Regionální rada Jihovýchod ve spolupráci s krajem Vysočina pořádá
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Doprovodný program už od 16 hodin.

Jízda2010,
se koná u příležitosti
slavnostního
1. září
17 hod.
otevření silnice Jihlava–Heroltice.

Průmyslová zóna
PÁVOV
Heroltice

P

Trasa jízdy: jízda povede po nové komunikaci
Průmyslová zóna
START, CÍL
www.kr-vysocina.cz
HRUŠKOVY DVORY
JÍZDY
směr
II/352 Jihlava–Heroltice.
Polná
Jihlava
Pojedeme z Heroltic na hranici kruhové křižovatky
u průmyslové zóny Jihlava-Pávov (2,3 km) a zpět.
doporučený příjezd
letiště
Doprovodné akce pro děti a dospělé:
škola bruslení, kreslení na obličej, taneční vystoupení (street dance)

Severská zahrada
sociální pohody a my
Sociální cíle jednotlivých států jsou formulované buďto nahodile
či náhodně, nebo systematicky. Pokud se
někdo z nás chce přesvědčit o opravdu dobře fungujícím systému
sociální politiky uvnitř
státu, vybere si určitě Švédsko nebo Norsko.
V minulém období jsem měl možnost zúčastnit
se pracovního pobytu v norském a švédském
království, a to společně se skupinou sociálních
pracovníků z našeho kraje. Zkušenosti v oblasti transformace pobytových zařízení a dále
i v oblasti financování a organizování sociálních
služeb jsou pro každého z nás zásadním měřítkem úspěšnosti systému v péči o nemocné
a handicapované. Pobyt ve Švédsku a Norsku
byl opravdovou procházkou „zahradou“ fungujícího sociálního státu, který má dobře řešenou
sociální legislativu a kde není každoročně problém se zajištěním finančních zdrojů na provoz
pobytových, ale i terénních nebo ambulantních
služeb.
Mnozí z nás ani nevnímají problematiku financování sociálních služeb jako stěžejní problém. Každodenní tep života přináší pro obyvatele našeho kraje celou řadu dalších problémů,
které musí společně se svými rodinami řešit.
V každém případě je však vizitkou každého státu, jak se dovede postarat o svoje spoluobčany,
jaké služby jim může nabídnout. Věřím, že široké spektrum sociálních služeb přežije ve světě
úspor, šetření a racionalizace práce v jednotlivých resortech. Vždyť solidarita mezi lidmi je
hodnota, kterou je třeba budovat v každé době
– dobré i zlé.
Petr Krčál (ČSSD),
radní kraje Vysočina pro oblast sociální

Deset let kraje Vysočina
V roce 2002 zřídil kraj Vysočina Fond Vysočiny,
ve kterém jsou sdruženy prostředky určené na poskytování podpory rozvojovým aktivitám. Celkem
bylo za posledních osm let vyhlášeno 248 grantových programů v hodnotě 599 milionů korun. Čtrnáct tisíc přijatých žádostí svědčí o smysluplnosti
tohoto dotačního systému, jehož model byl vzorový
pro další kraje.
V roce 2003 byla novostavba sídla kraje Vysočina
v Jihlavě zařazena mezi pět prestižních staveb Vysočiny posledního desetiletí. Ve stejném roce jí byl přidělen i titul za příkladnou proměnu vysloužilých kasáren na správní centrum kraje se zřetelem na dobré
výrazové propojení starých a nových částí.
text: Milan Pilař, foto archiv kraje Vysočina

Jihlava

Doporučená příjezdová trasa:
Jihlava–Hruškovy Dvory–směr letiště–Heroltice (možnost parkování)
Záštitu nad akcí převzal hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek
a předseda Regionální rady Jihovýchod Michal Hašek.
Akce se koná za každého počasí. Občerstvení zajištěno.
Více informací na www.jihovychod.cz
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Prezident Václav Klaus
zavítá v září na Vysočinu
Přinášíme program návštěvy
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Norské fondy pomohly
podobě Vysočiny
Šest památek dostalo novou tvář
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Vystavujeme
o našem kraji v Mukačevu
3. rok spolupráce s Ukrajinou
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Vesnicí Vysočiny
Vír na Žďársku
Cenu převzal Ladislav Stalmach

Mladá univerzita
a její návštěvníci na Vysočině
Osmdesátka českých
a rakouských studentů
od jedenácti do čtrnácti
let strávila v červenci
v rámci projektu Mladá
univerzita, Junge
Uni, den plný zážitků
a workshopů v Jihlavě
a Polné na Jihlavsku.
Během letošního druhého ročníku se
studenti mohli na Vysočině účastnit
novinářské dílny, přednášky o významu měst ve středověku a v období renesance anebo navštívit Polnou, kde
se vzdělávali v písmomalířství. Zastavili se také v rodišti Josefa Hoffmanna, v Brtnici, kde trénovali návrhy
v duchu Hoffmannových originálních
designů, nebo se mohli nechat oslovit netradiční hudbou kraje Vysočina.
„Vedle nenásilného vnímání cizího
jazyka mají děti v rámci Mladé univerzity možnost navštívit zajímavá místa
Vysočiny a Dolního Rakouska. A navíc – nikdy nechybí zajímavá manuální nebo vědomostní aktivita,“ uvedla
Marie Kružíková (ČSSD), radní kraje
Vysočina, přednosti Mladé univerzity,
kterou kraj podporuje v rámci zahraniční spolupráce s Dolním Rakouskem.
Projekt je určený pro chlapce a dívky
do čtrnácti let, kteří se chtějí seznámit
s tajemstvím vysokoškolského života,

Video na www.iKrajvysocina.cz

V Polné navštívili studenti Muzeum staré školy a v současné škole se učili písmomalířství

se způsobem výuky i povinnostmi a radostmi posluchačů univerzit, ale také
se společně bavit, sportovat a získávat
nové zážitky.
„V minulém roce byla mezinárodní dolnorakouská výstava v Raabsu a my jsme chtěli vytvořit nabídku

také pro mladé, a tak vznikla Junge
Uni v kampusu v Raabsu. Je velmi zajímavé strávit jeden týden společně
s českými dětmi, seznámit se s jejich
jazykem a kulturou, popřípadě komunikovat v angličtině, což je určitě zábavné,“ pochválila spolupráci hlavní

iniciátorka akce Ingrid Muthsam
z Dolního Rakouska.
Letošní druhý ročník projektu Junge Uni skončil v pátek 23. července
v Raabsu slavnostní promocí s obvyklým vyřazovacím rituálem.
text: Monika Fiedlerová, foto: archiv kraje Vysočina

Festival Petra Dvorského opět úspěšný

Nová budova kongresového centra sídla kraje

V sobotu 7. srpna odstartoval v zámecké zahradě v Jaroměřicích nad Rokytnou zahajovacím koncertem dvanáctý
ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského. O úvod se postarala Filharmonie Bohuslava Martinů s dirigentem José Collado, Peter
Dvorský s bratrem Jaroslavem, ale
především známá španělská operní
pěvkyně Montserrat Caballé se svou
dcerou.
„Montserrat Caballé proslula především svou interpretací Belliniho a Donizettiho oper. Průlom v její kariéře
znamenal záskok v newyorské Carnegie Hall v roce 1965 v titulní roli Donizettiho opery Lucrezia Borgia. Do povědomí širší veřejnosti vstoupila díky
spolupráci s leaderem skupiny Queen,
Freddiem Mercurym. Jejich společný
song Barcelona zazněl při slavnostním
převezení olympijského ohně ze Soulu do Barcelony v roce 1988 a dodnes
je symbolem letních olympijských her
v roce 1992,“ uvedl Jaroslav Kocurek,
manažer festivalu.

Hvězdná dvojice zahajovacího koncertu Petr Dvorský a Montserrat Caballé

V zámeckém parku vyrostla nová
tribuna, která se už na prvním koncertu zaplnila do posledního místa i přes
špatné počasí, které Vysočinu zasáhlo.
„Myslím si, že se jedná o jednu z nejprestižnější akcí nejen na Vysočině.

Dokládá to také zahajovací koncert světoznámé operní pěvkyně Montserrat
Caballé, která v České republice vystoupila poprvé a hned právě na Vysočině.
Festival je pro obyvatele Vysočiny jedinečným setkáním s předními českými

a světovými umělci, které mohou naživo
jinak slyšet jen zřídka. To je také důvod,
proč vedení kraje Vysočina tuto akci jako
velmi významnou výrazně podporuje,“
hodnotil dvanáctý ročník festivalu Tomáš Škaryd, radní pro oblast kultury.
Během čtrnácti dnů se v Jaroměřicích, Dalešicích a Telči uskutečnilo šest
koncertů, které se setkaly s velkým zájmem posluchačů. V jaroměřickém
chrámu sv. Markéty vystoupila Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii
Brno, na zámku v Telči hostoval Český
filharmonický sbor Brno, v pivovaru
v Dalešicích zněla díky zpěvačce Idě
Kelarové a její kapele Jazz famelije jazzová hudba, s francouzským šansonem
zpestřila festival Radka Fišarová, kterou doprovodila Moravská filharmonie
Olomouc a závěrečný koncert festivalu
patřil osobnosti Gioacchina Rossiniho.
V komponovaném večeru Vivat Rossini! zazněly nejslavnější scény z Lazebníka sevillského v podání košického
operního souboru.
text: Milan Pilař, foto: archiv kraje Vysočina
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Nový most
v Naloučanech
ušetří čas
při cestování
Mezi Ocmanicemi a Naloučany stojí
zcela nový most. Spojuje nejen sousední vesnice, ale také šetří kilometry
řidičům, kteří tudy projíždějí na Třebíč.
Bývalý most několikrát po sobě poškodila povodeň. Poprvé v polovině osmdesátých let a pak i v roce 2006. Proto
kraj Vysočina rozhodl o výstavbě mostu
nového. Ten byl vyprojektován tak, aby
odolal i stoleté vodě.

Hejtman Jiří Běhounek slavnostně
otevřel most společně se zástupci obou
obcí a dodavatele

Během rok trvajících stavebních prací
museli obyvatelé obou vesnic absolvovat devítikilometrovou objízdnou trasu,
aby mohli navštívit své sousedy. Dnes je
od sebe dělí pár set metrů.
„Ze začátku byly reakce místních negativní, ale po dokončení mostu slyším
na tuto akci koordinovanou krajem Vysočina jen samá pozitiva. Nejlepší na tom
je, že obec do mostu nemusela dát ze
svého ani korunu,“ prozradil František
Netrd, starosta Naloučan. Na financování stavby získal kraj Vysočina 8procentní
dotaci z ROP Jihovýchod, což představuje 24 milionů, kraj ze svého rozpočtu
uvolnil zbývající dva miliony. Mostem,
který spojuje Naloučany s Ocmanicemi,
rekonstrukce a nové liniové stavby v regionu nekončí. Vedení kraje Vysočina
převzalo ještě koncem prázdnin zcela novou komunikaci Jihlava – Henčov
a rekonstuovanou silnici Jaroměřice nad
Rokytnou – Hrotovice. V obou případech
se kraji opět podařilo získat důležitého
partnera pro spolufinancování – ROP
Jihovýchod. „Další projekty jsou nyní
na stole. V Hesově u Přibyslavi čeká
rekonstrukce mosty, které jsou téměř
v havarijním stavu. Už na podzim začne
dlouho očekávaná rekonstrukce silnice
II/602 v úseku Jihlava-– Pelhřimov. Stále
je třeba investovat do krajské infrastruktury, aby se dopravní dostupnost v kraji
Vysočina zlepšila nebo se udržel její přiměřený standard,“ uzavřel hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

www.kr-vysocina.cz

Prezident České republiky
zavítá v září na Vysočinu
Václav Klaus, prezident České republiky, navštíví s manželkou Livií na pozvání hejtmana Jiřího Běhounka ve dnech
13. – 15. září Vysočinu. V rámci programu
by měl zavítat na dvanáct míst.
„Bude mi velkou ctí přivítat pana prezidenta s chotí a jejich doprovodem na Vysočině. Mnohé z krás našeho regionu měl
možnost vidět v rámci svých dvou předchozích návštěv. Stále však máme mnoho
možností pro přípravu originálního programu,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
Naposledy byl prezident na oficiální návštěvě v regionu před třemi lety, historicky první cesta Václava Klause ve funkci
prezidenta České republiky na Vysočinu
se uskutečnila ve dnech 10. – 12. května
2005.
text: Milan Pilař

Program prezidentské
návštěvy Vysočiny
Internetová
anketa
pondělí 13. září 2010
dopoledne:
Ledeč nad Sázavou – setkání s občany
a samosprávou města

úterý 14. září 2010
dopoledne:
sídlo kraje Vysočina, Jihlava
– setkání se zastupiteli kraje Vysočina

Světlá nad Sázavou – setkání s občany
a samosprávou města, návštěva místních
skláren

Ratibořice – návštěva kozí farmy, setkání
se samosprávou obce

Poutní místo Křemešník – odhalení dřevěné sochy poutníka

Jemnice – setkání s občany a samosprávou obce, návštěva vybraného výrobního
podniku

odpoledne:

odpoledne:

Pelhřimov – setkání s občany a samosprávou města, autogramiád, návštěva domova
pro seniory

Nová Říše – setkání s občany, návštěva
kláštera, setkání se samosprávou obce

středa 15. září 2010
dopoledne:
Jihlava – návštěva Krajského ředitelství Policie ČR, beseda se studenty vybrané střední
školy, procházka centrem krajského města s možnou návštěvou některé z místních
provozoven, setkání s občany, setkání se
samosprávou města
odpoledne:
Nové Město na Moravě – návštěva společnosti Sporten, setkání s občany a samosprávou města
Netín – setkání s občany a samosprávou
města

Černovice – setkání s občany a samosprávou města a okolních obcí

(program může být prezidentskou kanceláří pozměněn – pozn. red.)

Kraj se dohodl s provozovatelem
kompostárny na omezení zápachu
Obyvatelé Vyskytné nad Jihlavou a Bílého
Kamene podali na Krajském úřadě v Jihlavě petici proti provozu kompostárny stojící v blízkosti obcí. Stěžovali si na silný
zápach, který znemožňuje větrání, způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, zvracení
a průjmy. Petici podepsalo 450 lidí. „Je jasné, že místní obyvatelé potřebují pomoc.
Jejich usilovná snaha situaci řešit bohužel u provozovatele narazila na absolutní
nezájem, je čas do celé věci vstoupit a dohlédnout na důslednou kontrolu provozování kompostárny včetně spravedlivého
postihu v případě, že by zde cokoli nebylo v pořádku,“ uvedl při obhlídce lokality hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.
„Ihned jsme svolali jednání všech institucí, které se provozem podobných zařízení
zabývají. Následovalo setkání se zástupci
provozovatele kompostárny. Společnost
Setra, která skládku provozuje, navrhla
postup, na základě kterého by mělo dojít
v co nejkratší době k minimalizaci zápachu v okolí,“ informoval radní kraje pro
oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý
(ČSSD) s tím, že provozovatel prověří dodržování provozního řádu.
text: Milan Pilař

„Kompostování bioodpadů je technologie, kterou v principu podporujeme. V případě odpadů živočišného původu bude bohužel vždy
doprovázena zápachem. Je ale nezbytné dodržováním provozního řádu a dalšími opatřeními zápach minimalizovat do vzdálenosti v řádu desítek
metrů od stanoviště. NENÍ možné, aby zápachem trpěli lidé několik kilometrů od zařízení,“ konstatoval Zdeněk Ryšavý při osobní návštěvě
kompostárny společnosti Setra. Na fotografii hejtman Jiří Běhounek, starostka Bílého Kamene Eliška Fridrichovská a radní Zdeněk Ryšavý.

text a foto: Monika Fiedlerová

Video na www.iKrajvysocina.cz

Jiří Běhounek:

Pacienti na Vysočině mají
a budou mít své nemocnice
Nemocnice na Vysočině se kvůli nepříznivé ekonomické situaci dostaly
v současnosti do složitějších platebních
podmínek. Zhoršené hospodaření v posledních měsících v nemocnici Pelhřimov vedlo Radu kraje Vysočina k odvolání jejího ředitele. K žádnému dramatu
ale podle slov hejtmana Jiřího Běhounka nedochází.
„Žádné z nemocnic na Vysočině nehrozí uzavírání ani omezování zdravotní
péče. Hledáme společně s vedením nemocnic cesty, jak maximálně zefektivnit
jejich provoz při zachování rozumné
struktury, rozsahu a dostupnosti zdravotní péče,“ uvedl Jiří Běhounek.
Jedním z řešení je například jednotný
nákup energií, spotřebního zdravotnického materiálu, ale také hledání vnitřních úspor v samotných zdravotnických
zařízeních.
text: Milan Pilař

V Havlíčkově Brodě otevřeli
zrekonstruovanou internu
V havlíčkobrodské nemocnici v červenci slavnostně otevřeli zrekonstruovaný pavilon interny, který tak po dvou
letech opět plně slouží veřejnosti. Rekonstrukce zahrnovala zřízení přípojky
vody a kanalizace, kompletní výměnu
všech instalací v celé budově, rekonstrukci rozvodů vody, odpadů, topení, medicinálních plynů, silnoproudé
i slaboproudé elektroinstalace. „Nejtěžší na rekonstrukci bylo zkoordinovat práci zdravotníků
a dělníků, protože akce
probíhala za provozu zařízení. Myslím, že se nám to podařilo a chtěl bych
všem za snahu a přístup k tomuto projektu poděkovat,“ uvedl Libor Joukl
(ČSSD), náměstek hejtmana.
Součástí projektu byla také rekon-

strukce hlavního parkoviště nemocnice, které bylo osvětleno a disponuje 94
místy pro osobní automobily a čtyřmi
místy pro vozíčkáře. Po dokončení celé
akce se tak podstatným způsobem zvýšila úroveň poskytované péče a služeb
v brodské nemocnici.
„Na projekt se podařilo získat finanční prostředky z fondů Evropské unie,
z programu Veřejné
služby regionálního
významu prostředEVROPSKÁ UNIE
nictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod,
svůj díl přidal i kraj Vysočina. Náklady
na realizaci projektu představují částku
198 627 000 Kč, z toho 63 998 000 Kč poskytuje Evropská unie.
text: Ondřej Rázl, foto: archiv kraje Vysočina

Regionální rada Jihovýchod ve spolupráci s krajem Vysočina pořádá

VELKOU IN-LINE
A CYKLOJÍZDU JIHLAVOU
1. ZÁŘÍ 2010, START V 17 HODIN
Doprovodný program už od 16 hodin.
Jízda se koná u příležitosti slavnostního
otevření silnice Jihlava–Heroltice.
Trasa jízdy: jízda povede po nové komunikaci
II/352 Jihlava–Heroltice.
Pojedeme z Heroltic na hranici kruhové křižovatky
u průmyslové zóny Jihlava-Pávov (2,3 km) a zpět.
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JÍZDY

Jihlava

doporučený příjezd

Doprovodné akce pro děti a dospělé:
škola bruslení, kreslení na obličej, taneční vystoupení (street dance)

směr
Polná

letiště
Jihlava

Doporučená příjezdová trasa:
Jihlava–Hruškovy Dvory–směr letiště–Heroltice (možnost parkování)
Záštitu nad akcí převzal hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek
a předseda Regionální rady Jihovýchod Michal Hašek.
Akce se koná za každého počasí. Občerstvení zajištěno.
Více informací na www.jihovychod.cz

Video na www.iKrajvysocina.cz

Peníze z evropských fondů pomohly při rekonstrukci interny havlíčkobrodské nemocnice
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Vysočina, náš region

Když se řekne ISNOV
Kraj Vysočina připravuje ve spolupráci
s městy a firmami, které se zabývají likvidací odpadu, projekt Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNOV). Současně vznikl speciální portál http://www.
kr-vysocina.cz/isnov na webových stránkách kraje Vysočina, který podporuje otevřenou komunikaci se širokou veřejností.
„Protože se jedná o citlivou problematiku, která se dotýká prakticky každého občana kraje Vysočina, chceme postupovat
během přípravy ISNOV zcela otevřeně,
průběžně informovat a diskutovat s veřejností i odborníky,“ vysvětlil postup kraje
Zdeněk Ryšavý, radní pro životní prostředí. Postupně budou na portálu zveřejňovány všechny oficiální dokumenty, podkladové materiály a mediální výstupy týkající
se ISNOV. „Součástí portálu bude i diskusní fórum, kde přivítáme dotazy, názory
a připomínky každého,“ říká radní Zdeněk
Ryšavý.
Co se skrývá pod složitým spojením
Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNOV)?
Jedná se o projekt propojení existujících odpadových systémů měst a obcí

Kraj má smysl

Jak to aktuálně vypadá na Vysočině
s likvidací odpadů?
Díky dlouhodobé osvětě a podpoře ze strany kraje i měst a obcí patří Vysočina v třídění odpadů mezi nejlepší kraje. Přesto
ale nemůžeme usnout na vavřínech: jestliže my vytřídíme zhruba 20 % odpadů, tak
ve vyspělých zemích je to až okolo 50 %.
Zbytek komunálních odpadů vyvážíme
naprosto bez užitku na skládky, kde navíc
zatěžuje životní prostředí. Vzorem by pro
nás mělo být Švýcarsko, kde se 50 % komunálních odpadů třídí a materiálově využívá
a zbývajících 50 % se využívá energeticky
pro vytápění a výrobu elektrické energie.

Například demontáž počítačového monitoru trvá zkušenému „likvidátorovi“ několik desítek
minut. Téměř vše se díky demontáži podaří vytřídit

do celokrajského systému s cílem upřednostnit materiálové a energetické využití
odpadů před jejich ukládáním na skládky. V praxi to znamená například doplnění a rozšíření zařízení na sběr, separaci
a likvidaci odpadů, nastavení jednotného

ekonomického prostředí a také vybudování
zařízení na energetické využití odpadů. Výsledkem bude nejen zlepšení životního prostředí na Vysočině, ale také udržení přijatelných nákladů za likvidaci odpadů jak pro
města a obce, tak i pro peněženky občanů.

Pokud nezačneme už dnes řešit narůstající množství odpadů, jak bychom mohli dopadnout?
Odpověď na tuto otázku asi zná každý, kdo
někdy navštívil některé exotické země, například Egypt nebo Indii. Hromady odpadků na ulicích, v příkopech i v lesích,
šířící se zápach, požáry skládek apod. Ale
abychom nechodili tak daleko, vzpomeňme si na Neapol v roce 2007, kdy došlo
ke stávce popelářů...
text: Milan Pilař, foto: archiv kraje Vysočina

Regionální výrobky na jedné
internetové adrese

Nová pomoc pro drogově
závislé na Vysočině

Regionální výrobky z Vysočiny najdou zájemci nově na jednom místě. První padesátka výrobců uvádí informace o svých
typických produktech na webových stránkách kraje Vysočina.
Zájemci zde najdou kontakt na podnikatele, ale také informace o samotných
výrobcích s konkrétní možností jejich zakoupení. „Celou řadu kvalitních výrobků
z regionu nenajdete v supermarketech. Naším cílem je hledat cesty, jak upozornit odběratele na rozmanitou nabídku domácích
producentů a nabídnout originály s jasnou
adresou,“ vysvětlil záměr kraje Vysočina

Lidem, kteří se rozhodli skončit se
svou závislostí na návykových látkách,
nabízí od 1. června pomoc nový projekt
Oblastní charity Jihlava nazvaný Centrum U Větrníku – zřízení služby následné péče pro osoby závislé na návykových
látkách. Podobným tématem se zabýval
odborný seminář, který v sídle kraje Vysočina zahájil radní kraje Vysočina Petr
Krčál.
„Z názvu vyplývá, že cílem projektu je poskytnout pomoc osobám, které po závislosti na návykových látkách
začaly abstinovat a znovu se vracejí
do společnosti. Tito lidé potřebují podat
pomocnou ruku. Projekt je doléčovacím
programem. Dříve byla pro obyvatele
našeho kraje dostupná pouze pobytová
forma této služby, nyní bude ambulantní pomoc dostupná také těm, kteří svádějí boj s dřívější závislostí ve svém domácím prostředí,“ popisuje Petr Krčál

Martin Hyský (ČSSD), radní kraje Vysočiny pro oblast regionálního rozvoje.
Databáze je stále otevřena pro další
výrobce typických produktů z Vysočiny.
Na seznamu nyní figurují například výrobky z textilu, kovu, včelí produkty nebo
originální pochutiny z biofarem. Databáze
regionálních výrobců je součástí projektu
Vysočina 21, který je financován z Revolvingového fondu Ministerstva životního
prostředí ČR.
text: Milan Pilař
Kompletní seznam výrobků zde

Soutěž o Regionální potravinu
Vysočiny ovládl med

(ČSSD), radní pro sociální oblast.
Projekt podpořil kraj Vysočina a Oblastní charitě Jihlava se podařilo získat
finanční podporu z Evropského sociálního fondu. „Pro kraj Vysočina je projekt vítanou příležitostí, jak ověřit fungování služeb následné péče o osoby
závislé na návykových látkách v ambulantní formě. Zkušenosti z jiných krajů
ukazují, že ambulantní podpora pomáhá předejít návratu k drogám těm, kteří
se sami rozhodli se svou závislostí skoncovat,“dodal Petr Krčál.
Návrat do běžného života po problémech s drogami je velmi těžký a podaří
se jen některým lidem. Každé úspěšné
vyléčení se však společnosti vyplatí a zavedení nové služby následné péče pro
osoby závislé na nelegálních návykových látkách je důležitou změnou v nabídce těchto služeb pro obyvatele kraje.
text: Monika Fiedlerová

Trampský širák už po sedmé
Oblíbený festival oceněný krajskou Zlatou jeřabinou s názvem Trampský širák
nabídne dávku kvalitní folkové a country hudby už o víkendu 3. a 4. září. Širák
se pravidelně koná v Hanesově mlýně
blízko Štoků mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Stovky očekávaných příznivců se mohou těšit na nabitý program

s osvědčenými hosty. Účast potvrdili František Nedvěd, Robert Křesťan
a Druhá Tráva, Žalman a Spol., Zelenáči, Ivo Jahelka a další známé kapely
a interpreti.
text: Monika Fiedlerová

Jsem členem zastupitelstva kraje
Vysočina za KSČM už druhé volební období, ale současně jsem
i starostou městyse Božejov, a to již
dvacet let.
Pokud se podívám zpět na uplynulé období, kdy ještě nebyl kraj
a existovaly okresy, tak se přiznám,
že jsem nebyl příznivcem krajů,
protože jsem všechno pro činnost
obce vyřídil na Okresním úřadě
v Pelhřimově.
Když kraj Vysočina vznikl, tak
jednou z prvních písemností byl
dotazník – jak si dodnes pamatuji;
situace se ale vyvíjela a posledních
6–7 let je spolupráce s krajem velmi dobrá. Nemohu si stěžovat ani
na pomoc: když jsem ji potřeboval,
vždy jsme se domluvili. Velmi oceňuji grantovou politiku kraje, protože pro menší obce je to mnohdy
jedna z mála možností, jak realizovat různé akce – peněz je stále
méně!
Nejvíce oceňuji Program obnovy venkova Vysočiny, který nám
umožnil provést opravy komunikací po nové kanalizaci a rozvodech
vody (ty máme až na malé výjimky
vyměněné i s ČOV), opravili jsme
chodníky, vyměnili okna v budově
zdravotního střediska a další. Proti
dotacím z centrálních orgánů je administrativa podstatně menší.
Musím konstatovat, že poslední dobou je stále více vidět snaha ústředních orgánů ministerstev na sebe strhnout maximální
množství rozhodovacích a řídících
pravomocí, jako jsou centralizace účetnictví, evidence obyvatel
a podobně. Z kraje jsem tyto snahy nezaznamenal. Na obci, kde je
většinou jen starosta a účetní, jsou
velké změny problémem. Někdy to
na mě dělá dojem, že je to snaha
přimět malé obce ke slučování.
Znovu tvrdím, že zachování a třeba i rozšíření grantových programů
kraje je velkou pomocí pro obce.
Přeji všem pevné nervy a osobní
i pracovní úspěchy.
Ladislav Brož,
zastupitel kraje Vysočina za KSČM

Více info na www.trampskysirak.cz

Nový školní rok na Vysočině odstartuje v Puklicích
Šestileté děti zabalí svačinku do aktovky a úplně poprvé vyrazí ve středu 1. září do školy. Spolu
s nimi zahájí nový školní rok na Vysočině bezmála sedmdesát tisíc žáků a studentů.

Na získání 1 kg medu uletí včely 280 000 km, což představuje přibližně sedm obletů kolem rovníku

Do celokrajské soutěže o značku Regionální potravina kraje Vysočina se v letošním prvním ročníku přihlásilo jednadvacet výrobců potravin s celkovým počtem
56 výrobků. Jedenáctičlenná porota z nich
vybrala vítěze.
„Jde nám o podporu a propagaci kvalitních malých a středních zemědělců
a potravinářů v regionu. Cokoli, co má
vliv na zvýšení poptávky po zdejších potravinách, může zlepšit nelehkou situaci zemědělců a zpracovatelů,“ uvedl Josef Matějek, radní kraje Vysočina pro

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek otevře nový školní rok spolu se čtrnácti prvňáčky Základní školy v Puklicích na Jihlavsku. Další krajští radní
se chystají do škol v Brtnici, Přibyslavi,

Rozsochách nebo Okříškách.
Do školních lavic v novém školním roce usedne na Vysočině více než
42 tisíc žáků základních škol a téměř
25 tisíc studentů středních škol. Počet

oblast lesního a vodního hospodářství
a zemědělství.
Oceněné výrobky včetně dvanácti oceněných čestným uznáním budou moci
lidé ochutnat v rámci propagace při konání významných společenských akcí
na území kraje Vysočina. Jednou z nejvýznamnějších, na které proběhne ochutnávka, bude Země živitelka. Oceněné
výrobky mohou být touto značkou označovány po dobu čtyř let.
Kompletní výsledky soutěže na www.krvysocina.cz.
text: Milan Pilař

Kategorie

vítěz

Maso a masné výrobky

Vysočina 1967, Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. – závod Hodice

Mléko a mléčné výrobky

Archivní sýr, Jaroměřická mlékárna, a.s., Jaroměřice nad Rokytnou

Pekárenské a cukrářské výrobky

Sladovky medové, Dalešické cukrářství s.r.o., Dalešice

Alkoholické a nealkoholické nápoje

Medovina z Vysočiny, Jiří Sláma – včelařství Chlístov

Ostatní potravinářské výrobky

Med, KURTIN s. r.o., Račice

Ovoce a zelenina

Kategorie zůstala bez nominací

Video na www.iKrajvysocina.cz

Ve středu 1. září usednou do školních lavic na Vysočině noví prvňáčci

žáků na základních školách zůstává
oproti loňskému roku téměř nezměněný. Naopak středním školám tisícovka
žáků ubyla. To se už tradičně promítá
do nezájmu o učňovské obory.
„I letos budeme podporovat mladé
lidi v prvních ročnících vybraných učňovských technických oborů. Pokud
učni budou chodit poctivě do školy, mohou získat krajské stipendium až 700
korun. Když budou navíc prospívat ze
všech předmětů a v praktické výuce, dostanou v pololetí jednorázovou odměnu
tisíc korun,“ sdělila radní kraje Vysočina pro odbor školství Marie Kružíková
(ČSSD).
První volné prázdninové dny čekají
děti už 27. a 29. října, na vánoční prázdniny se mohou těšit už od 23. prosince.
Pololetní prázdniny připadly na pátek
4. února a termín jarních prázdnin pro
školy na Vysočině byl stanoven od 21.
do 27. února. Velikonoční volno připadne na 21. a 22. dubna a školní rok skončí
ve čtvrtek 30. června 2011.
text: Lucie Pátková, foto: Milan Pilař
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Mentálně postižení
lidé mohou žít
samostatně
Domov se zvláštním režimem mohou
od srpna využívat klienti Ústavu sociální péče v Těchobuzi na Pelhřimovsku.
Tři speciálně upravené byty jsou připraveny pro první tři postižené, o které se
zároveň postarají dva asistenti přes den
a jeden přes noc.
Život mentálně postižených by se
v novém domově měl co nejvíce podobat běžnému způsobu života s ohledem
na specifika jejich postižení, například
v oknech a před televizí jsou bezpečnostní skla, v koupelně chybí zrcadla,
nábytek je pevně ukotven k podlaze
a také radiátory jsou zakryté, zdi nemají
ostré rohy.
„Ani agresivním lidem, kteří mají například sklony k sebepoškozování, by se
v novém domově nemělo nic stát. I oni
mají potřebu budovat si své soukromí
a je naší povinností přizpůsobit prostředí jejich povaze, nikoli povahu člověka
uměle přizpůsobovat prostředí,“ uvedl
Petr Krčál (ČSSD), radní kraje Vysočina
pro oblast sociálních věcí.
Domov se zvláštním režimem v Těchobuzi je prvním zařízením tohoto
typu na Vysočině, další podobné se
nachází pouze u Prahy. V budoucnosti
by mohlo služby využívat až šestnáct
klientů. Podle ředitelky ústavu Simony
Tomanové je možné službu tohoto typu
rozšířit, jedinou komplikací této služby
je její finanční náročnost.
Zřízení bytové jednotky v ústavu,
jehož výstavba trvala šest měsíců, přišlo kraj Vysočina na půl milionu korun,
na vybavení přispěli sponzoři.
text: Ondřej Rázl

Den českého
strakatého skotu

www.kr-vysocina.cz

Norské fondy pomohly
památkám na Vysočině
Šest památek v regionu
dostalo novou tvář
díky Finančnímu
mechanismu EHP/Norsko
v programovém období
2004-2009. Na obnovu
kulturního dědictví
Vysočiny realizovanou
prostřednictvím
individuálních subprojektů se podařilo získat
dotaci ve výši 600 tis. EUR.
Samotné stavební a restaurátorské práce probíhaly v letech 2008 – 2009. „Kromě toho, že se proinvestovalo celkem
705 tis. EUR, získali vlastníci památek
neocenitelnou zkušenost s využitím evropských fondů. To potvrzuje i fakt, že

někteří z nich posléze získali další finanční prostředky z fondů Evropské
unie na pokračování obnovy a prezentace objektů veřejnosti,“ uvedla Olga

Čermáková z krajského odboru kultury
a památkové péče.
Celkem se o dotaci EHP/Norsko ucházelo devatenáct projektů, podpořeno jich

mohlo být vzhledem k výši finančních prostředků však pouze šest. Realizace projektů byla ukončena v letošním roce. Na další
plánovací období 2009 – 2014 je v tomto
režimu pro Českou republiku připraveno
dalších 130,8 mil. EUR.
text: Milan Pilař, foto archiv kraje Vysočina

Díky penězům z norských fondů získalo šest památek na Vysočině novou tvář a mohou je
opět obdivovat turisté

Opravené památky:
 Restaurace oltáře svatého Floriána
v kostele svatého Víta v Pelhřimově
(0,8 mil. Kč)
 Rekonstrukce věže kostela svatého
Petra a Pavla v Nové Říši (3,2 mil. Kč)
 Obnova objektu radnice v Telči I. etapa
(3,7 mil. Kč)
 Rekonstrukce krovu a opláštění střechy
barokního zámku v Myslibořicích
(5,3 mil. Kč)
 Stavební úpravy kostela svatého Filipa
a Jakuba v Žirovnici (4,8 mil. Kč)
 Stavební úpravy kostela svatého
Jakuba Staršího v Křeči (1,3 mil. Kč)

Horácké divadlo chystá Hellerovu Hlavu XXII
Nová, jedenasedmdesátá sezona v Horáckém divadle v Jihlavě začíná v sobotu 4.
září. Herecký soubor nastudoval pod vedením zkušeného Pavla Palouše válečné
drama Josepha Hellera Hlava XXII.
Loňská jubilejní sedmdesátá sezona nabídla divákům šest nových premiér, mezi nejúspěšnější se řadí historické
drama od Arthura Millera Čarodějky ze
Salemu.
Soubor sklidil divácké ovace také za nastudování známého Hrabalova díla Obsluhoval jsem anglického krále. Novou tváří
souboru se v březnu stal miláček žen Jan

Zadražil, který přijal nabídku vedení divadla a jako host v muzikálu Balada pro banditu zahrál jednu z hlavních rolí.
„Ze sedmi letošních nových premiér
Horáckého divadla doporučím návštěvu představení Maska a tvář. Italská konvenční salónní komedie o nevěře, která nápadně připomíná dnešní bulvární
aféry...,“ zve do divadla Tomáš Škaryd
(ČSSD), radní pro oblast cestovního ruchu
a kultury. Pro patrioty Horáckého divadla
je navíc připravena na polovinu října oslava sedmdesátého výročí této krajské scény.
text: Monika Fiedlerová

Nové sanitky a letos otevřená výjezdní stanoviště výrazně zkvalitní dostupnost zdravotnické
záchranné služby při zásazích

Nové sanitky budou sloužit i v Jemnici
Prý nejkrásnější oči na světě mají krávy
– i ty naše, strakaté. Ostatně na výstavě
se to dá ověřit...

Opět po dvou letech nabídne ve čtvrtek 9. září Radešínská Svratka u Žďáru
nad Sázavou tradiční přehlídku českého strakatého skotu. Doprovodný program láká návštěvníky na celodenní
prohlídku expozic skotu, prasat, ovcí,
koz, pštrosů a drobných hospodářských
zvířat. Veřejnost se může také zúčastnit soutěže v odhadu hmotnosti zvířat
a soutěže miss sympatie X. jubilejního
ročníku výstavy.
text: Lucie Pátková

Horácké divadlo v Jihlavě odstartuje už jednasedmdesátou sezonu, v níž čekají diváky
opět zajímavé premiéry

Sedm nových sanitek za čtrnáct milionů
korun pořídí v letošním roce do vozového parku Zdravotnická záchranná služba
kraje Vysočina. Nové vozy získají i výjezdové základny, které začaly sloužit letos
– ve Velké Bíteši, Přibyslavi a Jemnici.
„Po jedné nové sanitce získají také Jihlavsko a Pelhřimovsko, na Třebíčsko půjdou
dvě vozidla,“ sdělila Vladislava Filová,
ředitelka Zdravotnické záchranné služby
kraje Vysočina.
Pokud jde o Jemnici, pak odtud začali
záchranáři vyjíždět na začátku léta. Tamní stanoviště vybrali zástupci kraje a vedení záchranky záměrně v okrajové lokalitě
s vynikajícím napojením na hlavní silnici

ve směru na Moravské Budějovice.„Budova se nachází v místech, kde ještě v roce
2008 stál nevyužitý areál pohraniční stráže, který stát zlikvidoval. Dnes tu stojí skutečně smysluplná stavba,“ uvedl Libor
Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana pro
oblast majetku.
V současnosti má Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina v regionu
k dispozici devatenáct výjezdových stanovišť. Letošní investice kraje do nových
sídel ve Velké Bíteši, Přibyslavi a Jemnici činila více než 25 milionů korun, další prostředky přidaly obce a samotná záchranná služba.


text: Milan Pilař, foto: Marek M. Hnatiak

Čestné místo v dějinách lékařství

Prof. MUDr. Julius Tandler
* 16. 2. 1869 Jihlava
† 25. 8. 1936 Moskva
Když se narodil v jihlavské židovské rodině Tandlerů 16. února 1869 syn Julius,
nikdo nemohl tušit, jaké zásluhy o rozvoj
lékařství si jednou tento intelektuál získá.

O rok později už vydala císařovna Marie
Terezie patent, který dovoloval volný pohyb Židů, což se brzy projevilo kromě jiného i naplňováním touhy po vzdělání.
Židé však tehdy nepatřili ve své většině k ekonomické elitě, a tak mladý
Tandler poznal jak v rodné Jihlavě, tak
i později v metropoli Vídni bídu a skutečnou chudobu, což mu dalo základy
jeho později tak oceňovaného sociálního cítění. Ačkoli hlavním jeho oborem,
který jej proslavil doslova celosvětově,
bylo sociální lékařství, vynikal i jako
výborný anatom a svá bádání často publikoval. Jako intelektuál se ve Vídni
stýkal s Franzem Werflem a dalšími velikány té doby.
V Rakousku působil jako sociálnědemokratický politik, nejprve jako státní
podsekretář pro zdraví lidu, později v letech 1919 – 1934 jako poradce vídeňské
zemské vlády. Už roku 1910 ho jmenovali
profesorem sociálního lékařství Vídeňské
univerzity a v letech 1914 – 1917 zastával
i funkci rektora univerzity.
Dne 9. května 1919 se stal státním
podtajemníkem a vedoucím Úřadu

Julius Tandler, lékař a reformátor, rodák z Jihlavy se nesmazatelně zapsal do dějin lékařství

národního zdraví. V listopadu 1920
odtud odešel k městu Vídeň, kde jako
úřadující radní pro sociální záležitosti

a zdravotnictví bojoval v příštích letech
s velkým nasazením proti poválečným
nedostatkům v sektoru zdravotnictví,

kterými trpěly především děti, a za vybudování systému sociální péče.
Jako lékař i reformátor si získal mezinárodní reputaci, a tak není divu, že
ho v roce 1933 pozvali do Číny, aby
pomohl reformovat místní sociální lékařství. Po návratu do Rakouska jej ale
čekalo pronásledování, které pominulo až po mezinárodních intervencích.
V reakci na tyto události emigroval
do USA, odkud odejel na pozvání vlády do Sovětského svazu jako poradce
pro reformu nemocnic. Tam jej také
v Moskvě 25. srpna 1936 v zápalu práce zastihla smrt.
Svou neúnavnou prací si získal trvalé
místo v dějinách lékařství.
K padesátiletému výročí úmrtí vydala
rakouská pošta pamětní známku s Tandlerovým portrétem, připomínající tohoto velkého reformátora sociálního
lékařství. K uctění jeho památky vydal
vídeňský magistrát stříbrnou medaili
a jeho jméno nese i jedno z vídeňských
náměstí. Jen v rodišti je jeho jméno zatím opomíjeno.
text: Luboš Göbl, foto: blog.soufun.com
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Vysočina se představí
v ukrajinském Mukačevu
Kraj Vysočina již třetím
rokem spolupracuje se
Zakarpatskou oblastí
Ukrajiny.
„Své aktivity budeme nyní na Ukrajině prezentovat i dlouhotrvající výstavou
představující Vysočinu po všech stránkách. Její instalace na hradě v Mukačevu
je naplánována na konec srpna,“ uvedl Ivo
Rohovský (ODS), člen stálé komise koordinující spolupráci Vysočiny a Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
„Každý rok společně s naším partnerským regionem realizujeme celou řadu
projektů a investičních akcí s cílem zlepšit
podmínky ve školství, kultuře nebo sociální
oblasti u našich východních partnerů.. Jedním z projektů v roce 2010 je zřízení trvalé
expozice o kraji Vysočina na hradě Palanok
v Mukačevu. Ten je nejvýznamnější památkou našeho partnerského regionu, významově srovnatelný s památkami UNESCO
na Vysočině. Ročně ho navštíví osmdesát
tisíc návštěvníků, nejvíce Ukrajinci, Češi,
Slováci a Maďaři. Ukrajinská strana nám
vyčlenila prostor pro zřízení trvalé expozice, která má představit Vysočinu, všechny
její krásy. Bude tu zmíněna i spolupráce
obou regionů, projekty a oblasti spolupráce, které realizujeme,“ přibližuje Kateřina
Nedvědová z Krajského úřadu v Jihlavě.
Výstava je připravena na mobilních panelech. Typické fotografie Vysočiny a momentky ze života našich spoluobčanů
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Na polenskou pouť jedině mrkvance
Vždy druhou neděli v září můžete v Polné na Vysočině navštívit Mrkvancovou
pouť, ke které neodmyslitelně patří také
pečení tradičních mrkvanců. Pokud s pečením mrkvanců nemáte zrovna veliké
zkušenosti, ale rádi byste
tuto tradiční polenskou pochoutku ochutnali,
stačí se inspirovat naším
receptem.
Na těsto
na 50 mrkvanců
budeme potřebovat
1 kg mouky (směs hladké a polohrubé), 20 dkg másla a jednu lžíci sádla, 5 dkg droždí, 20 dkg cukru, 3 žloutky,
mléko, špetku soli a asi 50 rozemletých
fenyklů nebo jiného koření. Náplň se
skládá z 1,5 kg mrkve, 25 dkg krystalového cukru, vanilkového cukru, fenyk-

lu, anýzu nebo pepře a mletého máku.
Těsto necháme hodinu vykynout. Jemně
nastrouhanou mrkev podusíme na másle s cukrem a necháme vychladnout.
Přebytečnou šťávu vylijeme a nádivku zahustíme mákem.
Po vykynutí tvoříme z těsta bochánky, které
naplníme
nádivkou
a pečeme je
na vymaštěném plechu.
Nezbývá než popřát krásnou pouť a dobrou
chuť s tradičními Mrkvanci.
Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni
a znáte typické recepty pro náš kraj, stačí
nám je zaslat. Nejlepší recepty otiskneme
a autora oceníme.
text a foto: Monika Fiedlerová

Podruhé S Vysočinou do Evropy

Návrh grafiky výukových kostek. Co pás, to jiné roční období na Vysočině.

jsou dopněné popisy v ukrajinštině, češtině a angličtině. Prosklené vitríny pak
představují regionální produkty: novoříšskou keramiku, sklo ze Světlé nad Sázavou nebo výrobky z přírodních materiálů

prezentované v rámci vysočinského Hračkobraní. Výstava bude slavnostně otevřena za přítomnosti hejtmanů obou partnerských regionů v pátek 10. září 2010.
text: Milan Pilař

Druhý ročník vědomostní soutěže S Vysočinou do Evropy, které se v loňském roce
zúčastnilo 250 soutěžících ze 23 škol,
začíná už v září. Soutěž je určena žákům
středních škol na Vysočině a zaměřuje se
na znalosti zeměpisu, historie, kultury, ale
i sportu nebo hospodářství regionu spolu
s využitím anglického jazyka a internetu.
„V průběhu září se budou registrovat
školy, které chtějí svým studentům umožnit
účast v soutěži. Prostřednictvím pověřených pedagogů bude zájemcům z řad studentů přiděleno heslo a poskytnuty informace k soutěži. Soutěžící se mohou hlásit
od 13. září do 4. října,“ informovala o za-

hájení soutěže Marie Kružíková (ČSSD),
radní kraje Vysočina pro oblast školství.
Soutěž odstartuje 13. září na webových stránkách www.ourregion.cz a bude
rozdělena na průběžnou a finálovou část.
V průběžné části čeká soutěžící od října
do ledna pět kol s různě náročnými sedmi
otázkami. „První soutěžní kolo startuje 4.
října a do závěrečné finálové části v březnu příštího roku postoupí třicet nejúspěšnějších řešitelů. Pro finalisty jsou připraveny hodnotné věcné dary včetně tří
dvoutýdenních kurzů angličtiny ve Velké
Británii,“ uzavírá Marie Kružíková.
text: Milan Pilař

Putování za sochami Michala Olšiaka II.
V červnovém putování jsme vyrazili za sochami Michala Olšiaka, mladého umělce
a rodáka ze Žďáru nad Sázavou, který zdobí
Žďársko betonovými výtvory. Ve druhém pokračování nás znovu čeká cesta na kole.
Mamlas
Na rozcestí modré turistické značky a cesty vedoucí od Jedlovského rybníka, odkud je mimochodem krásný výhled na Žďár, nás čeká další
zastavení se sochou Mamlase s dobráckým
úsměvem. Byla to první socha, kterou Michal
Olšiak na Vysočině vytvořil. Od té doby se to-

Raka najdete asi osm kilometrů od Žďáru v malé vísce Račín

me od loňského podzimu krásný hraniční
symbol – sousoší lva s orlicí.

muto rozcestí začalo říkat U Mamlase.
GPS: 49°34‘36.84“N, 15°55‘8.909“E

GPS: Loc: 49°35‘41.125“N, 15°55‘52.56“E

Hroši
Ve Škrdlovicích nás k dalšímu umělcovu dílu
zavedou ukazatele k restauraci U Hrocha. Jedná se o kašnu, ve které spolu vedou souboj dva
hroši a z okraje kašny na ně ryby chrlí vodu.
GPS: 49°38‘2.517“N, 15°55‘48.699“E
Hraniční kámen
Na hrázi Pilské vodní nádrže, kde leží pomyslná hranice mezi Čechy a Moravou, najde-

Rak
Malá víska Račín, ležící vzdušnou čarou
asi osm kilometrů od Žďáru, se může
chlubit tím, že se tak jmenuje skutečně
oprávněně. U návesního rybníčku hlídá
krásné lekníny svými mohutnými klepety
pořádný rak!
GPS: 49°36‘58.143“N, 15°52‘1.373“E
text a foto: Petr Novák

Křížovka o ceny
Jihlavský rodák a rakouský sociálnědemokratický meziválečný politik MUDr. Julius Tandler se obzvlášť angažoval v boji proti vysoké úmrtnosti kojenců a tuberkulóze, která kvůli četnosti výskytu byla mezinárodně známá jako „Vídeňská
nemoc“. Sociální pomoc se za Tandlerova úřadování stala právem pro všechny, kteří ji potřebovali, jeho sociální politika se stala příkladem pro celý svět. V sociální péči o mládež má dodnes obecnou platnost Tandlerův výrok (viz tajenka)
Autor:
Martin
Němeček

Brýle

Místo
blaženosti

Biblické
město
hříchů

Osázeti

Stará solmizační
slabika

Plésti
věneček

Slosování

Římskými
číslicemi
499

Škrobení

Kozácký
náčelník

Druh rybářské sítě

Francouzsky „přítel“

Potr. firma
v Byšicích
Včelí
produkt

Sesunout

Opak
„čehý“
Jm. zpěvač.
Langerové

Zvučet

Praobyvatel Itálie

Otázka
sázkařů

Produkt
včelstva

Ohodnotit

Kouřovody

Zvrat
Římská
čtyřka

Taštička
nadívaná
masem
Epic.básník
Německé os.
zájmeno
Skála
(básnicky)

Kladná
elektroda

Pohovka

Okrasná
rostlina
zimostrázek
Části luků
Znač. molybdenu
Rakouská
řeka

Běloruské
hlav. město
2. díl tajenky

Hlavička
smyčce
Polít vodou
kolem

Madridská
obrazárna
Halucinace
Citoslovce
odporu
Lomoz
(básnicky)

Pravosklonné písmo
Čes. malíř
(Mikoláš)

Polévkový
knedlíček
Syčák
Částice
hmoty
Pozůstalá
po manžel.

Pádová
otázka
Stupeň
prvohor
Knižní odkazová zkr.
Jinak
(slovens.)

Působení
Kryt vojáka
Svob. feudál. statek
Otcové
(knižně)

Ukazovací
zájmeno
Dítě (básnicky)
Linie
Nebezpečí
nezdaru

Francouzský prozaik
Povrchový
důl

Část střevíce

Nepatrně

Předložka

Ambulantní
vyšetřovna
Sibiřský
veletok

Pouze
(obecně)

Olga (domácky)

Psychické
poranění

Slovenská
otázka
1. pádu

1. díl tajenky

Tamta

Titán

3. díl tajenky
24 hodin
Dusíkatá
sloučenina
Zn.českých
letadel

Elektric. nabité částice
SPZ aut
Karviné

Vlastní první
ženě
Inic. hereč.
Maciuchové

Jednoduchý keton

Nekovový
prvek

Žabí
citoslovce

Bodce

Neobratný
člověk

Černomořské lázně

Anglicky
„dub“

Vlastník léna

NÁPOVĚDA: ami, bout,
ibidem, oak, Raab, Vian.

Na dva 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 následujícím 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.Výherci – šťastní luštitelé tajenky z minulého čísla – jsou Ivana Doležalová ze Žďáru nad Sázavou a Antonín Ráčil z Bystřice nad Pernštejnem.
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www.kr-vysocina.cz

Organizace a lidé v neziskovém sektoru nestojí o slávu. Péče o seniory, nemocné lidi a znevýhodněné
děti a každodenní práce na zlepšování života kolem nás je pro ně samozřejmostí. Jsou všude kolem
nás. Jsou součástí našeho života. Neříkají si o obdiv a uznání, ale přesto si ho zaslouží.
Proto vyhlašujeme

2. ROČNÍK
CEN NADACE OKD
• pro osobnost neziskové sféry
• pro nejlepší neziskové projekty
• pro společensky odpovědná média

Více na www.nadaceokd.cz

Mediální partner

11/08-VI/10

ZE ZEMĚ PRO ZEMI

InzNOKD_285x208 Hornik_ceny.indd 1

se sídlem v Jihlavě,
Žižkova 57,
587 33 Jihlava
vyhlašuje výběrové řízení

18.8.2010 12:06:14

Výběrové řízení na prodej
nemovitého majetku
v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
• budova č.p. 254 postavená na pozemku
st. parc. č. 977
• pozemek st. parc. č. 977 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 288 m2
• pozemek parc. č. 534/26 zahrada
o výměře 800 m2

Tato reklamní plocha
může být vaše!
Inzerát typu F – 1/8 – 140,5 x 102 mm
za 25 000 Kč

Kompletní ceník na
www.iKrajvysocina.cz

Prodej nemovitostí bude proveden podle schválených Zásad
Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku
kraje Vysočina výběrovým řízením. Výběr zájemce bude
realizován formou výběrového řízení „na určení pořadí“.
Výběrové řízení „na určení pořadí“ se bude konat v budově
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova
2624, 580 22 Havlíčkův Brod dne 1. 9. 2010 ve 14.00 hodin
(sraz účastníků dražby v recepci hlavního vchodu nemocnice).
Bližší informace o prodeji nemovitého majetku lze získat
na internetu www.kr-vysocina.cz, část Úřední deska,
Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku v k.
ú. a obci Havlíčkův Brod nebo u odboru majetkového
Krajského úřadu kraje Vysočina (tel. č. 564 602 227,
email: dvorak.p@kr-vysocina.cz ).

ZPRAVODAJST VÍ Z VYSOČINYY

Tato reklamní plocha
může být vaše!
Inzerát typu G – 1/16 – 68 x
102 mm
za 13 000 Kč

EPOR TÁŽE
VIDEA , FOTOR
G R A M Y A KC Í
SOUTĚŽE, PRO
KAŽDÉHO
REKLAMA PRO

Kompletní ceník na
www.iKrajvysocina.cz

Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

www.vysocina-news.cz

02/08-VI/10

co zajímavého,
Děje se u vás ně
news.cz
ravy@vysocinazp
:
m
ná
e
napišt
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Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Žižkova 16, 586 01 Jihlava, tel: +420 606 77 54 28, e-mail: info@vysocinatourism.cz, www.vysocinatourism.cz

Projekt „Marketing turistické nabídky kraje Vysočina“
Nabídka spolupráce pro provozovatele venkovských ubytovacích zařízení na Vysočině
Nabízíme bezplatné uvedení ve jmenovaném katalogu.
Podmínkou je splnění výše uvedených kritérií, patřičné
oprávnění k podnikání, vyplnění dotazníku
(viz. www.vysocinatourism.cz), jeho odeslání na adresu
uvedenou v dotazníku a poskytnutí vhodných kvalitních
fotografií zdarma v kvalitě pro tisk a s vypořádanými
autorskými právy nejpozději do 30. 11. 2010.

• jsou umístěny na venkově (samoty, obce) – farmy, chalupy,
malé penziony, letní byty (neplatí pro kempy, veřejná
tábořiště a chatové osady, tyto jsou předmětem samostatné
brožury)
• mají celkovou kapacitu do 30ti lůžek

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte
na e-mailové adrese: romana.nejedla@vysocinatourism.cz
nebo na tel.: +420 606 77 54 30.

Protože své klienty dobře známe, umíme jim rovnou nabídnout půjčku ve výši, jakou
mohou pohodlně splácet. Může to být až 500 000 Kč bez ručitele. Navíc s možností
pojištění schopnosti splácet. Na výběr máme také akční půjčky se zvýhodněnými
splátkami. Přijďte se zeptat na svou předem schválenou půjčku i Vy. Poznáte tak další
dobrý důvod, proč být naším klientem. Bližší informace Vám rádi poskytneme v naší
pobočce Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 168, tel.: 569 496 911.
RPSN od 9,8 %

10/08-VII/10

Příspěvková organizace Vysočina Tourism připravuje za
finanční podpory ROP Jihovýchod nabídkový katalog
„Prázdniny na venkově“, jehož prostřednictvím bude
prezentován segment venkovských ubytovacích zařízení
jak na domácím trhu, tak i v zahraničí. Obracíme se s
nabídkou spolupráce na provozovatele ubytovacích
zařízení na Vysočině, kteří splňují tato kritéria:

Tento projekt je kofinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

pujcka HB .indd 1

t
h
ig
s
in
media
R

3.8.2010 11:53:46

prosinec 2009
číslo 6

Darovali jsme krev
Cestovatel Vít Koucký
hrůzy
Jak jsme odpojili Dům
str. 5

str. 11

str.12

M^KNW
leden 2007

òïäâècë«©©¯

April 2010

èíóäñíwlàòîïèòùàìoòóíàíâòïîëälíîòó

Strategie expanduje
Zprávy ze severu

èÆÓÒÍîõäñà

Tomáš Doležal
představuje
Dohledové
centrum 20

str. 8.

str. 23

Manažerské
desatero

str. 26

komunikační agentura

Uvnitř čísla:
příručka zaměstnance
GTS Novera
Moje firma

<,7X_N[J]X[

GTS CE
Společně silnější

3JTSMNsJ\_,^\]XVN[,J[N
]oU^
9½NM\]J_NWz\NT^½zcNWzY[JLX_WzQXTJYR
9XcWNS]N\_vQXÃvOJ


str. 6–7

Òóoçîõcíw
Óñàíòåîñìàâä
ÁôòèíäòòÄ÷âäëëäíâä

Zaměstnanci
roku
Segmentace
5

Novera komplet Office
Představení Hradce Králové

str. 18

10

Ajtíci a manažeři

str. 8 a 11

Ïäãòóàõäíwãèõèùw

29

číslo 1
únor 2008
GTS Novera

říjen 2007
prosinec 2007

srpen 2007

červen 2007

Novera duo expres
Co je to Business inteligence
Velká soutěž v kreslení

str. 5

str. 11

Jen škatule...?
Paparazzi ve Špindlu

str. 18

Zaměstnanci 2007
NGN vede Pavel Brabenec
Brosterem
O vodě v řece s Peterem
str. 4

str. 4

str. 8

str. 14

str. 18

str. 16

str. 21

str. 25

str. 24

číslo 6
Prosinec 2008
GTS Novera

číslo 5
říjen 2008
GTS Novera

Představujeme nového
CE
technického ředitele GTS
ředitelem
Petr Možíš se stal obchodním
o zákazníky
Personální změny v péči

str. 6

Pražská lovestory Stuarta

str. 10

and task forces
The Group: Our values
Group Units Activities
:
Life in the Group
with...
Newcomers and interview

1
Anniversaries

Everse

firmy

Přejeme vám
veselé Vánoce
a úspěšný rok 2009!

str. 6–7

str. 4 – 5

str. 14 – 15

Citová vazba Štěpánky Hanušové

str. 14–15

str. 18–19

str. 20 – 21

říjen 2009
číslo 5

pages 08 – 26

duben 2009
číslo 2

únor 2009
číslo 1

pages 27 – 32

Počasí je naše
Změna znamená příležitost
Daruj krev s Noverou
str. 11

Z OneGTS do MyGTS
JYSK
Jedna GTS pro jeden
Bezpečnost IP sítí
str. 4–5

Vive la France!
Zahájení projektu OneGTS
Telecom
Zlatý certiﬁkát od British

ISO recertiﬁkace
OneGTS
Změny v TDi
str. 12

str. 5

Photo Contest

08 – 11

INZERCE

ZÁZRAKY ŽIVOTA
NADĚJE

Věc každého z nás

u Sečské
Na milovníky bílé stopy čekají
tratě
přehrady i strojově upravované

4

Rehabilitace už v červnu

Dětské centrum v Jihlavě doplní
kraje
rehabilitační pavilon z rozpočtu

5

Zámek v Herálci se změní

komplex
Vzniká zde moderní hotelový
korun
za téměř sto třicet milionů

8

Hokejisté z Vysočiny nezářili
Oba týmy hrály na ledě soupeřů,
podlehly
oba také svým protivníkům

Filharmonici z Vysočiny
Komorní filharmonie
Vysočina vznikla
v Jihlavě v roce 2003.
Do začátku si stanovila
několik cílů.

článek
JIHLAVA – Doplnit chybějící a ceJihlavy
v kulturním životě města
zájem
lého kraje Vysočina, probudit
o tzv. vážnou
současného posluchače
na tradici
hudbu a především navázat
Smetany,
Gustava Mahlera, Bedřicha
kteří v kraji
Václava Stamice a dalších,
zasáhpůsobili a současně významně – to
dění
li do světového hudebního
všechno je úkolem KFV.
má
Komorní filharmonie Vysočina o
parametry běžného filharmonickéh
hutělesa, které tvoří profesionální
je variabilní
debníci. Složení orchestru
po velaž
– od komorního smyčcového
Také program
ký symfonický orchestr.
konorchestrální
je „běžný“: klasické
koncerty
certy, koncerty se sólisty,
koncerty, abopro školy, promenádní
kraje Vysočinentní cykly pro města
zájem o toto
na. Potěšitelný je ovšem
že i obtěleso – potvrdil předpoklady,
mezi obyvalast tzv. vážné hudby má
a vážných
teli Vysočiny mnoho ctitelů
věří, že
zájemců. Vedení filharmonie

Korunovační mše s 220
patří provedení Mozartovy rozhlasem
i Českým
Mezi největší úspěchy šéfdirigenta
v Jihlavě, které je natočeno
festivalu sborového umění

slova
se těleso stane v tom nejlepším
orchestrem,
smyslu populárním, tj.
určitá
který bude často navštěvovat

účinkujícími na 49. ročníku

a občas skoro
část obyvatel Vysočiny
výjimečných
každý, přinejmenším ve
Protože
momentech svého života.

Mezinárodního

právě tohoto
klasická hudba v podání
hluboké uměorchestru přináší vždy
Milan Pilař
lecké zážitky.

nost neklesla

Kino se opraví – návštěv
dnes nejsou
Žďár nad Sázavou – Kina
terno. Většinu
pro podnikatele žádné
chtějí jejich
z nich musí města, pokud
částečně doprovoz zachovat, alespoň
Vysočina
tovat. Stejné je to i s kinem
Hned v úvodu
ve Žďáru nad Sázavou.
ztrátový zimní
roku přispěje radnice na
výši sto dvaprovoz finanční injekcí ve
ceti tisíc korun.
žádné fiI když provoz kina městu
spíše naonanční výhody nepřináší,
kino přes
pak, nehodlá radnice hodit
lety jsme stáli
palubu. „Už před dvěma

Rozhodli jsme
před otázkou, co s ním.
v Jise počkat, až co udělá multikino
návštěvníhlavě, jestli nám nestáhne
taktiku radky,“ vysvětluje vyčkávací
a senátorka
nice místostarostka Žďáru
Dagmar Zvěřinová.
kina VysočiNávštěvnost žďárského
V roce 2007
na podle statistiky neklesá.
představení,
tady proběhlo celkem 218
17 282 nána které se přišlo podívat
zhlédlo 292
vštěvníků. V loňském roce
Žďáfilmů 18 914 diváků: obyvatelé
za zábavou
ru nad Sázavou nepojedou
i nadále vyudo Jihlavy, raději budou
kulžívat služeb svého domovského kino
že
turního stánku. A to i přesto,
nabídnout
zdaleka
nemůže
Vysočina
komfort, jako
návštěvníkům takový

Internetová anketa
Kina zejí prázdnotou...“ tak
„Zájem o umění klesá!!!
který dále pozačíná příspěvek jedné z dotazovaných,
už není co bývala. Pamatuji
kračuje: „Návštěvnost kin
pomalu čekal, zda se dostaví
plné sály a teď aby člověk
vás bylo 10 a promítalo se.
ještě 2-3 návštěvníci, aby
kině Dukla ještě před rekonTo jsem zažila v Jihlavě, v
která se mimochodem
strukcí. Jenže teď po renovaci,
lepší. Provozovatel to musel
moc povedla, to není o nic
že už našlo) dalšího dobvzdát a město hledá (možná,
byt prodělečný. To chce
rodruha, co by chtěl risknout
i dokumentárním filmům
fakt odvahu!!! Kino slouží
– byla by velká škoda, kdyv rámci filmového festivalu

Také je
technologie pro 3D vysílání.
. Tyto dvě
třeba vyměnit elektroinstalaci
dalších mísvěci jsou prvořadé. Až na
oken a setech je zateplení, výměna
Dagmar
daček a dalších věcí,“ sdělila
kina musí
Zvěřinová. „Digitalizace
stát okolo
být hotova do tří let a bude
mohla pokrýt
by
dotace
milionů,
pěti
doplňuaž padesát procent nákladů,“
Jaromír
je starosta Žďáru nad Sázavou
Brychta.
sedmi miliInvestici ve výši dalších
typu v okozateplení,
moderní zařízení stejného
onů představuje plánované
soukrointeriéru.
lí. Kino Vysočina provozuje
výměna oken a modernizace
v roce
Helena Zelená Křížová
mý subjekt. Budova, postavená to se
města. A
1963, je ovšem v majetku
„Chceme
rozhodlo postarat o nápravu.
z
kultury,
Video na www.kr-vysocina.c
požádat o grant z Ministerstva
na nákup
který bychom chtěli využít

v City parku takovéto
by zaniklo! Ovšem kino Cinema
Líbáš jako Bůh jsme tam
starosti neřeší...na komedii
a promítalo se bez problév celém sále seděli 4 lidé
mů...“
„odvázal“: „Jaká kultuZato anonym se pořádně
a čučet na film, který stejně
ra a společnost??? Sedět
možnost si kdykoliv
později uvidím v televizi, nemít
možnost si tam dát chipsy
odskočit na záchod, nemít
možnost si tam pokecat se
a otevřít flašku vína, nemít
druhé přísedící, mít možsousedy, protože by to rušilo
kýmsi vysokým vepředu...
nost mít zacloněn výhled
je soukromí. A kdo umí hleNezlobte se, ale soukromí

foto: archiv

foto: Czechtourism

Téměř patnáct milionů
korun bude stát oprava,
názory se různí.

Milan Pilař

str. 8–9

srpen 2009
číslo 4

str. 12

Během léta velká část našeho
asistentského týmu změnila
svůj rodinný stav.
Kláro, Andreo, Veroniko, gratulujeme!

str. 14

str. 11–12

si
na vydání DVD, ale může
dat na netu, nemusí čekat
anonymní odpůrce
to rovnou stáhnout...“ pokračuje
se spoustou filmokina. „Nyní mají všichni kabelovky
somrovat do kin. V BnP
vých kanálů, tak proč se ještě
po převratu. Lidi nechodili,
kino zrušili už dávno, hned
na provoz byly vysoké.
tak se to nevyplácelo a náklady
bylo každý léto, pamatuju
to
Dřív
kina.
letní
i
samé
To
tak i na stadionu v BnP,
jak na hřišti v Dolní Rožínce,
a nezájmu lidí. To samý
ale i to zaniklo kvůli ztrátovosti
Radši tu stovku za lístek inmultikino v kulturáku. PS:
dokumentární DVDčka z novestuju za 2 filmová nebo
si to doma v soukromí!“
vin nebo časáků a pustím

Seznam klientů za poslední 3 roky:
Bison & Rose, BOLTON CZECHIA, Deee Communication, Economia, Generali Pojišťovna,
GTS NOVERA, Jockey Club ČR, Krajský úřad kraje Vysočina, Národní památkový ústav,
NOVOTISK, OKD, POPRON média, RWE Transgas, T.T.V., Veletrhy Brno
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Ondrášek – pomoc v beznaději

Trvalé zlepšování?
Něco to do sebe má
Pilotní projekt optimalizace
údržby při dobývání se zdařil,
teď to zkusí v jiném porubu

OSTRAVA – Při masivSpolečnost OKD získala
ním zavádění programu
DARKOV – Projekt Continuous
ve slovinské Portoroži
trvalého zlepšování
Improvement (CI) neboli Systém
prestižní mezinárodní
v dolech
(Continuous Improvetrvalého zlepšování se stal
hitem.
ment) si jistě řada z vás
ocenění Golden Drum
OKD největším pozdně letním
týká
Dole
klade otázku, zda se tato iniciativa
Úspěšně odstartoval také na
za komunikaci s veřejností
pouze důlních či výrobních pracovišť,
Darkov. Povzbudivé jsou zejména
a orgaúdržby
uspěanebo zahrnuje veškeré činnosti
výsledky projektu Optimalizace
OSTRAVA – Společnost OKD
2, který
mi
komunikační
nizační jednotky včetně administrativních
v porubu 140 912 na závodě
la se svými
vás
zářijoútvarů správy společnosti. Odpověď
projekty na mezinábyl realizován v prvních dvou
činnosti
prostřednictvím
ale
festivalu
asi překvapí,
rodním
vých dekádách.
trvalého
interního auditu funguje proces
ve slovinské Porto„Projekt se týkal optimalizace
několik let.
od příprazlepšování na Správě OKD již
roži. Prestižní ocecelého komplexu činností,
Interní audit OKD je tříčlenný útvar
nění Golden Drum
vy techniky k těžbě, přes samotné
společocenění
ředitele,
se
Haladovou přebírají
v přímé podřízenosti generálního
(Zlatý buben) získadobývání až po odtěžení. Podíleli
Petra Mašínová (vpravo) s Jitkou
ujišťovaŘeditelka pro PR a komunikaci
také
s OKD na projektech spolupracovala.
který se zabývá prováděním řady
na něm horníci v rubání, ale
la v konkurenci 116 projek- ně s Vladimírem Bystrovem z agentury Bison & Rose, která
OKD. Práce
ialisté či
cích a konzultačních auditů v
elektrikáři, zámečníci-spec
tů z celého světa za loňskou
který je
specialistů. OKD se
výrazně
ﬁnáútvaru se řídí ročním plánem,
v duchu horníků a důlních
obsluha odtěžení. K úspěchu
náborovou kampaň. Do
námětů
Náborová kampaň se nesla
představila veřejnosti jako
provozu
vytvořen na základě analýzy rizik,
přispěl i vedoucí mechanik
le postoupila také informační motta „Hledáme chlapy, co drží par- také nově
také členů
ﬁrma, která v moravskozajistil
členů senior managementu a
rubání Antonín Míra, který
kampaň o veřejně prospěšných tu“. Firma díky této netradiční formě perspektivní
hornicZjednoslezském regionu podporuje
výboru pro audit a dozorčí rady.
nadstandardní dodávky náhradaktivitách ﬁrmy a založení
několik stovek nových
obory
získala
vybrané
i
někoho
náboru
třeba
je
školství
údržbu
pokud
ké učňovské
dušeně řečeno,
ních dílů a pečlivě sledoval
Nadace OKD.
na vysokých školách.
ujistit o tom, že jsou dobře nastavené
kombajnu. Důslednou koordinací
a nejúpokud
každý
„OKD patří mezi největší
kontrolní mechanismy, případně
všech navazujících činností
ale i v celé
procesu,
co má
spěšnější ﬁrmy v Česku,
je potřeba poradit se zlepšením
člen kolektivu přesně věděl,
jsme, že se
či
vyzněl jako
střední Evropě. Dokázali
s novým organizačním uspořádáním
dělat a celý výrobní proces
nese k tomu
Je až
vyrovnáme evropské konkurenci
se zvýšením efektivity, využívá
mistrovsky sehraný koncert.
bezpečnosa tím
jen v těžbě uhlí, zvyšování
často interní audit.
škoda, že porub byl již dokopán
ale
jiné
zhodnotil
ti a zavádění nových technologií,
V roce 2009 se interní audit mimo
byl i celý projekt ukončen,“
naší práce,“
sanací
Darkov
také v ostatních oblastech
zabýval procesy nákupu, prodeje,
vedoucí projektu CI na Dole
Petra Mašínoceny
iniciativě
na
se
přebírání
podílel
při
řekla
a rekultivací,
Česlav Lincer.
OKD.
skladech,
pracovvá, ředitelka PR a komunikace
snižování zásob materiálu ve
Díky optimálnímu přístupu
nikdy
ale
kritických
bychom
CI
bezpečnost
prvků
ocenění
„Na toto
v oblasti IT ověřoval
níků k projektu a uplatnění
zaměsta zabýval
dobývací
nedosáhli bez pomoci všech
aplikací informačního systému
se průměrná doba provozu
poroce
Jen
loňském
50 pronanců, kteří nám v
se také centralizací osobní dopravy.
techniky prodloužila na plných
do naroku na(celorevírmáhali hledat nové „parťáky“
za prvních devět měsíců tohoto
cent celkové pracovní doby
doporučení
red.)
šich důlních provozů,“ dodala.
vrhl interní audit více než 120
ní průměr je 30 procent – pozn.
profeV porotě soutěže zasedli zkušení
se navýšilo i plnění
ke snížení rizik a zvýšení efektivity.
tomu
úměrně
a
světa. Nejleptěžba
sionálové z branže z celého
Zlepšování je však záležitostí každého
výrobních ukazatelů. Denní
vybírala zemůžete
2100
ší práce v oblasti PR porota
z nás a já pevně věřím, že i vy
z porubu vzrostla ze srpnových
prokazatelný
ze
jména s ohledem na jejich
přispět k rozvoji naší společnosti.
na 2800 tun uhlí a denní postupy
důraz také
Petr Hanzlík
výsledný efekt, přičemž kladla
4,1 na 5,1 metru!
myšlení
na str. 2
útvaru vnitřního auditu OKD
na strategický přístup, neotřelost
vedoucí

se rozhodŠPANĚLSKO – Evropská komise
zpřístupnit
la nevznést námitky proti plánu
rezervy, ani
v letech 2008-2010 uhelné
související
proti každoroční státní podpoře
podpora,
s produkcí uhlí. Celková státní
kterou Španělsko podpoří současnou
EUR.
produkci, dosáhne 1,247 miliardy
špaNa základě informací poskytnutých
že pomoc
nělskými úřady Komise stanovila,
rozdíl mezi
uhelnému sektoru pokryla pouze
těžebních
produkčními náklady a výnosy
v redukci
jednotek. Španělsko pokračuje
průmyslu
těžební kapacity svého uhelného
podpor.
státních
a s tím souvisejících
navržená
Komise dospěla k závěru, že
ohled ustapodpůrná opatření berou v
1407/2002
novení Nařízení Rady EU č.
uhelnému
týkající se Státních podpor
se správprůmyslu a jsou proto slučitelná
trhu.
ným fungováním společného

Pokračování

Vladislav Sobol

zemí
nost v podbáňského
m o bezpeč
úřadu
Českého
Prvořadý záje
navštívil Ivo Pěgřímek, předseda
vybavený technologií POP 2010
a ucelenost provedení.

Ze světa

Porub 40 204 v Dole Darkov

o
deb a zvyšování hmotnostníh
je krok
stupně chodbové výztuže
zajišťovásprávným směrem při

u. Konstatoval,
zavítala ní problematik
nových komplexů
DARKOV – Vzácná návštěva
Do porubu že nasazování
profilu cho12. října na Důl Darkov.
báň- spolu se zvětšováním
40 204 fáral předseda Českého
za doského úřadu Ivo Pěgřímek
OKD
provodu generálního ředitele
dalších maKlause-Dietera Becka a
společnosti.
těžební
naší
nažerů
vybaven
Navštívený porub je
tj. sekce2010,
POP
technologií
kombajnem
mi Bucyrus 2,6/5,5,
SL500 a porubovým dopravníkem
také zúčastPF 6/1042. Fárání se
předseda
nili za OBÚ v Ostravě
MarLibor Hroch a jeho zástupce
Ján Fabitin Štemberka a za OKD
a strategii,
án, ředitel pro rozvoj
a BoLeo Bayer, provozní ředitel
Dolu
ředitel
Kowalczyk,
leslav
Darkov.
Zdroj: IP/09/1125
hlavně
zaměřeno
Fárání bylo
ých opatna kontrolu protiotřesov
Klaus-Dieter Beck, Leo Bayer
se zajímal
Ivo Pěgřímek, Ján Fabián,
ření. Předseda ČBÚ
POP Zleva: Boleslav Kowalczyk,
nejen o novou technologii
Vévodová (tlumočnice).
bezpečnost- a Eva
2010, ale především o

V ústecké ZOO bylo pokřtěno
mládě siky vietnamského
RWE
za přítomnosti zástupců
str. 16

NY RWE V ČR
ZPRAVODAJ SKUP I
09
TE AM: ČE SKO 6/20

o pracovních věcech
Šéf koncernu nemluví jen
Grossmanna v RWE CZ
První návštěva Jürgena

strana 11

paně
Veleúspěch náborové kam

Souhlas se státní podporou
španělskému uhlí

team:
ÚVODNÍK

O klienty
NOKD podpořila mobilní hospic.
tak lépe
se starají doma, odchází se

FOTO: B & R

Klokočov přivítá běžkaře

Z bunkru na Dukle muzeum

Objekt RPG RE – dříve protiatomový
jako památku
kryt – zachovali nadšenci

POP vidí
Darkovské řídicí stanoviště
veškeré dění v dole na monitorech

strana 3

1139, za husitských
Želivský klášter vznikl v roce
vojska a za svou dlouhou
válek ho dobyla husitská
Zásadní úpravy prodělal
existenci několikrát vyhořel.
století a podílel se
klášterní komplex v osmnáctém
na nich Jan Blažej Santini.
si klášter v Želivě
„Za bezmála tisíciletou existenci
si právem zaslouží.
prošel pestrou historií a ocenění
ohodnocení kuljedinečné
o
jde
V každém případě
zachování autentického
turní památky, které slibuje
generace,“ komentobudoucí
pro
i
kláštera
příběhu
Šimek, provizor kláštera.
val událost Jáchym Jaroslav
ještě častější cíl tuPravděpodobně od nynějška
čeká přísnější režim při
ristů nejen z České republiky
ochrana znamerekonstrukci. „Nejvyšší památková zachování jeo důsledné
ná určitá omezení. Jde ale
byla stavba oceněna.
dinečnosti památky, za kterou
blíže finančním dotaZas však budeme mít mnohem
služeb pro návštěvnícím na opravy a na zlepšování
správce kláštera.
ky,“ uzavírá František Marek,

str. 4

str. 10

str. 12

Noviny
zdarma
nejen pro
havíře

Šachta jako na dlani

...PŘICHÁZEJÍ NA KŘÍDLECH

Společné projekty
í
a nové policejní ředitelstv

Klášter v Želivě na mapě
nejcennějších památek

1.7.
GTS NOVERA s.r.o. od
Přestřižená pupeční šňůra
Krizi navzdory
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Havlíčkův Brod –
Hejtman kraje Vysočina
Jiří Běhounek poprvé
v letošním roce navštívil
havlíčkobrodskou radnici. V doprovodu ředitele
Krajského ředitelství
policie ČR kraje Vysočina Josefa Bačkovského
radními především
jednal s vedením města a
a města Havlíčo společných projektech kraje
pak přítomné seznákův Brod. Josef Bačkovský
policejního ředitelství.
mil s fungováním nového
otázkou spolu„Zabývali jsme se především
se např. o nemocpráce kraje a města. Hovořilo
o školách, které
nici v Havlíčkově Brodě nebo
je jejich zřizovatejsou u vás, ale kraj Vysočina
přiblížil organizaci
lem. Josef Bačkovský radním
ředitelství,
a systém řízení nového policejního
téma jednání
upřesnil
které vzniklo 1. 1. 2010,“
hejtman Jiří Běhounek.
výstavbě
Řeč byla i o dlouho připravované
Brodě. V poslední
krajské knihovny v Havlíčkově
zda krajská knihovna
době se rozvinuly debaty,
vznikne opravdu tady.
definitivně vyřešili
„Otázky o umístění už jsme
Brodě neuvažua o jiné lokalitě než o Havlíčkově
velice náročnou invesjeme. Jde však o finančně
formy spolupráce
tici, a proto hledáme možné
Předpokládáme, že výi se soukromým sektorem.
doplnil Běhounek.
stavbu zahájíme v roce 2011,“
s ředitelem
Postupně hejtman Jiří Běhounek
v Jihlavě Josekrajského policejního ředitelství
všech pět okresních
fem Bačkovským navštíví
Brod byl cílem
měst kraje Vysočina. Havlíčkův
Alena Doležalová
jejich návštěvy jako první.
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MĚSÍČNÍK
ČINY
P R O O B Č A N Y V YS O
ROČNÍK 7 ČÍSLO 3
BŘEZEN 2010

foto: HN

Největší projekt v dějinách
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červen 2009
číslo 3

15. října 2009 l číslo 37

Sázavou.

Adam Sawicki – rozhovor
Zelená Novera
Wholesale Line Rental
str. 17

číslo 2
duben 2008
GTS Novera

str. 20

Nicméně
ní bezpečnosti horníků.
řešit styk
poukázal i na nutnost
způsobem,
porub-chodba jiným
v OKD,
než je dosavadní praxe
se cela to hlavně kvůli zvětšující
nutno zajiskové ploše, kterou je
OKD na to
tit. Generální ředitel
z hlavních
reagoval, že je to jeden
kteúkolů těžební společnosti,
zvyšování
rý vychází ze strategie
porubů.
výkonnosti
a
bezpečnosti
Beck
Po vyfárání Klaus-Dieter
zejména
a Ivo Pěgřímek diskutovali
hornické
o otázkách bezpečnosti,
investicích
problematice a dalších
a nových
do oblasti bezpečnosti
technologií.
ČBÚ a geNa závěr se předseda
na dalnerální ředitel OKD dohodli
Tentokrát
ší inspekční prohlídce.
by se měla
do oblasti příprav, kdy
techrazicí
nejnovější
s
fárat čelba
340 se svornikou, tj. kombajn MR
lb
níkovacím zařízením.
FOTO: Důl Darkov
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GTS

u Humpolce, který
Humpolec – Klášter v Želivě
v České republice, byl
patří mezi nejstarší kláštery
mezi národní kulturv pondělí 8. února zapsaný
ocitl na seznamu vedle
ní památky. Klášter se tak
jsou Pražský hrad, Karltakových památek, jakými
Zelené Hoře u Žďáru nad
štejn nebo poutní kostel na

V roce 2010 jsme se umístili na 2. místě
v prestižní soutěži ZLATÝ STŘEDNÍK za vydávané
noviny HORNÍK, v kategorii Nejlepší interní noviny.

DWDM projekt
En-ká-péčko
Jiří Zahradník:
Z rybáře obchodníkem
Mateřská pauza
Vladany Štefkové
Brněnský experiment

in this issue

GTS Awards Winners

Díky příslušnosti k velkému vydavatelskému domu
máme velmi silnou pozici mezi řadou tiskáren
i distribučních společností, a tak dokážeme pro
své klienty zajistit vysoce konkurenční cenové
i termínové podmínky.

2007
GTS CE - nejlepší operátor
205 centimetrů Petra Žáčka
TDi
Transformační program

str. 10

Síť MPLS
Úsek zákaznických řešení

18

číslo 4
srpen 2008
GTS Novera

Awards

Dále nabízíme klientům tvorbu dalších firemních
publikací jako jsou profily společností, výroční
zprávy, katalogy, exkluzivní publikace, brožury,
kalendáře, webové stránky nebo POS materiály.

Reálná virtualita
Budníka
Společně podle Tomáše
Studujeme po síti

10

24–25

číslo 3
červen 2008
GTS Novera

foto: KFV

Jsme 100% dceřinou společností ECONOMIA a.s.,
a svým klientům nabízíme komplexní vydavatelský
servis – klientské časopisy, magazíny a noviny
na klíč: od koncepce, redakčního a grafického
zpracování přes tisk až po distribuci a zpětnou
vazbu.

prázdniny jsou dávno pryč
a s nimi i doba dovolených,
relaxace a relativního klidu.
Počasí sice v prvních dnech
léto
nebralo podzim na vědomí,
jak
si svou nadvládu udržovalo,
dění
dlouho jen to šlo, avšak
na pav naší společnosti nabralo
třičných obrátkách okamžitě.
Celou skupinu RWE CZ patřičně
rozhýbala zejména návštěva
strávil
pana Grossmanna, který
svých
jeden den ve společnosti
k seznáčeských kolegů, přičemž
mení se s místními podmínkami
využil doslova každou minutu
časopis
svého pobytu u nás. Náš
tom
team: byl samozřejmě při
a našla se i chvíle pro pořízení
rozhovoru.
jen
Doba prázdnin však přece
více nahrávala odpočinkovým
velká
tématům, a to i proto, že
h Comčást aktivit podporovanýc
v průpaniem se odehrává právě
běhu léta. Při pročítání stránek
ím
věnovaných mimopracovn
činnostem našich zaměstnanců
tak třeba i vy získáte inspiraci,
jak uplatnit své vlastní zájmy
a záliby ku prospěchu jiných.
Letním tématem byl rovněž
sport, takže i jemu je vyhrazeno v našem časopise možná
až nezvykle hodně místa.
Sport však patří k hlavním
„benefitům“, které svým
zaměstnancům RWE
nabízí. Pozorně si proto
prohlédněte především
fotografie z letních
„sportovek“ a popřemýšlejte o tom, zda by
nestálo za to, abyste se
příště zúčastnili i vy.
Takže příjemné chvíle s teamem číslo 6 přeje všem

vzdálenostem provozů RWE
velký chlap!“, Díky krátkým
pan Grossmann
„Člověče, vy jste vážně
na jižní Moravě stihl
zvláštní
dovolil si Václav Bartuška,
ještě navštívit – poprvé
bezvyslanec pro energetickou
se jménem
pečnost, slovní hříčku
které v němJürgena Grossmanna,
Totéž si
čině znamená „velký muž“.
potká
když
zřejmě myslí většina lidí,
va RWE AG,
předsedu představenst
pět centimetkterý měří dva metry a
přijel na jeden
rů. Jürgen Grossmann
blízka podíval
den do Česka, aby se z
zaměstnanců
na práci svých kolegů a
firmy.

ssmann naopak vyjádřil
spokojenost s výsledky
české skupiny a řekl,

místo, kde je
Již proto jel nejdříve na
RWE v České
hlavní zdroj plynárenství
stanici
republice – na hraniční předávací
plyn do českého
Lanžhot. Zde vtéká ruský
trubkami vysvětplynovodu. Mezi těmito
RWE Transgas
loval jednatel společnosti
republice se budou
byl v lednu tok
ply- že aktivity v České
Net Jan Nehoda, jak zde
v plynárenství
životě – podzemní zásobník
dále rozšiřovat. A protože
území Sloven- ve svém
se nezajímal jen o funplynu obrácen směrem na
všeho, co mohla, budou
že nu. Ve Tvrdonicích
překvapen,
byl
na další již RWE dosáhla
Grossmann
ska. Pan
na prodej
zásobníku, ale i o plány
se její další aktivity orientovat
kompletně říze- gování
od veltak důležitá stanice je
společnosti RWE Gas Storage.
elektřiny. A to všem kategoriím,
za den se zde výstavbu
na dálkově. „Jen jednou
setkat se osobně s panem
až po domácnosti.
svými sloven- „Bylo příjemné
jen o pracovních koodběratelů
sejdou pracovníci RWE se
grilu, měli něu
Grossmannem. Nemluví
posilnil
šéf
se
co
množství
na Mo- Poté
skými kolegy, aby zaznamenali
ale zajímá se i o vinařství
možnost popovídat si
vedoucí provozu věcech,
jsou kteří zaměstnanci
průtoku plynu,“ upřesnil
nebo burčáo umělecká díla, která
s ním osobně u sklenice piva
ale nedochází ravě nebo
že
Stanislav Stanec. Přitom
zásobníku ve Tvrdonicích,“
je ale namístě podotknout,
probíhá ab- vidět v okolí
která nejvyš- ku. (Možná
k žádným diskuzím, vše
Bajajová,
Milena
vzpomíná
on sám pil pouze vodu.)
solutně ve vzájemné shodě.
dne doprovázela.
moravská folkdále šího šéfa RWE během
O zábavu všech se starala
Cesta po jižní Moravě vedla
hrála,
Grossmann pobyl, vyjádstani- Všude, kde pan
skupina Kunovjan, která nejen
zaměstnancům, lorní
do Břeclavi „na“ kompresní
řil nejen velký dík všem
ci. Probíhala zde právě údržba,
svou podporu mapři ale zároveň i přislíbil
což se hodilo, protože
vyjádřil své
nažerům: „Jsem tu, abych
hluku
hladině
normální
chci porozumět tomu,
by uznání vaší práci, a
120 decibelů v halách
pomáhat“.
co děláte, abych vám mohl
si asi nikdo s nikým moc
neskrýval na večerse Velké překvapení pak
nepopovídal. A tak
zaměstnanci
ní letní párty, kde se sešli
RWE CZ.
pan Grossmann dozvěděl,
ze všech společností skupiny
že se infrastruktura RWE
s mnoha za„Řekl jsem, že se chci sejít
právě připravuje na plyakci jsem skutečAť městnanci, ale takovou
novody budoucnosti.
Brně se sešlo
v
ně nečekal.“ V areálu JMP
už se jedná o projekt plykterým líčil své
na pět set zaměstnanců,
má
který
Gazela,
novodu
a odpovídojmy z celodenní návštěvy
přepravit zemní plyn ze
dotazů, které mu jménem
řadu
na
dal
propojení
severu, nebo o
Hermann.
zaměstnanců pokládal Martin
s rakouským Baumgartenemá v žádMimo jiné zdůraznil, že RWE
nem, kde bude vstupovat
prodávat své
ném případě v úmyslu
do potrubí zemní plyn
Pan Groaktivity společnosti Gazprom.
z plynovodu Nabucco.

Personální změny v rámci

RWE CZ

toho se
společností. Na základě
RWE.
ve společtaké kariéře mimo skupinu
Práv- snižuje počet jednatelů
v Německu, která patří
Jitka Adámková vystudovala
nosti RWE ZákazDozorčí rada spo- enviaM
univerzity
skupiny RWE.
nickou fakultu Masarykovy
nické služby ze tří
lečnosti Jihomo- do
na Brno
v Brně a v rámci dalšího studia
Nová ředitelka HR
na dva. Z pozice
ravská plynárenská
School získaInternational Business
jednatele zodpo(JMP) na svém miv RWE Transgas
zahájititul MBA. Profesní kariéru
vědného za divimořádném zasedáNovou ředitelkou la
2002
roce
ve Zbrojovce Brno a v
zi finančního vyní dne 17. 9. 2009
Martin Kárník
útvaru HR společ- la
do skupiny RWE. Ve spoDušaodchází
Stanislav Lepka rovnání
projednala a přijala odstoupení
nosti RWE Trans- nastoupila
Lepka.
Jihomoravská plynárenská
představenk 15. říjnu 2009 Stanislav
na Jurečky z pozice člena
gas se stala Jitka lečnosti
na různých manažerských
povedou
funkce jmeSpolečnost tak nadále
stva JMP. Zároveň to této
Adámková. Uspěla působila
Nováod roku 2005 pak na pozici
s účinností
Thomas Hejcman a Lumír
novala Martina Kárníka
ve výběrovém říze- úrovních,
vní ředitelky. Od roku
organizačprobíhalo personálně-prá
ček, který v rámci nové
k 18. září 2009.
Jitka Adámková ní, které
t
zastává tuto pozici v personální
ní struktury přebírá odpovědnos
Martin Kárník bude v Jihomoravské v uplynulých týdnech a na pozici Head 2008
Distribuční
RWE
vymái ve společnosti
funkci CCO.
za úsek fakturace a odbor
plynárenské působit ve
1. září. V tendru se unii
z po- of HR nastoupila
okru- služby.
pohledávek.
širokému
hání
Do vedení společnosti přichází
proti
prosadit
pokračovat
Severomo- dokázala
a se znalostí
Stanislav Lepka bude
zice ředitele obchodu KA
Změna ve vedení RWE ZS
hu externích kandidátů
kariéře mimo
profesní
plydalší
moci
své
bude
ve
ravské plynárenské.
skupiny RWE
pokračuje
pozici ma- prostředí
Ve skupině RWE v ČR
skupinu RWE.
Dušan Jurečka přešel na
práci Michala Urválka,
řízení jednotlivých
v ka- nule navázat na
obchodu
optimalizace
a
nažera marketingu
pokračovat v profesní
společnosti který se rozhodl
tegorii domácnosti ve

R MEDIA, spol. s r.o.
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
tel.:
+420 233 071 639
mobil:
+420 737 220 035
e-mail:
david.svabenicky@rmedia.cz

později se
ale i tančila. Nejdříve sama,
zaměstnanci.
přidali tance a zpěvuchtiví
konci párty
Až dlouho po oficiálním
i pan Groodešel přenocovat do hotelu
to už od sedmi
ssmann. Druhý den, a
další schůzčekaly
totiž
ho
ráno,
hodin
diskutoval se
ky v Praze. Na jedné z nich
o velkých
zvláštním vyslancem Bartuškou
bezpečnosvýzvách budoucí energetické
Nicolai Urbaniak
ti.
(Rozhovor s J. Grossmannem
na straně 5)

čtěte

RWE Gas Slovensko úspěštrh
ně proniká na slovenský
se zemním plynem
dceřiná společRWE Gas Slovensko,
od roku 2010
nost RWE Transgas, začne
plyn také středně
nově dodávat zemní
spotřebou nad
velkým podnikům se
3
Firma tak pokra1 GWh (100 tis. m ).
na slovenčuje v úspěšném působení
vstoupila teprve
který
na
trhu,
ském
Gas Slovensko
v loňském roce. RWE
průmyslov roce 2009 dodává velkým
3
(210 mil. m ),
vým zákazníkům 2,1 TWh
podíl v tomto
čímž získala 10% tržní
Slovenský trh
zákaznickém segmentu.
rozdíl od českése zemním plynem na
Trh je sice
ho ještě není zcela uvolněn.
zákazníky, cena
otevřen pro všechny
regulovaná.
však
je
domácnosti
pro
21. 9. 2009)
(intranet skupiny RWE
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Příznivci hokeje se v Brodě mohli
potkat s Dominikem Haškem

Hokejové brankářské
naděje se sjely
do Pelhřimova
Sedmý ročník mezinárodní brankářské
školy Goalie Academy International,
největší mezinárodní brankářské školy
na starém kontinentě, přilákal o prázdninách do Pelhřimova několik desítek
mladých hokejových brankářů ve věku
od sedmi do osmnácti let z nejrůznějších klubů.
Pod vedením brankářské legendy
Jiřího Holečka a jeho kolegů Romana
Višňáka a Lukáše Mensatora se v Pelhřimově zdokonalovali v hráčském – brankářském umění.
Pomyslnou tečku za letošním ročníkem udělal Tomáš Vokoun, který byl
pro všechny mladé naděje příjemným
překvapením. Přípravný kemp rozbalil v Havlíčkově Brodě naopak Spartak
Moskva i s brankářem Dominikem Haškem. Jako památku na Vysočinu si pětatřicetiletý olympijský vítěz z Nagana
odvezl zraněný prst.

nestačil. Některé obce organizují také
mnoho činností, ale komise rozhodla
pro nás. Znám i vesnice, které mají stejně bohatý kulturní život, ale do soutěže se nepřihlásily. Škoda, není se čeho
obávat.

Desátou Vesnicí Vysočiny je obec Vír
na Žďársku. Zlatou stuhu pro nejlepší
obec porota udělila Vírským za bohatý kulturní život v obci, investiční aktivity a celkový přirozený dojem obce.
„Vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku je dobrým vysvědčením pro
obyvatele Víru. Věřím, že to je zasloužená výhra, která pomůže k dalšímu rozvoji
obce,“ sdělil hejtman kraje Vysočina Jiří
Běhounek (ČSSD). Gratulaci hejtman Vysočiny stejně jako předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava
Němcová (ODS) adresovali všem 34 přihlášeným obcím. I když z ocenění se letos
radovalo pouze patnáct obcí, ostatním patří velký dík za veškeré rozvojové aktivy
ve prospěch obcí i regionu.
O vítězi celostátního kola se rozhodne v září. V minulosti Vysočinu úspěšně
reprezentoval například Vilémov, který
v roce 2003 celostátní soutěž vyhrál. Skvělé druhé místo v rámci celorepublikového finále v roce 2001 připadlo Častrovu
a v roce 2008 Pikárci.

Na co obec Vír použije výhru?
Sto tisíc od kraje jsme použili na oslavu
a nakoupili potřebné vybavení kulturního
domu. V jeho blízkosti plánujeme přistavovat bowlingovou dráhu. Také zvažujeme investici do výtopny na biomasu pro
školu, rádi bychom časem položili umělý
trávník na hřiště. Aktuálně zateplujeme
kulturní dům a stavíme kamennou hřbitovní zeď.
Čím byste rádi překvapili celostátní
komisi?
Speciální plán nebo strategii nemáme. Sami jsme nervózní a v očekávání.
Na druhou stranu se snažíme být skromní a nemyslíme si, že musíme za každou
cenu vyhrát. Ovšem budeme se snažit
některé věci vylepšit, aby se u nás komisi líbilo.

Náš rozhovor:

Ladislav Stalmach, starosta
Víru: Snažíme se starat o vlastní
majetek
Mají na úspěchu v soutěži podíl aktivní vírští obyvatelé?
Nezdá se to, ale když jsme sepisovali
seznam akcí, tak nám na to jeden papír

Vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku je dobrým vysvědčením pro obyvatele Víru

Co máte ve Víru nejraději?
Snažíme se v rámci možností starat
o vlastní majetek, hodně jsme udělali pro naši základní školu. Zajímavý je
vírský mlýn a povodňový domek, který
je dokladem naší solidarity se sociálně
slabšími spoluobčany.

text a foto: Ondřej Rázl

Ohlédnutí za letošním vyhlášením Vesnice roku

text a foto: Ondřej Rázl

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek předává ocenění Vesnice Vysočiny starostovi Víru
Ladislavu Stalmachovi a místostarostce Jarmile Havlové

Radní kraje Vysočina pro oblast kultury Tomáš Škaryd předává diplom za vzorné vedení
obecní knihovny starostce obce Vysoké Studnice Arnoštce Ženčákové

Náměstek hejtmana Libor Joukl graguluje k zisku oranžové stuhy za spolupráci obce a zemědělského
subjektu starostovy obce Police Karlu Janouškovi a Josef Blažek, předseda místního zemědělského družstva

Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Víru ochutnala
místní originální koláčky a spolu se zástupci vyhlašovatelů předala ocenění - Zlatou stuhu

Starostky a starostové obcí si společně prohlédli obec Vír. Tři kilometry dlouhá obec má co
nabídnout

Bílou stuhu za činnost mládeže z rukou krajské radní pro oblast školství Marie Kružíkové
a senátora Jiřího Žáka převzal starosta obce Křižánky Jan Sedláček
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