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8 584
kilogramů použitých baterií
odevzdali školáci a studenti z
Vysočiny vminulém roce v
rámci programuRecyklohraní
aneb Ukliďme si svět k recyk-
laci. Největší množství, a to 322
kilogramů baterií, vybraly děti
na Základní škole a Praktické
škole VelkéMeziříčí. (dek)

Krátce z Vysočiny

Opiáty chtěli kupovat na...
dokončení ze strany 1
Šlo o několik druhů léků, ale zájemměli hlavně o opiát
Vandal retard. „Léky nakupovali na falešné recepty po
celé republice. V této souvislosti byli obviněni i z pod-
vodu. Ze získaných léků pak v Praze vyráběli heroin,“
konstatoval Špelda. Každý člen skupinyměl podle ža-
lobce přesně rozdělené úkoly. Dvě ženy pod dohledem
jednoho z obviněných vyzvedávaly léky, třetí žena by-
la na telefonu a lékárníkům v roli zdravotnice potvr-
zovala vydání receptu (na razítku receptu bylo uvede-
no číslo, které za tímto účelem používala). „Druhýmuž
z obstaraných léků vyráběl heroin. Varnu se podařilo
při razii zajistit,“ dodal Špelda.
Aktuální případ se podobá kauze, kterou taktéž krimi-
nalisté z Vysočiny řešili před pěti lety. Tehdy rozkryli
šestičlenný gang, který na falešné recepty nakupoval
léky na předpis a dál je za výhodné ceny prodával.
Všichni obžalovaní dostali u Krajského soudu v Brně
vysoké tresty.

VHodicích řeší, kdy
udělat příměstské tábory
Hodice – Opatření spojená s koronavirem neumožni-
la, aby se o jarních prázdninách v Hodicích konaly na-
plánované příměstské tábory. Radnice nyní musí kvůli
dotaci řešit další postup. Projekt totiž letos končí a
kvóta nebyla naplněna. „Jednáme s poskytovatelem
dotace, jestli se všechny tábory budoumuset uskuteč-
nit v létě, nebo se některémohou přesunout na příští
rok,“ vysvětlil starosta Josef Bakaj. Děti se však o jar-
ních prázdninách zabavily i jinak. Ve volném čase rády
chodily na zamrzlou nádrž ve středu obce, která je na-
víc osvětlená. (sin)

Foto dne

PRADĚD ZKOČÍHOKOPCE. Zdeněk Bureš z Jimramova
patří mezi těch několik šťastlivců, kterým se podařilo z Vy-
sočiny nafotit jesenický Praděd. Jeho snímek pochází z Ko-
čího kopce u Sulkovce. „Na Kočího kopec chodím fotogra-
fovat několikrát ročně. Mnohdy přizastavím při cestě za
sestrou do Bystrého. Nebo když jedu do Brna k lékaři. A
nejsou to jenom daleké výhledy, které jsou z tohotomísta
úžasné, ale i pohledy do okolní krajiny, zejména do členi-
tých údolí k Hlubokému a k Vírské přehradě. A také smě-
rem k Jimramovu a dále k Prosičce a Buchtovu kopci. Masiv
Jeseníků od Králického Sněžníku po Praděd bývá zřetelně
vidět dosti často,“ popisuje fotografický nadšenec.
Foto: Zdeněk Bureš

Školy promaturanty udělají
maximum. Snad se v březnu
vrátí do lavic, doufají
Distanční výuka není u
odborných předmětů ide-
ální. Dílny s jedním žákem
však fungovat mohou.

IVANA ŘÍHOVÁ

Vysočina –Myslím, že matu-
rity se měly odehrát podle
původního plánu. Je to o pří-
pravě studenta a o tom, jak se
k tomu postavímemy. Zvlád-
nout se to podle mě dá, ale
bude to boj. Za poslední rok
jsme se toho totiž moc nena-
učili. Tak komentuje součas-
né dění kolem „zkoušek z do-
spělosti“ student střední
průmyslové školy v Třebíči a
nadcházející maturant David
Doležal. V těžké situaci jsou
kvůli přípravěmaturantů i
školy a doufají, že se od břez-
na studenti posledních roč-
níků vrátí.
Kantoři i ředitelé škol se

snaží udělat maximum pro to,
abymaturitní zkoušky pro-
běhly co nejlépe. „Sešly se
metodické komise, poradili
jsme se i s maturanty a roz-
hodli jsme o určitých úpra-
vách obsahu zkoušek a také o
změnách termínu praktic-
kýchmaturitních zkoušek,
které jsme přesunuli. Přijdou

na řadu po ústních zkouš-
kách. Díky tomu žáci dosta-
nou příležitost intenzivní
přípravy v rozsahu pěti až
sedmi pracovních dní,“ uved-
la zástupkyně ředitele Mar-
cela Křížková ze Střední prů-
myslové školy a odborného
učiliště v Pelhřimově.
Ve druhém pololetí se ně-

které školy rozhodly soustře-

dit pouze na předměty, ze
kterých budou studenti sklá-
dat závěrečné zkoušky. „Dě-
láme vše pro to, aby žáci byli
k maturitě dobře připraveni.
V tuto chvíli jsme upravili
rozvrh tak, aby probíhala
pouze výukamaturitních
předmětů a předmětů důle-
žitých pro odborný profil ab-
solventa,“ sdělil ředitel

Střední umělecko průmyslové
školy v Heleníně.
Kromě distanční výuky

školy využívají takémožnosti
konzultací jeden na jednoho.
„Žákům je nabízíme jak v te-
orii, tak i při odborném vý-
cviku. V praktické výuce si zve
učitel do školních dílen vždy
jednoho žáka, což umožňují
vládní nařízení. Spolu pak
upevňují nezbytné praktické
dovednosti, jako je například
seřízení CNC strojů a spuštění
programů vytvořených při
distanční výuce,“ vysvětlil
ředitel Střední školy řemesel
a služeb vMoravských Budě-
jovicích Tomáš Dolejský.
Střední školy se teď upínají

k začátku března, kdy by se
podle ministerstvamohli
maturanti vrátit do lavic.
„Těšíme se. Odmaturantů ví-
me, že jim prezenční výuka
vyhovuje více,“ doplnil ředitel
Střední školy stavební v Jih-
lavě Pavel Toman. Na začátek
března se připravují i v
Pelhřimově. „Věříme, že se
vrátí. Už jsme upravili hodiny.
Budeme se věnovat pouze
maturitním a odborným
předmětům,“ dodala Křížko-
vá.
Více nawww.denik.cz

Data maturitních zkoušek v roce 2021

Společná čáSt

Didaktické testy: 
3. až 5. květen

náhradní termín 
kvůli Covid-19: 
14. až 16. červen

profilová čáSt

Ústní zkouška: 
až do 27. června

praktická zkouška: 
až do 27. srpna 

Vrtulníky v Náměšti odmrazuje obří fén
IVANA ŘÍHOVÁ

Náměšť nad Oslavou – Vr-
tulníky na základně v Ná-
měšti nad Oslavoumusí být
připravené ke vzletu za jaké-
hokoliv počasí. Pro zbavení
ledu a sněhu zde používají
speciální přístroj, který se
podobá obrovskému fénu.
Námraza na vrtulníku totiž

může být velký problém.
„Výkyvy počasí, jako jsou ná-
mraza, jinovatka, mrznoucí
mlha, mrznoucí déšť, ale i
sníh či led, jsou pro letadla
nebezpečné, protože
dokážou změnit ae-
rodynamické vlast-
nosti a ohrozit tak
bezpečnost letu,“ vysvětlil
náčelník inženýrsko-

leteckého zabezpečení Mari-
anMráz. Kousky ledu nebo
námrazy bymohly nasát
motory nebo poškodit listy
nosného a vyrovnávacího ro-
toru. „Pokud není námraza
dokonale odstraněna, vrtul-
ník nesmí vzlétnout,“ objasnil
Mráz. Personál protomusí
odmrazit vrtulníky v co nej-
kratší době. „V zimním obdo-
bí je zpravidla příprava před
vzletem delší o hodinu. Někdy
ale ani to nestačí a protáhne
se na čtyři a více hodin,

většinou když je silná ná-
mraza,“ doplnil Mráz.
Jakmile spadne teplota pod

minus tři stupně, techniku
musí ošetřit speciálně vyško-
lený personál. „Vrtulník od-
mrazuje auto TO-5 na pod-
vozku V3S nebo Avie, které
má k dispozici až čtyři rukávy.
Každýmá průměr pětadvacet
centimetrů a fouká teplý
vzduch, kterýmámaximální
teplotu šedesát stupňů Celsia.
Směřují jej na

listy rotoru, trup a ocasní
nosník,“ vysvětlila mluvčí le-
tiště Jindřiška Budiková.
Pokud je sníh čerstvě na-

vátý, odstranění je pro obslu-
hu snadné. Smetou jej oby-
čejnými košťaty.

ŠKRABATNE
Zatímco u osobního automo-
bilu lze námrazu seškrabat
mechanicky, u létající tech-
niky tento postup nejde pou-
žít. „Škrabání a otloukání ná-
mrazy bymohlo způsobit
poškození potahu trupu vr-
tulníku, a tím snížit jeho
pevnost. Pokud vrtulníky
stojí venku, jsou listy nosné-
ho rotoru chráněny speciál-
ními plachtami,“ dodala Bu-
diková.

První v kraji: Máj obsadili...
dokončení ze strany 1
Teď už nic nebrání tomu, aby
pokračoval naproti ke zdra-
votním sestrám. Očkují vak-
cínou od firmyModerna.
„Odložte si a posaďte se u nás.
Píchneme vás do levého ra-
mene, ale nebojte, ani to ne-
ucítíte,“ chlácholí ho sestřič-
ka. „Tak a je to hotové,“ do-
dává vzápětí. Sám Karel Ma-
cháček potvrzuje, že dostála
svému slibu. „Skutečně jsem
to necítil. Je mi výborně. Snad
takhle bezproblémové bude i
přeočkování, na které jdu za
měsíc,“ vyslovuje přání, za-

tímco se přesouvá do klidové
zóny, neboli odpočívárny.
U zdravotníků se senioři

střídají po pěti minutách. V
těsném závěsu za ním je tak
další obyvatelka Kamenice, a
to Zdeňka Dvořáková, kterou
přivezl synMilan. „Cítím se
dobře, vše proběhlo v na-
prostém pořádku,“ prozrazuje
a hledá volnou židli, kde
stráví dalších třicet minut.
Celkem se včera v Máji ne-

chalo naočkovat 159 seniorů.
„Zatím to hodnotím velice
kladně. Musím pochválit naše
zaměstnance za to, jak k to-

mu přistoupili, a že to sku-
tečně odsýpá,“ nechává se
slyšet ředitel pelhřimovské
nemocnice Michal Kozár.

Z RŮZNÝCHODDĚLENÍ
Zdravotníci byli z různých
oddělení. „Díky tomu, že v
současnosti fungujeme v
omezeném režimu, jsme
schopní tým bez problémů
sestavit,“ reaguje Kozár. Podle
jeho optimistického výhledu
by většinu zájemců z Pelhři-
movskamohli stihnout na-
očkovat do léta. (ku)
Více nawww.denik.cz

Hejtman Schrek
nemá obavy
Vysočina – „Vakcína od firmy
AstraZeneca? Tu nechceme,“
často zdravotníkům oponují
starší lidé. Objevily se totiž
informace, že u nich očkování
proti Covidu-19 právě touto
vakcínou příliš nefunguje.
Hejtman Kraje Vysočina Ví-
tězslav Schrek ale s těmito
obavami nesouhlasí. „Bylo by
hloupé, kdyby se říkalo, že je
to špatná vakcína. Funguje
možná jenmaličko jinak, po-
řád všakmůže zachránit
spoustu životů,“ podotkl. (ku)
Rozhovor nawww.denik.cz
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