylo prozrazeno, 
ihned ho změňte. Pokud chce-
me úroveň zabezpečení našeho 
přihlašování zvýšit, můžeme 
využít více kroků k ověření. 
Například jako to známe z in-
ternetového bankovnictví, po-
mocí SMS zprávy, kdy nám při-
jde jednorázový kód. 

Více informací o problema-
tice bezpečných hesel nalezne-
te na webu www.KPBI.cz, kde 
jsou k tomuto tématu dostup-
né jak e-learningové lekce, tak 
krátká videa. 

 LUCIE ČASAROVÁ

pěstounství
Týden

v Kraji Vysočina
pěstounstvípěstounství
TýdenTýden

18.–22. října 202118.–22. října 2021
v Kraji Vysočina

Akce je realizována 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_007/0015546", který je spolufi nancován 
Evropskou unií, prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Bližší informace naleznete 
na https://www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp
Bližší informace naleznete 
na https://www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp

 

JEDNA VELKÁ
RODINA

TÝDEN BESED A TVŮRČÍCH DÍLEN, INFORMACÍ 
O HLEDÁNÍ PĚSTOUNŮ A NOVÝCH PĚSTOUNSKÝCH DOMOVŮ.
TÝDEN BESED A TVŮRČÍCH DÍLEN, INFORMACÍ 
O HLEDÁNÍ PĚSTOUNŮ A NOVÝCH PĚSTOUNSKÝCH DOMOVŮ.

Čtyři vraždy stačí, drahouš-
ku a Postřižiny. To jsou dvě 
nové premiéry aktuální se-
zóny, které odstartovaly září 
v Horáckém divadle Jihlava. 
Kromě divadelních novinek si 
také připravili speciální akci 
pro rodiče. Během vybraných 
představení jim nabízí hlídací 
služby.

Letos krajský divadelní 
soubor zahájil svoji 82. sezó-
nu. Dokonce už druhým ro-
kem si herci neoddychnou ani 
o prázdninách, kdy hostují na 
improvizovaných scénách na 
atraktivních místech Vysoči-
ny, vystoupili ale také ve Vald-
štejnské zahradě v Praze nebo 
v Národním divadle Bosny 
a Hercegoviny v Sarajevu. 

„Umělci a kulturní instituce 
vůbec mají za sebou nejdelší 
společenský distanc. Chápu 

a fandím potřebě a zápalu di-
vadla obětovat zažité divadelní 
volno a využít všechny možné 
způsoby, jak divákům zahrát. 
Horácké divadlo je vlajko-
vou lodí našich kulturních 

institucí. Těším se na každou 
z pěti avizovaných letošních 
premiér,“ uvedl hejtman Kra-
je Vysočina Vítězslav Schrek 
(ODS+STO) při setkání se sou-
borem před zahájením sezóny.

◾ Fotograf zachytil hejtmana s ředitelem divadla Ondrejem Remiášem 
při naplánované prohlídce. FOTO: KRAJ VYSOČINA

Odprodej nemovitého majetku  
v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

Kraj Vysočina nabízí k prodeji pozemek par. č. 2270/15 trvalý 
travní porost o výměře 1 959 m2 a pozemek par. č. st. 301 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 579 m2, jehož součástí je stavba 
bez čp/če. Prodej nemovitostí bude proveden podle schválených 
zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého ma-
jetku Kraje Vysočina výběrovým řízením „na určení pořadí“ z řad 
zájemců o koupi. Termín jednání komise je stanoven na 18. října 
2021 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti C-2.26 Krajského úřa-
du Kraje Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kte-
ří složí na účet Kraje Vysočina vedeného u Sberbank CZ, a. s., 
č. ú. 4050004980/6800 depozitní účet, VS 2180710404, popř. 
hotově na pokladně prodávajícího nejpozději dne 15. října do 
12:00 hodin jistinu ve výši 70 200 Kč. Účastníkům, kteří nebudou 
ve výběrovém řízení úspěšní, se složená jistina do 10 pracovních 
dnů ode dne rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina o prodeji 
nemovité věci vrací. 

Bližší informace o prodeji nemovitého majetku na webových 
stránkách www.kr-vysocina.cz, část Úřední deska, Zveřejnění 
záměru prodeje nemovitého majetku v k. ú. Černovice u Tábo-
ra a obci Černovice nebo u Aleny Labudové, tel.: 564 602 227, 
e-mail: Labudova.A2@kr-vysocina.cz. Prohlídka prodávaných 
nemovitostí se uskuteční 4. října 2021 v 9:00 hodin.

ODPRODEJ MAJETKU

Všechny tituly, které letos 
divadlo nabídne divákům, 
budou podle dramaturgyně 
Barbory Jandové plné naděje 
a snů o „lepších světech“. Do-
konce plánují, že na jaře popr-
vé zavedou diváky i do netra-
dičních prostor na Divadelní 
dvůr v městském domě.

Divadlo v průměru ročně 
navštíví 65 tisíc diváků, loni 
bylo prodáno 23 tisíc lístků. 
Za běžný rok odehraje sou-
bor v průměru 230 předsta-
vení, loni se opona zvedla jen 
96krát. Minulá sezóna přines-
la po uzavření divadel i nové 
možnosti – třeba on-line pře-
nášení premiér. Aktuálně se 
prověřuje možnost, odehrát 
třeba Postřižiny mimo hlediš-
tě. Například v jednom z vyso-
činských pivovarů.

 PAVLA PETRŮ

Kotlíkové dotace

Majite-
lé nemo-
v i t o s t í 
na úze-
mí Kraje 
Vysočina 
mohou po-
žádat o  více 
než 28,5 milionu korun na vý-
měnu starých kotlů. Dodateč-
né peníze by měly vystačit na 
pokrytí 260 žádostí. Jejich sběr 
bude zahájen 1.  října ve 14:00 
a potrvá do 31. prosince. Žádos-
ti bude možné podávat POUZE 
ELEKTRONICKY (do vyčer-
pání alokace). Více informací na 
stránkách www.kr-vysocina.cz, 
v sekci Krajský úřad, KOTLÍKY.

Příjem 

žádostí 

1. října, 14:00 

hodin

Jihlava bodovala v soutěži  
o nejlepší webové stránky

Celostátní i krajské kolo sou-
těže Zlatý erb vyhrálo statutární 
město Jihlava. Letošní 23.  roč-
ník populárního klání o  nejlepší 
webové stránky a  elektronické 
služby města a obcí tak ovládl zá-
stupce Kraje Vysočina.

Výsledky krajského kola Zla-
tého erbu byly vyhlášeny v polo-
vině září. V  sídle Kraje Vysoči-
na si pro ocenění přišli zástupci 
prvních míst ve třech kategoriích. 
Celkově se přihlásilo do krajské-
ho kola 19 webových stránek.

V  kategorii nejlepších webo-
vých stránek měst zvítězila 

Jihlava, dále Moravské Budějo-
vice a  Světlá nad Sázavou. Nej-
lepší webové stránky obcí má 
Dolní Město, Velký Beranov 
a Klokočov. 

Praktická mapa pozemků
V  kategorii Nejlepší elektro-

nická služba a projekty Smart city 
se umístila nejlépe Jihlava s ma-
pou pozemků pro investory, která 
zaujala porotu svojí praktičností. 
Další ocenění získala Polná a Po-
dešín se svými mobilními rozhla-
sy. „Stejně jako ostatní vyhlašova-
telé máme zájem prostřednictvím 

soutěže Zlatý erb podpořit města, 
obce i veřejné organizace při vy-
užívání informačních technologií 
při komunikaci s  občany,“ uvedl 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav 
Schrek (ODS+STO) při slavnost-
ním předání ocenění.

Celostátní kolo bylo vyhláše-
no 20. září na konferenci Inter-
net ve státní správě a samosprávě 
v Hradci Králové. Právě v katego-
rii nejlepší webové stránky města 
slavila Jihlava opět první místo. 
Dohromady se za celou republiku 
přihlásilo více než 400 obcí. 
 PAVLA PETRŮ
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Štěpánka HADRAVOVÁ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

hadravova@regvyd.cz
605 167 046

Havel MOUKA

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

mouka@regvyd.cz
602 557 777

Uzávěrka příštího čísla je 14. října 2021 a distribuce plánovaná od 25. října 2021. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz

Uzávěrka  
příštího čísla:  
14. října 

2021

Distribuce
25. října 

2021
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Na Vysočině testujeme zdarma a anonymně celý rok 
v Poradně HIV na Domě zdraví v Jihlavě.

Poradna HIV, Dům zdraví, Vrchlického 57, Jihlava 
Pondělí, středa  8:00–15:00
Pátek    8:00–12:00

Akci zaštiťuje Státní zdravotní ústav, 
za podpory 
Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Telefon: 567 574 733, 731 801 834
E-mail: aidsporadna.ji@szu.cz
Podrobnější informace a další testovací 
místa najdete na webu www.tadyted.com

Na Vysočině testujeme zdarma a anonymně celý rok 
v Poradně HIV na Domě zdraví v Jihlavě.

Poradna HIV, Dům zdraví, Vrchlického 57, Jihlava 
Pondělí, středa  8:00–15:00
Pátek    8:00–12:00

Akci zaštiťuje Státní zdravotní ústav, 

Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Telefon: 567 574 733, 731 801 834
E-mail: aidsporadna.ji@szu.cz
Podrobnější informace a další testovací 
místa najdete na webu www.tadyted.com
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Uzávěrka příštího čísla je 14. října 2021 a distribuce plánovaná od 25. října 2021. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz

Máte chuť zkusit pracovat ve stabilní stavební � rmě působící 
pouze v regionu Jihlavska, tak nás neváhejte kontaktovat.

Do našeho kolektivu hledáme  zaměstnance na HPP a živnostníky.  
Náplní � rmy je provádění inženýrských a pozemních staveb  

pro veřejný i soukromý sektor. 

Nabízíme množství bene� tů 
(náborový příspěvek 35 000 Kč, 13. plat, příspěvky na životní 

a penzijní pojištění, dopravu do zaměstnání, případně další dle dohody)

IPOS PS s.r.o.
Hruškové Dvory 6
586 01 Jihlava

Telefon: 602 483 792 
E-mail: info@iposps.cz
Web: www. iposps.cz
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MATURITNÍ OBORY

Informační technologie 
 18-20-M/01
Obchodník 
 66-41-L/01

UČEBNÍ OBORY

Reprodukční grafik 
 34-53-H/01
Kuchař - číšník
 65-51-H/01
Mechanik digitálních sítí
 26-59-H/01 
Prodavač
 66-51-H/01

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

◾ Den zemědělců, potravinářů a venkova neboli krajské dožínky se letos konaly v Jihlavě první zářijovou sobotu. Zemědělci Kraje Vysočina formou 
Společného prohlášení připomněli, že se významně podílejí na kvalitě života venkova, přispívají k ochraně krajiny i vody a v souvislosti s projed-
náním Společné zemědělské politiky EU zdůraznili, že omítají nižší podpory a nerovné podmínky jednotného evropského trhu. Dokument byl pode-
psán dvanácti zástupci zemědělských svazů a komor. Dokument je dostupný na www.kr-vysocina.cz. FOTO: KRAJ VYSOČINA

◾ Označením Regionální potravina se nově pyšní dalších šest produktů z Vysočiny. Certifikáty předal novým držitelům hejtman Kraje Vysočina Ví-
tězslav Schrek a náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček (v pozadí). FOTO: KRAJ VYSOČINA

Školní rok začal. Na Vysočině zahájilo výuku přes 5 tisíc prvňáčků

Soutěž Stavba Vysočiny 2020 zná své vítěze 
Do devatenáctého ročníku 

soutěže bylo přihlášeno cel-
kem osmnáct vysočinských 
novostaveb a rekonstrukcí. 
Titul Stavba Vysočiny získala 
největší dopravní stavba v his-
torii kraje – čtyřkilometrový 
obchvat Velkého Beranova. 
Kraj Vysočina, jako jeden z nej-
větších regionálních investorů, 
byl odbornou porotou oceněn 
celkem ve čtyřech případech. 
Cena hejtmana Kraje Vysočina 
Vítězslava Schreka patří zda-
řilé rekonstrukci Domu příro-
dy Žďárských vrchů v Krátké. 
Odborná porota titulem a také 

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

úřednice/úředník na úseku přezkoumání 
hospodaření obcí odboru kontroly
s místem výkonu práce Seifertova 26, Jihlava

požadujeme:
 ◾ střední vzdělání s maturitní zkouškou
 ◾ praxe ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb., nejméně 3 roky
 ◾ přehled v oblasti veřejné správy, zejména znalost zákona č. 129/2000 Sb., 

a zákona č. 128/2000 Sb., zákona č. 420/2004 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb.
 ◾ znalost účetnictví územních samosprávných celků a jejich příspěvkových 

organizací
 ◾ dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software  

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

vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou: 
 ◾ vysokoškolské vzdělání
 ◾ vzdělání ekonomického zaměření
 ◾ zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při finančním 

hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu
 ◾ praktické zkušenosti z kontrolní činnosti nebo auditu ve veřejné správě 

nebo z přezkoumávání hospodaření na obcích

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

složek platu
 ◾ vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
 ◾ každodenní komunikaci s obcemi při častých pracovních cestách

Kontaktní osoba: Eva Plachá, 564 602 106, placha.e@kr-vysocina.cz
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 
8. 10. 2021 do 12:00 hodin. 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 1882/57, 586 01 Jihlava.

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 dvě pozice:

úřednice/úředník na úseku správy realit/investic
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 technického 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, plný pracovní úvazek
 ◾ zázemí stabilní organizace 
 ◾ pracovní poměr na dobu neurčitou
 ◾ zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení nebo 

od 1. prosince 2021
 ◾ 11. platovou třídu 
 ◾ odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných 

složek platu
 ◾ trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
 ◾ vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

Kontaktní osoba: Denisa Navrátilová, 564 602 418, navratilova.d@kr-vysocina.cz
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 
8. 10. 2021 do 12:00 hodin. 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 1882/57, 586 01 Jihlava.

◾ Všichni prvňáčci v celém kraji dostali od Kraje Vysočina a jeho part-
nerů bezpečný kufřík. Na snímku hejtman Vítězslav Schrek ve škole ve 
Větrném Jeníkově. 
 FOTO: KRAJ VYSOČINA

◾ Na nádvoří univerzitního centra Telč doprovodili děti na první cestě 
do škol uprostřed náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje 
Hana Hajnová (Piráti) a starosta Telče Vladimír Brtník (druhý zleva). Cel-
kem do obou tamních základních škol nastoupilo devadesát žáků.  
 FOTO: ARCHIV HANY HAJNOVÉ

individuální cenou ocenila i ná-
ročnou generální rekonstrukci 
hradu Roštejn včetně instalace 
nových expozic, čestné uznání 
porota udělila mezi novostav-
bami i pasivní budově Krajské 
knihovny Vysočiny v Havlíčko-
vě Brodě. Jako nejlepší revita-
lizaci veřejného prostranství 
vybrala porota Sportovní areál 
v Třebíči. Sportovní hala v No-
vém Městě na Moravě bodovala 
v kategorii novostaveb. Všech-
ny výsledky najdete na webu 
stavbavysociny.cz. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Největší dopravní stavba v kraji – obchvat Velkého Beranova.
 FOTO: KRAJ VYSOČINA

video na  
novinykrajevysocina.cz


