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Covid-19: Co je stále nutné mít na paměti a dodržovat
STÁLE JE NUTNÉ CHRÁNIT SEBE I OSTATNÍ
◾ Vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní.
◾ Zůstat doma v případě zdravotních potíží.
◾ Dodržovat základní hygienická pravidla 3R – respirátor,
rozestupy, hygiena rukou.
◾ Používat dezinfekci.
◾ Nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí.

POTŘEBUJI/CHCI SE OTESTOVAT.
JAK? KDE?
ANTIGENNÍ TESTY – „rychlé“ testy, s menší přesností
◾ Jednou za 3 dny zdarma.
◾ Nejsou určeny pro osoby s příznaky nebo v karanténě / po
kontaktu s Covid.
◾ Na veřejných odběrových místech – registrace předem
nutná.
◾ Lze objednat na https://odbery.kr-vysocina.cz nebo na
informační lince Kraje Vysočina 564 602 602.
PCR TESTY – přesné testy, vyhodnocované v laboratoři
◾ Určeny pro osoby s klinickými příznaky nebo v karanténě
po kontaktu s Covid.
◾ Zdarma na základě elektronické žádanky od KHS / praktického lékaře.
◾ Termín odběru je nutné domluvit s lékařem nebo na lince
564 602 602.
◾ Pro samoplátce (například z důvodu cesty do zahraničí) –
cena 1 510 Kč.
◾ Těsně před odběrem si nečistěte zuby, je třeba nejíst a nepít alespoň 1–2 hodiny před odběrem.
Pokud jdete na test na základě určení praktickým lékařem
vzhledem k rizikovému kontaktu, nebo máte příznaky nemoci
Covid-19, mějte na paměti, že můžete být nakaženi a ohrožovat
infekcí okolí. Nezdržujte se proto mezi ostatními lidmi. Z domova jděte rovnou na test a z testu zase zpátky domů!
Zdravotní problémy je vždy nutné konzultovat s praktickým
lékařem, případně s dispečinkem na lince 155. Pokud se zdravotní stav horší (vysoká horečka, neustávající kašel
atd.), nečekejte a kontaktujte linku 155!

KDE/JAK ZJISTÍM VÝSLEDKY TESTU?
Co mám dělat potom?
ANTIGENNÍ „RYCHLÝ“ TEST – na odběrovém místě
(výtěr z nosohltanu)

◾ Výsledek cca do 30 minut po odběru.
◾ Bude zaslán v SMS.
◾ Výsledek POZITIVNÍ
• Testovaná osoba MÁ PŘÍZNAKY Covid-19 – je
považována za covid pozitivní a musí okamžitě do izolace
(nesmí už do práce, školy, na nákup atd.). Bude kontaktována pracovníkem hygienické stanice.
• Testovaná osoba NEMÁ PŘÍZNAKY Covid-19 – bude
proveden kontrolní PCR test, jehož výsledek bude rozhodující pro další postup.
PCR „LABORATORNÍ“ TEST (výtěr z nosohltanu)
◾ Výsledek obvykle během 24–48 hodin.
◾ Odeslán prostřednictvím SMS.
◾ POZITIVNÍ – testovaná osoba musí okamžitě do izolace,
bude ji kontaktovat trasovací centrum KHS – viz níže.

TESTY V ZAMĚSTNÁNÍ / VE ŠKOLE/ DOMA
(testy z kraje nosu, plivací)
◾ V případě pozitivního výsledku – odebrat se do domácí
karantény a co nejdříve kontaktovat praktického/dětského
lékaře a požádat o vystavení žádanky na kontrolní PCR
test.
◾ Rozhodující je výsledek PCR testu.
◾ Případné příznaky nehrají roli, PCR test se dělá VŽDY.
◾ Žádanku může vystavit také pracovník na informační lince
Kraje Vysočina 564 602 602.
Testování ve firmách – podrobné informace zde:
www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/
Testování ve školách – podrobné informace zde:
https://testovani.edu.cz/

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ JSEM COVID POZITIVNÍ?
◾ Okamžitě zůstat v domácí izolaci – nechodit do zaměstnání, školy, na nákup atd.
◾ Kontaktovat praktického lékaře (konzultace zdravotního
stavu, neschopenka).
◾ Připravit si seznam rizikových kontaktů (osoby, se kterými
jsem se setkal/a na méně než dva metry bez roušky/respirátoru po dobu pěti dnů před datem odběru).
◾ Izolace bude ukončena po 14 dnech, ale už nesmíte mít
zdravotní příznaky.
◾ Další kontrolní test se již neprovádí.
◾ Používejte i doma roušku/respirátor, abyste ochránili své
blízké.

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ JE NĚKDO VE SPOLEČNÉ
DOMÁCNOSTI POZITIVNÍ NEBO MĚ KONTAKTUJE
TRASOVACÍ CENTRUM?
◾ Okamžitě zůstat v domácí karanténě – nechodit do
zaměstnání, školy, na nákup atd.
◾ Karanténa je POVINNÁ.
◾ Kontaktovat praktického lékaře (neschopenka).
◾ Délka karantény – 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivní osobou nebo ode dne pozitivního testu člena
domácnosti.
◾ Kontrolní test – 5–7 dnů od posledního kontaktu. Žádanku
vystaví trasovací služba, praktický lékař nebo pracovník na
lince 564 602 602.
◾ I v případě, že je kontrolní test negativní, je nutné dokončit
karanténu v celé délce!
◾ Chcete-li chránit ostatní, používejte obličejové roušky,
pokud jste s nimi ve stejné místnosti.
◾ Sledujte výskyt příznaků Covid-19 – zejména vysokou horečku, kašel nebo potíže s dýcháním. Pokud se objeví tyto
příznaky, obraťte se na svého praktického lékaře o radu
a používejte obličejové roušky, které chrání osoby kolem
vás před nakažením.
Více informací o karanténě/izolaci najdete zde:
www.khsjih.cz/soubory/EPID/karantena-izolace-informace.pdf
Vždy platí – pokud vás do 48 hodin, kdy jste se
dozvěděli o kontaktu s covid pozitivní osobou, nekontaktuje trasovací centrum, spojte se, prosím, se svým
praktickým lékařem, nebo volejte na informační linku
Kraje Vysočina 564 602 602.

DALŠÍ, PODROBNĚJŠÍ INFORMACE:
◾ Krajská COVID infolinka (dotazy ohledně testování/očkování, žádanky na PCR testy, obecné dotazy atd.) –
564 602 620 nebo www.kr-vysocina.cz/covid-19.asp
◾ Testování v Kraji Vysočina –
https://odbery.kr-vysocina.cz/
◾ Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě –
www.khsjih.cz
◾ Ministerstvo zdravotnictví – https://koronavirus.mzcr.cz/
◾ Covid portál – https://covid.gov.cz/
◾ Cestování – https://koronavirus.mzcr.cz/
seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ – základní informace
KDO?
Očkování probíhá po jednotlivých skupinách, pořadí se určuje podle věku.
Nyní se mohou registrovat následující skupiny
spoluobčanů:
◾ Všechny osoby starší 60 let. Další budou následovat v pětiletých věkových intervalech.
◾ Chronicky nemocní.
Další skupiny budou upřesněny ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR.

KDE?
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

Očkovací centrum Jihlava, Hruškové Dvory
Očkovací centrum Pelhřimov, KD Máj
Očkovací centrum Třebíč, KD Fórum
Očkovací centrum Žďár nad Sázavou, Bouchalky
Očkovací centrum Nemocnice Nové Město na Moravě
Očkovací centrum Nemocnice Havlíčkův Brod
Očkovací centrum Poliklinika Třešť
Očkovací centrum Poliklinika Telč
Očkovací centrum Přibyslav
Očkovací centrum Chotěboř
Očkovací centrum Počátky
Očkovací centrum Velké Meziříčí

Seznam očkovacích míst v Kraji Vysočina najdete zde:
www.ockovanivysocina.cz.

JAK?
Registrační formulář registrace.mzcr.cz (nebo: crs.mzcr.cz)
◾ Informační linka MZCR 1221
◾ COVID linka Kraje Vysočina 564 602 602
Očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat očkovat všechny osoby, které
jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České
republice.

PŘED OČKOVÁNÍM
K samotnému očkování je třeba přinést občanský průkaz
a průkaz pojištěnce. Proces urychlíte, pokud s sebou přinesete
vyplněný dotazník (najdete na www.ockovanivysocina.cz).
Chroničtí pacienti mají mít s sebou alespoň kopii zprávy od
svého specialisty (může být i staršího data). Pokud se nemůžete
na objednané očkování dostavit, volejte 564 602 602. Prosíme
o dodržení přesného času očkování. Včasnější příchod/příjezd
na očkovací místo není z organizačních důvodů vhodný.

PO OČKOVÁNÍ

Registrace k očkování je dvoukroková:
1. Registrace přes internet nebo telefonní linku – viz výše.
2. Rezervace na termín – po uvolnění termínů na vybraném
očkovacím místě obdrží registrovaná osoba SMS se speciálním
kódem (PIN2). Po zadání kódu lze vybrat termín očkování. S tímto krokem pomůžou pracovníci na informačních linkách 1221
nebo 564 602 602.
Bez předchozí registrace/rezervace očkování nemůže být
provedeno.

Po očkování je vhodné zachovat klidový režim. Na zaregistrovanou e-mailovou adresu obdržíte certifikát o provedeném
očkování. Certifikát si také můžete po přihlášení vyzvednout
zde: ocko.uzis.cz.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně očkování nebo problém s přiděleným termínem očkování, volejte infolinku 1212
nebo informační linku Kraje Vysočina 564 602 602.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

DALŠÍ INFORMACE:
◾ koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
◾ www.ceskoockuje.cz

◾ www.ceskoockuje.cz/casto-kladene-otazky/

Využijte k rychlému očkování navýšené kapacity očkovacích center na Vysočině


www.ockovani-vysocina.cz
www.ockovanivysocina.cz
INFORMAČNÍ STRÁNKU PŘIPRAVILA KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE SE SÍDLEM V JIHLAVĚ A TÝM OPERÁTORŮ INFORMAČNÍ COVID LINKY KRAJE VYSOČINA.
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Sociální podnikání v Kraji Vysočina
středa 5. května 2021, 13:00 hodin
kontakt pro zájemce o přihlášení:
matouskova.l@kr-vysocina.cz

Náklad 232 000 výtisků
www.novinykrajevysocina.cz
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K R A J V YS O Č I N A

Operativa
nemocnic
Podle informací náměstka
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimíra Novotného (ČSSD) je reálné, aby
se krajské nemocnice postupně
začaly připravovat na plánované
operační výkony: „Epidemiologická situace v regionu se lepší, nemocnice mohou opatrně
uvolňovat kapacity plánované
operativy. První ortopedické
operace mohla v druhé polovině dubna provést například Nemocnice Pelhřimov, jednoduché
výkony nevyžadující intenzivní
pooperační péči naplánovala
i Nemocnice Havlíčkův Brod.
Další nemocnice se na operativu
intenzivně připravují, pacienti
budou informováni o termínech
telefonicky. Nemocnice kvůli
povinném covidovému režimu
omezily operativu průměrně na
čtvrtinu, což má vliv na počty
čekajících.“ Pravděpodobně poslední z nemocnic, která se vrátí
k plánované operativě, bude novoměstská. Čtrnáct COVID JIP
lůžek bylo ještě v polovině dubna stále plně obsazených.


Kraj přispěje na rozvoj cestovního
ruchu dvěma miliony

Lukáš Vlček
(Starostové pro Vysočinu)
náměstek hejtmana pro oblast
lesního a vodního hospodářství,
zemědělství a životního prostředí

Odpady aktuálně

JITKA SVATOŠOVÁ

Modernizace silnice
s podporou EU

◾ Kraj Vysočina podpoří nápady, jak zatraktivnit turistickou nabídku a přilákat návštěvníky do regionu.

Provozujete hotel, turistický cíl nebo jste příspěvkovou či neziskovou organizací, která má co do činění
s cestovním ruchem na Vysočině? Pak zbystřete.

◾ Úsek, který projde modernizací.
FOTO: JAROSLAV LOSKOT


Jednou z letošních dopravních staveb spolufinancovaných evropskými dotacemi je
úsek na silnici II/130 z Ledče
nad Sázavou ve směru na Golčův Jeníkov. „Jde o modernizaci komunikace v délce 1,8 km
mezi křižovatkou se silnicemi
na Číhošť a Vlkanov a odbočkami na Nezdín a Prosíčka v rámci stavby II/130 Golčův Jeníkov
– křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
Práce za 36 milionů korun už
začaly, potrvají do konce letošního října,“ sdělil krajský radní
zodpovědný za majetek Karel
Janoušek (ODS+STO).
S úplnou uzavírkou se počítá na přelomu dubna a května. „Silnice se rozšíří, úpravou
projdou dva směrové oblouky,
stejně jako obě křižovatky i stávající sjezdy. Počítáme s vybudováním jednoho nového
sjezdu a také vznikne nový autobusový záliv s nástupištěm,“
informoval náměstek hejtmana
pro oblast dopravy Miroslav
Houška (KDU-ČSL). Řidiči by
se po novém úseku měli projet
v závěru října.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

ÚVODNÍ SLOVO

„Kraj Vysočina přichází
s novou podporou na rozvoj
cestovního ruchu. Úspěšní soutěžící si mezi sebou rozdělí dva
miliony korun, maximálně dosáhnou na dar ve výši sto tisíc
korun," informoval hejtman
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek

(ODS+STO). „Soutěž s názvem
ProŽIJTE DOVOLENOU NA
VYSOČINĚ má podpořit vznik
nových, originálních a k životnímu prostředí šetrných
produktů, motivuje jednotlivé
subjekty k vzájemné spolupráci
a rozšiřuje nabídku kvalitních

služeb a zážitků pro návštěvníky Vysočiny,“ informoval krajský radní pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního
ruchu Roman Fabeš (Starostové pro Vysočinu) a připomněl,
že z loňské soutěže podobného typu vznikly zajímavé turistické nápady, jako například
Putování po sochách Michala
Olšiaka, Sláva naŽďár výletu
nebo Česká Nej… jak na dlani
z dílny Agentury Dobrý den.

FOTO: ALEŠ MOTEJL PRO VYSOČINA TOURISM, P. O.

Do soutěže je možné do konce letošního května přihlásit
nový produkt cestovního ruchu
z Vysočiny, který bude splňovat
kritéria stanovená v pravidlech
soutěže. Ty najdete na webu
www.vysocinatourism.cz.
Odborná
komise
do
11. června vyhodnotí soutěžní
příspěvky a o udělení darů rozhodne krajská rada na konci
června.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Náročná zimní údržba silnic sáhla hluboko do kasy
Letošní zima byla oproti minulým zimním sezónám výrazně náročnější. Podle zákona o pozemních komunikacích začíná zimní období 1. listopadu a končí 31. března následujícího roku.
„V tomto období se staráme o sjízdnost silnic podle
plánu zimní údržby. Pokud
vznikne zimní povětrnostní
situace mimo toto období, což
se nám stalo začátkem dubna,
bez váhání a zbytečných odkladů reagujeme na situaci,“
sdělil ředitel Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid. Za prvních pět dubnových dnů najezdili silničáři
přes 17 tisíc kilometrů, spotřebovali 512 tun soli, 138 tisíc litrů solanky a 736 tun inertního
posypu v rámci 253 výjezdů.
Koncem března se pustili do
přestavby části techniky na
letní údržbu, aby mohli zajistit úklid silnic II. třídy a začali
s vysprávkami silnic po zimě.
Za úklid silnic v intravilánech
obcí po období zimní údržby

si vysloužili poděkování od některých starostů, ale poté opět
museli vyjet a zajistit sjízdnost
komunikací.

Zimní údržba vyšla
dráž než vloni

Výrazně náročnější zimní
údržba silnic na počátku letošního roku si vyžádala také
zvýšené náklady běžných provozních prostředků. Za období
listopad až únor byla v porovnání se stejným obdobím zimy
2019/2020 dražší o čtyřicet
milionů korun.
„Jen za leden a únor 2021
vzrostly náklady o 28,5 milionů korun,“ vypočítává ředitel Radovan Necid.
Zimní počasí se na Vysočině
pozdrželo v březnu i v dubnu,
což vyžadovalo častější zásahy

◾ Zimní sezóna skončila, ale počasí v dubnu si toho nevšimlo. Jen za prvních pět dubnových dnů museli silničáři vyjet 253krát a najezdili přes
FOTO: ARCHIV KSÚSV
17 tisíc kilometrů. 

a výjezdy jejich techniky. Odhadované náklady za březen
se pohybují kolem dalších deseti milionů korun. A to ještě
nejsou sečtené náklady za duben, kdy se na Vysočinu vrátil
sníh i mráz. Zatímco se tedy
díky minulým dvěma mírným
zimám podařilo Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny

v rozpočtu tzv. ušetřit či nevyčerpat z provozního rozpočtu
asi padesát milionů korun, odhadovaný nárůst nákladů zimní údržby silnic za letošní zimu
dosáhne téměř padesáti milionů korun. Celá zima bude
stát cestáře odhadem asi
215 milionů korun.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Na plné obrátky se rozjely
práce na řešení problematiky odpadů v našem kraji. Od 1. 1. 2021
vstoupil v platnost nový zákon
č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Nová legislativa důrazně upřednostňuje recyklaci, zakazuje od
roku 2030 stávající praxi skládkování zbytkových i využitelných
odpadů a umožňuje energetické
řešení zbytkového komunálního
odpadu. Pokud se podíváme do
„průměrné“ popelnice na komunální odpad, tak téměř 35 % tvoří bioodpad, 35 % ostatní odpad,
který se mohl vytřídit, a pouze
zhruba 30 % tvoří zbytkový komunální odpad.
Z výše uvedených základních
dat vyplývá to, že následujících
deset let musí samosprávy zapracovat na dobudování infrastruktury na třídění odpadu,
vyřešit energetické využití zbytkového komunálního odpadu
a hlavně my sami, jako společnost, musíme tuto problematiku
brát jako svoji prioritu a snažit se
odpadům předcházet.
Podle zákona jsou původci
odpadů města a obce. Kraje stojí takříkajíc mimo. Na druhou
stranu, kdo jiný než kraj by se
měl aktivně ujmout koordinace
území a pomáhat s hledáním
řešení?
Kraj Vysočina a Sdružení
obcí Vysočiny podepsaly dohodu
o spolupráci na řešení problematiky odpadů. Proaktivně jezdíme po regionu a diskutujeme
o problematice a formě řešení
s městy, obcemi, svozovými společnostmi. Jednáme se společnostmi, které se zabývají energetickým zpracováním odpadů.
Připravujeme finanční nástroje
pro zvýšení podpory investic
do technologií třídění odpadů
a vzdělávací aktivity. V letošním
roce jsme vyhlásili dotační program Odpady 2021 na podporu
aktivit k předcházení vzniku odpadů, správného třídění a materiálového využití jednotlivých využitelných složek odpadu v obcích. V posledních měsících
jsem absolvoval řadu jednání
k uvedeným oblastem a musím
se přiznat, že cítím velkou vůli
ke vzájemné dohodě a hledání
společných řešení v oběhovém
hospodářství.
Deset let uplyne jako voda
a není na co čekat. Je nutné aktivní hledání koncepčního řešení. Pokud území našeho kraje zaspí a nebude mít v následujících
letech připraveno řešení, pocítí
to hlavně peněženky občanů,
platících poplatky za odpady.
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Šaráda kolem tendru na Dukovany.
Bez cíle není motivace
Pavel Pacal
(Starostové pro Vysočinu)
zastupitel Kraje Vysočina

Bude se stavět,
nebo
nebude?
A kdy? Otázky,
se kterými se na
mě lidé v Třebíči
obracejí a na které chtějí znát odpověď. Přes to,
že jsem také politik, jsem především pragmatik a učitel matematiky a fyziky. Jaderná energetika je klíčová pro energetickou
soběstačnost České republiky,
výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech je zásadní pro
další rozvoj Třebíčska a celé

Vysočiny a také bude stimulem
pro českou ekonomiku. Shoda
na nutnosti jádra existuje. Jenže
to, co my Češi umíme dokonale,
je udělat sami sobě na svém písku pořádnou písečnou bouři. To,
co veřejnost slyší z médií, si interpretuje jako nedodržení slibů,
neplnění termínů, jako politické
hašteření – zvláště nyní, když se
blíží volby do sněmovny. Všechny politické strany se shodují,
že jádro potřebujeme. Ale kroky
a vyjádření některých zúčastněných hovoří spíše o opaku. Město Třebíč je zakládajícím členem
Energetického Třebíčska, aktivně usilujeme o dlouhodobý
bezpečný provoz a výstavbu

Dukovan. Zvláště v posledních
týdnech se situace podobá aprílovému počasí. Ráno svítí
sluníčko, v poledne sněží, večer
fouká vítr. Člověk neví, jak se
obléct. My v regionu nevíme, jak
to bude s budoucností jaderné
elektrárny. Obce, města, ale i firmy a školy se potřebují připravovat na to, co nás čeká, nebo nečeká. Bez cíle není motivace. To
vím velmi dobře jako učitel, jako
bývalý ředitel školy a také jako
starosta Třebíče a krajský zastupitel. Pevně věřím, že stavět budeme. Jen tu šarádu kolem jsme
si mohli odpustit. V Česku jsme
možná zvyklí, ale teď se na nás
dívá celý svět.

Kraj musí přestat dělit své občany skrz
lékařskou pohotovost na dvě kategorie
Radek Zlesák (ANO 2011)
poslanec a zastupitel Kraje Vysočina

Kraj Vysočina
je ze zákona zodpovědný za dostupnou lékařskou
pohotovost. V minulosti se rozhodl,
že tuto pohotovost
bude poskytovat jen ve svých nemocnicích. Zcela však ignoruje
situaci občanů žďárského okresu, který je největším a nejlidnatějším okresem Vysočiny, kde

okresní nemocnice není umístěna v největším městě a v přirozeném centru této oblasti. O tom,
že to není dobré řešení, svědčí
i fakt, že očkovací centra Kraje
Vysočina byla umístěna právě do
okresních měst s logickým odůvodněním, že se jedná o přirozeně spádová a dobře dostupná
místa.
Aby byla pohotovost dostupná pro všechny obyvatele žďárského okresu a nedošlo k přetížení LPS v nemocnici v Novém
Městě na Moravě, Žďár nad

Sázavou musí tuto chybějící
krajskou lékařskou službu financovat z kapes svých občanů.
Tento stav je však dlouhodobě
neudržitelný a nespravedlivý.
Velmi mě mrzí, že vedení
našeho kraje se k této naléhavé
otázce točí zády a odmítá ji systémově řešit. Dělí tak své občany
na dvě kategorie. Na ty, kterým
poskytuje dostupnou lékařskou
pohotovost, a na ty, kteří se provinili jen tím, že žijí v oblastech,
které jsou z jihlavského hejtmanství méně viditelná.

Návrat dětí do škol – to je oč tu běží
Jana Fialová (ČSSD)
zastupitelka Kraje Vysočina

V době, kdy
píšu tento sloupek, se mají do
škol vracet děti.
Jedná se o předškoláky mateřinek, část žáků základních škol
a žáky škol speciálních, v rotačním systému a za poměrně
přísných hygienických podmínek. Nepřísluší mi soudit, zda je

tento krok správný, systémový
a dobře prodiskutovaný. Spíš
se zamýšlím nad skutečností
a faktem budoucího celkového návratu dětí a mladých lidí
do vzdělávacího procesu. Část
z nich se jistě do školy těší, část
bude návrat brát jako skutečnost „nebýt doma“ a část se bude
vracet do školních lavic s různými obavami a někteří pouze
proto, že musí. Myslím, že právě
tady je důležitý přístup učitelů
a rodičů, příležitost využít toho,

že se během distanční výuky nastavil poměrně intenzivní vztah
mezi školou, žákem a rodiči.
Vracejícím se žákům je potřeba
dát najevo zájem o ně samotné,
nastavit podmínky pro návrat
do běžného denního režimu se
všemi povinnostmi, starostmi,
ale i radostmi.
Podpora a pomoc s nastartováním jejich motivace, ochotou
vzdělávat se, zažívat úspěch při
plnění školní docházky – to je oč
tu běží.

Podpora koordinace dobrovolnictví má smysl
Martina Bártová (ODS+STO)
zastupitelka Kraje Vysočina

Na území Kraje
Vysočina funguje
devět dobrovolnických center,
která do loňského
roku využívala ke
koordinaci své činnosti dotaci
Kraje Vysočina. Z důvodu krácení rozpočtu v letošním roce Fondem Vysočina dotační program
Dobrovolnictví vyhlášen nebyl.
Podle mě to nebylo správné
rozhodnutí. Právě koordinace
dobrovolnické práce má nejen

v době pandemické situace významný vliv na zprostředkování zájmu, motivaci k zapojení,
informační servis, péči a podporu lidí ochotných pomáhat
nezištně druhým. Komplexní
systém koordinace dobrovolníků zahrnuje i vyjednávání spolupráce s organizacemi, které
poskytují péči seniorům, osobám se zdravotním postižením,
sociálně znevýhodněným dětem
a mládeži, a to jak ve zdravotnictví, tak v zařízeních sociálních
a školských služeb. Dobrovolníci rovněž pomáhají přímo v domácnostech seniorů formou

dovážky obědů, zajištění nákupů, venčení psů, doučování
dětí s výukovými problémy.
Zástupci organizací využívají ke sdílení informací k dané
problematice pracovní skupinu Dobrovolníci pro Vysočinu.
Tato počátkem letošního roku
iniciovala schůzku se zástupci
Kraje Vysočina, aby přehledně
a transparentně informovala
o nastalé situaci a zavázala se
ke zprostředkování více než
36 tisíc hodin dobrovolnické
práce pro občany našeho Kraje
Vysočina. Oceňuji jejich zájem
a vytrvalost.

Poněkud divná doba
Vladimír Malý (ČSSD)
zastupitel Kraje Vysočina

Doba, ve které teď žijeme, je
opravdu podivná.
Nemyslím
jen nás, občany
v České republice, ale dotýká se to lidí po
celém světě. Máme tady situaci, která ještě nikdy nebyla.
Už více než rok se potýkáme
s různými omezeními, která
nám ztrpčují život. Zavřené
školy, obchody, divadla, restaurace, omezení cestování nebo setkávání se svými
blízkými či přáteli. To je jen

výčet několika omezení, která
v rámci hygienických opatření
musíme dodržovat, a to nemluvím o nutnosti neustále
nosit roušku či respirátor. Jak
z toho ven? Nejsem odborník
na pandemie, těch máme v republice dost. Nemyslím si, že
nám pomůže neustálá výměna
ministrů zdravotnictví, pan
premiér má na to asi jiný názor. Jisté je, že pokud nebude
proočkovaná alespoň polovina populace v republice, tak to
světlo na konci covidového tunelu bude stále v nedohlednu.
Z čeho mám velkou radost,
je to, že se nám v Třebíči podařilo otevřít velké očkovací

centrum. Město nechalo vybudovat toto centrum ve velkém sále budovy Fóra a také
pomáhá zajišťovat chod centra
dobrovolníky z řad městského
úřadu, zdravotnický personál zajistila nemocnice. Z úst
občanů slyšíme na fungování
centra jen samou chválu. Z tohoto místa bych chtěl poděkovat všem, kdo se na zvládnutí
pandemie podílí, především
zdravotníkům, kteří pracují
ve ztížených podmínkách, záchranným složkám, dobrovolníkům, zkrátka všem, kteří pomáhají. Vám všem čtenářům
bych chtěl popřát především
pevné zdraví a dobrou náladu.
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Horácká multifunkční aréna v Jihlavě je potřeba
Roman Pašek (Piráti)
zastupitel Kraje Vysočina

Kraj
Vysočina není krajem
s velkou metropolí a možná
právě proto zde
doposud nestojí
výjimečná multifunkční stavba,
která umožní sportovní, kulturní i společenský rozvoj v celém
regionu. Horácká multifunkční
aréna v Jihlavě se touto stavbou
však může brzy stát.
Ze své odbornosti musím říct,
že investice do kultury a společenského života je pro rozvoj

kraje klíčová. S novou arénou
si konečně v Kraji Vysočina dokážu představit důstojné, velké
koncerty, za nimiž dnes musíme
cestovat do měst, jakými jsou
Brno nebo Praha. Bylo by skvělé, kdyby tomu bylo v budoucnu
i naopak. Jihlava svojí polohou
tohle přímo nabízí. V aréně vidím příležitost pro organizaci
koncertů od světových mainstreamových hudebníků až po
koncerty filharmonií.
Celá stavba je navíc perfektně urbanisticky zpracována pro
obyvatele Jihlavy i Vysočiny.
Každý, kdo viděl výsledné vizualizace, mně musí dát za pravdu.

Architektonické studio Chybík+Krištof se dle mého názoru
s návrhem popasovalo nejlépe,
jak mohlo. V jejich návrhu se
s arénou pracuje jako s veřejným prostorem a oceňuji především její přímé napojení otevřeným prostorem a širokým
schodištěm na Vysokou školu
polytechnickou Jihlava.
Doufám, že se podaří zajistit financování realizace stavby a Kraj Vysočina se tak bude
moci pyšnit skvělou architekturou s ještě lepším využitím pro
širokou veřejnost. A věřím, že
fanoušci hokeje i dalších sportů
si také přijdou na své.

Bude protierozní vyhláška účinným nástrojem?
Blanka Lednická (Piráti)
zastupitelka Kraje Vysočina

Loni v létě
mohla řada obyvatel
Vysočiny
zažít na vlastní
kůži, co dokáže
vodní eroze. Na
Vysočině je přitom erozí ohrožena více než polovina zemědělské půdy. Proto by nás měla
zajímat chystaná protierozní
vyhláška, která je v současnosti
v meziresortním připomínkovém řízení. Své připomínky k ní
tak mohou poslat nejen ministerstva, ale také krajské úřady.
U Pirátů jsme se této vyhlášce

v uplynulých týdnech věnovali
jak v zemědělském týmu, tak
v týmu životního prostředí.
Vyhláška v navrhované podobě nepatří k nikterak silným
nástrojům – už dnes je možné
řadu povinností vymáhat, často
k tomu ale nedochází. Kontrola
a následně také vymáhání povinností, ke kterým se hospodáři na svěřené nebo vlastněné
půdě zavázali, je kamenem úrazu nejen u eroze.
Přesto se jedná o dobrý první krok. Řada věcí však chybí.
Vyhláška zcela opomíjí předcházení erozním událostem –
zohledňuje jen ty, které se dějí
opakovaně. Pokud na pozemku

dojde k erozi poprvé, hlášení
se do chystaného Protierozního systému nedostane. Dále ve
vyhlášce nenajdeme větrnou
erozi. Přitom ohrožuje čtvrtinu zemědělské půdy v ČR, a to
i na Vysočině. V současné době
ztrácíme 21 tun orné půdy na
hektar a rok. Vyhláška zavádí
limit devíti tun – i to je stále obrovské množství ornice. Proto
doporučujeme tento limit dále
snižovat.
Doufám, že se vyhláška po
zohlednění připomínek stane
účinným nástrojem, který pomůže problém eroze řešit. Takový nástroj potřebujeme nejen u nás na Vysočině.

Pravidlo šťastného návratu
Josef Zahradníček (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina

Toto pravidlo
by mělo platit
vždy. Také v této,
pro mnohé z nás
slušně řečeno nepříjemné
době,
při návratu do našich domovů
a dočasných příbytků. Jaro je
tady a snaha vyrazit do přírody
za čerstvým vzduchem a pohybem, abychom se alespoň trochu dostali zpět do normálu, je
obdivuhodná a chvályhodná.
Má to však jeden háček, a to je
to, co se dovídáme ze všech možných sdělovacích prostředků,
když se večer v klidu domova
zajímáme, co nového se událo

v naší vlasti. A je to tvrdá realita, kolik bylo úrazů chodců,
cyklistů, motocyklistů a automobilistů… A přitom by stačilo
velice málo – být k sobě ohleduplnější, více respektovat jeden druhého, dodržovat psaná
i nepsaná pravidla a hlavně
nikam nespěchat. Samozřejmostí by také mělo být nošení
povinných ochranných pomůcek a prostředků a dodržování bezpečné vzdálenosti jeden
od druhého. V poslední době
jsem byl několikrát svědkem
nevhodného jednání řidičů
osobních automobilů na silnicích druhých a třetích tříd při
předjíždění cyklistů a chodců
(na silnicích prvních a vyšších
tříd by se neměli chodci ani

cyklisté pohybovat). Většina řidičů nedávala znamení o změně
směru jízdy, a co je daleko horší,
vůbec nedodržovala co největší
boční vzdálenosti od předjížděných, i když široko daleko nejelo
v žádném směru jiné motorové
vozidlo. Proto bych chtěl apelovat na všechny účastníky silničního provozu, aby měli vždy na
paměti, že nejsou na silnici sami
a často stačí velice málo a velké
neštěstí je na světě. A potom
je na nějaké „kdyby“ již pozdě.
Proto je vždy na místě, když se
někam chystáme, uvědomit si
pravidlo šťastného návratu. Přeji všem hodně radosti z nachozených, naběhaných a naježděných kilometrů po naší krásné
vlasti.

Jsem PRO podporu venkovských prodejen
a zachování dalších služeb
Josef Klement (KDU-ČSL)
senátor a zastupitel Kraje Vysočina

Rada Kraje Vysočina ve velmi
krátké době připravila ke schválení zastupitelstvu
kraje
program
k podpoře venkovských služeb,
který v širším kontextu navazuje
na úspěšný program Venkovské
prodejny.
Nákup a zdravotní péče se nesmí stát nedobytným luxusem.
Prodejny v malých obcích jsou
v současné době jedinou možností, jak zajistit čerstvé pečivo,

další potraviny a základní věci.
Na Vysočině jsme jedna malá
vesnička vedle druhé. Zachování
prodejen v obcích a zachování
služeb musí být podpořeno.
Loni žádaly obce o pomoc na
podporu v částce 6,1 milionu korun. Kraj přislíbil dotaci ve výši
čtyř milionů korun. Bylo podpořeno 50 venkovských prodejen.
V letošním připravovaném programu Venkovské služby 2021
bude nabídnuto obcím sedm
milionů korun a já se s tímto
programem plně ztotožňuji.
Našim radním děkuji za jeho
operativní přípravu. Program je
zaměřen nejen na již zmíněné

venkovské prodejny, ale jeho
pomoc cílí na širší spektrum
služeb. Bude možno podpořit
například prostory, kde mají ordinace lékaři, prostory na vzdělávání, kulturu a další služby
obcím.
Tématem dostupnosti služeb
v obcích se aktivně zabývám
nejen já, ale také moji kolegové v krajském zastupitelstvu.
Jsem rád, že se tento problém
postupně otevírá a že jej řeší
i Sdružení místních samospráv,
které mu nedávno věnovalo celé
číslo zpravodaje, který si můžete
přečíst pod tímto odkazem. Přeji
Vám hezké dny.

V soutěži Stavba Vysočiny se utkají i krajské projekty
Do soutěže Stavba Vysočiny
mohou investoři přihlásit své
realizované projekty za období roku 2019 a 2020. Uzávěrka
přihlášek je 12. května. Nominované jsou i krajské stavby. „Do
kategorie Dopravní a inženýrské
stavby přihlásil Kraj Vysočina
hned dva obchvaty měst – Nového Veselí a Velkého Beranova.

V kategorii Novostavby občanské
vybavenosti se s ostatními utkají
dvě krajské budovy v Havlíčkově
Brodě, a to Domov pro seniory
a Krajská knihovna Vysočiny.
Rekonstrukce hradu Roštejn,
který má ve správě Muzeum Vysočiny Jihlava, zabojuje také o
umístění,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast majetku

Karel Janoušek (ODS+STO).
Záštitu nad 19. ročníkem převzal hejtman Kraje Vysočina
Vítězslav Schrek (ODS+STO).
Organizátoři plánují slavnostní
galavečer s vyhlášením výsledků
i individuálním předáním cen na
polovinu června v humpoleckém
Divadle Za komínem.


EVA FRUHWIRTOVÁ
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Krajské galerie a muzea
rozšíří své expozice o vzácné kousky
Grafiky, plastiky, obrazy,
soubor preparátů a trofejí
i speciální exponát motocykl
Jawa Bizon rozšíří sbírky galerií a muzeí ve správě Kraje
Vysočina. Motocykl obohatí expozici na hradě Kámen,
trofeje si budou moci návštěvníci prohlédnout v rámci historické trasy hradu Roštejn. Na mimořádný nákup
sbírkových předmětů dá letos
Kraj Vysočina přes milion
korun.
„Například motocykl Jawa
Bizon bude na hradě Kámen
k vidění už letos v létě,“ prozradil radní Kraje Vysočina
pro oblast kultury a památkové
péče Roman Fabeš (Starostové
pro Vysočinu) s tím, že nákup
pracovníci Muzea Vysočiny Pelhřimov, pod který hrad Kámen
spadá, konzultovali s kolegy

◾ Motocykl Jawa 350 UŘ/633.2 Bizon je v přípravě pro expozice hradu Kámen.

z Národního technického muzea v Praze. „Jde o výjimečný
exemplář se součástkami v původním továrním provedení.

V expozici jednostopých vozidel nám podobný stroj dosud
chyběl,“ doplnil ředitel Muzea
Vysočiny Pelhřimov Ondřej

FOTO: OTTO TICHÝ

Hájek. Kraj Vysočina podporuje mimořádné nákupy exponátů od roku 2016.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Vaří, flambují, zakládají slavnostní tabule.
Učitel ve škole, studenti doma
Studentka třetího a posledního ročníku oboru Kuchař-číšník na Střední škole obchodu a řemesel v Moravských
Budějovicích Natálie Jeřábková se stejně jako její spolužáci
připravuje na závěrečné zkoušky doma pomocí počítače a on-line výuky. Do školy studenti
chodí každý den po jednom na
konzultace. Pod dohledem učitelky odborného výcviku Ilony
Hrevuš si zkoušejí dovednosti, které budou potřebovat
k praktické zkoušce.
„Natálii čeká flambování
ovoce, konkrétně ananasu,
a to včetně přípravy i servírování,“ popisuje učitelka a zároveň přenáší notebook s aplikací Teams na místo, odkud
studenti uvidí na přípravu. Ve
vedlejší učebně-cvičné kuchyni stojí u sporáku Věra Slabá,
další učitelka odborného výcviku. Na poličce nad sebou
má umístěný notebook a speciální širokozáběrovu kameru,
aby studenti viděli na pracovní desku i do hrnců. Bere do
rukou vepřové maso a slovně
komentuje, jakým způsobem

Výuka informatiky na a Národního pedagogického
základních i středních ško- institutu ČR na konferenci
lách by se měla posunout do představili koncepci revi21. století a odrážet požadav- zí rámcového vzdělávacího
ky zaměstnavatelů a praxe. To programu, která mění obsah
je hlavní cíl změn výuky infor- výuky informatiky. „Změny
matiky, o kterých začátkem se zaměřují především na
dubna debatovali odborníci rozvoj informatického myšlení a na porozumění záz oblasti školství na onkladním principům
line konferenci Počítač ve škole. Tu pro
digitálních technologií. Naopak
180
účastníků
digitální komz celé republiky
z
.c
u
d
petence by se
pořádalo Gym.e
e
iz
v
e
www.r
názium Vincenměly přirozeně
ce Makovského
rozvíjet napříč
se
sportovními
všemi
předměty. Přitom dochází
třídami Nové Město
také k významnému
na Moravě.
„Máme za sebou téměř rok posílení časové dotace výuky
distanční výuky a za tu dobu informatiky na 1. i 2. stupni
se školství velmi posunulo. základních škol,“ uvedl Miloš
Rozvinula se digitální gra- Bukáček, programový a ormotnost učitelů i žáků a zjisti- ganizační garant konference.
li jsme, že počítač není pouze S hlavními změnami v digitáldoplněk výuky, ale může být ní oblasti seznamuje školy web
také prostředkem,“ uvedl na www.revize.edu.cz. Nové
úvod konference radní pro metodické materiály na podoblast školství, informatiky poru výuky nové informatiky
i komunikačních technolo- najdou pedagogové na webu
gií Jan Břížďala (Piráti). Zá- www.imysleni.cz.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ
stupci ministerstva školství

První online Veřejné fórum
Kraje Vysočina

Jediné spojení s praxí je
díky on-line přenosům

◾ Ilona Hrevuš ukazuje studentům přes počítač, jak se flambuje ananas.
FOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ


se správně krájí. Zatímco se
maso restuje, zaznamenává
si docházku, respektive účast
studentů na on-line výuce. Na
formu distanční výuky si už

zvykla, stejně jako její studenti. Už se ale těší, až je uvidí tváří v tvář. Gastroobory nabízí na
Vysočině v letošním školním
roce celkem dvanáct škol.

E-BEZPEČNOST

Při běžné výuce by se studenti učili zakládat slavnostní
tabule ve škole. „Při on-line
výuce jsem jim popsala a ukázala od A do Z, jak se připravují
slavnostní tabule. Doma pak
připravili z toho, co měli k dispozici, výseč velikonočního
stolu a poslali mi fotografie,“
vypráví Ilona Hrevuš. Veškerá
komunikace probíhá přes aplikaci Teams. Učitelé si se studenty dopisují i individuálně,
často i po večerech. „Vkládám
jim tam prezentace, sjednáváme si konzultace, posílají mi
fotky svých příprav a hotových
jídel,“ ukazuje učitelka odborného výcviku. Neustále hledají
způsoby, jak distanční výuku
zatraktivnit. Proto berou své
studenty, byť virtuálně, do zajímavých provozů. Zajistili
jim například on-line přenos
z brněnské pražírny kávy nebo
on-line vaření v restauraci v Jinošově s kuchařem, který vaří
v pražské restauraci s michelinským oceněním.
EVA FRUHWIRTOVÁ


Po šesté pořádá Kraj Vysočina veřejné fórum, vůbec
poprvé se uskuteční on-line
formou. Pokud chcete projevit
svůj názor a diskutovat u jednoho z jedenácti tematických
stolů, zakroužkujte si v kalendáři 29. a 30. dubna.
„Každý kulatý stůl bude mít
vlastní online místnost. Ta
bude přístupná prostřednictvím odkazu, který zájemcům
zašle garant daného tématu.
Jednotlivci, ale i zástupci neziskových organizací nebo
například místních akčních
skupin se mohou přihlásit
u koordinátorky projektu
Zdravý Kraj Vysočina a místní
Agenda 21, v rámci kterého
fórum pořádáme,“ informovala náměstkyně hejtmana pro

regionální rozvoj Hana Hajnová (Piráti).
První den, od 8:00 do 16:30
hodin, se bude diskutovat
a nakonec si zástupci u každého stolu prostřednictvím SMS
zprávy a obdrženého PIN kódu
odhlasují dvě nejvýznamnější
témata. Druhý den, od 9:00 do
11:40 hodin, se dva výsledné
náměty každého stolu představí všem účastníkům fóra
a opět on-line hlasováním se
stvrdí deset nejdůležitějších
témat pro Vysočinu. Po celý
květen pak o nich bude hlasovat široká veřejnost.
Kontaktní osoba: Veronika
Šoukalová (telefonní čísla: 564
602 586, 724 650 276, e-mail:
soukalova.v@kr-vysocina.cz).
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RECEPT

Jak bezpečně nakupovat na internetu
Nakupování na internetu je
i vzhledem k aktuální situaci
stále častější. Tento způsob nakupování má bezesporu své výhody, nemusíte nikam chodit,
máte větší výběr zboží a často
i lepší ceny. Nakupování online má ale i svá rizika, na která
bychom neměli zapomínat.
Na internetu můžete narazit na podvodné e-shopy,
které se na první pohled tváří jako seriózní. Podezřelé by
vám měly být výrazně nižší
ceny než v jiných obchodech
nebo požadavek na platbu
pouze předem.
Vhodné je také vyhledat
si e-shop na některém ze
serverů, které se zabývají jejich recenzemi a hodnocením
(Heureka, Asociace pro elektronickou komerci). Seriózní
e-shopy také jasně uvádí veškeré zákonné údaje, jako je název, IČO, bankovní spojení. Na
webu najdete telefonní číslo
i adresu, kde je možné si zboží
osobně převzít.

Online konference nastínila
posun ve vzdělávání žáků v IT

Zapečená rebarbora
Jednou ze sezónních potravin v dubnu je rebarbora. Má svou typickou chuť a ne každý ji ve svém
jídelníčku snese, výborně se však hodí do koláčů
a buchet, navíc obsahuje vitamíny skupiny B, je
zdrojem hořčíku, fosforu, železa, jódu, draslíku
a manganu a dobře na sebe váže tuk, takže je účinná v boji s nadváhou. Naopak by se jí kvůli obsahu
kyseliny šťavelové měli vyhnout lidé s revmatismem, nebo s problémy s ledvinami. Vždy zpracováváme jen řapíky, nikdy ne listy.

Suroviny na čtyři porce:



Pokud v e-shopu nakupujete poprvé, je lepší využít platbu zboží na dobírku. Nejpohodlnějším způsobem platby je
platba kartou. Vždy si zkontrolujte, zda stránka, na které
zadáváte údaje, má na začátku
své webové adresy „https“, což
znamená, že je přenos informací šifrovaný. Dalšími možnostmi platby jsou internetové
peněženky nebo on-line platba. Ať už si vyberete jakoukoliv

FOTO: SHUTTERSTOCK

z platebních metod, vždy buďte obezřetní.
A pokud se při nakupování
online něco pokazí a prodejce
to není ochoten řešit, obraťte
se na policii.
Více informací o problematice bezpečných nákupů a plateb online naleznete na webu
www.KPBI.cz, kde jsou k tomuto tématu e-learningové
lekce a videa.


LUCIE ČASAROVÁ

◾ 300 gramů rebarbory
◾ 200 gramů zavařených meruněk
◾ jedna lžíce citronové šťávy
◾ 50 gramů hořké čokolády
na drobenku:
◾ 100 gramů ovesných vloček
◾ 60 gramů másla
◾ 30 gramů moučkového cukru
◾ jedno vejce



FOTO: MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Nejprve rebarboru očistíme a nakrájíme na kousky, meruňky necháme okapat a také nakrájíme na
kousky. Rebarboru promícháme s meruňkami, citronovou šťávou, na kousky nalámanou čokoládou
a 100 ml nálevu z meruněk. Poté směs rozdělíme do zapékacích misek. Z ovesných vloček, cukru, másla a vejce vypracujeme drobenku, kterou posypeme povrch náplně v miskách. Ty položíme na plech
a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C zhruba 30 minut. Po upečení necháme mírně vychladnout
a podáváme. Dobrou chuť!
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PLETIVO

Uzávěrka příštího čísla:
13. května 2021

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Odběr po celých rolích 50 m.

pridejte se ke Kubovi

průměr drátu/počet

cena

1,6/2/11

18,98 Kč

125 cm

1,6/2/13

21,40 Kč

150 cm

1,6/2/14

21,86 Kč

160 cm

1,6/2/15

22,98 Kč

160 cm

1,6/2/20

26,98 Kč

Dále nabízím veškerá pletiva z pozinkovaného
a poplastovaného drátu + příslušenství ke stavbě plotu:
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky,
okrasné, sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.

PODPOŘTE PACIENTY
S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

tel.: 737 007 875

Jihlava - Havlíčkův Brod - Plzeň

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:

Havel MOUKA

Štěpánka HADRAVOVÁ

605 167 046
hadravova@regvyd.cz

Uzávěrka příštího čísla je 13. května 2021 a distribuce plánovaná od 24. května 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

RV2100137/23

RV2100139/56

RV2100139/56

602 557 777
mouka@regvyd.cz

RV2100699/01

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659
www.prodej-pletiva.cz

RV2100747/01

Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava po Vysočině zdarma.
RV2100167/14

Kuba posílá za každý svůj bod nadaci
1000 USD. Fanděte mu s námi a přispějte
formou DMS 30, 60 nebo 90 Kč.
DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90
www.nadacejakubavoracka.cz

Výška
100 cm
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CO NAKOUPÍŠ, TO VYHRAJEŠ!
DŘEVĚNÉ

BRIKETYOD

4,80
Kč / kg

DŘEVĚNÉ

FOTOGRAFIE JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ.

PELETY OD

4,86
Kč / kg

AKCE PLATÍ OD 1.4.2021 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

DOBRONÍN

+420

LOMNIČKA (Tišnov)

+420

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

+420

ŽDÍREC nad Doubravou

+420

605 151 173

prodejna.dobronin@biomac.cz

608 827 301

prodejna.tisnov@biomac.cz

773 110 045

RV2100012/04

HLEDÁME:
PRACOVNÍK DO VÝROBY SE ZAMĚŘENÍM
NA SEŘIZOVÁNÍ LISŮ A ÚDRŽBU FOREM
(třísměnný provoz – víkendy volné)

TECHNOLOG VÝROBY DO LISOVNY
TERMOSETICKÝCH PLASTŮ

SLEVA 50 %
na obruby i skla
(slevy LZE sčítat)

www.vetrnymlyntrebic.cz

Více informaci na webových stránkách
www.rodos.cz, záložka KARIÉRA

www.rodos.cz

Projekt "Větrný mlýn v Třebíči, obnova
památky za účelem zpřístupnění veřejnosti"
byl realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu České republiky
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

RV2100498/01

Hradská 1681, HUMPOLEC, tel.: 608 800 910
Školní 60, PELHŘIMOV, tel.: 778 465 552
Novosady 2254/58, VELKÉ MEZIŘÍČÍ, tel.: 775 898 592

(ranní směna)

RV2100724/03

PO CELÝ KVĚTEN I BEZ NÁKUPU
S HESLEM: „Oranžík měří“

Společnost RODOS kovo s.r.o.,
lisovna termosetických plastů,
se sídlem ve VELKÉM MEZIŘÍČÍ,

RV2100551/01

MĚŘENÍ
ZRAKU
ZDARMA

RV2100014/04

775 875 046

prodejna.zdirec@biomac.cz

RV2100475/02

prodejna.velkemezirici@biomac.cz

Jedinečná
pracovní příležitost!
Obsluha CNC
Nyní i bez
technického vzdělání!

Baví Vás technika?
Chcete se dále vzdělávat a rozvíjet?
Staňte se obsluhou CNC strojů v BOSCHi v Jihlavě.
• zajistíme Vám zaškolení zkušeným kolegou
• pokud nejste vyučeni v technickém oboru, poskytneme Vám
odborné školení
• dostanete smlouvu přímo u společnosti BOSCH
Neváhejte se přihlásit! Pošlete nám Váš životopis, pokud máte alespoň
výuční list a zkušenost s technikou nebo zájem o ni.

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

Uzávěrka příštího čísla je 13. května 2021 a distribuce plánovaná od 24. května 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

RV2100143/29

Mzda až 37 000 Kč hrubého v závislosti na směnovém modelu
a navíc náborový příspěvek 30 000 Kč.

RV2100559/01
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Krajští hasiči pomohli rozvézt
antigenní testy pro školy

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa:

ředitelky/ředitele Domova pro seniory
Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním
programu
• znalost principů řízení příspěvkové organizace
• znalost problematiky financování sociálních služeb
• znalost ekonomiky a financování sociálních zařízení, zejména příspěvkových
organizací, znalost právních předpisů v oblasti sociálních služeb
• organizační a řídící schopnosti
• komunikační a vyjednávací dovednosti, schopnost navázat a udržovat
intenzivní spolupráci s organizacemi a institucemi působícími na úseku
sociálních věcí
• vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích
• uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících
programů (MS Office)

výhodou:

• zkušenosti v řízení v sociální oblasti

nabízíme:

• platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
• možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
• pracovní poměr na dobu určitou po dobu výkonu veřejné funkce
• nástup možný nejdříve po jmenování Radou Kraje Vysočina (předpokládaný
termín červenec 2021)

◾ Krajští hasiči opět pomáhali. Poskytli techniku i své ruce, aby v prvním dubnovém týdnu zajistili část potřebných rozvozů antigenních
testů do škol a školských zařízení po Vysočině. Do terénu 7. dubna vyjelo šest plně naložených dodávek s 206 250 kusy testů na onemocnění Covid-19.

Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Lhůta pro
podání přihlášek končí dne 7. 5. 2021 v 12:00 hodin. Obálku je třeba zřetelně
označit slovy: „Domov pro seniory Velké Meziříčí – výběrové řízení ředitelka/ředitel –
neotvírat“. Plné znění personální inzerce je dostupné na webu www.kr-vysocina.cz, sekce
volná místa.

◾ Vysočina získala antigenní testy dvou různých značek pro všech 456 škol
a školských zařízení v regionu ze skladu Správy státních hmotných rezerv.
Jak informoval radní pro oblast školství Jan Břížďala (na fotce vpravo),
rozdělily se mezi jednotlivé organizace, včetně dětských domovů, kde je
od 12. dubna používají při povinném testování zaměstnanců a žáků.
FOTO: 2X ARCHIV KRAJE VYSOČINA


Dobrovolníci z celé Vysočiny se pustili do sběru odpadků

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 silniční dopravy
odboru dopravy a silničního hospodářství
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší
odborné vzdělání
• znalost zákona č. 111/1994 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 361/2000
Sb., zákona č. 129/2000 Sb.,
• logické a analytické schopnosti
• 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 přestupkové řízení ve věcech bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství
a souvisejících správních řízeních
• zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností v silniční dopravě
• zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při správním
rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel
• zkouška odborné způsobilosti dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb.,
• zkušenosti z oblasti veřejné správy

video na
novinykrajevysocina.cz

◾ Do letošního 12. ročníku jarní úklidové akce Čistá Vysočina se přihlásilo třináct tisíc lidí. Mezi nimi i hejtman Kraje Vysočina Vítězslav
Schrek a náměstkyně hejtmana Hana Hajnová, kteří s ostatními členy
rady uklidili frekventovaný úsek silnice mezi Jihlavou a Přísekou.
FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA


◾ Pod hlavičkou spolku Petrkov Sobě se za deštivého sobotního počasí
už po desáté vydal na lov odpadků i Michal Topolovský spolu s mladými
dobrovolníky. Vždy soutěží o nejlepší úlovek. Tentokrát našli hodinky, dvacet krabiček cigaret i vysloužilý reproduktor. Po namáhavé práci je čekala
FOTO: JAROSLAV LOSKOT
svačina – palačinky od Lidušky, jedné z maminek. 

Krajský úřad v modrém

Obchvat nese stopu dehtu

◾ Kraj Vysočina se opět připojil ke kampani Česko svítí modře, která
má podpořit lidi s autismem. Okna krajského úřadu v Jihlavě se rozzářila modře první dubnový pátek. K akci se, oblečení v modré, připojili
i zaměstnanci krajských příspěvkových organizací, jako například Domov Jeřabina Pelhřimov, Domov Kamélie Křižanov a Domov ve Zboží.

◾ Nový obchvat Lukavce na silnici II/ 128 na Pelhřimovsku zaměstnává archeology. Ti se věnují nálezům specifické technické keramiky se
zbytky dehtu, který byl v této lokalitě vyráběn ve 2. polovině 13. století. Podle náměstka hejtmana Miroslava Houšky (na fotce vpravo) nemají práce archeologů zásadní vliv na průběh stavby, která má být hoFOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA
tová v polovině příštího roku.

nabízíme:
•
•
•
•
•
•

pracovní poměr na dobu neurčitou
předpokládané zahájení pracovního poměru od 1. června 2021
plný pracovní úvazek, 10. platovou třídu
trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
pozici vhodnou i pro absolventy

Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Plné znění personální inzerce je dostupné na webu www.kr-vysocina.cz, sekce volná místa

úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti
Kraje Vysočina v oblasti dopravního plánování
a realizace veřejných zakázek odboru dopravy
a silničního hospodářství
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním
programu
• základní orientaci v problematice zajišťování dopravní obslužnosti kraje
• základní orientaci v problematice veřejných zakázek v oblasti veřejné
dopravy
• základní přehled v oblasti veřejné správy, znalost zákona č. 129/2000 Sb.
• schopnost zpracovávat odborné analýzy v oblasti dopravní obslužnosti
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost a spolehlivost, dobrou
znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové
vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:
• znalost zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 250/2000 Sb.,

nabízíme:

• pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou/rodičovskou
dovolenou
• předpokládané zahájení pracovního poměru od 1. července 2021
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných
složek platu
• pozici vhodnou i pro osoby s pohybovým zdravotním postižením
• pozici vhodnou i pro absolventy

Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Přihlášku na dvě výše zmíněné pozice v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji
vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 6. 5. 2021 do 12:00 hodin. Plné znění personální
inzerce je dostupné na webu www.kr-vysocina.cz, sekce volná místa. Přihlášku podejte
prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na
adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.



FOTO: ARCHIV KRAJE VYSOČINA

Školní stravování si díky pomoci Sníh ani mráz dobrovolníky Čisté
mohou dovolit i rodiny v nouzi
Vysočiny neodradil
Pátým rokem se mohou
děti ze sociálně slabých rodin
na Vysočině stravovat ve škole díky potravinové pomoci.
Za tuto dobu si mohlo školní
stravování dovolit už více než
2 200 dětí ve věku od tří do
patnácti let. V letošním roce
míří pomoc zatím 468 dětem.
Na příští školní rok přidělilo
ministerstvo práce a sociálních
věcí Kraji Vysočina dotaci ve
výši 3,1 milionu korun. „Jednotlivé zapojené školy opět
vytipují žáky z rodin v hmotné

nouzi, kterým zaplatíme stravné na celý školní rok,“ informoval radní pro oblast sociálních
věcí Jan Tourek (KDU-ČSL)
a dodal, že předběžně se jedná
o 517 dětí. Vzhledem k pandemické krizi lze očekávat, že
podporu bude potřebovat více
rodin než v minulých letech.
Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina je z 85 %
hrazený z Fondu pomoci nejchudším osobám a 15 % pokrývá dotace ze státního rozpočtu.
EVA FRUHWIRTOVÁ


Letos se organizátoři akce
Čistá Vysočina potýkali s několika překážkami. Kromě hygienických opatření čelili v půlce dubna, kdy úklid odstartoval, sněhu
a velmi nízkým teplotám. Ani to
však tisíce dobrovolníků neodradilo a vydaly se odlehčit přírodě o desítky tun odpadků. Úklid
Vysočiny po loňské pauze, kdy
byla akce kvůli pandemii zrušena, probíhal v termínu od 12. do
25. dubna. Oficiálně se účastnilo
téměř 13 tisíc dobrovolníků, což
bylo vzhledem ke stále částečně

uzavřeným školám a omezené
činnosti nejrůznějších firem
a spolků velmi uspokojivé číslo. „Zapojit se mohli nejen loni
registrovaní účastníci, ale také
noví dobrovolníci. Začátkem
dubna si vyzvedli pytle na odpadky i ochranné pomůcky,“
uvedla náměstkyně hejtmana
pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová (Piráti). Čistá
Vysočina je realizována v rámci
projektu Zdravý Kraj Vysočina
a MA21.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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