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Z nového roku 2022 ubíhaly 
počáteční vteřiny, když 
se narodila v jihlavské 
nemocnici malá Julie. 

EDITORIAL

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vám 

úvodem popřál příjemné dny 
a hodně zdraví v roce 2022. Za 
sebe ale musím přiznat, že jsem 
měl o začátku tohoto roku jinou 
představu. Předpokládal jsem, 
že budeme mít za sebou podzim-
ní vlnu coronavirové epidemie 
a že naše nemocnice se budou 
pomalu připravovat k návratu 
do standardních pracovních 
podmínek. Měl jsem představu 
o tom, že vás budu informovat 
o investicích do zdravotnictví, 
které jsou letos opravdu nebýva-
le vysoké. Jde o téměř 900 mili-
onů korun. Zároveň navyšujeme 
náborové příspěvky, stipendia 
nebo podpory ordinacím v na-
šem kraji. Ale bohužel musím 
říct, že nás začátek roku 2022 
zastihl s více než 130 covido-
vými pacienty na standardních 
lůžkách a s relativně plnou 
intenzivní péčí. Zdravotníci si 
neměli možnost oddechnout 
ani o vánočních a novoročních 
svátcích a rovnýma nohama 
spadli do další „omicronové“ 
vlny. Je obdivuhodné, že jsou 
stále schopni zajistit kompletní 
lékařskou péči pro občany Kraje 
Vysočina v našich nemocnicích 
a ordinacích, že pro ni často 
obětují i svůj osobní volný čas 
a donekonečna zvládají nové 
vlny pandemie. Chtěl bych jim 
za to moc poděkovat. Za to, že 
nás podrželi v těžkých dobách 
a léčí, pečují, testují nebo očkují. 
Už nebudu doufat, že to byla 
vlna poslední, i když bych si 
to velmi přál. A přál bych to 
i všem zdravotníkům a občanům 
našeho kraje. Budoucnost bez 
covidu-19 nás však zatím zřejmě 
nečeká, ale byl bych rád, kdyby 
se už všechny jeho případné 
mutace staly zvládnutelnou 
„chřipkou“ a život se začal vracet 
do opatrného normálu. Proto 
nám všem přeji v roce 2022 zno-
vu ten normální, klidný a zdravý 
život bez nutných omezení. 

Vladimír Novotný (ČSSD)
náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast zdravotnictví 
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Julie z Polné je prvním 
miminkem roku 2022

V tu chvíli rodiče neřešili, že 
se stala jedním z prvních mimi-
nek roku. Ve stejnou dobu totiž 
přišly na svět také další tři děti 
v ostatních částech České re-
publiky. Julie si tak drží sdílené 
prvenství nejen doma na Vysoči-
ně, ale i v celém Česku.
Julie přišla na svět s ukázko-

vými novorozeneckými mírami 
– vážila 3185 gramů a měřila 
48 centimetrů. 
„Trochu se obávám rčení: Jak 

na Nový rok, tak po celý rok. 
Julie je naše první dítě a budeme 
si na sebe chvilku zvykat. Na dal-
šího sourozence do roka a do dne 
si zatím netroufáme,“ upozornila 
šťastná maminka Olesia. 
Maminku a Julii krátce na-

vštívil i hejtman Kraje Vysočina 
Vítězslav Schrek. „Pokračuji 
v milé tradici a rodině za kraj 
předávám šek a miminku zlatý 

šperk,“ uvedl Vítězslav Schrek. 
Podle maminky Olesie pomůže 
finanční dar od kraje s úhradou 

nákladů, které je s příchodem 
nového člena rodiny čekají. 
� PAVLA�PETRŮ

Mamince a čerstvě narozené Julii popřál hodně zdraví a radosti také hejtman Kraje Vysočina Vítěz-
slav Schrek. FOTO: LUBOŠ PAVLÍČEK

Ve věku 63 let zemřel 
2. ledna 2022 starosta Ledče 
nad Sázavou a zastupitel Kraje 
Vysočina za STAN+SNK ED 
pan Zdeněk Tůma. Město 
i kraj jeho odchodem ztratilo 
skutečného patriota, svědo-
mitého a tvůrčího starostu, 
osobnost sportovního dění.
Hejtman Kraje Vysočina 

Vítězslav Schrek spolu s členy 
krajské rady vyjadřují i touto 
cestou upřímnou soustrast ro-
dině a blízkým Zdeňka Tůmy. 
Děkují za jeho dlouholetou 
práci pro občany regionu a za 
svědomitou práci krajského 
zastupitele.
Čest jeho památce.

Vysočina 
V pohybu
týden sportu zdarma
od 25. dubna do 1. května 2022

Hledáme partnery z celé Vysočiny, kteří chtějí zdarma otevřít vnitřní sportoviště (tělocvičny, sokolovny, 
fit centra, bazény, zimní stadiony apod.) a nabídnout kapacity široké veřejnosti. 

Získejte od Kraje Vysočina finanční příspěvek a mediální podporu. 

Přilákejte nové sportovce, představte své možnosti a oslovte veřejnost zajímavou prezentací nebo programem.

Registrace sportovišť je otevřena až do 28. února 2022.

Více informací na www.vysocinavpohybu.cz

Hlasujte v anketě 
SPORTOVEC KRAJE VYSOČINA 

2021

Hlasování končí 4. 3. 2022!

www.kr-vysocina.cz/sportovec

OKRES JIHLAVA
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Rouchovanské hody na 
seznamu tradiční lidové kultury

V soutěži 3Déčkuj  
bodovaly motory

Změny v krajském zastupitelstvu

Obnovu vysočinských lesů 
podpořila pětimiliardová dotace

Kraj postaví parkovací dům u třebíčské nemocnice

Modrý pták je pro Horácké divadlo výzvou

Krojované svatováclavské hody 
v Rouchovanech rozšířily Seznam 
nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury Kraje Vysočina. 
Jejich pořádání je doloženo už 
ve 30. letech minulého století. 
K jejich ustálení a podobě přispěl 
rouchovanský rodák a významný 
národopisec Vratislav Bělík. V roce 
2020 si národopisná obec připo-
mínala 120. výročí jeho narození 
a při této příležitosti mělo dojít 
k zápisu hodů na seznam tradiční 
lidové kultury. Pandemická situace 
nedovolila hody uspořádat, proto 
k tomuto aktu došlo až koncem 
loňského roku. 
Mládež si každý rok mezi sebou 

volí první a druhou stárkovou. Do 
horáckých krojů se obléká dvanáct 
párů. K dvoudennímu hodové-
mu veselí patří udílení hodového 
práva rychtářem, zavádění pod 
májí, přípitek s rychtářem, sobotní 
večerní zábava v místní sokolovně 

Krojovaní stárci před rychtou vyvolávají rychtáře, aby ho požádali o udělení hodového práva. 
FOTO: ARCHIV ROUCHOVANY

Čtyři nadzemní podlaží 
a 218 parkovacích míst. Tak bude 
vypadat budoucí parkovací dům, 
který postaví Kraj Vysočina v are-
álu Nemocnice Třebíč. Náklady na 
jeho výstavbu jsou odhadovány na 
165 milionů korun.

oblast majetku Karel Janoušek 
(ODS+STO).

Další plánují v Havlíčkově Brodě
Pro Kraj Vysočina jde o vůbec 

první plánovaný parkovací dům. 

O dalším podobném projektu jed-
nají zástupci kraje například v Ha-
vlíčkově Brodě, kde tamní krajská 
nemocnice také řeší nedostatek 
parkovacích míst. 
� PAVLA�PETRŮ

Nesmrtelný příběh o hledání štěstí uvedlo Horácké divadlo Jihlava jako svoji prosincovou premiéru. Drama Modrý pták od vlámského symbolisty a dr-
žitele Nobelovy ceny Maurice Maeterlincka režíruje Jakub Maceček. „Je to hra, která určila žánr symbolismu. Její sdělení není čitelné. Děj je zmatený. 
Pro mě je to výzva!“ sdělil režisér. V inscenaci účinkuje celý divadelní soubor, hosté i děti ze Základní umělecké školy Jihlava. FOTO: HDJ/IGOR STANČÍK

Deset týmů ze základních 
a středních škol zabojovalo ve 
finále soutěže 3Déčkuj. První místo 
získali tvůrci ze ZŠ a MŠ Ždírec 
nad Doubravou a z VOŠ a SPŠ 
Žďár nad Sázavou za model spalo-
vacího motoru a leteckého motoru. 
„Soutěžící přijeli z různých 

základních a středních škol včetně 
gymnázií. Žáci obhajovali své vlast-
ní produkty vytvořené pomocí 3D 
tisku. Jako porotu nás velmi mile 
překvapily profesionálně připrave-
né prezentace jednotlivých týmů,“ 

sdělil krajský radní pro školství 
Jan Břížďala (Piráti).
Toto klání vyhlašované Krajem 

Vysočina se zaměřuje na 3D tisk 
s cílem podpořit polytechnickou 
výchovu, technické myšlení i kre-
ativitu na vysočinských školách. 
Svoje výrobky poslalo pomocí vi-
dea celkem 28 týmů, které si volily 
ze tří okruhů – učební pomůcka, 
architektura a šperk. Ve finále pak 
záleželo nejen na nápadu a využi-
telnosti, ale právě na prezentaci.
� PAVLA�PETRŮ

Na posledním krajském zastupi-
telstvu v loňském roce na své posty 
rezignovali Lukáš Vlček a Karo-
lína Koubová ze zastupitelského 
klubu Starostové pro Vysočinu 
(STAN+SNK ED). Na jejich místa 
nastoupili Jan Burda a Pavel Hájek, 
který se zároveň stal novým radním 
pro životní prostředí a zemědělství. 
Chce se zaměřit na řešení dopadů 
klimatické změny, na obnovu lesů 
po kůrovcové kalamitě, dále na 
opatření proti půdní erozi, zadržení 
vody v krajině, zajištění zásobová-
ní pitnou vodou a na komunikaci 
s agrárním sektorem. 

Jan Burda se chce věnovat 
podpoře volnočasových a spor-
tovních aktivit a také propojo-
vání formálního a neformálního 
vzdělávání. 
K další neplánované personál-

ní změně došlo v řadách zastu-
pitelů i začátkem nového roku. 
Zdeňka Tůmu (STAN+SNK ED) 
nahradí Zdeněk Navrátil. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Parkovací dům bude 
zároveň plnit funkci 
protihlukové stěny. „
„Parkovací dům bude stát na 

pozemcích Kraje Vysočina a na 
pozemcích, které darovalo město 
Třebíč. Objekt bude plnit i funkci 
přirozené protihlukové stěny. Bude 
postaven metodou BIM, která 
sleduje tzv. životní cyklus objek-
tu – od návrhu po demolici. Má 
předcházet chybám v projektové 
dokumentaci, pracuje s rozpočty 
nebo harmonogramy. Představu-
je budoucnost ve stavebnictví,“ 
popisuje radní Kraje Vysočina pro 

Vizualizace budoucího parkovacího domu v areálu krajské Nemocnice Třebíč. ZDROJ: KRAJ VYSOČINA

spojená s muzikou a tancem, kte-
rou tzv. drží ženatí, i nedělní mše 
svatá s účastí krojovaných párů 

v rouchovanském kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Čtyřicet procent všech celore-
publikových požadavků o státní 
dotace na obnovu lesů zasažených 
kůrovcovou kalamitou se týká 
Kraje Vysočina. Za poslední tři 
roky se krajští pracovníci věnovali 
žádostem za více než 5 miliard 
korun. 
„Kromě jiného byly peníze po-

užity na zalesnění více než sedmi 
tisíc hektarů holin. Bylo postave-
no půl druhého tisíce kilometrů 
oplocenek chránících nové poros-
ty proti zvěři. Administrovali jsme 
i kompenzace za propad výkupní 
ceny dřeva v letech 2017–2020, 
na kterých bylo vyplaceno dal-
ších 4,3 miliardy korun,“ sdělil 
radní pro oblast životního pro-
středí a zemědělství Pavel Hájek 

(STAN+SNK ED).
V posledních třech letech bylo 

stále nejvíce, co do plochy, pod-
porováno zalesňování smrkem. 
Na 2 030 ha byla uvolněna částka 
44 mil. Kč, což je ale méně než na 
30 % ploch. Z listnatých dřevin 
bylo podpořeno zalesňování bu-
kem na 1 900 ha částkou 179 mil. 
Kč nebo dubem na 1 250 ha část-
kou 130 mil. Kč. 

Krajská i státní podpora 
Na Vysočině se stará o 207 tisíc 

hektarů lesních pozemků téměř 
50 tisíc vlastníků. Následky kůrov-
ce se budou likvidovat desítky let. 
Jen za rok 2020 administroval 
kraj krajské i státní dotační tituly 
u 9 624 úspěšně podaných žádostí, 

za rok 2021 přijal 9 794 žádostí. Za 
uplynulé tři roky narostla adminis-
trativa o tři sta procent. 
„Od roku 2019 vyplatil Kraj 

Vysočina na obnovu lesů také 
téměř 160 milionů korun z vlast-
ního rozpočtu před tím, než byla 
nastavena efektivní státní pod-
pora. Nyní s odbornou veřejností 
řešíme, na co se v budoucích 
letech zaměřit, aby nedocházelo 
k souběhu stejných podpor jak 
ze strany státu i kraje. Může se 
například jednat o obnovy lesních 
cest,“ uvedl Pavel Hájek. 
„V některých částech Kraje 

Vysočina kůrovcová kalamita už 
kulminovala a nyní tam budeme 
mít hodně práce s obnovou a vý-
chovou lesních porostů. Existují 
ale stále oblasti, kde budou lesníci 
ještě několik let s kůrovcem ze 
všech sil bojovat,“ dodal Pavel Há-
jek s tím, že jeho prioritou je, aby 
schválené příspěvky byly žadate-
lům vyplaceny co nejdříve. 
� PAVLA�PETRŮ

Za roky 2019–2021 byla 
v Kraji Vysočina vytěžena 
třetina celkové zásoby 
dřeva v lesích před 
kalamitou. Normálně by 
toto množství bylo těženo 
po dobu 30–40 let.

Lýkožrout smrkový neboli kůrovec nejvíce napadá 
stromy, které jsou oslabené suchem. 
FOTO: JAROSLAV LOSKOT

VIDEO NA WEBU
novinykrajevysocina.cz
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Přijímací zkoušky na SŠ se vrací v původní podobě

Mobilní očkovací tým 
podal více než 16 tisíc dávek 

Mobilní očkování se v zimě přesunulo z karavanu do tepla. Například na krajský úřad. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Novinka ve výuce. Ve virtuální 
realitě se žáci učí zdít i svařovat

Sphero roboti na Střední 
škole průmyslové, technické 
a automobilní Jihlava

Žádná předchozí 
elektronická registrace 
nebo objednání, pouze 
občanský průkaz a kartička 
zdravotní pojišťovny. 
Veškerou administrativu v pří-

padě mobilního očkování vyřeší 
administrativní tým Služby nezis-
kové organizace Podané ruce. Jeho 
služeb využilo během loňského 
roku více než 16 tisíc lidí v rámci 
téměř devadesátky zastávek napříč 
Krajem Vysočina.
„V některých částech regionu 

je nižší proočkovanost. Je to dáno 
například větší vzdáleností od 
očkovacích center nebo absencí 
očkování u praktických lékařů. Po 
dohodě s městy jsme se rozhodli 
vyslat do terénu mobilní tým,“ 
uvedl náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast zdravotnictví 
Vladimír Novotný (ČSSD). 

Tam a zase zpátky
Mobilní očkovací karavan zasta-

vil vůbec poprvé v druhé polovině 
srpna v Bystřici nad Pernštejnem. 

Tehdy jeho služeb využilo 185 zá-
jemců. Postupně se kalendář 
mobilního očkování plnil dalšími 
desítkami adres a termínů. 
„Aktuálně tým očkuje všechny 

dávky vakcíny Pfizer/BioNTech 
a na přelomu ledna a února dopl-
níme nabídku o očkování vakcínou 

patří za nabídnutou pomoc velké 
poděkování.

Očkování ve velkých centrech
Z dat centrálního rezervačního 

systému vyplývá, že velká centra 
provozovaná mimo jiné i krajskými 
nemocnicemi nabízí termíny pro 

Žádná registrace, žádné objednávání, žádné dopředu 
nutné vyplněné formuláře. Mobilní očkovací tým je služba 
pro lidi, kteří chtějí snadný přístup k získání vakcíny, nebo 
se rozhodnou impulzivně. „

společnosti Moderna. Naopak 
vakcínu společnosti Johnson & 
Johnson budeme mít už jen v po-
hotovostní, méně početné rezervě. 
Zájem o ni je nyní minimální,“ 
popisuje nabídku mobilního týmu 
Vladimír Novotný. S příchodem 
chladných měsíců už regionem 
nekřižuje očkovací karavan, 
mobilní očkování probíhá v tep-
le, v objektech měst a obcí. Tam 

objednávání většinou v řádech ho-
din, maximálně jednotek dní, a to 
všem věkovým skupinám vč. dětí 
od pěti let. Nově funguje menší 
očkovací centrum v Humpolci.
Termíny a místa mobilního 

očkování jsou zveřejněny na str. 4 
nebo na webových stránkách kraj-
ského očkování.� PAVLA�PETRŮ

↗www.ockovanivysocina.cz

Střední průmyslová škola sta- 
vební akademika Stanislava Be-
chyně v Havlíčkově Brodě zavádí 
novinku – práci ve virtuální učeb-
ně. Pomocí technologie virtuální 
reality si žáci stavebních oborů vy-
zkouší zdění, instalatéři zase třeba 
svařování plastů. Díky této metodě 
mohou učitelé navodit i takové si-
tuace, které jsou v praxi s ohledem 
na bezpečnost práce neproveditel-
né. Například žáci z oborů elektro 
mohou vidět, jak praskne žárovka 
při přepětí. Učitelé a mistři od-
borného výcviku si pochvalují, že 
veškeré práce ve virtuální realitě si 
mohou nahrát a poté s žáky projít 
celý proces znova, podívat se na 
správnost postupu a případně najít 
chyby, kterých se mají budoucí 

řemeslníci vyvarovat. Na vývoji 
softwaru virtuální reality se podílí 
i sama střední škola. Aktuálně je 
připraveno šest výukových modulů 
a další dva jsou před dokonče-
ním. „Využití virtuální reality při 
výuce jsme řešili také na Střední 
průmyslové škole Třebíč. Žáci by 
se mohli v učebně pohybovat po 
reaktorovém sále a sledovat, co se 
děje v jaderné elektrárně,“ infor-
moval radní pro oblast školství Jan 
Břížďala (Piráti).
Využití moderních digitálních 

technologií na třiceti základních 
a středních školách na Vysočině 
je součástí projektu Učíme se ze 
života pro život, který podporuje 
Kraj Vysočina. 
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Virtuální realita umožňuje přenést se do simulovaného prostředí. FOTO: JAROSLAV LOSKOT

Pravidla organizace přijímacích 
zkoušek na střední školy muselo 
ministerstvo školství upravo-
vat už před dvěma lety. Bylo to 
kvůli druhému pololetí školního 
roku 2019/2020, kdy vysvědčení 
z tohoto pololetí nebylo hodnoce-
no. Letošní zásahy s ohledem na 
epidemiologickou situaci nebudou 
tak dramatické. Pravidla jsou 
stejná jako před pandemií a aktu-
álně se žádné posouvání termínů 
nechystá.
„Beze změn je termín pro podá-

ní přihlášky do 1. kola přijímacího 
řízení na střední školy do oborů, 
kde není požadována talentová 
zkouška. Stejně jako v minulých 

letech platí 1. březen. Žáci se 
mohou hlásit na dvě střední školy 
nebo na dva různé obory na jedné 
škole,“ sdělil radní pro oblast škol-
ství Jan Břížďala (Piráti).

V souvislosti v pandemií  
coronaviru jsou přijata  
pouze tato opatření:

• Od roku 2020 byl na zadní stra-
nu tiskopisu přihlášky doplněn 
údaj o školním roce absolvova-
ného ročníku, jehož vysvědčení 
je pro účely přijímacího řízení 
předloženo, a to pro označení 
nehodnoceného druhého polo-
letí školního roku 2019/2020. 

Termíny pro vykonání jednotné zkoušky
 1. termín 2. termín

Do čtyřletých oborů včetně nástavbového studia 12. dubna 13. dubna

Do šestiletých a osmiletých gymnázií 19. dubna 20. dubna

Náhradní termíny konání zkoušky pro všechny obory 10. května 11. května

Tiskopisy z předchozích let jsou 
platné za podmínky doplnění 
všech informací, zejm. informa-
ce o přiložení Doporučení škol-
ského poradenského zařízení 
pro úpravu podmínek přijímání 
ke vzdělávání a doplnění výše 
uvedeného školního roku.

• Novela školského zákona 
umožňuje ministerstvu školství 
z důvodu krizového opatření 
měnit stanovené termíny, způ-
sob a podmínky přijímání.

Jednotné testy vyhodnotí 
pracovníci Centra pro zjišťování 
výsledků vzdělávání a nejpozději 
do 28. dubna hodnocení zpřístupní 
školám. Po vyhodnocení ředitel 
střední školy vyhlásí konečné vý-
sledky do 30. dubna, resp. 2. květ-
na. Úspěšní uchazeči musí svůj 
zájem o studium potvrdit odevzdá-
ním zápisového lístku nejpozději 
do deseti pracovních dní ode dne 
oznámení rozhodnutí o přijetí.
� PAVLA�PETRŮ

Na novoročních hodinách 
vzdělávacího programu P-TECH 
Klára Polášková z IBM představi-
la robotické koule Sphero, které 
si spolu se studenty vyzkoušeli 
i radní kraje Vysočina Jan Břížďa-
la (Piráti) a ředitel školy Miroslav 
Vítů: „Je čím dál těžší žáky zau-
jmout a nadchnout. Proto vítáme 
vzdělávací aktivity, které i třeba 
zábavnou formou s využitím 
moderních technologií podpo-
rují vzdělávací proces. Jedním 
z příkladů jsou určitě vzdělávací 
aktivity P-TECHu, kde si mohli 

žáci vyzkoušet, ale především se 
hravou formou naučit základy 
programování pomocí Sphero 
robots. Aktivní učení s podporou 
interakce mezi žáky a hravá forma 
výuky při řešení konkrétních úloh, 
resp. úkolů, je myslím tou správ-
nou cestou, jak doplnit a zatrak-
tivnit vzdělávání.” Programování 
robotů mělo úspěch také u stu-
dentů a učitelů. ,,Náplň hodiny se 
mi velice líbila a určitě bych uvítal 
více podobných aktivit,” reagoval 
student Lukáš Královský.
 KLÁRA POLÁŠKOVÁ

Malé roboty si vyzkoušel i krajský radní Jan Břížďala (vpravo). FOTO: JAROSLAV LOSKOT

VIDEO NA WEBU
novinykrajevysocina.cz
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Aaron Swartz
Příběh nejznámějšího „informačního disidenta” 

současnosti rezonuje (nejen) světem internetu 
i devět let od jeho tragické smrti.

Aaron Swartz se stal ikonou svobodného 
internetu a boje proti cenzuře. Jeho odkaz si 
11. ledna připomínají lidé po celém světě, a to jak 
díky aktivitám, jimž se věnoval během svého života 
(řadu technologií, na jejichž vývoji se podílel, běžně 
využíváme dodnes), tak bohužel i kvůli jeho roz-
hodnutí z něj v pouhých 26 letech odejít. Za jeho 
sebevraždou stály deprese znásobené neúměrným 

Povánoční kocovina
Po vánočním čase se opět vracíme k běžnému 

životu. Radostné očekávání a těšení je minulostí 
a občanům, kterým vláda před Vánocemi zdůraz-
nila nutnost sesterského a bratrského přístupu 
k problémům, nastávají všední povinnosti. Návrat 

Tour de covid 
Po loňském všelidovém hlasování došlo k výmě-

ně také v čele anticovidového pelotonu. Skončilo 
zmatečné kličkování dotacemi nadopovaného 
lídra. Jeho poslední ministr zdravotnictví už leští 
trafikantský bicykl a finský slovník na slíbenou dráhu 
velvyslance. Nový pan premiér se nesnaží za každou 
cenu trumfovat a vodit svoje ministry a mluví 
česky. Proto předpokládám, že spotřeba 4 ministrů 
zdravotnictví za rok poklesne, ale uvidíme. Nejtěžší 

Podpora venkovských prodejen pokračuje 
Ve chvíli, kdy prodejna z obce zmizí, tak s ní 

vymizí i kulturní a sociální život. Prodejna není jen 
místem, kde lidé nakoupí základní potraviny, ale 
také důležitým místem, kde se setkají, mohou si 
popovídat. V mnohých vesnicích je s prodejnou 
spojena knihovna, informační centrum, doplňkové 

Kraj pomůže klubovnám a tábořištím
Jsem velmi rád, že Kraj Vysočina letos podpo-

ří obnovu a rekonstrukci táborových základen 
a kluboven pro pravidelné volnočasové aktivity. 
Podpora tábořišť se vrací po letech, klubovny mají 
letos premiéru. Částka jeden milion korun, vyčleně-
ná ve Fondu Vysočiny, sice není velká, ale považuji 
to za první krok. Krok správným směrem. Podané 
projekty se v těchto dnech vyhodnocují. Věřím, že 

Nový rok s nadějí
Na počátku roku 2022 si asi každý z nás častěji 

než jindy položil otázku, co nás v novém roce čeká, 
a to nejen v souvislosti s covid-19, ale i s roztáčející 
se spirálou inflace a cenovou krizí v energetice. 
Pokud nechceme podléhat falešnému optimismu, 
pak si určité obavy musí přiznat každý z nás. Přesto 
jsem přesvědčen, že nový rok je pro nás také velkou 
výzvou s řadou příležitostí. Jestli nám totiž něco 
pozitivního pandemie coronaviru ukázala, tak je to 

Ať je rok 2022 plný života
Přál bych si, aby se život nejen u nás na Vyso-

čině vrátil k normálu, na který jsme byli zvyklí. 
Pandemie covid-19 je tu s námi téměř dva roky 
a během té doby si mnozí z nás sáhli na své dno. 
Nemoc nějakým způsobem zasáhla a omezila 

Připomínky hnutí ANO  
k rozpočtu se týkaly dopravy i lesů

Za hnutí ANO jsme se pečlivě seznámili 
s rozpočtem na rok 2022. S některými částmi 
jsme nesouhlasili a navrhovali jsme řešení, která 
vycházela z našich čtyřletých zkušeností získaných 
působením v krajské radě a s důrazem na potřeby 
lidí žijících v našem kraji. Současné vedení kraje 
snížilo investice v dopravě, jenže stav silnic se 
zhoršuje a je potřeba je efektivně moderni-
zovat a opravovat. Proto jsme navrhli celkové 
navýšení o 300 mil. Kč. Kraj Vysočina se potýká 

tlakem z trestního stíhání, které proti němu vedla 
americká federální prokuratura.

Aaron byl mladým počítačovým géniem. Ve 
svých 12 letech, celých pět let před vznikem Wiki-
pedie, naprogramoval web, na kterém mohl každý 
sdílet své znalosti. A ostatní je mohli využívat, do-
plňovat nebo upravovat. Už zde se formovalo jeho 
přesvědčení, které později přetavil do projektů, jako 
byla Otevřená knihovna. Usiloval o revizi autorské-
ho práva, sdílení vědeckých poznatků a o to, aby 
k nim měli přístup lidé ve všech částech světa.

„Informace jsou moc. Ale jako s každou mocí 
jsou zde i takoví, kteří ji chtějí jen pro sebe,“ psal ve 
svém manifestu. V roce 2011 byl obviněn z toho, že 
stáhl více než čtyři miliony akademických časopisů 
s cílem poskytnout je veřejnosti zdarma. Hrozilo 
mu 35 let vězení a pokuta jeden milion dolarů. Jako 
jeden z důkazů proti němu posloužil i zmíněný ma-
nifest, obvinění se však neprokázalo. Jeho příběh 
se stal příkladem bezpráví způsobeného nefunkč-
ními zákony, k němuž dochází i v demokratických 
společnostech.

k nim není radostný. Zvládneme všechno tak, jak si 
vláda představuje, a víme, jak to má být? Rozumí-
me všemu, co slyšíme a čteme? Hesla jsou jasná – 
covid, energie, inflace. Každé toto slovo se týká nás 
všech, znamená pro občana různě velký problém 
a příliš jasno o způsobu jeho řešení není. Ne každý 
je dostatečně ve zmíněných oblastech zdatný, lidé 
se živí prací v úplně jiných oborech a spoléhají 
na odborníky a na svoji vládu. Novoroční projevy 
chtěly znít státnicky, ale šťouchance nové vlády na 
adresu té staré a její následné reakce byly nemístné 
a klidu nám, občanům, nepřidaly. Aby odcházející 
a nastupující vlády našly společnou řeč alespoň 
v tomto těžkém období, bylo mým novoročním 
přáním všem občanům. Prokazatelně se ztratilo 
v hromadě problémů, nenávisti a naschválů.

horskou prémií bude získat ztracenou důvěru 
občanů ve stát, a to ještě se skřípotem v soukolí 
z nafasovaného státního dluhu. Můžeme věřit 
a musíme kontrolovat. A jak poznamenala známá 
sportovní hvězda: “Předpovědi jsou těžké, zvláště 
pokud jde o budoucnost.” Nejdůležitější součástí 
vítězné strategie je očkování. Dříve jsem planě pro-
šlapal mnoho času a energie v diskusích a marné 
argumentaci. Pak jsem se místo osvěty a lamento-
vání opřel jinak do pedálů. K ortopedické ambu-
lanci a podiatrické praxi jsem přibalil ještě očkovací 
centrum. První tisícovku vakcinací za měsíc už mám 
za sebou. Povzbuzující je zájem rozumných lidí, 
kteří uvažují v souvislostech, kteří nehoní trikoty 
bezohledných individualistů, ale jedou jako součást 
týmu. A takovou kolekci tetovaných obrazců na 
rameni jsem jaktěživ neviděl. Jedeme v tom spolu. 
Aby maturanti zase měli ples a děti výuku jenom 
spolu ve třídě, aby ortopedi zase mohli operovat 
bolavé klouby, aby…

služby jako Pošta partner, Zásilkovny a podobně. Na 
Vysočině je celkem 704 obcí. Z tohoto počtu je 550 
obcí o velikosti do pěti set obyvatel. Jsme doslova 
krajem malých vesnic. Proto jsem velmi rád, že pod-
pora venkovských prodejen, kterou jsem v minulém 
volebním období jako krajský radní pro regionální 
rozvoj nastavil, i nadále pokračuje. I ve větších obcích 
je zapotřebí udržet venkovské prodejny. Podívejme 
se na konkrétní čísla. Kraj poskytl padesátitisícovou 
dotaci celkem 59 prodejnám v obcích od 501 do 
3 000 obyvatel v souhrnné výši 2 950 000 Kč. Stejnou 
částkou podpořil prodejny v nejmenších obcích 
do 500 obyvatel, v součtu to dělá sedm milionů 
korun. S podporou venkovských prodejen ve Fondu 
Vysočina počítáme i v letošním roce. Takto nasta-
vená podpora je jednoznačně viditelná, prospěšná 
a pomáhá lidem. 

účel grantového programu – tedy především údržba 
a opravy kluboven a táborového vybavení se zamě-
řením na ubytovací a hygienické zázemí – bude be-
zezbytku naplněn. Podporu Kraje Vysočina vnímám 
jako velmi důležitou. Vždyť naprostá většina zázemí 
pro volnočasovou činnost je v rukách čistě dobrovol-
nických organizací, které pořádají svoje aktivity bez 
vidiny jakéhokoli zisku. Tím se stávají velmi dostup-
nými pro rodiče. A právě proto je finanční podpora 
zásadní. V dnešní době není problém uspořádat 
skvělý tábor, který rodiče zaplatí. Problém už ale je 
zajistit dostatek finančních prostředků na nákup 
nových stanů, obnovu vybavení táborové kuchyně 
nebo nábytku v klubovně, kde se děti pravidelně 
scházejí. Zároveň to vnímám jako důležité vyjádření 
podpory zmíněné dobrovolnické činnosti. Bez té by 
totiž volnočasové aktivity nemohly vůbec existovat. 
Jsem rád, že můžeme tímto směrem pomoci, a je mi 
ctí být u toho. 

síla vzájemné spolupráce mezi lidmi napříč profese-
mi, ať už jde o zdravotníky, pracovníky v sociálních 
službách, hasiče, policisty, pedagogy, řidiče, proda-
vače atd., nelze takřka vynechat žádný obor lidské 
činnosti. Ano, zároveň zažíváme také řadu konflikt-
ních situací a názorových rozepří, které složitá doba 
přináší. Historie nás ale učí, že sebetěžší zkoušky 
můžeme zvládnout jenom tehdy, když se vzájemně 
semkneme a budeme společně hledat cestu ven ze 
všech problémů, byť máme na některé věci odlišný 
názor. A tak si dovolím na počátku roku vyslovit 
jedno neskromné přání – zkusme letos méně „řešit“ 
to, co nás rozděluje, a mnohem více usilujme o vzá-
jemné pochopení a spolupráci. Jak je to nesmírně 
důležité, vidím dobře ve svém povolání – co bych 
sám zmohl jako 1 lékař v nemocnici, kdybych kolem 
sebe neměl kolegy lékaře, zdravotní sestřičky atd.? 
Jak v nemocnici, tak v celé společnosti potřebuje-
me lidskou sounáležitost a spolupráci. Kéž se nám 
v novém roce společně daří ji nacházet.

každého z nás. Zdravotníci čelili permanentnímu 
přetížení, děti nemohly do škol, každý den při-
cházely restrikce a nová omezení. Všechny změny 
byly ohromným zásahem do rodinného, veřejné-
ho i podnikatelského života. Řekl bych, že jsme 
se částečně odcizili i sami sobě, především kvůli 
omezením sociálních kontaktů a přesunu života 
do on-line prostředí. Moc si přeji, pravděpodobně 
jako každý z nás, aby už ten Covid byl konečně za 
námi, aby byl nový rok 2022 plný života, zdraví, 
radosti a možnosti žít jako dřív. Přál bych si, aby 
lidé byli zdraví, měli dobře ohodnocenou práci, 
zdravotní péče byla dostupná a vrátila se mezi 
lidi pokora a úcta. Všem čtenářům přeji šťastný 
nový rok, pevné zdraví a rodinnou pohodu. Váš 
poslanec za Vysočinu.

s nedostatkem lékařů, takže jsme doporučovali 
vyčlenit 20 mil. Kč na podporu řešení této situace. 
Také nás za zastupitelský klub trápí, že současné 
krajské vedení vůbec neřeší kůrovcovou kalamitu 
a spoléhá se pouze na státní pomoc, proto jsme se 
zasazovali o krajskou finanční pomoc tak, jak jsme 
ji poskytovali v minulosti. Navíc jsme navrhovali 
podpořit investice do jihlavské ZOO, zvýšit pod-
poru pro dobrovolné hasiče a vytvořit fond pro 
podporu významnějších investic integrovaného 
záchranného systému. Dále chceme podporovat 
rozvoj sportovní infrastruktury v celém kraji. 
Mrzí nás, že i přes naše připomínky kraj nezvýšil 
provozní prostředky našim příspěvkovým orga-
nizacím. Krajské školy, sociální zařízení i kultur-
ní organizace se totiž budou jen velmi těžko 
vyrovnávat se 100% nárůstem energií. A jedna 
pozitivní vlaštovka na závěr. Krajské zastupitelstvo 
v prosinci odsouhlasilo náš návrh na navýšení 
provozního příspěvku pro Záchrannou stanici 
Pavlov, která za loňský rok přijala 1 150 zraněných 
živočichů a mláďat. 

TERMÍNY MOBILNÍHO OČKOVÁNÍ BEZ REGISTRACE V ÚNORU 2022

• pondělí 7. 2. 2022, 10–17  Brtnice, Klub důchodců, ul. Hřbitovní 384
• úterý 8. 2. 2022, 10–17  Ledeč nad Sázavou, budova bývalého MěÚ, Husovo  

    nám. 16
• středa 9. 2. 2022, 10–17  Jemnice, kulturní dům, Tyršova 592
• čtvrtek 10. 2. 2022, 10–17 Žďár nad Sázavou, Sportovní hala Bouchalky,  

    Jungmannova 1495/8
• pátek 11. 2. 2022, 10–17  Svratka, Sokolovna Svratka, Revoluční 235
• sobota 12. 2. 2022, 10–16 Jihlava, sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, prosklená  

    budova, vchod pouze z ul. Ke Skalce
• pondělí 14. 2. 2022, 10–17 Havlíčkův Brod, Klub OKO, Smetanovo nám. 30
• úterý 15. 2. 2022, 10–17  Náměšť nad Oslavou, Dům dětí a mládeže, Žerotínova  

    ulice 386
• středa 16. 2. 2022, 10–17  Kamenice nad Lipou, kulturní dům, U Kulturního  

    domu 495
• čtvrtek 17. 2. 2022, 10–17 Třebíč, Sál Klubu Hájek, Mládežnická 229
• pátek 18. 2. 2022, 10–16  Bystřice nad Pernštejnem, Muzeum Bystřice  

    nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 1 (spodní vchod)
• pondělí 21. 2. 2022, 10–17 Velké Meziříčí, Jupiter club, Náměstí 17/19
• úterý 22. 2. 2022, 10–17  Jaroměřice nad Rokytnou, Hotel Opera,  

    Komenského 996
• středa 23. 2. 2022, 10–17  Pelhřimov, sportovní hala (zasedací místnost u vstupu),  

    Nádražní 1536
• čtvrtek 24. 2. 2022, 10–17 Žďár nad Sázavou, Sportovní hala Bouchalky,  

    Jungmannova 1495/8
• pátek 25. 2. 2022, 10–16  Hrotovice, Muzeum Hrotovicka, nám. 8. května 2
• sobota 26. 2. 2022, 10–16 Světlá nad Sázavou, budova městského úřadu (zasedací  

    místnost), nám. Trčků z Lípy 18
 
Na všech výše uvedených místech se v únoru očkuje první, druhá i třetí dávka vakcín  
Pfizer/BioNTech nebo Moderna, k dispozici je i malé množství vakcíny Johnson.

Změna vyhrazena, termíny je možné si ověřit na ockovanivysocina.cz. Na této adrese jsou k dis-
pozici i termíny očkování bez registrace ve velkých očkovacích centrech. Kapacity očkování vč. 
termínů bez registrace nabízí také další centra v Telči, Třešti, Žďáru nad Sázavou nebo v Humpolci. 
Mobilní očkování bez registrace pro Kraj Vysočina zajišťuje spolupracující organizace Podané ruce.

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec  
a zastupitel  
Kraje Vysočina 

Martin Kukla 
(ANO 2011)
poslanec  
a zastupitel  
Kraje Vysočina 

Karel Dvořák
(KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina 

Radek Černý 
(ODS+STO)
zastupitel Kraje Vysočina 

Pavel Pacal
(STAN+SNK ED)
zastupitel Kraje Vysočina 

Jan Burda
(STAN+SNK ED)
zastupitel Kraje Vysočina 

↗www.ockovanivysocina.cz
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TŘI OTÁZKY PRO ŘEDITELKU JANU FÁROVOU

Jana Fárová je ředitelkou kraj-
ské příspěvkové organizace Troj-
lístek – centrum pro děti a rodinu 
v Kamenici nad Lipou. Od nového 
roku zde poskytují novou sociální 
službu. 

Paní ředitelko, můžete nám 
přiblížit, co znamená sociální 
rehabilitace? 
Posláním sociální rehabilitace 

Trojlístku – centra pro děti a ro-
dinu – je zvyšování rodičovských 
kompetencí v péči o dítě, a to 
převážně v raném věku dítěte. Smyslem naší služby je nabídnout rodičům 
nezletilých dětí podporu v jejich samostatnosti, nezávislosti, funkčnosti 
a dosáhnout takové úrovně rodičovských kompetencí, která zajistí do 
budoucna jejich nezávislost na sociální pomoci při péči o děti v rodinném 
prostředí. Rodiče si budou u nás nacvičovat rodičovské a osobní kompe-
tence, posílí své sebevědomí v každodenní péči o dítě nebo děti a naučí se 
vhodně pečovat o domácnost a udržovat fungující rodinné a mezilidské 
vztahy. Pomůžeme jim zlepšit jejich finanční gramotnost a podpoříme 
pracovní návyky. 

Službu poskytujete pobytovou formou. Jaké zázemí máte 
k dispozici? 
Sociální rehabilitace budeme provozovat v samostatném bytovém 

domě, který jsme jako organizace získali do pronájmu. V současné době 
máme vytvořené dvě bytové jednotky, jednu pro matku s dítětem, dětmi 
a druhou pro celou rodinu, nejvíce však se třemi dětmi. Zázemí tvoří 
vždy kuchyňský kout, ložnice a sociální zařízení s funkčním vybavením. 
V ostatních prostorách bytového domu je sociální zázemí pro odborný 
personál a terapeutická místnost pro individuální práci s dětmi. 

Jaké byly důvody pro zavedení sociální rehabilitace? 
Zatímco v minulosti rodiny končily v hledáčku sociálních pracovní-

ků příslušných městských úřadů, kteří už spíše hasili požár a řešili, jak 
ochránit ohrožené děti, sociální rehabilitace představuje vhodnou pre-
venci. Ta v ideálním případě povede k fungující rodině, která už pomoc 
sociálních pracovníků nebude potřebovat. Tato služba byla zavedena 
v rámci Transformace pobytového zařízení Trojlístek – centrum pro děti 
a rodinu – v návaznosti na péči o ohrožené děti a rodinu a měla by být 
jedním z preventivních opatření před odebráním dítěte, dětí z rodinného 
prostředí. Vychází z analýzy potřeb služeb pro ohrožené rodiny v rámci 
Kraje Vysočina, které v současné době v nabídce služeb v regionu chybí.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Nová služba je výsledkem Transformační strategie Kraje Vysočina rea-
lizované v rámci projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální 
ochrany a prevence v Kraji Vysočina, reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_0
07/0015546“, financováno z OPZ a ze státního rozpočtu.

Jana Fárová 

Vysočina láká lyžaře  
do svých středisek

Zvýhodněná cena za lyžování 
ve vybraných zimních střediscích 
na Vysočině až do konce března. 
To je nová podpora Vysočina 
Tourism, která má přilákat milov-
níky zimního sportu na zasněžené 
kopce. „Máme dvě desítky sjez-
dovek, z nichž mnohé si v ničem 
nezadají s těmi v horských stře-
discích. A co je podstatné, zájem-
ci si v nich zalyžují za výrazně 
výhodnější ceny. Přitom servis 
v podobě občerstvení a ubytování 
je všude dostupný,“ říká Roman 
Fabeš (STAN+SNK ED), náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast 
cestovního ruchu. Na turistic-
kém portálu Vysočina.eu zájemci 
najdou odkaz na slevový voucher, 
který jim po zaregistrování přijde 

e-mailem. Voucher si vytisknou, 
při návštěvě některého z uvede-
ných areálů jej předloží na po-
kladně a získají desetiprocentní 
slevu na skipas. Voucher je platný 
do 31. března 2022 a zájemci jej 
mohou získat opakovaně.
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Skiareály, kde můžete 
uplatnit slevu na lyžování
Harusův kopec
Luka nad Jihlavou
Svratka 
Jimramov 
Křemešník

 Více info na www.vysocina.eu

Čistá Vysočina:  
Je čas se přihlásit

Kraj podpoří stavbu kolejí

Osvětová akce Čistá Vysočina 
v rámci kampaně Den Země, který 
připadá na 22. dubna, bude i letos 
na Vysočině spojená s jarním 
úklidem přírody, tradičním sběrem 
v okolí silnic a na veřejných pro-
stranstvích v obcích a městech na 
Vysočině. 
Veřejnost bude Vysočinu uklízet 

v termínu od 11. do 24. dubna 
2022. Registrace nových přihlášek 
je spuštěna a potrvá až do konce 
února pod odkazem https://www.
kr-vysocina.cz/cistavysocina. „Zde 
si může dobrovolník nebo zástupce 
organizované skupiny vybrat úsek 
silnice, který chce zbavit odpadků. 
Sebrané odpadky na takto nahlá-
šených úsecích silnic I., II. a III. 
třídy mimo obce odveze a jejich 
likvidaci zajistí spolupracující 
Krajská správa a údržba silnic Vy-
sočiny. U ostatních úseků si musí 
odvoz a uložení zajistit sbírající po 
domluvě s vlastníkem pozemku,“ 
upozorňuje náměstkyně hejtma-
na Kraje Vysočina Hana Hajnová 
(Piráti). 
Zanesením informace o úkli-

du konkrétního úseku silnice do 

mapy dostává veřejnost přehled 
o již „zabraných“ úsecích a orga-
nizace akce je tak přehlednější. 
S výslednou mapou úseků pracuje 
i KSUSV a samotné obce, ve kte-
rých sběr probíhá. Akce je zařaze-
na mezi aktivity Zdravého Kraje 
Vysočina.

HARMONOGRAM  
AKCE ČISTÁ VYSOČINA  
2022:
 ▪ Přihlášení probíhá od 1. ledna 
do 28. února 2022 prostřednic-
tvím elektronického formuláře 
na webových stránkách Kraje 
Vysočina: www.kr-vysocina.cz/
cistavysocina. Na tomto odkazu 
také naleznete aktuální mapu 
již přihlášených úseků pro větší 
přehlednost.

 ▪ Dne 28. února bude přihlašo-
vání uzavřeno. Zájemce vyplní 
krátký dotazník, tím nám po-
může zajistit dobrou organizaci 
celé akce.

 ▪ Úklid bude probíhat v termínu 
od 11. do 24. dubna 2022.

 ▪ Registrovaní účastníci obdr-
ží zdarma pytle na odpadky 

(průhledné na plasty a černé na 
ostatní komunální odpad).

 ▪ Odpadky se třídí a nechávají 
se v zavázaných pytlích vedle 
komunikací.

 ▪ Svoz sebraného odpadu u silnic 
I., II. a III. třídy mimo obec 
zajistí zdarma Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny.

 ▪ V případě úklidu přímo v obcích 
a městech budou poskytnuty 
pouze pytle a účastníci si musí 
zajistit odvoz odpadků s fir-
mou, která v místě provádí svoz 
odpadu.

 ▪ Sběr a svoz odpadu z ostatních 
ploch je nutné konzultovat s je-
jich vlastníkem.

 ▪ Akce nenahrazuje svoz domácí-
ho velkoobjemového odpadu!

Více informací: Oldřich Skle-
nář, telefon: 564 602 562, e-mail: 
sklenar.o@kr-vysocina.cz.

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) má pro-
jekt na výstavu kampusu. Nové koleje vyrostou do 
čtyř let ve Fritzově ulici v Jihlavě v sousedství okres-
ního soudu. První etapa počítá s kapacitou 200 lů-
žek. Stavba za více než 300 milionů korun čeká na 
přidělení ministerské dotace, Kraj Vysočina projekt 
podpoří 90 miliony korun. „Je pro nás důležité po-
moci vysoké škole se zkvalitněním nabídky moder-
ního a funkčního ubytování pro studenty i akade-
mické pracovníky, zvýšit její konkurenceschopnost, 
podpořit její dlouhodobé fungování. Mimo jiné do-
jde i k smysluplnému využití rozvojového prostoru 
v blízkosti vysoké školy,“ upozornil hejtman Kraje 
Vysočina Vítězslav Schrek (ODS+STO). Návrh pod-
pory pro VŠPJ musí ještě schválit krajské zastupi-
telstvo.
  ZDROJ: VIZUALIZACE ATELIÉRU A32 SPOL. S R. O.

↗

Vybrané skiareály nabízejí desetiprocentní slevu na lyžování. ILUSTRAČNÍ FOTO: SHUTTERSTOCK
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Uzávěrka příštího čísla je 17. února 2022 a distribuce plánovaná od 28. února 2022. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Vít Vrbický, vrbicky@regvyd.cz, 603 786 170, www.regionalnivydavatelstvi.cz

JI

Vyřešíme Váš problém s kůrovcem!
Vytěžíme, odvezeme, uklidíme 
a zaplatíme vaše kůrovcové dříví!

Můžeme odkoupit i celý les 
s pozemkem!
Peníze ihned při podpisu smlouvy!

Pro více informací volejte: 
778 508 999, 608 417 999
nebo pište na e-mail: 
lesyjerabekvysocina@seznam.cz

Vaše Lesy Jeřábek s.r.o.

Ordinace psychiatra
FOKUS Vysočina, z.ú., nabízí za zvýhodněných podmínek prostory k výkonu praxe 
psychiatra v sídle Multidisciplinárního  týmu FOKUSu Vysočina – středisko Pelhřimov.  

Ordinace lékaře včetně sesterny, čekárny a zázemí je po kompletní rekonstrukci, 
s vlastním bezbariérovým vchodem. V objektu sídlí multidisciplinární tým, který 
spolupracuje s klienty s vážným duševním onemocněním, složený ze sociálních 
pracovníků, zdravotníků, peer konzultantů a psychologa. Tým je připraven navázat 
s ambulantním psychiatrem úzkou spolupráci tak, aby součinnost a společná 
koordinace podpořily klienty na jejich cestě k zotavení, aby zvládali život v běžném 
prostředí a zhoršení zdravotního stavu se společně zvládlo pokud možno bez 
hospitalizace. 

V případě zájmu spolupracovat s námi kontaktujte vedoucí střediska  
Markétu Křivánkovou na tel. č. 606098457,  
případně na e-mailové adrese: marketa.krivankova@fokusvysocina.cz
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Schindeleho minerály  
- je to smysluplná investice?
Motivací každého z nás by mělo být prožití co možná nejdelší etapy života 
v co největší aktivitě bez závažných zdravotních obtíží. Pomalu tomu budou 
2 roky, kdy naše životy začaly ovlivňovat dříve nemyslitelné okolnosti, jako 
zavřené školy, pracoviště, divadla, sportoviště, restaurace a  další. Většina 
z nás se ocitla v menší, či větší izolaci, se ztrátou minimálně svých oblíbených 
koníčků, kontaktů s příbuznými a přáteli, ne-li dokonce zaměstnání, což ne-
jsou zrovna předpoklady pro udržení si skvělé nálady a optimismu. Přidá-li 
se k  tomu zvyšování životních nákladů, znovu hrozící uzavírky, celodenní 
pobyty v rouškách, nezbývá než souhlasit, že ne každý se tím vším vypořádá 
s nadhledem a úsměvem na rtech.

Pokud bychom my měli přispět něčím, aby se vám vedlo byť jen o  trochu 
lépe, abyste zvládali každodenní nápor na svou fyzickou i duševní kondici 
bez postupné ztráty energie vedoucí až k chronickým obtížím, aby se vám 
zvedla nálada už jen z toho, že vám z těla ustupuje bolest, že lépe spíte, jste 
odolnější jako jedna z nejsmysluplnějších investic do sebe, do vlastního zdra-
ví a plnohodnotného života. Začtěte se do vzorků ohlasů od jiných uživatelů, 
nemáme důvod si vymýšlet, je potřeba se jen rozhodnout a zkusit.

Mleté minerály Minerály v kapslích

1 balení

2 balení

3 balení

4-5 balení

6-11 balení

12 a více balení

3 balení mletých a 1 kapsle
u 

www.kamennezdravi.cz
Kamenné zdraví, s. r.

Vaše ohlasy při  
užívání minerálů

Dobrý den, ke konci loňského roku jsem u  vás pro manžela objednala 
Schindeleho minerály. Po dobrání plechovky musím konstatovat, že se 
manželův zdravotní stav vel mi zlepšil. Je mu 63 let a byla mu před 2 roky 
zjištěna rakovina prostaty. Před týdnem mu dopadly výsledky na urolo-
gii bezvadně. Také u plicní lékařky se výsledky velmi zlepšily. I já jsem se 
rozhodla také tyto minerály užívat. Z  tohoto důvodu objednávám další 
2 balení. Děkuji, Marie Kovaříková, Horažďovice

Dobrý den, je mi 55 let a rád bych se s vámi podělil o zkušenost s užívá-
ním minerálů. Dlouho jsem trpěl bolestmi ramene, nepomohly ani injekce 
přímo do kloubu. Potom mi dcera objednala jedno balení vašich mine-
rálů, které jsem začal užívat asi před rokem. Po využívání jednoho balení 
se mně výrazně ulevilo, bolesti polevily natolik, že jsem mohl pracovat 
a nijak mě bolest neomezovala. Musím podotknout, že úlevu jsem začínal 
vnímat už po čtrnácti dnech. Celkově se zlepšil můj život i proto, že mohu 
v noci spát. Předtím jsem se budil bolestí, jedl jsem léky od bolesti, které 
pomohly jen na chvíli. Proto si objednávám další 4 balení i pro manželku 
a pro své známé, kteří chtějí účinky minerálů také vyzkoušet. Ivan Novák, 
Brumov-Bylnice

Dobrý den, já i manželka jsme užívali vaše minerály asi měsíc a musíme 
potvrdit, že mají velice příznivý vliv na náš zdravotní stav, vitalitu i nála-
du. Jako první jsme zaznamenali zlepšení kvality spánku, nárůst energie, 
ústup únavy a podrážděnosti, a to už po několika dnech užívání. Postupně 
se začaly zlepšovat i ostatní problémy. Míval jsem v noci křeče do lýtek, 
které mi vymizely, a také se mi zlepšil stav kolenních vazů, s nimiž jsem 
měl potíže při turistice a sportu už řadu let. Manželka už nemá migrény, 
způsobené blokací krční páteře, ani bolesti kyčelních kloubů, kterými tr-
pěla při náhlých ochlazeních a deštivém počasí. Objednali jsme si proto 
další balení, Schindeleho minerály nám rozhodně pomohly. S pozdravem 
a díky, Vladimír Kohout, Praha 8

Vážení, chci Vám také napsat zkušenosti s minerály. Považuji je za zázrak. 
Již dva roky mě bolela levá kyčel a stav se jen zhoršoval. Jen ten, kdo to 
zažil, tak to může pochopit. Prý artróza. Myslela jsem si, že se toho už nikdy 
nezbavím. Pak se začaly přidávat malé klouby a to už přestala být sranda. 
Tak jsem na základě doporučení objednala minerály a brzy pocítila zlepše-
ní. Nyní se cítím velice dobře a minerály jsem již doporučila mnoha svým 
známým. Dnes budu dělat větší objednávku, abych je měla doma, když 
mě někdo osloví: „nemáš náhodou navíc minerály“? S díky Marie Hiclová, 
Brno-Chrlice

Zdravím vás a rozhodla jsem se, že vám napíši, jak mi pomohly vaše mine-
rály. Dostala jsem je od sestry asi před rokem, jelikož jsem jí vyprávěla mé 
problémy s tlustým střevem + hemoroidy, prasklý konečník, dlouho jsem 
se s tím léčila. Po půl roce nastala velká změna. Krásně jdu na záchod, žád-
né praskání konečníku a mám bezvadné výsledky. Děkuji, minerály budu 
brát i nadále. Anna Příhodová, Přerov
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Uzávěrka příštího čísla je 17. února 2022 a distribuce plánovaná od 28. února 2022. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Vít Vrbický, vrbicky@regvyd.cz, 603 786 170, www.regionalnivydavatelstvi.cz

Stabilní stavební � rma přijme 
do svého kolektivu 

obsluhu pojízdné 
zámečnické dílny 

na práce v okrese Jihlava
Řidičské oprávnění sk. C výhodou. 

Kromě kvalitního zázemí poskytujeme i další bonusy 
(13. plat, příspěvky na penz. a živ. pojištění, doprava do zaměstnání)

www.iposps.cz

IPOS PS s. r. o. | Hruškové Dvory 6 | 586 01 Jihlava
e-mail: info@iposps.cz | tel.: +420 602 483 792 Střední odborná škola, 

Střední odborné učiliště 
a Základní škola Třešť

Nabízíme obory:
s výučním listem

ZAHRADNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

CUKRÁŘ, ŘEZNÍK UZENÁŘ
TRUHLÁŘ

KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

s maturitním vysvědčením
PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

www.sskola-trest.cz
VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ČERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

Tel.: 567 112 811, 608 196 484
michal.anton@outlook.cz
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LESNÍ SPOLEČNOST
LEDEČ NAD SÁZAVOU, A.S.

VÝKUP DŘEVA

30 let zkušeností v oboru
Pěstební činnost

Doprava
Těžba

info@lesni.cz
www. lesni.cz

tel.: 604 210 651

www.vspj.cz/eprihlaska

APLIKOVANÁ INFORMATIKA

CESTOVNÍ RUCH

FINANCE A ŘÍZENÍ

VŠEOBECNÁ SESTRA

PORODNÍ ASISTENTKA

APLIKOVANÁ TECHNIKA 
PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

APLIKOVANÁ TECHNIKA 
PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE

APLIKOVANÉ STROJÍRENSTVÍ  

Vysoká škola
polytechnická Jihlava

PREZENČNĚ I 
KOMBINOVANĚ

Bc.

NMgr.

VYKOUPÍME VAŠE LESY JIŽ OD VĚKU 30LET

• Vykoupíme veškerý Váš 
dřevní sortiment

• Odvoz vytěženého, 
vykoupeného dřeva vždy 
až po jeho zaplacení

• Úklid vytěžené plochy je 
u nás samozřejmostí

• Společně s Vámi najdeme 
nejlepší řešení pro Váš les

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat
Lesnictví s.r.o.

mob.: 722 775 548
e-mail.: lesnictvisro@centrum.cz

Soukromá střední škola  
pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12  Obrataň

Dálkové studium v oborech: 
4leté dálkové studium:

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

2leté nástavbové studium:

✓ Podnikání (stačí mít výuční list)

2leté 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
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Začátek nového roku na Vysočině
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:

úřednice/úředník na úseku správy realit/investic
odboru majetkového (3 pozice)
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním 
programu ve stavebním oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru 
a nejméně 3 roky praxe z oblasti stavebnictví

• orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby

výhodou: 
• autorizace ČKAIT, orientace v problematice BIM 
• znalost rozpočtování staveb, ovládání programů KROS, CALIDA, ASPE, MS projekt

nabízíme: 
• perspektivní pozici, pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek
• zázemí stabilní organizace, 11. platovou třídu 

Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovatel�obdržel nejpozději dne 15. 2. 2022 do 12.00 hod. 

úřednice/úředník na úseku stavebního řádu odboru 
územního plánování a stavebního řádu
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním 
oboru stavebního, architektonického nebo právního směru

• znalost zákona č. 183/2006 Sb., zákona č. 500/2004 Sb., zákona č. 129/2000 Sb.

výhodou:
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu 

a vyvlastnění
• zkušenosti z oblasti veřejné správy

nabízíme:
• perspektivní pozici, pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru možné od 1. 4. 2022
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu, zázemí stabilní organizace 

Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovatel�obdržel�nejpozději dne 10. 2. 2022 do 12.00 hod.

úřednice/úředník na úseku krizových stavů a národní 
bezpečnosti odboru sekretariátu hejtmana
požadujeme:

• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
• orientaci v oblasti veřejné správy ČR, znalost zákona č. 129/2000 Sb., zákona 

č. 239/2000 Sb., zákona č. 240/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb.
• schopnost srozumitelného ústního i písemného projevu
• vědomí vlastní odpovědnosti za výsledky práce, spolehlivost

výhodou:
• vysokoškolské vzdělání, vzdělání zaměřené na krizové řízení, bezpečnost
• zkušenosti z výkonu činnosti zaměřené na krizové řízení
• orientaci v zákoně č. 263/2016 Sb., v zákoně č. 12/2002 Sb., v zákoně č. 363/1999 Sb.
• znalost cizího jazyka – AJ/NJ

nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 9. platovou třídu, plný pracovní úvazek, zázemí stabilní organizace

Přihlášku�v�písemné�podobě�je�nutno�doručit�tak,�aby�ji�vyhlašovatel�obdržel�nejpozději dne 21. 2. 2022 do 12.00 hod.

Přihlášky na všechna výběrová řízení viz výše podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu 
posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

Plné znění inzerátů najdete na www.kr-vysocina.cz v sekci volná pracovní místa.

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

ředitelky/ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, 
příspěvkové organizace
požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
• orientace v oblasti muzejnictví a všeobecný kulturní přehled
• znalost fungování a financování příspěvkových organizací
• minimálně dvouletá zkušenost s vedením a rozvojem lidí
• schopnost motivace, podpory a manažerské kontroly zaměstnanců, schopnost nalézat 

a probouzet v zaměstnancích jejich vlastní potenciál
• aktivní znalost anglického jazyka
• komunikační a vyjednávací dovednosti, schopnost navázat a udržovat vysokou úroveň 

intenzivní spolupráce s organizacemi a institucemi působícími na úseku kultury
• uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících programů (MS Office)

výhodou: 
• zkušenosti s řízením organizace muzejního typu
• orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče

nabízíme: 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
• možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• nástup možný ihned po jmenování Radou Kraje Vysočina

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude mimo jiné:
• strukturovaný profesní životopis
• motivační dopis uchazeče k nabízenému pracovnímu místu
• doložení minimálně dvouleté praxe s vedením a rozvojem lidí (potvrzení zaměstnavatelů/

kopie pracovněprávních dokumentů/čestné prohlášení)
• návrh vlastní koncepce řízení a rozvoje organizace, včetně návrhu odborného směřování 

a financování organizace s ohledem na ekonomické dopady navrhovaných opatření 
s výhledem na 5 let, v max. rozsahu 4 stran formátu A4

Plné�znění�výběrového�řízení�na�www.kr-vysocina.cz,�sekce�volná�místa.�Přihlášku�je�třeba�zaslat�se�všemi�
požadovanými�náležitostmi�a�přílohami.�Bez�nich�není�přihláška�úplná�a�nebude�zahrnuta�mezi�přihlášky�
uchazečů�na�pozici�ředitelky/ředitele�Muzea�Vysočiny�Havlíčkův�Brod,�příspěvkové�organizace.�Přihlášku�
k�výběrovému�řízení�zašlete�na�adresu:�Krajský�úřad�Kraje�Vysočina,�odbor�kultury,�památkové�péče�
a�cestovního�ruchu,�Žižkova�57,�587�33�Jihlava.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 10. 2. 2022 v 12.00 hodin.�Obálku�je�třeba�zřetelně�označit�
slovy:�„Muzeum�Vysočiny�Havlíčkův�Brod,�příspěvková�organizace�–�výběrové�řízení�ředitelka/ředitel�–�
neotvírat“.�Na�později�doručené�nebo�neúplné�přihlášky�nebude�brán�zřetel.
Vyhlašovatel�si�vyhrazuje�v�rámci�realizace�výběrového�řízení�právo�provést�psychologické�pohovory.

Úvodní buly na zimním stadionu v Ledči nad Sázavou, kde mohou od ledna 
sportovci využívat nové zázemí šaten a tréninkového centra. Hejtman Ví-
tězslav Schrek vhazoval první rozehrávku mezi domácími a hostujícím 
Humpolcem. 

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a jeho kolegové z krajské rady pod-
pořili Tříkrálovou sbírku. Vybrané peníze pomohou např. s financováním po-
moci sociálně slabým spoluobčanům, lidem v nouzi nebo seniorům.
  FOTO: 2X JAROSLAV LOSKOT

Vysočina 
V pohybu
týden sportu zdarma
od 25. dubna do 1. května 2022

Vysočina chystá týden sportu zdarma
Kraj Vysočina během února 

vyzve provozovatele a majitele 
sportovišť po celém regionu ke 
spoluúčasti na připravovaném 
týdnu sportu zdarma. Pod ná-
zvem Vysočina v pohybu chce 
v termínu 25. dubna až 1. května 
2022 veřejnosti otevřít co nejvíce 
vnitřních sportovišť tak, aby lidé 
měli příležitost zajít si zacvičit, za-
plavat si, zahrát si volejbal, basket, 
vyzkoušet bojové sporty, vylézt na 
horolezeckou stěnu, absolvovat 
trénink ve fitness centru, cvičení 
pro seniory nebo atraktivní nábor 
do sportovního klubu spojený 
s programem, to vše zcela zdarma. 
Náklady na provoz sportovišť je 
připraven uhradit Kraj Vysočina. 
Do celokrajské osvětové aktivity 

se bude moci zapojit zařízení s ka-
pacitou minimálně 20 sportujících 
v jednu chvíli, které je dostupné 
na Vysočině a nabídne ve výše 
uvedeném termínu minimálně 
pět volných hodin sportu zdarma 

rozprostřených do stanovených 
časových pásem. Důležitá bude 
předběžná registrace spolupra-
cujícího sportoviště na stránkách 
www.vysocinavpohybu.cz. 
Kraj Vysočina akci podpoří 

finančně, a to formou úhrady ob-
vyklého nájmu v časech uvolněných 
pro bezplatné sportování veřejnosti, 
akci doprovodí mediální kampaní 
a připraví speciální webové stránky, 
kde bude moci veřejnost na jednom 
místě najít všechny nabídnuté 
aktivity ve svém okolí doplněné 
o informace o sportovišti.
Týden sportu zdarma má 

umožnit veřejnosti objevit nové ak-
tivity, sportovní kluby, nabídnout 
inspiraci a pomoci klubům s jejich 
prezentací, najít nové přátele nebo 
si ověřit svou fyzickou zdatnost. 
Je čas začít sportovat, ideálně celá 
rodina. V týdnu od 25. dubna do 
1. května bude sport na Vysočině 
maximálně dostupný. Veřejnost 
bude mít možnost vyzkoušet si 

mnoho věcí zdarma a není vylou-
čeno, že se nadchne a najdou se 
noví pravidelní sportovci.

Výzva provozovatelům  
a majitelům vnitřních sportovišť
Nabídněte v termínu od 

25. dubna do 1. května 2022 svoje 
sportoviště s popisem možných 
sportovních aktivit v minimál-
ní době trvání 5 hodin za tý-
den v časovém rozmezí Po–Pá 
16:00–21:00, So–Ne 9:00–21:00. 
Pro předběžnou registraci využijte 
až do konce února 2022 stránky 
www.vysocinavpohybu.cz. Staňte 
se partnerem akce Vysočina v po-
hybu, podpoříte povědomí veřej-
nosti o vašich aktivitách a pomůže-
te Vysočině dostat se do kondice. 
Kontaktní osoba: Milan Kastner, 

e-mail: kastner.m@kr-vysocina.cz, 
teleon: 564 602 971.
� JITKA�SVATOŠOVÁ

↗www.vysocinavpohybu.cz

DO PRÁCE
NA KOLE

Na kole, pěšky či poklusem
Celostátní výzva týmů v květnu 2022
Registrace do 30. 4. 2022
dopracenakole.cz

Zapojit se můžete v celém Kraji Vysočina -
Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov

PODPOŘTE ČISTOU MOBILITU VE SVÉM MĚSTĚ
ZLEPŠETE SI KONDICI A UŽIJTE SI FIREMNÍ TEAMBUILDING
VYHRAJTE HODNOTNÉ CENY

Kraj Vysočina věnuje do každého účastnického města
jako cenu skvělou koloběžku


