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Novinky ve veřejné 
dopravě

S  tím,  jak  se  postupně 
rozvolňují  epidemiologická 
opatření,  se  k  běžnému  pro-
vozu  přibližuje  také  veřejná 
doprava.  V  polovině  listopa-
du  se  zpět  vrátila  většina  pů-
vodních  linkových  autobusů 
nabízených  v  pracovní  dny. 
Po  domluvě  s  autobusovými 
dopravci  se  operativně  a  dle 
vytížení  doplňují  posilové 
spoje.  Od  1.  ledna  2021  bude 
plnohodnotně  obnovena  na-
bídka  víkendové  linkové  (au-
tobusové)  dopravy  dle  systé-
mu Veřejné dopravy Vysočiny. 
K původnímu „zahuštění“ tak-
tů“vlakových  spojů  bude  na 
Vysočině  přistoupeno  s  plat-
ností  nových  jízdních  řádů, 
tedy 13. prosince 2020.
„Od 1. ledna 2021 dojde na 

dílčím  území  Havlíčkobrod-
ska obsluhovaném dopravcem 
Arriva  ke  spuštění  plnohod-
notné  integrace.  Od  hranic 
s  Pardubickým  krajem  směr 
Havlíčkův  Brod  –  Přibyslav 
–  Havlíčkova  Borová  –  Cho-
těboř  je  potvrzeno  a  odsou-
hlaseno  fungování  návaznosti 
spojů  mezi  autobusy  a  vlaky, 
vyladěny jsou víkendové spoje 
a cestující mohou plnohodnot-
ně využívat  jednotnou  jízden-
ku Veřejné dopravy Vysočiny. 
Dopravci  jsou  schopni  tento 
režim  technicky  i  logisticky 
bez problémů zvládnout, obce 
i města byla o tomto kroku in-
formována,“ řekl Martin Hys-
ký,  člen  Zastupitelstva  Kraje 
Vysočina pověřený koordinací 
VDV. Další částí kraje, ve které 
chce kraj s úpravou linkových 
(autobusových)  jízdních  řádů 
pokračovat,  je  oblast  Třebíč-
ska. V drážní dopravě proběh-
la  optimalizace  jízdních  řádů 
v prosinci roku 2019.

  JITKA SVATOŠOVÁ

Milí a vážení krajané,
 

říká se, že nemoc je důsledkem nějaké chyby. Zamýšlím se tedy 
nad tím, jestli něco civilizace udělala špatně. Upřímně neznám 
odpověď, která by mě uspokojila. Vnímám ale okolnosti, které 
tahle zvláštní doba přinesla. Lidi kolem mě se chovají dobrovolně 
nebo s ohledem na své blízké, kolegy i nejvíce ohrožené 
ohleduplně a nikdo už nepochybuje o tom, jak klíčovou roli 
hrají ve zvládání důsledků pandemie lidi v první linii – mám na 
mysli zdravotníky a personál v nemocnicích, mediky i studenty 
středních odborných škol, kteří na vlastní kůži prochází drsnou 
realitou nouzového stavu, ale i personál v domovech pro 
seniory a ústavech sociální péče, v dětských domovech, složky 
integrovaného záchranného systému, armádu, lidi ve službách, 
bez kterých by se zastavil život… mluvím o lidech, kteří jen 
stěží mohou svou práci vykonávat preventivně v režimu home 
office. Neexistuje metrika, kterou bychom byli schopni jejich 
práci ocenit, neexistuje veličina, kterou bychom spravedlivě 
definovali jejich potřebnost. Zkusme svá práva na maximální 
svobodu podřídit tomu, aby tihle lidé začali vidět světlo na konci 
tunelu, mohli si odpočinout a načerpat nové síly. Poděkujme jim 
důsledným dodržováním platných hygienických nařízení. I pro 
mě jako člověka, který se rád osobně setkává se svými přáteli, 
poznává nové lidi, nabízí ruku jako symbol přátelství a má 
potřebu objímat své blízké, je současná doba nepřirozená, ale 
respektuji pravidla.

Patrně jsme dostali historickou šanci na změnu přístupu 
ke svému životu, je na nás, jak se k ní postavíme. Možná tak, 
že dáme průchod solidaritě jako tisíce dobrovolníků, kteří 
v posledních měsících pomáhají tam, kde je nejvíce třeba, 
rozdávají naději a jsou často jedním z mála potřebných spojení 
se světem. V tomto ohledu vzorově fungují městské i obecní 
samosprávy, bez jakéhokoli školení a metodik nabídly koordinaci 
fungujícího dobrovolnictví. Díky všem, kteří zvládají distanční 
výuku, učitelům i rodičům. Díky všem, kteří to nevzdali. Nevím, 
zda slova díků jsou dost, jiná nemám, tak obrovské DÍKY!

 
Vážení spoluobčané,

18. listopadu 2020 složilo slib 45 nových krajských zastupitelů, 
byla zvolena nová devítičlenná krajská rada a začala se psát 
další kapitola historie Kraje Vysočina. Šesté funkční období 
bude Kraj Vysočina řídit, spravovat a rozvíjet koalice složená ze 
zástupců stran Piráti, ODS + STO, KDU-ČSL, STAN + SNK ED, 
ČSSD.

Kraj přebíráme ve velice složité době, která nás denně 
staví před nové situace, jejichž řešení vyžaduje velkou dávku 
předvídavosti, rozhodnosti, odvahy i diplomacie, hlavně 
však odpovědnosti. Bereme svou práci vážně, přistupujeme 
k ní s respektem, a proto se budeme snažit, aby veškerá naše 
rozhodnutí byla podložena srozumitelnými argumenty. Tam, 
kde si to situace vyžádá, povedeme veřejnou diskuzi, chceme 
být platnými partnery městům a obcím, jsme připraveni vám, 
spoluobčanům, naslouchat, budovat region takový, aby se nám 
v něm společně dobře a zdravě žilo.

 Váš hejtman 
 Vítězslav Schrek

Darujte do Stanice Pavlov nebo ZOO Jihlava
sami nebo přes Potravinovou banku Vysočina.

Více na www.kr-vysocina.cz/zivotni-prostredi.asp

Ježíšek naděluje 
zvířátkům

Připojte se!
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Nově zvolení radní se dávají do práce
Kraj Vysočina v následujících čtyřech letech povede koalice Pi-

ráti, ČSSD, KDU-ČSL, ODS + STO, STAN + SNK ED. 
Přečtěte  si,  na  co  se  při  své  práci  chtějí  představitelé  těchto 

stran a koalic zaměřit.

První otázka:
Jakou máte představu o směrování svěřené agen-
dy, co chcete dělat jinak a naopak, na co byste 
rád/a navázal/a?

Druhá otázka:
Co vnímáte jako zásadní téma, na které je potřeba se 
zaměřit, a kam ho chcete za čtyři roky posunout?

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA (ODS + STO)
hejtman Kraje Vysočina

Vítězslav Schrek vystudoval speciální pedagogiku na 
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pů-
sobil jako lektor a projektový manažer pro Oblastní 

charitu Jihlava, před zvolením, od roku 2014, řídil krajský Domov 
pro seniory Velké Meziříčí. Od roku 2004 člen ODS, od roku 2006 
zastupitel města Jihlava (2014 a 2016 člen Rady města Jihlava). 
Mezi jeho koníčky patří mimo jiné kultura a hudba, je ženatý, má 
dvě dcery.

Odpověď na otázku č. 1
Do mé kompetence byla mimo jiného svěřena agenda krizové-

ho řízení a bezpečnosti. V normálním čase bych se věnoval plá-
nování, realizaci a vyhodnocování preventivních bezpečnostních 
akcí,  společně  se  složkami  IZS  připravoval  běžná  i mimořádná 
cvičení, připravoval rozpočty na posílení bezpečnostních aktivit. 
Současná, stále ještě nepříznivá epidemiologická situace mě však 
staví do role aktuálního řešitele problémů, které generuje každo-
denně se měnící praxe, společně s mým týmem plníme obrovská 
kvanta povinností, která v nouzovém stavu na kraje přechází roz-
hodnutím centrálních orgánů. Je to široká agenda, která neustále 
bobtná a přenáší na nás další a další povinnosti, které je třeba řešit 
s nemocnicemi, domovy pro seniory, se školami, s obcemi, složka-
mi IZS… a o všech těchto krocích je třeba s veřejností srozumitelně 
komunikovat, logicky argumentovat a zároveň vnímat její reakce 
a stále s nimi pracovat, nenechávat je bez odezvy. Přál bych si, aby 
komunikace o krajských prioritách a výsledcích naší práce nebyla 
jen úkolem pro hejtmana. Znamená to, že daleko častěji, než tomu 
bylo dosud, budou slyšet názory mých kolegů a radních kraje, pro-
tože řízení kraje musí být týmová práce.

Odpověď na otázku č. 2
Jako zásadní k řešení v tomto volebním období vidím dvě klí-

čová témata – udržení ekonomické stability a zdraví, především 
pak péči o něj. Tomu bude muset být nyní i v následujících letech 
z  pochopitelných  důvodů  podřízena  většina  aktivit  kraje.  Co  se 
týká zdraví, nemám na mysli pouze zdraví  jako  fyzický stav na-
šich obyvatel, ale především důsledné řešení personální situace ve 
všech pěti krajských nemocnicích a v sociálních službách včetně 
materiálového vybavení těchto provozů. Dále si musíme najít čas 
na vyhodnocení dosavadních zkušeností a poznatků o dopracová-
ní nebo úpravách krizových plánů nejen nemocnic, ale i domovů 
pro  seniory,  škol  a  dalších  krajem  řízených  veřejných  institucí. 
Vrásky na čele nám už v prvních dnech řízení kraje dělají někte-
ré  vládní návrhy,  které  se negativně  týkají daňových  záležitostí, 
respektive  snížení  příjmů  samospráv.  To  se  logicky  promítá  do 
rozpočtů krajů, a ač obecně považuji snižování daní jednoznačně 
za krok správným směrem, bez přiměřené kompenzace, například 
formou navýšení procenta sdílených daní pro kraje a obce, by byl 
dopad na fungování kraje poměrně fatální. Už teď je tedy jasné, 
že důležitým úkolem nové krajské samosprávy bude udržet chod 
ekonomiky v regionu, zajistit například zadáváním krajských za-
kázek dostatek práce pro občany i firmy a hlavně rozumně šetřit 
tam, kde to bude průkazné a zásadním způsobem to neohrozí roz-
voj měst a obcí, fungování příspěvkových organizací apod.

Ing. Vladimír Novotný (ČSSD)
2. náměstek pro oblast zdravotnictví, 
analýz a podpory řízení, veřejnosprávní 
kontroly u PO, přezkoumání hospodaření obcí

Pokračuje v práci pro Kraj Vysočina. V letech 2008–
2016  měl  z  pozice  náměstka  na  starost  finance  Kraje  Vysočina, 
v  posledním  zvoleném  období  2016–2020  byl  náměstkem  pro 
zdravotnictví.

Odpověď na otázku č. 1
V mém případě je situace jednodušší. Na rozdíl od kolegů totiž 

navazuji na svou dosavadní práci. Snažili  jsme se připravit inves-
tice do přístrojového vybavení krajských nemocnic, zajistit rekon-
strukce a zahájit investiční činnost. O úspěchu svědčí letošní krajský 
rozpočet i plánovaná struktura rozpočtu pro rok 2021, ve kterých 
máme dosud nejvyšší objemy investic do oblasti zdravotnictví v his-
torii kraje.
Odpověď na otázku č. 2
Zdravotnictví je v současnosti velmi zkoušený obor. Zásadní je vy-

pořádat se s tím, jak nás Covid-19 zasáhl a jak jsme v jeho důsledku 
přeorganizovali  krajské  nemocnice  a  výrazně  zatížili  zdravotnické 
pracovníky. Připravujeme se na postupné uvolňování omezení. Bu-
deme velmi rádi, když už krajské nemocnice nebudou v nouzovém 
režimu a budou moci začít s plánovanou operativou. Abychom se 
mohli začít věnovat všem onemocněním bez výjimky. Všechny kro-
ky v následujících měsících, možná i letech, povedou ke stabilizaci 
zdravotnictví, zdravotnického personálu a v neposlední řadě financí.

Ing. Miroslav Houška (KDU-ČSL)
náměstek pro oblast ekonomiky, 
dopravy a silničního hospodářství

Od roku 2004 krajský zastupitel, z toho 3 roky působil 
jako uvolněný radní pro finance a majetek. Do sou-

časného  zvolení  zastával  funkci  vedoucího  ekonomického  útvaru 
Správy městských lesů Jihlava.

Odpověď na otázku č. 1
Rád  navážu  na  všechna  dobrá  systémová  řešení  z minulosti. 

S ohledem na současnou ekonomickou situaci musím být přísný, 
ale spravedlivý správce rozpočtu. Budu stát před náročnými roz-
hodnutími  vzhledem k  tomu,  že  v mé  gesci  je  nejen  ekonomika 
kraje, ale i doprava, která přirozeně sama o sobě generuje obrovské 
nároky na rozpočet. Mým cílem je udržovat a zkvalitňovat krajem 
spravovanou silniční síť komunikací II. a III. třídy. Stavby připra-
vených  obchvatů  budou  spravedlivě  kombinovány  s  intenzivní 
údržbou a opravami stávajících silnic. Zásadní pro mě bude využít 
všechny finanční příležitosti, které nám nabídnou EU fondy. 
Odpověď na otázku č. 2
Zásadní  pro  veškeré  budoucí  aktivity  kraje  je  nyní  projednat 

a schválit rozpočet na rok 2021, následně s přiměřeným časovým 
odstupem provést  jeho revizi, která zohlední aktuální příjmy. Je 
nutné udržet zdravý ekonomický chod příspěvkových organizací. 
Uvědomujeme si, že efektivní hospodaření nejsou jen škrty, mým 
cílem je hledat vnitřní úspory včetně těch zdánlivě drobných, pro-
tože každá koruna se počítá.

Ing. Lukáš Vlček (STAN+SNK ED)
náměstek hejtmana pro oblast lesního  
a vodního hospodářství, zemědělství  
a životního prostředí

Od roku 2012 krajský zastupitel, dosavadní starosta 
města Pacov, které vedl od roku 2006, ve stejném roce se stal před-
sedou Svazku obcí mikroregionu Stražiště. Předseda Regionální ko-
mise Svazu měst a obcí ČR. 

Odpověď na otázku č. 1
Agenda  životního  prostředí  a  zemědělství  je  velmi  komplexní 

a prolíná se s dalšími oblastmi působnosti Kraje Vysočina, jako je 
například regionální rozvoj či majetková agenda. Jako velmi zásad-
ní  tedy vnímám řízení agendy v širší perspektivě,  s přesahem do 
dalších oblastí a spolupráci s nimi. Oblast životního prostředí byla 
podle mého názoru dlouhodobě podceňována a  za automatickou 
věc bylo považováno  i  to,  že Vysočina má čisté  životní prostředí. 
V posledních letech ale vidíme, že tyto věci nejsou samozřejmé, po-
týkáme se s deficitem vody, problematikou kůrovce atd.
Odpověď na otázku č. 2
Jako zásadní témata vnímám především oblast spolupráce s ob-

cemi, vodohospodářství, řešení kůrovcové kalamity, spolupráci se 
zemědělci a posun v problematice odpadového hospodářství. Na-
příklad posledně jmenovaná oblast, tedy odpadové hospodářství, je 
se změnou legislativy od 1. 1. 2021 postavena před „nová pravidla 
hry“,  která  zasáhnou  všechny  obce  v našem kraji.  Zde bude  role 
Kraje Vysočina velmi důležitá.

Mgr. Hana Hajnová (Piráti)
1. náměstkyně pro regionální rozvoj,  
územní plán a stavební řád, Fond Vysočiny, 
nestátní neziskové organizace

Profesí je projektová manažerka. Jedenáct let se po-
dílela na tvorbě nástrojů rozvoje znalostní ekonomiky v regionech 
a podpoře zkušených i začínajících podnikatelů. Je zastupitelkou 
Telče za Společně pro Telč – Piráti a Zelení. Od roku 2018 vede 
mediální odbor krajského sdružení Pirátů na Vysočině.

Odpověď na otázku č. 1
Jsem ráda, že jsem v nové Radě Kraje Vysočina získala gesci, ke 

které mám profesně nejblíže a ve které mohu zúročit své dosavad-
ní zkušenosti. Ráda bych navázala na svého předchůdce, kterému 
se podařilo sjednotit dotační nástroje kraje pod Fondem Vysočiny. 
Chci pokračovat v dalších koncepčních úpravách tak, aby se z Fon-
du stal přehledný a strategický grantový nástroj, který bude cílit 
veřejnou podporu tam, kde je potřeba.
Odpověď na otázku č. 2
Jako stěžejní vnímám zvýšení pracovní atraktivity kraje a na-

stavení  dobré  a  pravidelné  komunikace  se  všemi  aktéry  v  kraj-
ském ekosystému – ať se jedná o samosprávy, firmy a podnikatele, 
spolky, nebo akademickou sféru. Díky spolupráci dokážeme čelit 
krizím aktuálním i těm budoucím a společně můžeme realizovat 
nápady a projekty, které povedou ke vzniku nových kvalifikova-
ných míst, rozvoji technologií, služeb i tvůrčích zaměstnání.

RNDr. Jan Břížďala (Piráti)
radní pro oblast školství, mládeže a sportu,  
informatiky a komunikačních technologií

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Kar-
lovy a do zvolení působil jako zástupce ředitelky Agro 

školy Pozďatín a učitel matematiky a chemie na Gymnáziu v Třebí-
či. Je 1. místopředsedou KS Pirátů.
Odpověď na otázku č. 1
Nadále bude potřeba podporovat spolupráci škol a soukromé-

ho  sektoru.  Zapojení  odborníků  z  praxe  do  výuky  na  středních 
školách  pomůže  se  zprostředkováním  zkušeností  a  předáváním 

Mgr. Roman Fabeš (STAN+SNK ED)
radní pro oblast kultury, památkové péče, 
cestovního ruchu a mezinárodních vztahů

Je vystudovaný pedagog, od roku 1995 do roku 2002 
působil ve funkci zástupce ředitele základní školy. Od 

roku 2002 až doposud byl starostou města Telč. 

Odpověď na otázku č. 1
Chci  hledat  cesty,  jak  ve  prospěch  Kraje  Vysočina  využít  své 

dlouholeté zkušenosti z oblasti cestovního ruchu, kultury a památ-
kové péče z Telče. Mám to ulehčené tím, že řada krajských akcí se 
v Telči odehrávala i za mé účasti. Moc si vážím práce svých před-
chůdkyň  na mém krajském postu  a  i  pracovníků mého  odboru. 
Mám  však  také  obavy,  že  hlavním  tématem mé  práce  v  příštím 
období bude, jak vůbec kulturu a cestovní ruch resuscitovat po ko-
ronavirové agónii… 
Odpověď na otázku č. 2
Moc bych si přál, aby se Vysočina stala oblíbeným cílem domá-

cího a evropského cestovního ruchu. Proč, to ukázalo letošní léto 
na příkladu Telče. Návštěvníci z Česka a okolních zemí dokázali jak 
opticky, tak z velké části i ekonomicky nahradit východoasijské tu-
risty. A dá se předpokládat, že na této klientele budeme muset sta-
vět i v příštích letech. I proto bychom měli tímto směrem zaměřit 
propagaci a lákat na naši přírodu, památky, čisté prostředí, boha-
tou kulturní nabídku i možnosti vzdělávání. Jen nám chybí nějaké 
jasně definované „jednotící marketingové téma“. Skoro se mi chce 
vyhlásit výběrové řízení na slogan, který by dokázal všechny krásy 
a atraktivity Vysočiny vystihnout.

Mgr. Karel Janoušek (ODS + STO)
radní pro oblast majetku

Jako starosta obce Police působí v komunální politice 
od roku 1994. Je místopředsedou Jemnického mik-
roregionu  a  předsedá  hnutí  Starostové  pro  občany 

(STO). 

Odpověď na otázku č. 1
V rámci svěřené agendy bych se chtěl zaměřit na efektivní správu 

majetku, přípravu a realizaci investic. Nikdy nebudu tvrdit, že vše, 
co bylo vybudováno dříve, je špatné, ale dobré a rozumné věci vždy 
rád podpořím. Se všemi připravovanými investičními akcemi kraje 
se seznámím a sestavím společně s kolegy priority dle finančních 
možností. Nemohu souhlasit  s  rozpuštěním celého Fondu strate-
gických rezerv Kraje Vysočina (1,5 mld.) do stavebních akcí v roce 
2021. Za této současné složité situace, kdy neznáme daňové příjmy, 
to nevidím jako rozumné.
Odpověď na otázku č. 2
Zásadní téma pro mě jako radního a dlouholetého starostu obce 

je spolupráce a komunikace kraje se všemi starosty. Vnímám důle-
žitost setkávání se s nimi po menších skupinách v rámci ORP, mik-
roregionů, MAS aj. Kraje vznikly, aby sloužily a pomáhaly občanům 
a starostům, chtěl bych, aby tomu tak bylo. Starosta jakékoliv obce 
musí mít možnost se na radního, krajský úřad obrátit v jakékoliv 
záležitosti.

Mgr. Jan Tourek (KDU-ČSL)
radní pro oblast sociálních věcí

V minulosti  pracoval  na  pozici  ředitele  krajské  pří-
spěvkové organizace, posledních deset let byl staros-
tou města Světlá nad Sázavou. 

Odpověď na otázku č. 1
Se svými zkušenostmi chci navázat na odvedenou práci několika 

svých  předchůdců.  Zaměřím  se  na  zlepšování  dostupnosti  pečo-
vatelských služeb – zda všude zajíždí, zda pracují i o víkendu a ve 
večerních hodinách a zda jsou schopné vyhovět ve všech formách 
pomoci, které jsou v domácím prostředí reálné. Podobně důležité 
bude  i  rovnoměrné  rozložení denních  stacionářů pro  seniory. Za 
důležité považuji i financování, které se snaží přistupovat vyváženě 
ke všem poskytovatelům sociálních služeb bez ohledu na zřizovatele 
či vlastníka.

Odpověď na otázku č. 2
Za nejzásadnější považuji téma stárnutí populace. Musíme pra-

covat na tom, abychom měli potřebné kapacity služeb pro seniory 
a abychom dovedli rozvíjet celý komplex služeb na sociálně zdravot-
ním pomezí. Budeme potřebovat jak dostatečné a kvalitní pobyto-
vé služby, tak i systém služeb podporujících klienty a jejich rodiny 
v  domácím  prostředí. Novým  tématem  jsou  zkušenosti  ve  světle 
epidemie koronaviru, počínaje digitalizací přes hygienicko-epide-
miologické podmínky provozování sociálních služeb až po nedosta-
tek sociální komunikace s rodinou i přáteli.

know-how. Současně mohou jednotlivé firmy podpořit školy také 
materiálně, aby se v nich pracovalo s moderní technikou. Otevřít 
školy bude potřeba  také více  směrem k akademické  sféře,  to  se 
týká především gymnázií a lyceí. V oblasti informatiky se v Kraji 
Vysočina vyvíjí řada užitečných nástrojů, které je možné dále šířit 
a inovovat. 
Odpověď na otázku č. 2
Ve školství došlo za poslední rok ke zcela neočekávané digitál-

ní reformě. To vyvolává nutnost zajištění dostupnosti IT techniky 
i kvalitního internetového připojení. Na některých místech v kraji 
jsou stále nepokrytá místa. Vzhledem k omezování sociálního kon-
taktu v posledních měsících bude potřeba také podporovat volnoča-
sové a sportovní aktivity.
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Certifikovaným pečovatelem 
v záloze se stanete za osm hodin

Jak manipulovat 
s lůžkem, jak pečo-
vat o pacienta, zása-
dy podávání stravy 
a pitný režim nebo 
jak zabránit prole-
ženinám. To a mno-
hem více se dozvědí 
účastníci kurzu s ná-
zvem Moderní ošet-
řovatelství v praxi.

Od půlky listopadu ho v pro-
storách  havlíčkobrodského 
Senior  Pointu  v  budově  býva-
lé  základní  školy  na Rubešově 
náměstí  pro  všechny  zájemce 
z  Vysočiny  organizuje  Oblast-
ní  spolek  Českého  červeného 
kříže  Havlíčkův  Brod  spolu 
s brodským Senior Pointem.
Jednodenní  kurz  je  zdarma 

a  je  určený  všem,  kteří  chtějí 
pomáhat  v  nemocnicích,  LDN 
nebo  sociálních  zařízeních 
a podpořit  je v  řešení aktuální 
personální  krize.  „Těší  nás  zá-
jem, který o kurz  je. Do konce 
listopadu  ho  absolvovala  pa-
desátka  účastníků,  v  prosinci 
jsme přidali dalších pět  termí-
nů,“ informovala Jana Kudlová 

z OS ČČK Havlíčkův Brod s tím, 
že  zájemci  se mohou hlásit  na 
webu  https://zvladnemeto.
cervenykriz.eu/.

„Zatím  jsem  na  mateřské, 
ale ráda bych se tomuto oboru 
věnovala a tento kurz mi přijde 
jako dobrý začátek,“ svěřila se 

◾ Kurz je pro zájemce zdarma. Po jeho absolvování získají účastníci certi-
fikát.  FOTO: MICHAL MAŠEK

Potravinová banka  
shromáždila na 17 tun jídla

V  potravinové  sbírce,  která 
se  konala  předposlední  listo-
padovou  sobotu,  shromáždili 
dobrovolníci na Vysočině téměř 
17 tun potravin. V celé republice 
se  podařilo  vybrat  dohromady 
396  tun  potravin,  z  nichž 
je  možné  připravit  až 
800  000  porcí  jídla. 
„Vlivem  koronaviro-
vé  pandemie  vzrostl 
počet  osob,  které  se 
dostaly  do  obtížné 
životní  situace,  a  díky 
přispění  do  potravi-
nové  sbírky  jim  můžeme 
pomoci. Navíc si můžeme uvě-
domit, že omezení plýtvání jíd-
lem začíná u nás všech doma,“ 
připomněl  náměstek  hejtma-
na  zodpovědný  za  zemědělství 
a životní prostředí Lukáš Vlček 
(STAN+SNK  ED)  při  své  ná-
vštěvě Potravinové banky Vyso-
čina v Ledči nad Sázavou. 

Jak funguje Potravinová 
banka Vysočina
Potravinová  banka  v  Led-

či  nad  Sázavou  využívá  sklady 

o  rozloze  400  m2.  Iniciátorem 
a  jedním  ze  zakladatelů  byla 
společnost  Háta  v  čele  s  ředi-
telkou Ivetou Vrbovou. Ve skla-
dech  je  možné  ukládat  i  pře-

bytky  od  zemědělců, 
proto se na ně chce 
vedení Kraje Vy-
sočina  obrátit 
s  možností 
spolupráce. 
Partnery  po-
travinových 
bank jsou obce, 

města  a  sociální 
organizace.  Ty  také 

dohlíží  na  to,  kdo  potra-
viny dostává, a zajišťují, aby se 
dostaly opravdu k těm, kteří  je 
potřebují. „Pokud někdo neměl 
možnost  se  zúčastnit  potravi-
nové  sbírky  a  chtěl  by  pomoci 
lidem v nouzi,  je možné přímo 
oslovit  zástupce  Potravinové 
banky  Vysočina  nebo  jejich 
partnery, kteří každý týden svá-
ží  zboží  z  obchodních  řetězců 
a od jednotlivých dárců,“ infor-
muje náměstek Lukáš Vlček. 

EVA FRUHWIRTOVÁ

Evropané 

vyhodí ročně

96 až 115 kg 

potravin na 
osobu

P-TECH: Vzdělávání 
středoškoláků v technologiích

Firmy, učitelé, ale i rodiče se 
shodují,  že  moderní  technolo-
gie  jsou výzvou pro společnost 
a také pro vzdělávání. To si vel-
mi dobře uvědomují  organizá-
toři vzdělávacího projektu IBM 
s  názvem  P-TECH.  Studenti 
středních  škol  díky  této  vzdě-
lávací iniciativě získávají hlubší 
zkušenosti  a  znalosti  ze  světa 
digitálních  technologií  a  lépe 
se  připravují  na  své  budoucí 
povolání. 
„Chtěl  bych  se  naučit  nové 

věci v programování, dozvědět 
se víc o umělé inteligenci a po-
stavit  si  vlastní  elektrárnu,“ 
prozradil svou motivaci Šimon 
Marek ze Střední školy průmy-
slové,  technické  a  automobilní 
v  Jihlavě.  Podle  radního  pro 
oblast  školství  Jana  Břížďaly 
potřebují  školy více odborníků 
z praxe. Jednou z cest je právě 
vzdělávací  program  P-TECH, 
který přináší realitu soukromé-
ho  sektoru  do  škol  a  zároveň 

umožňuje růst jak učitelům, tak 
studentům. Na Vysočině vstou-
pilo  do  tohoto  projektu  pět 
škol.  I přes  složitou covidovou 
situaci se projektu daří, studen-
ti  již  nyní  ví,  jak  si  navrhnou 
a vytisknou 3D produkt, naučili 
se tvořit vlastní chatboty. V bu-
doucnu se dozví, co je to datová 
věda, jaká je budoucnost umělé 
inteligence,  zásady kybernetic-
ké bezpečnosti, čeká je mento-
ring, stínování v práci a mnoho 
dalšího.  „Studenti  se  nemusí 
obávat,  že  by  něco  nezvládli. 
Učí  se  hrou,  za  neúspěch  se 
nekárá,  ale  naopak,  hledáme 
cesty,  kde  nastala  chyba.  Po-
stupem  času  realizují  vlastní 
projekty,  které  si  přejí  usku-
tečnit,“  přibližuje  Monika  Ku-
koľ  Sochorová,  koordinátorka 
programu P-TECH pro Českou 
republiku,  a  dodává,  že  spolu-
pracují také s pedagogy a snaží 
se zaujmout i rodiče studentů. 

EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Studenty vedou zkušení mentoři a pomáhají jim s realizací vlastních 
projektů.  FOTO: MARTIN KUKOĽ 

Osm tisíc starých kotlů za nové

Ve  třech  výzvách  kotlíko-
vých dotací mohly domácnosti 
požádat o příspěvek na výměnu 
starých kotlů. Krajští administ-
rátoři přijali celkem 10 850 žá-
dostí,  z  nichž  schválili  7  936. 
První dvě kola  jsou už zpraco-
vaná,  aktuálně  se  zpracovávají 
žádosti třetího kola. 
„Připravujeme  materiály  ke 

schválení smluv, průběžně jsou 
doručována  vyúčtování  a  pro-
pláceny dotace. S  jednotlivými 
žadateli se postupně spojujeme 
a řešíme s nimi potřebné zále-
žitosti,“ upřesňuje náměstkyně 
hejtmana pro regionální rozvoj 

Z  jakého  druhu  krimina-
lity  máte  největší  obavy?  To 
byla  jedna  z  mála  otázek,  na 
které  letos  v  průběhu  letních 
měsíců  odpovídali  lidé  z  Vy-
sočiny  v  realizovaném  prů-
zkumu.  Z  jeho  výsledků  vy-
plývá,  že největší obavy máme 
z kyberkriminality.

video na  
novinykrajevysocina.cz

Lenka, jedna z účastnic kurzu, 
který  se  uskutečnil  poslední 
listopadovou  sobotu.  „Přihlá-
sil  jsem  se  do  skautské  po-
moci,  a  tak  jsem  tu,  abych  si 
trochu rozšířil obzory ohledně 
pečování. Pokud by byla situa- 
ce  ve  zdravotnictví  krizová, 
počítám s tím, že bych šel po-
moct,“  doplnil  kolegyni  mla-
dík Jan.
„V  minulosti  bylo  v  kraj-

ských  nemocnicích  více  než 
400 nakažených zaměstnanců 
a  i  přesto,  že  se  situace  zlep-
šuje,  vítáme  každou  dobro-
volnickou  činnost.  Děkujeme 
všem organizátorům, a to ne-
jen těchto kurzů, ale i dalších 
podobných aktivit,“ uvedl ná-
městek  hejtmana  pro  oblast 
zdravotnictví Vladimír Novot-
ný (ČSSD).
Kurzy pro  zájemce z Vyso-

činy  v  Havlíčkově  Brodě  po-
řádají místní  Oblastní  spolek 
Českého červeného kříže, hav- 
líčkobrodský  Senior  Point  ve 
spolupráci se Sociálními služ-
bami  města  Havlíčkův  Brod, 
místní  Agendou  21,  Zdravým 
městem Havlíčkův  Brod  a  za 
podpory Kraje Vysočina.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Krajské nemocnice a testování na Covid-19
Lidé  z  Vysočiny  se  mohou 

nechat nově otestovat a zjistit, 
zda  v minulých měsících  pro-
dělali  onemocnění  Covid-19. 
Službu  pro  samoplátce  za 
500 korun nabízí novoměstská 
nemocnice ve své infekční am-
bulanci.  Zdravotníci  zájemci 
odeberou krev a jejím testová-
ním zjistí, zda člověk Covid-19 
prodělal nebo ne. 
„Test  není  určený  k  dia-

gnostice akutního onemocnění 
Covid-19,  protože  protilátky 
se  v  těle  objevují  až  zhruba 
dva týdny po prvních potížích. 
Samoplátci  se  mohou  na  tes-
ty  objednávat  přes  aplikaci  
odbery.kr-vysocina.cz,“  in-
formoval  náměstek  hejtmana 
pro  oblast  zdravotnictví  Vladi-
mír Novotný (ČSSD). 
To  v  centrální  laboratoři 

třebíčské nemocnice provádějí 
PCR  testy  díky  nově  vybudo-
vané  PCR  laboratoři.  Vznikla 

◾ Lékařka Eliška Míšková se zasadila o vybudování nové PCR laboratoře 
v třebíčské nemocnici. FOTO: ARCHIV NEMOCNICE TŘEBÍČ

Obavy 
z kyberkriminality 

narůstají 

Hana  Hajnová  (Piráti).  Třetí 
kolo kotlíkových dotací odstar-
tovalo na Vysočině vloni v říjnu 
a  žádosti  o  celkem  237,2  mi- 
lionu  korun  bylo  možné  po-
dávat  průběžně.  Vzhledem  ke 
stále  vysokému  zájmu požádal 
kraj o navýšení financí na třetí 
kolo  kotlíkových  dotací  a  po-
dané  projekty,  a  to  o  více  než 
94  milionů  korun.  Poslední 
možnost  podání  měli  zájem-
ci  letos  v  listopadu.  „Ve  tře-
tím  kole  jsme  přijali  celkem 
4 431 žádostí,“ uzavírá náměst-
kyně Hana Hajnová. 

EVA FRUHWIRTOVÁ 

Přitom  oblast  kyberkrimi-
nality  se  v  roce  2016,  kdy  se 
uskutečnil  stejný  průzkum, 
umístila až na 7. místě v pořadí 
obav  z  trestných  činů.  Výsled-
ky  průzkumu  ovšem  mohou 
být  zkreslené  aktuální  situací, 
kdy  lidé  tráví daleko více  času 
u počítače a hrozby spojené s IT 
prostředím si více uvědomují. 
„Nejvíce respondentů se se-

tkalo se spamem a počítačovým 
virem. V oblasti kyberkrimina-
lity  se  občané  nejvíce  obávají 
zneužití osobních údajů,“ uved-
la  k  průzkumu  koordinátorka 
prevence  kriminality  Kraje 
Vysočina  Andrea  Mašterová 
Pohanová.  V  oblasti  zabezpe-
čení  počítače  je  patrné,  že  re-
spondenti  jednotlivé  možnosti 
jako  antivirový  program  nebo 
zaheslování  počítače  používají 
v porovnání s předchozími lety 
daleko více. Zvýšil se také podíl 
těch, kteří  se vzdělávají a mají 
zájem se v oblasti kyberbezpeč-
nosti vzdělávat.
Vzdělávání  zaměřené  prá-

vě  na  kyberbezpečnost  nabízí 
například  projekt  Kraje  pro 
bezpečný  internet,  který  už 
několik  let  vede  Kraj  Vysoči-
na.  „Na  webových  stránkách 
www.KPBI.cz  jsou dostupné 
e-learningové  lekce nebo krát-
ká  vzdělávací  videa  pro  různé 
skupiny  uživatelů,  jako  jsou 
děti a studenti, senioři, učitelé, 
rodiče i veřejnost,“ doporučuje 
Jan  Břížďala  (Piráti),  krajský 
radní zodpovědný za informati-
ku a komunikační technologie.

LUCIE ČASAROVÁ

v  důsledku  akutní  potřeby 
navýšit  počty  testovaných  pa-
cientů především díky  lékařce 
mikrobiologie  centrální  la-
boratoře  Elišce  Míškové  a  za 
podpory  vedení  nemocnice. 

Výsledkem  je  rychlejší  testo-
vání  pacientů  i  zaměstnanců 
nemocnice,  u  kterých  existu-
je  podezření  na  koronavirové 
onemocnění.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Obtížný start
Miloš Vystrčil (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina  
a předseda Senátu PČR

Tradičním se-
minářem o ná-
vrhu krajského 
rozpočtu začalo 
šesté volební ob-
dobí krajských 

zastupitelů na Vysočině. Nově 
zvolený hejtman a krajská 
rada to nebudou mít jednodu-
ché. Pro rok 2021 musí počítat 
s propadem příjmů možná i ně-
kolika stovek miliónů korun. 
Přesnější odhady propadu pří-
jmů bude možné bohužel učinit 
až po projednání tzv. daňového 
balíčku v Senátu.

V této souvislosti si dovolím 
alespoň krátce popsat situaci, 
ve které se dnes nejen obecní 
a krajské samosprávy, nýbrž 
především zaměstnanci, za-
městnavatelé a osoby samostat-
ně výdělečně činné nacházejí.

Teprve v pondělí 23. listo-
padu byl do Senátu doručen 

návrh změny hned několika 
daňových zákonů, který byl po-
slancům rozeslán k projednání 
24. června, tedy před více než 
čtyřmi měsíci.

Senát ho tedy mohl začít 
projednávat na konci listopadu 
a vše nasvědčuje tomu, že bude 
projednán již 10. prosince.

I kdyby byl obsah navrho-
vané změny daňových zákonů 
bezproblémový, což v žádném 
případě není, tak projednává-
ní na konci roku je nešťastné 
a vnáší do hospodaření zaměst-
navatelů, zaměstnanců, živ-
nostníků a samospráv značnou 
nejistotu. 

K vlastnímu obsahu daňo-
vých změn si potom dovolím 
napsat, že dle mého názoru 
nemá Senát při projednává-
ní tohoto daňového balíčku, 
pokud chce návrh schválený 
Poslaneckou sněmovnou změ-
nit, možnost přijmout dobré 
řešení.

Velmi zjednodušeně řečeno 
je Senát v obdobné situaci, jako 

povinná osoba, která má za 
úkol posoudit kvalitu jídla, kte-
ré má být vařeno pro zákazníky 
restaurace, přičemž je zároveň 
této povinné osobě zřejmé, že 
ať jídlo posoudí, jak chce, tak se 
bude stejně vařit guláš s knedlí-
kem a že jediné o čem je možné 
se bavit, co je možné případně 
měnit, je velikost porce a pří-
padně způsob ochucení. 

Asi čtenáře nepřekvapí, že 
tento způsob projednávání zá-
konů se mi vůbec nelíbí. Bohu-
žel z dosavadních postojů nejen 
pana premiéra a ministryně 
financí plyne, že nemá žádný 
smysl v Senátu navrhovat na-
příklad zamítnutí daňového 
balíčku. Jediné, čeho bychom 
tím v Senátu totiž dosáhli, je, 
že by byl daňový balíček přijat 
v podobě schválené Poslanec-
kou sněmovnou. To znamená 
například bez náhrad daňových 
příjmů pro obce a kraje a to by 
znamenalo pro obecní a nové 
krajské samosprávy skutečně 
obtížný start do roku 2021.

https://zvladnemeto.cervenykriz.eu/
https://odbery.kr-vysocina.cz/
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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:

vedoucí odboru ekonomického
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu oboru ekonomického
• znalost zákonů č. 129/2000 Sb., č. 250/2000 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 563/1991 Sb.
• znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
• znalost Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 

vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů

• znalost daňové problematiky a legislativy vztahující se k fungování vyšších územních samosprávných 
celků

• respekt k dobře zavedené organizační, komunikační a rozhodovací praxi kraje a úřadu a k principům 
odpovědného, dlouhodobě udržitelného hospodaření kraje

• znalosti z oblasti managementu a řízení lidských zdrojů
• schopnost řídit pracovní tým s různorodou, širokou agendou, schopnost vedení, motivace, podpory 

a manažerské kontroly zaměstnanců 
• schopnost systematické práce, samostatného řešení problémů, organizační schopnosti
• uživatelskou znalost operačního systému MS Windows a souvisejících programů (MS Office)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených 

pracovních činností

výhodou: 
• zkušenost s vedením a rozvojem lidí, s ekonomickými systémy
• zkušenosti z ekonomické oblasti, z veřejné správy

nabízíme: 
• perspektivní manažerskou pozici
• zázemí stabilní organizace 
• pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek
• zahájení pracovního poměru možné od 1. 3. 2021
• odpovídající finanční ohodnocení, 13. platovou třídu, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

k přihlášce je mimo jiné nutno přiložit:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 

a dovednostech
• motivační dopis uchazečky/uchazeče (minimálně v rozsahu popsání osobní motivace k postu na uvedené 

pozici, zdůraznění osobních předpokladů, silných stránek, které mohou být výhodou, uvedení pracovních 
úspěchů uchazečky/uchazeče či znalostí z oboru)

• stručný popis koncepčních úvah o řízení odboru ekonomického (max. rozsah 3x A4).

Kontaktní osoba: 
Ing. 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 11. 1. 2021 do 12.00 
hod. Plné znění personální inzerce je dostupné na webu www.kr-vysocina.cz, sekce volná místa. Přihlášku podejte 
prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

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 investic
odboru majetkového s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava

požadujeme:
• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• vzdělání ve stavebním oboru
• nejméně 3 roky praxe z oblasti investorsko-inženýrské přípravy a řízení staveb nebo vedení staveb 

v oblasti pozemního stavitelství
• 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: 
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním programu
• orientace v problematice BIM (Building Information Modeling)

nabízíme: 
• perspektivní pozici 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládané zahájení pracovního poměru – leden 2021
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu při zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

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

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 11. 1. 2021 do 12.00 
hod. Plné znění personální inzerce je dostupné na webu www.kr-vysocina.cz, sekce volná místa. Přihlášku podejte 
prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Vysočina přátelská k životnímu prostředí

S odchodem hnutí ANO z vedení  
Kraje Vysočina se zavádí politické trafiky

Radujme se, veselme se?

Kdo chce menší daně?

Blanka Lednická (Piráti)
zastupitelka Kraje Vysočina

Životní pro-
středí, zdravá 
krajina, ochra-
na přírody… To 
všechno jsou té-
mata, která se 

v posledních desetiletích opa-
kovaně objevují, k vyřešení 
problémů s nimi spojených se 
ale bohužel zatím neblížíme.

Naštěstí však setrvale roste 
počet projektů, které se ochra-
nou přírody a krajiny zabývají. 
Důležitá je v tomto směru ne-
jen podpora ze strany kraje, 

ale také aktivita měst a obcí. 
Ty na svých pozemcích mohou 
podnikat (a často již podnikají) 
kroky, které pak budou inspi-
rací pro další hospodáře.

Může jít o opatření pro zadr-
žování vody v krajině, progra-
my namířené proti erozi nebo 
o podporu biodiverzity. Z po-
slední doby je možné jmenovat 
například obnovu lesnovských 
mokřadů, vypásání svahů na 
Zelené hoře, plánované tůně 
a remízky u Havlíčkova Brodu, 
ale také novou výsadbu lesů 
po kůrovcové kalamitě, kdy 
v souvislosti se změnami kli-
matu došlo na řadě míst kvůli 

zranitelnosti smrku k přehod-
nocení skladby vysazovaných 
dřevin.

Považuji za zásadní pod-
porovat a propagovat příkla-
dy dobré praxe, kterých je na 
Vysočině celá řada. Příkladem 
má jít i kraj, a to například při 
vysazování stromořadí podél 
silnic ve své správě, prostřed-
nictvím nastavení dotačních 
titulů na obnovu lesů nebo 
pro stavby ve vodním hospo-
dářství. Pojďme společně pra-
covat na tom, aby se Vysočina 
stala krajem, který bude k ži-
votnímu prostředí a ochraně 
přírody skutečně přátelský.

Martin Kukla (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

S příchodem 
hnutí ANO do 
vedení kraje vy-
mizely politické 
trafiky a s naším 
odchodem se 

zavádějí. Velmi nás mrzí, že 
bobtná počet placených funkcí 
a uměle se zvyšuje počet výbo-
rů. To všechno nás všechny – 
daňové poplatníky totiž bude 
stát velké peníze. A to v době, 
kdy by se POVINNĚ měla za-
vádět úsporná opatření, pro-
tože nás nečekají zrovna lehké 
časy.

Ti, co v minulosti kritizovali 
placená místa navíc, teď sami 
bez uzardění prosazují nebo 
tiše souhlasí s tím, aby oni sami 
nebo jejich straničtí kolegové 
seděli na několika placených 
židlích zároveň. Upozorňuje-
me, že nově placená politická 

funkce (uvolněný předseda vý-
boru pro ČSSD podporovaný 
Piráty, KDU-ČSL, ODS + STO 
a STAN) nás všechny bude 
stát ročně 1 461 600 korun (!). 
Úsměvné na tom je, že předse-
da tohoto výboru s platem přes 
90 tisíc korun měsíčně byl zvo-
len, podotýkám, že jako jediný 
z předsedů zákonných a his-
torických výborů, už na usta-
vujícím zastupitelstvu. Čle-
ny tohoto Výboru pro rozvoj 
strategických projektů, životní 
prostředí a MA21 dodnes ni-
kdo nezná. Napadá mě proto, 
copak asi předseda tohoto vý-
boru vlastně skutečně dělá? 
Mimochodem, všimli jste si, že 
žádná z koaličních stran nemě-
la zřízení další placené funkce 
ve svém volebním programu? 
Už je přeci po volbách a koho 
zajímá názor voliče…

Hnutí ANO chce být v Za-
stupitelstvu Kraje Vysočina 
konstruktivní opozicí a dobré 

věci podporovat. Ale zbyteč-
né projídání peněz budeme 
tvrdě kritizovat. Velmi pečlivě 
budeme sledovat a důsledně 
kontrolovat jednotlivé kroky 
a rozhodnutí současného po-
litického slepence, resp. pro-
testního uskupení proti hnutí 
ANO. Bude velmi složité, aby 
se zástupci všech šesti politic-
kých stran a uskupení shod-
li. Prosazovat vlastní zájmy 
pravděpodobně nepůjde bez 
vlastních ztrát a bolestivých 
kompromisů, což se dříve nebo 
později v rozhodování krajské-
ho zastupitelstva projeví.

V opozičních křeslech bude-
me pracovat velmi tvrdě, aby-
chom dostáli závazku vítěze 
krajských voleb pro Kraj Vyso-
čina, respektive cílevědomě pl-
nili, co jsme slíbili všem lidem 
z Vysočiny.

Závěrem Vám chci popřát 
klidný adventní čas, rodinnou 
pohodu a hlavně pevné zdraví.

Jiří Pokorný (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

Nová koalice, 
nová krev je tu! 
Po volbách jsme 
se přímo a trans-
parentně dozvě-
děli: „Piráti na 

Vysočině podpoří koalici proti 
ANO“ (7. 10. 2020)! Četli jsme 
o zábavných hrách: „Jako sto-
dílné puzzle popisuje skládání 
koalice budoucí hejtman Vyso-
činy“ (8. 10. 2020).

Mírně udivený občan ča-
sem zjistil, že smysl krajských 

voleb spočíval ve stanovení 
klíče pro určení váhy stran tzv. 
antibabišovské koalice a no-
minaci lídrů pro parlamentní 
volby 2021. Zásadní nebyla 
volba těch nejlepších, kterým 
chceme věřit. Šlo o vyjádření 
podpory středopravému blo-
ku řízenému ODS, anebo levé 
alternativě pod Pirátskou vlaj-
kou. Budiž. 

Nyní snad politika skončila 
a práce pro kraj začíná. Věřím, 
že 20 let budování kraje byla 
úspěšná léta. Věřím, že umíme 
tvořit dobré a užitečné věci pro 
obyvatele našeho kraje. Jsme 

připraveni pomoci. Nemocni-
ce, škola, domov pro seniory 
či silnice nemá stranickou pří-
slušnost. Je buď funkční, nebo 
nefunkční. 

Novému vedení kraje přeji 
pevné zdraví a radost ze živo-
ta. Odvahu pokračovat v za-
počatých projektech a držet 
kurz zodpovědně řízeného 
kraje. Vůli a chuť komunikovat 
s opozicí při vědomí, že je pod 
naší bedlivou kontrolou.

Radujme se, veselme se, 
dobrou vůli spolu mějme.

Zdeněk Faltus(ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

Musím se 
přiznat, že mne 
překvapily názo-
ry některých lidí, 
ekonomů a rá-
doby odborníků, 

kterých máme v ČR doslova na 
vše dostatek, o tom, že vlastně 
„Češi nechtějí menší daně“.

Proč? Protože se bojí, že ty 
peníze „ budou někde chybět“. 
To určitě budou, ale neztratí 
se. Budou totiž někde přebý-
vat. A kde? No přece v kapsách 
lidí, nás všech.

Je otázkou, co je lepší. Zda 
mít velké daně a poté čekat, až 

stát ve své „nekonečné moud-
rosti“ ty peníze nějakým, větši-
nou nedokonalým způsobem, 
přerozdělí. Nebo dát peníze 
lidem s vírou, že budou více 
utrácet, nebudou se bát koupit 
si auto, TV, ledničku, eventuál-
ně jet na dovolenou, až to tedy 
půjde, že…

Milton Friedman, jestli 
jsem jej tedy správně pochopil, 
odmítl teorie Keynese o tom, 
že domácnosti plánují své vý-
daje podle svých příjmů, jen 
podle nich. On naopak tvrdil 
to, že domácnosti plánují své 
výdaje i podle očekávání svých 
příjmů, jejich výhledu.

Pokud budeme mít i my vý-
hled na hezkou sumu ve svých 

peněženkách navíc, proč ne. 
Nesmí nám chybět odvaha jít 
a třeba i riskovat. Věřit lidem, 
ne jim tupě brát peníze a ty pak 
tu sem a tu tam přerozdělovat.

Že odvaha chybí ČSSD, kte-
rá je známá svou touhou po 
rovnostářství a přerozdělo-
vání, mne nepřekvapuje. Ale 
že chybí odvaha i našim kon-
zervativním kolegům z KDU 
ČSL…?

Dokonce jsem četl článek, 
kde si autor dělal legraci z na-
šeho národa, protože prý je je-
diný, který „nevítá nižší daně“. 
Že by za tím byla ta naše tra-
diční malá závist, že těm bo-
hatším zbude peněz víc? Kdo 
ví…
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Rok 2018: velkolepé oslavy 
100. výročí vzniku ČSR

20 LET KRAJE VYSOČINA

Tajenku křížovky zasílejte do 14. 1. 2021 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenky.NKV@regvyd.cz. 
Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny.  
Vylosovaní výherci: F. Pavlíček, Havlíčkův Brod, I. Kuthanová, Přibyslavice, V. Zelený, Nové Město na Moravě  
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parla-
mentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících 
s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

KŘÍŽOVKA O CENY

Na úpatí Železných hor, nedaleko Libice nad Doubravou, mohou i letos návštěvníci obdivovat (znění v tajence). Obec, ve které žije asi 20 stálých oby-
vatel, se v posledních letech proslavila bohatou výzdobou. I letos majitelé ozdobili svoje domy a zahrady a změnili vesničku na romantické místo. Až 
do 5. ledna bude světelná i zvuková výzdoba k vidění mezi 17:00 a 20:00 hodinou. 

V  roce  2018  se  na  Vysoči-
ně,  a  nejen  u  nás,  slavilo.  Při-
pomínku  stého  výročí  vzniku 
Československé republiky pojal 
Kraj Vysočina velkolepě. Začalo 
to květnovým piknikem v par-
ku  v  Jihlavě,  v  průběhu  léta 
až  do  září  oslavy  pokračovaly 
originálním programem v  jed-
notlivých  okresních  městech 
našeho kraje a vyvrcholily vel-
kou akcí v sobotu 15. září 2018. 
Nejočekávanější část programu 
v  centru  Jihlavy  odstartovala 
až po  setmění. Tisíce  lidí  zaži-
ly  neopakovatelnou  atmosféru 
uplynulých sta let. 
„Oslavovali  jsme  symbo-

lem,  s  dětmi,  s  muzikanty, 
tanečníky,  s  netradičními  ak-
robaty,  oslavovali  jsme  tím, 
že  jsme ukázali,  že na  radnici 
nevládl  vždy  jen  demokratic-
ký  duch,  oslavovali  jsme  dár-
kem, s lidmi, s dobrým jídlem 
a  pitím,“  popsal  v  září  2018 
nepopsatelné Petr Píša – dra-
maturg  velkolepého  večera. 

Připomínku  v  podobě  zázna-
mu  z  živého  přenosu  najdete 
na  krajském  YouTube  kanále 
Kraj Vysočina.
Rok  2018  byl  důležitým 

mezníkem pro Krajskou 
knihovnu  Vysočiny  v  Havlíč-
kově  Brodě,  krajští  zástupci 
totiž  zahájili  její  stavbu.  Na-
víc  byl Kraj Vysočina  v  tomto 
roce  předsedajícím  krajem 
Evropského  regionu  Dunaj-
-Vltava  a  Vysočinu  tehdy  na-
vštívila téměř kompletní vláda 
ČR. Důvodem byly mimo  jiné 
podmínky udržení dostupnosti 
kvalitní  pitné  vody  s  ohledem 
na zachování tradičního pěsto-
vání  brambor.  Smutným mil-
níkem byl v roce 2018 fakt, že 
téměř absolutního vrcholu do-
sáhla kůrovcová kalamita. Kraj 
Vysočina  vykoupil  první mili-
on m2  pozemků  pod  krajský-
mi  silnicemi  a  Vysočina  byla 
v  roce  2018  jednoznačným 
lídrem v investicích mezi kraji.
 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Významným symbolem celokrajských oslav byl speciální objekt, chce-
te-li stroj času nebo také osmička, kterou roztáčeli akrobati.  
 FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Vánoční vaječný koňak
RECEPT

Receptů na vaječný likér, chcete-li vaječný koňak, je tolik, že by-
chom je ani nespočítali. Bez diskuze je ovšem fakt, že k pravým Vá-
nocům neodmyslitelně patří. Pokud ještě nemáte ověřený rodinný 
recept na ten nejlepší „vaječňák“, inspirujte se tímto receptem.

Suroviny na 8 porcí
◾ 5 vajec
◾ 170 gramů třtinového cukru
◾ 500 ml mléka
◾ 200 ml smetany ke šlehání
◾ 150 ml rumu (dle chuti, může být i bílý)
◾ 2 ruličky skořicové kůry
◾ ¼ lžičky mletého hřebíčku
◾ jeden vanilkový lusk
V kastrůlku zahřejte mléko, přidejte skořici, semínka z jednoho 

lusku vanilky a mletý hřebíček. Až se začne mléko vařit, sundejte 
kastrůlek z plotny a skořici vyndejte. Následně vyšlehejte vaječné 
bílky dotuha a v další míse zase všechny žloutky s třtinovým nebo 
obyčejným  krupicovým  cukrem.  Jakmile  žloutky  zesvětlají,  po-
stupně, za stálého míchání do nich přilévejte horké mléko. Poté do 
směsi  nalijte  smetanu, míchejte  a  nakonec  přilijte  rum.  Směs  se 
žloutky, mlékem, smetanou a rumem vlijte do misky s vyšlehanými 
bílky a vše pořádně promíchejte do jemné směsi. Před podáváním 
vychlaďte, případně nalijte do skleniček, ozdobte a můžete mít z ko-
ňaku chutný vánoční dárek. Krásné Vánoce!

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

YouTube kanál Horácké divadlo
Krátká prudce vtipná věc – seriál komických fresek / Slavíme 80 let – stream happeningu k výročí divadla / 
Virtuální prohlídka divadla – 14. dílů / tři hry současných českých autorů načtené herci
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Výstava pelhřimovského 
rodáka Jaroslava Zieglera

Netradiční  podívanou  při-
pravilo  od  prvního  prosince 
Muzeum  Vysočiny  Pelhřimov 
za  okny  zámku  Pánů  z  Říčan 
na  pelhřimovském  Masaryko-
vě náměstí. Každý den v týdnu 
mohou  kolemjdoucí  spatřit  za 
okny výstavní síně vybraná díla 
z  tvorby  diplomata  a  malíře 
Jaroslava  Zieglera.  „Máme  je 
nasvícená  tak,  aby  byla  dobře 
vidět v každou denní dobu. Zá-
roveň  je  každý  týden  budeme 
obměňovat,“ zve ředitel muzea 
Ondřej  Hájek.  Celou  výstavu 
muzeum zpřístupní po uvolně-
ní  vládních  opatření,  k  vidění 
bude  až  do  jara  příštího  roku. 
Návštěvníci  se  v  ní  seznámí 
také s předměty spjatými s oso-
bou  a  dílem  Jaroslava  Ziegle-
ra, zapůjčenými z regionálních 
soukromých  sbírek,  a  repro-
dukcemi  dobových  fotografií, 
které ilustrují kontext Zieglero-
vy tvorby.

Procházka po místech, 
které Ziegler maloval
Součástí  této originálně po-

jaté  výstavy  je  i  procházka  po 
městě,  která  bude  možná  po 

uvolnění  opatření.  Malíř  za-
chytil historickou podobu řady 
míst  v  centru  Pelhřimova.  Na 

oknech  i  výlohách  budou  sa-
molepky s nápisem Místa Jaro-
slava Zieglera a QR kódem. Po 
jeho  načtení  se  zobrazí  krátké 
video,  na  kterém  bude  zobra-
zena historická podoba daného 
místa  doprovázena  komen-
tářem  odborných  muzejních 
pracovníků  nebo  citací  z  jeho 
poznámek.  Každé  video  bude 
obsahovat mapku  s  odkazy  na 
další zastavení.

Obrázky historického 
Pelhřimova
V  nově  vydané  publikaci 

s  názvem  Jaroslav  Ziegler  se 
čtenáři  dozvědí  o  jeho  životě 
a  především  místní  ocení  ob-
razový katalog s reprodukcemi 
všech  známých  dochovaných 
děl,  na  kterých  mohou  spatřit 
Pelhřimov  před  mnoha  lety. 
V textové části zpracovali auto-
ři nejenom archivní fond Jaro-
slava  Zieglera  z  pelhřimovské-
ho muzea, ale například  i  jeho 
osobní  spis  z  Archivu  Minis-
terstva  zahraničních  věcí,  kde 
působil od 20. do konce 30. let 
minulého století. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Cena za 
popularizaci vědy 
pro Milana Dufka

Čtrnáct let pořádá Milan Du-
fek ve Velkém Meziříčí Evropský 
festival  filosofie.  Svým  počíná-
ním  přibližuje  pohledy  odbor-
níků  na  aktuální  společenská 
témata  a  vrací  filosofii  alespoň 
na  chvíli  z  akademické  půdy 
do veřejného prostoru. Toho si 
všimla  předsedkyně  Akademie 
věd ČR Eva Zažímalová a udě-
lila  Milanu  Dufkovi  cenu  za 
popularizaci vědy. Letošní záři-
jový ročník se věnoval hrozbám 
a příležitostem dnešního  světa. 
Filosofové,  diplomaté,  ekono-
mové,  klimatologové,  imunolo-
gové  i  astrofyzici  se  nevyhnuli 
diskuzi o koronaviru, vedle toho 
ale zazněly i poutavé přednášky 
o  vesmírných  rizicích,  budouc-
nosti  medicíny  nebo  robotiky. 
Milan Dufek už nyní intenzivně 
pracuje na festivalovém ročníku 
s  pořadovým  číslem  patnáct. 
Tentokrát se více zaměří na po-
zitivnější  témata  a  také připra-
vuje  publikaci,  která  zmapuje 
celé půlkulaté výročí velkomezi-
říčského filosofického festivalu.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

www.festivalfilosofie.cz

◾ Fotografie Jaroslava Zieglera 
z archivu ateliéru Šechtl a Voseček. 
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Jak bojovat s pomluvou? 
Kdo se v životě setkal s tím, že ho někdo pomluvil, ví, jak těžké 

je se bránit. Když jsem si během studia přivydělávala jako servírka, 
upozornila mě kolegyně na tělnatého hosta: 
„Je lakomý, nedává spropitné, a svému ná-
stupci v kanceláři prý dokonce odmonto-
val žárovku ze stolní lampy!“ Výsledek byl, 
že se ho nikdo z nás nehnal obsloužit. A ač-
koli kolegyně časem přiznala, že si ho s ně-
kým spletla, mně pokaždé, když jsem ho ně-
kde zahlédla, hlavou problesklo: „Hele, ten 
lakomej!“

Takto zkrátka funguje náš mozek. Ška-
tulkujeme a těžko měníme zažitý názor. Tehdy jsem netušila, že boj 
s tímhle fenoménem bude jednou náplní mojí práce: vyvracet neprav-
divá tvrzení, která se šíří o Evropské unii, jako tisková mluvčí. Stejně 
jako by pan „(ne)lakomý“ sotva uspěl s obcházením číšníků s tvrze-
ním: „Já nejsem lakomý!“ ani já neobcházím domy s dobrosrdečným: 
„Ahoj, Evropská unie je bezva!“ Radši přinášíme fakta o tom, co dělá. 
Například jak pomohla v době pandemie Česku. Ne, na Letišti Václa-
va Havla nepřistávala letadla EU s rouškami. To ani není možné. Unie 
totiž nemá skoro žádné pravomoci v oblasti zdravotnictví. Přesto po-
mohla. Všude, kde mohla – a to zejména penězi. Bez nich by nebyly 
program COVID I, COVID II či COVID Praha ani vynálezy českých 
vědců, ba ani peníze na vakcínu. Prosím vzpomeňme si na to, až se 
zase někde objeví, že EU prý „nepomohla“. Stejně jako u toho „lako-
mého“ nemusí být všechno tak, jak kdosi tvrdí. Přejeme v rámci mož-
ností poklidný čas adventní.

 Magdaléna Frouzová

Česku pomohla během pandemie 
COVID-19 Evropská unie
Vakcína: 
 ▪ ČR bude mít díky EU bezpečnou vakcínu dřív a levněji. 

EU totiž svým občanům předplatila skoro dvě miliardy dávek 
u prvotřídních farmaceutických firem, kterým peníze z 
EU umožnily urychlit vývoj a testování. Na vakcínu čeká celý svět, 
ale výrobci v tuto chvíli jednají jen s velkými hráči (jako např. 
EU nebo USA).    

Remdesivir:
 ▪ EU dala ČR více než 2000 dávek remdesiviru
 ▪ Dalších až 500 000 pacientů v Evropě k němu bude mít přístup 

díky rámcové smlouvě, kterou Evropská komise uzavřela 
s výrobcem Gilead

Plicní ventilátory:
 ▪ EU posílá ČR 30 plicních ventilátorů, další budou následovat

Peníze:
 ▪ COVID I – EU poskytla polovinu z celkové částky 1 mld. Kč 
 ▪ COVID II – EU poskytla celou částku 5 mld. Kč 
 ▪ COVID Praha – EU poskytla celou částku 600 mil. Kč 
 ▪ ANTIVIRUS – ČR na něj díky EU získá téměř 50 mld. Kč

Výzkum:
 ▪ Čeští vědci přišli s několika úspěšnými vynálezy – 

např. velkokapacitní testování (Univerzita Palackého), roušky 
a filtry z nanovláken (Technická univerzita v Liberci), ochranné 
masky, které lze vytisknout na speciálních 3D tiskárnách 
(ČVUT). Ty vzešly z výzkumných středisek podpořených z peněz 
EU. V letech 2014–2020 z nich jde na českou vědu, výzkum 
a vzdělávání 73 miliard korun. Moderní infrastruktura pomáhá 
českým vědcům být úspěšní.

Návraty občanů ČR domů:
 ▪ EU spolufinancovala i návraty pěti tisíců našich spoluobčanů 

(a spousty jiných Evropanů), kteří uvízli během pandemie ve 
světě.

Léky a potraviny:
 ▪ Zavřené hranice ohrozily dodávky do supermarketů, lékáren 

a továren. EU dohodla tzv. „zelené pruhy“, kudy mohly 
kamiony projet. A vyjednala výjimku pro sezónní pracovníky 
v zemědělství, aby se stihlo zasít včas.   

Lži o koronaviru: 
 ▪ Internetem se šířilo leccos: od spikleneckých teorií, že jde 

o biologickou zbraň, až po životu nebezpečné lži, že na něj 
zabírá bělidlo. Evropská komise spustila webovou stránku 
o dezinformacích, kde je uvádí na pravou míru: 

 ec.europa.eu/coronavirus-disinformation_cs.

Jak kontaktovat EK v České republice?
Telefonicky na čísle +420 224 312 835
E-mailem na adrese comm-rep-cz@ec.europa.eu. Přes sociální sítě: na Facebooku  
(fb.com/EvropskakomisevCR), na Instagramu (@evropa.cz) nebo na Twitteru (@ZEK_Praha)
Na webu www.evropska-unie.cz
Poštou na adrese Evropský dům, Jungmannova 24, 111 21, Praha 1
Nebo v regionálních centrech Europe Direct – to nejbližší najdete na www.europedirect.cz

Jakým způsobem pomáhá a  koordinuje opatření proti 
šíření koronaviru Evropská unie jsme si povídali s Věrou 
Jourovou, místopředsedkyní evropské komise. Mluvili 
jsme nejen o řešení a dopadech koronavirové krize, ale 
také o  nebezpečnosti informací, které lidé sdílejí a  věří 
jim. 

Nejen Evropou, ale i světem obchází strašák koronaviru. Mají 
obyvatelé v EU nějaké výhody oproti jiným zemím?

Mají jich mnoho. Dokonce si troufám říct, že čím déle ko-
ronavirová krize trvá, tím více se to ukazuje. Nikomu z  nás není 
hej. Jsou lidé, kteří ztratili své blízké, přišli o příjem, žijí v domác-
nostech, kde je násilí. Jsou tu lidé, kteří pracují v první linii a jsou 
neustále vystaveni riziku nákazy. Pak jsou lidé, kterým se zdánlivě 
nic neděje: mohou pracovat z domova, jsou zatím zdraví a žijí ve 
funkčních rodinách s dostatkem počítačů pro výuku dětí online. 
Ale i pro ně je současná situace těžká, protože mají na bedrech víc 
než jindy. Snaží se doma na koleně skloubit práci pro firmu, péči 
o děti a vaření pro ně, tečou jim nervy kvůli haprujícímu připojení 
k internetu a taky jsou úzkostní. Nevědí, kdy tahle situace skončí, 
bojí se o starší členy rodiny, trpí izolací nebo depresemi, které zase 
mohou rozjet zdravotní potíže a kdovíco ještě. Myslím hlavně na 
seniory, kteří dlouho nevidí své blízké. Všichni jsme v těžké situaci. 
A právě to je moment, kdy si člověk s pokorou uvědomí, jak je dob-
ře žít v systému, který je demokratický a jehož mottem je respekt 
k  člověku. Nikdy nebude úplná spravedlnost, což mimochodem 
řekla o  opatřeních v  Německu i  kancléřka Merkelová. Ale je to 
systém, který nenechá nikoho na holičkách. Kdo má těžkou formu 
covidu, může počítat s pomocí zdravotního sytému bez ohledu na 
to, jestli má na kontě tisíce, nebo zda předtím kopal do policistů 
na Staromáku. Komu přijdou opatření protidemokratická, má plné 
právo to říct nebo s tím jít k soudu. Kdo přijde o existenci, pro toho 
je připravena ekonomická pomoc. Evropská unie posílá jen do 
České republiky na ekonomické oživení po pandemii 180 miliard 
korun. A dokonce i dříve tolik vysmívané takzvané „měkké projek-
ty“ z peněz EU, jako třeba školení učitelů v informačních techno-
logiích či tísňové linky pro děti, se najednou jeví v  jiném světle, 
jako důkaz toho, že se myslí i na slabší. Prostě abych to zakončila, 
obyvatelé Evropské unie mají opravdu mnoho výhod oproti jiným. 
S nikým bych neměnila. 

 
Jak konkrétně pomáhá EU svým členským státům při zvládá-
ní epidemie? 

Pomáhá, jak jen může. V  první řadě penězi. Například na 
oživení české ekonomiky po pandemii jde z EU 180 miliard korun. 
Dále léky! Jen České republice dala EU přes 2000 dávek remdesi-
viru zdarma. Kromě toho dojednává s výrobcem léku za všechny 
členské státy další dávky – to znamená, že všichni ho budeme mít 
díky tomu nejen levnější, ale hlavně se k  němu vůbec dostane-
me! Zájem je obrovský, a výrobce léku proto jedná jen s velkými 
zájemci. Stejně tak zdravotní materiál. Ze společných zásob po-
skytla Evropská komise České republice nedávno 30 ventilátorů 

a pomohla zprostředkovat zapůjčení dalších z jiných zemí. I Česká 
republika pomáhá, například poslala ochranné rukavice Francii. 
Veškerá tahle vzájemná pomoc probíhá hladce díky EU – bez ní 
by bylo mnohem složitější a dražší tohle domlouvat. Představte si, 
že máte vytelefonovat zapůjčení ventilátorů z ciziny! Jak začnete? 
Komu zavoláte? A  které zemi? Jak zjistíte, která nemocnice, ve 
které zemi je má? Díky EU prostě pošlete jeden mail na jedinou 
adresu a o zbytek se postará posádka na místě. Trochu to zjedno-
dušuji, ale v podstatě takto to funguje. Oceníte to až v krizi. Totéž 
s vakcínou. Ať už ji využijete, nebo ne, klíčové je, aby rychle vznikla 
a měli k ní přístup ti, kdo ji potřebují. To jde v podstatě jedině, po-
kud jste velký hráč. Musíte miliardami podpořit vývoj ve farmace-
utických společnostech, jež jsou ve vývoji vakcíny nejdál. Přesně 
tohle udělala Evropská komise. Díky tomu pak budou mít občané 
EU přednostní právo na vakcínu. Evropská komise nám tímto způ-
sobem předplatila stovky milionů vakcín – až vznikne, budou na 
ni mít právo všechny členské státy současně. Menší stát tohle sám 
za sebe nezmůže.   

 
Není třeba škoda, že naše vláda nevítala materiální pomoc 
z EU podobně, jako na jaře vítala ochranné pomůcky z Číny?

Ano, mrzí mě to. Ale myslím, že česká vláda poslední dobou 
začala lépe komunikovat o tom, jak Evropská unie pomáhá. Napří-
klad pokud jde o vakcínu, kterou se Evropská komise snaží získat 
co nejdřív pro celou Evropskou unii, uzavřeli jsme kontrakty se 
sedmi nejslibnějšími laboratořemi, podporujeme testovaní a rych-
le podpoříme schválení, výrobu a  distribuci do členských států. 
Vakcína je průlomová věc, která nám pomůže na cestě z pandemie 
ven. Představte si, že by si ji musely zajišťovat jednotlivé státy. Sed-
madvacetkrát by dělaly totéž, bylo by to celé dražší a pomalejší. 
Bylo by to asi i méně spravedlivé řešení, některé státy by mohly 
mít privilegovaný přístup, což by vyústilo v evropské občany první 
a druhé kategorie, a  to samozřejmě nechceme. Zároveň podpo-
rujeme trasovací aplikace, aby všechny, včetně eRoušky, mohly 
fungovat i  v  ostatních členských státech, kam byste cestovali. 
Také jsme nedávno uvolnili 100 milionů eur na nákup antigenních 
testů, abychom urychlili možnosti testování, a opět zřizujeme tzv. 
zelené pruhy, díky kterým mohou i během pandemie proudit zá-
soby zboží. Naučili jsme se rychle reagovat na nové situace a to 
vše, abychom zjednodušili členským státům boj s pandemií. Sama 
se o tom všem, co děláme, snažím komunikovat, třeba i tímto roz-
hovorem. A za tuto příležitost vám děkuji.

 
Na sociálních sítích se objevují názory zlehčující riziko a ne-
bezpečí covidu, třeba že jde o uměle vyvolanou nemoc s cí-
lem ovládat lidi. Dá se proti podobným lžím a dezinformacím 
bojovat? Při odstranění těchto lživých příspěvků ze sociálních 
sítí totiž v jejich autorech jen sílí přesvědčení o svojí pravdě...

Lži a dezinformace jsou škodlivé obecně, ale v době epide-
mie mohou doslova zabíjet. Proto se snažím udělat maximum pro 
omezení škod. Osobně jednám s  platformami, jako je Facebook 
a další, aby rychle a transparentně řešily příspěvky, které jsou zdra-

ví nebezpečné a vyvolávají nenávist, a dávaly do popředí ověřená 
fakta a zaručené informace od zdravotnických institucí. Ale záro-
veň pokud se jedná o názory, to je pro mě svoboda slova a na tu 
já nechci sahat. Facebook a další firmy jsou soukromé, mají svoje 
firemní pravidla. Ale mají neuvěřitelnou moc a vliv na život společ-
nosti, který musí být doprovázen odpovědností. Také je vidět, jak 
důležitá je důvěra lidí ve vlády a zdravotnické instituce pro to, aby 
si lidé sami aktivně vyhledávali informace především od nich a ne-
nechávali se mást nebo nezačínali panikařit kvůli sledování často 
velmi pochybných zdrojů na internetu.  

 
Proč EU nezavedla pro všechny státy jednotné pokyny a naří-
zení, jak se chovat při koronavirové epidemii? Když totiž jed-
notlivé státy postupují po svém, nákaza se přelévá z jednoho 
státu do dalších.

Evropská unie nemá ve zdravotnictví skoro žádné pravo-
moci. Může opravdu jen vydávat doporučení, což udělala. V první 
vlně nákazy, kterou máme všichni ještě v živé paměti, začaly stá-
ty EU nejdřív na vlastní pěst překotně zavírat hranice. Ale byla to 

právě Evropská komise, která je opakovaně zvala k jednomu stolu 
a apelovala na ně, aby respektovaly pravidla. Protože překvapivé 
zavírání hranic, jak už dnes víme, nadělalo víc škody než užitku. 
Díky tlaku Evropské komise se na hranicích vzápětí vytvořily tzv. 
zelené pruhy, kudy mohlo proudit zboží, třeba potraviny nebo léky 
do obchodů, nebo odpadky do spaloven. Teď už je všechno mno-
hem koordinovanější. Evropská komise taky vytvořila web s  jed-
noduchou mapou a semaforem – místo abyste složitě zjišťovali, 
kde je jaká kovidová situace, zda tam můžete jet, anebo musíte do 
karantény po návratu, se stačí podívat tam. Pro země se stejnou 
barvou platí stejné podmínky. Ta webová stránka je dostupná sa-
mozřejmě i v češtině: https://reopen.europa.eu/cs/. 

 
Změnila se nějak vaše práce s ohledem na covid? Jak probí-
hají jednání, online? 

Samozřejmě pracuji v režimu, který staví ochranu zdraví na 
první místo. Takže jednám z domu přes obrazovku, což beru jako 
nutné zlo. Moc ráda totiž pracuji v kontaktu s lidmi, beru si od nich 
hned zpětnou vazbu, ráda hledám řešení u společného stolu, kdy 
vidím na kolegy, partnery nebo oponenty, když něco společně 
tvoříme. Přes obrazovku to není totéž. A když mám za den šňůru 
takových jednání, je to překvapivě náročnější než v běžném reži-
mu. Ale vždycky, když mám chuť si sama sobě postěžovat, vzpo-
menu si na doktory a sestřičky, na všechny ty obětavé lidi v první 
linii i na ty, kterým covid zlikvidoval živobytí, a stížnosti mě rázem 
přejdou. 
 
Vaše práce je určitě i  psychicky náročná, jste často terčem 
kritiky, třeba v poslední době maďarského premiéra Orbána. 
Jak relaxujete, při čem nejlépe odpočíváte? Dokážete přestat 
myslet na práci?

V Bruselu si nejlíp čistím hlavu ostrou chůzí kombinovanou 
s během, minimálně 8 km denně, když mám čas. A jezdím tu na 
kole. Tohle město je totiž ráj cyklistů, velké parky a  cyklostezky 
jsou všude. Zásadně žádná sluchátka, hlava musí jet na volnoběh, 
i když nad prací samozřejmě přemýšlím a čerstvý vzduch mi ob-
čas přivane i nové nečekané nápady. Jinak doma muzika a knížky. 
A doma v Čechách jsem nejradši, když můžu vařit rodině. 

 
Jak budou podle vás vypadat letošní Vánoce pro obyvatele 
Česka a Evropy? Jak je budete trávit vy? Kdy nakupujete dár-
ky? 

Přála bych všem lidem, aby měli Vánoce co nejkrásnější 
a nejklidnější, aby si i přes omezení a opatrný režim mohli dopřát 
tradiční rituály. Každý rok chodíme na Štědrý den odpoledne s dět-
mi a vnoučaty do Baziliky svatého Prokopa v Třebíči pro betlémské 
světlo. A když ho doneseme domů, začínají pro nás Vánoce. Dárky 
nejsou to nejdůležitější, a jak je letos pořídím, vůbec nemám před-
stavu. Budu ráda, když se vůbec dostanu na Vánoce domů. I tohle 
nás covid naučil, uvědomit si, že co bylo před ním samozřejmé, je 
vlastně velmi vzácné. 

 Juraj Aláč

Lži a dezinformace jsou nebezpečnější než COVID

Uzávěrka příštího čísla je 14. ledna 2021 a distribuce plánovaná od 25. ledna 2021. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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Dny otevřených dveří: 13. 11. 2020 a 15. 1. 2021, 8:00 -  17:00 hod.
Podrobné informace: www.ozs-ji.cz, tel.:567 587 411

Dny otevřených dveří: 13. 11. 2020 a 15. 1. 2021, 8:00 -  17:00 hod.
Podrobné informace: www.ozs-ji.cz, tel.:567 587 411

Dny otevřených dveří: 13. 11. 2020 a 15. 1. 2021, 8:00 -  17:00 hod.
Podrobné informace: www.ozs-ji.cz, tel.:567 587 411Mimořádný Den otevřených dveří dne 

18. 12. 2020 (15:00–20:00) v budovách:
Obchodní akademie:  

náměstí Svobody 1 
Zdravotnické obory:  

Husova 54;
Ostatní maturitní a učební obory:  

Karoliny Světlé 2
!!! Návštěvu nutno rezervovat  

na www.ozs-ji.cz !!!

Dny otevřených dveří: 13. 11. 2020 a 15. 1. 2021, 8:00 -  17:00 hod.
Podrobné informace: www.ozs-ji.cz, tel.:567 587 411
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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

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

Na trhu chráněného zaměstnávání (tedy zaměstnávání OZP) se pohybuje  i Regionální vydavatelství, 
jež připravuje i Noviny Kraje Vysočina, které právě držíte v rukách. V dnešní nevyzpytatelné době dává 
zaměstnaneckou jistotu více než 40 hendikepovaným zaměstnancům. Dotaz ohledně poskytování služeb 
v režimu náhradního plnění míří na Honzu Ondruše, náčelníka Regionálního vydavatelství, který nám 
řekl: „Našim partnerům můžeme jako náhradní plnění poskytovat všechny služby vydavatelského servisu. 
Největší zájem je ale o inzerci, resp. o propagaci našich zákazníků. Inzerují své zboží, služby, volná pracovní 
místa, pozvánky na své aktivity a další.“

Zákazníci tak získají najednou několik benefitů – propagaci ve 
zpravodajích  s  nejširším  okruhem  čtenářů  ve  vybraném  regionu 
(prakticky kdekoli v ČR), naplněním povinnosti nákupu od sociál-
ního podniku, zajímavou podporu podnikového CSR (společenská 
odpovědnost firem) a vlastní dobrý pocit z podpory politicky nezá-
vislého vydavatelství, jednotlivých regionálních médií, a hlavně je-
jich tvůrců.

Ke zkušenostem s kolektivem na chráněném trhu práce Hon-
za Ondruš ještě doplňuje: „Od založení před 6 lety jsme pracovali 
se zdravotně postiženými kolegy. Moc mě těší, že nás naši partneři 
podporují, a pomáhají tak financovat zaměstnávání kolegů se zdra-
votním postižením zastoupených prakticky ve všech činnostech na-
šeho vydavatelství. Hendikepované u nás najdete mezi redaktory, 
v obchodním oddělení i v administrativě.“ Na závěr našeho povídá-
ní ještě vyzývá další OZP: „Nebojte se práce! Máte-li energii, o váš 
profesní a osobní rozvoj se postarají naši zkušení mentoři. Ještě stá-
le máme volné pozice a to, na čem záleží, je chuť do práce!“

JAN ONDRUŠ

Telefon: 266 311 596
E-mail: info@regionalnivydavatelstvi.cz
Web: www.regionalnivydavatelstvi.cz
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S příchodem adventu se rozsvítily 
všechny kouty Vysočiny

◾ Každoročně se malá vesnice na úpatí Želených hor promění v pohád-
kové místo plné vánočních světel, ozdob a nezapomenutelné vánoční 
atmosféry. Pokud vyluštíte tajenku na straně 5, dozvíte se, kam se mů-
žete za krásným zážitkem vypravit. 
 FOTO: KAROLINA SEDLÁČKOVÁ

Udělejte s dětmi kouzelné 
Vánoce všem

◾ Na první adventní neděli se Třebíč přesně v 17:00 hodin rozsvítila svě-
telnou výzdobou. S ohledem na vládní opatření mohli lidé sledovat roz-
svěcení adventního věnce i vánočního stromu prostřednictvím živého vi-
deopřenosu, který se promítal na městském Facebooku. U kostela sv. Mar-
tina připravili fotokoutek s lavičkou a dvěma anděly.  FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ

Kraj Vysočina, periodický tisk, pro Kraj Vysočina vydává Regionální vydavatelství, s.r.o., Krakovská 201/14,  
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Sama o sobě říká,  že  je oby-
čejnou maminkou dvou neoby-
čejných  dětí.  Dagmar  Šimková 
spolu s manželem žije v Herálci 
na Havlíčkobrodsku a vychová-
vá šestiletou Dášenku a čtyřleté-
ho Martínka – oba mají poruchu 
autistického spektra, a tak je je-
jich výchova práce na plný, spíše 
24hodinový úvazek. Pro své, ale 
i  cizí  děti  ráda  vymýšlí  zábavu, 
už vydala několik hravých knih 
a teď přišla s nápadem, jak udě-
lat  kouzelné  Vánoce  všem.  Za-
pojit se může každý.
Dagmar  Šimková  připravila 

sérii předloh, obrázků a šablon, 

které  si  můžete  zdarma  stáh-
nout  na  webových  stránkách 
www.hraveknihy.cz, v sekci 
Hry  zdarma  a  podle  nich  vy-
robit vánoční přání nebo třeba 
papírovou  ozdobičku  s  fotkou 
nebo  obrázkem  pro  rodiče, 
prarodiče  nebo  třeba  aktuálně 
osamocené  babičky  a  dědeč-
ky  v  domovech  pro  seniory. 
„Pojďme  udělat  kouzelné  Vá-
noce  tím,  že  napíšeme dopisy, 
vytvoříme  ozdoby  a  pošleme 
je tam, kde budou šířit dobrou 
náladu,“ vyzývá maminka Dag-
mar Šimková.

 MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Ski areály na Vysočině se připravují na nejistou sezónu
Přípravám  na  zimní  sezó-

nu  věnují  provozovatelé  lyžař-
ských  areálů  na  Vysočině  veš-
keré úsilí. Přes to, že nad nimi 
visí nejistota v podobě opatření 
proti  šíření  koronaviru,  nepři-
pouštějí si, že by se letošní zimu 
nelyžovalo.  Poznamenávají,  že 
lyžaři  jsou  vybavení  ochranou 
úst  i  nosu  a  také  rukavicemi, 
navíc  se  jedná  o  individuální 
sport  ve  venkovním  prostředí. 
Bez  ohledu  na  to,  zda  budou 
nebo  nebudou moci  sjezdovky 
otevřít,  věnovali  se  v  podzim-
ních  měsících  technické  údrž-
bě  areálů,  samozřejmostí  jsou 
revize  lanovek  a  také  příprava 
sněžných děl. 
„Čekáme  už  jen  na  mráz, 

abychom mohli začít se zasně-
žováním,“  potvrdil  Karel  Kla-
pač  ze  ski  areálu na Harusově 
kopci u Nového Města na Mo-
ravě.  Umělý  sníh  je  pro  lyžo-
vání  na  Vysočině  nezbytností. 

Na  Šacberku  u  Jihlavy  na-
hrazují  absenci  přírodního 

◾ Přehled lyžařských areálů na Vysočině najdete na webových stránkách 
www.vysocina.eu/sluzby/lyzarske-arealy. FOTO: ALEŠ MOTEJL, ARCHIV VYSOČINA TOURISM

sněhu  umělým  zasněžováním 
už od  roku 2005. S přelomem 

listopadu  a  prosince  odezně-
ly  mlhy,  které  držely  teploty, 
a  daly  tak  prostor  plnému  za-
sněžení.  „Sněhu  máme  dosta-
tek  a  jsme  připraveni.  Nyní 
budeme  sledovat  vedle  počasí 
také  vládní  opatření,“  sdělil 
provozovatel  ski  areálu  Šac-
berk Pavel Havlíček. Ještě před 
druhou  vlnou  koronaviru  in-
vestovali do obnovení techniky 
a pořídili novou rolbu na sníh. 
Na lyžaře se těší správce ski-

areálu Fajtův kopec ve Velkém 
Meziříčí Jiří Pálka, ale připou-
ští,  že  plánování  je  to  složité, 
protože  se  situace  mění  kaž-
dým dnem. „Učitelům se těžko 
plánují  lyžařské kurzy, protože 
neví, co bude. Byli jsme zvyklí, 
že k nám jezdí na výcvik školní 
třídy  nejen  z  Vysočiny.“  Podle 
zájmu  o  tento  oblíbený  zimní 
sport  zváží  na  Fajtově  kopci 
úpravu provozní doby. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Nominujte Počin roku 2020 
v anketě Zlatá jeřabina

Nové automobily pro přepravu klientů sociálních služeb
Od  letošního  srpna  vy- 

užívají  klienti  denního  staci-
onáře  a  komunitního  bydlení 
v  transformovaných  domác-
nostech v Třešti nové vozidlo 
s  rampou  pro  snadný  nájezd 
vozíčkáře. Další  dvě  auta  bu-
dou  pomáhat  v  nových  am-
bulantních službách ve Světlé 
nad Sázavou a v Jihlavě. 
„Tyto  služby  vznikají 

v rámci procesu transformace 

pobytových sociálních služeb. 
Ještě  do  konce  roku  vypíše-
me  výběrové  řízení  na  auto-
mobily  a  od  ledna  už  budou 
sloužit  k  převozům  klientů,“ 
informoval  radní  pro  oblast 
sociálních  věcí  Jan  Tourek 
(KDU-ČSL) a dodal, že v Třeš-
ti  využívají  auto  k  zajištění 
nákupů,  odvozu  klientů  k  lé-
kaři nebo k jejich svozu z do-
mácího  prostředí  do  denního 

V  lednu  2021  vyhlásí  Kraj 
Vysočina 17. ročník ankety Zlatá 
jeřabina – Cena Kraje Vysočina 
za  kulturní  počin  roku.  Cílem 
ankety je nalézt a ocenit nejlepší 
počiny a projekty vedoucí k roz-
voji  regionu  v  oblasti  kultury 
a památkové péče. 
„Veškeré dění v naší  společ-

nosti bylo v roce 2020 ovlivně-
no  pandemií  nového  korona-
viru  a  následnými  opatřeními. 
Ta měla  bezprecedentní  dopad 
na život obyvatel a společenské 
dění  nejen  v  Kraji  Vysočina. 
Rádi bychom ocenili uskupení či 
jednotlivce, kteří se i přes znač-
ně ztížené podmínky a v nejisto-
tě  snažili  organizovat  kulturní 
akce a pečovali o naše kulturní 
dědictví,“  uvedl  krajský  radní 

pro  oblast  kultury,  památkové 
péče a cestovního ruchu Roman 
Fabeš (STAN+SNK ED).
Pomozte i vy nalézt zajímavé 

a  přínosné  počiny,  které  obo-
hatily  kulturní  život  v  našem 
regionu.  Pomozte  zaměřit  po-
zornost  na  všechny,  kteří  vám 
svou  činností  přinesli  radost 
i poznání. 
Příjem  nominací  do  ankety 

Zlatá jeřabina bude probíhat od 
1. ledna 2021 do 31. ledna 2021. 
Nominovat může kdokoliv, a to 
aktivitu,  která proběhla  v  roce 
2020  v  úzké  vazbě  na  území 
Kraje  Vysočina.  Nominace  je 
možná  pomocí  elektronického 
formuláře  na  webových  strán-
kách  www.kr-vysocina.cz/
pocinroku. 

stacionáře.  Nové  vozy  budou 
speciálně  upravené  pro  pře-
voz  imobilních  klientů.  Kon-
krétní parametry si určuje po-
skytovatel  sociální  služby  se 
zřizovatelem. 
„Tato dvě nová vozidla bu-

dou upravena pro přepravu až 
čtyř osob na  invalidním vozí-
ku a budou vybavena  zvedací 
plošinou,“ upřesnil  radní  Jan 
Tourek. 

Devadesát  procent  pořizo-
vacích  nákladů  uhradí  dotace 
z  Integrovaného  regionálního 
operačního programu. Vozidla 
s  úpravou  pro  převoz  imobil-
ních  klientů  hojně  používají 
v  krajských  příspěvkových 
organizacích  Domov  Kamélie 
Křižanov,  Domov  důchodců 
Proseč  u  Pošné  i  Domov  Háj 
a Domov bez zámku v Náměšti 
nad Oslavou.  EVA FRUHWIRTOVÁ

O výběru dvaceti aktivit v kaž- 
dé  kategorii  rozhodne  odbor-
ná komise. Následné hlasování 

veřejnosti se uskuteční v březnu 
2021.  Vítězné  počiny  získají  fi-
nanční odměnu.

Zlatá jeřabina – Ing. Jana Tymová,  
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 
e-mail: tymova.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260

S telefonickým trasováním 
kontaktů  lidí  s  pozitivními 
testy na Covid-19 pomáhají už 
několik týdnů krajským hygie- 
nikům  na  Vysočině  desítky 
dobrovolníků  z  veřejných  in-
stitucí,  firem,  organizací,  po-
silou jsou i jednotlivci. Jejich 
pomoc  je  neocenitelná  právě 
při  dohledávání  kontaktů. 
„Velmi si vážíme všech, kteří 
nabídli  svou  pomoc.  Přede-
vším  v  době,  kdy pozitivních 
testů  přibývalo  a  hygienici 
byli  na  hranici  kapacit,  byla 
pomoc externistů neocenitel-
ná. Ve většině případů se stá-
le dařilo vyhledat potenciální 

nakažené  do  24  hodin,“  shr-
nuje ředitel Krajské hygienic-
ké stanice se sídlem v Jihlavě 
MUDr. Jan Říha.
Poděkování ředitele Krajské 

hygienické  stanice  se  sídlem 
v  Jihlavě  (KHS)  za  obětavou 
pomoc při trasování kontaktů 
a  plnění  úkolů  vyplývajících 
z nouzového stavu patří: Policii 
ČR, Magistrátu města Jihlavy, 
Finančnímu  úřadu  pro  Kraj 
Vysočina – územní pracoviště 
Jihlava  a  Telč,  Vysoké  škole 
polytechnické  Jihlava,  Měst-
skému úřadu Třebíč – kultur-
nímu  středisku,  Městskému 
úřadu Jemnice – pracovnicím 

městské  knihovny,  Městské-
mu  úřadu  Moravské  Budě-
jovice  a  jemu  přidruženým 
organizacím  –  Zikos,  Beseda 
a městská policie, Městskému 
úřadu Nové Město na Moravě 
a Městským lázním Nové Měs-
to na Moravě, městu Bystřice 
nad  Pernštejnem  –  městské-
mu  úřadu,  domu  dětí  a mlá-
deže,  Areálu  sportu,  Centru 
Eden,  kulturnímu  domu, 
informačnímu  centru  a  dále 
všem  dobrovolníkům  z  řad 
veřejnosti.
Speciální  poděkování  za 

spolupráci adresují krajští hy-
gienici složkám Integrovaného 

záchranného  systému  Kraje 
Vysočina,  vedení  krajských 
nemocnic i domovů pro senio-
ry, starostům i ředitelům škol, 
týmu  operátorů  informační 
COVID  linky  zřízené  Krajem 
Vysočina,  kteří  odbavují  už 
od  jara  bez  přerušení  hovo-
ry  12  hodin  denně,  sedm dní 
v  týdnu,  a  především  před-
chozímu  hejtmanovi  MUDr. 
Jiřímu  Běhounkovi  za  jeho 
podporu a pomoc.

Pracovníci KHS přejí 
všem občanům Kraje Vy-
sočina radostné Vánoce 
v kruhu rodinném a pře-
devším pevné zdraví.

Hygienikům s trasováním pomáhají desítky lidí

 FOTO: ARCHIV DAGMAR ŠIMKOVÉ


