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ÚVODNÍ SLOVO

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

Školství po COVIDu

Uplynulé dva školní roky 
velmi změnily vzdělávání žáků 
a studentů ve školách. Celá si-
tuace má zajisté svá pozitiva, na 
která je třeba navázat a posílit 
je, a zároveň i stinné stránky. Ty 
je zapotřebí identifikovat a na-
vrhnout konkrétní řešení. 

Distanční výuka umožnila 
rodičům více nahlédnout do 
průběhu vzdělávání. Současně 
se urychlily diskuze o obsahu, 
rozsahu a formách vzdělávání. 
Ukázalo se, jak je důležité na-
učit žáky především s informa-
cemi pracovat, kriticky je hod-
notit a nechat prostor pro jejich 
vlastní aktivitu. V distanční 
výuce více vynikla zbytnost 
prostého předčítání informací 
(frontální výuka) a nutnost role 
učitele při koordinaci vzdělává-
ní žáků. Bez výrazného omeze-
ní probíhal i rozvoj a projekto-
vá činnost nadaných žáků.

Musíme si však uvědomit, 
jak náročné bylo vzdělává-
ní především mladších žáků. 
U nich byla nutná výpomoc i ze 
strany jejich rodičů či prarodi-
čů. Zcela omezen byl po dlou-
hou dobu osobní kontakt žáků 
ve třídách. Jako Kraj Vysočina 
budeme chtít pomoci řešení 
tohoto deficitu a během podzi-
mu 2021 podpoříme vzdělávací 
pobyty pro žáky 1. stupňů ZŠ. 
Nutno uvést, že zůstala i řada 
žáků zcela bez přístupu ke 
vzdělávání, což bude nejobtíž-
něji nahraditelné. 

Pro nadcházející školní rok 
si budeme snad všichni přát, 
aby vzdělávání ve školách bylo 
již omezováno co nejméně 
a abychom do něj vstupovali 
poučeni a posíleni ze školství 
v době covidové.

Účastníci Mladé univerzity 
zavítali na Vysočinu

Kotlíkové dotace

◾ Cílem prázdninového kempu je podpořit spolupráci obou regionů, prohlubovat vzájemné kontakty a zvýšit zájem o dění na obou stranách 
hranice.  FOTO: EVA NEUWIRTHOVÁ
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Nový urgentní příjem  
v Pelhřimově

Na padesát dětí zaplni-
lo v prvním srpnovém 
týdnu krajský úřad 
v Jihlavě. Konala se 
totiž Mladá univerzita 
Waldviertel-Vysoči-
na, česko-rakouský 
kemp pro děti z Česka 
a Rakouska ve věku 
od 11 do 14 let plný 
workshopů, přednášek, 
zábavy a poznání. 

Už v září plánuje Kraj Vyso-
čina vyhlásit dodatečnou výzvu 
kotlíkových dotací, v rámci níž 
rozdělí ještě 24 miliónů korun, 
které by měly vystačit na vý-
měnu minimálně 220 starých 
nevyhovujících kotlů. Další 
zájemci si tak budou moci vy-
měnit starý kotel na tuhá pa-
liva za tepelné čerpadlo, kotel 
na biomasu s ručním či auto-
matickým přikládáním nebo 
za plynový kondenzační kotel. 
Peníze na další výměny kotlů 
získal Kraj Vysočina od Minis-
terstva životního prostředí nad 
rámec původně přidělených 
peněz. Podmínky pro poskyto-
vání dotací, které budou známé 
v září, by se neměly v zásadních 
rysech lišit od současných pod-
mínek v rámci 3. kola kotlíko-
vých dotací. O čem však ještě 
nyní v polovině srpna není 
rozhodnuto, je způsob podání 
žádosti. S ohledem na nízkou 
alokaci je pravděpodobné, že 
příjem žádostí bude probíhat 
pouze elektronicky. Na přípra-
vu žádosti budou mít žadatelé 
dostatek času, protože příjem 
žádostí bude pravděpodobně 
zahájen až v průběhu letoš-
ního října. Pro více informací 
prosím sledujte krajské tisko-
viny nebo internetové stránky  
www.kr-vysocina.cz.

Pokračování kotlíkových do-
tací se plánuje i v následujících 
letech, výrazně se však změní 
podmínky. Kraje by podle po-
kynů Ministerstva životního 
prostředí měly v budoucnu 
rozdělovat peníze na výměnu 
nevyhovujících kotlů na pevná 
paliva pouze nízkopříjmovým 
domácnostem. Ostatní žadatelé 
budou moci získat dotaci pro-
střednictvím programu Nová 
zelená úsporám, který admi-
nistruje Státní fond životního 
prostředí.

� PŘEVZATO�Z WWW.KR-VYSOCINA.CZ

Na chodbách úřadu byla 
slyšet němčina, čeština, ale 
i angličtina. A hlavně smích. 
Základnu měly děti v rakous-
kém městečku Raabs an der 
Thaya, na jeden den vyrazily 

do Jihlavy, kde pro ně připravil 
organizační tým Kraje Vysoči-
na bohatý program. O „komu-
nikaci bez hranic“ se postaral 
tým tlumočníků, který dětem 
pomohl se základy němčiny. 
„Ve spolupráci s partnerským 
regionem Dolní Rakousko se 
snažíme touto cestou oživit 
popularitu němčiny a využít 
k tomu například letní kemp, 
jako je Mladá univerzita,“ říká 
hejtman Kraje Vysočina Vítěz-
slav Schrek (ODS+STO). 

Přednášky a workshopy 
v Raabsu i v Jihlavě

Do univerzitního kampu-
su v Raabsu přijeli za mla-
dými studenty renomovaní 

odborníci, kteří se s nimi ba-
vili například o obnovitelných 
zdrojích energie, o designu, 
bezpečnosti na internetu 
i o hledání pokladů, kdy si vy-
světlovali, jak funguje magne-
tické pole, a poznali, jak se cítí 
člověk ve vakuu. Na jeden den 
každoročně zavítají děti na Vy-
sočinu. „Snažíme se o to, aby 
rakouští účastníci poznávali 
zajímavá místa v našem kraji, 
a naším cílem také je, aby in-
terakce mezi účastníky z čes-
ké a rakouské strany byla 
naprosto přirozená a přeshra-
niční dopad byl co největší,“ 
říká za organizátory Zbyněk 
Čech z Krajského úřadu Kraje 
Vysočina. 

Mladí studenti si vyrobili 
krasohled a navštívili zoo

Výrobu nového oblečení ze 
starého si děti vyzkoušely vy-
robit na workshopu na Střed-
ní uměleckoprůmyslové škole 
v Heleníně. V optické dílně 
plné zrcadel a čoček si vytvoři-
ly vlastní krasohled, pohyblivé 
optické klamy, a zjistily, jak oči 
dokážou ošálit mozek. Další 
workshop jim nabídl trénování 
paměti a soustředění. Navští-
vily i jihlavské zoo. „Ráda se 
dozvídám nové věci, program 
byl skvěle připravený,“ podě-
lila se o důvody své už čtvrté 
účasti na Mladé univerzitě Na-
tálie Krejčíková. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

www.vysocina.eu

Telč       Jihlava Žďár nad Sázavou
Velké Meziříčí       Třebíč       Dalešice
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Podpora prodejen potravin na venkově pokračuje
Kraj Vysočina požádá Minis-

terstvo průmyslu a obchodu ČR 
o tři miliony korun z programu 
Obchůdek 2021+ pro provozo-
vatele prodejen s potravinami 
a smíšeným zbožím v obcích 
od 501 do 1 000 obyvatel, resp. 
do 3 000 obyvatel, kdy 
obchod musí být 
umístěn v místní 
části obce. „Kraj 
tak bude moci 
podpořit fun-
gující prodej-
ny ve větších 
obcích částkou 
20 až 50 tisíc 
korun za podob-
ných podmínek, jako 
byly již podpořeny v obcích 
do 500 obyvatel prostřednic-
tvím programu Fondu Vyso-
činy Venkovské služby 2021. 
V rámci tohoto programu už 

bylo rozděleno téměř 7 milionů 
korun,“ informovala náměst-
kyně hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast regionálního rozvoje 
Hana Hajnová (Piráti). 

Dotaci v rámci nového pro-
gramu může provozovatel ob-

chodu použít například 
na mzdy, nájem, vy-

tápění, osvětlení, 
internet nebo na 
náklady spoje-
né s akcepta-
cí platebních 
karet. Dotace 

provozovatelům 
naopak nemůže 

pomoci s nákupem 
dopravních prostřed-

ků, vybavení prodejny nebo 
s opravami objektu.

Kraj Vysočina provedl ak-
tuální průzkum v obcích nad 
500 obyvatel, kdy bylo zjištěno, 

že podmínky programu vy-
hlášeného ministerstvem 
splňuje celkem 83 prodejen. 
Podmínky pro poskytnutí do-
tace zveřejní Kraj Vysočina na  
www.fondvysociny.cz . 
Sběr žádostí bude probíhat od 
22. do 29. října 2021. „Maxi-
mální využití této dotace je pro 
nás velice důležité. Pro admi-
nistraci žádostí byl vyčleněn 
tým proškolených pracovníků, 
kteří budou poskytovat sou-
činnost a poradenství. Udělá-
me maximum pro rozdělení 
celé alokace,“ uvedla Hana 
Hajnová. 

Jak to funguje
Program, ze kterého je Vyso-

čina připravena čerpat tři milio-
ny pro malé obchody v obcích do 
1 000 obyvatel, funguje v pra-
xi tak, že ministerstvo vyhlásí 

výzvu, kraje si podle ní požádají 
o podporu, ministerstvo kraj-
skou žádost vyhodnotí, a po-
kud bude vše v pořádku, vydá 
rozhodnutí o poskytnutí dota-
ce. Zájemci o dotaci se budou 
obracet na kraj, který v případě 
Vysočiny třímilionovou pomoc 
nejprve předfinancuje ze svého 
vlastního rozpočtu a o proplace-
ní dotace v dalším roce požádá 
příslušné ministerstvo. Pokud 
se sečtou vlastní krajské peníze 
z Fondu Vysočiny směřované 
už na jaře na podporu malých 
prodejen v obcích do 500 oby-
vatel a novinka ministerstva, 
pak budou letos malé prodejny 
v regionu podpořeny celkem 
částkou až 10 milionů korun. Je 
to historicky nejvyšší podpora 
pro občanskou vybavenost na 
venkově.

� JITKA�SVATOŠOVÁ

Dotaci 

může získat 

83 prodejen, 

žádosti od 22. do 

29. října
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Brambor bude  
letos méně
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Školy se letos opravují za více než 336 milionů
Nová svářečská škola pro 

SŠPTA Jihlava, rekonstrukce 
sušky Školního statku Humpo-
lec nebo oprava Pedagogicko-
-psychologické poradny v areálu 
Nemocnice Třebíč. To jsou pří-
klady letošních investic do škol-
ních zařízení.

„Oproti loňskému roku jsme 
zvýšili rozpočet o třicet milio-
nů, takže všechny zakázky vy-
jdou přes 336 milionů korun,“ 
sdělil radní Kraje Vysočina pro 
oblast majetku Karel Janoušek  
(ODS+STO). Nejvíc oprav pro-
bíhá v období velkých prázdnin, 
ale jsou projekty, které se dají 
plánovat i do školního roku.

Od půdy až po střechu
Ve škole v Třešti například 

opravovali kotelnu a domov 
mládeže. Gymnázium v Ledči 
nad Sázavou bude mít novou 
střechu a na obchodní a hote-
lové škole v Brodě se mohou 

těšit na gastrostudio. Nová okna 
vyměnili a fasádu opravovali 
v Moravských Budějovicích na 
gymnáziu a SOŠ i na Střední 
škole řemesel a služeb. 

Nejvíce se mění elektroinsta-
lace. Třeba na VOŠ a SPŠ Žďár 
nad Sázavou, na SPŠ Pelhřimov 
nebo na Gymnáziu a Obchod-
ní akademii v Pelhřimově, kde 
opraví i hydroizolaci sklepa. 

Vysočinské talenty vynikají  
ve vědě i ve sportu

Třináct žáků ze základních 
a středních škol se může pyšnit 
titulem Talent Vysočiny nebo 
Cena hejtmana Kraje Vysočina 
2021. Šikovní studenti obdrželi 
ocenění koncem června v Domě 
Kultury ve Žďáře nad Sázavou.

Ředitelé vysočinských škol 
navrhli celkem 140 žáků a stu-
dentů, kteří obstáli v různých 
vědomostních, uměleckých 
a sportovních soutěžích. Od-
borná komise pak nomino-
vala na cenu Talent Vysočiny 
64 žáků z pěti oborů. Z tohoto 
počtu bylo devět žáků oceně-
no formou desetiměsíčního 
stipendia a 55 žáků formou 
jednorázového stipendia 

Ocenění Stavba Vysočiny 
vyhlásí porota v září

Celkem osmnáct architek-
tonicky zajímavých staveb 
usiluje o titul Stavba Vysočiny. 
Kraj Vysočina jako investor má 
v anketě hned čtyři nominace 
– Krajskou knihovnu 
Vysočiny v Havlíč-
kově Brodě, nové 
expozice Hradu 
Roštejn a z do-
pravních sta-
veb obchvaty 
Velkého Be-
ranova a No-
vého Veselí. Do 
veřejné ankety se 
mohla na přelomu 
července a srpna zapojit 
veřejnost, kdy lidé svému fa-
voritovi mohli poslat hlas for-
mou SMS. Novostavby nebo 
zdařilé rekonstrukce, které 
byly zkolaudovány nebo uve-
deny do provozu v loňském 
roce, bude v těchto dnech po-
suzovat odborná porota. Body 
bude udělovat za architekto-
nické vyznění díla nebo odezvu 
veřejnosti, originalitu stavby 
i za její celkové provedení. 

„Architektonické stavby 
slouží nejen svému účelu, 
za kterým byly postaveny, 
ale také mění podobu kraji-
ny a místa, kde žijeme. Pro-
to považuji za důležité dobré 
projektanty, stavební firmy 

v hodnotě dvou nebo čtyř tisíc 
korun. Celkový rozpočet pro 
ně čítal 235 tisíc korun.

„Letos jsme se rozhodli na-
výšit jednorázové stipendium 
pro talenty na dvojnásobek 
a desetiměsíční o polovinu. 
Kromě toho se chceme více za-
měřit na systémovou podporu 
talentované mládeže napříč 
různými obory,“ vysvětlil radní 
pro oblast školství Jan Břížďa-
la (Piráti). 

Cenu hejtmana s odměnou 
10 tisíc korun dostali letos 
čtyři studenti, kteří vynikají 
v technických, přírodních vě-
dách a sportu. 

� PAVLA�PETRŮ

Porota i veřejnost 

hodnotí  

18 objektů

◾ Nadaní studenti obdrželi ocenění ve Žďáře nad Sázavou.  FOTO:�KV

Řidiči budou jezdit po 
16 opravených mostech

Celkem 120 milionů ko-
run budou stát letošní opra-
vy a rekonstrukce mostů na 
celé Vysočině. Krajské sprá-
vě a údržbě silnic významně 
pomůže i červnové navýšení 
dotace ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury o dal-
ších 67 milionů. 

Ačkoliv se opravy mostů 
významně dotýkají obyvatel 
Vysočiny, kteří musí dočasně 
volit jinou cestu, výsledkem 
je daleko lepší stav na silni-
cích II. a III. třídy. „Před devíti 
lety bylo v perfektním stavu 
150 mostů. Na konci loňského 
roku to bylo 265. Počet mostů 
v nejhorším stavu se snížil ze 

40 na 22,“ upřesnil náměstek 
hejtmana pro oblast ekonomi-
ky a dopravy Miroslav Houška 
(KDU-ČSL).

K letošním opravám šest-
nácti mostů patří i stavební 
údržba dalších třiceti a při-
pravují se navazující projek-
ty pro zhruba stovku dalších. 
Aktuálně se pracuje nebo se 
do konce roku začne praco-
vat například v Dolní Krupé, 
v Jiříkově, Horní Vsi, Břežské, 
Šlapanově, Rynárci nebo Víru. 
V roce 2022 musí řidiči počítat 
s rozsáhlou opravou mostu ve 
Světlé nad Sázavou a v Jihlavě 
v ulici Smrčenská. 

� PAVLA�PETRŮ

i investory podpořit a před-
stavit je jako inspiraci,“ sdělil 
hejtman Kraje Vysočina Vítěz-
slav Schrek (ODS+STO), kte-
rý převzal záštitu nad soutěží 

Stavba Vysočiny. 
Slavnostní vyhlá-
šení se uskuteční 

v pondělí 6. září 
v Humpolci. 
Na pódiu se 
představí i ví-
tězové soutě-
že Učeň roku 

a pořadatelé 
předají cenu za 

Studentský projekt. 
Žáci středních staveb-

ních škol měli tentokrát za 
úkol vytvořit Multifunkční 
dům v Humpolci, který by na-
bídl jak několik bytových jed-
notek, tak i prostory pro služby 
občanské vybavenosti a zahra-
du, kterou by mohla využívat 
mimo jiné dětská skupina.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Most ve Vyskytné nad Jihlavou budou opravovat až do konce září. 
 FOTO:�KSÚSV

Jak se stát pěstounem a dát dětem nový domov? 
V souvislosti s legislativ-

ními změnami týkajícími se 
rušení kojeneckých ústavů 
se do popředí dostává téma 
pěstounství. Náhradní rodi-
nu však potřebují i děti starší, 
děti se zdravotním postiže-
ním, děti menšinového etnika 
či sourozenecké skupiny. 

Pěstounem se může stát 
buď jednotlivec, nebo manžel-
ská dvojice. Zájemce podává 
žádost o zařazení do evidence 
na příslušném obecním úřadě 
obce s rozšířenou působností, 
který zajišťuje prvotní doka-
zování (ověřování vhodných 
bytových podmínek, zdravot-
ního stavu žadatele a jeho bez-
úhonnosti). Výhodou je rodi-
čovská zkušenost s vlastním či 
s osvojeným dítětem. Dále je 
spisová dokumentace postou-
pena krajskému úřadu, který 
zajišťuje odborné posouze-
ní žadatelů a jejich přípravu 
na přijetí dítěte do rodiny. 
Celý proces, který může trvat 

několik měsíců, je ukončen 
rozhodnutím krajského úřa-
du o tom, že žadatel se zařa-
zuje či nezařazuje do evidence 
žadatelů. 

Zprostředkování 
pěstounské péče 
zajišťuje krajský úřad

Krajský úřad vede nejen 
evidenci žadatelů o pěstoun-
skou péči, ale i evidenci dětí, 
jimž je třeba zprostředkovat 
náhradní rodinnou péči (pěs-
tounskou péči či osvojení). 
Široká databáze zájemců je 
zárukou, že pro konkrétní dítě 
budou vybráni nejvhodnější 
budoucí pěstouni s ohledem 
na jeho životní historii, před-
poklady, temperament apod. 
Konečné rozhodnutí o svěře-
ní dítěte do pěstounské péče 
vydává soud. Pěstouni musejí 
vykazovat vysokou míru to-
lerance k odlišnostem v cho-
vání svěřeného dítěte i jeho 
rodičů, kteří mají právo na 

kontakt s dítětem (je-li v jeho 
zájmu). Pěstouni pobírají za 
výkon pěstounské péče odmě-
nu a dále příspěvek na výži-
vu dítěte. Mohou se kdykoliv 
obrátit se žádostí o pomoc 
na doprovodnou organizaci, 

kterou si vyberou a která jim 
pomáhá řešit problémy sou-
visející s pěstounskou péčí. 
Ta končí zletilostí dítěte, fi-
nanční podpora však rodině 
zůstává, pobývá-li dítě i po 
zletilosti v pěstounské rodině 

a připravuje se na budoucí 
povolání. 

Pracovníci krajského úřa-
du jsou přesvědčeni o tom, 
že máme v kraji mnoho man-
želských párů či jednotlivých 
osob, které by dokázaly vytvo-
řit citově vřelé rodinné pro-
středí, zajistit spokojené dět-
ství a připravit do života děti, 
které nemají to štěstí a nemo-
hou vyrůstat ve své vlastní 
rodině. 

Více informací: Krajský úřad 
Kraje Vysočina, Mgr. Simona Špi-
narová, tel., 564 602 823, email:  
spinarova.s@kr-vysocina.cz

„Aplikace inovativních po-
stupů v rámci sociální ochrany 
a prevence v Kraji Vysočina, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15
_007/0015546", financováno 
z OPZ a ze státního rozpočtu.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Harmonogram školního roku 2021/2022Harmonogram školního roku 2021/2022
začátek školního roku 2021/2022  středa 1. září 2021 
podzimní prázdniny  středa 27. října a pátek 29. října 2021 
vánoční prázdniny  čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022 
začátek výuky v novém roce  pondělí 3. ledna 2022
pololetní prázdniny  pátek 4. února 2022
jarní prázdniny  pondělí 14. února – neděle 20. února 2022
velikonoční prázdniny  čtvrtek 14. dubna 2022
konec vyučování ve 2. pololetí 
školního roku 2021/2022  čtvrtek 30. června 2022
letní prázdniny pátek 1. července – středa 31. srpna 2022

Na stavby, které usilují 
v letošním ročníku o titul, se 

můžete podívat na webu  
www.stavbavysociny.cz.

◾ Mít mámu a tátu, babičku a dědu. Co víc si přát. Manželé Suší vždy chtěli velkou rodinu a tu také mají.   
� FOTO:�MILAN�ŠUSTR

V Domově mládeže SPŠ Třebíč 
zrekonstruují vnitřky a 63 po-
kojů ve všech devíti podlažích. 
Oprava čeká i přístavbu nedale-
kého třebíčského gymnázia. Nej-
dražší stavbou bude nová tělo-
cvična ve Žďáře nad Sázavou pro 
Vyšší odbornou školu, Střední 
průmyslovou školu i veřejnost. 
Její cena bude sto milionů. 

� PAVLA�PETRŮ

◾ Na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod vybudují 
gastrostudio.  FOTO:�JAROSLAV�LOSKOT



Nový urgent v Pelhřimově 
a ambulance v Jihlavě
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Komfort pro pacienty, mo-
derní vybavení, lepší zázemí 
pro personál a jedno centrál-
ní kontaktní místo pro Zdra-
votnickou záchrannou službu 
Kraje Vysočina poskytne od 
1. září zmodernizovaný Urgent-
ní příjem Nemocnice Pelhři-
mov. „Specializované pracoviště 
s nepřetržitým provozem má 
nově zázemí pro čtyři kom-
pletně monitorovaná lůžka 
v expektační místnosti a dále 
bude možnost využít lůžka 

v infuzní terapii či v crash ro-
omu,“ přibližuje náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast zdravotnictví Vladimír 
Novotný (ČSSD). V případě 
velkého počtu pacientů budou 
schopni uložit, monitorovat 
a mít pod dozorem najednou 
sedm pacientů, což je oproti 
současnému stavu obrovská 
změna a velký pokrok v ur-
gentní medicíně pelhřimovské 
nemocnice. Investorem stav-
by je Kraj Vysočina. „Stavební 

náklady na rekonstrukci 
a rozšíření urgentního příjmu 
vycházejí bez DPH na šestnáct 
milionů korun. Náklady na 
zdravotnickou techniku jsou 
vyčísleny včetně DPH přibliž-
ně na čtrnáct milionů korun,“ 
vypočítává Vladimír Novotný. 

Urodynamická 
ambulance v Jihlavě je 
jediná na Vysočině

Nová urodynamická am-
bulance v jihlavské nemocnici 

Kraj usiluje o výstavbu hospice, 
rozhodnutí je na ministerstvu

Vysočina by mohla mít do 
několika let první kamenný 
hospic. Na cestě jsou však pře-
kážky, které nyní Kraj Vysočina 
řeší. Do dotačního programu 
Výstavba kamenných hospiců 
se za aktuálních podmínek ne-
může kraj přihlásit. Proto se 
hejtman Kraje Vysočina Vítěz-
slav Schrek (ODS+STO) obrátil 
na Ministerstvo zdravotnictví 
s žádostí o změnu podmínek 
a prodloužení termínu, do kte-
rého lze podávat žádosti. „Po-
kud by na náš požadavek minis-
terstvo přistoupilo, potřebovali 
bychom ještě rok navíc na veš-
kerou přípravu. Odhaduji, že 

bychom to mohli zvládnout 
do konce roku 2023,“ nastínil 
náměstek hejtmana Kraje Vy-
sočina pro oblast zdravotnictví 
Vladimír Novotný (ČSSD) a do-
dal, že kraj je rozhodnut pro 
výstavbu kamenného hospice 
a nyní hledá způsob, jak dojít 
k cíli. Během čekání na vyjádře-
ní ministerských úředníků kraj 
jedná se spolkem Mezi stromy, 
který by hospic v Havlíčkově 
Brodě provozoval. Nyní projek-
tanti aktualizují dokumentaci 
a také cenu, za kterou by kraj 
mohl první kamenný hospic na 
Vysočině postavit. 

 EVA FRUHWIRTOVÁ

Do procesu výběru jaderného 
úložiště zasáhne i kraj

Krajské samosprávy se bu-
dou účastnit procesu výběru 
lokality pro ukládání použitého 
jaderného paliva a radioaktiv-
ních odpadů. A to díky aktivitě 
Kraje Vysočina při aktualizaci 
Politiky územního rozvoje ČR, 
kterou v půli července schváli-
la vláda a v platnost vejde na 
konci prázdnin. 

Palčivé téma se citelně do-
týká dvou míst na Vysočině. 
Čertova Hrádku pod Čeřínkem 
u Jihlavy a Horky na Budišov-
sku u Třebíče. Obě patří mezi 
čtyři z celé republiky, která by 
se mohla stát finálním nebo 
záložním místem.

„Ani v jedné z těch-
to lokalit místní obyvatelé 

úložiště nechtějí. Z mnoha dů-
vodů. Když jsem nastupovala 
do uvolněné funkce v krajské 
radě, dohodla jsem se proto 
s kolegy, že chceme být obcím 
v těchto lokalitách partnerem. 
Při jednání, výměně informací 
a dalším postupu,“ vysvětlila 
náměstkyně hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast regionál-
ního rozvoje Hana Hajnová 
(Piráti).

Dalším krokem bude spo-
lečný apel na to, aby byl výběr 
lokality proveden se zohledně-
ním oprávněných zájmů obcí 
a krajů a také s vypořádáním 
veškerých rizik souvisejících 
s umístěním. 

� PAVLA�PETRŮ

pomůže vyřešit funkční po-
ruchy dolních cest močových 
u dětí a dospělých. Odborníci 
pomohou tam, kde základní 
urologická vyšetření nedoká-
zala najít příčinu problémů. 
Nová ambulance je určená ze-
jména pro pacienty s únikem 
moči nebo naopak pro ty, kte-
ří mají problémy s vyprázdně-
ním v případě neurologických 
onemocnění, včetně úrazů 
míchy.

 EVA FRUHWIRTOVÁ

◾ Od 1. září otevře pelhřimovská nemocnice nový urgentní příjem s provozem 24 hodin denně.  FOTO:�ALEXANDRA�KNAPOVÁ

Ukončení provozu očkovacích center

S ohledem na klesající zájem o očkování dojde koncem léta k úpravě sítě 
velkých očkovacích center v Kraji Vysočina. 

Předpoklad fungování očkovacích center na Vysočině
▪  OČC Jihlava, Hruškové Dvory provozované Nemocnicí Jihlava – provoz  

 se předpokládá v případě zájmu o očkování až do konce letošního roku.
▪  OČC Nemocnice Havlíčkův Brod, očkovací centrum umístěné v areálu  

 nemocnice – počítá se s provozem očkovacího centra ve stávajících  
 prostorách bez časového omezení.

▪  OČC Žďár nad Sázavou, Bouchalky provozované Nemocnicí Nové  
 Město na Moravě – pracoviště ukončí svou činnost 31. 8. 2021.

▪  OČC Nemocnice Nové Město na Moravě zachová kapacitu očkovací  
 ambulance v areálu nemocnice bez časového omezení. Bude sem  
 převedeno očkování ze Žďáru nad Sázavou.

▪  OČC Pelhřimov, KD Máj provozované Nemocnicí Pelhřimov ukončilo 
  svou činnost 20. 8. 2021. Očkování bylo už v průběhu prázdnin přesouváno  
 do objektu pohotovosti v areálu Nemocnice Pelhřimov.

▪  OČC Třebíč, KD Fórum provozované Nemocnicí Třebíč ukončí svou  
 činnost 31. 8. 2021. Očkovat bude určená ambulance v areálu  
 Nemocnice Třebíč.

Následná minimální celková denní kapacita velkých očkovacích center bude za-
chována na 1 000 osob. Podílet by se na ní měla případně i očkovací místa provozo-
vaná soukromými osobami.

Očkovací místa provozovaná soukromými osobami:
▪  Očkovací místo Přibyslav – z důvodu nízké poptávky ukončena nabídka  

 termínů v červenci. Provoz po doočkování druhých dávek ukončen. 
▪  Očkovací místo Chotěboř – předpoklad ukončení provozu ve stávajících  

 prostorách do konce prázdnin. Pokud bude ze strany veřejnosti  
 o očkování dále zájem, budou hledánynáhradní prostory. Prozatím platí:  
 po doočkování druhých dávek bude provoz ukončen.

▪  Očkovací místo Telč – plánuje provoz zachovat.
▪  Očkovací místo Třešť – plánuje provoz zachovat.
▪  Očkovací místo Velké Meziříčí – provoz v době prázdnin postupně  

 utlumován, následně ukončen. Registrovaní klienti, kteří si vybrali toto  
 očkovací centrum, mohou svou registraci zrušit a vybrat si nové místo nebo 
 mohou po zrušení registrace kdykoli využít možnost neregistrovaného  
 očkování.

▪  Očkovací místo Nemocnice Počátky – plánuje provoz zachovat. 

Do očkování na Vysočině se také zapojilo 187 ordinací praktických lékařů. Do uzá-
věrky novin, tedy do 16. 8., bylo na Vysočině podáno více než 511 780 dávek vakcín, 
270 908 osob mělo minimálně první dávku. Vysočina stále patří v očkování k nejvý-
konnějším krajům.

Více informací o očkování v regionu na ockovanivysocina.cz.

UPOZORNĚNÍ: Tyto informace jsou platné k 18. 8. 2021.

Zajímavosti ze statistik
▪  první dávkou bylo do poloviny srpna 2021 naočkováno 125 728 mužů 

a 136 432 žen (zhruba u dvou desítek osob – cizinců – není možné prostřednictvím 
centrálních registrů z dostupných dat pohlaví identifikovat).

▪  mezi nejproočkovanější sídla v regionu patří malá obec Lesní Jakubov 
v okrese Třebíč se 100% naočkovanými obyvateli. Mezi obcemi do 2 000 obyvatel 
je na tom nejlépe Libice nad Doubravou se 74 % naočkovaných a mezi městy vede 
s 73,9% proočkovaností město Pacov.

▪  do poloviny srpna bylo na Vysočině podáno asi 1 500 dávek očkování nere-
gistrovaným zájemcům. Očkování bez registrace je ve speciálních termínech nabíze-
no Očkovacím centrem Jihlava – Hruškové Dvory, Očkovacím centrem Nemocnice 
Nové Město na Moravě a Očkovacím centrem Telč.

Mobilní očkování v Kraji Vysočina
V druhé polovině srpna nabídl Kraj Vysočina zkušebně služby mobilního očkování 

bez registrace. „Mobilní očkovací tým neziskové organizace Podané ruce, který s Kra-
jem Vysočina spolupracoval už v minulosti při očkování imobilních občanů, postupně 
očkoval v Bystřici nad Pernštejnem, Moravských Budějovicích a Jaroměřicích nad 
Rokytnou, Náměšti nad Oslavou a Velké Bíteši. Lokality jsme vybrali po konzultaci 
s krajským koordinátorem s přihlédnutím k současné proočkovanosti a vzdálenosti 
měst od velkých očkovacích center. Zájem veřejnosti následně začátkem září vyhod-
notíme a zvážíme, zda mobilní tým využijeme případně i v dalších lokalitách,“ uvedl 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS+STO).

Nabídkou očkování bez registrace a mobilního očkování chce vedení Kraje Vyso-
čina oslovit prozatím nerozhodnuté občany a zároveň usnadnit přístup k získání vak-
cíny. „Mobilním očkováním jsme chtěli vyjít vstříc občanům, kteří nechtějí za vakcínou 
cestovat. S nerozhodnutými občany, kteří ještě váhají, mají možnost v klidu probrat 
všechny nezodpovězené otázky s přítomnými zdravotníky,“ uvedl náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

� JITKA�SVATOŠOVÁ

video na  
novinykrajevysocina.cz
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Stavební zákon – je to řešení??
Jiří Běhounek (ČSSD)
poslanec PČR  
a zastupitel Kraje Vysočina

P o s l a n e c k á 
sněmovna přehla-
sovala jednomy-
slné veto Senátu 
Parlamentu Čes-
ké republiky ve 

věci nového stavebního zákona. 
Nikdo nezpochybnil od začátku 
legislativního procesu potřebu 
stavební řízení zrychlit, zpřehled-
nit, zkrátit a elektronizovat. Zá-
sadní rozpor byl v cestě, jak toho 

dosáhnout. Bohužel MMR a mi-
nistryně Dostálová přes mno-
ho schůzek, seminářů, jednání 
a komplexní pozměňovací návrh 
trvaly na svém. A to bez ohledu, 
že by se dopady stavebního záko-
na chtěly zabývat. Zákon je přijat 
a s ním tzv. změnový zákon, ale 
desítky otázek zůstávají. Je jasné, 
že zákon nevyřeší delimitaci pra-
covníků, jejich umístění, pracov-
ní podmínky, vybavení, software 
atd. Kdo tedy bude muset tyto zá-
ležitosti vyřešit??? Ministerstvo 
nebo paní ministryně? Omyl, bu-
dou to opět obce, města a kraje, 

které se budou muset s realizací 
vypořádat. Že to nebude příno-
sem pro stavební řízení, je jasné. 
Vše v duchu proč hledat jednodu-
ché a fungující cesty, když může-
me opět vytvořit státní kulhající 
a kašlající „moloch“ centrálního 
stavebního úřadu. Mám jen jed-
no přání, i když jsem byl proti 
znění tohoto zákona a můj postoj 
se nezměnil, aby stavební řízení 
nezkolabovalo a běželo dál. A to 
bude jen a jen na těch, kteří to 
dosud a nebo v budoucnu budou 
řešit. Protože jinak chudáci všich-
ni stavebníci, a tedy i stát!

ReACT – peníze v nedohlednu
Jiří Běhounek (ČSSD)
poslanec PČR  
a zastupitel Kraje Vysočina

Je to stále do-
kola, úředníci mi-
nisterstev, přede-
vším Ministerstva 
pro místní rozvoj, 
jsou nepoučitelní. 

Po likvidaci Regionálních rad, 
které hodnotily projekty v mi-
nulém programovacím období 
2007–2013, jsme se přesunu-
li do oblasti IROP 2014–2021.
Komentovat jednotlivosti ne-
míním, ale zastavím se pouze 

u některých výzev, kde se opakují 
stále stejné nepochopitelné po-
stupy. Nebo možná pochopitelné, 
budeme-li za tím hledat všechno 
jiné, než pokud možno spraved-
livé dělení peněz. Přestože kraje 
řešily a odmítly způsoby rozdě-
lování financí, např. na silnice II. 
a III. třídy přes „klikací“ aplika-
ci, kde rozhodovala rychlost IT 
reakce, MMR stejnou metodu 
použilo i při přihlašování projek-
tů z výzev pro zdravotnictví. Je 
smutnou skutečností, že dosud 
není známo, jak vlastně postup 
probíhal a zda IT automaty ně-
kterých zájemců neměly výhodu. 

Je nesporné, že tímto způsobem 
nelze mluvit o „spravedlivém 
pokrytí“ potřeby zdravotnictví 
v celé ČR. Přestože většina pro-
jektů ze všech částí zdravotnic-
kého spektra je kvalitní (jedná se 
o špičkové přístrojové vybavení 
stěžejních oborů), tak to vypadá, 
že se na některé důležité zdravot-
nické oblasti zase nedostane ani 
koruna. To je smutná skutečnost, 
která mě vede k myšlenkám, 
k čemu vlastně Ministerstvo pro 
místní rozvoj máme. Místo zkrat-
ky MMR by byla lepší ZMR – zá-
brana místnímu rozvoji. Ta by 
byla pravdivější a výstižnější. 

Dobrá volba 
Radek Černý (ODS+STO)
zastupitel Kraje Vysočina

Nemáme ko-
lektivní paměť. 
Nežijí pamětníci 
smrtících epidemií 
nebo kruté dětské 
úmrtnosti na in-

fekční choroby. Díky očkování. 
Dnes máme fungující vakcíny 
proti čínskému viru, ale také 
doktora Googla a sociální sítě 
jako výletiště všech, i bezohled-
ných populistů a leningradských 
trollů. Proto nemáme kolektivní 
imunitu proočkováním. Svoboda 
jednotlivce by měla končit tam, 
kde začíná omezovat svobodu 

druhých. Historicky se v přípa-
dě vážného ohrožení společnos-
ti, státu jako celku, omezovala 
některá individuální práva, ba 
nahrazovala povinnostmi. Jako 
ve válce. Ale tu už si – bohudík 
– taky skoro nikdo nepamatuje. 
Loňský srpen odmítal dotační 
premiér jakékoli nepopulární 
opatření. Ten z gruntu dobrý člo-
věk chtěl před krajskými volbami 
projednávat zahrádkářský zákon 
místo covidu. Poté, co se během 
dvou dní v říjnu naplnily voleb-
ní urny, začaly se několik měsí-
ců rekordně plnit i urnové háje. 
Best in covid! Letos v srpnu už 
očkujeme, ale chybí svěží osvě-
ta, srozumitelná argumentace 

a motivace, hlavně pozitivní, jak 
přimět občany k očkování. Ni-
kdo by neměl být pronásledován 
s injekcí v ruce. Ovšem to, že má 
kdokoli právo volby se nenaočko-
vat znamená přijmout i zodpo-
vědnost a důsledky, např. si platit 
dokola testy pro zaměstnavatele 
a kulturní akce. Právo není ná-
rok. V celkových souvislostech je 
očkování proti covidu jediná šan-
ce a jasná volba.

PS: Už asi jenom jedna výmě-
na ministra zdravotnictví a ot-
rávená Bečva, zaplatíme kolekci 
v EU odmítnutých dotací Agro-
fertu a pak máme právo další vol-
by, taky s důsledky. ... a uveď nás, 
Pane, v pokušení dobré volby.

Proč bychom měli podporovat VŠPJ?
Martin Kukla (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

Na Vysočině 
působí jediná ve-
řejná vysoká ško-
la – Vysoká škola 
polytechnická Jih-
lava (dále „VŠPJ“). 

Chci zdůraznit, že pro kraj je její 
rozvoj zásadní. Zajišťuje totiž 
širší nabídku studia na Vysoči-
ně, zamezuje odlivu mladých lidí 
z regionu, podporuje inovační 
potenciál našeho kraje a v pra-
xi upevňuje spolupráci školy, 
resp. studentů a firem v regionu. 
Navíc obstarává tolik potřebné 

(a často chybějící) pracovníky, 
ať už v oblasti zdravotní nebo 
sociální, či v technických obo-
rech. Moc mě těší, že u VŠPJ 
je za poslední roky vidět velký 
posun, především z pohledu 
vzájemných vazeb aplikované-
ho výzkumu na firmy. Pořizují 
se speciální technologie, napří-
klad k analýze materiálových 
poruch, videoanalýze pohybu 
nebo k audiologickým měře-
ním, laboratoře získávají certi-
fikace (například akreditovaná 
laboratoř experimentálních 
měření), a dokonce se aktuálně 
podařilo získat akreditaci v ma-
gisterském studijním programu 

v technických oborech. O důleži-
tosti rozvoje VŠPJ není pochyb, 
a proto by měl kraj rozvojové 
aktivity školy podporovat a na 
její podporu myslet i do bu-
doucna. Vysokoškolákům totiž 
chybí koleje, kde by mohli by-
dlet, budou potřeba finance na 
posílení techniky pro výuku i na 
personální kapacity. Funkční by 
byly také nové obory, jako na-
příklad aplikované zemědělství, 
které by uvítali zemědělci naše-
ho zemědělského kraje, stejně 
jako propojení praxe a výuky na 
škole. Pro úspěšnou budoucnost 
potřebujeme kvalitní pracovníky 
a ty nám může VŠPJ zajistit.

V cestovním ruchu musí kraj, města 
i podnikatelé táhnout za jeden provaz

Pavel Pacal (Starostové  
pro Vysočinu)
zastupitel Kraje Vysočina

Letošní turis-
tická sezona ještě 
zdaleka nekončí. 
Na její zhodnocení 
si budeme muset 
ještě počkat. Co se 

však ukazuje nyní ještě výrazněji 
než kdy předtím, je to, že cestovní 
ruch výrazně ovlivňuje podnika-
telské prostředí. Vzájemná pro-
pojenost je evidentní. Podnikatelé 
v cestovním ruchu potřebují dobře 
fungující infrastrukturu, jako jsou 
například turistická informační 
centra, cyklotrasy, památky atd. 

Kraj a města zase potřebují kva-
litní služby, ať už v oblasti ubyto-
vání, nebo pohostinství. V Třebíči 
jsme se vydali cestou spolupráce 
a vytvořili jsme platformu, kde se 
město, městské kulturní středisko 
a také destinační kancelář setkáva-
jí s podnikateli v cestovním ruchu. 
Vzájemně se informujeme a hledá-
me řešení, která vedou ke společ-
nému cíli. Těší mě, že má úspěch 
náš nápad Za větrník na větrník. 
Když si turista dá v jedné z třebíč-
ských cukráren a kaváren zákusek 
větrník, získá zdarma vstup na 
nově otevřený větrný mlýn (větr-
ník). Ubytovatelům jsme poskytli 
pro jejich hosty volné vstupen-
ky do památek UNESCO v ceně 

odvedeného ubytovacího poplatku 
z minulých let. Jsem přesvědčený, 
že cestovní ruch má na Vysočině 
velký potenciál. Samo se ale nic 
neudělá. Je zapotřebí udělat hod-
ně práce. A už nyní se pouštíme 
do příprav další turistické sezóny. 
V neposlední řadě jsou důležité fi-
nance. Stát plánuje cestovní ruch 
podporovat skrze destinační kan-
celáře. Ty máme na Vysočině dvě 
– Koruna Vysočiny a Třebíčsko-
-moravská Vysočina. A také máme 
krajskou příspěvkovou organizaci 
Vysočina Tourism, která má ces-
tovní ruch na starost. V čele musí 
stát silné vedení a já doufám, že se 
podaří vybrat nového schopného 
ředitele nebo ředitelku. 

Předáme rodinné stříbro příštím generacím? 
Marie Dudíková (KDU-ČSL)
zastupitelka Kraje Vysočina

Žatecký chmel, 
Olomoucké tva-
růžky, Třeboňský 
kapr, Štramberské 
uši či Pardubický 
perník – města 

se svými atributy, kterými pro-
slula nejen u nás, ale i ve světě. 
Třebíč se stala městem betlémů 
a "Třebíčský papírový betlém" se 
stal opravdovým pojmem. Ještě 
v roce 1939 zde žilo přes 300 bet-
lémářů – samouků, kteří byli ne-
jen majiteli, ale i tvůrci betlémů. 
Nejstarší betlémářská tvorba zde 

sahá až do konce 18. století. Za-
kladatelem se stal Pavel Papírník, 
který si z Itálie za napoleonských 
válek tajně dovezl dvě figurky 
malované na papíře a podlepené 
lepenkou. Ty pak byly podnětem 
ke vzniku prvního malovaného 
betlému, který Papírník vytvořil 
spolu s Václavem Hartmannem. 
Betlém vznikl r. 1820 a s mnoha 
dalšími se stal součástí stálé ex-
pozice Muzea Vysočiny Třebíč. 
Opravdovým lákadlem, zejména 
dětí, pak byl Činčerův pohyblivý 
betlém.

Znáte to – cestujeme po svě-
tě a navštěvujeme nejrůzněj-
ší památky, ale doma to příliš 

neznáme. Proto jsem se ráda na-
bídla jako doprovod k návštěvě 
třebíčského muzea. Z rozsáhlé 
expozice betlémů však zbyly pou-
ze dvě vitríny! Dozvěděla jsem se, 
že muzeum musí inovovat (stálá 
expozice byla r. 2013 zrušena), 
pohyblivý betlém se porouchal 
a je v depozitáři. 

Uvítala jsem proto ubezpe-
čení pana ředitele muzea, že se 
s umístěním pohyblivého betlé-
mu do expozic znovu počítá. Byla 
by opravdu nesmírná škoda, kdy-
bychom toto „rodinné stříbro“ 
Třebíče, na které jsme oprávněně 
hrdí, nedokázali zachovat příštím 
generacím.

Internet v Telči
Miloš Vystrčil (ODS+STO)
Předseda Senátu PČR a zastupitel Kraje 
Vysočina

Věřím, že mnozí 
na Vysočině vědí, 
že k vysočinskému 
létu již 39 let patří 
festival „Prázdniny 
v Telči“. Málo se 

ale ví, že na konci devadesátých 
let se snaha festival zpřístupnit 
a propagovat i s pomocí Internetu 
stala pro počítačové nadšence zá-
kladním impulsem ke vzniku akce 
s názvem „Internet v Telči“.

Na letošním zahájení 22. roční-
ku akce „Internet v Telči“ mě po-
žádal vedoucí odboru informatiky 

Krajského úřadu Kraje Vysočina 
Petr Pavlinec o vzpomínku.

Ne všechno si pamatuji přesně. 
Vím však zcela jistě, že organizátor 
„Prázdnin v Telči“ Milan Medvěd 
Kolář byl od začátku velkým příz- 
nivcem a propagátorem zpřístup-
nění festivalových vystoupení 
uživatelům Internetu a že jsme 
společně již v roce 2000 (byl jsem 
tehdy ještě v Telči starostou) za-
jišťovali, aby pro návštěvníky Tel-
če byl zajištěn přístup k prvním 
počítačům připojeným na Inter-
net. Vyčlenili jsme pro to míst-
nost v tehdejší učňovské škole. 
Velmi rychle začal akci od roku 
2001 podporovat i Kraj Vysoči-
na, včetně velkého fandy rozvoje 

informatiky a Internetu, tehdejší-
ho hejtmana Františka Dohnala. 

Právě Kraj Vysočina přišel 
s impulsem využít přirozené při-
tažlivosti „Prázdnin v Telči“ k pra-
videlnému setkávání a výměně 
zkušeností informatiků z měst 
a obcí a soukromé sféry. Tak 
vzniklo setkání s názvem „Inter-
net v Telči“, které se letos v Telči 
konalo již po dvaadvacáté.

K tomu jenom na závěr dodá-
vám, že není lepší odměny, než 
když po více než dvaceti letech vi-
díte spokojené lidi na tradiční akci, 
jejíž začátky osobně pamatujete. 
I proto ode mne velké poděko-
vání všem organizátorům a příz- 
nivcům „Internetu v Telči“.

Havlíčka připomínají i novináři
Jiří Wiche (Piráti)
zastupitel Kraje Vysočina

Letos slavíme 
hned tři výročí 
spjatá s Karlem 
Havlíčkem Bo-
rovským (KHB) 
– 200 let od jeho 

narozeni, 170 let od deporta-
ce do Brixenu a 165 let od jeho 
úmrtí. Rodák z Borové, jehož ro-
dina se přestěhovala do Němec-
kého Brodu, se stal výraznou 
osobností národních buditelů, 
zakladatelem české žurnalistiky, 
básníkem a politikem. Havlíček 
poukázal na imperiální ambice 

Ruska, stejně jako na utopii 
a nereálnost idejí komunismu. 
Zakladatel Národních novin, 
prvního česky psaného deníku, 
byl za své politické názory tres-
tán vídeňskou vládou. Ani kon-
fiskace, prohlídky a sledování jej 
nedonutily přestat psát proti mo-
narchii. Byl deportován do Brixe-
nu a po čtyřech letech propuštěn 
poté, co se zavázal nepokračovat 
ve svých veřejných aktivitách. 
Měl zakázáno opouštět Německý 
Brod a navštěvovat Prahu, kde 
žila po smrti jeho ženy jejich dce-
ra Zdeňka. Ve 34 letech Havlíček 
umírá na tuberkulózu. Přes-
tože zemřel mladý, jeho odkaz 

přetrval až do dneška. V novodo-
bé historii na něj navázalo zalo-
žení „Havlíčkovy mládeže“ v roce 
1988, tedy neoficiálního sdruže-
ní, které sehrálo výraznou roli 
v protirežimních akcích na Vy-
sočině. Na odkaz KHB již 17. ro-
kem navazuje Letní žurnalistická 
škola KHB v Havlíčkově Brodě, 
vzdělávající budoucí novináře. 
V rámci oslav 200 let Havlíčka 
probíhají kulturní a vzpomín-
kové akce v Havlíčkově Brodě, 
Havlíčkově Borové nebo na zám-
ku Maleč. Program najdete na 
200lethavlicka.cz.

Těším se na viděnou na Ha-
vlíčkových oslavách.

Pošta pro občany?
Josef Zahradníček (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina

Česká pošta 
oznámila rušení 
řady „neefektiv-
ních“ poboček. 
Změny se mají 
týkat i hlavního 

města Kraje Vysočina Jihlavy. Zde 
má dojít ke zrušení dvou filiálek 
a zřízení nové pobočky v nově vy-
budovaném a nedávno otevřeném 
obchodním centru na okraji měs-
ta směrem na Pelhřimov. Pracovi-
ště má být supermoderní, ve zcela 
novém designu, s rezervačním 

systémem prostřednictvím inter-
netu…. Neinformovaný člověk by 
si asi řekl, „ti Jihlaváci se mají“?! 
Jenže jedna z rušených poboček 
je na Březinkách – šestnáctiti-
sícovém sídlišti (pro představu, 
velkém jako Jičín nebo tři Telče). 
Co na tom, že na sídlišti žijí pře-
devším starší lidé nebo mladé 
rodiny s dětmi. I přes plánované 
bezplatné dojíždění městskou 
dopravou to bude pro ně výlet na 
půl dne. Pokud nemají vlastní do-
pravní prostředek. Intervaly linky 
se připravují na dvě a půl hodiny. 
Čekání na rozlehlém parkoviš-
ti si lze zpříjemnit jen využitím 

další nabídky obchodů. Je to ne-
znalost nebo záměr? Zákazníci 
jsou přece potřeba. Půlhodinka, 
kterou původně zabralo vyzved-
nutí balíčku na místní poště, se 
tak značně protáhne. To ale asi 
nikoho nezajímá. Vedení pošty 
změnu zdůvodňuje ekonomický-
mi faktory. No nevím. Zaniknou 
dvě fungující a jistě prosperující 
pracoviště. Rád bych také viděl 
výsledky nějakého objektivního 
průzkumu spokojenosti veřejnos-
ti s provozem Pošty Partner nebo 
s doručováním zásilek dvakrát či 
třikrát týdně občanům v menších 
obcích. 

Bílá místa na krajské mapě
Radek Zlesák (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina

Pokud se za-
hledíte na mapu 
našeho kraje, která 
znázorňuje toky 
krajských finan-
cí, naleznete na 

ní mnoho bílých míst. Vysočina 
je pestrý a různorodý kraj, kte-
rý nemá přirozené velké spádové 
centrum, tak jak to má například 

Jihomoravský kraj. Z tohoto důvo-
du je velmi důležité, aby z krajských 
peněz měly profit všechny oblasti 
Vysočiny. Každá krajská koruna 
dokáže principem nabalování sně-
hové koule přinést danému městu 
nebo obci další koruny navíc. Tuto 
mapu by měli mít na zřeteli před-
stavitelé všech 704 měst a obcí, 
které tvoří Vysočinu. Obzvláště 
v době, kdy Kraj Vysočina zvažuje 
několika set milionovou podporu 
nové jihlavské arény. Paradoxem je, 

že Jihlava je nejbohatším městem 
na Vysočině, do kterého v minu-
losti směřovalo a směřuje nejvíce 
krajských financí. Aby se nadále 
nerozevíraly nůžky mezi prefero-
vanými a upozaďovanými regiony, 
je třeba mít v Kraji Vysočina jasně 
stanovený plán, který analogicky 
řekne, jak budou férově podporo-
vány jednotlivé regiony. A to nejen 
jednotlivá města a obce, ale i sporty, 
kulturní akce a volnočasové aktivity 
dětí a mládeže. 
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Tajenku křížovky zasílejte do 16. 9. 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: Z. Liška, Nové Město na Moravě, J. Jaroš, Žďár nad Sázavou, R. Palátová, Čikov 
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parla-
mentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících 
s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

KŘÍŽOVKA O CENY

Veřejností opomíjená kulturní památka (znění v tajence) se řadí mezi nejstarší šlechtické hrady v Čechách a je jediným dochovaným hradem střední-
ho Posázaví. Složitý komplex hradu se vypíná na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou, kde vévodí krajině i městu, nad kterým ční. V posledních 
letech se ale stále častěji dostává do objektivu filmařů pro svoje pohádkové vzezření. Vznikl zde třeba historický film Bídníci s Gérardem Depardieu 
a Johnem Malkovichem a také české pohádky Čertí brko nebo nejvýdělečnější český film Anděl páně 2. 

Troubový králík
RECEPT

Někdy se člověku nechce stát celé dopoledne v kuchyni a při-
pravovat čtyřchodové bohaté menu pro celou rodinu. Vynikající 
i zdravý oběd se dá připravit v jednom hrnci, který se dá do trou-
by a pak se rovnou servíruje na prostřeném stole. 

Suroviny
◾ Celý nebo porcovaný králík ◾ 3 velké cibule ◾ 5 stroužků čes-
neku ◾ 3 papriky ◾ Cherry rajčátka ◾ Ředkvičky ◾ 1 l vývaru
◾ Solamyl ◾ Sladká a pálivá paprika ◾ Rozmarýn ◾ Sůl

Nejprve si předehřejeme troubu na 250 °C. Maso vložíme do 
připraveného pekáče, cibuli nakrájíme najemno a česnek nase-
káme. Posypeme solamylem a kořením, kdo má rád pálivější, 
může použít indické chilli. Hrnec zalijeme vývarem nebo ve vodě 
rozdrobeným masoxem a navrch nakrájíme papriku, rajčátka 
a ředkvičky a položíme rozmarýn. Přikryjeme a vložíme do trou-
by na dvě hodiny. Během pečení se nesmí v žádném případě zve-
dat poklička nebo směsí míchat. Podávat lze s chlebem.

 PAVLA�PETRŮ

Nový život starým knihám

außergewöhnliche Burgen und Schlösser  
in der Europaregion Donau-Moldau
výjimečných hradů a zámků  
v Evropském regionu Dunaj-Vltava
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Bayern-Österreich-Tschechische Republik

Bavorsko-Rakousko-Česká Republika

Die schönsten Tagestouren

nejhezčích jednodenních výletů

Mit dem Fahrrad durch die Europaregion Donau-Moldau

Na kole po Evropském regionu Dunaj-Vltava

28

Bayern-Österreich-Tschechische Republik

Bavorsko-Rakousko-Česká Republika

schönste Rundwanderungen

nejhezčích okružních výletů pro pěší

Wanderausflüge durch die Europaregion Donau-Moldau

Výlety pro pěší po Evropském regionu  

Dunaj-Vltava

28

Bayern-Österreich-Tschechische Republik

Bavorsko-Rakousko-Česká Republika

28 traditionelle Rezepte

28 tradičních receptů

Kochen mit der Europaregion Donau-Moldau

Vaříme s Evropským regionem Dunaj-Vltava

Weitere EDM-Publikationen:
Další publikace ERDV:

Mit dem Fahrrad durch die Europaregion Donau-Moldau 
„Die 28 schönsten Tagestouren“ 
Na kole po Evropském regionu Dunaj-Vltava  
„28 nejhezčích jednodenních výletů“ 

Wanderausflüge durch die Europaregion Donau-Moldau 
„Die 28 schönsten Rundwanderungen“ 
Výlety pro pěší po Evropském regionu Dunaj-Vltava  
„28 nejhezčích okružních výletů pro pěší“ 

Kochen mit der Europaregion Donau-Moldau 
 „28 traditionelle Rezepte“
Vaříme s Evropským regionem Dunaj-Vltava  
„28 tradičních receptů“

Bayern-Österreich-Tschechische Republik
Bavorsko-Rakousko-Česká Republika

Gefördert durch: / Financováno:

Cílem aktivity Nový život 
starým knihám je záchrana 
vyhozených knih a časopisů 
z modrých kontejnerů na pa-
pír a jejich bezplatné opětovné 
použití dalšími čtenáři. Větší 
či menší poličky na autobu-
sových i vlakových nádražích, 
v parcích, upravené nepou-
žívané telefonní budky nebo 
skříňky vyrobené z vyřazených 
školních lavic studenty tech-
nických středních škol tvoří 
síť tzv. knihobudek. Jen třídicí 
linkou na Hruškových Dvo-
rech v Jihlavě ročně projde na 
7 500 tun papíru. Knihy ve vel-
mi dobrém stavu tady začali od 

roku 2018 sbírat a ukládat do 
vyčleněného uzavíratelného 

Tištěný průvodce spojil evropské památky
Turisté, kteří chtějí procesto-

vat Bavorsko, Rakousko a Čes-
ko, mohou sáhnout po letošním 
cestovním průvodci. V něm se 
prezentuje 28 vybraných hradů, 
zámků a zřícenin z jednotlivých 
regionů. 

Průvodce vydal Evropský 
region Dunaj-Vltava a Vysočina 
v něm má hned čtyři zástupce. 

kontejneru a následně jimi do-
plňovat síť jihlavských kniho-
budek, ale i nabídku knižních 
titulů v domovech seniorů. Do 
aktivity se zapojily po celé Vy-
sočině i další subjekty s klad-
ným vztahem k životnímu 
prostředí. Zkraťte si čekání 
a využijte pestrou nabídku 
knižních titulů, případně ak-
tivně doplňte knihobudky 
v okolí svými přečtenými kni-
hami, zapomenutými v domá-
cích knihovnách, a dejte nový 
život starým knihám.

 EVA NAVRÁTILOVÁ

Zařadili tam zámek Jaroměřice 
nad Rokytnou a Telč, hrad Roš-
tejn a zříceninu hradu Lipnice 
nad Sázavou. 

„Informace o všech památ-
kách, které spojuje dlouhá 
společná historie, je možné 
pohodlně načíst do chytrého 
telefonu pomocí QR kódu,“ při-
blížila náměstkyně hejtmana 

Kraje Vysočina pro oblast regi-
onálního rozvoje Hana Hajnová 
(Piráti).

Zájemci také mohou až do 
20. října soutěžit s průvodcem 
o poukázky na nákup sportovní-
ho vybavení a oblečení. Stačí na-
hrát na webové stránky nejhezčí 
fotografie vydaných památek.

� PAVLA�PETRŮ

◾ Knihobudku najdete i v areálu nemocnice v Jihlavě.  2X FOTO: EVA NAVRÁTILOVÁ

◾ Něco hezkého si mohou přečíst i návštěvníci jihlavské zoo. 
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Soukromá střední škola  
pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12  Obrataň

Dálkové studium v oborech:

4 leté dálkové studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
✓ Sociální činnost
✓ Ekonomika a podnikání

2 leté nástavbové studium:

✓ Podnikání (stačí mít výuční list)

2 leté zkrácené studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výuka probíhá 1 víkend do měsíce

Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

› studium pro asistenta pedagoga
› studium pedagogiky volného času
›  studium pedagogiky 

- učitel odborných předmětů 
- učitel praktického vyučování 
- učitel odborného výcviku 
- učitel uměleckých odborných předmětů 
- učitel jazykových škol

Webové stránky:
www.sspobratan.cz
E-mail: sekretariat@sspobratan.cz 702 076 909, 724 268 963 

RV
21

00
14

2/
01

RV
21

01
00

2/
57

Štěpánka HADRAVOVÁ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

hadravova@regvyd.cz
605 167 046

Havel MOUKA

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

mouka@regvyd.cz
602 557 777

Uzávěrka příštího čísla je 16. září 2021 a distribuce plánovaná od 27. září 2021. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Štěpánka Hadravová, hadravova@regvyd.cz, 605 167 046, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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Nabídka práce  
pro invalidní důchodce

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

Nabízíme: 
Hlavní pracovní poměr.  

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

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

a pochůzková činnost.

Podmínka: 
Čistý rejstřík trestů, invalidní důchod

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

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

 Kontaktní osoba:
Součková Hana   

tel.: 607 093 730, e-mail: prace@avesplus.cz

Uzávěrka  
příštího čísla:  

16. září  
2021
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Uzávěrka příštího čísla je 16. září 2021 a distribuce plánovaná od 27. září 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

Kolo� x v Jihlavě: Bleskový servis kola, 
Sobi 20 i zabláceného horáka
Věděli jste, že v době korona-
viru se cykloprovoz v Evropě 
až zdvojnásobil? S tím souvisí 
i obrovský nárůst poptávky po 
servisech. A dlouhé čekačky. 
Není výjimkou, že bez kola 
musíte být i měsíc. Situaci se 
rozhodl zlepšit projekt Kolo� x, 
který najdete v Jihlavě, v areá-
lu úřadu práce. „Většinu oprav 
stíháme do 48 hodin, s tlumiči 
do pěti dnů. Kola neprodává-
me, ale jen opravujeme,“ říká 
zakladatel servisu Pavel Čábe-
lický, někdejší reprezentační 
mechanik a závodník.  

Ve většině servisů se dlouho čeká, čím si to vysvětlujete?
„V Česku jsou skoro 3 miliony cyklistů. Za poslední rok došlo k dalšímu nárůstu, lidi začali víc 
jezdit, vytahují kola z půd a garáží. Jsem přesvědčený, že cyklista by se měl opravami zabý-
vat co nejméně. A užít si jízdu. Vždyť kolo je nejen dopravní prostředek, ale i zábava. Nejsme 
prodejna kol – zabýváme se jen servisem. V tom jsme unikátní. Neohrnujeme nos nad žádným 
kolem, klidně přivezte Ukrajinu nebo Sobi 20. Ale poradíme si i s navoněnou karbonovou 
silničkou či elektrokolem.“

Kolo� x je v Jihlavě od minulého roku, proč zrovna zde?
„Jihlava je sportovní město a srdce Vysočiny. Nedaleko je Nové Město – tradiční dějiště světo-
vého poháru, takže to byla jasná volba. (úsměv) O kolo se vám postará Pavel. Nikdy se nespo-
kojil s tím, že mu nedokázali naladit stroj k dokonalosti. A tak se to začal učit sám. U nás dostal 
možnost se zdokonalovat a teď je z něj skvělý mechanik. Z toho mám velkou radost, protože 
do naší práce musíte vkládat nejen um, ale i srdce.“

Nabízíte lidem i výjezdy domů, je po nich poptávka?
„Jasně! Když máte dvě dospělá kola a dvě pro děti, tak už jen doprava na pobočku je logistic-
ký oříšek. Naši zákazníci si tak můžou přes aplikaci nebo infolinku objednat výjezd na adresu 
domů. Co zvládneme, opravíme na místě. Nebo kola odvezeme k nám na pobočku a seřízená 
a opravená zpět. Je to budoucnost spousty služeb, když takhle funguje rozvoz jídla, proč by 
nemohl i cykloservis.“

www.kolo� x.cz | 800 01 01 01 | Mechanik: Pavel Roupec

www.citypark.cz/darkove-karty

DÁRKOVÁ KARTA
Chytrý dárek pro každého

Koupíte
v automatu

v centru
nebo online
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nám. Československé armády 29, Jaroměř, tel.: 777 912 819

Slevy
LZE sčítat!
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na brýlové obruby

na sluneční brýle

na všechna brýlová skla

na světové značky

Hradská 1681, HUMPOLEC, tel.: 608 800 910

Školní 60 PELHŘIMOV, tel.: 778 465 552; Novosady 2254/58, VELKÉ MEZIŘÍČÍ, tel.: 775 898 592

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

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

pro veřejný i soukromý sektor. 

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

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

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

Telefon: 602 483 792 
E-mail: info@iposps.cz
Web: www. iposps.cz
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Junioři opět vyhráli 
Mistrovství světa 

v softballe

◾ V Havlíčkově Brodě se v polovině července konalo Mistrovství Evropy mužů v kategoriích do 16 a 18 let. 
Klání bylo spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina, proto ho prvním nadhozem zahájil hejtman Kraje Vyso-
čina Vítězslav Schrek (ODS+STO). Český výběr juniorů suverénně ovládl obě kategorie a obhájil mistrovské ti-
tuly z posledního šampionátu.  FOTO:�KRAJ�VYSOČINA

◾ Výtvarníci Thomas Venet, 
který je na snímku s ná-
městkyní hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast regio-
nálního rozvoje Hanou Haj-
novou (Piráti), a Jean-Bap-
tiste Blocquaux z francouz-
ské Remeše přijeli na re-
zidenční pobyt do Telče. 
Zázemí jim poskytla Měst-
ská galerie Hasičský dům 
na náměstí Zachariáše 
z Hradce, kde od 22. června 
do 22. července postupně 
připravovali výstavu s ná-
zvem Passage, což v pře-
kladu znamená pasáž, prů-
chod, přechod nebo také 
přechodný pobyt na něja-
kém místě.   
 FOTO:�KRAJ�VYSOČINA

Francouzi tvořili v Telči

V další užhorodské škole budou učit česky

Další školské zařízení 
v ukrajinském Užhorodě ote-
vře prvního září výuku českého 
jazyka už od první třídy. Zatím 
má češtinu pět stovek dětí na 
sedmi základních školách v Za-
karpatské oblasti Ukrajiny. Ta 
je partnerským regionem Kraje 
Vysočina, který tam podporuje 
výuku posledních sedm let.

„Je to výjimečný počin, pro-
tože dosud se česky učily pouze 
děti od páté třídy. Požadavek 
na zařazení českého jazyka do 
volitelných osnov nejmladších 
školáků vzešel přímo od jejich 
rodičů, kteří vidí ve znalosti ja-
zyka zásadní výhodu pro mož-
nost následného studia na vy-
soké škole v České republice,“ 
informoval Vítězslav Schrek 
(ODS+STO) po návratu z první 
zahraniční služební cesty v roli 
hejtmana Kraje Vysočina. 

Kraj Vysočina každoročně 
na Zakarpatí posílá učebnice 
českého jazyka, podporuje za-
hraniční stáže starších dětí, na-
příklad v rámci Letní žurnalis-
tické školy v Havlíčkově Brodě. 

◾ Několik set let staré knihy si hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek spo-
lečně s kolegy z krajské rady Miroslavem Houškou a Karlem Janouškem 
prohlédl v kostele sv. Ducha v Koločavě. FOTO:�KRAJ�VYSOČINA

Letos se urodí méně brambor

Řada česky mluvících mladých 
lidí z Ukrajiny je nyní úspěš-
nými studenty zdravotnických 
i dalších oborů Vysoké školy 
polytechnické Jihlava. 

� PAVLA�PETRŮ

◾ Na pokusném poli u Havlíčkovy Borové vyrostlo letos 197 odrůd brambor od deseti firem. Na konci čer-
vence se úroda hodnotila na tradičním Bramborářském dni, na kterém se jednotlivé vysazené odrůdy porov-
návají už 26 let. 

◾ Přes 30 % brambor v České republice roste na Vysočině. Na jejich kvalitu se přijel podívat Lukáš Vlček (Sta-
rostové pro Vysočinu), náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí. Podle 
prvních odhadů bude letošní úroda brambor průměrná. Může za to chladné jaro, které výsadbu zpozdilo.  
 2X FOTO:�LIBOR�BLAŽEK

video na  
novinykrajevysocina.cz


