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VYSOČINA
ZAUJALONÁS
Očkovat začnou
v Poliklinice Třešť
Vysočina – Očkovat proti
Covidu-19 začnou 1. března
i v Třešti. Tamní poliklinika,
která je šestým očkovacím
místem v regionu, bude do
budoucna schopna zajistit
i mobilní očkování prozatím
ve své spádové oblasti. Velké
očkovací centrum v Jihlavě,
ATX centrum vHruškových
Dvorech, bude otevřeno
15. března. Nemocnice Nové
Město naMoravě využije
připravené očkovací centrum
ve Žďáře nad Sázavou, a to od
17. března. Stále budemožné
využít i kapacity očkovacího
centra nemocnice v Novém
Městě naMoravě. (dek) ...2

Proberou stav
chodníků v Jihlavě
Jihlava – Primátorka Jihlavy
Karolína Koubová, její ná-
městci a radní města nebo
další odborníci se budou
pravidelně scházet s veřej-
ností. Zatím ale jen online.
Setkání, která se budou ko-
nat každé pondělí od 17 ho-
din, navazují na lednové vir-
tuální kavárny, kde lidé
mohli dávat podněty ke
vznikající strategii města.
První březnová kavárna bude
v pondělí 1. března na téma
investiceměsta a stav chod-
níků. Další pondělí budou
Eva Bartošková Jandová
aMartin Šťastnýmluvit
o každodenním boji o du-
ševní zdraví. (dek)

Vylepší školy,
silnice i dětský
domov
Kraj zainvestuje na Tře-
bíčsku i letos do oprav
a modernizací.

IVANA ŘÍHOVÁ

Třebíčsko –Modernizace
budov středních škol, opravy
krajských komunikací a také
dostavba operačních sálů
v areálu třebíčské nemocni-
ce. To vše plánuje v letošním
roce zainvestovat Kraj Vyso-
čina na Třebíčsku.
Od června se uzavře průtah

Dalešicemi. Rekonstrukce
silnice byměla trvat do kon-
ce letošního roku. Když už
bude silnice uzavřená, využijí
tohomístní k rekonstrukci
chodníků. „Jakoměstys se na
přelomu června a července
dozvíme, zda nám vyšel do-
tační titul, abychommohli
opravit chodníky. Nejspíš
začneme trošku se zpoždě-
ním, ale budeme doufat, že
to vyjde,“ vysvětlil starosta
Jiří Loukota.
Na půlroční uzavírku se už

připravili. „Loni jsme kvůli
opravě průtahu opravili ob-
jízdné trasy kolem rybníka.
Ozval se nám Eon, protože
v části od fary až směrem na
Hrotovice je nejstarší vedení
proudu. Nově jej budou
ukládat do země a zlikvidují
sloupy, tak uděláme i nové
osvětlení,“ řekl Loukota.
Modernizace se dočkají

i školní budovy. Například na
gymnáziu a střední odborné
škole vMoravských Budějo-
vicích kraj mění okna
a opraví podlahy. „Výměna

oken a dveří se týká celé pů-
vodní budovy a budovy A.
Původní budova dostane
novou fasádu, probíhá v ní
i rekonstrukce podlah. Práce
pokračují dle harmonogramu
aměly by být dokončeny
v záři 2021,“ uvedl ředitel
školy František Dubský.
Také budovu střední školy

řemesel a služeb vMorav-
ských Budějovicích čeká sta-
vební ruch. Kraj její opravu
plánuje více než dva roky

a vyjde na více než osmnáct
milionů korun. Budovu školy
v Tovačovského sadech děl-
níci obsadí od března do po-
loviny září příštího roku. „Je
nutné opravit střechu, stropy
v posledním patře a vyměnit
plastová okna za eurookna.
Jejich výměna se uskuteční
do konce letošních letních
prázdnin. Opravy nenaruší
vyučování, pokud k němu
opět dojde, ani zkoušky,“
shrnul ředitel školy Tomáš
Dolejský.
Kraj chce také zmoderni-

zovat dětský domov v Jem-
nici, podle jeho ředitelky Ji-
řiny Kühnelové ale konkrét-
ní termín opravy ještě není
jasný. Více nawww.denik.cz

Některé plány
P modernizace na gymnáziu
a střední odborné škole
v Moravských Budějovicích

P oprava silnice v Dalešicích
P opravy na střední škole ře-
mesel a služeb vMoravských
Budějovicích

TVMAGAZÍN

Televizní
program
na celý týden

uvnitř zdarma

dnes

12/15
noc

+1/-2

zítra

3/7
neděle 

4/8

Východ slunce 6:49

Západ slunce 17:33

střední zátěžBIO 2

Počasí v kraji

Přednost dostal 
respirátor

Více na straně 2

Na Vysočině lidé 
nové opatření 
včera většinou 
dodržovali.

Nakupující 
v obchodech 
i cestující 
hromadnou 
dopravou se chránili 
respirátorem.

Někteří však byli 
v rozpacích.

Foto: Deník/Luboš Jeníček

ROZHOVOR

Tisíce dětí čelí domácímu
násilí nebo trpí
depresemi, říká Klára
Laurenčíková strany 12–13

87908790

-51%

Vepřová
pečeně

bez kosti
cena za 1 kg

dříve 179,90 

Nabídka platí od středy 24. 2.

do úterý 2. 3. 2021
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PÁTEK  26. ÚNORA 2021 - ČÍSLO 48 CENA 21 KČ
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