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Jezděte do práce na kole
a vyhrajte nové kolo
Další peníze
na kotlíky
Kraj Vysočina podává žádost o navýšení alokace projektu Kotlíkové dotace v Kraji
Vysočina. V polovině března
o tom informoval hejtman
Vítězslav Schrek (ODS+STO):
„Žádáme o 24 030 386 korun,
které nám ministerstvo životního prostředí nabízí. Podle
našich odhadů by tyto prostředky po rozdělení mezi žadatele měly podpořit přibližně 225 výměn zdrojů tepla.“
Vyhlášení výzvy s podrobnostmi a upřesněním podmínek čerpání dalších kotlíkových dotací plánuje kraj na
léto. Zájemci o výměnu kotle
by měli vyhlížet přelom letošního srpna a září, kdy se
nejdříve počítá s možným termínem příjmu žádostí. Prozatím totiž nejsou k dispozici podrobnější informace ze
strany ministerstva životního
prostředí.
Lidé v Kraji Vysočina si
v předchozích třech výzvách
na výměnu zdrojů tepla prostřednictvím projektu Kotlíkové dotace rozdělili téměř
820 milionů korun, dotace pomohla s výměnou
7 706 zdrojů tepla.
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Rekordně brzy má Kraj
Vysočina jasno o částce,
kterou může náš region
získat z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury (dále
SFDI) na opravy silnic II.
a III. tříd. Ze čtyř miliard
si podle celkového počtu
kilometrů krajských
silnic Vysočina sáhne na
329,751 milionu korun.
Vloni to bylo o přibližně 20 milionů více.
Historicky vůbec poprvé
jsou peníze od státu součástí
rozpočtu SFDI, a proto kraje
nemusí čekat na rozhodnutí do
druhé poloviny roku, a dokonce
ani předfinancovávat připravené stavební akce z vlastního.
„Opravy opět zajistí Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny. Takto prostředky z rozpočtu SFDI čerpáme od roku 2015
a vždy se je podařilo účelně
vyčerpat,“ informoval hejtman
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek
(ODS+STO).
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (dále KSÚSV) už
má seznam připravených akcí
za cca 1,7 miliardy korun, který odešel spolu s potvrzením

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

◾ Rekonstrukce se letos dočká jediný silniční most přes řeku Sázavu ve Světlé nad Sázavou. FOTO: KAROLINA SEDLÁČKOVÁ

zájmu o čerpání přidělené částky. „Celý zásobník jsme poslali
tak, abychom mohli akce operativně vybírat podle připravenosti i aktuální situace a nemuseli SFDI žádat o dodatečné
schválení,“ upřesnil náměstek
hejtmana pro oblast dopravy
Miroslav Houška (KDU-ČSL).
Krajští silničáři jsou připraveni a začínají soutěžit stavební firmy, které práce zajistí.

„S opravami chceme začít hned
na jaře, jakmile počasí dovolí,
abychom efektivně využili celou novou stavební sezónu,“
doplnil ředitel KSÚSV Radovan Necid.
Další peníze z rozpočtu
SFDI čerpá kraj na řešení nehodových úseků a dle vládního
usnesení z roku 2017 prostřednictvím státního fondu získává
prostředky také na modernizaci

úseků, které mohou být využity k přepravě nadrozměrných
a těžkých součástek mířících do
Jaderné elektrárny Dukovany,
kde má vzniknout nový jaderný
zdroj. Pro letošek jde o bezmála 38,3 milionu korun. V roce
2021 jsou navíc avizovány další
prostředky SFDI na opravy a rekonstrukce mostů na Vysočině
ve výši až cca 67 milionů korun.
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Příklady vybraných krajských staveb, které
jsou připravené k financování z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury
III/3487 Herálec – Květinov křiž. I/34
II/150 Světlá nad Sázavou, oprava mostu č. 150-017 přes řeku Sázavu
II/350 Šlapanov, oprava mostu č. 350-002 přes řeku Šlapanku
III/3906 Pyšel–Budišov
II/403 Pavlov – křiž. I/23 (Pavlov–Nevcehle)
II/406 Hodice průtah
III/40614 Mrákotín průtah
II/138 křiž. I/19 – Černovice
III/36051 Křižanov–Vídeň
III/38815 Vír, oprava mostu č. 38815-3 přes řeku Svratku

◾ Vloni opravili krajští cestáři bezmála 300 kilometrů silnic II. a III. třídy.
FOTO: ARCHIV KSÚSV


Soutěž Rok života v obcích ukáže, jak vesnice
na Vysočině zvládají dopady pandemie Covid-19
Uplynulý covidový rok výrazně proměnil život v obcích
na Vysočině. Nejen starostové,
ale i dobrovolní hasiči, různé
spolky i jednotlivci museli řešit
šití roušek, distribuci dezinfekce, zajištění potravin pro seniory, zvláštní režimy fungování
mateřských a základních škol.
Při dočasném rozvolnění vládních opatření pak někteří stihli
uspořádat pár společenských
nebo venkovních akcí. Letos
nově vyhlášená soutěž s názvem
Rok života v obcích Kraje Vysočina chce poukázat právě na
to, jak vesnice do 1 500 obyvatel zvládly řešení mimořádných
situací spojených s dopadem
pandemie do jejich běžného života. Tato soutěž je alternativou
ke zrušené celostátní soutěži
Vesnice roku, která se kvůli Covid-19 nekonala vloni a nebude

ÚVODNÍ SLOVO

◾ Poslední oceněnou Vesnicí Kraje Vysočina (pro rok 2019) byl Sobíňov na
FOTO: LIBOR BLAŽEK
Havlíčkobrodsku. 

ani letos. „Smyslem je vyzdvihnout spolupráci a soudržnost
obyvatel, ukázat příklady dobré
praxe, inspirovat ostatní a motivovat je. To nejdůležitější jsou

totiž lidé, jejich zdraví a kvalita
života v obcích,“ říká starostka
Heřmanova Pavla Chadimová,
která soutěž iniciovala. Společnými vyhlašovateli jsou Kraj

Vysočina, Spolek pro obnovu
venkova kraje Vysočina a Sdružení místních samospráv. „Obce
se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na krajském
webu, kam nahrají svůj videomedailonek nebo prezentaci
fotografií s komentářem. Vítěze
pak vybere jak veřejnost, tak
odborná komise a já už se moc
těším na inspirativní příběhy,
které se nám sejdou,“ popsala náměstkyně pro regionální
rozvoj Hana Hajnová (Piráti)
a dodala, že Kraj Vysočina ocení oba vítěze finanční odměnou.
Starostka Pavla Chadimová potvrdila, že nápad na konání této
soutěže zaujal i další kraje.
Formulář pro přihlášení
je na https://extranet.kr-vysocina.cz/formulare/
zivotvobci/.
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Vážení čtenáři,
pandemie výrazně změnila péči o pacienty v našich nemocnicích. Jednotlivá oddělení
navyšují počty lůžek pro covid
pozitivní pacienty, týden co týden se posouvají limity kapacit
jednotek intenzivní péče – to
vše v přímé závislosti na rychle
rostoucím počtu covid pozitivně testovaných osob. Pracovní
zátěž zdravotnického personálu
stoupá. V ochranných oblecích,
respirátorech, štítech, rukavicích
a návlecích pracují už dlouhé
měsíce bez možnosti dělat svou
práci tak, jak byli zvyklí. Vidí nebývalé množství umírajících.
Jako důsledek rozšiřování
akutní péče o covid pozitivní
pacienty nejen v kritickém stavu
klesá objem plánované ambulantní péče, neexistuje plánovaná operativa, snížila se zdravotní prevence. Lidé na odděleních
nemocnic jsou vyčerpaní, unavení jak fyzicky, tak psychicky.
Upozorňují nás i na další skutečnosti. Chybí jim práce s pacientem, možnost léčit ostatní
nemoci stále ohrožující populaci, operovat a uzdravovat, rozvíjet svou profesi, komunikovat
s pacientem, hledat příčinu nemoci a její řešení. Absence toho
všeho může mít pro zdravotníky, ale především jejich pacienty, ještě horší důsledky než vlastní epidemie.
Nárůst pozitivních pacientů
na standardních lůžkách roste.
Jednotky intenzivní péče se plní,
na umělé plicní ventilaci jsou
stále mladší lidé. Jen jedno číslo
se nemění. Naopak klesá. A to je
počet covid pozitivních zaměstnanců. Klesají i čísla nakažených
klientů v domovech pro seniory
nebo ústavů sociální péče. V této
chvíli můžeme jednoznačně
říct, že to jsou nadějné výsledky očkování a šance na návrat
k normálnímu životu.
Nechci se vracet k organizaci
očkování. Všichni se shodujeme, že je lépe být pod tlakem
médií a veřejnosti na urychlení
očkování při výrazném přebytku
vakcíny, než čelit tlaku na očkování bez vakcíny. Ten kruh se ale
znovu uzavírá. Na očkování potřebujeme ty stejné zdravotníky,
kteří už rok v několika vlnách
čelí pandemii. Zdravotníky,
kteří provádí odběry a testování
a u toho se snaží pečovat o naše
zdraví. Věřím, že ještě vydrží.
Jejich síly ještě budeme potřebovat právě na očkování. A pak
už se budeme těšit na uvolnění
operativy a organizování běžného zdravotnického chodu
a budeme rádi za běžné problémy našich nemocnic a celkově
zdravotnictví.
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Vysočina má dvě iktová centra
Novoměstská nemocnice
obhájila statut iktového centra. Ve specializovaném centru,
které je součástí neurologického oddělení, se léčí pacienti
s cévní mozkovou příhodou.
Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem funguje v novoměstské nemocnici

od roku 2012 a podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví
bude tento statut využívat minimálně do konce roku 2025,
stejně jako Nemocnice Jihlava,
kde další iktové centrum funguje při neurologickém oddělení od roku 2010.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ


Brodská nemocnice otevřela
dětskou foniatrickou ambulanci
Včasnou diagnostikou a léčením poruch sluchu a řeči
u dětských pacientů se od
začátku března zabývá nová
Dětská foniatrická ambulance
v brodské nemocnici. Pod vedením lékařky Zuzany Topilové
je otevřená každý lichý čtvrtek
od 7:15 do 15:15 hodin v prostorách ORL ambulance v hlavní
lůžkové budově. „Vidíme, že
stále významnější skupina dětí
má poruchu výslovnosti. Naším

cílem je podchytit co největší
skupinu dětí a nastavit rehabilitaci řeči jak z foniatrického, tak
logopedického pohledu,“ uvedl
vedoucí lékař oddělení ORL Tomáš Moravec. Díky ambulanci
se prohlubuje a zefektivňuje
spolupráce ve složení pediatr,
foniatr a logoped. Aktuálně je
nutné se do ambulance telefonicky objednat na lince 569 472
426.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ


Kraje řeší s ministerstvem
financování sociálních služeb
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V budovaném domově pro seniory
v Jihlavě vznikne i mateřská školka
Děti v jedné budově s babičkami a dědečky. To je výsledek krajského projektu,
který se těší velké oblibě v zahraničí. Třída mateřské školky s 19 dětmi funguje od září
2020 při Domově pro seniory
v Husově ulici v Havlíčkově
Brodě. Koncept se osvědčil,
a tak mateřinka bude mít své
prostory i v aktuálně budovaném domově pro seniory
v areálu jihlavské nemocnice.
„Školka bude mít kapacitu
24 dětí. V současné době ladíme její provoz tak, aby vyhovoval zaměstnancům jihlavské
nemocnice, zdravotnické záchranné služby i pracovníkům
domova pro seniory,“ uvedl krajský radní pro oblast
sociálních věcí Jan Tourek
(KDU-ČSL) s tím, že zvláštní
prodloužený provoz se osvědčil v Havlíčkově Brodě právě proto, že školku využívají
i rodiče pracující na směny.

video na
novinykrajevysocina.cz

◾ Školka v budově domova pro seniory v areálu brodské nemocnice funguje stále. Aktuálně se stará o děti rodičů, jejichž profese jsou zařazené
FOTO: LIBOR BLAŽEK
mezi klíčové pro fungování státu. 

Zároveň si v brodském domově pochvalují, že díky školce

omládli, a přestože se teď kvůli
epidemiologickým opatřením

nemohou vídat s vnoučaty
a například si číst pohádky, vítají milé mezigenerační vazby.
Nový krajský domov pro seniory v areálu jihlavské nemocnice
má být hotový do července příštího roku. Vyjde na cca 430 milionů korun a nabídne 138 lůžek jak pro klienty s Alzheimerovou chorobou, tak pro
uživatele služeb běžného domova pro seniory a odlehčovací služby. „Objekt bude mít tři
křídla, dvě budou mít tři nadzemní podlaží a jedno bude
jednopodlažní. Součástí budov
bude podzemní koridor pro
napojení na kuchyň nemocnice. O první klienty by tu mohli
začít pečovat koncem příštího
roku. V tu dobu se má otevřít
i společenská místnost a kavárna pro veřejné přednášky
a besedy,“ informoval radní
zodpovědný za krajský majetek
Karel Janoušek (ODS+STO).
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Programy Fondu Vysočiny dodatečně posilují o více než 47 milionů

◾ Na větší objem poskytovaných služeb potřebují kraje vyšší dotaci od
FOTO: LIBOR BLAŽEK
státu.

Kraj Vysočina společně
s ostatními kraji upozorňují
na to, že jsou postaveny před
situaci, kdy mají financovat
sociální služby, aniž by jim
na to ze strany státu byly poskytnuty dostatečné finanční
prostředky. Vláda totiž bez
konzultace s jednotlivými kraji
schválila od letošního roku navýšení platů sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních
službách a ministerstvo práce
a sociálních věcí doporučilo,
aby ke stejnému zvýšení platů došlo i u ostatních zaměstnanců sociálních služeb ve
veřejném i neveřejném sektoru. „Navýšení platových tarifů
nebylo dostatečně zohledněno
v dotaci ministerstva práce

a sociálních věcí do krajských
rozpočtů na rok 2021,“ upozorňuje radní pro oblast sociálních
věcí Jan Tourek (KDU-ČSL).
Skutečný dopad navýšení platů
a mezd všechny kraje vyčíslily na celkovou částku 3,3 miliardy korun. „Ministerstvo
pro tento účel poskytlo pouze
1,6 miliardy korun. Stát tedy
nezafinancoval krajům částku
1,7 miliardy korun,“ vypočítává hejtman Kraje Vysočina
Vítězslav Schrek (ODS+STO),
který byl jmenován, aby zastupoval Radu Asociace krajů ČR
jako předseda komise pro sociální věci při jednání o financování služeb s ministerstvem
a vládou.
EVA FRUHWIRTOVÁ


Kraj vypsal tendr na zajištění
veřejné dopravy
Začátkem března vyhlásil
Krajský úřad Kraje Vysočina
veřejnou soutěž na zajištění
autobusové dopravy, která je
největší v historii kraje. Odhadovaná hodnota je osm miliard korun. Vybraní dopravci
uzavřou smlouvu od příštího
roku na deset let, kdy budou
poskytovat občanům spoje na
autobusových linkách, které
pro ně objednává Kraj Vysočina. Zakázka je rozdělena
do osmi oblastí, zohledněn je
přesah základních spojů i na

území sousedních regionů.
„Jednotlivá kritéria hodnocení jsou nastavena nejen na
cenu, ale i na komfort cestování. Stanovili jsme například
požadavek na stáří a velikost
autobusů a na postupné nasazování částečně nízkopodlažních a klimatizovaných
vozů, na venkovní a vnitřní
informační systémy pro cestující, LCD panely, na jednotný
vizuální vzhled vozidel nebo
informační kanceláře,“ uvedl
předseda výboru pro rozvoj
strategických projektů Martin
Hyský (ČSSD). Noví dopravci
začnou provozovat autobusové
linky od změny jízdních řádů
v červnu 2022. Nyní pro kraj
autobusovou dopravu zajišťuje
sedmnáct společností.
EVA FRUHWIRTOVÁ


Vedení Kraje Vysočina už
má v ruce účetní závěrku roku
2020 a spočítaný disponibilní
zůstatek ve Fondu Vysočiny,
na jejichž základě se rozhodlo posílit pět dotačních programů a vyhlásit jeden úplně nový – Venkovské služby
2021, který v širším záběru
nahradí původní program
Venkovské prodejny. Březnové zastupitelstvo už navýšení
peněz odsouhlasilo.
„Plníme příslib, že se budeme průběžně zabývat potřebami obcí a že podpoříme
ty oblasti, které považujeme
z hlediska kvality života obyvatel Vysočiny za důležité,“
uvedl hejtman Vítězslav Schrek
(ODS+STO). Programy posílí prostředky z tzv. nerozděleného zůstatku ve Fondu
Vysočiny, který tvoří hlavně
nevyčerpané peníze z loňského roku ovlivněného dopady
pandemie. Desítky milionů
korun navíc si rozdělí programy Sportujeme a volný
čas 2021, Památky 2021,
Provozování domácí hospicové péče 2021 a oba programy
zaměřené na oblast vodního

hospodářství. „Pro navýšení
programu Stavby ve vodním
hospodářství využijeme mimo
jiné peníze z poplatků za odběr
podzemní vody ve výši 17 milionů korun,“ upozornil náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček (Starostové pro Vysočinu) a doplnil, že
celkových 78 milionů korun je
historicky nejvyšší alokací do
vodního hospodářství za dobu
existence kraje.

Venkovské služby
podpoří prodejny
i další veřejné služby

Zbylých sedm milionů korun připadne nově vyhlášenému nesoutěžnímu programu
Venkovské služby 2021. „Dotaci ve výši až 50 tisíc korun může
získat obec do 500 obyvatel na
provoz místní kamenné nebo
i pojízdné prodejny, pobočky
České pošty včetně Pošty Partner, ale také veřejné knihovny,
prostor sloužících k primární

zdravotní péči nebo také místních atraktivit cestovního ruchu,“ informovala náměstkyně
hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová
(Piráti) s tím, že na znění programu zásadním způsobem
spolupracovali právě starostové a starostky menších obcí.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

video na
novinykrajevysocina.cz

Přehled programů Fondu Vysočiny se schválenou úpravou alokace pro rok 2021
Název

Původní alokace v Kč

Navýšení v Kč

Výsledná alokace v Kč

Termín sběru žádostí

Památky 2021

10 500 000

5 000 000

15 500 000

program již uzavřen

Stavby ve vodním
hospodářství 2021

42 000 000

24 000 000

66 000 000

12. 3. – 8. 4. 2021

Sportujeme a volný
čas 2021

3 500 000

1 000 000

4 500 000

program již uzavřen

Projektová
příprava ve vodním
hospodářství 2021

9 000 000

3 000 000

12 000 000

23. 4. – 6. 5. 2021

Venkovské služby 2021

0

7 000 000

7 000 000

26. 4. – 7. 5. 2021

Hospicová péče 2021

19 800 000

7 620 000

27 420 000

program již uzavřen



Zdroj: Kraj Vysočina

Zastupitelstvo dále schválilo program Inovační vouchery s alokací 3,5 milionu korun, cílící na aktivity ve firmách podporující zvýšení jejich konkurenceschopnosti. A dále byl vyhlášen program Regionální kultura, zaměřený na podporu kulturních akcí v regionu v objemu jednoho milionu korun.

V pelhřimovské nemocnici pracují stavaři na každém rohu
Čilý stavební ruch je aktuálně vidět v pelhřimovské nemocnici, především v dolní části areálu. Kromě rekonstrukce
urgentního příjmu a stavby
nového moderního pavilonu
prochází kompletní obnovou
i administrativní budova nacházející se hned u hlavní silnice směrem na Jihlavu.
„Do modernizací investuje
Kraj Vysočina jako zřizovatel
nemocnice. Stavba nového pavilonu za více než 700 milionů
korun s daní, kterou podporují
evropské fondy částkou téměř
50 milionů korun, pokračuje
podle harmonogramu,“ informoval krajský radní zodpovědný za majetek Karel Janoušek
(ODS+STO). Moderní zázemí
budou využívat oddělení dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické. Aktuálně
na místě pracují bagry, finišují
s pracemi na záporových stěnách a začínají se připravovat
základy pro monolitickou stavbu. „V dubnu se začne pracovat

◾ Práce na stavbě nového pavilonu jsou v plném proudu. V pozadí je vidět opravovaná administrativní budova.
FOTO: NEMOCNICE PELHŘIMOV


na úpravě energocentra a budou
pokračovat přeložky kanalizací
před stravovacím provozem.
Vzhledem k situaci změníme
v areálu dočasně celý styl dopravy,“ sdělil ředitel Nemocnice Pelhřimov Michal Kozár.

Rekonstrukce Emergency
a administrativní budovy

Už letos v květnu by měla být
v pelhřimovské nemocnici hotová rekonstrukce Emergency
za více než 18 milionů korun.

U příjezdu k novému urgentnímu příjmu se připravuje
vše na vybudování nového
zastřešení. „Zázemí pro čtyři kompletně monitorovaná
lůžka. Nová expektační lůžka,
přičemž jedno bude zákrokové a další navazující, nabídnou
dostatečnou kapacitu, která
bude vyhovovat současným
potřebám nemocnice,“ připomněl náměstek hejtmana pro
oblast zdravotnictví Vladimír
Novotný (ČSSD). Kompletní

obnovou prochází i administrativní budova. Práce jsou
plánované do konce letošního
roku.
O veškerých omezeních souvisejících s dopravní situací v areálu
pelhřimovské nemocnice se lidé
dozví na www.hospital-pe.cz
nebo na Facebooku
@nemocnicepelhrimov.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ,
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Rada Kraje Vysočina představila své
směřování v následujících letech
Krajská rada představila
koncem února programové prohlášení na období 2020–2024.
„Společný dokument respektuje
podstatné programové priority
jednotlivých stran a hnutí a jeho
obsah je připraven se znalostí
strategických dokumentů Kraje
Vysočina,“ sdělil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek
(ODS+STO) a dodal, že na plnění chtějí spolupracovat se
všemi krajskými zastupiteli.
Koaliční partneři se zaměří na
překonání dopadů pandemie
na nemocnice a stabilizaci poskytování zdravotní péče. Za
strategické investice považují
oblast dopravy, obnovu lesů
a rozvoj vodohospodářské, sociální a zdravotní infrastruktury. Budou pokračovat ve výstavbě lůžkových zařízení pro

seniory a v transformaci poby- nového jaderného zdroje v Dutových služeb pro spoluobčany kovanech. „Dotační politiku
se sociálně zdravotním znevýbudeme směrovat do systehodněním. Chtějí také
matické podpory měst,
podpořit
stavbu
obcí, neziskových
prvního kamenorganizací, maného hospice na
lých firem a řemeslníků v naVysočině.
Strategický
ro
p
šem regionu
t
n
dokume
Důraz na
a navážeme na
tyři
následující č
úspěšnou podudržitelný
poru z Fondu
rozvoj
roky
Vysočiny,“ proa zvýšení
hlásila náměstprosperity
Obnovou vodních
kyně pro regionální
toků a stromořadí, podrozvoj Hana Hajnová
porou protierozních opatření (Piráti). V programovém proa podporou budování vodohos- hlášení politici deklarují snížepodářské infrastruktury chtějí ní byrokratické zátěže školám
připravit kraj na klimatickou a podporu vzájemné spoluzměnu a také na efektivní boj práce mezi středními a základse suchem. I nadále bude Kraj ními školami, samosprávou
Vysočina stát za výstavbou a krajem. Zelenou bude mít

i nadále polytechnické vzdělávání a spolupráce škol s firmami. Systém vzdělávání může
očekávat materiální a investiční podporu, kterou kraj zajistí
z evropských fondů.
Pokračovat se bude v zavádění Veřejné dopravy Vysočiny
a podporu má jednotná krajská jízdenka na všechny druhy
dopravy včetně MHD. Krajské
vedení počítá s výstavbami obchvatů a také investicemi do
modernizací a rekonstrukcí silnic II. a III. tříd.
Koalice, která vede Kraj
Vysočina, je složena z těchto politických stran: Piráti,
ODS+STO, STAN + SNK ED
(Starostové pro Vysočinu),
KDU-ČSL a ČSSD.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Peníze z přebytku hospodaření
půjdou do silnic a rezerv
Výsledky účetní závěrky
roku 2020 ukázaly, že zůstatek na základním běžném účtu
Kraje Vysočina činil cca 1 092
milionů korun. V únoru už zastupitelstvo rozhodlo o zapojení 545 milionů do letošního
rozpočtu a v březnu jednalo
o návrhu na rozdělení dalších
prostředků.
„Rozhodli jsme se rozšířit
seznam opravovaných silnic
II. a III. tříd a mostů v majetku kraje a investovat dalších
70 milionů prostřednictvím
Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny. Čtyři sta milionů
korun převedeme do Fondu
strategických rezerv Kraje
Vysočina,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast
ekonomiky Miroslav Houška
(KDU-ČSL).
Peníze z Fondu strategických
rezerv kraj využije k předfinancování projektů a investičních

akcí s důrazem na projekty
připravené k financování z programu REACT-EU. „V rámci
nich chceme od Evropské unie
získat stovky milionů korun
pro oblast zdravotnictví, ale
také do sociální infrastruktury.
V tomto ohledu potřebujeme
být maximálně připravení,“
připomněl záměr hejtman Vítězslav Schrek (ODS+STO).
Z disponibilních peněz
z roku 2020 tak nyní není
rozhodnuto o využití více než
76 milionů korun. „O jejich zapojení rozhodneme do konce
letošního června,“ doplnil Miroslav Houška. Krajské vedení
bude diskutovat a určovat priority v rámci jednotlivých gescí.
Ve hře je doplnění prostředků
na boj s pandemií, posílení
podpory sportu a volného času
nebo další navýšení Fondu
strategických rezerv.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Aktuální informace o očkování proti Covid-19
Mapa ordinací zapojených do očkování
Vedle
šesti
krajských
a dvou soukromých očkovacích center se na Vysočině do
očkování populační skupiny
70+ postupně zapojují i ordinace praktických lékařů. Kraj
Vysočina připravil z dostupných informací od Sdružení
praktických lékařů přehlednou mapu těchto registrovaných ordinací. „Na Vysočině
fungují více než tři stovky
ordinací praktických lékařů,
přes 60 % z nich má zájem
očkovat své pacienty a jejich
počet roste. Do jedenácti ordinací zavezlo ministerstvo
zdravotnictví začátkem března
vakcíny AstraZeneca, dalších
šest ordinací očkovalo vakcínami, které ze svých center
stáhl Kraj Vysočina. Důvodem
bylo mimo jiné i urychlení
očkování spoluobčanů registrovaných přímo u vlastních
praktických lékařů,“ informoval hejtman Kraje Vysočina
Vítězslav Schrek (ODS+STO).
Mapa ordinací připravených
a zapojených do očkování proti Covid-19 je k dispozici na
www.ockovanivysocina.cz

Kde se na Vysočině
aktuálně očkuje
Velká očkovací centra
◾
◾
◾
◾

◾
◾

Očkovací centrum Jihlava,
Hruškové Dvory 123
Očkovací centrum Pelhřimov, KD Máj,
Třída Legií 1115
Očkovací centrum Třebíč, KD Fórum,
Masarykovo nám. 1313/13
Očkovací centrum Žďár nad Sázavou,
sportovní hala Bouchalky,
Jungmannova 1495/8
Očkovací centrum Nemocnice
Nové Město na Moravě, pavilon č. 4
Očkovací centrum Nemocnice
Havlíčkův Brod, budova Onkologie č. 12

Další očkovací centra
◾
◾

Mapa byla vytvořena z dat
krajského odboru zdravotnictví
a přehledu ordinací, který sdílelo krajské Sdružení praktických
lékařů v první polovině března.
Mapa je pouze orientační, informace v ní se průběžně aktualizují. „Mapu je třeba chápat jako

nástroj, který jsme připraveni
pravidelně aktualizovat, budeme operativně reagovat na změnu stavu konkrétních pracovišť,
přivítáme zpětnou vazbu ze
strany ordinací,“ uvedl Martin
Tejkal z oddělení GIS Krajského
úřadu Kraje Vysočina.

Informace týkající se očkování v Kraji Vysočina včetně mapy
očkujících ordinací jsou dostupné na webové stránce.

Poliklinika Třešť, Palackého 1334/37
Poliklinika Telč, Masarykova 330

Očkovací centra v přípravě
◾
◾
◾

Velké Meziříčí
Přibyslav
Počátky

www.ockovanivysocina.cz

Očkování zrychlilo, pomohlo otevření velkých očkovacích center
Očkování na Vysočině
nabralo v polovině března
vysoké obrátky. Mimo jiné
i díky intenzivnímu provozu
velkých očkovacích center se
Vysočina dostala mezi první
tři kraje s nejvyšším počtem
očkovaných na 1 000 obyvatel. Přitom pokud jde o očkování zdravotníků, Vysočina je
na tom dlouhodobě nejlépe.
V polovině března bylo na Vysočinu doručeno cca 63,5 tisíce dávek vakcíny, k 24. 3. 2021
bylo z tohoto množství proočkováno 90 % dávek. S ohledem na informace ministerstva zdravotnictví, že ve druhé
polovině března dojde k nižším dodávkám vakcín, byl provoz center mírně upraven. Na

krátkou dobu nebudou v provozu každý den v týdnu, ale
pouze ve vybrané dny, protože
by bylo neefektivní provozovat
centrum a nemít čím očkovat. Krajská očkovací centra
v okresních městech Vysočiny budou především revakcinovat – tedy podávat druhou
dávku vakcíny ve stanovených
avizovaných termínech.
V případě Jihlavy je třeba upozornit, že druhá dávka
vakcíny je klientům podávána tam, kde proběhlo i první očkování. Pokud tedy byli
senioři na očkování první
dávkou v jihlavské nemocnici, bude jim na stejném místě
v nemocnici podána i druhá
dávka.

Stále platí, že pokud má
klient objednaný termín a má
ve svém telefonu SMS s informací o rezervovaném konkrétním termínu, je pro něj
vakcína připravena a bude
mu aplikována. „Nedostatek
dodávané vakcíny je nejen
pro naše centra, ale i pro ordinace praktických lékařů velkou komplikací. Udělali jsme
maximum proto, abychom
zrychlili očkování, otevřeli
jsme velká očkovací centra,
spolupracujeme na očkování s praktiky, ale bez dodané
vakcíny to nejde. Věřím, že
připravenost kapacit vysočinských center, ochotu personálu i funkční informační linku
naplno využijeme od dubna,

kdy stát přislíbil takřka trojnásobné dodávky vakcín, než
dosud posílal,“ popisuje hejtman Kraje Vysočina Vítězslav
Schrek (ODS+STO).

Vyplněný DOTAZNÍK
urychlí očkování

Před návštěvou očkovacího
centra se všem klientům doporučuje mít s sebou už vyplněný DOTAZNÍK, výrazně se
tak usnadní a zkrátí celý proces
očkování. Dotazník je k dispozici ke stažení na webové stránce ockovanivysocina.cz.

UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte prosím dotazník
z webových stránek ministerstva zdravotnictví

Výběr očkovacích center na Vysočině


www.ockovani-vysocina.cz
www.ockovanivysocina.cz
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Pečujme o vzácná místa s historií
Karolína Koubová
(Starostové pro Vysočinu)
zastupitelka Kraje Vysočina

Místa,
která
důvěrně známe, ze
kterých pocházíme, mají svou historii a svou paměť.
Velmi často vůbec
netušíme, že se na místech, která známe z dětství nebo po kterých chodíme každý den, děly
zajímavé příběhy, které už odvál
čas. Nejenom že je to škoda pro
nás osobně, protože příběhy našich sousedů, rodičů a prarodičů
určují do určité míry atmosféru
toho, kde a v čem vyrůstáme,
ale v důsledku je to velká škoda

pro celou společnost. Rodiny
nežijí odděleně od sebe, tvoříme společenství nesoucí si
své radosti i starosti, v historii vidíme úspěchy i viny. Někde je umíme předat dětem,
někde nám to zoufale nejde.
Možná se nám nechce mluvit
o nepříjemných chvílích, kterými prošla rodina, možná
si nejsme jisti, zda by to děti
zajímalo, možná nás to prostě
samotné nezajímá. Možností
je mnoho, nicméně z historie se máme co učit. Já jsem
přesvědčená o tom, že příběhy
z míst, ve kterých vyrůstáme,
zakládají vztah k tomu, kde
budeme žít v dospělosti. Když
ty příběhy známe a rozumíme

jim, získáme k místům vztah,
protože jsou pro nás důvěrně
známá. Chceme se vracet tam,
kde jsou příběhy, které můžeme vyprávět dál, je to naše
přirozenost. Chceme žít v místech, kde se cítíme bezpečně,
a v tom nám vždy (mimo jiné)
pomůže znalost místa a lidí,
kteří nás obklopují. Jedním
z úkolů samospráv i kraje je
pečovat o místa, která o historii vypovídají, která nám
připomínají skryté příběhy.
Je třeba vytvářet možnosti setkání u historie, mluvit s dětmi o příběhu jejich obce. Jedním z takových míst by mohla
být třeba stará tělocvična ve
Stonařově.

Kraj Vysočina na kulturu nezapomíná
Jiří Wiche (Piráti)
zastupitel Kraje Vysočina

Když píši tyto
řádky, v pozadí
mně běží udílení
cen České filmové a televizní akademie Český lev.
Jak už je tomu zvykem, přímý
přenos je bez diváků. Tvořit
kulturu za těchto okolností
není snadné. O to víc bychom
měli kulturu podporovat.
Bez osobního kontaktu
a on-line pak proběhlo také
první jednání Komise kultury,
cestovního ruchu a vnějších
vztahů Rady Kraje Vysočina.

Pozitivně mě překvapilo, jaké
osobnosti z řad odborníků se
v kulturní komisi sešly. Jde
kupříkladu o trio bývalých
krajských radních pro kulturu (Jana Fischerová, Marie
Kružíková, Tomáš Škaryd),
zakladatelku divadla DIOD
a primátorku Jihlavy Karolínu
Koubovou, předsedu Kulturního výboru Havlíčkova Brodu
Jana Schwarze, studenta uměnovědy a zastupitele Romana
Paška a další.
Jaká témata budou součástí našich jednání? Připravili
jsme plán reagující na aktuální
požadavky kultury a cestovního ruchu. Budeme se tedy

zabývat i vnější komunikací
Kraje Vysočina, živou kulturou
a podporou kulturního dědictví kraje, spolufinancováním
projektů kulturních institucí
i historických památek, budováním nových expozic, péčí
o spolupráci s partnerskými
regiony nebo rozvojem cykloturistiky v Kraji Vysočina.
Další, výjezdní jednání komise by se mělo uskutečnit
začátkem května v nové budově Krajské knihovny Vysočiny
v Havlíčkově Brodě. Věřme, že
za dva měsíce budeme již moci
vnímat kulturu i jinak než
přes monitory našich počítačů
a obrazovek.

Martin Kukla: Nastartujme ekonomiku
Martin Kukla (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

Zatímco dotační programy
Fondu Vysočiny
nabízely v roce
2020 více než 290
milionů korun,
z počátku letošního roku se počítalo s objemem 200 milionů
korun. Přitom právě v tomto
období je potřeba napumpovat
krajské peníze do strategických
projektů, které před volbami všichni slibovali podpořit,
jako je vylidňování venkova,
zajištění dostatku pitné vody,
budování kanalizací a čistíren

odpadních vod, opravy komunikací, boj se suchem a následky kůrovcové kalamity nebo
třeba rozvoj podnikatelů.
Přitom v krajské kase „leží“
dostatek volných finančních
prostředků, které by Vysočině
velmi prospěly a zajistily dostatek práce, pracovních míst
a příjmů. Fond strategických
rezerv dosahuje 1,3 mld. korun
a volné finance na spořících
účtech jsou cca 700 milionů
korun. Pochopil bych zdrženlivé chování a vyčkávání s ohledem na příjmy ze sdílených
daní. Zdrženlivost však vyvrací
tato čísla. Daňové příjmy nad
rozpočet roku 2020 dosáhly

cca 315 milionů a vývoj daňových příjmů po prvních dvou
měsících letoška představuje
nad plán plus 115 milionů korun. Tím chci říct, že krajské
finance jsou ve skvělé kondici
a nastává doba, kdy je třeba
významně pomoci a dát lidem
práci.
A úspěch na závěr. Díky
našemu nátlaku to vypadá,
že bude dodatečně vyhlášená
podpora pro venkovské prodejny. Rozhodnutí považuji za
náš první opoziční úspěch. Je
třeba používat selský rozum,
podporovat investice do našeho kraje a zamezit projídání
peněz.

Úspěšné partnerství s regionem Grand Est
Eva Decroix (ODS+STO)
zastupitelka Kraje Vysočina

Chtěla bych
se s Vámi hned
z několika důvodů
podělit
o radost, kterou
mi udělal dopis
hejtmana partnerského regionu Grand Est, pana Jeana
Rottnera. Vysočina má uzavřené partnerství s nádherným, a nám v mnoha ohledech blízkým, francouzským
regionem Grand Est. Partnerství bylo historicky uzavřeno s krajem ChampagneArdenne, který v důsledku
územních změn zanikl, a jehož sloučením se sousedními regiony vznikl nový kraj
Grand Est, s centrem ve Štrasburku. Díky úsilí a péči, kterou tomuto partnerství věnují
lidé ze sekretariátu hejtmana,
se partnerství podařilo udržet
i po této změně.
Mám z toho radost, toto
partnerství vnímám jako šanci a přínos pro náš region.
A budeme-li se mu aktivně
věnovat, přínos bude ještě větší. Jedná se o možnou

výměnu zkušeností v oblasti
školství, výměnné stáže, umělecké granty, podporu výuky
francouzštiny nebo užší spolupráci v oblasti rozvoje digitálního průmyslu. Oblastí je
mnoho. Na jednu z nich jsme
se soustředili minulý rok,
kdy Kraj Vysočina, s aktivní
podporou tehdejšího pana
hejtmana Běhounka, kterému za to náleží velké díky,
náš kraj plánoval ve spolupráci s Francouzsko - českou
obchodní komorou, kterou
jsem měla tu čest v jednáních
zastupovat, akci na podporu podnikatelských aktivit.
Cílem bylo ukázat, co všechno umí podnikatelé v našem
regionu francouzským partnerům nabídnout, a sdílet
zkušenosti a příklady dobré
praxe a navázat užší obchodní spolupráci v nových oblastech. Akce se měla konat
v Jihlavě za účasti mnohých
zajímavých
francouzských
osobností s přesahem do kultury a školství. Pandemie vše
překazila. Ale vztahy a kontakty zůstaly a francouzský
hejtman Jean Rottner vyjádřil ve svém dopise nejenom

díky za vynaložené úsilí na
podporu vzájemných podnikatelských aktivit, ale také
naději, že se akce uskuteční v budoucnu. Jeho slova
díků patří především vám,
vážení krajané. Mimo jiné
za loňskou podporu občanů
a zdravotníků francouzského regionu zasláním roušek
v době, kdy situace u nás byla
zvládnutelná, ale Francie,
a především Alsasko, čelily
nedostatku nutných ochranných pomůcek. Roušky byly
darovány Rottary klubem
v Jihlavě, ale také mnohými
z vás, často anonymně v počtu neuvěřitelném, čítajícím
nakonec několik krabic. Směrem k partnerskému regionu
jsme tak činili z důvodů nezištných, naše gesto se nám
v budoucnu vrátí a vyplatí.
Pana Rottnera si dovolím v soukromém dopise
pozdravovat jménem všech
milých lidí z Vysočiny a vyjádřit i svou naději, že akce,
během které Vysočina bude
mít příležitost ukázat svůj um
a řemeslo a navázat nová obchodní partnerství s Francií,
se brzy uskuteční.
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Služební cesta (s rodinou)
Zdeněk Faltus (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

Byl bych moc
rád, abych byl
správně chápán:
proti služebním
cestám nic nemám. Nic nemám
ani proti cestám s rodinou.
Ale skutečně mne štvou, vytáčejí, zlobí a obtěžují ti z nás,
kteří doslova za každou cenu

MUSÍ na ty hory jet, protože,
proč vlastně?
Protože jim nic není? Protože je jim /zatím?/ dobře, že /
zatím?/ nic necítí, nemají žádné potíže? Nebo že na to, že
existuje Covid-19, nevěří?
Jistě, lidská hloupost, omezenost a chamtivost má hluboké kořeny.
Kdysi někteří lidé věřili,
a zdá se, že někteří pořád ještě věří, že Země je jako placka

a že Slunce kolem ní obíhá. Že
na konci té placky je tma, propast, peklo…
Kdo jsou ti lidé? Nejsou to
náhodou ti, kteří si v Chorvatsku zavážou kotník elasťákem,
přes noc jedou autem a potom
ve 2:00 ráno zvoní na urgentním příjmu?
Tak, vážení, proberte se
a zkuste používat to, co máte
mezi ušima.
Děkuji.

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

Ještě před nedávnem jsem to
nevěděl.
Slovu
nebo frázi označeným na začátku
symbolem # (tzv.
mřížka, plůtek či hash) se říká
hashtag.
Dnes se symbol # používá
zejména na sociálních sítích,
jako jsou například Facebook
nebo Twitter, na začátku označení skupiny, kanálu nebo tématu, aby pomohl nasměrovat

nebo utřídit souhrn zpráv nebo
informací.
Nadpisem tohoto článku je
tedy hashtag #NadějeJsmeMy
právě proto, abych mohl jeho
prostřednictvím nasměrovat na
video, které na sociálních sítích
upozorňuje na téma našeho
překonávání nemoci Covid-19.
Pod hashtagem #NadějeJsmeMy totiž nalezneme do
dvou minut vtěsnané názory
a osudy několika z těch, kteří
zblízka poznali, co dokáže nemoc Covid-19.
Ve videu běžní lidé popisují svá setkání a své obavy ze
zákeřné nemoci. Mluví také

o svých přáních a prosbách
a také o naději, kterou dnes
všichni vyhlížíme.
Cílem mého článku je vlastně poprosit, zda byste si nenašli dvě minuty a nepodívali se
třeba ve svém mobilu na kratičké dílko mladých nadaných
nadšenců, kteří se ve svém
volném čase rozhodli přispět
k tomu, abychom si lépe uvědomili, proti čemu dnes stojíme a jak je důležité chovat se
odpovědně.
Jak se totiž dozvíte, pokud
se podíváte, na konci videa:
„Na každém z nás teď závisí životy druhých.“

Politické půtky místo přímého boje s Covidem
Jiří Běhounek (ČSSD)
poslanec PS PČR
a zastupitel Kraje Vysočina

Vážení spoluobčané, je to rok,
kdy jsme začali
na nejvyšší vládní úrovni řešit
infekci Covid-19.
Kraj Vysočina byl u toho od
samého začátku, protože na
stole byla organizace a zajištění závodů Světového poháru
v biatlonu ve Vysočina Areně.
Nebudu se nyní pouštět do
hodnocení tehdejších kroků
vlády, premiéra a dalších, jen

budu konstatovat, že jsme se
proti neviditelnému a zákeřnému nepříteli jako společnost fantasticky semkli a první
nápor jsme zvládli. Ještě ve
funkci hejtmana jsem děkoval
všem zdravotníkům, hasičům,
policistům, pracovníkům obcí,
měst i kraje, vlastně Vám všem.
Musím Vám poděkovat i nyní
a vyslovit hlubokou úctu a obdiv především zaměstnancům
našich nemocnic, kteří již rok
čelí do této doby neznámému,
jednostrannému a vyčerpávajícímu nasazení. Nelze všechny jmenovitě uvést, a proto
díky Vám všem. Bohužel to

samé nemohu říci o naší vládě
v čele s premiérem Andrejem
Babišem, která, přestože jsme
z krajů předkládali nemálo námětů, postupovala tak, že jsme
tam, kde jsme. Bohužel místo
boje s Covidem jsme mnohdy
svědky půtek politických. Proto všichni, kdož k řešení této
velmi složité situace přistoupili zodpovědně, mají můj obdiv a díky. Jistě situaci zvládneme, jen mě mrzí, že s tolika
komplikacemi a ztrátami mezi
našimi blízkými. Přeji Vám
všem hodně sil a pevné vůle
do dalších dnů. V hluboké
úctě Jiří Běhounek.

Když mají andělé strážní rychlá křídla
Marie Dudíková (KDU-ČSL)
zastupitelka Kraje Vysočina

Pohotová reakce
policistů
z integrovaného
operačního střediska Krajského
ředitelství policie Kraje Vysočina zabránila
dnes ráno tragédii, která se
mohla stát na železniční trati nedaleko obce Vladislav
na Třebíčsku. Tolik stručná
zpráva z letošního 11. února.
V okamžiku, kdy se stanete
přímým účastníkem události, však rázem získá zcela jiný
rozměr. Jela jsem stejným
směrem jako osmnáctiletý

řidič z obce Vladislav do Třebíče. Mladík nezvládl řízení
a se svým autem spadl přímo na koleje frekventované železniční trati. Čekáme
v koloně vozidel – vtom se
v zátočině objeví rychlík a nezadržitelně se blíží k místu
nehody… Znáte ty vteřiny,
které se zdají být věčností?
Kdy se dech tají a veškerá
vaše mysl se soustředí pouze na to jediné? Podařilo se.
Rychlík zastavil jen pár metrů od havarovaného vozidla.
Vše ostatní pak už obstaraly další složky – zdravotnická záchranná služba, hasiči,
policie. Souhra nešťastných
událostí s dobrým koncem:

řidič havarovaného vozidla
neztratil hlavu a okamžitě
volal linku 158, důstojníci integrovaného operačního střediska neprodleně kontaktovali České dráhy, a informace
se tak dostala k strojvedoucímu rychlíku Rožmberk. Tomu
se na poslední chvíli podařilo
zabránit srážce. Kromě nesmírné radosti jsem pocítila
i hrdost. Oprávněnou hrdost
na to, že všechny složky integrovaného záchranného systému v našem kraji fungují
na jedničku.
Velký dík vám, naši andělé
strážní, že jste vždy připraveni na svých místech!

Partyzánské hnutí na Vysočině
Karel Dvořák (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina

V březnu to
bude již 76 roků
od
krveprolití
u Leškovic, ke
kterému došlo pár
týdnů před koncem 2. světové války. Leškovice,
vesnička s necelou stovkou obyvatel nedaleko Habrů – do Chotěboře je to sotva 20 km, je ukryta mezi lesy, jak jsme v našem
kraji zvyklí. Hluboké lesy a také
místo mezi strategickými městy
Prahou a Brnem skýtaly vhodný
prostor pro operování partyzánských skupin za 2. světové války.

Právě v lesích, v těsné
blízkosti obce Leškovice, došlo 26. března 1945 k večeru k obklíčení přemisťující
se sedmičlenné partyzánské
skupiny Mistr Jan Hus téměř
třemi stovkami nacistů. Mohla to být náhoda, zrada, nebo
snad zaměření příliš dlouhé
vysílací relace. Nerovný boj
trval od večera 26. března do
následujícího rána. Poslední náboj si partyzáni, mnozí
z nich téměř děti, nechávali pro sebe. Zemřeli všichni.
Velitel A. V. Fomin – 28 let,
I. V. Perchunov – 29 let, L. A.
Smeková – 25 let, A. Čerpunov – 23 let, M. Poljaková

– 19 let a dva Češi Josef Coufal a Jan Janáček, kterým
bylo také pouhých 19 let.
Dosud se každý rok v místě
tragédie konal pietní akt i se
zahraniční účastí. Jediným
pořadatelem nyní zůstal OV
KSČM Havlíčkův Brod. Letos,
právě tak jako loni, nebude
z důvodů pandemie hromadné setkání organizováno. Neznamená to však, že místo nelze kdykoli navštívit. Naopak
i návštěvy ostatních míst na
Vysočině, kudy se prohnaly
války, mohou být tipem pro
rodinný výlet zvláště nyní,
když je část volnočasových
aktivit omezena.
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Na odpadové hospodářství
nebudou obce samy

ODPADY

I starý mobilní telefon
se může recyklovat
Odevzdejte vysloužilý
mobilní telefon do označených boxů v knihovně
a vyhrajte poukázku
na nákup knih v hodnotě 2 000 korun.
Do soutěže s názvem Odlož mobil, která začíná prvního dubna a končí posledního
července, se zapojily desítky
knihoven a úřadů na Vysočině. Soutěž má mimo jiné upozornit na to, že i drobné elektrozařízení obsahuje velké
množství různých materiálů,
které se odbornou recyklací vrací zpět do oběhu. Díky
tomu není potřeba je nově
vyrábět nebo těžit. Nejúspěšnější knihovna s největším
počtem vybraných mobilních
telefonů získá 15 000 korun.

Typický
mobilní
telefon
obsahuje:

62 % plasty a ostatní materiály
16 % keramika
15 % měď
3 % železo
0,9 % zinek, nikl, stříbro

Zdroj: Asekol

„Odlož mobil je jedna z mnoha osvětových a vzdělávacích
aktivit, které jako kraj budeme podporovat. Pro starosty
obcí také připravujeme vzdělávací semináře a e-brožuru
příkladů dobré praxe z oblasti
předcházení vzniku odpadů
i využívání výrobků s obsahem
recyklovaných materiálů,“ přiblížil náměstek hejtmana pro
životní prostředí a zemědělství
Lukáš Vlček (Starostové pro

Vysočinu). Na tuto oblast vedení kraje myslelo i v dotační
politice. Během března mohly
obce podat žádost o poskytnutí dotace do programu Fondu
Vysočiny Odpady 2021 na
zlepšení odpadového hospodářství do výše sta tisíc korun.
Za období 2004–2020 investoval Kraj Vysočina do
spolupráce v oblasti zpětného odběru elektrospotřebičů, baterií i zpětného odběru

a využití odpadu z obalů přes
sto milionů korun. „Díky ukázněným občanům, zodpovědné práci obcí a měst, ale také
svozových firem patří náš kraj
dlouhodobě mezi nejlepší
v Česku,“ zdůraznil Lukáš Vlček a dodal, že mezi ostatními
kraji máme nejhustší sběrnou
síť.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Umístění červených
kontejnerů ve vašem okolí
najdete na webu
www.cervenekontejnery.cz.
Seznam knihoven a úřadů
zapojených do soutěže je
k dispozici
www.odlozmobil.cz.

Drátenice Věra Studená je novou mistryní rukodělné výroby
Pátým rokem uděluje krajské zastupitelstvo prestižní
titul Mistr tradiční rukodělné
výroby Kraje Vysočina. K dosavadním třinácti jménům
nyní přibylo čtrnácté – Věra
Studená ze Žďárska. „Je aktivní lektorkou a propagátorkou drátenictví v celé České
republice a její umění proniklo
až do Francie, kde opakovaně
vedla kurzy základů drátování pro české krajany žijící ve
Francii i pro místní obyvatele
oblasti francouzské Provence,“ prozradil radní pro oblast kultury a památkové péče
Roman Fabeš (Starostové pro
Vysočinu).
S drátenickým řemeslem
začala jako samouk. V místě
svého bydliště v nitru Žďárských vrchů má svoji dílnu
s ateliérem, v němž tvoří výrobky převážně uměleckého
rázu. 
EVA FRUHWIRTOVÁ


Stabilní odpadové hospo- Lukáš Vlček (Starostové pro
dářství pro obce a města na Vysočinu) začátkem března
Vysočině, které bude splňo- při podpisu společné dohody s předsedkyní Sdružení
vat zákonné požadavky
obcí Vysočiny a pripředevším v oblasti
mátorkou Jihlavy
recyklace a využití komunálních
Karolínou Koubovou. Spoluodpadů a bude
í
n
e
Kraj a Sdruž
práce odstarekonomicky
y
tuje tím, že
přijatelné,
obcí Vysočin
zástupci obcí
řízené a konjí
a
v
á
d
o
p
trolované oba
pracovníci
ku
cemi – to je
úřadů získají
pomocnou ru
hlavní cíl spopřehled a aktuální informace
lečného tříletého
k nové legislativě
projektu Kraje Vysočina a Sdružení obcí Vysočiv odpadovém hospodářny. „Chceme se zaměřit na po- ství. V průběhu března mohly
moc starostům a starostkám obce požádat o spolufinancos vydefinováním nutných vání svých projektů na podinvestic v oblasti řešení ko- poru technické infrastruktumunálních odpadů. V těchto ry odpadového hospodářství
dnech od nás dostávají obce ve vyhlášeném programu
bližší informace,“ potvrdil Fondu Vysočiny s názvem
náměstek hejtmana pro ži- Odpady 2021.
EVA FRUHWIRTOVÁ
votní prostředí a zemědělství 

Už jste ochutnali oceněné
regionální potraviny z Vysočiny?
Stejně jako ostatní kraje Česka má
i Vysočina produkty oceněné značkou
Regionální
potravina. Zatímco
pro rok 2021 kvalitní dobroty z Vysočiny na své ocenění
teprve čekají, přinášíme
přehled potravin oceněných
v loňském roce. Odbornou

Kategorie

Výrobek a výrobce

Masné výrobky tepelně
opracované

Zauzená žebírka pečená na kmíně
Řeznictví Stejskal s. r. o.

Sýry, včetně tvarohu

Pomazánkový kozí sýr bílý BIOFARMA DoRa s. r. o.

Mléčné výrobky ostatní

Jaroměřické Tradiční pomazánkové
Lahůdkové Jaroměřická mlékárna, a. s.

Pekařské výrobky, včetně těstovin

Sakrajda Lucie Krejčová, Pikárec

Alkoholické a nealkoholické
nápoje

Hrádecká MEDOVINA s chmelovou příchutí
Mgr. Krejčová Markéta, Roučkovice

Ovoce a zelenina v čerstvé
nebo zpracované formě

Oliver Farma Kožichovice s. r. o.

Ostatní

Sumeček africký – filet s kůží Zemědělské
družstvo Hrotovice, družstvo

◾ Ke své práci používá železný a měděný drát různé tloušťky, který s oblibou kombinuje s korálkem, sklem nebo
FOTO: EVA KOLAJOVÁ
kamenem.



KŘÍŽOVKA O CENY
Na dolním toku řeky Oslavy leží město Náměšť nad Oslavou, a ač je nevelké rozlohou, nabízí řadu pozoruhodností, které stojí za návštěvu. Dominantou městečka je renesanční zámek s okolním anglickým parkem a malou francouzskou zahradou s řadou vzácných starých dřevin. Řeku Oslavu můžete přejít po jednom z nejstarších mostů na Moravě. Baroknímu mostu se sedmi eliptickými oblouky se kvůli bohaté sochařské výzdobě též přezdívá
malý (znění v tajence). Tipy na další výlety najdete na www.fajnvylety.cz.

porotou zvolený výrobek může mít čtyři
roky na svém obalu
značku Regionální
potravina. Výrobky
z Vysočiny oceněné
označením Regionální potravina
2021, pokud nezasáhnou epidemiologická
opatření, poznáme letos v září.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ


ZDROJ: REGIONÁLNÍ POTRAVINA

RECEPT

Dršťková polévka z hlívy
Hlíva ústřičná podporuje imunitu, což by se mohlo
v této době hodit. Přinášíme nejen zdravý, ale především chutný recept na
dršťkovou polévku.

Suroviny

◾ 500 gramů hlívy

FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ
ústřičné
◾ 2 cibule
◾ 3 lžíce řepkového oleje nebo 15 gramů sádla
◾ 2 lžíce sušené majoránky
◾ 2 lžíce sladké mleté papriky
◾ špetka chilli koření nebo pálivé papriky
◾ litr zeleninového vývaru
◾ 30 gramů másla (ideálně přepuštěného)
◾ 30 gramů hladké mouky
◾ 2 stroužky česneku
◾ snítka čerstvé majoránky
◾ sůl, pepř

Tajenku křížovky zasílejte do 15. 4. 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: V. Kutišová, Kaliště, J. Pražáková, Ledeč nad Sázavou, Z. Miesler, Chotěboř

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

Hlívu omyjte a nakrájejte na nudličky, cibuli nadrobno. V hrnci
rozehřejte olej (nebo sádlo), orestujte na něm cibuli, až zesklovatí,
vsypte sušenou majoránku a hlívu, osolte, můžete dle chuti i opepřit a cca tři minuty restujte. Následně přisypte sladkou, případně
pálivou papriku nebo chilli a další dvě minuty míchejte, poté zalijte vroucím vývarem a zhruba 10 minut povařte. Hlíva nikdy zcela
nezměkne, stačí, když je trochu měkká. Přidejte jíšku připravenou
samostatně v hrnci nebo na pánvi (30 gramů másla a 30 gramů
hladké mouky), povařte dalších pět minut a dochuťte utřeným česnekem se solí. Polévku můžete ozdobit čerstvou majoránkou nebo
tymiánem, případně na pánvi samostatně orestovanými kousky hlívy. Dobrou chuť!


MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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Účinnou léčbu rakoviny hradí zdravotní pojišťovny. V Protonovém centru mohou
onkologičtí pacienti absolvovat konzultaci s lékařem i ve virtuální ambulanci

Na tuto situaci reaguje Protonové centrum v Praze uvedením
nové služby virtuální onkologické ambulance. Jedná se o systém,
kdy si pacienti budou moci sami
zvolit, zda chtějí setkání s lékaři absolvovat prostřednictvím videokonzultace, nebo zda se na
něj chtějí dostavit osobně.
Důvěra mezi nemocným a lékařem, potažmo zdravotnickým
zařízením, je nesmírně důležitým
faktorem v celé léčbě, a to si v Protonovém centru uvědomují. Díky
nejnovějším technologiím a zkušenostem s protonovou radioterapií dokáží v Protonovém centru úspěšně léčit široké spektrum
diagnóz. V první řadě je to rakovina prostaty a prsu. Dále zde léčí

maligní lymfomy, nádory hlavy
a krku, centrální nervové soustavy, nádory zažívacího traktu a plic.
Protonová léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami, proto je
léčba dostupná všem nemocným
s rakovinou z celé ČR.
„Pro všechny pacienty z celé
České republiky jsou naše služby
dostupné. Každý pacient nás může
kontaktovat kdykoli sám a bez
doporučení jiného lékaře. Pacient může zavolat na naši infolinku uvedenou na webových stránkách Protonového centra (PTC)
nebo pošle e-mailem dotaz na náš
Klientský servis. Do 24 hodin pak
od nás dostává informace, zda je
vhodný k protonové léčbě. Další možností je, že pacienta k nám

Co možná nevíte
▪ Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami.
Je tedy dostupná všem občanům z České republiky.
▪ Nejčastější diagnózou u mužů léčenou v Protonovém centru
je rakovina prostaty. U pacientů s nízce rizikovým karcinomem
prostaty je 98 – 99% šance na vyléčení.
▪ Kromě samotné léčby poskytuje Protonové centrum
i diagnostiku, a to nejen svým onkologickým pacientům, ale
i široké veřejnosti. Absolvovat zde můžete vyšetření magnetickou
rezonancí (MR) a pozitronovou emisní tomografií v kombinaci
s počítačovou tomografií (PET/CT). Objednací doby jsou okolo
2–3 týdnů.

do Protonového centra pošle jeho
ošetřující lékař, který protonovou
léčbu vyhodnotil pro pacienta jako
optimální léčebný postup, “ říká
primář Protonového centra MUDr.
Jiří Kubeš, Ph.D.
Pacienti jsou v době pandemie
koronaviru velmi zranitelní, bojí
se chodit k lékaři a svá vyšetření často odkládají, proto je v Protonovém centru kladen důraz na
lidský přístup s velkou dávkou trpělivosti. Každý nemocný pacient
má v Protonovém centru svého
osobního koordinátora, který mu
je plně k dispozici. Komunikace
osobního koordinátora s pacientem zahrnuje podání základních
i doplňujících informací o protonové terapii, zajištění posouzení

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:

Havel MOUKA

Štěpánka HADRAVOVÁ

vhodnosti tohoto typu léčby pro
každého pacienta individuálně,
zabezpečení potřebných vstupních vyšetření, vyřízení všech administrativních úkonů k zahájení
léčby a podobně. Pokud je protonová léčba pro pacienta vhodná,
koordinátor mu nabídne termín
vstupní konzultace v horizontu
max. 5 pracovních dní. Tuto konzultaci je možné absolvovat nově
i ve virtuální ambulanci. Videokonzultace s lékařem je určena
pro pacienty s nově diagnostikovaným onkologickým onemocněním, kteří mají podstoupit ozařování (radioterapii) a chtějí získat
z pohodlí a bezpečí svého domova informace o protonové léčbě,
jejích výhodách a rizicích, případně dalších léčebných alternativách. Tato služba je zcela zdarma
a pro všechny pacienty z celé ČR.
A MUDr. Kubeš dále dodává:
„Největším benefitem protonové léčby je to, že protonový paprsek umožňuje zacílit konkrétní
oblast a významně snížit ozáření
okolních zdravých tkání a orgánů.
Proto se také výrazně snižuje, na
rozdíl od jiných druhů léčby, riziko vzniku nežádoucích vedlejších
účinků. Pacientům protonová léčba, která je ambulantní, tedy bez
nutnosti hospitalizace, zajišťuje
vysokou šanci na vyléčení a kvalitní život v průběhu léčby a po ní.
Například nejčastější diagnózou
u mužů léčenou v Protonovém
centru je rakovina prostaty. Dnes
můžeme úspěšně vyléčit 98 až
99 procent mužů s rakovinou prostaty, pokud bylo onemocnění zachyceno v časném stadiu. Naším
úkolem není pouze vyléčit pacienta, ale také zajistit, aby kvalita
jeho života byla, pokud možno,
stejná jako před nemocí.“
pr

RV2100574/01

Pandemie koronaviru nemění pouze zaběhnutý řád světa,
tak jak jsme na něj byli doposud zvyklí. Významně zasahuje
také do života onkologicky nemocných pacientů. Snad
nikde jinde než v oblasti onkologie neplatí důrazněji, že
nejdůležitějším faktorem pro úspěšnou léčbu onemocnění
je čas. Ale právě turbulentní změny způsobené pandemií
mají za následek, že se někteří pacienti obávají opouštět
domovy, přehlížejí varovné signály svého těla, plánovaná
vyšetření se ruší nebo odkládají a drahocenný čas ubíhá…

TELEVIZNÍ DOTACE
 Montáž nového satelitu u Vás zdarma
 Karta s Eurosportem do Vašeho
satelitu s 50% slevou

Tel.: 778 880 006

RV2100012/03

RV2100137/19

Uzávěrka
příštího čísla:
15. dubna
2021

Uzávěrka příštího čísla je 15. dubna 2021 a distribuce plánovaná od 26. dubna 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

RV2100014/03

605 167 046
hadravova@regvyd.cz
RV2100504/01

602 557 777
mouka@regvyd.cz

RV2100520/03

 Nemůžete mít satelit? Zprovozníme
televizi přes internet 50% slevou
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Nejširší
nabídka snubních
prstenů v ČR

BRILAS Jihlava
Srázná 4837/19 (1. patro)
KO M P L E T N Í
NABÍDKA PRSTENŮ NA

RV2002027/02

RV2100115/02

W W W. B R I L A S . C Z

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Polná
příjme do pracovního poměru

Konkurzní řízení

VŠEOBECNÉ SESTRY, PRAKTICKÉ SESTRY A ZDRAVOTNÍ LABORANTY

Rada města Polná vyhlásila konkurzní řízení na obsazení pozice:

Nabízíme podporu dalšího vzdělávání, profesní růst, práci v moderní nemocnici,
zaměstnanecké beneﬁty, náborový příspěvek

ředitel / ředitelka ZŠ Polná

POŽADAVKY:
• odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
• příjemné vystupování, komunikativnost
• samostatnost, ﬂexibilita
• základy ovládání PC

RV2100555/01

138x96-Pelhřimov.pdf 1 23.3.2021 16:46:20

Kontakt:
Mgr. Petr Klíma
E-mail: tajemnik@mu-polna.cz, telefon: 728 774 329

RV2100440/01

Uzávěrka přihlášek 16. dubna 2021.
Podrobnosti viz www.mesto-polna.cz

Bližší informace poskytne náměstkyně ošetřovatelské péče
Mgr. Jarmila Cmuntová, e-mail: cmuntovaj@nemji.cz, tel.: 567 157 629
Písemné žádosti včetně profesního životopisu zasílejte na adresu:
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Pysková Ludmila-vedoucí OPM,
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava nebo na e-mail: pyskoval@nemji.cz

www.mesto-polna.cz

LÉKAŘ,
KTERÝ
LÉČÍ
SRDCEM
C

Hledáme lékaře do domova seniorů v Pelhřimově
7 hod / týdně

M

Y

CM

• nadstandardní finanční ohodnocení 950 Kč čistého / hod
• flexibilní volba ordinačních hodin v rozsahu 7 hod / týdně
• vhodné i pro lékaře před atestací a lékaře se specializací interna, ARO,
anesteziologie apod.

CY

CMY

K

Nástupní prémie
až 30 000 Kč!
Nabíráme do kmene!

Zaujala Vás naše nabídka nebo víte o vhodném kandidátovi? Chcete vědět víc?
Kontaktujte nás na personalni@vseobecnylekar.cz nebo 773 545 225
RV2100568/02

Více informací na www.vseobecnylekar.cz

Nástup ihned!

BOSCH DIESEL hledá

Přidejte se k nám do týmu!

Přidejte
Přidejte
sese
k nám
k nám
do
Přidejte
do
týmu!
týmu!
se k nám do týmu!

Hledáme nové kolegy na práci
Hledáme
nové
nové
kolegy
kolegy
napozice:
práci
naHledáme
práci
nové kolegy na práci
vHledáme
nepřetržitém
provozu
na

nové kolegy pro jihlavský závod na pozice:

v nepřetržitém
v nepřetržitém
provozu
provozu
na pozice:
na
v nepřetržitém
pozice:
provozu na pozice:

→ Operátor výrobní linky až 40 000 Kč měsíčně

Obsluha CNC strojů
mzda až 37 000 Kč hrubého

Vaším úkolem bude vyrábět kvalitní nábytkové hrany.

40 000 Kč měsíčně
Vaším
úkolem
úkolem
budebude
vyrábět
vyrábět
kvalitní
kvalitní
nábytkové
Vaším
nábytkové
úkolem
hrany.
hrany.
bude
vyrábět
kvalitní nábytkové hrany.
→ Vaším
Materiálový
přípravář
až
30
000
Kč
měsíčně
→

Operátor
→ Operátor
výrobní
výrobní
linky
linky
→ 40
Operátor
výrobní
až 40
až
000
000
Kč Kč
měsíčně
měsíčně linky

až

Vaší pracovní náplní bude drcení odpadů a zbytků
z nábytkových hran.
→

Materiálový
→ Materiálový
přípravář
přípravář
→ 30
Materiálový
přípravář
000
000
Kč Kč
měsíčně
měsíčně
až 30
až

měsíčně po zkušební době v závislosti na směnném modelu
až

pracovní poměr přímo u společnosti Bosch na dobu určitou

30 000 Kč měsíčně

Ozvěte se:
Vaší Vaší
pracovní
pracovní
náplní
náplní
budebude
drcení
drcení
odpadů
odpadů
Vaší
a zbytků
pracovní
a zbytků
náplní bude drcení odpadů a zbytků
Iveta
z nábytkových
zSlavíková
nábytkových
hran.hran.
z nábytkových hran.
+420 606 606 762
iveta.slavikova@hranipex.com
Ozvěte se:

Iveta
Iveta
Slavíková
Slavíková

Iveta Slavíková

RV2100571/02

Ozvěte
Ozvěte
se: se:

www.hranipex.cz/cs/kariera/

Kontakt:

Jan Kremín
Telefon: +420 567 581 823
E-mail: Jan.Kremin@cz.bosch.com

+420+420
606 606
606 606
762 762
+420 606 606 762
iveta.slavikova@hranipex.com
iveta.slavikova@hranipex.com iveta.slavikova@hranipex.com
w wwww. hwr .ahnr iapnei xp .ecxz. /cczs/ /ckswa/w
rki w
ae rr. ih
ae/r raan/ i p e x . c z / c s / k a r i e r a /
Uzávěrka příštího čísla je 15. dubna 2021 a distribuce plánovaná od 26. dubna 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

RV2100382/01

MY

REGION

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:
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Dva podniky Světového poháru
v biatlonu ve Vysočina Areně

úřednice/úředník na úseku silničního
hospodářství
odboru dopravy a silničního hospodářství
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním
programu
• znalost zákona č. 13/1997 Sb., zákona č. 183/2006 Sb., zákona č. 129/2000 Sb.
• schopnost tvůrčího, analytického a logického myšlení
• smysl pro týmovou práci
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební
motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:

• zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při správním
rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství
• zkouška odborné způsobilosti dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
• zkušenosti z oblasti veřejné správy

nabízíme:
•
•
•
•

pracovní poměr na dobu neurčitou
předpokládané zahájení pracovního poměru od 1. května 2021
plný pracovní úvazek, 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
• pozici vhodnou i pro absolventy

◾ V pořadí osmý díl seriálu se v novoměstské Vysočina Areně jel od 4. do
7. března. Po několikadenní pauze se biatlonová elita dostala znovu do
akce od 11. do 14. března. Právě na Vysočině se se sportovní kariérou
rozloučil Ondřej Moravec. Šestatřicetiletý biatlonista má kontě šest medailí z MS včetně zlata z mixu, tři olympijské kovy a bezpočet pódiových
umístění ze SP v individuálních závodech nebo štafetách.

◾ V českém týmu se v Novém Městě na Moravě odehrála malá revoluce.
Poprvé v sezóně porazila Lucie Charvátová mistryni světa z vytrvalostního závodu 2021 Markétu Davidovou (na fotce). Ve stíhacím závodě na
10 km doběhla Lucie 15. a Markéta 17. Lucie pak byla lepší než Markéta
i o pár dnů později ve sprintu IX. kola SP, kde české biatlonistky vybojoFOTO: 2X KAROLINA SEDLÁČKOVÁ
valy 10. a 11. místo.

Veřejné fórum
Kraje Vysočina online

Muzeum Vysočiny v Jihlavě
plánuje rozsáhlou rekonstrukci

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
6. 4. 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.

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., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (praxe
spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání)
nejméně 3 roky
• přehled v oblasti veřejné správy, zejména znalost zákona č. 129/2000 Sb.,
zákona č. 128/2000 Sb., zákona č. 420/2004 Sb., 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:

• pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou
dovolenou
• zahájení pracovního poměru po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek. 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
• každodenní komunikaci s obcemi při častých pracovních cestách

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

Šesté Veřejné fórum Kraje krajského úřadu, do jehož gesce
Vysočina se vzhledem k vládním daná problematika spadá. Druopatřením uskuteční online, hý den se spolu sejdou zástupci
a to ve dnech 29. a 30. dubna. všech stolů, aby mohli o důležitosti námětů hlasovat.
„Zástupce
zájmových
Výsledkem bude desdružení, podnikatelů,
sítka nejdůležitějších
vzdělávacích subjektů, veřejné správy,
námětů, o kterých
ale i široké veřejbude veřejnost hla29. a 30.
nosti, zvu ke sposovat. V roce 2018
a
n
dub
lečné diskusi, při
patřily do TOP 10
které budeme sponapříklad ochrana
lečně hledat deset nejvod a jejich zadržení
větších námětů na rozvoj
v krajině nebo podpora
kraje z pohledu odborné i laické vlastníků lesa při řešení kůrovveřejnosti,“ vyzývá náměstky- cové kalamity. Kraj Vysočina
ně hejtmana pro oblast regio- Veřejné fórum realizuje jednálního rozvoje Hana Hajnová nou za dva roky v rámci míst(Piráti). Účastníci fóra se rozdělí ní Agendy 21. Další informace
podle tematických oblastí a kaž- včetně toho, jak se přihlásit, zjisdé téma se bude řešit u jedno- títe na www.kr-vysocina.cz/
ho kulatého stolu, kde bude zdravykraj.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
diskuzi řídit zástupce odboru 

Jednotný přístup, předem
jasně stanovená kritéria, transparentnost a předvídatelnost.
To jsou společné znaky Konkretizace opatření na rok 2021
k Plánu rozvoje sportu v Kraji
Vysočina na roky 2018 až 2025.
„Naším cílem je maximálně
podporovat jak obce, tak sportovní organizace v investicích
do sportovní infrastruktury.

Inzerce: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777, Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046
www.novinykrajevysocina.cz

využívat žáci škol v rámci výuky
i volnočasových aktivit, talentovaná mládež ke svým tréninkům nebo jaký význam bude mít
sportoviště pro propagaci regionu. Na základě těchto faktů
kraj poskytne až 30 % z celkových nákladů projektu. „Zároveň jsme definovali tzv. strategické projekty, které jsou pro
kraj významné z dlouhodobého

Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou,
Havlíčkův Brod, Pelhřimov
Vyhrajte jízdní kolo od Kraje Vysočina

www.kr-vysocina.cz, sekce Krajský úřad, volná pracovní místa

Redakce: Juraj Aláč (šéfredaktor), Monika Brothánková, Eva Fruhwirtová – redakce.vysocina@regvyd.cz

A aby samosprávy a organizace
měly jasnou představu, o kolik
prostředků mohou individuálně
žádat a jaká kritéria by měly splňovat, připravili jsme zmiňovanou konkretizaci,“ vysvětlil krajský radní Jan Břížďala (Piráti).
Při rozhodování o udělení
dotace a o její výši bude kraj
přihlížet například k tomu,
jestli budou moci sportoviště

DO PRÁCE NA KOLE

CHCETE PRACOVAT PRO KRAJ?

Redakční rada: Roman Fabeš, Vítězslav Schrek, Miloš Hrůza, Karel Janoušek, Hana Hajnová, Vladimír Novotný,
Marie Dudíková, Karel Dvořák, Zdeněk Kadlec, Ivana Šteklová, Jan Ondruš, Juraj Aláč

plánuje zakoupení laboratorního vybavení pro potřeby konzervátorů-restaurátorů a také
zajištění vysoké ochrany při
prezentaci těchto sbírkových
předmětů.
„Předpokládané
náklady jsou 33 milionů korun. V letošním roce podá muzeum žádost o evropskou dotaci, která má pokrýt 85 % celkové částky, zbývající peníze
uhradí muzeum a část půjde ze
státního rozpočtu,“ informoval
radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Roman Fabeš
(Starostové pro Vysočinu).
EVA FRUHWIRTOVÁ


Kraj podporuje vznik a modernizaci sportovišť

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději
8. 4. 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@krvysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33
Jihlava.

Kraj Vysočina, periodický tisk, pro Kraj Vysočina vydává Regionální vydavatelství, s.r.o., Krakovská 201/14,
Olomouc 779 00, IČ: 27846717 / Kraj Vysočina – měsíčník / vydání 2021/3 vychází 29. března 2021 v Kraji
Vysočina v nákladu 232 000 ks / Registrováno pod číslem MK ČR E 14751 / Uzávěrka dalšího vydání 15. 4. 2021
/ nevyžádané příspěvky nevracíme /neprodejné/ Distribuce: Česká pošta, s.p. / Reklamace na dodávky novin
na čísle 602 557 777 nebo na e-mailu mouka@regvyd.cz

Jihlavské muzeum Vysočiny
v následujících letech změní
svoji podobu. Pro návštěvníky
plánuje připravit moderní prostory s interaktivními prvky,
které umožní zažít prezentované exponáty všemi smysly.
Nový kabát ve formě obnovené
fasády dostanou obě budovy
muzea. Předběžný plán navrhuje opravu elektroinstalace,
topení a možnou obnovu oken
a dveří. Konkrétní úpravy stanoví pokročilejší projektové
dokumentace. Projekt se zaměří i na ochranu a zabezpečení
sbírkových předmětů, kdy se

Celostátní výzva 1.–31. května 2021
Registrujte se na dopracenakole.cz
Podpořil
Generální
partner

Národní
partneři

Hlavní
mediální
partner

Mediální
partneři

hlediska. Důležitý je rozvoj
Vysočina Areny v Novém
Městě na Moravě, softballového areálu v Havlíčkově Brodě
nebo výstavba Horácké multifunkční arény v Jihlavě,“ doplnil
Jan Břížďala. S konzultacemi
a dotazy je možné se obracet na
pracovníky krajského oddělení
mládeže a sportu.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

