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Přibývá lesů

Ukrajina živě

Lidé píší noviny

V našem kraji se
rozrůstají lesní plochy.
Nové lesy jsou smíšené
a zdravé.

Spřátelená Zakarpatská
Ukrajina na Vysočinu
přivezla originální
folklor.

Reportáže z krajského
dne otevřených dveří
přímo od studentů –
návštěvníků.
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Rekordman pomáhá svému srdci

Vysočina/Smyrna (ph) • Tým
zdravotnických záchranářů z Vysočiny představil práci své organizace v Turecku. Účastnil se Rallye AEGEAN 2008, součástí soutěže byla i mezinárodní konference,
na které ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Lukáš Kettner představil činnost záchranářů na Vysočině. Na konferenci prezentoval i nedávný zásah
záchranářů při hromadné nehodě
na dálnici D1.
Foto: ivysocina.cz

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
Tak jsem si teprve dnes při psaní tohoto sloupečku uvědomila, že
jsme jako v pohádce o dvanácti měsíčkách, z nichž každý měl nadvládu jeden měsíc. Nás radních je jenom devět, takže po loňském
zářijovém poněkud uspěchaném sloupku na mně přichází řada právě teď. Co všechno se dá stihnout za devět měsíců? Je to například přesně doba, kdy se vyvine nový malý človíček a tento zázrak
se udál i v naší rodině, kdy jsme v každodenním očekávání prvního
vnoučátka. Také může dozrát nějaké závažné rozhodnutí a i toto se
mi za posledních devět měsíců stalo. Dospěla jsem k tomu, že nyní,
po 18 letech ve veřejném životě, chci svůj příští život trochu změnit,
a rozhodla jsem se již nekandidovat na předním místě do krajských
voleb. Takže je tento sloupek i trochu rozlučkový, protože se s vámi
z tohoto místa už nepotkám. Chtěla bych vám sdělit, milí lidé z Třebíče a z celé Vysočiny, že mi s vámi bylo moc dobře, že jsem pro vás
pracovala moc ráda a budu ještě do poslední chvíle, dokud otevření
volebních místností na podzim neuzavře mou kancelář. Ač původem
Jihomoravačka, Třebíč a Vysočinu jsem si za těch 26 let zamilovala
a mám zde domov, přátele a příbuzné.
S potěšením jsem se podílela svým skromným dílem na rozvoji kraje Vysočina, bylo mi čest pracovat po boku obou hejtmanů Františka Dohnala i Miloše Vystrčila a všech ostatních kolegyň i kolegů radních a zastupitelů. V obou volebních obdobích mezi námi byla velmi
dělná a korektní atmosféra, vedená jediným cílem – prací pro rozvoj našeho kraje.
Víte, občas těžce nesu chování politiků na celostátní úrovni a také to,
jak se lidé na politiku dívají. Znám to prostředí důvěrně – v politice
jsem už dlouho a vidím ji i zvenku. Můžu tedy naprosto vážně říci, že
politika není to, co vidíte v televizi. Politika v obcích, městech a krajích je tvrdá práce, stovky hodin rozhovorů, čtení materiálů, jednání. Politici v obcích a krajích chtějí mít své město a kraj hezké a bohaté a opravdu pro to něco dělají. Nejsou to ti panáci v oblecích s ústy plnými velkých
slov a špinavých obvinění. Opravdu ne.
Já to dnes mohu říci bez jakéhokoliv patosu a nadsázky, bez jakéhokoliv podezření, že si dělám kampaň –
nemám proč, končím.
A teď, na podzim, mně čeká
velké splácení dluhů, které
mám hlavně vůči své rodině a přátelům, své tělesné schránce (taky už
mě moc neposlouchá),
horám nepřečtených
knížek, zanedbané
domácnosti i zahrádce. Doufám,
že ty úroky nebudou moc
velké.
Marie
Černá
náměstkyně
hejtmana

Třešť/Pelhřimov (kid) • Jan Klíma z Třeště absolvoval
cestu do Prahy po svých celkem dvacetkrát. Jeho
výkon je od letošního ročníku mezinárodního
festivalu Pelhřimov – město rekordů zaznamenán
v České databance rekordů agentury Dobrý den jako
Nejdelší série dálkových pochodů k lékaři.

a 1. lékařské fakulty UK. V rámci těchto pochodů probíhajících
na trase mezi městy Třešť – Pelhřimov – Vlašim – Jílové – Praha rekordman ušel celkem 3.473
kilometrů, přičemž v 17 případech se jednalo o pochod z místa jeho bydliště do Prahy, dvaJan Klíma totiž do Prahy cho- ské kontroly na II. interní klinice krát směřoval navíc z Prahy zpět
dil pěšky na pravidelné lékař- Všeobecné fakultní nemocnice až do Pelhřimova na festival re-

Silničáři vydělali
Vysočina (kid) • Krajští silničáři loni vydělali skoro 12 milionů
korun. Použijí je hlavně na nákup
nové techniky a opravy budov.
Dobrý hospodářský výsledek
roku má příčinu hlavně v příjmech z doplňkové činnosti. Silničáři například vyhráli tendr na
zimní údržbu silnic I. třídy pro
stát. Od kraje získali příspěvek
na provoz ve výši 1,2 miliardy
korun. Z toho bylo asi 474 milionů určených na běžnou správu a údržbu silnic, přes 737 milionů na souvislé opravy. Souvislé opravy přitom kraj hradil zhruba zpoloviny ze svého, zpoloviny
pak z půjčky od Evropské investiční banky. Silničáři za ty peníze opravili 354 kilometrů silnic
a osm mostů.
noviny jsou součástí projektu

kordů a kuriozit a jedenkrát se
jednalo o celých 300 kilometrů
až zpátky do Třeště.
Jan Klíma je kardiak a jeho
cesty do Prahy směřovaly nejen za lékaři, ale právě za zdravím – chtěl si vylepšit svoji kondici a dokázat, že i lidé s oslabeným srdcem mohou žít velmi aktivně.

Děti kreslily zápolení s požáry
Vysočina (kid) • Už potřetí se
mohly děti z Vysočiny zúčastnit
výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Tu pořádá krajské sdružení dobrovolných hasičů a letos se v krajském
kole utkalo 1.526 dětí ze 112 škol
Vysočiny.
Ve třech kategoriích literární
části soutěže zvítězily J. Vařeková, M. Semrádová a P. Dvořáková ze základních škol ve Vojnově
Městci, Kamenici a Černovicích.
V osmi kategoriích výtvarné části
pak vyhráli D. Vondráková z MŠ
Foto: archiv kraje
v Ostrově nad Oslavou, A. Procházková z MŠ v Telči, V. Novák, ru nad Sázavou, Strážku, Jihlavě,
G. Pišínová, T. Hajnová, M. Sou- Ledči, Jemnici a Jihlavě.
čková, L. Masláková a L. Blaží- Na snímku náměstek krajskéček ze základních škol ve Žďá- ho starosty dobrovolných hasičů
www.ceskydomov.cz

a člen krajského zastupitelstva Jan
Slámečka (KSČM) s hejtmanem
Milošem Vystrčilem (ODS) při
předávání cen v krajském kole.
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Zastupitelé navštívili Brusel Úřad od června vede Z. Kadlec
Vysočina, Brusel (jis) • Krajští zastupitelé
navštívili v červnu kancelář našeho regionu
v Bruselu. Během dvoudenního pracovního
programu absolvovali hned několik jednání
s českými europoslanci včetně návštěvy evropského
parlamentu nebo například jednání se zástupci
partnerského regionu Friuli Venezia Giulia.

Náměstek hejtmana Václav Kodet, Markéta Heřmanová a vedoucí kanceláře regionu Friuli Vezezia Giulia Giorgio Perini. Foto: archiv kraje

Investoři nás mají rádi
Vídeň, Vysočina (ow, kid) • Vysočina jako místo pro investice má
vysoký kredit a důstojně konkuruje větším regionům. Vyplynulo
to z výsledků realitního a investičního veletrhu zaměřeného na regiony střední a východní Evropy
Real Vienna ve Vídni.
Cílová návštěvnická skupina se
na tomto veletrhu generuje především z řad zástupců investorů, developerů a realitních makléřů, kte-

ří velmi oceňují soustředěnost informací o investičních možnostech a realitách z mnoha zemí
Evropy. Posunem v letošním ročníku je zvyšující se poptávka po
plochách vhodných pro výstavbu
administrativních a logistických
center, která velké společnosti postupně přemisťují z velkých měst
a aglomerací do finančně výhodnějších regionů s vhodnou dostupností a strukturou pracovní síly.

Přenosy přes internet
získaly popularitu

Kancelář kraje Vysočina v Bruselu je funkční od začátku letošního roku. Její dosavadní aktivity a přínosy pro krajské projekty představila zástupcům
krajské samosprávy a českým
poslancům evropského parlamentu Markéta Heřmanová, vedoucí kanceláře kraje Vysočina
v Bruselu. Hosty krajské prezentace konané v Českém domě na
Rue du Trone byli evroposlanci Zuzana Roithová, Jiří Maštálka, Ivo Strejček, Jaroslav Zvěřina a Petr Duchoň. „Hostům
jsme nabídli souhrnnou informaci o zkušenostech z počáteční
etapy využívání prostředků EU
v regionu soudržnosti Jihovýchod včetně informací o chystaných projektech kraje Vysočina
– investic do krajských nemocnic nebo projektu vědeckotechnologického parku. Vysočina také demonstrovala svou připravenost v rámci předsednictví ČR
v Radě EU,“ shrnula Markéta Heřmanová z kanceláře kraje
Vysočina v Bruselu.
Z plánované návštěvy partnerského zastoupení regionu Friuli
Venezia Giulia vzešla další možnost spolupráce regionů a konkrétní možnosti jejího posílení
včetně případné trilaterální spolupráce s regionem Zakarpatská
Ukrajina. V tuto chvíli se také
vážně uvažuje o prezentaci výrobků nesoucí regionální značku
Vysočina – regionální produkt
na tradičním veletrhu regionálních produktů v italském Terstu.

Vysočina (kid) • Krajský úřad má od 1. června
nového ředitele. Ve výběrovém řízení zvítězil,
ministrem vnitra byl odsouhlasen a hejtmanem
jmenován Zdeněk Kadlec, dosavadní vedoucí
odboru sekretariátu hejtmana.
„Názor výběrové komise byl jednoznačný a já jsem neměl žádný problém ho respektovat. Naopak,“ komentoval hejtman Miloš
Vystrčil (ODS) jmenování nového ředitele.
Zdeněk Kadlec (43 let) má technické a právnické vzdělání s tituly inženýr a bakalář, v minulosti
zastával pozice ve veřejné sprá-

vě (byl čtyři roky místostarostou
Humpolce a pět let řídil tehdejší
Okresní úřad Pelhřimov jako jeho přednosta). Zhruba desetiletí
pak působil v manažerských pozicích v komerční sféře. Žije v Havlíčkově Brodě, je ženatý a je otcem tří dětí.
„Krajský úřad přebírám v dobrém stavu, je organizačně i per-

sonálně stabilizovaný, plně funkční. Obcemi, dalšími partnery i širokou veřejností je tato instituce
vnímána pozitivně a požívá respektu i důvěry. Na těchto hodnotách bych chtěl stavět, navázat na
ně a dále je rozvíjet,“ uvedl Kadlec. Podle svých slov by chtěl
ve spolupráci s vedoucími všech
útvarů nasměrovat úřad tak, aby
pomohl získat pro region co nejvíce evropských peněz v období
2007–2013. „Velkým úkolem bude nástup elektronické éry v oblasti vnější komunikace, oběhu dokumentů a vedení úředních
agend,“ zmínil nový ředitel.

Hospicová péče se rozroste
Vysočina (en) • Krajská rada podpořila další
rozvoj hospicové péče na Vysočině. Dotace ve výši
1.443.000 korun, kterou ještě bude schvalovat
zastupitelstvo kraje, je určena na provoz střediska
hospicové péče v Jihlavě. Středisko bude provozovat
občanské sdružení Hospicové hnutí – Vysočina.
Kraj ze svého rozpočtu činnost
Hospicového hnutí Vysočiny
dlouhodobě podporuje a podílel
se také na financování jeho pilotního projektu, který byl zaměřen
na zřízení rodinného pokoje hospicové péče v LDN Buchtův kopec u Nového Města na Moravě.
Vedle toho z prostředků Fondu
Vysočiny kraj financoval i proškolování a zapojování nových
dobrovolníků do hospicové péče.
„Dotace na provoz jihlavského
střediska hospicové péče pokládám za jeden z důležitých kroků, který přispěje k rozvoji a dostupnosti služeb hospicové péče
v kraji Vysočina. Naším dlouhodobým cílem je, aby tato služba
byla v určité standardní kvalitě
k dispozici všem, kteří ji potřebu-

Hospicového hnutí a Charity do- na hospicová lůžka. Čtyři pokoje
šlo ke vzájemné shodě, že obě or- s šesti lůžky budou také v krajem
ganizace se v poskytování hospi- budovaném domově pro seniory
cové péče v našem kraji doplňu- v objektu bývalé chirurgie v Havjí a nekonkurují si. Oběma těm- líčkově Brodě. „Osobně si přeji,
to organizacím je kraj připraven aby hospicová péče byla ve své
poskytnout podporu,“ doplnil Ji- komplexnosti účinnou pomocí
ří Vondráček.
pro klienty i jejich rodiny a obNa Vysočině budou ve spolu- sahovala nezbytný prvek doprojí, a i proto jsme rozvoj hospico- práci Hospicového hnutí Vysoči- vázení ve složité životní situaci,“
vé péče zahrnuli do Střednědobé- ny a nemocnic postupně zřizová- dodal Vondráček.
ho plánu rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na období 2008–2009 a do Zdravotního
plánu kraje Vysočina,“ upřesnil Hospicová péče je taková péče, která nabízí těžce nemocným a jejich
krajský radní pro sociální věci Ji- blízkým účinnou pomoc, kdy už jsou prostředky klasické medicíny, síly
a schopnosti nejbližšího okolí pečovat o nemocného nedostačující.
ří Vondráček (KDU-ČSL).
Vedle Hospicového hnutí po- Hospicová péče je určena většinou pro pacienty s onkologickým onemocskytují na Vysočině hospicovou něním, přijímáni jsou ale i pacienti s jinými druhy nevyléčitelných onemocpéči i pracovníci Charitní ošet- nění, většinou v terminálním stadiu onemocnění.
řovatelské a pečovatelské služby. Hospicová péče je kombinací sociální a zdravotní péče a poskytuje se jak
Ti se zaměřují hlavně na pomoc v lůžkových hospicových zařízeních, tak i doma ve spolupráci s rodinou
svým klientům, kteří se dosta- nemocného.
Hospicová péče se nesnaží o vyléčení nevyléčitelných nemocí, ale snaží
li do terminálního stádia nemose o to, aby závěrečná část života těžce nemocného pacienta byla maxici, a to zejména v jejich domá- málně kvalitní, aby netrpěl bolestí, aby nebyl ničím a nikým omezován ve
cím prostředí. Naopak Hospicové svých aktivitách po celých 24 hodin. Cílem hospicové péče je, aby pacienhnutí Vysočiny se zaměřuje spíše tovi byla poskytnuta kvalitní péče jak fyzická (hygiena, odstranění bolesna rozvoj hospicových lůžek ve ti), tak psychická a duševní.
zdravotnických zařízeních. „Ze
zdroj a podrobnosti: www.osobniasistence.cz
společných jednání se zástupci

Co je to hospicová péče?

Náramky zvyšují bezpečí
Foto: archiv kraje

Vysočina (jis) • Jednání krajského
zastupitelstva sledují stovky lidí
z pohodlí domova či vlastní kanceláře. Automatizované videopřenosy proběhly prostředníctvím internetu už dvakrát, první sledovalo přes 600 lidí a dalších 500 si vyhledalo záznam, druhý pak vidělo
272 lidí a dalších 250 se podívalo
na záznam.
„Vysokou návštěvnost prvního přenosu si vysvětlujeme především dlouhodobým avizováním
nové služby, volbou jednoduchého způsobu dostupnosti a také předeslaným obsahem jednání. První letošní krajské zastupitelstvo totiž projednávalo kontroverzní větrné elektrány, což mělo jistě vliv
na počet přístupů,“ uvedl krajský
radní pro informatiku Jaroslav Hu-

lák (KDU-ČSL) a dodal, „Vysočina je stále lídrem v udávání směru při využití všech dostupných
informačních technologií. Stále
zlepšujeme dostupnost i okruhy
informací získávaných dálkovým
přístupem. Platí, že dosažitelnost
informací spojená s nabídkou služeb zvyšuje znalosti obyvatel kraje i využití nabízených příležitostí.
Naší snahou je, aby užitek z moderních technologií byl pro kraj
a jeho obyvatele co nejvyšší.“
Informatici krajského úřadu
v současné době také zajišťují videopřenosy jednání městských zastupitelstev v Jihlavě, Havlíčkově
Brodě a Novém Městě na Moravě.
Na snímku krajský informatik Dušan Matys při montáži kamer do
jednacího sálu.



Vysočina (jis, kid) • Každý pacient v krajských nemocnicích dostane už při příjmu náramek, na kterém jsou
jeho identifikační údaje. Označení má pomoci k většímu bezpečí – personál nemocnice tak má údaje
o pacientovi k dispozici opravdu v každém okamžiku.

votnictví Pavel Hájek (ODS).
K identifikaci pacientů přistoupily krajské nemocnice na Vysočině už loni. „Zkušební zavedení náramků na vybraných odděleních a poté celoplošně v našich krajských nemocnicích je
Všechny krajské nemocnice již v celkové anestezii a při všech součástí koncepce zvýšení bezs identifikačními náramky mají výkonech, kde je třeba zjišťovat pečnosti pacienta. Tento akredizkušenosti, od druhé poloviny pacientovu totožnost. Věřím, tační standard je jedním z hlavletošního roku se však systém
sjednotil. „Pacient obdrží při Pavel Hájek: Nový systém zvětší bezpečí při podávání
příjmu náramek, na kterém je
léků, zákrocích v celkové anestezii a při všech výkouvedeno jméno, příjmení a datum narození (v případě shody nech, kde je třeba zjišťovat pacientovu totožnost. Vědále i rodné číslo, případně od- řím, že se tak sníží i počet pacientů, kteří si připouští
dělení a číslo chorobopisu). Ze
rizika spojená s hospitalizací.
zápěstí ho nelze sundat, personál ho pacientovi odstraní, až že se tak sníží i počet pacientů, ních kritérií programu kontinukdyž je propouštěn z nemocni- kteří si připouští rizika spojená álního zvyšování kvality zdrace. Nový systém zvětší bezpe- s hospitalizací,“ popsal systém votnické péče,“ uvedl Pavel
čí při podávání léků, zákrocích náměstek hejtmana pro zdra- Hájek.
www.kr-vysocina.cz

Společná zakázka pro všechny krajské nemocnice v počtu
134.300 kusů identifikačních
náramků vyšla na 820 tisíc korun a v plné výši ji uhradil kraj
Vysočina – zřizovatel zdravotnických zařízení. Identifikační náramky jsou na všech lůžkových odděleních, barva náramků je jednotná – bílá, jen na
novorozeneckých odděleních se
používají modré a růžové barevné varianty dle pohlaví novorozeněte. Na novorozeneckém oddělení je dítě označeno bezprostředně po narození a na náramku shodně s náramkem matky je
uvedeno jméno a příjmení dítěte, identifikační číslo, datum
narození včetně hodiny a minuty, pohlaví, jméno a příjmení matky.
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Kraj Vysočina

Ivo Rohovský: Nehrozí
nám velké sucho. Zatím

Na Vysočině přibývají lesy
Vlkov (jb, kid) • Na Vysočině přibývá lesů.

Vysočina (kid) • Poslední zimy bez sněhu, ani
Zaznělo to na tradičním setkání lesníků Vysopoměrně teplé a suché jaro a léto neznamená pro
činy, tentokrát na téma zalesňování zemědělské
Vysočinu nedostatek vody. Deště na přelomu jara
půdy na Žďársku.
a léta vodu v krajině stihly doplnit. Měsíčníku Kraj
firmy Lesy a rybářství Velké MeVysočina to řekl krajský radní pro zemědělství
ziříčí, s.r.o. „To, že lesů na Vysočině přibývá, je samozřejmě potěa vodní hospodářství Ivo Rohovský (ODS).
„Situace u nás v regionu není nijak alarmující. Začátkem května
jsme evidovali pouze tři místa, kde
průtoky ve vodních tocích klesly
k hodnotě sucha – na Šlapánce na
Havlíčkobrodsku, na Pelhřimovku
u Jankovského potoka a na horním
toku Želivky. Současné vydatnější
srážky však průtoky zvýšily a nehrozí problém s odběrem či kvalitou vody,“ řekl Ivo Rohovský.
Srážkový úhrn za první čtvrtletí letošního roku je v porovnání
se stejnými obdobími loňských let
podle údajů Českého hydrometeo-

rologického ústavu podprůměrný,
pouze měsíc březen byl srážkově
nadprůměrný (179 procent dlouhodobého normálu). Za první čtyři
měsíce roku byl tento úhrn celkem
146 mm, což představuje pouze 92
procent dlouhodobého normálu.
„Dlouhodobý srážkový deficit
s absencí jarních tání je příčinou
pozvolného klesání hladiny podzemní vody. Stále však platí, že
na Vysočině voda v krajině a půdě
zatím nechybí a pravidelně dochází k obnově vody ve vodních zdrojích,“ uzavřel Rohovský.

Účastníci setkání si nové lesy prohlédli. Foto: archiv kraje

Více než 70 lesních odborníků
z Vysočiny ve Vlkově u Velké Bíteše diskutovalo o průběhu, rozsahu a výběru lokalit pro zalesňování ploch dosud využívaných
pro zemědělské účely. O praktických zkušenostech se zalesňováním na majetku rodiny Podstatzkých informoval Jiří Vávra, ředitel

šující. Oněch více než 788 hektarů zalesněných ploch z let 1996–
2007 na území okresu Žďár nad
Sázavou je velmi dobrým výsledkem. Pozitivní je i dřevinná skladba nově vzniklých lesů,“ řekl náměstek hejtmana pro lesní hospodářství Václav Kodet (KDU-ČSL)
s tím, že borové lesy nejsou smrkovými monokulturami. Smrk tvoří
polovinu stromů, buk pak 12 procent, borovice osm, jasan a javor
po šesti procentech, dub pět a jedle
čtyři. Takový les, který zde roste už
od roku 1998, si pak účastníci prohlédli u nedaleké Rudy.

Na setkání promluvil náměstek hejtmana pro lesní hospodářství Václav
Kodet. Foto: archiv kraje

studánek
Silnice lemovaly tuny odpadků Otvírání
připomnělo skladatele
Vysočina (en, kid) • Doslova tuny odpadků odklidili od února dodnes krajští silničáři z příkopů kolem silnic Vysočiny. Náklady na
sběr, svoz a likvidaci odpadků už
letos dosáhly bezmála 900.000
korun.
„Sběr odpadků u komunikací je práce časově i finančně velice náročná. Nejen, že se nám snižují pracovní kapacity, ale peníze použité na úklid podél silnic by
mohly být využity efektivněji například na zlepšení kvality silnic.
Během úklidových prací se našim
zaměstnancům podaří vysbírat řádově tisíce kilogramů odpadků,

tříd a dodavatelsky i u silnic I. tříd,
které jsou ve vlastnictví státu pravidelně. Všechny práce se vykonávají ručně pouze za použití rukavic
a speciálních sběracích kleští. Silničáři nejčastěji odklízejí skleněné
lahve, PET lahve, obaly od sušenek a papírové kapesníčky.

Odpadky silničáři sbírají ročně a vyvezou jich celé fůry. Fota: archiv krajské správy silnic

které musí být většinou odborně
zlikvidovány. Proto jsou vynaloženy nemalé částky nejen na sběr,
ale i na uložení odpadků na skládkách,“ uvedl ředitel Krajské sprá-

vy a údržby silnic Vysočiny Zdeněk Vacek.
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny provádí úklid odpadků
v příkopech kolem silnic II. a III.

Náklady na odklízení
odpadků u silnic včetně
likvidace:
2006: 900.687 korun
2007: 1.727.813 korun
leden–duben 2008:
879 195 korun

Regionální značka se množí
Vysočina (kid) • Mléko, bítešský chléb, tasovské
placky, včelí produkty, zelenina, oděvní originály
anebo houby. Tak vypadá přehlídka dalších osmi
výrobků z našeho kraje, které získaly značku
VYSOČINA – regionální produkt.

Zákazník, který si takový výrobek koupí, má jistotu, že výrobek pochází skutečně z Vysočiny,
z místních surovin a že se vyznačuje určitou kvalitou. „Domní-

Značku teď může používat Břetislav Malý z Havlíčkova Brodu pro domácí syrové kravské mléko, Zdeněk Švestka
z Tasova pro tasovské celozrnné křupavé placky, Hana
Pöcklová z Jeřábkovy pekárny pro Bítešský chléb a svatební koláčky, Josef Rychecký
z Křelovic za včelí produkty,
Luboš Pospíšil z Holubí Zhoře pro vlastní zeleninu a brambory, Irena Šikulová z IN – spirace z Bystřice nad Pernštejnem
za oděvní originály, Zdeněk Kittler z Velkého Beranova za žampiony a univerzální substrát a František Čurda z Lomů za včelí produkty.

vám se, že značka VYSOČINA
– regionální produkt už získává
zvuk a může velmi dobře propagovat místní výrobky, které ji obdrží. Do povědomí občanů se tak
dostávají nejen kvalitní a originální produkty z Vysočiny, ale značka zároveň propaguje kraj jako
celek,“ uvedla náměstkyně
hejtmana pro regionální rozvoj Marie Černá SNK ED).
Všichni žadatelé, kteří se
o značku regionálního produktu ucházejí, musí prokázat, že jejich výrobek pochází
z Vysočiny a že přispívá k dobrému jménu regionu. Nezávislá
certifikační komise složená ze
zástupců regionu a místních výrobců hodnotí zejména kvalitu
produktů, jejich šetrnost k životnímu prostředí a jedinečný vztah
k Vysočině (produkty vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné
svou vysokou kvalitou).

Foto: archiv kraje

Tři Studně (jak) • Tradiční Otvírání studánek ve Třech Studních
na Žďársku připomnělo sedmdesát let od zdejšího pobytu hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Ten na Třech Studních v létě tam pobýval se svou žačkou,
skladatelkou a první českou dirigentkou Vítězslavou Kaprálovou
a právě po ní je pojmenována jed-

na ze studánek – Vitulka, u níž se
slavnost konala. Hlavní součástí
bohatého programu byla Kantáta
Bohuslava Martinů Otvírání studánek v provedení čtyřicetičlenného pěveckého sboru Konzervatoře Brno. Poté v lesním areálu Žďárských vrchů vystoupilo
asi 150 dětí z pěti národopisných
souborů.

Jaroměřický most
je stavbou roku
Vysočina (kid) • Titul Prestižní
stavba Vysočiny 2007 a zároveň
první místo v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské letošního, už šestého ročníku soutěže Stavba Vysočiny získala náročná rekonstrukce mostu
v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Rozsáhlou celkovou opravu mostu měl v režii kraj. „Náklady dosáhly bezmála 26 milionů korun,
tři čtvrtiny peněz jsme přitom zís-

kali z Bruselu,“ říká krajský radní pro majetek a finance Miroslav
Houška (KDU-ČSL). Stavba získala také Cenu časopisu Stavebnictví.
Ve stejné kategorii, tedy dopravních staveb, získal kraj i stříbrnou
příčku a Čestné uznání za úpravu
ulice Novosady ve Velkém Meziříčí. Také na tuto akci získala Vysočina 85 procent peněz z EU a 8,5
procenta ze státního rozpočtu.

Vesnicí roku 2008 je Pikárec Lidé řešili integraci
Pikárec (jis) • Vesnicí roku je
letos Pikárec na Žďársku. Obec
s historií sahající do 12. století
s 105 popisnými čísly a 323 obyvateli už v loňském ročníku soutěže získala bílou stuhu za činnost
mládeže a před dvěma lety si zde
místní připomněli 570 let od první písemné zmínky o obci.
Mezi úplně první gratulanty letošní vítězné obci patřil už několik desítek minut po podpisu protokolu soutěže hejtman Vysočiny
Miloš Vystrčil (ODS). „Všem Pikáreckým blahopřeji a věřím, že
náš kraj budou úspěšně reprezentovat i v celostátním kole. Samozřejmě jim budu držet palce,“ nechal se slyšet hejtman.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE VESNICE VYSOČINY – VESNICE ROKU:
Vesnice Vysočiny
Modrá stuha za společenský život

Pikárec
Jiratice

Žďársko
Třebíčsko

Bílá stuha za činnost mládeže
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Zvěrkovice
Jiřice

Třebíčsko
Pelhřimovsko

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Vilémovice

Havlíčkobrodsko

Diplom za vzorné vedení kroniky
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny

Rozsochatec
Matějov

Havlíčkobrodsko
Žďársko

Diplom za rozvíjení lidových tradic
Čestné uznání za rozvoj občanské pospolitosti

Vír
Bořetín

Žďársko
Pelhřimovsko

Čestné uznání za rozvoj turistického ruchu

Koněšín

Třebíčsko

Čestné uznání za podporu dobrovolných hasičů
Čestné uznání za vzájemnou podporu a spolupráci obce a školy

Lavičky
Bory

Žďársko
Žďársko

Čestné uznání za přípravu a úspěšnou realizaci dílčích projektů obnovy vesnice
Čestné uznání za rozvoj společenského života

Křižánky
Hodice

Žďársko
Jihlavsko



www.kr-vysocina.cz

zdravotně postižených
Jihlava (daz, kid) • Rodiče dětí se zdravotním postižením, pedagogové, zástupci obcí i kraje, odborníci na integraci a další se v červnu sešli na konferenci
s tématem Školní integrace a její význam pro kvalitu života osob
s postižením.
Konferenci pořádala nezisková
organizace Asociace pomáhající
lidem s autismem – APLA Vysočina pod záštitou hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila (ODS). Cílem bylo ukázat, že Vysočina je
na předním místě mezi kraji, které následují vyspělé země jako

jsou Holandsko, Velká Británie,
skandinávské země a další v začleňování osob se zdravotním postižením do přirozeného školního prostředí. Příklady dobré praxe účastníkům předvedly naplňování školské koncepce k integraci
žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do běžných škol,
nezbytnost vzájemné spolupráce speciálních pedagogů, rodičů a poradenských pracovníků
v procesu integrace a přiblížily
význam tohoto vzdělávání nejen
pro znevýhodněné žáky, ale i jejich zdravé vrstevníky.



TERAČ s.r.o.
inženýring • reality • investice
finance • dotace

SOUTĚŽ
Noví zákazníci, kteří od
1.5.2008 do 31.12.2008 uzavřou písemnou smlouvu se
společností TERAČ s.r.o.,
budou zařazeni do slosování
o zájezd v ceně 30.000,- Kč.

Rodinné nízkoenergetické domy na klíč
• Doba trvání realizace domu od 3 do 6 měsíců, ušetříte až
desetitisíce korun za nájem.
• V případě zájmu odkoupíme Váš projekt a zpracujeme zdarma nový.
• Zdravé a ekologické bydlení bez hromadění vlhkosti ve zdech a bez
vzniku plísní.
• Záruka 30 let a garance pevné ceny bez dodatečných nákladů.
• Předprojektová a projektová dokumentace zdarma.
• Možnost zajištění hypotečního úvěru již od 3,7 % po dobu až 30 let.
• Vysoce úsporné kondenzační plynové kotle v nejvyšší emisní 5. třídě
podle ČSN EN 483.
• Unikátní program BEZ STAROSTÍ, v rámci kterého za Vás zajistíme
všechny nepříjemné formality i s komunikací na úřadech.
• Všichni klienti, kteří již uzavřeli, nebo uzavřou do 30. června 2008
smlouvu na výstavbu rodinného domu, mají možnost získat slevu
ve výši 25 % na spotřebiče GORENJE a MORA a 20 % slevu na
vybrané modely kuchyňských linek. Tato akce je stanovena
od 1. května 2008 do 30. června 2008.
• Nejširší síť vzorových domů v ČR, které můžete navštívit kdykoliv
včetně svátků.

+420 732 855 559

SC 80769/1

TERAČ s.r.o., Havlíčkovo nám. 152, 591 01 Žďár nad Sázavou
SC 80788/1

10 000 až 130 000 Kč
vyřízení na první schůzce
měsíční splátky • žádné poplatky

Telefon: 731 931 238
www.financni-sluzby.cz

Tel.: 731 508 275
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NEJLEVNĚJŠÍ POČÍTAČ
BARBONE NA TRHU!
Procesor: INTEL CELERON 1,80GHz (512/800),
Základní deska: Foxconn P4M9007MB s775 VGA
/256MB ATA 2xSATA LAN SB7.1,
Paměti: DDR2 1024MB 667 TRANSCEND,
Grafická karta: integrovaná,
Pevný disk: 160GB SATAII/300 8MB 7200 ot./min,
DVD-RW: LG GSA-H58N,
Klávesnice, myš, uživatelská příručka.

3.719 Kč

VČ. DPH 4.425

T.S.Bohemia a.s.

R.Havelky 4860/4, Jihlava

SC 71646/1
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NOVINKA! 12,1” notebook Barbone!
Chipset: Intel 965PM,
Procesor: INTEL Core 2 Duo T7250 2,0GHz ,
Paměti: 2048 MB 667 Mhz,
Grafická karta: Intel X3100,
Pevný disk: 120GB 2,5‘‘ SATA 5400RPM 8MB,
LCD: 12,1‘‘, WXGA (1280 x 800), Glare,
Mechanika Super Multi DVD RW, čtečka
paměťových karet, fire-Wire IEEE 1394,
VGA out, 3x USB2.0 ,
Wireless: B/G (54Mbit),
Bluetooth: 2.0 + EDR
Objednávací kódy: 1133302-žlutý, 1133304-modrý,

Objednávací kód: 9344093
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byt nebo dům,
platím hotově!!!

SC 80029/1

SC 72223/1

Nabízíme to, co hledáte

22.5.2008 14:30:54

SC 80541/1

SC 80729/1

KOUPÍM
BYT
nebo DŮM

Koupím

1133306-zelený, 1133308-černý, 1133310-růžový

t Tel.: 585 157 494 t jihlava@tsbohemia.cz

BARBONE

PICOLO

14.640 Kč VČ. DPH 17.422

www.tsbohemia.cz

SC 80068/3

5FM

Plzensky kraj 141x217.indd 1

Inzertní manažer: Klára Černíková, tel.: 777 789 600,
e-mail: cernikova@ceskydomov.cz

SC 80543/1
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SC 80542/1
Foto: AGC Flat Glass Czech a.s.

SC 80401/2
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NEâEKANÁ

SLEVA

na plastová i dﬁevûná OKNA!

777 760 960
!
ZORkázce
O
P é za v˘

www.smartpujcka.cz

hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu
měsíční splátky

k03_93x83_cmyk.indd 1

aÏd
jíma
Ke k rÏíte za
!
obd dárek

Hledáme nové
obchodní zástupce.

19.3.2008 9:25:16

PKS MONT, a.s.
Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou
tel: 566 697 301
fax: 566 697 392
e-mail: mont@pks.cz
Záruka kvality!
âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

800 23 00 23

Neãekanou slevu získáte pouze pﬁi uzavﬁení smlouvy
do 31.7. 2008.

Akce platí do okamÏiku naplnûní v˘robní kapacity.

SC 72224/1

SC 80070/1

www.pks.cz

VOLEJTE ZDARMA

SC 72200/1

na dobu 7 až 12 měsíců

MĚSÍČNÍK KRAJ VYSOČINA VYCHÁZÍ V NÁKLADU 215.000 VÝTISKŮ!!!

80.000 Kč za 1555 Kč měsíčně
170.000 Kč za 3333 Kč na 6let
bez zkoumání registrů
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Kraj Vysočina

Z nebe padaly kameny
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Cyklisté zabojovali o výhry
Světlá nad Sázavou (en, kid) • Nejlepší mladí
cyklisté jsou z Osové Bítýšky a Havlíčkova
Brodu. Prokázali to v krajském kole dopravní
soutěže mladých cyklistů ve Světlé nad Sázavou.
Soutěžící museli při závodech
prokázat nejen teoretické znalosti z pravidel silničního provozu
a první pomoci, ale i schopnost
pohybovat se správně po dopravním hřišti nebo překonat nástrahy
jízdy zručnosti. Do krajského ko-

Starosta Stonařova František Plavec s hejtmanem Milošem Vystrčilem u nového památníku. Foto: archiv kraje

Stonařov (jak, kid) • Před 200
lety zažili ve Stonařově u Jihlavy
pěkné pozdvižení. Z nebe několik minut padaly kameny – meteorický déšť přinesl stovky zaznamenaných dopadů.
Výročí unikátní události si
obec připomněla výstavou dobových tiskovin i meteoritů, zapůjčených z muzeí v Jihlavě a Brně. Současně probíhaly přednášky a besedy s odborníky
a na náměstíčku odhalil starosta
městyse František Plavec s krajským hejtmanem Milošem Vystrčilem památník.
„Stonařovské meteority jsou ve
sbírkách muzeí na celém světě.
Největší kus má Přírodovědecké
muzeum ve Vídni, jsou však také v New Yorku, Moskvě, Tokiu,
Sydney a dalších městech,“ ře-

kl ředitel jihlavského muzea Karel Malý.
Stonařov má také svého jmenovce na obloze. V roce 2000
objevili manželé Tichých z observatoře na Kleti planetky Vesta, z jejíž blízkosti pravděpodobně pocházejí i stonařovské meteority další neznámou planetku.
Pojmenovali ji Stonařov.
Děti ukázaly i znalost první pomoci. Foto: archiv kraje

Jízda probíhala pod dohledem dopravní policie. Foto: archiv kraje

mostí a dovedností v oblasti dopravní výchovy a bezpečnosti silničního provozu považuji za velice důležité, zvláště pak u dětí
školního věku. Ty totiž patří v silničním provozu k těm nejzranitelnějším, ať už se pohybují na kole
nebo pěšky. Mé poděkování proto
patří všem, kteří se na uspořádání
krajského kola ve Světlé nad Sázavou podíleli a vítězným družstvům
přeji co nejlepší umístění v celore-

publikovém finále,“ řekl na závěr
soutěžního klání Kodet. Dětské
dopravní hřiště ve Světlé nad Sázavou, které se nachází u Základní
školy Lánecká, vzniklo za výrazné
podpory kraje Vysočina. Systémové poskytování účelových dotací
na dětská dopravní hřiště schválilo krajské zastupitelstvo už v roce
2006 a pro letošní rok byla dotace
v celkové hodnotě 1.547.000 korun přiznána devíti obcím.

Slévárny nabídly lidem Ukrajina představila
atraktivní podívanou v Jihlavě svůj folklor
Štěpánov nad Svratkou (jak) v objektu Železáren Štěpánov
Pád meteoritů připomněl ohňostroj. Foto: archiv kraje

Celý kraj třídí odpad
Vysočina (jis, kid) • Třídění odpadů je na Vysočině moderním fenoménem. Už přes devět desetin obcí
v kraji separuje komunální odpad.
Statistiky krajského úřadu ukazují, že 652 z celkem 704 sídel, tedy
přes 90 procent, provozuje systém
odděleného sběru využitelných
složek komunálního odpadu. Separují se intenzivně obalové odpady, tedy papír, sklo, plasty, postupně se zavádí i třídění skla na bílé
a barevné a třídění bioodpadů.
„V přepočtu na obyvatele má
v kraji možnost vynášet odpady do
určených kontejnerů dokonce 98
procent lidí,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast životního
prostředí Pavel Hájek. Podle Háj-

la se probojovalo celkem 14 čtyřčlenných družstev (sedm družstev v kategorii starších a sedm
družstev v kategorii mladších žáků). Nástrahy dopravního hřiště i zkoušku teoretických znalostí
zvládlo nejlépe družstvo mladších
žáků ze Základní školy Osová Bítýška a družstvo starších žáků ze
Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě. Vítězné týmy si
vedle pěkných a užitečných dárků
vybojovaly i účast na celorepublikovém finále v Praze. Vítěz celostátního kola bude mít možnost
reprezentovat Českou republiku
v některé z evropských zemí.
Krajské kolo soutěže mladých
cyklistů pořádal kraj Vysočina ve
spolupráci s regionálním pracovištěm BESIP a záštitu nad celou akcí převzal náměstek hejtmana pro dopravu Václav Kodet
(KDU-ČSL). „Zvyšování vědo-

ka je to důsledek dobré spolupráce
se společnosti EKO-KOM, a.s. na
projektu intenzifikace odděleného sběru a zvýšení využití komunálních odpadů a také spolufinancování projektů z krajských grantových programů. „Díky pětileté
spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. a krajským grantovým
programům na podporu uceleného
systému nakládání s odpady se od
roku 2004 zvýšil počet kontejnerů
na tříděný odpad o 30 procent, což
v číslech znamená nárůst z 8487
na 12.094 kontejnerů,“ uvedl Hájek. Každý z obyvatel vysočiny
dnes odevzdá bezmála 47 kilogramů vytříděného odpadu ročně,
v roce 2004 to bylo 33 kilogramů.

• Už patnáctý rok patří známé
slévárny ve Štěpánově nad Svratkou opět rodině svého zakladatele. Podnik výročí oslavil dnem
otevřených dveří spolu se Socholitím 2008. Návštěvníci dne otevřených dveří tak mohli přímo

sledovat odlévání litinových soch
na modely vyrobené umělci a žáky Fakulty architektury VUT Brno. Kromě takové atraktivní podívané lidé mohli navštívit i výstavu historických kamen a tradičních odlitků.

Foto: archiv kraje

Jihlava (jis) • Spolupráce Vysočiny a Zakarpatské oblasti Ukrajiny nabrala další směr. Začátkem června se v Horáckém divadle v Jihlavě představil Zakarpatský soubor písní a tanců.
Režie hodinového programu pamatovala na představení tradiční lidové východní kultury – písní, tanců a krojů. Zakarpatský
soubor písní a tanců vznikl v roce 1945 a je nejstarším profesionálním sborem Zakarpatské oblasti Ukrajiny, svéráznou vizitkou této oblasti. Mnozí umělci
ze sestavy sboru jsou národními a zasloužilými umělci Ukrajiny. Vedoucí souboru je zasloužilá umělkyně Ukrajiny Natalie Petij – Potapčuk. Sbor doplňuje komorní orchestr. Repertoár spojuje
různorodé kultury: ukrajinskou,
slovenskou, ruskou, rumunskou,
maďarskou.
Koncert se konal v rámci partnerské spolupráce Vysočiny se

Zakarpatskou oblastí Ukrajiny,
za finanční podpory kraje Vysočina, pod záštitou hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila (ODS)
a ukrajinského konzula Yaroslava Asmana.
Zakarpatská Ukrajina je od letošního roku partnerským krajem Vysočiny, spolupráce obou
regionů je velmi výrazná a živá. Kromě vzájemných návštěv
má i konkrétní podobu v oblasti
školství, konkrétně v připravovaném projektu rekonstrukce některých škol na Ukrajině.

Foto: archiv kraje

ROZHOVOR

Běhounek: V nemocnicích je bezpečno
Vysočina (kid) • Pelhřimovský ortoped, člen krajského
zastupitelstva, předseda
zdravotní komise rady kraje.
Jiří Běhounek (ČSSD) v rozhovoru pro měsíčník Kraj
Vysočina hodnotí práci
zdravotní komise, kvalitu
nemocnic na Vysočině i svůj
vlastní životní styl. Ptali
jsme se nejprve na zdravotní
komisi – ta je totiž poradním orgánem krajské
rady a zde vznikají klíčová stanoviska pro to, jak
budou nemocnice na Vysočině vypadat.
„Za nejdůležitější považuji přístup všech členů komise, která se vždy schází odpoledne. Za
celé čtyři roky, což je mimochodem asi 40 zasedání, se nestalo, že by byla neusnášeníschopná – česky řečeno, že by se členové i přes své pracovní vytížení nesešli v dostatečném počtu.
Velmi si vážím toho, že se závěry
zdravotní komise jako poradního orgánu krajské rady postupně

skutečně staly – dle mého soudu – cennými radami pro vedení kraje a mám dojem, že některými u nich se rada i řídila. Ne
ve všech případech, ale to už je
mimo komisi a nijak to neovlivníme. Ať šlo o krajskou záchranku, akreditace nemocnic, setkání s profesními komorami, snahu
o podporu vzdělávání zdravotníků, ale i popromoční studium lékařů praktiků. Všem členům ko-



mise chci poděkovat a vyjádřit
naději, že i v dalším volebním
období bude zdravotní komise
fungovat dobře.
Kraj zřizuje pět nemocnic
a záchrannou službu. Co považujete v oblasti zdravotnictví, lépe řečeno zřizovaných organizací, za klíčové pro jejich
další rozvoj?
„Naprosto nejdůležitější je fakt,
že se kraj rozhodl investovat do
svých zařízení. A to jak do provozu, tak i do budov a staveb poté, co zrušil zamýšlené akciové
společnosti u nemocnic. Tím nastartoval jejich další rozvoj. Jsem
pevně přesvědčen, že to bude impuls k dalšímu zlepšení zdravotní péče na Vysočině. Zdravotníci se podle mých zkušeností maximálně snaží i v nelehkých podmínkách vykonávat svoji práci
co nejlépe. Přitom podle samotných pacientů věkovité provozy,
někde i 70 let staré, svým vzhledem i funkčností přímo ovlivňují
jejich spokojenost. Jednoduše řečeno – co je platný báječný doktor a hodná sestřička, když nefunguje toaleta a na chodbě je
prošlapané lino z padesátých let.

Další klíčovou oblastí bude způsob financování a vůbec další postup v reformě zdravotnictví, který ale nyní není možné blíže odhadnout a navíc vůbec není v režii kraje, ale státu.“
Považujete nemocnice na Vysočině z pohledu pacienta za
kvalitní a bezpečné?

den vidím upřímnou snahu zdravotníků o další zlepšování všech
částí péče a také bezpečnosti. Dle
mého soudu jsou například diskutované náramky (informujeme
na str. 2 – pozn. red.) jen jednou
z částí. Samy o sobě bezpečnost
nezvyšují, pokud se s pacienty
nekomunikuje a s jejich doku-

Nemocnice Vysočiny jsou bezpečnější mnohem
více, než před pěti lety, zvláště po politováníhodných událostech, které se na Vysočině staly. Byla to
prostě zkušenost, draze zaplacená a přesto neocenitelná. A nejen pro naše nemocnice, ale pro celé
české zdravotnictví.
„Jsem přece podjatý, protože dvojjediná role profesionála
a pacienta mi neumožňuje objektivní posouzení. Myslím ale, že
nemocnice Vysočiny jsou bezpečnější mnohem více než před
pěti lety, zvláště po politováníhodných událostech, které se
na Vysočině staly. Byla to prostě zkušenost, draze zaplacená
a přesto neocenitelná. A nejen
pro naše nemocnice, ale pro celé
české zdravotnictví. Navíc každý

www.kr-vysocina.cz

menty nepracuje tak, jak se s nimi řádně pracovat má.“
V čem spatřujete hlavní příležitosti – možnosti pro zlepšování péče o pacienty na Vysočině?
Základem pro další diskuze je
krajský zdravotní plán. V něm je
popisně uvedeno co a jak. Příležitosti vidím v jednání s pojišťovnami o způsobu úhrad s tím, že
restrukturalizace péče a případné
rozvoje oborů musí být finančně

zajištěny. A to ne na úkor případných změn v jednotlivých nemocnicích. Velkou příležitost vidím
ve skutečné spolupráci nemocnic, vzdělávání středního managementu a zvýšení přitažlivosti
našich zařízení pro lékaře i ostatní zdravotnické i nezdravotnické
pracovníky. Je jednoznačné, že
nejen slovně, ale i kroky a činy
musíme ukázat, že skutečně oni
jsou to nejcennější, co v našich
krajských nemocnicích máme.“
Jste expert na zdravotnictví. Tak se zeptám: žijete zdravě? Sportujete? Jíte vyváženou
stravu? Co jste měl třeba k snídani?
„Sportuji – hraji dlouhodobě
volejbal a byl jsem zrovna teď
poctěn reprezentovat kraj na sedmých mezikrajských hrách. Jím
vše, tak, jak jsem byl vychován.
Je ale jasné, že s přibývajícími
roky si stravu víc hlídám a jím
střídměji. Zda žiji zdravě – to se
asi ukáže, ale již sama lékařská
profese nese tolik stresu, zátěže
a nevyspání, že to jistě k zdravému žití nepřispívá a rozhodně se
to nedá nazvat zdravým životním
stylem.“
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NAŠE TIPY
1. – 11. červenec
Francouzsko-česká hudební
akademie, kurzy vážné hudby
studentů hudebních škol z celé
Evropy, Telč

3. červenec
Mezinárodní cyklistický závod
Vysočina, Vratislavovo náměstí,
Nové Město na Moravě

3. – 10. červenec
Křížem krážem regionem na
kole, putování Vysočinou na kole s výletem do Jindřichova Hradce, cyklisté si mohou zvolit jakoukoli trasu, libovolně se připojovat
a odpojovat nebo se zúčastnit celého putování, soutěže pro účastníky a pro posluchače Českého
rozhlasu Region, www.region-vysocina.cz/nakole

5. – 6. červenec
12. Středověké slavnosti na
hradě Orlíku nad Humpolcem,
šerm, lukostřelba, gotická hudba,
pohádky, sokolníci, řemesla, pekárna a kat, hrad Orlík nad Humpolcem, 10.00

6. červenec
Přehlídka dechových hudeb
Studenec 2008, Horané Rokytnice, Vysočanka Brtnice, Bobrava Ivančice, Bítešská kapela, Dubňanka Dolní Dubňany,
mužský a ženský sbor Dolní Dunajovice, Stříbrňanka Kunovice, areál u sokolovny, Studenec,
13.30, od 13.00 průvod mažoretek obcí

Z R E G ION U

Kraj Vysočina

Škola má novou fasádu Kraje pracují společně
Jihlava (jis) • Střední průmyslová škola v Jihlavě má opravená
okna a nahozenou novou fasádu.
Rekonstrukce za zhruba 4,4 milionu korun začala v případě právě dokončených oprav venkovních omítek už loni v září, okna
se podařilo vyměnit během loňských prázdnin.
Objekt Střední průmyslové školy v Jihlavě na třídě Legionářů je
rozsáhlá stavba, postavená ve třicátých letech minulého století pro
školské účely. „Okna v uliční části byla na hranici životnosti, jednalo se o původní dřevěná okna,
nevyhovovala nárokům na pro-

Foto: archiv kraje

voz a dostatečné tepelné a hlukové izolace objektu, z tohoto důvodu byla v roce 2007 provedena
jejich výměna. Vzhled a členění oken, stejně jako i materiál, po
dohodě s orgány památkové péče

zůstal stejný jako u oken původních,“ informoval krajský radní
pro majetek a finance Miroslav
Houška (KDU-ČSL).
Podobně se v součinnosti s památkáři řešily i opravy fasády
a kamenných prvků na průčelí.
„Strukturální omítky a některé
římsy byly silně poškozené zatékáním, zvětralé, z velké části bez
štukové vrstvy, odlitky ornamentů byly poměrně zachovalé. Po
dohodě s orgánem památkové péče zůstal vzhled uličního průčelí
zachován, omítky i barevné řešení se opravily do původního stavu,“ dodal Houška.
Foto: archiv kraje

Záchranáři
otevřeli dveře

Štrasburk, Vysočina (kid) • Vztahy mezi Vysočinou a partnerskou
Zakarpatskou Ukrajinou se stále prohlubují. Po jednání Kongresu místních a regionálních orgánů
Rady Evropy ve Štrasburku to měsíčníku Kraj Vysočina řekla krajská radní pro školství Jana Fischerová (ODS).
Vysočina měla na kongresu dvě

Vysočina (kid) • Stovky lidí navštívily sídlo krajské záchranky. Během dětského dne a dne
otevřených dveří se vrtulníkem
proletěly i děti z dětského domova v Jemnici.

INZERCE

TIP NA VÝLET – RAKOUSKO
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9. – 13. červenec
Festival Hračkobraní, výstava
hraček z přírodního materiálu, zámek, Kamenice nad Lipou, 10.00

13. červenec
Černovická dechovka – letní
promenádní koncert, Masarykovo
náměstí, Pelhřimov, 10.00
Hudební festival Vysočina, Logan Skelton, klavír, Horácká galerie, Nové Město na Moravě

15. červenec
Hudební festival Vysočina, Joan DeVee Dixon, varhany, evangelický kostel, Nové Město na
Moravě
Geneze, koncert, zámek, Velké
Meziříčí, 20.00
Hudební festival Vysočina Vadym
Borysov – housle, Inna Butryj –
viola, Alice Fiedlerová – klavír,
Horácká galerie, Nové Město na
Moravě
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18. červenec
Hudební festival Vysočina, Radoslav Kvapil, klavír, Horácká galerie, Nové Město na Moravě

18. červenec – 19. srpen

ÀçÖßèàÖÙàçÖßÚËîèäbÞãÖ¡WÞàäëÖª¬¡ª¬¨¨¿ÞÝáÖëÖ

Noční prohlídky polenského hradu, Polná, 20.00

Waldviertel je region jedinečné
severské průzračnosti, avšak s výrazným nádechem jižní vřelosti,
což vytváří opravdu mimořádné
spojení. Tento duální charakter po
staletí formoval krajinu a její obyvatele a vytvářel výrobky a nabídky nesrovnatelné přírodní kvality. Rozmanitost regionu nabízejícího přírodní krásy, zdravé prostředí, sportovní vyžití, kulinářské
i kulturní zážitky činí z Waldviertelu rekreační oblast odpovídající
současným nárokům.
Klasickým lákadlem Waldviertelu je příroda: čerstvé, severské
ovzduší, mírně zvlněná pahorkatina, sytá zeleň luk, temné lesy, přes
1.000 čistých toků a rybníků, obrovské viklany a idylická rašeliniště.
Dnes bychom vám chtěli představit Národní park Podyjí.
V údolí vymletém řekou Dyjí můžeme vystopovat historii zeměkoule čítající stovky milionů
let. Na velmi úzkém prostoru zde
příroda shromáždila pestrou směsici nejrůznějších vzácných druhů zvířat, rostlin a biosfér. Dobře
značené turistické cesty nás vedou
k nejkrásnějším vyhlídkám tohoto jedinečného průlomového údo-

lí. Charakter národního parku Podyjí dotvářejí příkré skály, pestré
louky, háje listnatých lesů a četné
zákruty řeky Dyje.
V budově národního parku najdete informační středisko, výstavu Vývoj přírody v údolí řeky
Dyje a kavárnu. Prohlídky parku

Hudební festival u příležitosti
30. výročí založení kapely Detto,
Bez Dobra, Dostavník, Úlet, Wyrton, Johnny Cash Revival, Poutníci, letní areál, Svinný, 15.00
Oslava 125. výročí narození
plk. Švece a 80. let od otevření
požární zbrojnice, Čenkov
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19. červenec – 3. srpen
Josef Kremláček, Retrospektiva,
výstava, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

20. červenec
Divadlo na náměstí, Vírské
ochotnické divadlo ve hře Slaměný klobouk, Masarykovo náměstí,
Bystřice nad Pernštejnem, 19.00
Malá muzika – letní promenádní
koncert, Masarykovo náměstí, Pelhřimov, 10.00
Polenské kulturní léto, dechová hudba Sklenařinka, hrad, Polná, 17.00
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www.kr-vysocina.cz

s průvodcem se podle programu
pro návštěvníky konají od května
do října každou neděli od 14 hodin.
2082 Hardegg,
(T) 02949/7005,
office@thyatal.at,
www.np-thayatal.at

Příjezdová trasa do Harddeggu: (Telč) 23/122 – směr Olšany
JI 23 – Stará Říše – Markvartice JI – Kasárna JI směrem na 38/E59 –
Želetava 38/410/E59 – Moravské Budějovice 38/E59 – po 270 metrech odbočte vlevo směrem na 38/152/E59 – Grešlové Mýto 38/E59
– směr Horní Břečkov – po 1,5 km odbočte vpravo směrem na Čížov
ZN – poté přejeďte hranici – délka trasy do Hardeggu: 66, 3 km

19. červenec

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

zástupkyně – právě Janu Fischerovou a náměstkyni hejtmana pro
regionální rozvoj Marii Černou
(SNK ED). Ty se ve Štrasburku
sešly s předsedou zakarpatské oblastní rady Mychajlo Mychajklovičem Kičkovským a dohodli se,
že oba kraje své postupy budou
v rámci kongresu koordinovat.
Snímek zachycuje aktéry setkání.

Pomůcky:
Ast, atokan, fet, kata,
Pons, Torus

Jihlava (mh, kid) • Až do 25. července mohou lidé v kongresovém
centru sídla kraje vidět unikátní výstavu Československé legie 1914–
1920. Výstava připomíná vývoj
dobrovolnických sborů (legií) od
roku 1914 do roku 1920 v Rusku, Itálii, Francii a Srbsku. Výstava
kromě obrazových materiálů, které se vztahují k historii legií, nabízí
také malou ukázku legionářských
dokumentů a vyznamenání rodáka
z Vysočiny, legionáře Bartoloměje
Hrbka ze Stranné u Žirovnice.

Správné znění tajenky zašlete na
adresu redakce do 17. července. Tři
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Můžete využít i emailovou adresu
vysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: V Pacově
se nachází historický okruh (z roku
1906), na kterém se pořádají Veteran rallye.
Výherci z minulého čísla: M. Linhová, Jaroměřice nad Rokytnou, J.
Kuřec, Velké Meziříčí, S. Hlaváčková,
Žďár nad Sázavou získali nafukovací balon, broužuru Tipy na výlety
Vysočinou pěšky a mapu kraje.
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Hejtman přišel na hodinu o místo
Jihlava (Anna Chudobová) • V rámci dne otevřených
dveří krajského úřadu Vysočiny v Jihlavě uvolnil
hejtman Miloš Vystrčil na hodinu své křeslo
čtyřem studentům z Pelhřimova. Ti se ho po tuto
dobu snažili zastoupit a poradit si s náročnou
prací v tomto úřadě. Museli vyřizovat telefonáty
s otravnými novináři, vyvracet mylná tvrzení, řešit
krizové situace i přijímat stížnosti běžných občanů.
„Nejotravnější situace, kterou
jsem musel řešit, bylo setkání
s běžným občanem, který sem přišel řešit plno věcí, které sem vůbec nepatří,“ říká Jakub Černý,
nový hejtman a student druhého
ročníku VŠE.
To ale zdaleka nebyla nejhorší
zkouška, která na mladé hejtmany
čekala. Tisková mluvčí krajského
úřadu Jitka Svatošová s kabinetem hejtmana si připravila mnohem zajímavější úkoly. Předně si
musel každý z hejtmanů vyzkoušet komunikaci s médii a vystupování před kamerou a novináři
je svými otázkami nijak nešetřili.

Nechyběla ale ani krizová situace, ve které musel hejtman narychlo měnit svůj program a rozhodnout se, zdali je důležitější odjet na místo nehody, anebo jestli
upřednostní setkání s americkým
velvyslancem.
Mladí hejtmani si ale poradili
velmi dobře a s většinou případů
se úspěšně poprali. Nejvíce chyb,
které udělali, pramenilo z toho, že
nevěděli, na koho se mají obrátit,
když potřebovali poradit.
„Já jsem se nechal inspirovat výkony svých konkurentů. Uvědomil jsem si, že jako hejtman bych
si měl více uvědomovat, že to, co

pro mě dělají naši úředníci, není samozřejmostí. Kdybych je neměl, tak bych se mohl často dostat do velmi obtížné situace, jako se mým kolegům hejtmanům
a hejtmance také stávalo. Uvědomil jsem si i to, že pokud má člověk zastávat nějakou pozici, tak je
dobře, když k tomu má možnost
získat zkušenosti,“ říká hejtman
Miloš Vystrčil.
Ačkoli noví hejtmani měli pouze
jednu hodinu, stihli si vyzkoušet
téměř všechno, co patří do běžného hejtmanova programu, a také si
stihli vytvořit na tuto funkci svůj
vlastní názor.
„Na této práci je nejobtížnější asi
rozhodování, jestli se člověk rozhodne správně a jaký názor na to
mají ostatní. Co se této funkce týče, tak možná by bylo vhodné více komunikovat s občany. Jinak si
určitě myslím, že hejtman je podle tohoto programu velmi vytížený člověk. Má toho hodně na starosti,“ říká hejtmanka Nikola Medová.

Hejtman Miloš Vystrčil se svými střídajícími mladými kolegy: Jakubem Černým, Nikolou Medovou, Ondřejem Liškou
a Pavlem Hurdou. Fota: archiv kraje

Krajský úřad podpořil pěstounské rodiny Novinářskému řemeslu se učí od mládí
Jihlava (Ondřej Rázl) • Součástí Dne otevřených dveří krajského úřadu je každoročně charitativní akce na podporu některé z neziskových organizací
kraje. Letos se kraj rozhodl podpořit sdružení Pěstounské rodiny
Vysočiny, které má pod patronací 54 rodin, v jejichž péči je 115
dětí. „Vybrané peníze použijeme
na volnočasové aktivity dětí, vybavíme náš vodácký klub novými pádly, které jsme si donedávna museli půjčovat,“ uvedla zástupkyně sdružení Monika Ditrichová.
Charitativní sbírka se skládala
ze dvou částí. V té první přispíNáměstek hejtmana Václav Kodet při velké hře v kostky. Kolik bodů hráči
vali krajští zastupitelé, kteří po
padne, tolik přispěje tisícovek do sbírky.
hodu kostkou vynásobili hodnotu stem a tak získali výslednou hou částí sbírky byly příspěvky korun. „Jsem za příspěvek velice
částku. Celkem přidali radní na od návštěvníků úřadu. Celkem vděčná a děkuji všem, kteří přiúčet jedenáct tisíc korun. Dru- se získalo na sdružení 12.192 spěli,“ uzavřela Ditrichová.

Jihlava (Ondřej Rázl) • Kromě
tradičních ručních řemesel bylo na Dni otevřených dveří krajského úřadu k vidění i jedno méně netradiční. Novinářské povolání veřejnosti na krajském úřadě
představovala havlíčkobrodská
obecně prospěšná společnost
Centrum Vysočina, kterou reprezentovali zástupci z řad středoškolských redaktorů pod vedením
pedagoga a šéfredaktora portálu
Vysočina-news.cz Milana Pilaře. „Veřejnosti jsme chtěli představit, jak vypadá práce novináře v terénu, následné zpracování
materiálů a konečné vydání díla.

Stránku připravilo Centrum
Vysočina o.p.s. přímo během
dne otevřených dveří

Návštěvníky profese zaujaly
mi. Podle Jitky Svatošové zavítalo na den otevřených dveří několik
stovek návštěvníků.
Ve vestibulu úřadu představovali
studenti Střední průmyslové školy
stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě několik
projektů, které v rámci výuky vytvářejí. „Jedná se o digitální modely ve 3D, které studenti naší školy vytvářejí. Jeden z nich byl oceněný letošní Zlatou jeřabinou. Jedná se o digitální model části města
zvané Na Louži, která byla na přelomu 70. a 80. let srovnána se zemí
a zastavěna novou výstavbou. Studenti naší školy se pokusili v rámci rozsáhlého projektu digitalizace Havlíčkova Brodu vytvořit model, jak kdysi tato část města vypadala,“ uvedl Ondřej Vojíř, student
třetího ročníku, který práci svých
kolegů společně se spolužákem
Stanislavem Horníčkem návštěvníkům Dne otevřených dveří představili.
Zlaté dno řemesla předváděli přímo na nádvoří mladí kováři z Pelhřimova

Jihlava (Ondřej Rázl) • Letošní Den otevřených
dveří připravil krajský úřad na téma Vysočina
má zlaté dno. V prostorách krajského úřadu se
představila více než desítka nejrůznějších profesí,
které si návštěvníci mohli vyzkoušet na vlastní kůži.
Nechyběli květináři, skláři, muzikanti, novináři, zdravotníci a další profese. „Chtěli jsme všem návštěvníkům představit tradiční,
neobvyklá, ale i vyhledávaná zaměstnání a profese,“ popsala záměr kraje Jitka Svatošová, mluvčí
krajského úřadu.
U návštěvníků se největší oblibě

těšil stánek Hotelové školy Světlá z Velkého Meziříčí, jehož studenti vyřezávali z ovoce. Někteří si
však našli jiné favority: „Líbili se
mi skláři, jak foukají sklo. Viděla
jsem to poprvé v životě a velice mě
to zaujalo,“ popsala mladá slečna
z Jihlavy. „Mně se líbila první pomoc, kde jsem viděl zdravotníky



v akci,“ oponoval její přítel. Starší generaci se zalíbilo u muzikantů, kteří vyhrávali celý den. „Zaujala nás muzika, jsou to mladí lidé
a pěkně hrají,“ neskrýval své nadšení starší manželský pár.
Každý z návštěvníků si v areálu
krajského úřadu našel své oblíbené
stanoviště a vyzkoušel si řemeslo,
které třeba ještě nikdy neviděl.
V dopoledních hodinách proudili
do krajského úřadu především žáci
škol, které měli prohlídku doplněnou odborným výkladem. V odpoledních hodinách do úřadu zamířili především senioři a rodiny s dět-

Návštěvníci zjistili, jak je práce
náročná, především na čas,“ popsal ve stručnosti novinářské řemeslo Milan Pilař.
Centrum Vysočina nabízí mladým lidem ve věku od dvanácti let prostor pro realizaci jejich
zájmů a účast v novinářských
projektech. Každoročně pořádá
v Havlíčkově Brodě Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského (LŽŠ). Jedná se
o mezinárodní týdenní kemp, jehož součástí jsou besedy a přednášky s účastí předních novinářů a odborníků na mediální oblast. „Je velice zajímavé vyzkou-

šet si práci novináře, získat nové
znalosti a zkušenosti,“ říká Anna
Chudobová, která se LŽŠ zúčastnila už dvakrát.
Během roku přispívá Anna, která je ve třetím ročníku Gymnázia Havlíčkův Brod, do havlíčkobrodské kabelové televize
HBin a na stránky internetového
deníku Vysočina-news.cz. „Myslím si, že je to především smysluplné využití volného času, má
práce má nějaký přínos a v neposlední řadě to rozhodlo i o mé budoucnosti. V příštím roce se budu hlásit na žurnalistiku,“ dodává Anna.

Mladí novináři
Vysočiny v akci
Jihlava (Milan Pilař) • Den otevřených dveří v budově krajského úřadu v Jihlavě poprvé absolvovali také mladí novináři z Novinářského centra Karla Havlíčka
Borovského, kteří své postřehy
přinášeli aktuálně na stránkách
internetového deníku Vysočina-news.cz. „Zpracováváme všechna témata, která Den otevřených
dveří nabízí. Fotíme, nahráváme
rozhovory pro i-deník Vysočina-news.cz, připravujeme reportáž
pro Televize HBin v Havlíčkově Brodě, takže máme možnost
si vyzkoušet práce novinářů různých médií,“ uvedl Ondřej Rázl, student Gymnázia Havlíčkův
Brod, který s Novinářským centrem spolupracuje druhým rokem.
Za tu dobu si vyzkoušel práci televizního reportéra, editora jak

v televizi, tak v internetovém deníku, spolupracuje jako sportovní redaktor s Českým rozhlasem
Region. „Práce novináře je rozmanitá stejně jako dnešní den
v budově krajského úřadu, máme
možnost potkat spoustu zajímavých lidí z různých oblastí, profesí, to mě na žurnalistice baví,“
dodává Ondřej, který se chystá na svou druhou účast na Letní žurnalistické škole Karla Havlíčka Borovského v Brodě. Také
s tímto projektem obecně prospěsné společnosti Centrum Vysočina se mohli návštěvníci krajského úřadu setkat. „Ukazovali
jsme zájemcům, jak stříhat zvuk
či video, jak zpracovat fotografie. To zajímalo malé návštěvníky především,“ uzavírá Ondřej Rázl.
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