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ložadujeme:
r minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studlním

programu
. minimálně částečnou Znalost zákona č.250/2016 Sb., o odpo-

vědnosti za přestupky ařtzeni o nich, zákona č.251/2O16 sb.,
o některych přestupcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
a zákona č. 3ó112000 Sb., o provozu na pozemních Komunika-
cích a o změnách něKterých zákonů, vše ve znění pozdějších
předpisů výhodou

. výbornou znalost běžného kancelářského softwaru

. vysoké pracovní nasazení, samostatnost a schopnost analytic-
Kého myšlení

r vynikající komunikační schopnosti a flexibilitu
o řidičský průkaz skupiny B výhodou
o ochotu dalšího vzdělávání v oboru, včetně složení požadova-

ných zkoušek.

Habízime:
. pracovní poměr na dobu neurčitou
. 10. platovou třídu
r nástup možný ihned, nejpozději od 1. září2021
. zajimavou práci ve veřejné spravě
r 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna, stravenky, pří-

spěvek na Kulturu, sport, relaxaci a cestování, zdravía preven-
ci a osobní rozvoj zaměstnanců.

zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje
tyto náležitosti:
r jméno a př!'men| titul uchazeče
r datum a místo narození uchazeče
. státní příslušnost uchazečeí
. místo trvalého pobytu uchazeče

o číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu
. kontaktní spojeni (telefonní, e-mailové)
r datum a podpis uchazeče.
1) úředníkem se může stát fyzicKá osoba, Která je státním obča-

nem České republiky, popřípadě fyzicKá osoba, která je cizím
státním občanem a má v České republice trvalý pobyt.

x přihlášce je nutno přiložit:
. životopis, ve kterém se uvedou údaje o vzděláni a dosavadních

zaměstnáních a o dalších odborných znalostech a dovednostech
. výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
o ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženem vzdě|ání
o souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběro-

vého řízení.

Vaše přihlášKy se všemi požadovanými doKlady v písemné
podobě očekáváme do 23. června 2021 do 17.oo hodin na
adrese:

MěStSký úřad Chotěboř
TrčKů z Lípy 69
583 0,] chotěboř
zn. ,,Výběrové řízení - ODaP"

Výběrové řízení se uskutečni v pondělí dne 28, června 2O21
v odpoledních hodinách (bližší čas bude upřesněn po termínu
uzávěrKy přihlášeK). Bližšíinformace k výběrovému řízení vám
poskytne Tereza Kovačková - vedoucí odboru Kanceláře tajem-
níka MěStSKého úřadu Chotěboř, na telefonním číSle 5ó9 641 157
nebo 733 ó15 50ó, příp. na e-mailu kovackovat@Chotebor.cz.

V Chotěboři dne 24.5.2021
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Dne 1. dubna 2021 začala realizace pro-
jektu MístníaKční plán (zKráceně MAP) roz-
voje vzdělávání na územíobce s rozšíře-
nou působností (zKráceně ORP) Chotěboř.
MAP je zaměřen na spolupráci partnerů
v území, stanovuje priori_ty a realizuje jed-
notlivé Kroky nutné ke zlepšení vzděIávání
v území. Nositelem a realizátorem projeK-
tu MAP na území oRP chotěboř je Místní
akčnískupina PodhůříŽelezných hor, o. p. s.
Projekt, do kterého se zapojily téměř
všechny školy a školky z území, potrvá do
30. listopadu 2023,

ZáKladním pracovním nástrojem projek-
tu budou pracovní sKupiny, které se právě
formujíz řad učitelů, zřizovatelů a dalších
aktérŮ činnýCh na poli vzděláváni, Skupiny
budou zaměřeny na matematicKou a čte-
nářskou gramotnost, rovné příležitosti, dá-
le bude pracovat skupina využívající místní
potenciál - tady bychom chtěli mimo jiné
využít aktivity nabízené chráněnou krajin-
nou oblastíŽelezné hory a Geoparku Želez-
né hory - a skupina pro financování, která
bude hledat finanční prostředky pro reali-
zaci zámérů jednotlivých škol.

Přestože se konKrétní témata, kterým
se v projektu budeme věnovat, budou od-
víjet hlavně od rozhodnutí členů pracovních
skupin, už ted'se nám po vzájemných dis-
kusích s řediteli škol rýsují některé oblasti,
na které se zaměřime. Souvisí zejména
s rozšířením výuKy informatiky na šKolách.
InformatiKa prostupuje do všech oblastí
Iidských činností a stěžínajdeme předmět,
kde bychom sě s ní nesetKali. Nezahrnuje
pouze technickou oblast - ovládání hard-
waru a softwaru, případně základy progra-
mování, souvisí i s prací s informacemi ja-
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ko takovými. Takže do ní patří i mediální
gramotnost, schopnost oddělovat fakta od
dezinformací a v]astně i schopnost nenechat
se informacemi zahltit, což pro tidskou po-
hodu není zrovna optimáIní. S informační
techniKou se setkávají už i děti předško|ní.
Platí tady hezké písloví,,Dobry stuha, zlý
pán". zkátka naše děti rostou do doby, kdy
práce s iníormacemi bude velmi důležitá.

A abychom je mohli na tuto dobu kvalitně
připravit, potřebujeme učitele, Kteříjim ty-
to dovednosti budou moci předat. z projek-
tu MAP tak budou podporováni a vzdělá-
váni zejména učitelé a budou podporovány
takové Činnosti, Které jim v kvalitnívýuce
pomáhají. Investice do lidi do jejich schop-
ností a dovedností je totiž vždy investicí
nejlepší, Kterou můžeme udělat.

?právy x rac}nica @.,'

V případě, že se vás oblast vzdělávání
týká a chtěli byste Se také účastnit činnos-
ti pracovních skupin, prosím kontaktujte
Místní akční skupinu Podhůříželezné hory.
BUdete Vítáni.

Více o projektu na https://www.podhu-
rizeleznychhor.czl.

Mirka valehrachová
a Hana chlubnová

Podhůří Železných hor sobě §§,iii*.*r;. * fiifiiill'" §r,:9:,#,"dlj'.,::,:lisoeťr.

zastráň - v souladu s přířodou
Vóžení spoluobčané,

žijeme v době, ktercí je tgpícKá masovou
nabídKou produkťŮ, o jejichž pŮvodu a Kva-
lité lze mnohdg polemizovat Próvě proka-
zatelná znalosť, původu a vgsoKó kvatita
mohou být hlavní dŮvodg proč věnovat po-
zornost loKólní produkci. Jsme hrd[, že v na-
šern regionu mcíme spousťu šikovných lrdi
kteři se mistní produkcí zabývají. V dneš-
ním rozhovoru vóm v rómcí kompcné ,Pod-
hůří Železných hor soběI" s rodosrí přeclsia-
víme jednoho, přesněji jednu z nich.

Nedoleko Chotěboře, směrem n0 Novou
Ves, se v molebném prosťoru lesů o iuk no-
chází zastróň, samota o dvou usedlostech,
Nojedné z nich je provozovóno ekologické
zemědě]stvi q poskgtovrino ubgtovóní v sou-
kromí. Za kvolitní produkcí šetrného země-
dělscvístojítucie Pe/ouchoycí. To se před
několiko letg rozhodla zemědělsKg zkulti-
vovat zdejší krajinu o začala s pěstovóním
zelening. Posťupem času produkce zeleni-
ng rostla. Dnes n0 zdejších políčkách dozrá-
vá nejenom zelenino plná opravdove chuti,
oie rosťou zde i rŮzné druhg bglinek cl no-
vě vgsázené ovocné stromU storých odrůd,
Místní produkce je nabízena ke koupi, o io
např. formou zeleninových balícku

Nejen o tom, kde se zrodíla ldeo šerrné-
ho zemědě/ství, bude hovařít poní Lucie
pelouchovó,

Kdy vznikl nápad podnikat v tomto smě-
ru a co vás k rozhodnutí motivovalo?

Nápad vznikI na vysoké škole. tedv asl
::ed 1 5 lety. V té době jsem poprve ochut-
rala mně dosud neznámé Fair Trade t,,,-
roOky, Vsechny tyto vyrobky byly r e, 1

chutné, a tak jsem se o ně začala zalímat,
Hodně informací o ekologickém zemedě -

ství mi poskytla kamarádka z RakolsKa
kde t,té době už běžně prode1 bio zelen -

ny forn, oJ OeOJ , e< ,, 'a:e:- '_^;C , a,,
k rozhodnuti ubjrat se tjnio snlěren mě
mimo toho, ze to mám asi l,,<r,,,i. motl,,,o-
val fakt, že v chotěboii a okolí.1sem nevě-
dě|a o nikom kdo oy se se[rnenu zeme-
dělstvi věnoval, Zároveň jsem vždy tíhia
k přírodě a zastávám heslo ,,mysli globál-
ně, jednej lokálně".

Jaké byly začátky podnikání a jak d|ouho
již zastr áň provozt{i ete?

začátt<y podnikáníbyly báječné v tom
smyslu, že jsem toho pěstovala málo a na
zahrádce, ne na poli. Polnosti a zájem o kva-
litní zeleninu wzlnaly pustit se do pěstová-
níve větším, A takjsem postupně zvětšova-
la území pozemků - ale to už byly krušnější
časy, Kdy se s nadšením pustíte do pěsto-
váni uděláte si dostatek sadby a vysázíte
ji na připravenou půdu.,. jenže ono to ne-
roste. okopáVáte, přihnojujete zralým kom-
postem a nesKlidíte téměř nic. Je to tím, že
pozemky z konvenčního zeměděIství po-
třebují několik let na regeneraci. Po pátém
roce jsem si říkala, že půda Konečně začí-
ná nabírat života,v sedmém roce jsem si
říkala to samé. Pravdou je, že aby ožila její
plodnost, je zapotřebí minimáIně deset let.
V současnosti zeleninu pěstujeme na 1,5 ha
s tím, že necháváme vždy nějaKou část la-
dem či je seto zelené hnojení. Hospodaření
na Zastráni se nyní budu věnovat devátý
rok a Každým rokem je znát,že se půda
na poli zlepšuje, avšak proces vrátit půdě
její živost a úrodnost je velice dlouhodobý.

Jak zastráň přišla ke svému jménu?
Již dle starých map se místo jmenuje

Zastrání, ale říkáme Zastráň. Původně jsem
si myslela, že důvod tohoto pojmenování
je dlouhá stráň, která se táhne od chotě-
bořsKého zámku až sem. Nicméně jsem se
od stryce, Josefa Cempera, rodáka ze Za-
Stráně, dozvěděla, že je to jinak. NáZeV Se
prý odv-uí od stráně, která vede od Nové
Vsi u Chotěboře směrem K nám, nejspíš je
tím myšlena stráň nad Červeným potokem,
protože Kdysi se sem na Zastráň chodilo
trochu jinudy.

Čím vás tato práce naplňuje?
Práce mě nejvíce naplňuje tím, že jde

pěstovat bez chemie, přibývá ížal a mi-
kroorganismů, což je známkou zlepšení
kvaliry, půda ožívá. Vytvářením permakul-
tury přib}vá druhů hmyzu a také rostlin
na volných nebo travnatých plochách. Moc
mě baví dát přírodě prostor se projevit, pro-
tože je krásné pozorovat, jak pak vše živé
žije v symbióze. Těšímě práce s půdou,
která rozhodně neníjednoduchá a rovněž

se člověk učístále novým věcem. oceňuji
cestu toho, Že Člověk mŮŽe b}t komunit-
ně soběstačný, protože ráda podpořím jiné
lokální producenty, např. obilovin či mléč-
ných výrobků. Baví mě jíst všechno to bá-
ječné jídlo, Které nese otisk práce, místa
a času - tady našeho vysočinského. Mám
obrovsKou radost z toho, že jsou tací, kteří
mojí práci ocení a vnímaji že jim naše ze-
lenina dělá dobře. Také mě velice naplňuje
možnost být dky této činnosti v souladu
s přírodními rykly roKu a pohyb na čerst-
vém vzduchu je pro mne velice příjemný.

zaměřujete se na prodej zeleninoqých
balíčků. co to vlastně takový zeleninový
balíček jel

Zeleninový balíček je kombinace růz-
ných druhů zeleniny v papírovém, eKolo-
gicky šetrném obalu. Nejčastěji používám
již použité papírové tašky, nerada tvořím
odpad. Balíčky obsahují to, co je zrovna ke
sklizni. Na jaře ředkvičky, různé druhy sa-
látů, špenát, polníčeK mladý česnek, tuřín-
ky, jarní cibulku a můj oblíbený japonský
mix, což je barevná listová směs brukvovi-
té listové zeleniny, kde je záKladnísložkou
Red Giant Mustard - červená hořčice (údaj-
ně nejzdravějšízelenina), dále mizuna, mi-
buna a také třeba wasabi. v létě mrkev,
petržel, pastiňák, hrášek, fazolky, cuke_ty,
rajčátka. Zákaznici si mohou přiobjednat
cibuli na uskladnění, česnek, fazole - su-
ché zrno, mák a snad už brzy i brambory.

Je možné, aby si zájemce sám stanovil
obsah zeleninového balíčkut

Ano. VŽdy je možné se domluvit.

Vjakém časovém obdobíje možný odběr
zeleniny?

0d června do prosince.

Jak často je možné zeleninu odebírat?
pravidelní odběratelé odebírají každý

rýden. R kdo chce odebírat zeleninu ne-
pravidelně, vždy se předem nahlásía balí-
ček připravím na den závozu.

Kolik tako\4ý zeleninoqý balíček stoji?
Balíček obsahuje kolem deseti druhů ze-

leniny. Čověk si může něco přiobjednat, vy-
ťVořit si v]astní obsah apod. Na jaře je toho
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