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Mladá univerzita 
Prázdninový program pro zvídavé děti 
opět i na Vysočině

3Hospodaříme kvalitně
Kraj Vysočina si vede dobře 
navzdory daňovým propadům

2 Největší i nejúspěšnější 
Festival Petra Dvorského 
ani letos neslevil z kvality
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Urgentní a intenzivní péče v Jihlavě 
nová, účelnější, modernější...
V objektu zvaném 
moderně „emergency“ 
ošetří první pacienty 
v září, moderní stavbu 
spolufinancovala EU 
prostřednictvím ROP 
Jihovýchod.
Kraj Vysočina dokončuje v těchto dnech 
nový pavilon urgentní a intenzivní péče 
pro jihlavskou nemocnici, tzv. emergen-
cy. Začátkem září je v plánu v nemocni-
ci stěhování, po něm může emergency 
tým přijmout prvního pacienta. Moder-
ní čtyřpodlažní stavba stála více než tři 
sta milionů korun, zhruba s jednou tře-
tinou nákladů pomohla Evropská unie.

V moderním pavilonu urgentní a in-
tenzivní péče Nemocnice Jihlava se 
budou nacházet příjmové ambulance 
napříč spektrem oborů. Budou centra-
lizované do jednoho místa pro všechny 
pacienty. V přízemí pavilonu je vybudo-
ván jednotný prostor pro příjem všech 
akutních pacientů, tzv. emergency. 
Tato část pavilonu je spojena zastřeše-
ným chodníkem s heliportem záchran-
né služby. „Posádka záchranného vozu 
už nebude řešit, na které oddělení pa-
cienta transportovat. Předá ho na jed-
nom místě a o jeho umístění v rámci 
nemocnice rozhodne tým emergency,“ 
sděluje Vladislava Filová, ředitelka 
Zdravotnické záchranné služby Kraje 
Vysočina.

„Nový pavilon pojme čtyřicet lůžek 
intenzivní péče, která jsou v součas-
nosti v nemocnici rozptýlena po jed-
notlivých odděleních. V budově se bude 
nacházet i moderní infekční oddělení, 

mimo jiné se čtyřmi lůžky intenzivní 
péče, která budou jediná v kraji,“ uvádí 
Lukáš Velev, ředitel Nemocnice Jihlava.

Objekt emergency bude komunikač-
ně napojen na hlavní budovu ve třech 
podlažích a navíc samostatným 

mostem na oddělení ARO. V podzemí 
bude umístěna nová trafostanice, ná-
hradní zdroj, strojovny medicinálních 
plynů, technické zázemí a šatny.

„Moderní pracoviště urgentní a in-
tenzivní péče je důležité nejen pro 

samotnou Nemocnici Jihlava, ale 
v tomto případě i pro celou síť nemoc-
niční péče v Kraji Vysočina. Jihlava je, 
kromě jiného, kardiologickým cent-
rem soustřeďujícím pacienty s akut-
ními infarkty myokardu, kdy je rych-
lá komplexní diagnostika a léčba bez 
vynucené potřeby dalšího transpor-
tu klíčová,“ říká Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD), hejtman Kraje Vysočina.

text a foto: Eva Vorálková

Moderní pavilon urgentní a intenzivní péče v Nemocnici Jihlava začne pacientům sloužit na počátku září.

Krajský radní Tomáš Škaryd a ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák při jedné 
z letošních etap oblíbené turistické cyklojízdy Vysočinou.

Vážení čtenáři, poma-
lu končí léto a dovolené. 
Ve svém zamyšlení se však 
nejdřív vrátím do před-
prázdninového týdne, 
ve kterém proběhla velmi 
zajímavá akce Summer 
school, která byla součástí 

projetku Edu.Region, financovaného z programu 
česko-rakouské přeshraniční spolupráce (Cíl EÚS 
Rakousko – ČR 2007–2013). Na tomto týden-
ním setkání měli čeští a rakouští žáci a studenti 
mimo jiné možnost poznat na příkladech firem 
hospodářský a pracovní prostor na obou stra-
nách hranice, seznámit se s mladými lidi ve stej-
ném věku a naučit se navzájem komunikovat. 
Na konci školního roku proběhlo slavnostní 
zakončení s předáním diplomů, které bylo velmi 
příjemným ohlédnutím za tímto týdnem.

Navazování nových kontaktů bez jakýchko-
li omezení je dokladem toho, že za posledních 
několik let jsme urazili obrovský kus cesty, bez 
problémů se nám cestuje přes hranice, v rámci 
schengenského prostoru turista nepozná, že pře-
jel či přešel hranici. Zapomněli jsme na kompliko-
vané cestování přes hranice, mnozí si však ještě 
vybavují ty hodinové fronty a odbavování. Tyto 
vzpomínky je možné si oživit například při cestě 
na východ, kde lze na hranicích strávit dlouhé 
hodiny čekáním. Otevřením hranic to však ne-
končí, dlouhá cesta je ještě před námi. Je třeba 
navazovat zpřetrhané vazby, a proto jsou tak dů-
ležité aktivity typu zmiňované Summer school či 
Junge Uni Waldviertel – Mladá univerzita Wald- 
viertel, pořádané každoročně o prázdninách, 
a další akce, které vedou k lepší komunikaci, uče-
ní se toleranci, různorodosti a dalším nezbytným 
věcem vedoucím k porozumění a opravdovému 
odbourání hranic na obou stranách. 

Nerad bych zapomněl na významný akt, kte-
rým bylo nedávné ustavení Evropského regionu 
Dunaj–Vltava, jenž povede k těsnější spolupráci 
mezi čtyřmi kraji na české straně, dvěma spol-
kovými zeměmi v Rakousku a dalšími regiony 
v německém příhraničí. Součástí tohoto usku-
pení je i Kraj Vysočina a dle mého názoru je to 
velmi dobrý vklad do přeshraniční spolupráce 
v dalším programovacím období Evropské unie 
v letech 2014–2020. 

Martin Hyský (ČSSD), radní Kraje Vysočina  
pro oblast regionálního rozvoje

Domácí turisté objevují Vysočinu
Zájem turistů o pobyt 
na Vysočině roste. Region 
láká na aktivní a venkovskou 
turistiku, na památky 
a jihlavskou zoo. Převažují 
krátkodobé pobyty, lidé 
zůstávají většinou na dvě 
až tři noci a využívají stále 
populárnější zvýhodněné 
balíčky služeb.
 „Lidé už nemají tolik času jako dříve, 
trend týdenní dovolené je pryč. Vysoči-
na však stále láká rodiny s malými dětmi 
a nově nás objevili senioři ze zahraničí,“ 
uvedl Tomáš Škaryd (ČSSD), krajský 
radní pro oblast kultury a cestovního 
ruchu.

Přímka návštěvnosti Vysočiny už 
od loňského roku roste a ročně Vyso-
činu navštíví více než 350 tisíc turistů. 
„Vysočina je stále atraktivní pro cyk-
loturisty, protože síť cyklostezek se 
v regionu rozrůstá. Zájem turistů evi-
dují místa navázaná na hrady a zám-
ky, vyšší oblibu zaznamenávají regio-
nální pivovary,“ vyjmenovává Škaryd. 
I díky jeho iniciativě se Vysočina zařa-
dila mezi 17 celorepublikových regi-
onů, které v příštích dvou letech plá-
nuje Česká centrála cestovního ruchu 
významněji propagovat nejen doma, 
ale i v zahraničí. Kromě typické letní 
venkovské turistiky a zimního běžko-
vání bude Vysočina lákat na trojúhel-
ník památek UNESCO a Santiniho 
stavby.
text: Jitka Svatošová  foto: archiv Kraje Vysočina

Video na www.iKrajvysocina.cz

ŘIDIČI VYSOČINY NEPŘEHLÉDNĚTE!
Psychotesty pro všechny řidiče – profesionály, vybodované a seniory 

– můžete absolvovat v centrech dopravní psychologie CEDOPS. 
Pracoviště jsou akreditovaná Ministerstvem dopravy ČR. 

 
Jihlava, Lípová 24, tel.: 603 799 379

Třebíč, Průmyslová 154, tel.: 603 456 779
Žďár nad Sázavou, Studentská 4 (poliklinika), tel.: 603 799 379

K vyšetření je nutné se předem  telefonicky objednat. 

www.cedops.cz

Prázdninové opravy 
krajských škol 
za 130 milionů
Prázdniny jsou časem, kdy studenty ve školách vy-
střídají party řemeslníků. Většina stavebních prací se 
provádí v tomto čase tak, aby byl co nejméně ome-
zen běžný výukový provoz. „Kraj Vysočina vyčlenil 
v letošním roce ze svého rozpočtu téměř 130 milionů 
korun na nejnutnější i plánované opravy a rekonstruk-
ce ve svých školách a školských zařízeních. Částka je 
určena přibližně na 40 akcí. Byla dokončena například 
II. etapa rekonstrukce elektroinstalace Střední prů-
myslové školy v Jihlavě, navíc dojde i k výměně oken 
v nádvorní části budovy a úpravám sociálních zařízení 
u tělocvičny. Náklady se pohybují okolo 13 milionů 
korun. Nového sociálního zařízení se dočkají žáci 
gymnázia v Havlíčkově Brodě nebo na Střední prů-
myslové škole v Třebíči. Na humpoleckém gymnáziu, 
střední technické škole a gymnáziu ve Žďáru nad 
Sázavou nebo na velkomeziříčském gymnáziu projdou 
úpravou střechy a střešní konstrukce. Už na přelomu 
června a července byly dokončeny úpravy venkovního 
hřiště sportovního Gymnázia Vincence Makovského 
v Novém Městě na Moravě. „Gymnázium postrádalo 
odpovídající venkovní zázemí pro trénink kolektivních 
sportů a stávající plochy byly v nevyhovujícím sta-
vu. Na základě požadavku školy bylo původní hřiště 
rozšířeno o dvě samostatná hřiště pro míčové hry 
s umělým povrchem,“ doplnil náměstek hejtmana pro 
oblast majetku Libor Joukl (ČSSD). Opravy si vyžádaly 
téměř 3,2 milionu korun. Kraj Vysočina zřizuje 79 škol 
a školských zařízení. „Kromě peněz připravených 
na opravy a rekonstrukce ve školních budovách je 
na větší investiční akce ve školství schváleno pro tento 
rok dalších 115 milionů korun,“ uvedl Libor Joukl.

text: Eva Neuwirthová

http://www.kr-vysocina.cz
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Akce se koná pod záštitou náměstka 
hejtmana Kraje Vysočina

Ing. Libora Joukla

Pátek 14. září 2012

areál organizace, Kosovská 16, Jihlava

Přijďte se podívat, součástí prezentace 
komunální techniky bude i ukázka použití 
„Asfaltového koberce otevřeného” OKVS-8

Srdečně zveme širokou veřejnost 

9:30  slavnostní zahájení
10:00  soutěž zručnosti řidičů sypačů

13:00  slavnostní vyhlášení vítězů soutěže

Výstava cestářské techniky, ukázka 
zdravotnické techniky, jízdy v kabině sypače 
na připravené dráze, celodenní občerstvení

aktuálně2 www.kr-vysocina.cz

Vysočina hospodaří dobře, 
navzdory krizi a propadu daní
Rozpočtový výhled z roku 
2008 předpokládal ještě 
před začátkem současné 
vleklé krize, že už v roce 
2010 dojde k vyčerpání 
Fondu strategických rezerv 
(FSR) Kraje Vysočina a pro 
rok 2011 pak k doplnění 
financování rozpočtu 
z cizích zdrojů.
 „Schválený rozpočtový výhled minulého 
vedení kraje se i přes hospodářskou krizi 
nepotvrdil. Ustáli jsme rok 2009 i s půl-
miliardovým propadem příjmů, střízlivá 
ekonomická politika přinesla v roce 2010 
saldo 417 milionů a v následujícím pak 
758 milionů korun, tedy nejvyšší zůstatek 
v historii kraje.

Závazek z minulých let v projektech 
EU z let 2008 ve výši 3,4 miliard ko-
run se podařilo ufinancovat a zároveň 
jsme mohli poslat na účet strategických 
rezerv více než 700 milionů korun,“ 

hodnotí ekonomickou realitu Vysočiny 
Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek 
hejtmana.

Vysoké závazky současné vedení kra-
je i v krizovém období podle slov Vladi-
míra Novotného zvládlo a FSR zůstal 

v kladných číslech pro další projekty. „Za-
dlužení z minulých let na úrovni 500 mi-
lionů korun se navýšilo pouze o půjčku 
ve výši 250 milionů korun z Evropské in-
vestiční banky na evropské projekty, kraj 
má dluhovou službu 2,85 %.

Zastupitelé kraje napříč politickým 
spektrem ocenili rozpočet roku 2012 a do-
konce zastupitel Miloš Vystrčil (ODS) pro-
hlásil, že se o takovém rozpočtu našemu 
státu ani nezdá – podrobně diskutovaný, 
dobře postavený, realistický a protikrizo-
vý. Takového názoru si velice vážím,“ do-
dal Vladimír Novotný, podle něhož je vý-
voj hospodaření kraje v pololetí roku 2012 
dobrý. „Je to dáno především správně při-
praveným rozpočtem. Vývoj je přibližně 
36 milionů korun nad skutečností roku 
2011, a to i přesto, že se státu po zvýšení 
DPH nedaří vybírat daně v této oblasti ani 
na úrovni roku 2010. Proti schválenému 
rozpočtu máme rezervu 116 milionů ko-
run. Největším nebezpečím je právě DPH, 
kde máme propad téměř 100 milionů ko-
run, způsobený především zvýšením DPH 
a snížením podílu krajů na této dani,“ uza-
vírá náměstek hejtmana.

text: Milan Pilař  foto: archiv Kraje Vysočina

Majitelé Senior  
pasů budou mít 
svůj časopis
Součástí projektu Senior pasy, který 
na Vysočině odstartuje v září, bude 
i časopis pro seniory. Obdrží ho všichni, 
kteří splňují podmínky registrace pro-
jektu. Takzvané Senior pasy nabídnou 
podporu obyvatelům Vysočiny starším 
padesáti pěti let. „Jedná se o ucelený 
systém slev na výrobky a služby pro dr-
žitele karet Senior pas. O ten může po-
žádat senior osobně, anebo to mohou 
učinit i jeho blízcí. Zapojení do projek-
tu, registrace a náklady s vystavením 
karty jsou zdarma. Slevy jsou zaměřeny 
na zdravotnictví, lázeňství, wellness, 
cestování, stravování, ubytování, vzdě-
lání, muzea, galerie, ale i spotřební 
nákupy,“ popisuje Petr Krčál (ČSSD), 
radní pro oblast sociálních věcí.

Kromě svých nápadů se redakční 
tým spoléhá na inspiraci od čtenářů 
a spolupracovníků. „Oslovil nás časo-
pis Jablíčko, který vychází pod hlavič-
kou Sociálních služeb města Havlíčkova 
Brodu a jehož obsah vytvářejí uživatelé 
sociálních služeb v rámci žurnalistické 
školy pro seniory,“ uzavřel Marek Ho-
molka, člen redakčního týmu, s tím, že 
nový časopis dostanou čtenáři do ru-
kou do konce roku.  text: Milan Pilař

Podle slov Vladimíra Novotného je vývoj letošního rozpočtu za prvních šest měsíců příznivý 
i přesto, že krajskou pokladnu negativně ovlivňuje propad výběru DPH.

Pětice výrobců nově se značkou 
Vysočina regionální produkt®

Oprávnění nést značku Vysočina regionál-
ní produkt® získala pětice nových výrobců 
z Vysočiny, vedle nich obnovila certifikač-
ní komise na posledním zasedání také osm 
certifikátů, jimž skončilo dvouleté období 
platnosti. 

Pro Meziříčské uzeniny a zabíjačko-
vé speciality může nově používat značku 

rodinná firma Řeznictví a uzenářství Ma-
lec z Velkého Meziříčí. Oceněním se pyš-
ní také Ovocný mošt z Telče; stoprocent-
ní jablečnou a hruškovou šťávu, která je 
k dostání v moderním balení Bag in box, 
vyrábí Petr Procházka. Včelí farma Nosek 
nabízí zákazníkům nejen z Vysočiny ved-
le pastovaného medu také Eliščiny medo-
vé placičky s dvacetiprocentním obsahem 
domácího medu. Cílené bylinné směsi 
z Bylin Nový svět zaujaly komisi origi-
nálním balením a obsahem bylin, které 
pocházejí z čistého prostředí luk a lesů 
Vysočiny, pomáhají při úlevě od potíží 
a bolestí. Regionální značku získaly také 
autorské kraslice, pomlázky a vánoční oz-
doby z dílny členek Komunitní školy Krok 
za krokem, které se ve svém volném čase 
věnují různým rukodělným činnostem. 

text: Milan Pilař

Rozptylová studie: Spalovna 
zásadně neovlivní stav ovzduší
Tým odborníků z Českého hydromete-
orologického ústavu zpracoval pro Kraj 
Vysočina rozptylovou studii, která řeší 
vliv uvažovaného zařízení pro energe-
tické využití odpadů na současný stav 
ovzduší v Jihlavě. Posuzovány byly loka-
lity Pístov – psinec, U vysílačky, Pávov 
– překladiště a Bedřichov – průmyslová 
zóna. Optimální se z hlediska hodnoce-
ných charakteristik jeví průmyslová zóna 
v Bedřichově.

„V běžných případech se při mode-
lovém výpočtu vychází z konkrétních 
technických parametrů zdroje nebo se 
provádějí měření emisí přímo na zdro-
ji. V našem případě však není projekt 
energetického využití odpadů ani ve stá-
diu projektové dokumentace, proto byly 
pro výpočet využity dostupné parametry 
brněnské spalovny SAKO Brno, a. s.,“ 

 uvedl Zdeněk Ryšavý (ČSSD), radní 
Kraje Vysočina, do jehož gesce patří ži-
votní prostředí a územní plánování. 

Škodliviny (částice PM10 a PM2,5, 
oxidy siřičitý, dusičitý a uhelnatý (včet-
ně emisí), benzen, benzo(a)pyren, těžké 
kovy a dioxiny byly posouzeny v následu-
jících charakteristikách: příspěvek zdro-
je k průměrné roční koncentraci, pří-
spěvek zdroje k maximální půlhodinové 
koncentraci a referenční bod dosahující 
nejvyšší koncentraci – tzv. špinavý bod. 
Výsledky konstatují, že vliv spalovny 
na kvalitu ovzduší v Jihlavě bude mini-
mální. Na kvalitu ovzduší bude mít stále 
největší vliv doprava následovaná malý-
mi zdroji (vytápěním domácností).

Rozptylová studie také opět potvrdila, 
že Vysočina patří k nejméně znečištěným 
krajům v Česku a imisní limity škodlivin 

jsou překračovány pouze ve výjimečných 
případech. „Čistý vzduch je jednou z na-
šich priorit, proto připravujeme projekt 
informačního systému sledování kva-
lity ovzduší v Kraji Vysočina. Ten bude 
poskytovat aktuální informace o stavu 
ovzduší široké veřejnosti prostřednictvím 
on-line dat na speciální webové stránce, 
zároveň bude podpůrným nástrojem pro 
rozhodování samosprávy a výkon státní 
správy na úseku ochrany ovzduší. V těch-
to dnech probíhá výběrové řízení na reali-
zátora systému pro období následujících 
pěti let, spuštění monitoringu předpo-
kládáme začátkem října,“ dodává radní 
Ryšavý.

Plné znění rozptylové studie je k dis-
pozici na webových stránkách Kraje Vy-
sočina www.kr-vysocina.cz v sekci Od-
pady Vysočiny. text: Eva Navrátilová

Vesnicí roku jsou žďárské Křižánky
Necelé čtyři stovky obyvatel obce Křižánky měly důvod k osla-
vě. Obec s novou naučnou stezkou Za pilníkáři na Český kopec 
totiž získala titul Vesnice Vysočiny 2012. Křižánecký starosta Jan 
Sedláček převzal Zlatou regionální stuhu z rukou hejtmana Kra-
je Vysočina Jiřího Běhounka. „Křižánky v historii svých účastí 
v soutěži rostly, a to doslova. Lidé tady mají sice těžký život, ale 
drží pospolu a jsou obrovskou podporou svému starostovi a to 

se v těchto případech počítá,“ řekl o obci ležící ve žďárském re-
gionu hejtman.

V minulých ročnících krajská porota Křižánky ocenila za spole-
čenské aktivity a rozvoj obce. Letošní vítězství znamená pro Kři-
žánky nejen zadostiučinění a ocenění dosavadní práce, ale také 
stotisícovou odměnu od Kraje Vysočina a postup do celostátního 
kola. text: Lucie Pátková  foto: Luboš Pavlíček

Výsledky na: www.kr-vysocina.cz

Více na: www.kr-vysocina.cz

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

http://www.kr-vysocina.cz
http://www.kr-vysocina.cz
http://www.kr-vysocina.cz
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Třídy všech základních škol, středních 
škol, uměleckých škol a konzervatoří 
na Vysočině se v pondělí 3. září znovu za-
plní žáky a studenty. Vyučování v prvním 
pololetí školního roku 2012/2013 pak 
skončí ve čtvrtek 31. ledna, vysvědčení 
z druhého pololetí se bude rozdávat v pá-
tek 28. června.

Školáky čekají letos šestery prázdniny. 
Jako první to budou 25.–26. října pod-
zimní prázdniny, po nich od 22. prosince 
do 2. ledna vánoční prázdniny a po prv-
ním půlroce jednodenní pololetní prázd-
niny 1. února. Termín jarních prázdnin se 
pro nadcházející školní rok na Vysočině 
změnil.

Kvůli Mistrovství světa v biatlonu v No-
vém Městě na Moravě budou mít školy 
volno 11.–17. února, kdy se šampionát 
koná. Velikonoční prázdniny tentokrát vy-
cházejí na čtvrtek 28. a pátek 29. března 
a hlavní letní  prázdniny vyprázdní škol-
ní lavice od soboty 29. června do neděle  
1. září.  text: Lucie Pátková

První školní zvonění 
zazní v pondělí 3. září

2.9.2012 - Pelhřimov - Ať žije sídliště
             od 14 hodin před ZŠ Osvobození

3.9.2012 - Havlíčkův Brod
             od 14 hodin v parku Budoucnost

5.9.2012 - Jihlava
             od 15 hodin areál Na Skalce - Telečská ulice

7.9.2012 - Žďár nad Sázavou7.9.2012 - Žďár nad Sázavou
             od 14 hodin vedle kulturního domu

8.9.2012 - Třebíč - S námi bez nudy
             od 14 hodin na Karlově náměstí a Podzámecké nivě

více na www.rdmkv.cz

VOLNÝ ČAS NENÍ NUDA
největší přehlídka

volnočasových aktivit v regionu

Vysočina, náš region

Mladá univerzita letos s heslem 
Naše země, naše odpovědnost

Už počtvrté se letos na začátku srpna usku-
tečnila Mladá univerzita – letní škola pro 
děti ve věku 11–14 let. Rekordní počet 107 
účastníků trávil týden v dolnorakouském 
Raabsu a jeden den vyrazili zvídaví teenage-
ři i na Vysočinu. Celotýdenní program se 

letos zaměřil na přírodu a životní prostředí 
pod heslem Naše země, naše odpovědnost.

Kraj Vysočina pro mladé Rakušany a Če-
chy připravil zajímavý program. Dopoled-
ne si vyslechli v Třebíči odborné přednášky. 
V rámci odpoledního programu si účastníci 

vybírali z několika workshopů. „Tři se ode-
hrály přímo v Třebíči: hledání tajemství 
staré Třebíče, kde děti poznávaly památky 
UNESCO, dále stavěly roboty z lega a po-
mocí špejlí poznávaly základy statiky. Další 
dvě skupiny byly v Centru environmentální 
výchovy a vzdělávání Chaloupky, kde po-
znávaly přírodu a životní prostředí a s Ma-
tějem Kolářem absolvovaly workshop 
o hudbě. Poslední skupina pak navštívila 
Brtnici, kde byla připravena originální vý-
tvarná dílna inspirovaná tvorbou Josefa 
Hoffmanna,“ popsal program za organizá-
tory Ladislav Seidl z krajského úřadu.

„Mladí Rakušané se na Vysočinu každo-
ročně těší, oceňují interaktivní workshopy 
a samozřejmě je pro ně přínosná komuni-
kace s českými účastníky a poznávání zdejší 
kultury,“ dodala Lisbeth Albrecht, manažer-
ka přeshraničního projektu Kulturní krajiny 
a identity podél česko-rakouské hranice –  
60 let EU. Mladá univerzita Waldviertel je 
významnou součástí tohoto projektu, který 
získal podporu Evropské unie z programu 
Evropská územní spolupráce Rakousko-
-Česká republika 2007–2013. Díky tomu 
můžeme zájemce již teď pozvat na příští roč-
ník této aktivity – Mladá univerzita se usku-
teční od 5. do 9. srpna 2013. 

text: Ondřej Rázl  foto: archiv Kraje Vysočina

Léto
Také máte rádi 
léto? Já ano, 
a moc. Teplo, 
ranní rosa, pro-
sluněná letní pří-
roda, vlahé veče-
ry, občas deštík, 
který spláchne 

prach a osvěží všechno živé. Nád-
hera! Jen bouřky moc ráda nemám, 
hromy a blesky nemusím. Ale bouřky 
k létu patří, také ony mají svůj efekt 
a nakonec i své kouzlo. Uvolní se 
napětí vzniklé před bouřkou, vyčistí 
se vzduch. Přírodu po bouřce ráda 
pozoruji. Jak je pak vše omyté, svě-
ží a všechno živé je nabité energií 
do dalšího života a tvoření. Všechno 
má zase svůj systém, lad a pořádek. 
Úžasné zákonitosti přírody!

Jen si tak někdy říkám, proč 
„Homo sapiens“, jako součást pří-
rody, je tak nepoučitelný a nedoká-
že ty zákonitosti přírody ctít, převzít 
a poučit se z nich. Když sleduji dění 
kolem nás, mezilidské vztahy, pomě-
ry ve společnosti, natož pak vztahy 
v naší vrcholné politické sféře, říkám 
si, že „člověk moudrý“ snad vyhynul. 
Každý den jsme kamenováni infor-
macemi o různých intrikách, kauzách, 
osočování a půtkách. V politice po-
slední dobou jsou „bouřky“ na den-
ním pořádku, „hromy a blesky“ létají 
po celý den, ať je léto nebo zima. Jen 
to uvolnění, vyčištění a elán tvořit 
nové a potřebné po „bouřce“ tam 
jaksi chybí. A systém, lad a pořádek 
jsou už asi pojmy u nás zcela nezná-
mé. Snad jednou přijde impuls, že ten 
„člověk moudrý“, aby dostál svému 
označení, přehodnotí své jednání 
a uvědomí si, že určité hodnoty, zá-
konitosti a principy je třeba ctít.

A tak vám všem na závěr svého 
zamyšlení přeji prosluněné léto po-
kud možno bez bouřek. A když už ně-
jaká ta bouře přijde, ať po ní opravdu 
nastane to „uvolnění napětí a vyčiš-
tění“ a dostaví se optimismus a elán 
tvořit nové a lepší. Krásné léto!

Zdeňka Bečková, zastupitelka za ČSSD

Být prioritou vlády 
se už nevyplácí

Rozpočet minister-
stva školství je pro 
letošní rok krácen 
o 2,5 miliardy korun. 
Tento vládní škrt 
znamená pro regio-
nální školství špat-
nou zprávu. Ředitelé 

totiž nemohou počítat s celým už přidě-
leným rozpočtem.

Prostředky na platy učitelů putují 
do škol ze státního rozpočtu prostřed-
nictvím krajských úřadů. Ty od státu 
dostanou balík peněz, které přerozdě-
lují jednotlivým školským zařízením bez 
ohledu na zřizovatele. Podle vládního 
prohlášení měly platy pedagogů letos 
vzrůst v průměru téměř o tisíc korun. 
Realita je však zcela jiná a ministerstvo 
školství staví regionální základní i střed-
ní školy do neřešitelných situací. Od led-
na 2012 vláda odsouhlasila zvýšení 
tarifů a už v dubnu ministerští úřední-
ci přinutili vedení škol krátit mzdové 
prostředky. Určitou nadějí pro ředitele 
škol je počet žáků, kteří u nich nastoupí 
do první třídy. Pokud jich bude hodně, 
může jim to přinést peníze navíc, které 
nyní zoufale potřebují. Studenou spr-
chou by pro ně však mohla být od ledna 
2013 připravovaná novela financová-
ní regionálního školství. Pokud začne 
opravdu platit, školy by nedostávaly 
peníze takzvaně „na hlavu žáka“, ale 
podle optimální naplněnosti třídy. Aby 
škola dostala maximální možnou část-
ku, bude muset mít v každé třídě mini-
málně 24 žáků. A to má jen málokteré 
zařízení.

Zatímco kraje dělají pro udržení re- 
gionálního školství, co mohou, a investu-
jí do svých školských zařízení milionové 
částky na opravy budov, technické vyba-
vení anebo na modernizaci sportovišť, 
odpovědnost státu za financování mzdo-
vých nákladů a prostředků na ostatní 
neinvestiční náklady je ponižována, bez-
ostyšně krácena, a to za tichého souhla-
su vlády, poslanců i senátorů.

Na dobré zprávy od ministerstva 
školství, mládeže a sportu už nečekáme. 
V následujících dvou letech tento úřad 
plánuje další škrty ve výši téměř  
10 miliard. Jen se ptám, zda je ještě vů-
bec kde brát a je ještě školství prioritou 
této vlády? Už se ani nedivím, že peda-
gogové přestali mít zájem být prioritou 
této vlády.

Marie Kružíková (nez. za ČSSD), radní  
Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu

Složit funkční model automatického auta nebyl žádný problém pro Valentinu Moser, Gregora 
Langhammera a Aničku Kolářovou.

Přípravy rozpočtu na 
příští rok odstartovaly
V červenci začal Kraj Vysočina s pří-
pravami rozpočtu na příští rok. Kromě 
ekonomické krize a vládních škrtů ho 
ovlivní také říjnový termín krajských 
voleb, a tak se k němu nové vedení kra-
je a noví zastupitelé dostanou až v lis-
topadu. Přesto se už od 11. září mohou 
všichni zastupitelé kraje, členové komisí 
a výborů obracet na správce kapitol 
rozpočtu, ekonomický odbor a radní 

kraje s dotazy, připomínkami a návrhy 
na sestavení rozpočtu na rok 2013.

„Snažíme se o co největší zapojení 
všech zainteresovaných do tvorby roz-
počtu, stejně jako v minulých letech, což 
ocenila i opozice. Daňové příjmy plá-
nujeme nastavit ve výši zhruba 101 %, 
tedy 3,26 miliardy korun oproti schvále-
nému rozpočtu daňových příjmů na rok 
2011, rozpočet bude opět vyrovnaný,“ 
vysvětluje Vladimír Novotný (ČSSD), 
náměstek hejtmana, který se obává, že 
další zvýšení DPH a snížení podílu krajů 
na jeho čerpání bude znamenat další 
propad rozpočtu. Současně krajský roz-
počet může negativně ovlivnit snižování 
dotací především v oblasti sociálních 
služeb, problémy a změny ve zdravot-
nictví a zvyšování zátěže a snižování 
příspěvku na výkon státní správy.

Projednání a schvalování návrhu roz-
počtu Kraje Vysočina na rok 2013 se plá-
nuje v polovině prosince letošního roku.

text: Milan Pilař

Kulatý stůl o sociálním 
postavení seniorů
Rada seniorů České republiky, o. s., po-
řádá ve spolupráci s Krajem Vysočina 
v pondělí 24. září od 8.00 v kongreso-
vém sále Krajského úřadu Kraje Vysoči-
na kulatý stůl nazvaný Senioři a jejich 
sociální postavení. Na jednání vystoupí 
vedle zástupců Rady seniorů ČR i před-
stavitelé politických stran, které se zú-
častní blížících se krajských voleb, a bu-
dou hodnotit, co politické strany udělaly 
za poslední čtyři roky pro seniory. 

text: Milan Pilař

Podzimní prázdniny 25. - 26. října 2012
Vánoční prázdniny 22. prosince 2012 - 2. ledna 2013
Jednodenní pololetní prázdniny 1. února 2013
Jarní prázdniny v Kraji Vysočina 11. - 17. února 2013
Velikonoční prázdniny 28. - 29. března 2013
Hlavní prázdniny 29. června - 1. září 2013

Prázdniny v letošním 
školním roce vycházejí:

Opět se hledá 
nejkrásnější nádraží 
Po šesté vyhlásila Nezisková organizace 
Asociace Entente Florale CZ – Souzně-
ní soutěž o titul Nejkrásnější nádraží 
ČR. Až do 9. září může veřejnost zasílat 
návrhy a nominace s vlastním typem 
na nejkrásnější nádraží. Soutěžit mo-
hou nádražní budovy, ostatní objekty 
i jejich okolí. Po shromáždění nominací 
bude vybráno deset finalistů, ze kte-
rých vzejde vítěz na základě hlasování 
veřejnosti. Slavnostní vyhlášení výsled-
ků proběhne v prosinci v Senátu České 
republiky. Cílem ankety, která je součás-
tí projektu Vlídná nádraží, je zpříjemnit 
prostředí železničních nádraží, stanic 
a zastávek a tím zvýšit zájem veřejnosti 
o cestování vlakem.

Nominace se přijímají na emailové 
adrese nejkrasnejsinadrazi@cd.cz. Více 
informací o anketě naleznete na webo-
vých stránkách www.aefcz.cz.

text: Kateřina Kadlecová

Video na www.iKrajvysocina.cz

mailto:nejkrasnejsinadrazi@cd.cz
http://www.aefcz.cz
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Nejstarší z Tovaryšstva 
Ježíšova – sekretář 
kardinála Tomáška
P. Karel Dománek SJ 
* 16. 8. 1911 Komorovice 
† 25. 10. 2006 Praha
Rodák z Komorovic u Humpolce se 
po měšťanské škole v Humpolci vyučil 
v Praze typografem. V jedenadvaceti ale 
vstoupil na Velehradě do noviciátu řádu 
Tovaryšstva Ježíšova, první řádové sliby 
složil v roce 1936 a stal se kostelníkem 
na Velehradě, v Opavě pak i katechetou, 
a působil na Svatém Hostýnu.

V roce 1950 přišla internace, práce 
v lomu na výstavbě přehrady Klíčava, 
od roku 1955 budoval v Praze kanali-
zační stoku pod Vltavou. V roce 1957 byl 
pro nedovolenou náboženskou činnost 
odsouzen a do roku 1959 pracoval v uhel-
ných dolech ve Rtyni.

Po propuštění vystudoval při práci do-
movníka a topiče střední školu pro pracují-
cí a po maturitě – externě – vysněnou teo-
logii v Litoměřicích. Po vysvěcení se v roce 
1974 stal vikářem v pražské katedrále  
sv. Víta, po dvou letech mu ale režim odňal 
státní souhlas s výkonem duchovní služby, 
a tak mohl působit pouze na konzistoři.

Státním orgánům ale vadil i tam, 
od dalšího pronásledování ho však ochrá-
nil kardinál Tomášek, který jej ustanovil 
svým osobním sekretářem. Funkci zastá-
val patnáct let až do smrti českého prima-
se kardinála Tomáška. Přitom spolupraco-
val s tak zvanou podzemní církví.

Ještě jako devadesátiletý sloužil pra-
videlně mše v kostele Nejsvětější Trojice 
v Podskalí. Zemřel jako nejstarší člen čes-
ké provincie Tovaryšstva Ježíšova 25. října 
2006 ve věku 95 let. text: Luboš Göbl

V drážních půjčovnách 
si kolo půjčíte celoročně 
Drážní půjčovny kol na Vysočině zůsta-
nou otevřené i po letní sezoně, protože 
se dráhám osvědčil jejich celoroční pro-
voz. Objednat zapůjčení kola lze tele-
fonicky, emailem nebo prostřednictvím 
objednávkového formuláře na  
www.pujcovnykol.cz/vysocina. Kolo ne-
musí lidé vracet v místě, kde si ho půjči-
li, ale mají možnost ho po dohodě vrátit 
v dalších čtyřiadvaceti stanicích na Vy-
sočině, ale i mimo ni. Zájemci si mohou 
půjčit s kolem i ochrannou přilbu.

Bližší informace na www.cd.cz/cdbike 
nebo na www.cd.cz/vysocina. 

text: Milan Pilař

Program festivalu Petra Dvorského 
uspokojil všechny generace
Galakoncert novozélandské 
sopranistky Kiri Te 
Kanawa předznamenal 
v sobotu 4. srpna 
v jaroměřické zámecké 
zahradě mimořádnou 
úroveň čtrnáctého ročníku 
Mezinárodního hudebního 
festivalu Petra Dvorského.
V programu, v němž mimo sólist-
ku vystoupila Moravská filharmonie 
Olomouc pod taktovkou Juliana Rey-
noldse, zazněly skladby Mozartovy, 
Pucciniho, Bernsteina či Gershwina. 
Festival pokračoval koncertem duchov-
ní hudby Exsultate, jubilate! v chrámu 
sv. Markéty v Jaroměřicích. Dvakrát se 
program přenesl z města nad Rokyt-
nou do blízkých Dalešic, kde nádvoří 
pivovaru ovládl Večer andaluského fla-
menga, a do areálu opraveného zámku 
ve Valči. Tam nabídla Rožmberská ka-
pela Hudbu na panovnických dvorech. 
Své šedesáté narozeniny přijel do Ja-
roměřic oslavit koncertem legendární 
Miro Žbirka, závěr festivalu s muziká-
lovým oratoriem – Mše Leonarda Bern-
steina, hostila v sobotu 18. srpna fran-
couzská zahrada zámku. 

„Festival Petra Dvorského navštěvu-
ji pravidelně. Láká mne krásné prostředí 

i vysoká úroveň programu, takže kaž-
dý z koncertů ve mně vždy zanechal neo-
pakovatelné zážitky,“ uvedl hejtman Jiří 
Běhounek.

„Úroveň letošního ročníku byla mimo-
řádná a atmosféra jedinečná. Já osobně 
považuji Dvorského festival za vrchol kul-
turních aktivit, které se na Vysočině v létě 

pořádají,“ uvedl radní pro oblast kultury 
Tomáš Škaryd.

text: Pavel Kryštof Novák

foto: Luboš Pavlíček

Ať je to kdokoliv, hledáme lidský příběh, říká režisér Theodor Mojžíš
Na podzim budou na Vysočině jako kaž-
doročně předána nejvyšší krajská ocenění. 
Součástí galavečera bude i promítání me-
dailonků, které s oceněnými natáčí tým do-
kumentárního režiséra Theodora Mojžíše.

„Dostal jsem se k tomu, jak už to bývá, 
úplně náhodou. Měli jsme odletět do Afghá-
nistánu, ale na poslední chvíli byla mise zru-
šena, a tak jsem kývl na nabídku Kraje Vy-
sočina,“ vzpomíná režisér Theodor Mojžíš, 
který medailony k nejvyšším krajským oce-
něním natáčí od úplného začátku. Na svém 
kontě má sice desítky dokumentů, práce 
na Vysočině je ale přece jen v něčem jiná. 
„Je to pro nás zvláštní, protože většinou to-
číme pro televizní vysílání, v tomto případě 

to přímo do vysílání nepůjde,“ říká Mojžíš.
Diváci se s medailony budou moci se-

tkat buď na samotném galavečeru, nebo 

na webových stránkách Kraje Vysočina. 
„Každý rok se při natáčení potkáme s úpl-
ně jinými lidmi – od špičkových sportovců 

přes lékaře až po mladé lidi na začátku ka-
riéry. Všichni jsou zajímaví a i přes jejich 
různý věk a pestrost oborů se s každým 
snažíme natočit jeho lidský příběh. V pod-
statě nerozlišujeme, jestli je to olympijský 
vítěz nebo vítěz okresní soutěže, snažíme 
se, aby se co nejvíce otevřel a my získali 
jeho důvěru,“ doplňuje Mojžíš, který spo-
lupracuje s kameramany Daliborem Cho-
botem a Ivo Popkem.

Zatím je nejvíc zaujalo natáčení medai-
lonů lékařky Irmy Němečkové, sedmnác-
tiletého studenta Viktora Němečka, který 
dosáhl úspěchů v astronomii, a Josefa Prů-
ši, který pracuje na rozvoji 3D tiskáren.

text: Ondřej Rázl

Fenomenální Kiri Te Kanawa s dirigentem Moravské filharmonie Olomouc Julianem Reynoldsem.

Autor: 
Martin 

Němeček

Vstupní 
brána (pro 

vozidla)

Madagas-
karská 

poloopice
Teprve Vpravovat 

do země
Pomoc:  

Alaše, MTA Proti Letňanská 
firma

Znamení 
zvěrokruhu

Značka 
českých 
letadel

Mléčný 
výrobek

Častý název 
čes. obcí

Ženské 
jméno

Výrůstek 
na hlavě

Ledovcový 
kotel
České 
pohoří

Citoslovce 
podivu

KONEC 
TAJENKY

Žací  nástroj 
Jem. likéry 
(kmínky)

Název 
římské 

tisícovky

Starořímský 
oděv

Druh barve-
ní látek

Dědičná 
vloha 

organizmu
Okopírovati

Část chrupu

Muslimská 
TV společn.

Velká 
nádoba

Travnatá 
plocha

Část brnění

Vikingské 
plavidlo

Vánoční ryba 
Služební 
pořadí

Koupací 
nádoba

Směnečný 
ručitel

Uzlový  
telefonní 

obvod (zkr.)

ZAČÁTEK 
TAJENKY
Bezbarvý 

nátěr

Schránka 
hlemýždě

Ploš. výměra 
pozem.
Značka 
křemíku

Akademie 
věd (zkr.)

St. solmizač-
ní slabika

Jednotlivý 
filmový 
záběr

Vidiny 
ve spaní

Jednotka 
hmotnosti

Druh rodin-
ného domu

Název 
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Páter Karel Dománek byl vyučený typograf, kostelník a katecheta, pak dělník v lomu, horník, domov-
ník a topič, který nakonec vystudoval teologii a stal se členem řádu ... (tajenka). Ale nejznámějším 
jezuitou českých dějin byl páter Matěj Antonín Koniáš, kazatel, misionář a cenzor, vnímaný většinou 
jako národní škůdce.

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci násle-

dujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím 

čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky: …věnovanou funkcionalistickému zdymadlu na Labi,... Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou Václav Šelepa z Koberovic, Miloš 

Daňhel st., Dolní Vilímeč a Lenka Benešová z Uhelné Příbrami. Blahopřejeme.

Nejvyšší krajská ocenění obdrží v říjnu 2012:
  Marie Bartošková, ředitelka ústavu  

sociální péče, Sklené nad Oslavou 
  Jaroslav Benda, restaurátor, Pelhřimov 
  Pavel Loužecký, pilot a letecký instruktor, 

Havlíčkův Brod 
  Viktor Němeček, student, Jihlava 
  Irma Němečková, lékařka, Světlá nad 

Sázavou 

  Josef Podzimek, stavitel, Praha 
  Josef Průša, vývojář a technolog, Sed-

letín 
  Jan Štokr, volejbalista, Telč 
  Marika Šoposká, herečka, Havlíčkův 

Brod 
  Emanuel Ranný, akademický malíř, Třebíč

Zdroj: www.kr-vysocina.cz
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Pelhřimovské 
dožínky 2012
7. Agrární a potravinářský den

Hlavní organizátor: Zemědělský svaz, územní organizace Pelhřimov

8. září 2012, Masarykovo nám., 
Pelhřimov, 13.30 – 18.00

Program:
•  Slavnostní předání dožínkového věnce
•  Dožínkové zvyky a lidové tance
•  Bohatý kulturní program /Vysočinka, 

Božejáci/
•  Ukázky současné i historické techniky
•  Prezentace firem, zemědělské produkce 

a regionálních potravin
•  Mažoretky, jihočeští trubači, soutěže pro děti
•  Jízda koňskými kočáry
•  Bohaté občerstvení zajištěno

úterý 18. září 2012
Do práce a do škol bez aut

Zkusíme to jinak 
Trocha pohybu neuškodí

Nechte auta doma a přidejte se k nám

Vaše zapojení nahlaste prostřednictvím přihlašova-
cího formuláře, který po vyplnění pošlete na email 

lovecek.j@kr-vysocina.cz. Přihlašovací formulář 
a další informace jsou pro Vás k dispozici  

na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj. 
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Regionální potravina Kraje Vysočina 2012
Odborná komise soutěže Regionální potravina 
2012 udělila  ocenění Regionální potravina Kra-
je Vysočina osmi výrobkům s výjimečnou kvali-
tou a chuťovými vlastnostmi z Kraje Vysočina. 
O tuto značku se letos ucházelo celkem 43 vý-
robků od 18 výrobců.

Oceněné regionální potraviny:
Masné výrobky tepelně opraco-
vané včetně uzených mas: Bí-
tešská paštika hrubá - Uzenářství 
a lahůdky Sláma s.r.o., Velká Bíteš
Sýry včetně tvarohu: Farmářský 
sýr – Moravia Lacto a.s., Jihlava
Mléčné výrobky ostatní: Tvaro-
hový krém s čokoládou – FARMA 
RODINY NĚMCOVY s.r.o., Netín
Pekařské výrobky včetně těs-
tovin: Chléb pšenično-žitný – Pe-
kařství MALENA s.r.o., Jaroměřice 
nad Rokytnou

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek: Dalešické 
medové řezy – Dalešické cukrářství s.r.o., Dalešice
Alkoholické a nealkoholické nápoje: Rebel Ori-
ginál Premium – světlý ležák – Měšťanský pivovar 
Havlíčkův Brod a.s.
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě: 
Keřkovské rohlíčky z České Bělé – Vesa Česká Bělá, a.s.

Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, 
skořápkové plody apod.): Ovoce 
a ořechy v medu – Jitka Kurtinová

Soutěž Regionální potravina je pro-
jektem Ministerstva zemědělství urče-
ným na podporu malých a středních 
zemědělců a producentů potravin 
v jednotlivých krajích České republi-
ky. Značku Regionální potravina mají 
právo výrobci na oceněné produk-
ty užívat 4 roky. Podrobné informa-

ce o soutěži můžete najít na webových 
stránkách www.regionalnipotravina.cz.

Prodej cihlového bytového domu, Kamenice nad Lipou

Kontaktujte Stanislava Krbce, krbec@lstb.cz, tel. 602 628 843.

Dům se 2 NP je celý podsklepen. V domě je pět BJ  
o velikosti od 95,03 m2 do 115,42 m2. Půdní prostory 
vhodné k vestavbě BJ. K domu vede nová příjezdová 
cesta, parkování k dispozici. Pozemek u domu je 
z části oplocen. Výborná dostupnost centra města  
i větších měst – Pelhřimov, Jindřichův Hradec  
– automobil, vlakové spoje, autobus.

Nabídka spolupráce pro subjekty 
podnikající v oblasti cestovního ruchu
Příspěvková organizace Vysočina Tourism připravuje elektronický katalog nabídky pobytů v Kraji Vysočina pro 
rok 2013 (www.region-vysocina.cz/pobyty), jehož prostřednictvím bude nabídku platnou pro sezónu 2013 
prezentovat na domácím trhu i v zahraničí.

Tímto se obracíme na všechny subjekty (soukromé, veřejné i neziskové), které mají zpracované produkty/balíčky 
služeb zahrnující ubytování, s nabídkou spolupráce, jejímž předmětem je bezplatné uvedení ve výše jmenova-
ném elektronickém katalogu. Podklady pro zařazení do katalogu je možné zasílat do 1. 11. 2012 elektronicky  
či poštou na níže uvedené adresy. 

Podrobnější informace najdete na www.vysocinatourism.cz,  
kontaktní osobou je Ing. Jitka Mattyašovská 
tel.: +420 606 775 428, e-mail: jitka.mattyasovska@vysocinatourism.cz.  
Poštovní adresa: Vysočina Tourism, příspěvková organizace,  
P.O.BOX 85, Věžní 26, 586 01 Jihlava.
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Receptem PKS MONT na krizi jsou novinky
PKS MONT – největší výrobce oken na Vy-
sočině – se dopadům krize ve stavebnictví 
vyhýbá a snaží se bránit aktivně. Neustá-
le vyvíjí novinky, které na trhu znamenají 
pro odběratele trvale lepší poměr „cena/
výkon“. V roce 2011 zaznamenal PKS 
MONT růst celkových výkonů a dostal se 
nad hranici půl miliardy korun. Důležitá je 
k tomu ale i další informace – počet kmeno-
vých pracovníků ve stejném roce poněkud 
poklesl, takže logicky vzrostly výkony jed-
notlivců. Nemusíme růst, stačí neklesat, 
to je heslo vedení firmy, a skutečně – krize 
ji možná zabrzdila v růstu, ale nedonutila k 
nějakému výraznému poklesu.
 
Dvě dekády – věk dospělosti
Společnost PKS MONT, a. s., se sídlem ve 
Žďáru nad Sázavou, působí na českém trhu 
od počátku 90. let. Svojí činností, kterou nyní 
dosahuje cca 515 mil. Kč ročního obratu, se 
řadí do skupiny deseti největších výrobců vý-
plní stavebních otvorů v ČR. Výrobní pro-
gram společnosti zahrnuje okna z plastu, dře-
věná eurookna, dveře, a kromě toho realizuje 
zateplení budov spojené s výměnou oken.

Start k růstu efektivity
Před třemi lety PKS MONT vydláždil 
cestu novinkám otevřením nové výrob-
ní haly, v letošním roce následuje nový 

sortiment, který doplňuje a kompletuje 
dosavadní úspěšnou paletu typů oken.

Pro letošní stavební sezonu v PKS 
MONT připravili sortimentní novinky tý-
kající se jak plastových, tak i dřevěných 
oken. Ve druhém čtvrtletí nové varianty 

Plastového okna 76 (stavební hloubka  
76 mm) plně nahradily dlouholetou vlaj-
kovou loď s údajem hloubky 70 mm. Nová 
varianta navíc izoluje více než dřívější 
profily, užší a s menším množstvím „ko-
mor“. Obě nové varianty 6komorového 

plastového okna mají dvě těsnění a obě 
splňují přísné požadavky normy ČSN EN 
73 0540-2 týkající se povrchových teplot 
oken. Svými tepelnými parametry v roz-
sahu Uw 0,79–1,2 jsou využitelná pro 
širokou škálu budov a staveb, včetně pa-
sivních. Obě varianty ve všech obvyklých 
parametrech (počet komor, tepelný pro-
stup, atd.) předchozí model překonávají.

Novinky s puncem kvality
Také stávající modely dřevěných oken se 
stavební hloubkou 68 mm a 88 mm dopl-
nila firma oknem se stavební hloubkou 78 
mm, díky čemuž nyní dokáže vyhovět té-
měř všem požadavkům běžných zákazníků 
i odborných projektantů. Uvedená novinka 
je vynikající volbou pro všechna řešení vy-
žadující maximální možné omezení hluku. 
Rozšířením standardní stavební hloubky 
o 10 mm je přímo stvořeno pro osazování 
protihlukových izolačních dvojskel.

Stejně jako novinky jsou veškeré vý-
robky PKS MONT pod trvalou kvalita-
tivní kontrolou. I proto si firma mohla už 
před časem dovolit nabízet nejen záruční, 
ale i pozáruční servis a údržbu „svých“ 
výrobků v domech uživatelů. Konec kon-
ců – okna nejsou pomníky, ale dokonce 
i ty se musejí udržovat, stejně jako sebe-
kvalitnější moderní okna.www.pksokna.cz

Výrobní hala PKS MONT, a.s.

Rodinný dům s dřevěnými okny
Dřevěné okno 78 Plastové okno 76, 

předsazené křídlo
Plastové okno 76, 
rovné křídlo Rodinný dům s plastovými okny
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6cm 5 x 5cm
100cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 44,50 Kč 48,00 Kč
160 cm 47,50 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 56,00 Kč
200 cm 59,00 Kč 64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 15,50 Kč
125 cm 1,6/2/13 17,30 Kč
150 cm 1,6/2/14 19,50 Kč
160 cm 1,6/2/15 20,30 Kč
160 cm 1,6/2/23 28,00 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu: 
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné, 

sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!!  Doprava zdarma.

PLETIVO

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659 

www.prodej-pletiva.cz
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Ohlédnutí za projektem
V září to budou již tři roky, co se ve třech krajích naší republiky – Jihočeském, Jihomoravském a Kraji vysočina -  rozběhl česko-
rakouský projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých, známý pod zkratkou IB_KE (registr. číslo M00128).                         

V Dolním Rakousku koordinovala 
projekt Dolnorakouská zemská 
vláda, v našem kraji příspěvková 
organizace Kraje Vysočina, Vysočina 
Education. 

Tři roky se děti příhraničních 
rakouských mateřských škol učily 
češtině a děti českých mateřských 
škol němčině. Seznamování 
dětí s cizími jazyky probíhalo 
přirozeně v průběhu denní výuky 
výhradně hravými formami. 
Děti společně s rodiči, svými 
lektorkami a učitelkami poznávaly život, 
zvyky, kulturu, historii i současný život 
sousedů.  Bylo navázáno mnoho nových 
kontaktů a přátelství mezi představiteli 

a pracovníky mateřských škol a obcí. 
Lektorky a učitelky vytvořily mnoho 
materiálů pro zprostředkování cizího 
jazyka malým dětem, které mohou využít 

kolegové v jiných mateřských 
školách. 

Projekt v číslech: Do projektu 
vstoupilo 103 mateřských škol 
(55 v rakouských a 48 českých), 
do výuky bylo během projektu 
zapojeno 8620 dětí, 65 jazykových 
lektorek NJ, ČJ, 1200 pedagogů, 
290 studentů pedagogických škol, 
90 měst a obcí.       

Motto Programu „EÚS Rakousko 
– Česká republika 2007-2013“ 
(hlavního zdroje financování projektu): 

„Společně dokážeme víc“ je v povědomí 
dnes ještě malých dětí příslibem pro dobré 
soužití a vzájemné porozumění nejen našich 
sousedních národů.
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Letní škola pro rakouské a české žáky
V posledním školním týdnu od 25. 6. do 29. 6. 2012 
proběhla v Hollabrunnu v Dolním Rakousku letní
 Summer School. Z Kraje Vysočina se zúčastnilo letní 
školy 18 žáků sedmých tříd a 4 pedagogičtí pracovníci, 
z Rakouska přijelo také 18 žáků a 2 učitelé. Smyslem 
aktivit „letní školy“ bylo ukázat žákům reálné prostředí 
ve firmách a probudit v nich větší zájem o technické 
obory a řemesla. Žáci navštívili např. firmu Bosch 
v Jihlavě, pelhřimovský Agrostroj a v Rakousku firmy 
ELK, Sonnentor a tradičního výrobce dřevěných hraček 
firmu Matador. Všechny děti obdržely na slavnostním 
zakončení akce v návštěvnickém centru NP Thayatal-
-Podyjí v Hardeggu z rukou zemského radního Dolního 
Rakouska pana Mag. Karla Wilfinga a radního Kraje 
Vysočina pana Ing. Bc. Martina Hyského osvědčení 
o účasti. 

Projekt EDU.REGION: Program Evropské územní spolupráce (EÚS) 
Rakousko-Česká republika 2007-2013. Partneři: NÖ Landesaka-
demie (Lead Partner), Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 
Vysočina Education
 www.eduregion.noe-lak.at/, www.vys-edu.cz.

Fotografie ze slavnostního zakončení (zleva: Roman Křivánek, Waltraud Haschke, Martin Hyský, Karl 
Wilfing, Therese Reinel, Thomas Hrastnik, Franz Maier).

Nový ceník 
inzerce 

najdete na 
iKrajvysocina.cz
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Tematická příloha

Každý má v sobě pud sebezáchovy
Kraj Vysočina dává na zvýšení bezpeč-
nosti silničního provozu ročně řádově 
miliony korun. Libor Joukl, náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast do-
pravy, se domnívá, že centrální zpracová-
ní Národní strategie bezpečnosti silnič-
ního provozu do roku 2020 samo o sobě 
bezpečnost na silnicích nezvýší a tvrdí, že 
efekt může mít pouze pravidelná investi-
ce do praktické výuky a prevence ve ško-
lách, motivovaní školitelé a respekt budí-
cí dopravní policie.

Kde je podle Vás největší rezer-
va v současné výuce dopravní 
výchovy?
Jednoznačně v kvalitě a dostupnosti do-
pravních hřišť, kterých je stále po celé 
České republice velký nedostatek. Je tře-
ba si uvědomit, že pouze pod dohledem si 
můžou děti nanečisto bezpečně vyzkou-
šet záludnosti dopravního provozu a cho-
vání na silnici.

A v čem je tedy problém? V nezájmu 
měst, škol nebo rodičů?
Právě naopak. Města, školy i rodiče sto-
jí v zástupech a žádají o zřízení nebo vy-
budování nových dopravních hřišť. Pro-
blém jsou tradičně peníze. Ministerstvo 

dopravy, které bezpečnostní problemati-
ku řeší, má problém investovat do cizího 
majetku, který by potom využívaly jiné 
organizace. Jsem přesvědčen, že stačí jen 
chtít a například formou grantů obcím 
pomoci se spolufinancováním doprav-
ních hřišť. Zatím břemeno pořízení leží 

na obcích a nebrání se mu kraje. Jenže 
kraje ve svých rozpočtech musí tyto pro-
středky velice těžce hledat. Když je však 
najdou kraje i obce, není důvod, aby je 
nenašel stát, respektive jeho minister-
stvo, které má bezpečnost silniční dopra-
vy a prevenci ve svém popisu práce.

Co vedlo Vysočinu k zakoupení ori-
ginálního mobilního dopravního 
hřiště?
Velice stručně – je levnější, nemusí se 
totiž stavět a můžete ho rozbalit kdeko-
li, kde je dostatečně velká rovná plocha, 
může se tedy kdykoli kamkoli přestěho-
vat. Je možné ho využívat za každého po-
časí. Je variabilní, protože značky nejsou 
pevně namontované. A při troše ohledu-
plnosti bude pár let sloužit bez nutnos-
ti jakékoli údržby, takže jeho provoz je 
ekonomický. 

Dopravní hřiště ale nikdy nenasi-
muluje všechny nástrahy silničního 
provozu.
S tím souhlasím. Pak nastupuje – po-
máhá a chrání – dopravní policie. Vše 
má jedinou chybu. Dopravních poli-
cistů v terénu je podle mého názoru 
málo. V době všudypřítomných úspor 
musí policie respektovat tisíce ome-
zení, a tak mnoho přestupků zůstává 
nepotrestáno. Ale věřím, že všechno 
můžeme změnit, pokud se zaměříme 
na prevenci, dostatečnou praktickou 
výchovu mladých cyklistů, ale i začína-
jících řidičů.

text: Jitka Svatošová  foto: Ondřej Rázl

Děti na Vysočině půjdou 
v září do školy bezpečněji
Několik základních a mateřských škol 
z Vysočiny, jako je například Základní ško-
la Bobrová na Žďársku, Mateřská škola 
v Dolní Cerekvi nebo Základní a mateřská 
škola v Hořepníku na Pelhřimovsku, se 
letos rozhodlo zapojit do grantového pro-
gramu Bezpečné cesty do školy a získat 
peníze na dopravní studii, která navrhne 
opatření na zvýšení bezpečnosti v jejich 
okolí. Cílem projektu je dopravní studii 
zrealizovat a jednotlivými kroky tak sní-
žit počet dopravních nehod v okolí škol, 
zvýšit bezpečnost dětí při cestě do školy 
a zároveň je a jejich rodiče naučit pravi-
dlům dopravního chování. Zajímavostí je, 
že samotný projekt je založen na práci 
s dětmi, které do mapek okolí školy vyzna-
čí místa, kde se necítí bezpečně. Z těchto 
informací pak vychází dopravní studie. 
Kontrola bezpečnosti tak nestojí pouze 
na odbornících, ale na pocitech těch, kteří 
se mají cítit bezpečně.

text: Monika Fiedlerová

Bezpečnější přechody na Vysočině 
zajistily inteligentní semafory
Teprve radar spojený s inteligentním 
semaforem zpomalil řidiče před pře-
chody pro chodce na frekventovaných 
silnicích ve Žďáru nad Sázavou a v Tře-
bíči-Pocoucově, místní části druhého 
největšího města Vysočiny. Další bez-
pečnější silnice s „hlídacími“ semafory 
mají nově i v Pelhřimově a Havlíčkově 
Brodě. V klidovém stavu je na semafo-
rech nastavena červená barva, pokud 
radar, resp. jeho mikrovlnná čidla za-
registrují vozidlo jedoucí do rychlos-
ti 56 km/h, dojde k téměř okamžitému 
přepnutí přes žlutý signál na „zelenou“. 
Toto vozidlo není nijak zdrženo v prů-
jezdu úsekem. „Lepší opatření, jak za-
jistit dodržování předpisů, podle mého 
názoru neexistuje,“ soudí starostka 
Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová. 
Tomuto zařízení dala města přednost 

např. před betonovými retardéry, které 
sice řidiče také zpomalují, ale je s nimi 
spojeno i několik nevýhod. „Retardé-
ry a příčné prahy jsou vhodné pouze 
na místní komunikace, nikoli na silnice 
vyšších tříd. Často se na nich ničí auta 
a velkým problémem je i zimní údrž-
ba. Navíc, když přes ně projede těžší 
vůz, třeba kamion, vyvolává  to otřesy 
a zvyšuje se hluková zátěž,“ upozornil 
Martin Kunc, vedoucí Městské policie 
ve Žďáru nad Sázavou.

Pořízení a instalaci chytrých sema-
forů zaplatil Kraj Vysočina. Na zvýšení 
bezpečnosti na silnicích ve městech po-
užil peníze, které pocházejí z propad-
lých kaucí zahraničních řidičů, kteří se 
v Česku, resp. na území regionu dopus-
tili přestupku. Tyto sankce sice vymě-
řuje a vybírá Policie ČR, ale ze zákona 

jsou příjmem krajských pokladen. Po-
dle policejních statistik byly v roce 2011 
uloženy nedořešené, tedy později pro-
padlé kauce ve výši více než pět milionů 
korun. „Kruh se uzavírá. Peníze z do-
pravních přestupků se na Vysočině po-
užívají na zvýšení dopravní bezpečnosti 
a na prevenci. Jen tak plní stoprocentně 
svůj účel,“ uzavírá Libor Joukl.

Podpora zvýšení bezpečnosti silnič-
ního provozu ze strany Kraje Vysočina 
nekončí instalací dynamického systému 
semaforů ve čtyřech krajských městech. 
Obce mohou pravidelně žádat o další 
peníze v rámci grantového programu 
Bezpečná silnice a získat tak dotaci, kte-
rá pomůže se spolufinancováním osvět-
lení přechodů, jejich obnovou nebo prá-
vě s pořízením inteligentních semaforů.

text: Jitka Svatošová

Bezpečná Vysočina

BEZPEâNù NA VYSOâINù
Na náměstích vyrostou dopravní hřiště.
Ať jste malí nebo velcí, dítě, táta nebo babička, v září si budete moci 
užít akci Bezpečně na Vysočině. Na náměstích všech pěti okresních měst 
našeho kraje totiž vyrostou mobilní dopravní hřiště. Na nich si děti, ale 
i třeba celá rodina vyzkouší v klidu a bezpečí nejrůznější dopravní situace. 
Akci pořádá Hitrádio Vysočina a záštitu nad projektem převzal hejtman 
Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. 

- Prezentace hasičské a policejní techniky
- Ukázky techniky záchranné služby
- Různé atrakce a dopravní soutěže pro děti
- Simulátor dopravní nehody – Besip tým
- Akce bude moderovat oblíbený moderátor Milan Řezníček

Děti vemte s sebou kolo nebo koloběžku a přijďte se s mamkou, 
taťkou, babičkou i dědou pobavit s námi…

Akce Bezpečně na Vysočině 
proběhne vždy mezi 
14. a 17. hodinou na náměstích:

- 02.09. Havlíčkův Brod
- 09.09. Třebíč
- 16.09. Pelhřimov
- 23.09. Jihlava
- 29.09. Žďár nad Sázavou

Vážení čtenáři přílohy 
Bezpečná Vysočina,

Kraj Vysočina je dlou-
hodobě považován 
za jeden z nejbezpeč-
nějších regionů v Čes-
ké republice, alespoň 
to vyplývá z policej-
ních statistik. Bezpečí 
je však velice relativ-

ní a ovlivňuje ho celá řada faktorů, které 
nás svou prostou existencí často překva-
pí. Za pozitivními zprávami o bezpečnos-
ti na Vysočině je třeba hledat obrovský 
kus práce složek krajského integrovaného 
záchranného systému – policistů , hasičů 
a záchranářů. Ale co je dnes, nemusí být 
zítra. Tradicí se stalo udělování záslužných 
medailí Kraje Vysočina pro odvážné hasiče, 
policisty i záchranáře. Každý rok se nám 
však podaří ocenit pouze zlomek všech ak-
tivních členů. I přesto jsem přesvědčen, že 
tato forma má smysl.

V současné době věnuje vedení Kraje 
Vysočina nadstandardní pozornost zneu-
žívání důvěřivosti seniorů a s tím spojené 
trestné činnosti. Je to běh na dlouhou trať 
a ne všichni dostanou medaili. Společnou 
řeč a řešení bezpečnosti při sportu jsme 
našli s krajskými fotbalisty, kterým Kraj 
Vysočina přispěl na bezpečné branky pro 
nejmenší hráče. Převzaté slovo PREVENCE 
u nás pomalu zdomácnělo. Ale zpět k těm, 
kteří mají pomoc druhým ve svém popisu 
práce: Za poslední tři roky se v Kraji Vyso-
čina podařilo vybudovat a předat záchra-
nářům do užívání čtyři nová výjezdová 
stanoviště – v Jemnici, v Kamenici nad 
Lipou a ve Velkém Meziříčí. Radost z dobře 
nastavené struktury bezpečnostních složek 
nám však kazí nepromyšlené vládní škr-
ty v rozpočtech policie i hasičů. Pokud by 
další omezování rozpočtů policie a hasičů 
mělo pokračovat, musel bych se o bezpeč-
nost v regionu opravdu bát. Nedávno jsem 
dostal otázku, zda patřím mezi dobrovolné 
hasiče. Dobrovolný hasič nejsem a ve svých 
letech už asi ani nebudu. Na druhou stra-
nu, nikdy bych se nebránil zařadit se mezi 
zdravotníky-záchranáře. Mám to už tak 
nějak zažité a doktorskou  náturu mi ne-
odpářete. 

Ale na rovinu. Opravdu chci věřit tomu, 
že bezpečná společnost slušných lidí s vy-
soko postavenými morálními hodnotami 
a úctou k druhým není utopie, ale dosaži-
telná realita.

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

Mobilní dopravní hřiště bude sloužit nejen v Havlíčkově Brodě, kde s nápadem na jeho 
výrobu přišli, ale také na dalších místech regionu.

Dětská dopravní hřiště na území Kraje Vysočina Havlíčkův Brod, Humpolec, Jaroměřice nad  
Rokytnou, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Štoky,  
Třebíč, Telč, Velké Meziříčí, Kamenice nad Lipou, Žďár nad Sázavou Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina
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Nejvážnějším problémem seniorů na Vysočině jsou organizované skupiny podvodníků, které starší 
obyvatele kraje letos připravily už o 1,5 milionu korun.

Vysočina ocení popáté 
nejbezpečnější českou 
nemocnici
Každoročně pořádá Kraj Vysočina ce-
lostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje 
Vysočina Bezpečná nemocnice, letos se 
uskuteční už popáté. „Cílem soutěže je 
upozornit na možná rizika při poskyto-
vání zdravotních služeb, a to jak pacien-
ty, tak personál. Jedná se o předání tzv. 
dobré praxe v oblasti zdravotnictví,“ 
přibližuje Lukáš Kettner, vedoucí odboru 
zdravotnictví Kraje Vysočina. 

Soutěž ocení ty projekty, které nejví-
ce vedou ke zvýšení bezpečí přihláše-
ných zdravotnických zařízení. Od třetího 
ročníku, kdy se stala celkovým vítězem 
soutěže havlíčkobrodská nemocnice, 
je možné přihlašovat projekty do dvou 
sekcí, a to technicko-provozní a ošetřo-
vatelsko-medicínské. Vítězné projekty 
z obou sekcí a jejich nemocnice získají 
finanční ocenění ve výši sto tisíc korun 
na vzdělávání.

Na celostátní soutěž bude navazo-
vat konference Dny bezpečí, která bude 
prezentovat nejvýše oceněné projekty 
a zároveň se do programu zapojí před-
nášky s tématem bezpečí ve zdravotnic-
kých zařízeních. text: Monika Fiedlerová

Kamerové 
dohlížecí 
systémy
Devět měst Vysočiny (Jihlava, Třebíč, 
Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, 
Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě, 
Chotěboř, Moravské Budějovice, Svět-
lá nad Sázavou) používá v současnosti 
jako jeden z prvků tzv. situační preven-
ce kamerové dohlížecí systémy (dále 
jen KDS), jejichž cílem je znesnadně-
ní spáchání trestného činu a zvýšení 
rizika pro pachatele, že bude dopaden. 
Policisté a strážníci je využívají jako 
preventivní, ale i represivní opatření 
proti kriminalitě páchané na veřejných 
prostranstvích, majetkové kriminali-
tě a při vytváření bezpečnostních zón. 
Budování KDS dotuje od roku 1997 
státní rozpočet, od roku 2009 posky-
tuje dotace  také rozpočet Kraje Vyso-
čina, některá města budují nebo rozši-
řují KDS na vlastní náklady, například 
Moravské Budějovice nebo Velká Bíteš. 
KDS mohou provozovat a využívat 
pouze obce na základě zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, které mají zřízenou obecní policii 
nebo jsou jejich KDS napojeny na Po-
licii ČR. 

Vedle devítky měst s KDS jsou někte-
rá další (Pelhřimov, Bystřice nad Pern-
štejnem, Telč, Humpolec, Náměšť nad 
Oslavou, Velká Bíteš a Měřín) napojena 
na Policii ČR. V současné době je v Kraji 
Vysočina asi 110 kamerových bodů.

text: redakce

Krajští policisté 
z Vysočiny 
podvanácté 
poradí řidičům
Akci Vysočinou na silnicích bezpečně, nad 
níž záštitu převzal hejtman Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD), připravili na září krajští 
dopravní policisté. Jejím cílem je přispět 
ke zlepšení technického stavu vozidel 
a snížení dopravní nehodovosti na Vyso-
čině. Akce odstartuje v pátek 31. srpna 
ve 14.00 v Jihlavě-Hosově v prostorách 
Polygonu Autoškoly Musil a v průběhu 
září zavítá do Žďáru nad Sázavou, Třebí-
če, Havlíčkova Brodu, Pelhřimova,  Polné, 
Třeště a Telče.

„Každý řidič, který se akce zúčastní, 
obdrží dárek – jednorázový alkoholtester 
a prvních dvacet řidičů reflexní vestu. Na-
víc si zájemci budou moci nechat zdarma 
zkontrolovat technický stav motorových 
vozidel. Jde o kontrolu stavu a opotřebe-
ní oleje tzv. kapkovou metodou, kontrolu 
stavu provozních náplní a autobaterie, 
seřízení světlometů, kontrolu stavu tlu-
mičů, pneumatik a lékárničky. Nově si 
budou moci řidiči nechat speciálním pří-
strojem změřit propustnost skel u aut,“ 
popisuje Dana Čírtková, tisková mluvčí 
Policie ČR na Vysočině. text: Milan Pilař

Bezpečí a jistota pro seniory
Nejvážnějším ohrožením seniorů v sou-
časnosti jsou organizovaní zloději, kteří 
přicházejí do domů v organizovaných sku-
pinkách. Od začátku roku okradli starší 
obyvatele Kraje Vysočina už o téměř 1,5 
milionu korun. „Obětí pachatelů se stali 
nejčastěji majitelé rodinných domů v men-
ších obcích. Ve většině případů se krádež 
odehrála tak, že jeden pachatel seniora za-
bavil a další nepozorován prohledal byt,“ 
popisuje obvyklý scénář Jana Kroutilová, 
tisková mluvčí jihlavských policistů.

Pravidla bezpečí domova
  zamykejte vstupní dveře bytu
  vstupní dveře opatřete bezpečnostním 

zámkem a řetízkem
  neotvírejte a nedůvěřujte cizím lidem
  do bytu NIKDY nezvěte neznámé osoby
  nesvěřujte svému okolí informace o majet-

kových poměrech
  nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti
  o cennostech, které vlastníte, si veďte peč-

livou evidenci
  pozor na podomní prodejce
  nejlepší ochranou proti vloupání jsou vší-

maví sousedé

Nebezpečí na děti číhá všude 
Na nebezpečné situace, které překva-
pí dospělého a především dítě, je třeba 
zareagovat rychle. Fakt, že se některá 
zřejmá nebezpečí nepodaří teenagerům 
rozpoznat včas, často představuje zby-
tečné komplikace nebo ohrožení majet-
ku, dobrých vztahů a v horších případech 
i zdraví. 

Nebezpečí, které na děti číhá doma
  kluzká podlaha a ostré rohy nábytku
  otevřená okna
  neznámé tekutiny a jedované květiny

  léky
  horké tekutiny, žehličky, vařiče
  sirky a zapalovače – dětem do rukou NE-

PATŘÍ
  elektrické zásuvky – ideálně opatřené 

krytkou
  cizí člověk za dveřmi

Nebezpečí, které na dětí číhá ve škole
  šikana: Agresorovi dělá dobře, když své 

oběti ubližuje. Šikana není jenom tělesné 
ubližování, ale i různé posměšky, výhrůžky, 
braní věcí nebo jejich ničení.

  řešení: I svědek by měl informovat rodiče, 
učitele, výchovného poradce, kamarády 
nebo kohokoli, komu důvěřuje.

Nebezpečí, které na děti číhá v dopravě
  přechod pro chodce, nejbezpečnější je pře-

chod se semafory
  semafor – na přechod pro chodce vstupu-

jeme na zelenou
  bez semaforu – rozhlédnout se, přechází-

me, pokud nic nejede nebo řidič zastavil
  silnice ani místo poblíž ní není hřiště 

a hrát byste si tam nikdy neměli!

Počítač je také cesta do soukromí

Pokud máte za zavřenými dveřmi pocit 
bezpečí, je to dobře, ale pozor, abyste si 
do svého soukromí nepustili někoho jinou 
cestou. Například přes počítač. Je bláhové 
si myslet, že psát o sobě údaje do počítače 
je úplně v pohodě. Nikdy nevíte, kdo si je 
přečte nebo proč se o vás zajímá.

text: redakce

Kufřík plný bezpečí 
pro každého prvňáčka
Na každého z více než pěti tisíc letošních prv-
ňáčků, kteří půjdou v Kraji Vysočina 3. září 
poprvé do školy, čeká překvapení v podobě 
barevného kufříku. V něm se skrývají nejen 
základní školní pomůcky, výukové materi-
ály a svačinový boxík plný zdravých dobrot, 
ale především soubor aktivních bezpečnost-
ních prvků – reflexní vestička, výstražné pás-
ky na rukávy a samolepicí reflexní obrázky. 
„Kufřík, respektive jeho obsah, je nejen dár-
kem, ale především důležitou pomůckou pro 
bezpečný pohyb dětí v komplikovaném do-
pravním prostředí. Přátelskou formou chce-
me připomenout všem učitelům, rodičům 

a prarodičům, že prvňáček je z hlediska 
školní docházky jedním z nejohroženějších 
účastníků silničního provozu, protože mění 
rytmus života, začíná používat pozemní ko-
munikace a při svých cestách do školy, ze 
školy či z kroužků čelí novým, dosud ne-
poznaným nebezpečím,“ upozorňuje Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD), hejtman Kra-
je Vysočina, který nad projektem Bezpečně 
do školy i ze školy převzal záštitu. 

Projekt Bezpečně do školy i ze školy 
mohl být realizován díky podpoře podni-
katelských subjektů působících v Kraji Vy-
sočina. text: Jitka Svatošová

Důležité informace  
o počítačové bezpečnosti: 
  Centrum prevence rizikové virtuální komu-

nikace www.prvok.upol.cz  
  Projekt E-Bezpečí www.e-bezpeci.cz  
  Projekt E-SYNERGIE – www.esynegie.cz  
  Poradna E-Bezpečí www.napisnam.cz  
  Saferinternet www.saferinternet.cz  
  E-Nebezpečí pro učitele http://www.e-

-nebezpeci.cz/nebezpeci.cz  
  Kybergrooming www.kybergrooming.cz  
  Seznam se bezpečně www.seznamsebe-

zpecne.cz  
  Minimalizace šikany www.minimaliza-

cesikany.cz  

Jednoduchá pravidla  
bezpečné práce s počítačem:
  Nedávejte nikomu adresu ani telefon. 

Nevíte, kdo se za monitorem skrývá.

  Neposílejte nikomu, koho neznáte, své 
fotografie a už vůbec ne soukromé.
  Udržujte hesla k e-mailu i jiná v tajnosti, 

nesdělujte je ani blízkému kamarádovi.
  Nikdy neodpovídejte na neslušné, hrubé 

nebo vulgární e-maily a vzkazy.
  Nedomlouvejte si schůzku na internetu, 

aniž byste o tom řekli někomu jinému.
  Když narazíte na obrázek, video nebo e-

-mail, který vás šokuje, opusťte webovou 
stránku.
  Svěřte se dospělému, pokud vás stránky 

uvedou do rozpaků nebo vás jejich ob-
sah vyděsí.
  Nedejte šanci virům. Neotvírejte přílohu 

zprávy, která přišla z neznámé adresy.
  Nevěřte každé informaci, kterou na in-

ternetu získáte.
  Když se s někým nechcete bavit, nebav-

te se.

Důležitá telefonní čísla
800 200 007 Zlatá linka seniorů
800 157 157 Senior telefon „Život 90“
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