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Připravena je ochutnávka a prodej
potravin z Vysočiny. Těšit se můžete
především na produkty z medu
a na čerstvé pečivo.
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Více informací na www.kr-vysocina.cz

Úvodní slovo

Jana Fialová
radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže
a sportu (ČSSD)

Je tu závěr srpna. Konec prázdnin nejen pro „děti“, ale i pro rodiče a učitele. Možná pro někoho jde o zcela rozdílné, nebo
dokonce nesmiřitelné skupiny.
Z vlastní praxe ale mohu říci,
že opak je pravdou. Každý totiž do školy přichází s velkým
očekáváním a odhodláním, ale
možná trochu i s obavami. Každý musí v daných chvílích prokazovat své znalosti a um, ale musí
také umět naslouchat. Pokud,
byť jen jedna ze stran, poruší některou z uvedených „dovedností“, budou ve výsledku zklamány všechny strany. Už Jan Ámos
Komenský věděl, že: „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují,
kam jít, ale samy nejdou.“ Stejně tak studenti nesmí být dopředu uzavření novým věcem a nesmí přicházet v roli nesmiřitelné
opozice. Jedině tak, příměrem
citátu „Učitele národů“, se přede všemi otevře ta správná cesta
k očekávaným výsledkům.
Kraj Vysočina jako zřizovatel dělá vše pro zajištění potřebných podmínek. Každý rok
investuje do školství částku přesahující 320 milionů korun
a nadto podporuje i studijní pobyty studentů a motivační stipendia žáků. Ochotu podělit se
o své vědění a chuť otevřít svou
mysl ale musí „do školy“ investovat každý sám. Přeji proto všem
zainteresovaným, ať se to daří
a ať je před vámi úspěšný a dobrý nový školní rok.

Stavebnice
a kufříky

Horácké divadlo

Vzniká právě nyní.
Chcete se podílet?

Prvňáčci dostanou
pracovní pomůcky

Nový ředitel, dramaturgie,
šest premiér...
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Zlatá podkova slaví padesátku
Nejstarší seriálový
závod jezdeckých
soutěží ve všestrannosti
a spřežení v České
republice Zlatá podkova
slaví letos 50. výročí.
Kolbiště v Humpolci
s přilehlým areálem zabírá
plochu téměř 30 hektarů
a patří k nejoblíbenějším
sportovištím svého druhu.
Jitka Svatošová

Areál patřící krajskému Školnímu
statku každoročně koncem prázdnin zaplní tisíce milovníků koní
pod sedlem i ve spřeženích. Divácky jsou podle ředitele sdružení Soutěže podkovy Jiřího Klubala
nejatraktivnější terénní zkoušky
a parkur. „Pokud jde o obtížnost,
obecně můžeme označit za náročné vodní překážky, které některým účastníkům působí hodně problémů. Nelze jednoduše
srovnávat překážky ani v průběhu
mnoha let, mění se totiž pravidla,
podle kterých jsou stavěny tratě a překážky, i způsoby tréninku
koní,“ říká Klubal.
Neúspěšnější jezdkyní všestrannosti je Radka Dvořáková,
která Zlatou podkovu vyhrála
sedmkrát, v kategorii spřežení je

foto: Petr Palovčík

Studium je
investicí do sebe

Nový rozpočet

Začátky jezdeckého sportu jsou v Humpolci spojeny se jménem Zdeňka Kotena z Vystrkova, za závodem Zlaté podkovy stál Vojtěch Jirsa ze SZeŠ Humpolec.
Na snímku slavnostní dekorování vítězů dvojspřeží.

statisticky nejlepší Jiří Nesvačil
st., hlavní soutěž mistrů opratí
dvojspřeží vyhrál devětkrát. Oba
jezdci mají na svých kontech další
řadu sportovních úspěchů.

„Velký podíl na zachování
Zlaté podkovy a jejím udržení
na Vysočině mají zakladatelé pořadatelské Soutěže. Závody Zlaté podkovy mnoho let finančně

podporuje Kraj Vysočina. Navíc
obor agropodnikání se zaměřením na chov koní a jezdectví,
který se vyučuje na České zemědělské akademii v Humpolci,

vychovává další jezdce a chovatele koní,“ uzavírá krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád
(ČSSD).

Včera objížďka,
dnes nová silnice
Fakt, že rok 2015 byl v historii Kraje Vysočina rokem s největším počtem opravovaných komunikací, málokterý řidič
přehlédl. Za více než 1,3 miliardy korun
se letos na Vysočině opraví více než
130 kilometrů silnic II. a III. tříd a dvě
desítky mostů v majetku kraje. Další
desítky kilometrů silnic I. tříd opravuje
stát, a to nemluvím o modernizaci
dálnice. Kraj i stát mají stále snahu své
stavby koordinovat, plánovat v čase
rozumné objízdné trasy. Komplikace
ve stanovování objízdných tras letos,
více než kdy jindy, představovaly především investice obcí a měst. Opravy
kanalizací, plynových přípojek, stavby
nových chodníků i osvětlení si mnohde
vyžádaly další dopravní omezení. Řidiči
tak museli během prázdnin při průjezdu Vysočinou prokázat o trochu víc
trpělivosti. Nicméně, pokud se pracuje
na modernizaci silnice, bez objížďky to
většinou nejde. Dobrá zpráva je, že většina krajských silnic na Vysočině bude
opravena do konce prázdnin a zbytek
do konce října. V tomto případě platí –
něco za něco. Za trpělivost a pochopení
tu pro vás budou bezpečnější a opravené silnice.
Libor Joukl (ČSSD)
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast dopravy a majetku

PROGRAM:
VELKÁ SCÉNA:

MALÁ SCÉNA:

ZATRESTBAND A PETR PÍŠA

AUTOPOHÁDKY V PODÁNÍ
HORÁCKÉHO DIVADLA

Dechová hudba Vysočinka
Folklorní soubory
Hotch Potch
Ukázky sportů taekwondo, aerobic,
freestyle fotbal, synchronizované
bruslení
Ohňová show

DEN
S KRAJEM
VYSOČINA

Zumba, rokenrol, breakdance,
country a irské tance
Hudební vystoupení základních
uměleckých škol a domů dětí
a mládeže
... a mnoho dalšího

... a mnoho dalšího

SOUTĚŽ: STANICE RECYKLACE
Přinesete-li na akci vysloužilý drobný elektrospotřebič, můžete vyhrát nový.

Sobota 12. září 2015 od 13.00 do 21.00 hodin
Areál letního kina Heulos v Jihlavě
NA DVOU SCÉNÁCH VYSTOUPÍ
VÍCE NEŽ 300 ÚČINKUJÍCÍCH ZE ŠESTI ZEMÍ
Celodenní program pro všechny generace
Kulturní vystoupení a gastronomické speciality z partnerských regionů
Kraje Vysočina
(Francie, Rakousko, Ukrajina, Bělorusko, Slovensko)

Doprovodný program: Jedinečné obří skákací centrum - Barevný den s EKOKOMem
(třídění odpadů zábavnou formou), laserová střelnice armády ČR, slavný jihlavský
kreslíř PETR KOPL bude v průběhu dne podepisovat knihy a kreslit obrázky, ukázky
výcviku vojenských psů, výuka taekwonda, juda a JOJO triků, envirofun, promotým
Kraje Vysočina a animační programy s Milanem Řezníčkem.
Kompletní program na www.kr-vysocina.cz.

Pořádá Kraj Vysočina ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava.

/vysocinakraj

Děkujeme partnerům:

VSTUP ZDARMA!

Kraj Vysočina
uspěl v soutěži
E.ON Energy
Globe Award
Ekologický Oskar. Tak se
přezdívá mezinárodnímu
klání E.ON Energy Globe
Award ČR, které oceňuje
projekty a inovativní nápady týkající se životního
prostředí a úspor energií.
Kraj Vysočina si z letošního 7. ročníku odnesl bronz v kategorii
obce, a to za výstavbu nízkoenergetické budovy pro Ústav sociální
péče Lidmaň na Pelhřimovsku.
„Novostavba v Lidmani představuje inovativní technologie
a ekologicky šetrné možnosti,
jak zlepšit energetickou účinnost
budov a jejich udržitelnost a jak
efektivně využívat energii. Jako
hlavní zdroj tepla slouží tepelná
čerpadla, doplňkově pak energii
dodává fotovoltaická elektrárna.
Samozřejmostí je důkladná tepelná izolace obálky budovy. Jde
o první budovu v Kraji Vysočina,
kde jsou všechny tyto technologie
kombinovány v jednom objektu,“
sdělil Martin Hyský (ČSSD), radní
pro oblast regionálního rozvoje
a územního plánování. Do soutěže se letos přihlásilo rekordních
373 projektů. Energetická společnost E.ON úspěšné účastníky
základních kategorií slavnostně
představila na konci června v Praze. O celkovém vítězi, který vedle
sošky ekologického Oskara dostane i další odměny včetně automobilu Škoda Octavia Combi G-TEC,
hlasuje veřejnost.
Lucie Pátková

Nový krajský rozpočet
se rodí o prázdninách

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Gymnázium Třebíč

Obchodní akademie dr. Albína Bráfa,
Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Střední průmyslová škola Třebíč

Lidé z Náměště nad Oslavou,
z Pacova a z Telče budou muset
od příštího roku jezdit na finanční
úřad do větších měst. Finanční
správa chce totiž ušetřit. Rozhodla
se proto po celé republice uzavřít
na 23 územních pracovišť a mezi
nimi právě tři z Vysočiny. Záměr se
nelíbí občanům, zástupcům radnic
a nesouhlasí s ním ani hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD). „Na jedné straně se stát
snaží hledat peníze na podporu
venkova, na druhé pak neuváženými kroky jednotlivých ministerstev
omezuje dostupnost základních
služeb státní správy v menších
městech a obcích,“ komentoval
připravované změny hejtman Jiří
Běhounek. Starostové dotčených
měst tvrdí, že plánované zrušení
přispěje k vylidňování venkova.
Sepsali proto prohlášení, ve kterém žádají o projednání a výměnu
argumentů premiéra Bohuslava
Sobotku. Otevřený dopis už poslali
také ministrovi financí Andreji
Babišovi.

Vedení Kraje Vysočina
společně s ekonomy
nedbají na čas
prázdninový a chystají
rozpočet na rok 2016.
V letním období dostává
tento plán tradičně
základní obrysy.
Petr Palovčík

Následně ho čeká řada připomínkování a úprav před deﬁnitivním schválením. To je plánováno
na polovinu prosince.
„Kraj Vysočina hospodaří
s rozpočtem ve výši cca deset miliard korun. Pravidelně končíme
s pozitivním hospodářským přebytkem, který je použit na tvorbu
Fondu Vysočiny a Fondu strategických rezerv,“ popisuje dopad
hospodaření náměstek hejtmana Vladimír Novotovotný (ČSSD).
Nově se může
do
přípravy
rozpočtu za„Služba sestavení rozpočtu Kraje Vysočina je prakticky beznákladová a nebude ani do budoucna generovat žádné náklady, protože využívá softwarové prostředky, kterými Kraj Vysočina už
pojit aktivdnes disponuje,“ říká radní Vladimír Novotný (ČSSD).
ně i široká
veřejnost.
Vysočinští ekonomové v rámci
ovlivnit stano„Osobně jsem očekával největUmožňuje to
www.vas-nazor.cz
ší diskusi o vytypovaných úsepřipomínkových řízení a diskuwebová aplivení
v
priorit
sí nad rozpočtem zváží i názory
kace Váš názor.
v ooblastech zdracích silnic na opravy, ale v záKaždý návštěvník
votnictví,
školjmu veřejnosti prozatím vede
veřejnosti a posoudí je z hlediska
ík
votn
ství, doprava,
sociální
Záchranná stanice pro handicacelkových nákladů i doby fyzické
těchto stránek může
do
pované živočichy v Pavlově,“ korealizace. Vhodné návrhy budou
komentovat krajské inpéče, nebo péče o kulturní
zapracovány do rozpočtu.
dědictví.
mentuje ohlasy Vladimír Novotný.
vestiční záměry a hlasováním

Zapojit
se můžete
na adrese

Monika Brothánková

Nemocnice v kraji
bourají a staví
pavilony
Starý a nevyužívaný infekční pavilon Nemocnice Jihlava padl k zemi.
Budova sloužila do roku 2012, kdy
se infekční oddělení přestěhovalo
do Pavilonu urgentní a intenzivní
péče. Přípravy na demolici začaly
v červnu, budova kompletně zmizí
do září.
„Vzniklý prostor bude zarovnán
a zhutněn a bude sloužit jako staveništní zařízení pro firmu realizující rekonstrukci interny, která začne
na podzim,“ informoval náměstek
hejtmana Kraje Vysočina Vladimír
Novotný (ČSSD) s tím, že náklady
na demolici prázdného jihlavského
pavilonu se vyšplhaly na více než
čtyři miliony korun. Bourání čeká
také nemocnici Třebíč. Ta se na
přelomu roku rozloučí s pavilonem,
kde aktuálně sídlí RTG, ORL, urologie a lůžková část gynekologie.
Stará budova je
j
již zcela nevyhovující
3 krajské
současnemocnice
ným porekonstruují
třebám.
své pavilony.
Místo
ní vyroste v areálu
ový
nemocnice nový
čtyřpodlažní pavilon chirurgických
oborů. Stavba by měla být hotová
na přelomu roku 2016/2017.
Rekonstrukcí projde rovněž
dětské oddělení Nemocnice Nové
Město na Moravě, které už léta neodpovídá požadavkům na moderní
zdravotnický objekt.

Evropský týden mobility
Mottem letošní kampaně Evropský týden mobility, která
probíhá v termínu 16.–22. září,
je „Vyber. Změň. Zkombinuj.“
V řadě evropských měst a obcích pořadatelé připravili mnoho aktivit za účelem podpory
udržitelné městské dopravy.
V rámci posledního dne akce
účastníci oslaví Evropský den
bez aut.

Kraj investuje do oprav škol
téměř 300 milionů korun
Místo dětí dělníci. Nemálo škol a školských zařízení
na Vysočině prochází v létě
velkou opravou. „Kraj Vysočina
plánuje v roce 2015 investovat
více než 298 milionů ze svých
prostředků na opravy a rekonstrukce majetku v oblasti školství. Nejvíce akcí se realizuje
právě v období prázdnin, kdy se
využívá volných prostor,“ uvedl
náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný (ČSSD).
Jednou z nejvýznamnějších stavebních akcí letošního července
a srpna je rekonstrukce budovy
domova mládeže u Akademie
– Vyšší odborné školy, Gym-

Obce i kraj bojují
o zachování
finančních úřadů

foto: Jaroslav Loskot

Iveta Fryšová z krajského odboru
regionálního rozvoje převzala letošní ocenění pro Vysočinu.

www.ikrajvysocina.cz

názia a Střední odborné školy
uměleckoprůmyslové Světlá nad
Sázavou.
Zásadní opravy se nevyhnuly
Třebíči. Tamní gymnázium přivítá nový školní rok s opravenými okny, vyměněným ústředním
topením a elektroinstalací. Obchodní akademie dr. Albína Bráfa,
Hotelové školy a Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky
Třebíč se může pyšnit přistavěnou
tělocvičnu a také spojovací chodbou, zatímco u třebíčské střední
průmyslové školy dělníci postavili
pavilon B, zrekonstruovali pavilon
A a tělocvičnu.
Lucie Pátková
Rekonstrukce budovy
domova mládeže

22 milionů korun

Rekonstrukce oken,
ústředního topení
a elektroinstalace
Přístavba tělocvičny
a spojovací chodby

16,7
milionu
korun
28 milionů korun

Výstavba pavilonu B,
rekonstrukce pavilonu
A a tělocvičny

53 milionů korun

Také na Vysočině je připraTipy z bohatého programu:
vený program zaměřenýý
JJihlava: 17. září Cyklona nejširší veřejnost. Cíjí
jízda městem spojená
16. –22.
lem je motivovat obys ukázkou strolleringu,
září
vatele, aby přemýšleli
možností vyzkoušet si
m
o rozsahu dostupných
s
segwaye
a prohlídkou
15
20
možností dopravy a vyno
nového skejtparku
brali si ten správný způsob
ob
Ve
Velké Meziříčí: 16. září Vycestování. Přičemž správná komměníme auta za koně – jízdu na koni
binace dopravy vede k rychlejšípro děti i dospělé připravila stáj DH
Ranch
mu a příjemnějšímu cestování.

Třebíč: 22. září Závody na kolech a kolečkách – pořádá TJ Sokol v Libušině údolí
Pelhřimov: 22. září Den bez aut
– soutěže s naučnou tematikou,
výpočet ekologické stopy, zásah
hasičů u simulované dopravní nehody, za hudebního doprovodu
Jazz Bandu ZUŠ.
Petr Palovčík
Více na www.zdravykrajvysocina.cz

Projekt Badatelská centra
pro přírodní vědy v srpnu skončil
V pěti vybraných krajských gymnáziích budou v září otevřena tzv. Badatelská centra.
„Jde o aktivitu, která má zvýšit oblíbenost přírodovědných a matematických oborů,
přiblížit výuku reálnému životu a nahradit příliš teoretické a izolované pojetí výuky
větším propojením předmětů a vyžitím moderních metod a kvalitnějšího přístrojového
vybavení,“ informuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
„Společně s řediteli a ředitelkou
škol koncipujeme učebny tak,
aby k moderní laboratorní technice měli přístup i žáci a žákyně ze
základních a středních škol z přirozené spádové oblasti,“ komentuje záměr Kamil Ubr, vedoucí
krajského odboru školství. Tyto
učebny jsou v současné době vybavovány vysokorychlostními kamerami a termokamerami, spektrometry a kvalitními mikroskopy.
V badatelnách budou i sady pro
analýzu vzorků a nově pořízená projekční technika, včetně nezbytného školního a laboratorního nábytku.
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programu ve výši téměř 40
vení vstoupíme do další
milionů korun.
fáze. Chceme pomoci učitelům
Jana Hadravová

foto: archiv Nemocnice Jihlava

Foto: Archiv Kraje Vysočina
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Demolice infekčního pavilonu
Nemocnice Jihlava.

Padne i komín
Ještě do konce prázdnin zmizí
z areálu Nemocnice Jihlava třicetimetrový komín dnes už nevyužívané spalovny zdravotnického odpadu. „Jeho demontáž si vyžádal
především špatný technický stav,“
uvedl náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast majetku Libor
Joukl (ČSSD). Termínově bude
odstranění komína spalovny navazovat na dokončovanou demolici
infekčního pavilonu. Lucie Pátková
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červenec/srpen 2015

Organizace školního roku 2015/2016

Firmy pomáhají
vychovávat
zručné žáky

Díky finanční pomoci firem
z Vysočiny, krajské i státní dotaci
bude za více než 3,6 milionu korun nakoupeno vybavení pro 104
školských subjektů. Základní školy získají stavebnice na podporu
pracovních schopností a dovedností, drobné vybavení dílen nebo
tříd mateřských škol pomůckami
pro technické vzdělávání. To vše
bude doplněno dalším vzděláváním pedagogických
pracovníků a aktivi-tami směřujícími
k motivaci žákyň
Předloženo
a žáků k technic12
7 projektů
kému vzděláváza 4,5 mil. Kč.
ní. Firmy garantují na podporu
programu částku
ovyšší než 418 tisíc korun, Kraj Vysočina přispěje
částkou do dvou milionů korun.
Podmínkou pro získání ministerské dotace byla právě společná
finanční participace kraje a podnikatelského sektoru.
Kraj Vysočina touto cestou
děkuje partnerům projektu: První brněnská strojírna Velká Bíteš,
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod,
Pretol, Wikov, PSJ a Frankische CZ.

Karel Pačiska

Začátek školního roku ................................................................úterý 1. září 2015
Konec prvního pololetí.....................................................čtvrtek 28. ledna 2016
Začátek druhého pololetí .................................................pondělí 1. února 2016
Konec druhého pololetí..................................................čtvrtek 30. června 2016
Podzimní prázdniny ......................... čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015
Vánoční prázdniny ........................................................středa 23. prosince 2015
V
až neděle 3. ledna 2016
Jednodenní
pololetní prázdniny .................................. pátek 29. ledna 2016
J
Jarní
Ja prázdniny pro Kraj Vysočina ..................... pondělí 8. února až neděle
14. února 2016
Velikonoční prázdniny ..........čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016
Hlavní prázdniny..................... pátek 1. července až středa 31. srpna 2016
Vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

jh

Mladá univerzita: Týden plný dobrodružství

Před Merkurem
budou děti
ve škole pracovat
se stavebnicí Roto

Foto: Jaroslav Loskot

Od září se stane společníkem
žáků prvních tříd na Vysočině
ojedinělá stavebnice Roto. Nová
pomůcka má hravou formou přispět k rozvoji zručnosti a tvořivosti dětí a být jakousi předchůdkyní stavebnice Merkur, kterou
nyní používají žáci čtvrtých až
osmých ročníků a která se velice
osvědčila. Stavebnici Roto lze
opakovaně sestavovat a rozebírat. Její součástí jsou žákovské
pracovní listy a pro učitele metodické návody a doporučení, jak
funkční novinku využívat nejen
v hodinách pracovních činností.
„Stavebnice bude rozvíjet jemnou motoriku, prostorovou představivost a logické uvažování.
Nejde jen o skládání, šroubování,
ale jednotlivé dílky jsou popisovatelné a lze je využít i při výuce
psaní a kreslení,“ popsala radní
Kraje Vysočina pro oblast školství,
mládeže a sportu Jana Fialová
(ČSSD).
Stavebnici obdrží 1. září všichni
prvňáčci. Za jejím vznikem stojí
Kraj Vysočina, firma Bosch a nápady metodického týmu. Náklady
na výrobu včetně grafických prací na metodických a pracovních
listech dosáhly téměř dvou milionů korun. Projekt financoval Kraj
Vysočina.

Spolupracující Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina připravil pro účastníky
Mladé univerzity rychlé „školení“ v hašení. Děti oblékly speciální obleky, dýchací přístroje a absolvovaly následně soutěž transportování figuríny.

Celkem 117 studentů se letos zúčastnilo Mladé univerzity. Sedmý ročník přeshraničního projektu partnerských regionů Dolního
Rakouska a Kraje Vysočina jim
nabídl pět dní zajímavých přednášek, workshopů i tradičního slavnostního zakončení v podobě zahradní slavnosti.
Tématem letošního ročníku byl
Člověk jako dobrodružství. Model

táboráku a diskotéky. I v letošním
roce navštívili účastníci Kraj Vysočina. Uprostřed týdne zavítali
do Jihlavy, kde pro ně byly připraveny tři zajímavé přednášky. Od nejúspěšnějšího českého horolezce
Radka Jaroše se například dozvěděli o zdolání čtrnácti nejvyšších
vrcholů světa. V rámci workshopů
pak studenty nejvíce zaujala návštěva hasičské záchranné stanice,

každého dne byl obdobný – dopoledne absolvovali účastníci tři přednášky na zajímavá témata z různých vědeckých směrů, odpoledne
se prázdninoví studenti rozdělili do několika skupin a vyzkoušeli
si praktické workshopy. Na chvíli
se tak ocitli například v roli tanečníků, vynálezců nebo třeba vědců. Stranou nezůstaly ani hry a zábava a večerní program v podobě

Zelený kufřík plný praktických
věcí od Kraje Vysočina. Ten si při
své první cestě ze školy ponesou
všichni prvňáčci z regionu. Takzvané bezpečné kufříky jsou součástí projektu Bezpečně do školy
i do přírody, který krajská samospráva realizuje čtvrtým rokem.
„Projekt má děti motivovat k bezpečnějšímu chování nejen při cestě do školy, ale i při mimoškolních
aktivitách. Každý rok se obsah
kufříků mírně mění, letos se mohou děti těšit na originální pexeso s dopravní tematikou, sportovní omalovánky, rozvrh hodin,
cyklolékárničku nebo reﬂexní
vestu,“ vyjmenoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD).
Ve vybraných školách budou
kufříky předávat členové Rady
Kraje Vysočina, v ostatních školách je prvňáčci dostanou od třídních učitelek a učitelů. Kufříky
jsou připraveny pro všechny žáky

kde si mohli vyzkoušet například
transport zraněného, požární útok
nebo šplhali na hasičský žebřík.
Stejně jako na opravdové univerzitě čekala absolventy Mladé
univerzity závěrečná promoce.
Slavnostního zakončení týdenní
akce se zúčastnil i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD).
Monika Brothánková

prvních tříd na Vysočině, včetně těch
t
v malotřídkách a speciál
ciálních a praktických školách.
„Vzrůstající počet dětských
„V
Čtvrtým
úrazů, ať už v silničním proú
rokem prvňáčci
vozu nebo při běžných dětna Vysočině
ských aktivitách, je patrný
dostávají bezpečný
hlavně v době letních prázdnin, ale také při návratu dětí
n
kufřík.
do školních lavic. Nejvíce jsou
ohroženi
žáci prvních tříd, kteří
ohro
se za
začínají pohybovat bez doprovodu rodičů. Vše, co tato nebezpečí omezí a děti ochrání před
zbytečnými úrazy, si zaslouží
podporu,“ doplnila Jana Fialová (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže
a sportu.
Lucie Pátková
foto: archiv Kraje Vysočina

foto: archiv Kraje Vysočina

Žáci prvních až třetích tříd budou
pracovat s novou stavebnicí.

Letošního ročníku Mladé univerzity pořádané Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem
se účastnilo 130 dětí ve věku 11 až 14 let. V rámci programu se měly možnost seznámit také s profesí herce improvizátora. Foto je z návštěvy Horáckého divadla Jihlava.

Prvňáčci znovu dostanou bezpečný kufřík

Lucie Pátková

Slovo zastupitele

Hlavní partner:

Partner:

Bezpečný kufřík pro všechny žáky prvních tříd na Vysočině.

starosta Bystřice
nad Pernštejnem
a zastupitel za ČSSD

Prázdniny pomalu
končí – škola začíná
Letošní horké léto ukázalo, že
rozpačité počasí v minulých létech nebude pravidlem a že my
starší se ještě ohřejeme i v našich nadmořských výškách.
S příchodem školního roku se
máme na co těšit? Určitě – každé ráno nám přináší dobrodružství všedních dní. Ve školství však nic dramatického.
Kromě žáků, studentů a učitelů, kteří začínají školní dny nového ročníku, pracujeme stále
a bez přerušení. Dovolené jsou
vesměs za námi a další vidinu
volna máme až na Vánoce.
Co mě však v letních měsících
zaujalo nejvíce? Aktivity při
opravách komunikací. Silnice
bez ohledu na vlastnictví procházejí rekonstrukcemi a nám
účastníkům silničního provozu komplikují život. Kromě dálnice D1 jsou tyto aktivity nejvíce vidět na silnicích krajských,
protože je jich nejvíce kilometrů. Musím říci, že tuto komplikaci rád vydržím, neboť je
to předzvěst lepších časů. Vynaložené peníze ušetří kapsu
motoristům za opravy vozidel
a hlavně zvýší bezpečnost všech
účastníků silničního provozu.
A to je moc dobře. Při zvyšujícím se množství vozidel je riziko nehod stále větší. Konečně
se snad také rozběhne vážení
kamionů na silnici č. 602 u Velkého Meziříčí. Přetížená auta
jsou největším škůdcem nově
opravených komunikací. Čím
dál víc jich vidíme právě v našich městech a obcích. Řidiči
sjíždějí z dálnice kvůli poplatkům a opravám a zatěžují dopravu ve vnitřních koridorech.
Silnice se poškozují a kruh se
uzavírá. Můžeme začít znovu.
Tento jev můžeme nazvat – Nekončící koloběh života.
Pěkný konec prázdnin.

Den otevřených
dveří Nemocnice
Třebíč 2015
Řadu preventivních a informačních vyšetření, ale také zábavu
a poučení, jak pečovat o vlastní
zdraví, nabídne návštěvníkům
Den otevřených dveří Nemocnice
Třebíč 2015. Součástí programu
bude představení zcela nových odborných ambulancí i oblastí, které
standardně nemocnice nenabízí.
„Věřím, že například sonografické vyšetření tepen mozku, měření
nitroočního tlaku a poradna léčby závislosti na tabáku budou pro
návštěvníky velmi zajímavé,“ rozebírá program ředitelka Nemocnice
Třebíč Eva Tomášová.
Nemocnice chce již tradiční akcí
upozornit na nutnost pravidelné
péče o vlastní zdraví a na velký
význam preventivních vyšetření.
Příchozí mohou proto absolvovat i kontrolu kožních znamének
a důsledků přisátí klíštěte nebo
navštívit poradnu zaměřenou
na boj s bolestí zad. Doprovodný program zavede návštěvníky
na operační sály nebo do virtuální
elektrárny, seznámí je s plánovanou výstavbou nového pavilonu
chirurgických oborů a naučí je
žonglovat.
Akce se uskuteční v sobotu 19.
září 2015 od 10.00 do 16.00 hodin.
Petr Palovčík
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Nová sezona Horáckého divadla
přinese šest nových představení

Dukát sv. Václava
ve sbírce Kraje
Vysočina
Zlatý dukát sv. Václava od akademického sochaře Josefa Šejnosta
se stal součástí sbírek Muzea Vysočiny v Pelhřimově. V prvoražbě
dosud nevydaného originálu bylo
vyrobeno pouze 400 kusů.
„Ve sbírce Muzea Vysočiny Pelhřimov je řada
Průměr
medailí, plaket,
mince:
plastik, modelů
19,75 mm
a kreseb z pozůstalosti Josefa
Šejnosta, který je
rodákem z Těšenova pod Křemešníkem. Dílo uznávaného medailéra je
vysoce ceněno, především kvůli mimořádné plasticitě,“ uvedla Marie
Kružíková (ČSSD), radní pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Návrh dukátu sv. Václava vznikl v ateliéru Josefa Šejnosta
(30. 5. 1878 – 9. 2. 1941) už v roce
1923. Pro moderní pojetí a také
kvůli nedostatku vlastních prostředků nebyl až na dvacet zkušebních
kusů prozatím realizován.

Horácké divadlo Jihlava spolu s novým ředitelem
Ondrejem Remiášem vstupuje do 76. divadelní sezony.
Dramaturgie divadla letos představí na velké scéně šest
premiér v režii pěti režisérů.
První premiérou, se kterou se
herci jediného profesionálního
divadla na Vysočině představí,
budou 12. září Zvonokosy. Koncem října bude následovat Romeo
a Julie a v prosinci komedie Bláznivé nůžky, kterou herci odehrají i na Silvestra. Po novém roce
se mohou diváci těšit na laskavou
komedii Hotel mezi dvěma světy,
v březnu na klasické antické drama Médea a sezonu v květnu uzavře hra o náboženském fanatismu
Země je kulatá.

Monika Brothánková

„Novou sezonu jsme pojmenovali Teď a tady. Uvědomujeme si,
že jeden svět končí a druhý, jehož
pravidla ještě přesně neznáme,
začíná. Minulost je pryč a budoucnost vytváříme právě teď. Své životy musíme žít teď a tady a síle
přítomného okamžiku se chceme
v nadcházející sezoně věnovat,“
vysvětluje umělecká šéfka Kateřina Dušková.

Premiéru hry Ondina uvedlo Horácké divadlo Jihlava letos v březnu.
V hlavní roli se představila Vladimíra Čapková, Bertildu ztvárnila Marta
Dřímal Ondráčková.

„V rámci připravovaných změn
chceme rozšířit aktivity na malé
scéně, pokračovat bude Čtení

Petr Palovčík

poslankyně Parlamentu ČR, zastupitelka Kraje Vysočina

Obec Pohled na Havlíčkobrodsku
oslavila na začátku léta 750 let
výročí od položení základního kamene ke kostelu svatého Ondřeje.
V den hlavních oslav se sešli a sjeli
rodáci ze širokého okolí.
Přestože obloha byla stále zatažená, občas i déšť, oslavy probíhaly
nerušeně dle scénáře. Vše začalo
mší v kostele sv. Ondřeje za přítomnosti opata Jáchyma Jaroslava
Šimka ze Želivského kláštera a vikáře Hroznaty Adamce z farnosti
v Havlíčkově Brodě.

Inscenace Merlin aneb Pustá zem měla premiéru letos v lednu. Perzivala si zahrál Zdeněk Stejskal.

Zámek v Kamenici nad Lipou
na Pelhřimovsku hostil v červenci desátý ročník Hračkobraní. Přehlídka zaměřená na hračky z přírodních materiálů má
za cíl propagovat české autorské
hračky, obnovovat důvěru k nim
a hlavně představit alternativu dnešních plastových předmětů na hraní. Hračky vystavovalo,
stejně jako loni čtrnáct výrobců
a nechyběly ani práce studentů.
Slavnostního zahájení festivalu,
nad kterým převzal záštitu hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), se zúčastnila
i krajská radní pro oblast kultury,

Jana Fischerová (třetí zleva) a opat
Jáchym Jaroslav Šimek (uprostřed)
při svěcení obecních symbolů.

Na letošním Hračkobraní nechyběly umělecké dílny ani zábavné atrakce,
jako například kolotoč plný zvířátek pro dětské návštěvníky.

památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková (ČSSD).
„Začátek prázdnin mám už tradičně spojený s touto příjemnou
akcí. Letos jsem na Hračkobraní vyrazila se svými vnoučaty, se
kterými jsem ve světě hraček strávila téměř celý den,“ prozradila
krajská radní. Popularita festivalu během let stoupá. Loni padl návštěvnický rekord 7700 lidí. Letos na jednu z nejvýznamnějších
kulturních akcí na Vysočině, kterou ﬁnančně podporuje Kraj Vysočina, dorazilo přibližně 6700
návštěvníků.

Kraj Vysočina se dlouhodobě
věnuje projektovým aktivitám,
které řeší strategii rozvoje řízení
organizací zřizovaných k realizaci
veřejných služeb. K tomu uskutečňuje i projekt „Zvýšení kvality
finančního řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Krajem
Vysočina“, a to z výzvy C4, určené
pro kraje a vyhlášené v prioritní
ose 4 „Veřejná správa a veřejné
služby“ pro oblast podpory 4.1
„Posilování institucionální kapacity
a efektivnosti veřejné správy“
v Operačním programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
Se sérií konkrétních aktivit tohoto projektu v oblasti zkvalitnění
procesů pro finanční řízení se započalo v dubnu 2014. Byly realizovány
tyto bloky:
 nastavení jednotné metodiky
a postupů pro účtování podle
jednotné závazné účetní osnovy,
 nastavení procesu pravidelného
automatizovaného průběžného
měsíčního sběru dat z účetnictví
příspěvkových organizací,
 nastavení metodiky finančního
plánování, a to jak krátkodobého, tak střednědobého, které
bylo spojeno s vytvořením aplikace Finanční plány na Portálu PO,
 nastavení metodiky pro sledování
finančního zdraví příspěvkových
organizací.
Cílem projektu bylo vytvoření
postupů a nástrojů tak, aniž by
došlo ke zvýšení administrativní
zátěže zaměstnanců příspěvkových organizací a kraje. Naopak,
výsledkem je racionalizace současných procesů získávání informačního portfolia vzhledem k důsledné minimalizaci ruční práce,
která současně sníží chybovost
související s ručním přepisem dat
z různých zdrojů při vyplňování
excelových tabulek pro zřizovatele.
Veřejnost si výstupy o hospodaření organizací může prohlédnut
na webových stránkách kraje http://
www.kr-vysocina.cz/rozpocet.asp.
Pod zdánlivě jednoduchým reportem lze získat informaci o tom,
jak k danému datu vybraná organizace hospodaří, s jakým majetkem
hospodaří, a to i ve vazbě na roční
plán. To vše průběžně s měsíčním
zpožděním – vždy po účetní závěrce.

Monika Brothánková

Slavnosti jeřabin 2015 budou v pohybu
Řeč těla. Takový podnázev mají
letošní Slavnosti jeřabin, které
se konají od 27. srpna do 20. září
ve Žďáru nad Sázavou. „Snažili jsme se, aby všechny akce
festivalu měly něco společného s pohybem; všemi způsoby

jsme se zaměřili na tělo, pohyb
těla, mluvu, chůzi, pohyb rukou a tak dále,“ vysvětlila mluvčí Žďáru nad Sázavou Nikola
Adlerová. Festival hudební, výtvarné a dramatické tvorby pohltí město pod Zelenou horou už

po jednadvacáté. Slavnostní zahájení doprovázené Žďárským
swingovým orchestrem se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 16
hodin před Starou radnicí. Součástí více než třítýdenního programu je například křest knihy

Ozvěny Vysočiny, devátý ročník
závodu Dračích lodí, Klášterní
noc nebo divadelní představení
Proč si nezatančíte? Slavnosti jeřabin pořádá Město Žďár nad Sázavou spolu s tamními kulturními
organizacemi.
Lucie Pátková

Letecké cvičení
AMPLE STRIKE
Nad Vysočinou se ve dnech
31. srpna až 22. září 2015
uskuteční společné letecké
cvičení příslušníků Armády ČR
a armád sedmnácti členských
států NATO.
Bližší informace o cvičení
včetně techniky a vzdušných
prostorů jsou průběžně zveřejňovány na www.lznamest.army.
cz. Na některých místech regionu může být důsledkem cvičení přechodné zvýšení hlukové
zátěže, za kterou se organizátoři
cvičení předem obyvatelstvu
omlouvají.
Redakce

foto: Eva Vorálková

Následoval průvod obcí za doprovodu kapely, zástupců všech
osmi místních spolků, starostek
a starostů z okolí, připojili se lidé
z obce i okolí. Následovalo položení květin u památníku padlým
z první světové války. Poté za účasti široké veřejnosti vysvětil opat
Šimek nové obecní symboly pod
taktovkou starosty Milana Klementa. Při své zdravici jsem pochválila
místní občany, neboť podle rady
heraldika vybrali z celkem dvanácti
návrhů velmi krásné symboly své
obce.
Na závěr aktu přišli mladí lidé,
zástupci místního Červeného kříže,
poděkovat starostovi a zastupitelům za vše, co pro obec udělali. Slavnostní ceremonii zakončily
zvony z kostela sv. Ondřeje, které
v prosinci roku 2005 vysvětil tehdejší biskup královehradecký Dominik Duka.
Přeji všem občanům Pohledu,
aby se jim v jejich obci dobře žilo
a byli na ni hrdí. Tato víska s necelými 800 obyvateli patří mezi
velmi půvabné obce Kraje Vysočina.

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA
zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
sobota 5. září 2015
9:00 -13:00 Prohlídky divadla
(každou celou hodinu)
19:00 Večer improvizací Teď
a tady
(Malá scéna a Divadelní dvorek)
více informací na www.hdj.cz

Ohlédnutí za kamenickým Hračkobraním
foto: archiv Správy kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou

Jana
Fischerová (ODS)

foto: archiv Horáckého divadla Jihlava

Oslavy 750 let
obce Pohled očima
poslankyně Jany
Fischerové

pohádek na schodech a herci vyjdou i do ulic, aby hráli pod širým
nebem,“ přibližuje ředitel Ondrej
Remiáš. V polovině října se uskuteční slavnostní večer 75. výročí
existence Horáckého divadla v Jihlavě. „Součástí oslav bude i výstava v Muzeu Vysočiny Jihlava, která
mimo jiné představí nejvýznamnější osobnosti jihlavského divadla za celých 75 let,“ doplňuje plány příspěvkové organizace Kraje
Vysočina krajská radní pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková
(ČSSD).

Kraj Vysočina
rozšiřuje
informovanost
o hospodaření
příspěvkových
organizacích

Zájemci o umění mohou i letos navštívit výstavní sál žďárské Staré radnice.

Minulý ročník Slavností jeřabin představil i sochařská díla.

KULTURA 5

červenec/srpen 2015

U České Bělé se nacházel maják,
který pomáhal letadlům s orientací
Na konci dvacátých let uplynulého století rozhodla československá vláda o vybudování sedmnácti
leteckých majáků, které měly pilotům, odkázaným tehdy jen na
orientační smysl, pomoci s udržením směru v koridoru Praha –
Bratislava.Pracovníci tehdejšího
ministerstva veřejných prací pro
jeden z majáků vybrali v roce 1930
Šibeniční vrch u České Bělé. Ještě téhož roku byla orientační věž
vystavěna.
O tři léta později pak Československé aerolinie českobělský
orientační bod rozšířily o signalizační světlo, díky němuž mohli piloti na orientační systém spoléhat
i během nočních letů.

Maják využíval ve své době velice moderní technologii. Byl totiž nastaven tak, aby svítil pouze
v době, kdy se v jeho okolí pohybovala dopravní letadla.
Ve druhé polovině třicátých let
však začaly nově vyrobené stroje využívat vlastní navigační systémy. Důmyslný systém leteckých majáků tak postupně ztratil
význam.
Orientační věž u České Bělé
sloužila zřejmě až do přelomu let
1938 a 1939, kdy z ní pracovníci aerolinií demontovali nejprve
signalizační světlo a záhy odvezli
také veškerá technická zařízení.
Do dnešních dní se z českobělského majáku dochovala pouze

foto: Jiří Svatoš

Nedaleko České Bělé na Havlíčkobrodsku se nachází
zapomenutá železná věž, která před necelými
osmdesáti lety pomáhala pilotům, aby bezpečně
doletěli z Prahy do Bratislavy.

Kromě letecké věže se na Šibeničním vrchu nachází také nedávno zrekonstruovaná kaple Čtrnácti svatých pomocníků.

železná konstrukce. Ta byla v roce
2013 nově natřena a zrekonstruována.
Nejlepší
přístup

k signalizační věži je po žluté turistické značce, která spojuje Českou
Jiří Svatoš
Bělou s Krátkou Vsí.

Letošní prázdniny přinesly
esly řadu
tropických dní. Abychom
m se
příjemně ochladili, připrapravíme si nanuky z ledovéé
kávy, které mohou
osvěžit a zároveň
doplnit kofein.
Na šest nanuků
budeme potřebovat 100 ml smetany,
250 ml kávy a moučkový cukr.
Smetanu rozdělíme
na dno zmrzlinových tvovořítek, pokud nemáme,
využijeme malé kelímky,
ky,
a dáme zmrazit. Připravíme
kávu, necháme ji vychladnout,
podle chuti osladíme a nalejeme na zmrzlou smetanu. Nakonec uzavřeme tvořítka, případně kelímky a necháme zmrazit.
A tip na závěr: Kávu můžeme

dochutit mlékem, ale také vanilkou, kakaem nebo několika
kapkami oblíbeného likéru, ale
s alkoholem opatrně, aby nám
tekutina v chladu zamrzla. Dobrou chuť! Monika Brothánková

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni a máte ve svém receptáři zajímavý recept na regionální pokrm z Vysočiny, o který byste se chtěli podělit s ostatními, zašlete nám ho na adresu redakce. Autora zveřejněného
receptu oceníme.

foto: Zuzana Javůrková

foto: Jaroslav Loskot

foto na www.iKrajvysocina.cz

Osmý ročník středověkých her ovládl počátkem července hrad Roštejn u Telče. Kejklíře, hudebníky, rytíře i šermíře, ale také středověký trh obdivovali malí i velcí. Zúčastnit se mohli i tvořivých dílen.

foto na www.iKrajvysocina.cz

Letní hudební festival se na začátku prázdnin uskutečnil za výrazné podpory Kraje Vysočina podruhé v Jihlavě, fanoušci
si v pestrém programu nejen hudebních vystoupení přišli na své.

Křížovka o ceny

Pražský madrigalista, budějovický
rodák Miroslav Venhoda
Kdysi dávno o Štědrém večeru
přepnul jsem televizor v touze
vidět něco skutečně
vánočního na druhý
rakouský program.
Jaké bylo mé překvapení, když jsem
uslyšel tóny mně
dobře známých koled
českých a posléze
i jiných evropských
národů. A z obrazovky se na diváky
usmíval Miroslav
Venhoda, dirigent
Pražských madrigalistů, kteří
program nastudovali. V Rakousku mohli, u nás tehdy podobné
pořady ateistická televize vysílat
nesměla.
Miroslav Venhoda se narodil před sto lety 14. srpna 1915
v Moravských Budějovicích. První
hudební vzdělání získal ve škole
u Anny Blatné, maminky hudebního skladatele Pavla Blatného.
Už jako gymnasista se stal varhaníkem.
Venhoda byl příznivcem myšlenek staroříšského Josefa Floriana,
jehož často navštěvoval. Po muzikologických studiích na Karlově
univerzitě v Praze a v Římě založil ve 24 letech při břevnovském
klášteře proslulou Scholu cantorum. Zde se studenti pod jeho vedením věnovali širokému spektru

Ledová káva přímo z mrazáku

Druhý ročník Vysočina Festu s hvězdami

Středověké hry ovládly Roštejn

Osobnost regionu

Recept

staré hudby.
Po únorovém puči v roce 1948
se ale stal Venhoda
režimu nepohodlným
a dva roky pracoval
jako řidič a závozník.
Posléze se jako vynikající odborník dostal
opět na výsluní. Stalo
se tak poté, co založil
Pražské madrigalisty,
profesionální soubor
České filharmonie.
Jeho zásluhou byly
objeveny četné renesanční a barokní skladby, zavedeny oblíbené koncerty na schodech
Národního muzea, s jeho jménem
jsou spjata sympozia pro starou
hudbu, konaná v čase prázdnin.
Miroslav Venhoda se stal
ve světě staré hudby skutečným
pojmem. Nikdo neovládal Gregoriánský chorál tak jako on.
S madrigalisty absolvoval více
než tisíc koncertů doma i za hranicemi, ale nejvíc šťasten, jak sám
říkal, se cítil v Moravských Budějovicích a v Praze. Tam se jeho
pozemská pouť 10. května 1987
uzavřela, tam na břevnovském
hřbitově, nedaleko od místa, kde
vznikla Schola cantorum, se nalézá i jeho hrob. V Moravských
Budějovicích byla na jeho rodném
domě osazena pamětní deska.
Pavel Kryštof Novák

Madrigal, slovo nejasného původu, označuje několik uměleckých forem pozdního středověku a raného novověku, vycházejících především z italské kultury. Jsou to jednak
madrigal čtrnáctého století (trecenta), jednoduchá, většinou dvouhlasá písňová forma, dále lyrická literární forma zhruba ze stejné doby (mistrem literárního madrigalu byl
Francesco Petrarca). Třetí, renesanční a raně barokní madrigal, tvoří čtyř– až šestihlasá vokální nebo později vokálně instrumentální forma komorní světské hudby vzniklá
kolem roku 1530 a ... viz tajenka, jenž své vrcholné madrigalové dílo Madrigaly válečné a milostné uveřejnil roku 1638.
Autorství:
Martin
Němeček

Hořké žaludeční léky

2. díl tajenky

Staročeské
zájm.

Švédské sídlo Rostlina pcháč

Pomoc: ANUS,
Plod kdoulov- Značka výbě- Římskými čísliEBLA, TAR,
níku
rové mouky
cemi 1045
TUN.

Ode dne vydání (latinsky)

Komorní
orchestr města
Blanska (zkr.)

Znaménko
odečítání

1. díl tajenky
Sourozenec

Anglicky
„skála“

Druhá solmizační slabika

Obtékání

Myslivci

Turek

Italské přístavní město
Ševelení
Hovorový
souhlas
Soubojová
zbraň

Čes. malíř
(Mikoláš)
Žádná osoba

Tropické
šílenství

Díl, fragment

Vodorovný
dělený kruh
Světová
strana
Zvířecí výkaly
Kotrmelec

Část úst

Konečník
(lékařs.)

Za co?
Bezcenná
podřadná věc
(hovor.)

Aneb
Domácky
„Tomáš“

Značka hliníku

Kříženec koně
a zebry

Angličan

4. díl taj.
Starověké
syrské město
Ozn. dálk.
kamionu
Arab. drnkací
nástroj

Eliška
(domácky)
Had z Knihy
džunglí

Němec. určité
zájm.
Zn. čisticího
přípravku

Přírodní
kaučuk
Římská čtyřka

Kód Jamajky
Inic. zpěváka
Mládka

3. díl tajenky

Vlhkomilná
trávovitá
rostlina

Patřící Kájovi

Jemné víno
kořeněné chuti

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 nebo e-mailem na adresu katerina.sachova@rmedia.
cz 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. Tajenka minulé křížovky: Moravská větev rodu – páni z Kravař Výherci: Alena Malá z Předína, Jiří Lebeda z Vilémova a Lucie Součková z Chotěboře. Výhercům blahopřejeme!

6 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Stejně jako v předchozích letech
i letos podpoří Kraj Vysočina
rodinné a seniorské aktivity měst
a obcí regionu. Podpora bude
vycházet z dotační výzvy grantového programu Podporujeme
prorodinnou a seniorskou politiku
obcí. Vyhlášena bude v září.
„Cílem je zelená rodinným aktivitám měst a obcí uskutečněných
v souladu s Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina. K tomu podpoříme seniorské projekty, jež se rovněž
těší zájmu,“ přibližuje krajský radní pro oblast regionálního rozvoje
a územního plánování Martin Hyský
(ČSSD).
Novinkou oproti minulým ročníkům je navýšení podpory. Na aktivity je vyčleněna částka 1,5 milionu
korun, tedy o půl milionu více. Prostřednictvím své podpory chce kraj
motivovat města a obce k většímu
zapojení v otázkách mezigeneračního soužití, zapojování seniorů
do aktivního života, slaďování rodinného a pracovního života, oživení rodinných vztahů, dodržování
zdravého životního stylu či podpořit
koncepční činnost. V minulém roce
byly podpořeny obce, co se velikosti
týče, od Vysokých Studnic po Třebíč,
a co se polohy týče, od Rovečného
po Pacov. Šanci uspět má tak každý.
mh

Informace pro rodiny
Jedním z rysů rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina je
úzká vazba s rodinami a jejich
příslušníky. Vedle pravidelných setkání, ať už v podobě
Letního dovádění, karnevalové
tour, Dnů rodiny, oslav Svátku
seniorů a dalších akcí, jde
o čilou komunikaci. Děje se
tak prostřednictvím e-mailové korespondence, kdy jsou
veřejnosti rozesílány pozvánky
na akce konané pod hlavičkou
Rodinných a Senior pasů Kraje
Vysočina, přehledy o službách
určeným rodinám v regionu
či aktuality nejen z oblasti
rodinné a seniorské politiky.
„Připravujeme přehled novinek
z oblasti školství na Vysočině.
Lidé tak budou vědět, co se
v této oblasti děje, případně
na koho a v jaké věci se mají
obrátit,“ informuje krajská
radní pro oblast školství Jana
Fialová (ČSSD).
Komunikace probíhá také
prostřednictvím sociálních sítí.
Jak Rodinné pasy, tak Senior
pasy Kraje Vysočina se mohou
pochlubit svým profilem, jenž se
těší zájmu fanoušků. Na oplátku jsou jim k dispozici aktuální
informace, tipy, kam na Vysočině vyrazit za zábavou, poznáním, na výlet či fotogalerie
z proběhlých akcí. Podstatná je
také zpětná vazba. Veřejnost má
možnost vyjádřit se a ohodnotit
hm
jednotlivé aktivity.

Sociální služby na Vysočině
pokrývají všechny potřebné
věkové a sociální skupiny
Cílovou skupinou sociální politiky
Kraje Vysočina nejsou jen zdravotně
postižení, děti, lidé bez přístřeší
či příslušníci menšin. Cíleně se
věnuje i podpoře rodiny a stále
početnější skupině – seniorům.
Součástí širokého spektra služeb
je i poradenství a právní pomoc.
Každoročně kraj investuje do této
oblasti přes 82 milionů korun.
Radním Kraje Vysočina pro sociální
oblast je Petr Krčál (ČSSD).
Proč se kraj v takové míře v duchu
hesla „Kraj Vysočina jedna velká
rodina“ věnuje podpoře rodiny?
Rodina je nejdůležitějším článkem ve výchově a pro další směřování mladého člověka. Význam rodiny je nezastupitelný v životě
každého z nás. Pro mě je rodina také symbolem vnitřní síly, jež dokáže pomoci zejména
tehdy, kdy musíte čelit těžké životní zkoušce. Vím, o čem mluvím. Ne náhodou politici
v Kraji Vysočina věnují rodinné politice patřičnou pozornost, neboť rodiny jsou skutečným základem našeho státu. Zároveň platí,
že spokojená rodina je největším bohatstvím
našeho regionu, o které je třeba pečovat všemi dostupnými prostředky.
Jaké jsou nejvýraznější důkazy
vašich předchozích slov?
Jsou podloženy zkušenostmi, které vycházejí
nejen z mé vlastní rodiny, jíž se snažím být oporou a být nablízku nejen v potřebných chvílích,
ale i rodin mých přátel a známých. Podtrhnout
je nutné i zkušenosti ze zahraničí, zejména pak
z Rakouska, Švýcarska a Velké Británie. Jsou

Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast
sociálních věcí.

vždy spojeny s tím, že rodina je hlavním motivátorem v oblasti výchovy a dalšího směřování
jejích jednotlivých členů. Jde o fenomén, kterému je třeba se věnovat a výrazně podporovat. Osobně se domnívám, že českým rodinám
schází více inspirace a také hlubší mezigenerační spolupráce. V tomto směru nelze opomíjet zkušenosti, které jsou předávány z generace na generaci a mají svůj význam. Toho si je
vědom i Kraj Vysočina, který je podle svých
slov opravdu jedna velká rodina. Snažíme se,
aby rodinná politika byla podporována řadou
na sobě nezávislých alternativ, aby to nebyly pouze Rodinné a Senior pasy Kraje Vysočina, aby to nebyly pouze služby pro rodinu, ale
i kvalitní informace, vzdělávací aktivity, pružný regionální rozvoj, podpora aktivit z oblasti
zdraví a také inspirace pro využití volného času
s důrazem na zdravý životní styl.
Obecně lze konstatovat, že
velký vliv na sociální práci má
stárnutí populace. Jak konkrétně
se projevuje v našem kraji?

Kraj Vysočina je zdárným příkladem problematiky stárnutí populace. Vždy patřil k mladším – podle průměrného věku – krajům, ale
v současnosti se tu intenzivně začalo prosazovat demograﬁcké stárnutí populace. Moderní
společnosti, ke kterým se řadí Česká republika,
obstojně řeší otázky týkající se vlastního rozvoje. S rozvojem souvisí také výrazné zvyšování
věku dožití. S tím se pojí také vyšší zastoupení starších lidí, kteří se potýkají se zdravotními
i sociálními problémy. Jde o fakt, ke kterému se
nestavíme zády a činíme kroky, aby lidé ve vyšším věku nemuseli řešit pouze nepříjemné věci,
byť se pomoc vždy najde. Zaměřujeme se tak
nejen na rozvoj zdravotnictví a sociální péče,
ale také na nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit či otázku bydlení starších lidí.
Senioři a péče o ně je atraktivní téma
i pro privátní sektor. Není možné
přenechat péči těmto subjektům?
Počítá Vysočina s privátním sektorem?
Privátní sektor hraje a bude hrát v péči o seniory významnou roli. Nepůjde však o nekontrolovatelnou činnost. To si s ohledem na případy
z jiných krajů nemůžeme dovolit. Učinili jsme
tak kroky, na základě kterých se dostane kvalitní péče všem, kdo ji potřebují.
Jakou roli v přípravě prorodinných a seniorských projektů hraje
kompletní přechod financování
sociálních služeb z MPSV na kraje?
Díky přechodu oblasti ﬁnancování sociálních
služeb se následné využití ﬁnančních prostředků dostalo blíže ke konkrétnímu člověku. Vidíme, kam jednotlivé prostředky směřují a na jaké projekty jsou využity. Pozitivní
roli sehrává podpora obcí, měst a neziskových
organizací. Jejich aktivit si v této oblasti vážíme a ve spolupráci bychom rádi pokračovali
i nadále.
red

Třebíč –
nejlepší město
pro rodiny v ČR
Titul Obec přátelská rodině za rok
2015 získalo druhé největší město
Kraje Vysočina Třebíč. Odměnou
není jen titul, ale i finanční dotace
ve výši 1,5 milionu korun. Nejde
přitom o ojedinělý úspěch. Už
v roce 2010 obsadila v téže soutěži
místo třetí.
„Od roku 2012 máme schválený program prorodinné politiky
a z toho vychází celá řada akcí,“
vysvětluje Marie Černá (Pro Vysočinu), krajská zastupitelka a radní
města a dodává „cílem usnesení
je podpora rodiny v tom nejširším
slova smyslu, od mladých rodin
s malými dětmi přes středně generační s mladými lidmi až po seniory, včetně rodin, které pečují
o zdravotně jakkoliv handicapované osoby.“
Vedle provozování škol, školek, městské dopravy, Domu dětí
a mládeže, denního stacionáře
a domů s pečovatelskou službou
věnuje radnice pozornost i zcela
specifickým projektům. Jako první na Vysočině otevřeli kontaktní
místo pro starší občany Senior
Point, následně přibylo v prostorách Městského úřadu místo přátelské rodinám, tzv. Family Point.
K tomu grantový systém Zdravé
město jen za tento rok neziskovým a příspěvkovým organizacím rozdělí přes tři miliony korun
a další jsou určeny do programu
Rodina a zdraví. Tyto programy
přitom zahrnují aktivity od sociálních a pečovatelských služeb až
po sérii přednášek na zdravotní
téma v městské knihovně. Běžně
se město zapojuje do celosvětových akcí, jako je Evropský den
života, Den pro rodinu a Den bez
aut. Město těží také ze spolupráce s Krajem Vysočina, pro nějž je
podpora prorodinné politiky stěžejní záležitostí. I jejím prostřednictvím lze usilovat o spokojený život rodin v regionu. Třebíč je tomu
příkladem.
Petr Palovčík

Letní dovádění proslunilo Vysočinu
Od července do srpna se na devíti
zastávkách uskutečnil už třetí ročník prázdninové tour Kraje Vysočina. Letní dovádění s Vysočinou
zavítalo do každého okresu regionu a nabídlo zábavný program pro
celou rodinu. Volnočasová aktivita přitom probíhala podle osvědčeného konceptu. Vedle propagace Rodinných a Senior pasů Kraje
Vysočina byly zdůrazňovány regionální potraviny, otázka péče
o zdraví a s tím související téma
aktivního životního stylu. „Dané
spolu úzce souvisí. Nesmíme zapomínat na to, že jsme to, co jíme,“
říká radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství
a zemědělství a oblast životního
prostředí Zdeněk Chlád (ČSSD).

FOTO: Archiv Kraje Vysočina

Podpora aktivit
měst a obcí

www.ikrajvysocina.cz

Součástí letního dovádění jsou společenské hry pro celou rodinu.

Pro návštěvníky byly připraveny
grilované speciality a k tomu nápoje z Vysočiny. V prázdninovém
menu byla zahrnuta také ochutnávka kávy a palačinky, které připravovali a servírovali klienti Domova bez zámku. Letní dovádění
pak především nabídlo obrovskou
porci zábavy pro všechny návštěvníky. Program bavil jak děti, tak
dospělé návštěvníky. Nechyběly
soutěže, atrakce, hudební vystoupení, turnaje v deskových hrách či
možnost konzultace zdravotního
stavu. Novinkou letošního ročníku
byla účast atletických reprezentantů. Ti si na tour odskočili z přípravy
na MS v Pekingu. „Třetí ročník opět
přinesl několik ‚nej‘. Ať už šlo o počet návštěvníků, přijatých žádostí

na slevový pas či programovou nabídku. Opět jsme se přesvědčili, že
být rodinám nablízku má smysl,“
doplňuje krajský radní pro oblast
sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD).
Ohlasy:
„Mezigenerační setkání jsem si
užila společně se svými vnuky.“

Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu

„Bavili jsme se od začátku
do konce. Pět hodin uteklo jako
voda.“

Petr a Jana Sloukovi, Sněžné

„Sešla se celá naše rodina.“

Hana Koutná, Rokytnice nad
Rokytnou

Společné zážitky: Den rodiny zve v září do Zoo Jihlava
Zábavný program odstartuje
ve 13.00 hodin. Děti a pěstounské rodiny budou mít v tento den
volný vstup. S padesátiprocentní
slevou na vstupné mohou počítat i držitelé Rodinných a Senior
pasů Kraje Vysočina.
„Rodina je nenahraditelným
prvkem pro výchovu a směřování budoucích generací. Měli
bychom si z ní odnést příjemný a naplňující pocit. To stejné
platí také v případě dne, který je

ve spojitosti s rodinou organizován,“ komentuje význam akce
radní Kraje Vysočina pro oblast
sociálních věcí a rodinné politiky
Petr Krčál (ČSSD).
V rámci zábavného odpoledne
proběhne i komentované krmení
a soutěže pro děti a jejich doprovod,
ať už půjde o rodiče, či prarodiče.
Pěstounské rodiny mohou navštívit
pracoviště psychologické poradny,
která pro ně bude přímo v areálu zaPetr Palovčík
hrady k dispozici.

foto: Eva Vorálková

Seriál Dnů rodiny na Vysočině zavítá v sobotu 5. září
do jihlavské zoo. V jejím areálu bude pro návštěvníky
připravená pohádková cesta i vystoupení komika
a mima Václava Upíra Krejčího.

Africká vesnička Matongo v Jihlavské ZOO byla centrem zábavy pro celé
rodiny už v minulém roce.

Dny rodiny jsou pro malé návštěvníky vždy spojené se soutěžemi a odměnami.
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Na Vysočině přibývá
lůžek pro osoby
s Alzheimerovou nemocí

Do roku 2020 bude dokončená
další přestavba Domova důchodců. V Humpolci bude z 220 lůžek
bezmála třetina určena klientům s těmito nevyléčitelnými
chorobami.
V nedávné době zareagoval
na nové potřeby Domov pro seniory Koutkova – Kubešova v Třebíči. Kapacitu specializovaných
lůžek zvýšil o třináct. Podobný zákrok je plánovaný i v Domově pro
seniory v Náměšti nad Oslavou.
Další krajská zařízení specializující se na klienty s Alzheimerovou
chorobou se nacházejí ve Ždírci
u Jihlavy nebo ve Velkém Meziříčí.
„Kraj Vysočina v rámci svých
příspěvkových organizací aktuálně disponuje 199 takto specializovanými lůžky v tzv. domovech
se zvláštním režimem a naším cílem je nadále rozšiřovat tuto kapacitu,“ uzavírá téma radní Krčál.

Volný cyklus přednášek pro
širokou veřejnost z řad před-seniorského a seniorského publika
pokračuje i po skončení prázdnin.
Letošním hlavním tématem Letní
školy pro seniory je bezpečnost
seniorů a zamezení pocitu osamocení. V osmi městech Vysočiny
jsou plánovány závěrečné dvě
přednášky na druhý a čtvrtý zářijový týden. Pořádáním druhého
ročníku navazuje Kraj Vysočina
na loňský premiérový ročník,
který se těšil velkému zájmu veřejnosti. Nejinak je tomu i letos.
„Zájmovou aktivitu mohou
zájemci navštěvovat v Chotěboři,
Žďáru nad Sázavou,
Jem
Jemnici, Moravsk
ských BudějoLetní škola
vvicích, Počátseniorů –
kách, Světlé
nad Sázavou,
účast vždy
V
Velké Bíteši
zdarma.
a Velkém Meziříčí,“
říčí, vyjmenovává Petr Krčál (ČSSD)
radní Kraje Vysočina a výčet dokončuje: „Poslední přednášky mají
doslova charakteristické názvy
– Jsem bezpečný sám sobě? a Aktivita jako cesta z osamělosti seniora. Vstup na jednotlivé lekce je
zdarma a každá trvá přibližně dvě
hodiny. Informace najdou zájemci na internetu i v obecních zpravodajích a na letácích v místech
konání školy.
„Celoročně organizujeme širokou škálu aktivit pro seniory. Díky
přednáškám se jejich nabídka rozšířila, což jsme uvítali,“ poznamenává starosta Chotěboře a krajský
zastupitel Tomáš Škaryd (ČSSD).
Kraj Vysočina pořádáním Letní
školy navazuje na tradici vzdělávání seniorů v rámci Univerzity
třetího věku, která probíhá ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava na několika místech
regionu. V průběhu roku se pak
v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě
konají pravidelné cykly přednášek
tematicky blízké publiku v předseniorském a seniorském věku. Podzimní semestr odstartuje 15. září
přednáškou Co mohu udělat pro
své zdraví.

Petr Palovčík

Petr Palovčík

Nové transformované bydlení má desítky nových adres po celém regionu.

Kraj Vysočina je jedničkou
v transformaci sociálních služeb
snáze najde odpovídající pracovní
uplatnění než ve čtyřech centrech.“
Například většina uživatelů domku
v Jaroměřicích nad Rokytnou bude
chodit do práce. Někteří pravidelně
zamíří do chráněné dílny Denního
centra Barevný svět a další našli
uplatnění v Zemědělském družstvu
v Hrotovicích.
FOTO: PKS stavby

Klienti čtyř zařízení sociálních služeb Kraje Vysočina postupně poznávají zcela nový způsob života.
Ústavy určené lidem s mentálním
handicapem vyměnili za bydlení
v rodinných domech a pronajatých
bytech. Transformace sociálních
služeb se týká Domova Jeřabina,
původně sídlícího v Těchobuzi,
křižanovského Domova Kamélie,
Domova Háj v Ledči nad Sázavou
a Domova bez zámku z Náměšti
nad Oslavou, přičemž posledně
jmenovaný je prvním kompletně
transformovaným zařízením v rámci celé ČR. „Dokončení tohoto
procesu a nové zkušenosti v rámci
poskytování sociálních služeb lákají
pozornost na odborných akcích
a seminářích v celé republice,“ potvrzuje výjimečné postavení Kraje
Vysočina její hejtman Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD).
Klienti Domova bez zámku nyní
žijí ve třinácti domácnostech v běžné zástavbě měst a obcí a k tomu
byl v Náměšti postaven denní stacionář a Kavárna Pohodička, která
slouží jako sociálně terapeutická
dílna. K podobnému cíli směřují
i další organizace. „Nejde jenom
o přestěhování klientů do menších
zařízení, hlavní důraz je kladen
na jejich následné začlenění do společnosti,“ komentuje dál transformaci krajský radní pro oblast
sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD)
a dodává: „Bydlení bude zajištěno
celkem v devatenácti obcích, kde se

Nový pavilon Domova důchodců v Proseči–Obořišti. V tuto chvíli je jeho kapacita z důvodu rekonstrukce hlavní
budovy zcela zaplněna.

Prohlídka nových objektů.

Nemalé náklady se přitom daří
ve značné míře pokrývat ze zdrojů
poskytovaných EU. „Celkové náklady druhé etapy transformace
Domova Jeřabina činí 62 milionů
korun, přičemž 56 milionů bylo
z evropských prostředků,“ dokládá
Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek
hejtmana Kraje Vysočina: „Věřím,
že to jsou smysluplně vynaložené
peníze.“ Projekt si vyžádal celkovou
investici ve výši 364 milionů, z toho
306 milionů šlo z evropských fondů.
Celkem se transformace týká
ve čtyřech zařízeních Kraje Vysočina 221 klientů. Nové bydlení pro
lidi s handicapem bylo vybudováno
díky spolupráci Kraje Vysočina a Ministerstva práce a sociálních věcí.
Petr Palovčík

Slavnostní otevření nového bydlení je vždy společenskou událostí.

Alzheimer poradna blíž veřejnosti
Letos v březnu při Domově Ždírec otevřená Alzheimer poradna
Vysočina rozšiřuje konzultační
místa. Její pracovníci budou
nově zajíždět na informační
a poradenská centra určená
lidem v předseniorském a seniorském věku, tzv. Senior
Pointy. Ty jsou v současnosti
otevřeny na 4 adresách v kraji
– v Havlíčkově Brodě, Jihlavě,
Pelhřimově a Třebíči. Konzultace budou probíhat na základě
objednání. To zprostředkuje
buď obsluha Senior Pointu,
nebo pracovníci poradny. Takto
nastavené konzultace by se

měly podle zájmu veřejnosti
rozeběhnout od 1. října.
Služby Alzheimer poradny může
využít každý, kdo se v domácích
podmínkách stará o osobu s Alzheimerovou chorobou či jiným typem
demence. Poskytnuty jsou mu informace o chorobě samotné, dále pak
rady týkající se péče o nemocného,
včetně názorných ukázek, poradenství a další podpůrné činnosti. Není
tajemstvím, že péče o takto nemocné osoby je náročná a ne každý ji
bez odborné pomoci zvládne. Více
informací včetně kontaktů na pracovníky poradny na: www.alzheimerporadnavysocina.cz.
hm

Kraj Vysočina reaguje na zvyšující se počet onemocnění
Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Domovy
pro seniory, kterých je zřizovatelem, proto zvyšují počty lůžek
určených pro lidi s tímto onemocněním. Některá zařízení
přitom upravují poměr mezi lůžky se speciálním režimem
a těmi tradičními, jiné rozšiřují své ubytovací kapacity.
„V Proseči u Pošné byla dokončena stavba nového pavilonu. Díky
tomu se rozvolní obsazenost současných zcela zaplněných pokojů a tím pádem budeme moci rodinám nabídnout výrazně lepší
zázemí,“ vysvětluje využití investic náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku
Libor Joukl (ČSSD) a dodává:
„Vznikne tam řada bezbariérových pokojů a moderní jídelna,
ale také dva vycházkové vzpomínkové okruhy.“
Byly vybudovány z toho důvodu, aby lidem pomáhaly. Zejména

pak vybavovat si vzpomínky na jejich dřívější život. „Tak budou lépe
chápat a orientovat se ve světě,
který je aktuálně obklopuje,“ poznamenává krajský radní pro oblast sociálních věcí Petr Krčál
(ČSSD).
To však není jediná vysočinská
investice do podobného zařízení.
V roce 2016 začne výstavba pavilonu Domova pro seniory v Havlíčkově Brodě. V areálu nemocnice vznikne do roku 2017 109 lůžek, přičemž 75 z nich bude určeno pro osoby s Alzheimerovou
chorobou a jinými typy demence.

Letní škola
pro seniory
pokračuje
i v září
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Vysočina míří na EXPO 2015 v Miláně
KRAJ VYSOČINA na EXPO 2015
16. – 30. září 2015
Téma: Fiat lux / Budiž světlo

Speciální web pro EXPO
Pro
plánovanou
prezentaci
na světové výstavě EXPO 2015
v italském Miláně připravil Kraj
Vysočina speciální tematické
www stránky. Jedná se o účelový materiál poskládaný z pečlivě
vybraných fotograﬁí rozdělených
do pěti preferovaných okruhů.
Jsou jimi hospodářství, sport,
kultura, příroda a osobnosti. „Výběr v určeném rozsahu nemohl
postihnout veškeré zajímavosti
kraje, ale návštěvníci stránek mají
možnost se díky jednoduché navigaci prokliknout i na domovský
web Kraje Vysočina. Na něm už si
individuálně mohou dohledat více

informací o regionu,“ vysvětluje
Martin Hyský (ČSSD), radní pro
oblast regionálního rozvoje, s tím,
že příprava stránek trvala zhruba

měsíc a půl a pracoval na ní tým
pěti lidí.
Nové stránky zapadají do originálně pojaté koncepce expozice
Vysočiny, která využívá nejmodernější komunikační technologie – tzv. QR kódy. Jde o graﬁcký kód, resp. čtvercový obrázek,
který při jednoduchém načtení
do chytrého telefonu okamžitě
přepne uživatele na stránky Vysočiny na EXPO. Nástrojem pro
snímání kódů je tzv. QR čtečka, která je součástí výbavy telefonu nebo je možné ji zdarma
stáhnout.

www.vysocinaexpo.cz

Kateřina Kadlecová

Ozvěny EXPO 2015 na Vysočině
Inovativní expozici, která bude
koncem letních prázdnin k vidění
na EXPO 2015 v Miláně, přiveze
Kraj Vysočina zpátky do regionu.
„Vedení kraje rozhodlo, že se tato
expozice znovu postaví i na Vysočině. Byla by škoda, aby ji nevidělo
více lidí. Zejména obyvatelé
našeho regionu, kteří prezentovaná místa a osobnosti dobře znají
a mají k nim mnohdy i osobní
vztah. Návštěvníci se také mohou
seznámit s tím, jak se kraj prezen-

tuje v zahraničí, bez toho, aby se
sami museli do Milána vypravit,“
řekl hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD).
Expozice Kraje Vysočina pro světovou výstavu v Itálii byla od začátku projektována jako mobilní
a její víceúčelové využití se tak
nabízí. „Výstava je nejen ideově
originální, ale především náročná
na realizaci, a svá úskalí bude mít
i transport jednotlivých elementů
do více než tisíc kilometrů vzdá-

leného Milána a zpět,“ doplnil
hejtman.
Expozice Kraje Vysočina bude
v regionu k vidění pravděpodobně
začátkem příštího roku. V tuto chvíli
realizační tým hledá možnosti ideálního umístění výstavy. Termíny i místo budou upřesněny na www.kr-vysocina.cz a také v regionálním tisku.
Návštěvníkům vysočinské expozice
dokreslí milánskou atmosféru navíc
i fotografie přímo z EXPO 2015.
Kateřina Kadlecová

Originální dárek pro návštěvníky EXPO 2015
Z prezentace Kraje Vysočina na milánském EXPO 2015 si návštěvníci
přinesou domů i malou připomínku. Při zhlédnutí výstavy
totiž obdrží drobný dárek
v podobě informační
kartičky se svítícím
neonovým náramkem. Na něj
padla volba mj.
kvůli dodržení
celkového
konceptu
speciální krajské

expozice využívající nejnovější komunikační technologie a světelné
efekty.
Kartičky jsou doplněny
o základní informace o Kraji Vysočina
a opatřeny QR
kódem, který navede

uživatele na speciálně vytvořené
www stránky.
Kompletování kartiček s náramkem si vzali na starost klienti jihlavského občanského sdružení Život
90, které se zaměřuje na pomoc
seniorům, zdravotně postiženým
dětem a dospělým a jejich integraci do společnosti. Celkem se během trvání expozice Kraje Vysočina
na EXPO 2015 rozdá návštěvníkům
více než 30 tisíc těchto originálních
svítících a zkrášlujících tyčinek.
Kateřina Kadlecová

Písničky,
které si
zazpíváte
Rádio Vašeho kraje
87.9 FM – Havlíčkobrodsko, Jihlavsko, Pelhřimovsko, Žďársko | 90.1 FM – Třebíčsko
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Vysočina je pro prezidenta
Zemana krajem jeho srdce
Koncem června přijel v rámci své třídenní oficiální
návštěvy prezident Miloš Zeman na Vysočinu. Podíval se
do několika významných firem v našem kraji a zavítal
i na vrtulníkovou základnu v Náměšti nad Oslavou,
kde si prohlédl drony a vrtulníky a následně se setkal
s vojáky.
dovolenou, připomněl, že právě
tady má své sousedy.
Další den navštívil na Třebíčsku Náměšť nad Oslavou a později
také Telč. Poslední den své návštěvy pak strávil na Havlíčkobrodsku. Tady se setkal s obyvateli
Lípy, kterou si vybral kvůli ocenění v soutěži Vesnice roku, a následně se přesunul do Havlíčkova
Brodu. V okresním městě ukončil svou oﬁcinální návštěvu debatou na náměstí. Závěrem padlo
od prezidenta ujištění, že při příští návštěvě Vysočiny bude na řadě
více oblast Pelhřimovska.
Monika Brothánková

foto: Jaroslav Loskot a Luboš Pavlíček

Hned několik činností prý bylo
pro prezidenta při návštěvě Vysočiny poprvé. A to například když
usedl do kokpitu leteckého trenažéru v podniku Jihlavan airplanes,
který exportuje do mnoha zemí
sportovní letadla. V nabitém programu nechyběla ani řada setkání
s občany.
První den navštívil Nové Veselí
na Žďársku, kde má chalupu, a ještě před diskusí s místními položil
květiny k pamětní desce Petra Vejvody v dubové aleji na břehu Veselského rybníka. Na náměstí v obci,
kde na přelomu června a července trávil také několikadenní

Foto a video najdete na
www.ikrajvysocina.cz

Prezident ČR Miloš Zeman se setkal při své návštěvě regionu s vedením společnosti Mann Hummel. Společnost letos zvítězila v soutěži „Zaměstnavatel
roku Kraje Vysočina“. Patří k důležitým zaměstnavatelům na Třebíčsku.

Zachariáš z Hradce a Kateřina z Valdštejna vítali prezidenta Miloše Zemana
na náměstí v Telči.

Prezident Miloš Zeman zavítal v rámci své návštěvy také do společnosti
Jihlavan airplanes, která své sportovní stroje exportuje do mnoha zemí. Ve
výrobní hale si prohlížel montáž jednotlivých letadel.

Příjezd prezidenta ČR Miloše Zemana do sídla Kraje Vysočina v Jihlavě byl příležitostí k milému setkání obou prvních dam – Ivany Zemanové a Jitky Běhounkové.

www.kr-vysocina.cz

Výběrové řízení
Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

bezpečnostní analytička/
analytik na úseku ICT pro
kraj a zřizované příspěvkové organizace
odboru analýz a podpory
řízení
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava

Plné znění podmínek výběrového řízení je k dispozici na www.kr-vysocina.cz

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
• zkušenosti ze správy sítí MS Windows (AD)
• znalost síťových protokolů TCP/IP a administrace síťových
prvků
• znalost síťových operačních systémů Windows a Unix
• znalost serverových technologií
• znalost správy datových sítí
• pasivní znalost anglického jazyka
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit
služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních
činností
výhodou:
• certifikace Information Security Manager/Auditor podle ISO/
IEC 27001

• znalost mezinárodně uznávaných standardů bezpečnosti ICT
• znalost metodiky provádění interního auditu v oblasti ICT
nabízíme:
• 12. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru nejdříve od 1. 10. 2015
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 9. 9. 2015 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny
na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský
úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ivana Hanauerová, tel: 564 602 149, e-mail:
hanauerova.i@kr-vysocina.cz.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Součástí třídenního oficiálního programu na Vysočině byla také návštěva vrtulníkové
základny u Náměště nad Oslavou. Prezident Miloš Zeman si prohlédl armádní techniku,
a dokonce si vyzkoušel i bezpilotní dron.
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www.ikrajvysocina.cz

Soukromá VOŠ sociální,
o.p.s Jihlava

cena
15,50 Kč
17,50 Kč
19,00 Kč
20,00 Kč
26,00 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

586/07-VI/15

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659
www.prodej-pletiva.cz

586/07-VI/15

napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

Navrhněte si svou sedačku na
www.fagus-nabytek.cz

Fagus – výroba nábytku, Předín 13,
tel.: 568 884 371

DYSLEKTIK NEZNAMENÁ HLUPÁK

Mgr. Iva Nováková, Časopis
„Zdraví a krása”

TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?

725 774 710, 775 040 808
Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01

a znovu je dítěti odvykládat.
Což o to, pokud trénujete na
Možná to taky důvěrně znáte. pozici učitele v základní škole,
Navzdory krásným větám, které není to na škodu. Jsou-li vaše
čtete ve studijním plánu svého ambice přece jen trochu jiné,
dítěte, realita je taková, že jeho zřejmě vás několikahodinová
handicapt ve škole skoro nikoho denní ztráta zrovna nadšením
nezajímá. Dyslektik, dysgrafik, nenaplňuje...
či majitel jiné podobné
Zázrak? Asi jo...
poruchy? Pro některé učitele
prostě hlupák, který pomalu čte „Co jsem ve škole nepochopil za
a ještě pomaleji chápe.
pět hodin, i když jsem popsal 15
stránek, pochopil jsem v Basicu
Je to začarovaný kruh. Vaše
za deset minut. (Popsal jsem
dítě se doma učí dlouhé
dva řádky)."
student, 14 let
hodiny, ovšem výsledky ve
škole tomu rozhodně
neodpovídají. Jakoby vůbec
"Míša je těžký dyslektik,
nechápalo, co čte, natož, aby
dysgrafik, dyskalkulik s diadokázalo text někomu
gnózou LMD. Těžko se soustřepřetlumočit. Nakonec vám
ďuje, trpí poruchou chování
nezbude nic jiného, než denně a učení. Vyzkoušeli jsme
nastudovat několik předmětů všechny možné prostředky -

terapie, domácí učitele atd. bohužel s chabým výsledkem.
A najednou se stal zázrak;
objevili jsme BASIC a učitelku,
která má výjimečné schopnosti.
Během letního intenzivního
kurzu se Míša zlepšil zázračně:
plynule si čte, ve psaní používá
diakritiku, kterou dříve úplně
opomíjel. Největší radost mi
udělal, když cca po dvoutýdenní
terapii jsem ho našla doma
s knížkou v ruce, kterou
neodložil přes hodinu
a přelouskal prvních 30 stran.
Teď vidím syna spokojeného,
šťastného. Děkujeme!!!"
paní N.
Desítky stránek popsaných
podobnými vzkazy jsem četla
jako ve snách. Že by opravdu
existovala alternativa

denního únavného
doučování? Zní to skoro jako
zázrak. Rozhodně po těch
letech, co doma bojujeme s
poruchou učení.
Usměvavá lektorka mi
vysvětluje, že Studijní
centrum Basic, o.p.s.
(www.basic.cz) pomáhá
dětem a studentům
jakéhokoliv věku zvládat
problémy se čtením, psaním
či pravopisem pomoc
specializovaného
individuálního doučování.
Na základě dosavadních
výsledků se zdá, že i tyto děti
máji šanci zařadit se mezi
úspěšné studenty a zajistit si
tak uplatnění v životě.
No, nebudu přehnaný

861/06-VI/15

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška
průměr drátu/počet drátů
100 cm
1,6/2/11
125 cm
1,6/2/13
150 cm
1,6/2/14
160 cm
1,6/2/15
160 cm
1,6/2/23

Matky Boží 15, 586 01 Jihlava
Nabízí volná místa na denní studium
tel.: 567 312 629, www.svoss.cz
e-mail: info@svoss.cz
Obor 1: Sociální práce, titul DiS.
Absolvent je sociální pracovník
Obor 2: Předškolní a mimoškolní
pedagogika, titul DiS.
Absolvent je učitel MŠ, nebo mimoškolní
pedagog, či vychovatel
Školné: 13 000 Kč ročně
Výuka je výrazně prakticky zaměřená
a je převážně vedena odborníky z praxe.
Absolventi mohou proto pracovat
v obou oborech již bez zaškolení.
Přihlášky na (www.svoss.cz) přijímáme do konce
září 2015. Studium je 3-leté.
Možnost pokračování na VŠ zkráceným studiem.
Školu je možno kdykoli navštívit.

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA
„Jak na učení
bez mučení”

Jihlava
15. 9. 2015 od 17:00 hodin
29. 9. 2015 od 17:00 hodin
Pelhřimov
16. 9. 2015 od 17:00 hodin
30. 9. 2015 od 17:00 hodin
Havlíčkův Brod
15. 9. 2015 od 16:30 hodin

Tel.: 725 774 710
www.basic.cz
tento program najde v dohledné době cestu do našich základních škol. Ale díky bohu, my si
můžeme najít cestu k němu.

Iva Nováková

optimista, který věří, že si

Přijďte s námi prožít hravé odpoledne na Křemešník- v sobotu 29.8.2015 od 14:00 do 17:00 hod. Více na www.basic.cz

686/07-VI/15

5 x 5 cm
32,00 Kč
40,00 Kč
48,00 Kč
51,00 Kč
56,00 Kč
64,00 Kč

568/06-VI/15

PLETIVO

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška
velikost ok – 6 x 6 cm
100cm
29,00 Kč
125 cm
37,00 Kč
150 cm
44,50 Kč
160 cm
47,50 Kč
175 cm
52,00 Kč
200 cm
59,00 Kč

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?
Nebo snad podvod?
Vážení, Schindeleho minerály jsem objednala po delším váhání pro svého 87 letého
tatínka, který má artrózu levé kyčle a bez
berlí nemůže chodit. Po několikaměsíčním
užívání Schindeleho minerálů se jeho zdravotní stav výrazně zlepšil, má podstatně
menší bolesti. Po interním vyšetření má
výborné výsledky. Brzy budu objednávat
další plechovky. Je určitě dobré to alespoň
zkusit. Děkuji,
Alena Kavková, Šumperk
Minerály jsem u vás objednala začátkem března tohoto roku. Po dvou měsících zjišťuji ustávání bolesti v kolenou.
Přestaly mně vypadávat vlasy. Celkově
se cítím o hodně lépe, mám více energie a bez bolesti. Proto si objednávám
další dávku.
Marie Jahnová, Hlučín
Přiznám se, že jsem při čtení v různých
časopisech a tisku a vašich minerálech
tomu moc nevěřil, ale při mých problémech s kyčlí, které má i moje manželka
jsem je pro nás oba objednal. A jsem
za to rád, protože se nám strašně ulevilo.
Jak bolest v kyčli, tak vůbec
celkově. To může potvrdit i moje žena, která
trpí dlouho revmatickou
artritidou i je po operaci
karpálních tunelů. Proto
objednáváme další dávku a těšíme se na další
zlepšování. Díky za tento
přírodní přípravek a jsme
oba s pozdravem.
Petr Mudroch,
Lysá n. Labem

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma
a slevu na příští nákup.

Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností
s minerály pod celým jménem a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby
jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo,
nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina
podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné
informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at, stejně jako více než férové
ceny pro české zákazníky.

Placebo?
Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha
letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé
najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku –
v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých
gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka?
Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat.
Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako
samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle
nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs
životadárných prvků, aditivované palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
Oxid křemičitý

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,0098 g
0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Dobrý den, rád bych se chtěl připojit k diskuzi o minerálech. Před rokem
jsem trpěl velkými bolestmi zad a kyčlí.
Přestal jsem skoro chodit a přišel jsem
o zaměstnání. Má obvodní lékařka mi
jen psala léky a dávala mi při kontrolách
injekce na potlačení bolesti. Byl jsem
na neschopence osm měsíců. Změnil
jsem lékaře, a ten mě nechal kompletně
vyšetřit. Dne 22.5.2014 mi na rentgenu
zjistili oboustrannou artrózu kyčelních
kloubů 3 stupně a problém s páteří
a plotýnkou. Ihned jsem skončil v invalidním důchodu, ale nic to neřešilo. V čekárně u lékaře jsem našel v příloze novin
článek o vašich minerálech. Koupil jsem
je a začal užívat. Asi po 14 dnech užívání
jsem odjel poprvé na chatu. Bylo již hezké počasí a šel jsem si do bazénu zaplavat, pak jsem s rodinou vyrazil do lesa.
Byl to šok. Bolesti se občas ještě vrátily,
po měsíci užívání minerálů jsem již bolesti neměl žádné a léky jsem již nepotřeboval. Po třech měsících užívání jsem
šel na krev. Lékař, když obdržel výsledky, tak nevěřil, že jsou opravdu mé. Cukr
a cholesterol zcela v normě a hladina
minerálů v těle v pořádku. Oproti odběru, který jsem uskutečnil před časem,
a musel jsem začít brát léky na vysoký
cholesterol. Dokonce jsem nemusel celou loňskou sezonu užívat uklidňující léky
na alergie a také mám zpět svou barvu
vlasů. Abych se přesvědčil, jestli ta zlepšení nastala díky minerálům, přestal
jsem je na nějakou dobu užívat, zhruba 2
měsíce. A opravdu se mi některé potíže
vrátily. Minerály se již staly mou nedílnou
součástí života.
Antonín Hruška, Praha 4

Složení na 100 g
prášku

Může tohle být náhoda?

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
• Cena mletých minerálů v plechovce 595 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
• Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 560 Kč/1 kus, 3 ks = 545 Kč/1 kus,
4-5 ks = 515 Kč/1 ks, 6-11 ks = 490 Kč/1 ks, od 12 ks = 460 Kč/1 ks.
• Ceny kapslí: 1 ks = 798 Kč, 2 ks = 766 Kč/1 kus, 3 ks = 746 Kč/1 kus,
4-5 ks = 716 Kč/1 ks, 6-11 ks = 691 Kč/1 ks, od 12 ks = 661 Kč/1 ks
• Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
• Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2462 Kč
(+ kniha zdarma).

Kamenné zdraví, s.r.o., Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712

www.kamennezdravi.cz

720/07-VI/15

* denní náklady 7–9 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.
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Den zemědělců, potravinářů
a venkova Kraje Vysočina – Dožínky
a Den otevřených dveří památek
5. září 2015 – Jihlava
Masarykovo náměstí 10–19 hod. | moderují: Karel Paštyka a Joža Kolář
POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka dechových hudeb:
10.00 zahájení | zástupci města, Kraje Vysočina a zemědělců
předání dožínkového věnce, pohoštění chlebem a solí….
10.30 STRAHOVANKA | populární pražská dechovka
12.15 MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ČECH | jihočeská dechovka
14.00 ŠOHAJKA | dechová hudba z Dolních Bojanovic
15.45 MISTŘÍŇANKA | populární slovácká dechová hudba
17.30 Cimbálová muzika JOŽKY ŠMUKAŘE | lidové písně z Moravy a Čech

Doprovodný program na náměstí 10–19 hod.
výstava zemědělské techniky | výstava vozidel značky KIA | ochutnávka regionálních
potravin kraje Vysočina, prodej regionálních produktů, výstava zvířectva, expozice včelařů,
vinařů, chráněné dílny Vrátka Třebíč s.r.o. | naučná stezka pro děti – poznávání zemědělství a přírody, skákací hrad, malování na obličej, dětská kušová střelnice… | výtvarné
dílničky DDM se zaměřením na památky | ukázka dobových řemesel – vitráže, tkaní, pedig
a proutí, tisk trička, drátkování, drátěné zboží, paličkování, košíkářství, výrobky
z kůže, smaltované šperky, řezbář, keramika, výroba svíček, přadlena, kovář,
odlévání cínu, výroba sýrů… | TRH ŘEMESEL – zajišťuje SMJ s.r.o. Jihlava

Krajská agrární komora
Kraje Vysoēina

Okresní agrární komora
Havlíēkƽv Brod

700/07-VI/15

903/07-VI/15

Krajská rada Kraje Vysoēina

www.cityparkjihlava.cz
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Slevy platí při uzavření smlouvy na dřevěná okna
do konce září 2015 a vztahují se na cenové nabídky
zhotovené v období 1.8. – 30.9. 2015.

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou

611/07-VII/15

800 23 00 23
e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz

12 SPORT, OHLÉDNUTÍ
Jihlava bude mít
regionální fotbalovou
akademii

www.ikrajvysocina.cz

Předání CNG vozu do užívání krajských hasičů

foto: Monika Brothánková

Kraj Vysočina plánuje zřízení regionální fotbalové akademie pro
žáky základních škol z Vysočiny.
Na pilotním projektu se budou
podílet Fotbalová asociace České
republiky (FAČR), Kraj Vysočina
a město Jihlava. V akademii
by se mělo vzdělávat přibližně
padesát žáků osmých a devátých
ročníků základních škol, z toho
téměř polovina mimojihlavských.
Kraj Vysočina spolu s partnery
předpokládá zahájení akademie
v nadcházejícím školním roce
2015/2016.
Vysočina se tak stane druhým
krajem v republice s fotbalovou
akademií. Obdobný projekt mají
v Plzeňském kraji. „Náklady na zřízení a provoz akademie odhadujeme na dva až dva a půl milionu
korun ročně. Kraj Vysočina se bude
podílet na zabezpečení zdravotní
péče u mladých fotbalistů, stravování a internátní ubytování dojíždějících žáků. Jen zdravotní péče by
vyšla na přibližně 300 000 korun,“
uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný (ČSSD).
Školáci budou plnit povinnou
školní docházku v Základní škole
Rošického v Jihlavě, dojíždějící žáci
budou ubytováni v domově mládeže při FC Vysočina nebo obchodní
akademie. Trenéry a realizační tým
bude zajišťovat FAČR. Projekt, který
vznikl na podporu fotbalových talentů, by měl trvat nejméně do roku
2020.
Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje mládežnický sport prostřednictvím krajských center talentované mládeže. První z nich vzniklo už
v roce 2005. Věnují se nejen fotbalu, ale i lednímu hokeji, volejbalu,
plavání, lyžování, basketbalu, stolnímu tenisu, orientačnímu běhu, šachům, házené, moderní gymnastice,
judu a atletice. Provoz třinácti center kraj v posledních letech dotuje
částkou téměř 4,5 milionu korun.

Do flotily Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina přibyla dvě nová zásahová vozidla. Jde
o auta, která hasí elektrokabely a rozvodny, poháněná stlačeným zemním plynem (CNG). Rozšíření
vozového parku se hasiči dočkali díky projektu Vysočina šetří energii.

Na celkových nákladech v částce 6 milionů korun se polovinou podílel Kraj Vysočina a druhou
polovinou energetická společnost E.ON. Hejtman Jiří Běhounek předával slavnostně klíčky krajskému
řediteli HZS Kraje Vysočina Petru Benešovi a generálnímu řediteli HZS ČR Drahoslavu Rybovi.

Zámecká zahrada v Jaroměřicích nad Rokytnou hostila zahajovací galakoncert sedmnáctého ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského, na kterém se představila španělská sopranistka
Auxiliadora Toledano a jihokorejský tenorista Jaesig Lee za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů
s italským dirigentem Sebastianem Rollim.

Eva Vorálková

foto: Jaroslav Loskot

Prázdninová kultura: Mezinárodní festival Petra Dvorského

Kraj Vysočina Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského dlouhodobě podporuje, na prvním
koncertu ho zastupoval hejtman Jiří Běhounek (vpravo), uprostřed Miloš Štěpanovský, ředitel
Jaderné elektrárny Dukovany, vlevo Miroslav Stehlík, ředitel festivalu.

V Jihlavě se sešli mladí hokejisté z Česka i Finska

Vytrvalci z regionu i jeho okolí se
v prvním měsíci školního roku mají
na co těšit. Hned ve dvou městech
Vysočiny se totiž uskuteční půlmaratony. První z nich bude hostit
v neděli 13. září Jihlava, druhý se
pak uskuteční v sobotu 19. září
v Havlíčkově Brodě.
Na přibližně 21 kilometrů dlouhou trať jihlavského běhu mohou
vyrazit jak jednotlivci, tak i dvoučlenné či čtyřčlenné štafety. Připraven bude i kratší rodinný závod

Jihlavský zimní stadion hostil
na přelomu července a srpna už
pátý ročník česko-finské hokejové
školy. Pro třináctileté hráče z obou
zemí byl připraven náročný devítidenní program.
Mladí hokejisté byli krátce
po svém příjezdu na Vysočinu rozděleni do dvou týmů, v nichž byli
zastoupeni Češi i Finové. Oba tyto
celky pak absolvovaly řadu tréninků i modelových zápasů. Čas
ale zbyl i na návštěvu zoologické

Jihlavský půlmaraton – neděle
13. září – start ve 12.00 na Masarykově náměstí – registrace od 8.00
do 10.30 na Masarykově náměstí –
jihlavskypulmaraton.cz
Havlíčkobrodský půlmaraton
– sobota 19. září – start ve 11.00
z Plovárenské ulice – registrace
do 10.00 v Plovárenské ulici –
havlickobrodskypulmaraton.cz

nebo klání jezdců na koloběžkách.
O necelý týden později pak zástupy atletů dorazí i na půlmaraton
do Havlíčkova Brodu. Také ve městě
na Sázavě organizátoři chystají štafetové běhy či dětské závody.
Na oba půlmaratony se mohou
startující hlásit v den konání závodu
přímo na místě nebo prostřednictvím internetu. Více na:
www.jihlavskypulmaraton.cz
a www.havlickobrodskypulmaraton.cz
Jiří Svatoš
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Ať jste malí nebo velcí, dítě, táta nebo babička, v září si budete moci užít akci Bezpečná
Vysočina. Na náměstích pěti měst našeho kraje totiž vyrostou mobilní dopravní hřiště. Na
nich si děti, ale i třeba celá rodina vyzkouší v klidu a bezpečí nejrůznější dopravní situace.
Kraj Vysočina tuto akci pořádá už po druhé.
Připraven je pro vás tento program:

- Prezentace hasičské a policejní techniky
- Ukázky techniky záchranné služby
- Ukázky vyprošťovací techniky
- Různé atrakce a dopravní soutěže pro děti
- Simulátor dopravní nehody – Besip tým
- Doprovodný kulturní program
- Akce bude moderovat oblíbený moderátor Milan Řezníček
Akce Bezpečná Vysočina proběhne vždy mezi 13. a 16. hodinou na
náměstích:

??/05-VIII/15
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Jiří Svatoš

Na náměstích vyrostou dopravní hřiště.

Manažerka inzerce: Jitka Parbusová
mobil: +420 777 174 407, e-mail:
jitka.parbusova@seznam.cz
Registrováno pod číslem MK ČR E 14751.
Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.
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Kromě každodenních tréninků mladí
hokejisté na Vysočině během devíti
dnů sehráli také sedm ostrých utkání.

zahrady nebo na sledování duelu
mezi hokejisty Dukly a francouzského národního týmu.
Během letošního ročníku se
organizátoři hokejové školy kromě
sportovní přípravy zaměřili také
na rozvoj znalostí angličtiny. Podle pořadatelů by totiž hráči měli
být už v mládí schopni vnímat
a chápat pokyny svých trenérů
nejen ve své rodné řeči, ale i v cizím jazyce.

BEZPEČNÁ VYSOČINA

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uzávěrka dalšího čísla
je 10. září 2015. Číslo
vychází od 24. září 2015.

foto: Tomáš Lysý

Dálkoví běžci si v září na Vysočině přijdou na své

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

- 06. 09. Náměšť nad Oslavou
- 13. 09. Pacov
- 20. 09. Telč
- 27. 09. Nové Město na Moravě
- 04. 10. Přibyslav

