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Nový most
V Číchově kdysi 
povodeň strhla most. 
Dnes už mají lidé nový.
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noviny jsou součástí projektu                                  www.ceskydomov.cz

Basilica minor
Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie ve Žďáru nad Sázavou 
Vatikán povýšil.
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AKTUÁLNĚ S RADNÍM

STALO SE

TORNÁDO 
NIČILO

Přibyslav (kid) • Očití svědko-
vé mluví o tornádu, které dopro-
vázelo ničivou bouři a krupobití, 
jež na konci července u Přibysla-
vi na Havlíčkobrodsku zcela zlik-
vidovala na 11 hektarů vzrostlé-
ho lesa. Živel znemožnil průjezd 
na přilehlých silnicích a jeho ná-
sledky místní lidé a firmy odstra-
ňují ještě dnes. Foto: archiv

Každý určitě zaznamenal, že s novým politickým vedením kraje 
a s ohledem na celosvětovou hospodářskou krizi došlo ke změně pří-
stupu kraje Vysočina k firmám a podnikatelským subjektům, které 
v kraji působí. 
Jsme si vědomi toho, že zastupujeme půl milionu občanů Vysočiny, že 
firmy dávají občanům našeho regionu práci, a proto se snažíme, v me-
zích možností a zákonných norem, zadávat zakázky především firmám 
z Vysočiny. Snažíme se o širokou a efektivní spolupráci, vzájemnou 
komunikaci, informovanost a oboustranně přijatelný přístup k řešení 
všech záležitostí týkajících se obou stran – krajské samosprávy a pod-
nikatelských subjektů. 
Vnímáme potřebu zachovat v krizové době vy-
sokou míru našich investic, aby objem zakázek, 
a tedy i příležitostí k uplat- nění místních do-
davatelů, nebyl s nadbyteč- nou opatrností 
omezován. Plánované inves- tice, na které jsou 
peníze již zajištěny, se sna- žíme urychlit. 
V neposlední řadě usilujeme o maximální mož-
né získávání a využívání ev- ropských peněz. To 
vše může přinést, a jistě i při- nese, mnohým zdej-
ším firmám užitek a alespoň 
dílčím způsobem jim to 
pomůže překonat 
těžkosti krizové-
ho období. 

Libor Joukl
náměstek 
hejtmana

Putovní stan
Kraj se rozhodl dávat 
o sobě vědět pomocí 
stanu, který cestuje po 
Vysočině.
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Vesnicí Vysočiny je obec Hluboké

Kraj najde způsob podpory rodin

To je důležité zejména v době, 
kdy na západě prochází tradič-
ní rodina krizí. „Jde o to, že pro-
rodinná politika není jen vypláce-
ní přímých peněžních podpor. Ro-

dina znamená také péči o seniory, 
kvalitní partnerské soužití, sladě-
ní profesního a rodinného živo-
ta a spoustu dalších věcí a situa-
cí, které jsou navzájem provázané. 

Krajská koncepce by měla ty vaz-
by popsat a najít způsoby, jak dob-
rou, harmonickou a funkční rodi-
nu na Vysočině co nejvíce podpo-
řit,“ vysvětlil krajský radní pro so-
ciální věci Petr Krčál (ČSSD). 
V diskusích se zatím objevují ta-

ková témata a konkrétní opatření, 
jako je například vznik podniko-
vých miniškolek, které by umož-
nily rodičům věnovat se své pro-
fesi a přitom nešidit děti na spo-

lečném čase, kurzy a univerzita 
třetího věku pro seniory nebo ta-
ké vytváření obecného povědo-
mí o prospěšnosti a společenské 
prestiži těch, kteří dokázali funkč-
ní rodinu vybudovat. „Takových 
námětů je samozřejmě celá řada, 
my teď musíme dohledat jejich 
vzájemné propojení a dokázat 
kvalitní opatření, která rodinám 
přinesou prospěch, také uvést do 
praxe,“ dodal Petr Krčál.

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund www.dolnorakouska-vystava.cz | www.noe-landesausstellung.at

DOLNORAKOUSKÁ 
ZEMSKÁ VÝSTAVA 09

HORN.RAABS.TELČ.

18. duben – 1. listopad

V letošním roce slavíme dvacetileté výročí pádu železné opony, a proto také vznikl projekt přes-
hraniční Dolnorakouské zemské výstavy 2009. Postavení i pád železné opony mezi Čechami a Ra-
kouskem znamenal pro mnohé obyvatele daných regionů zásadní změnu v jejich životě. Vyzýváme 
všechny, kdo se s námi mohou podělit o nějaký zajímavý příběh tématicky spojený s Dolnorakous-
kou zemskou výstavou (příběhy rozdělených rodin, opětovných shledání, přátel, kteří se dlouho 
neviděli apod.), aby nám své příběhy posílali, a to sice až do 9.10.2009 buď na adresu: 

Krajský úřad kraje Vysočina
Oddělení vnějších vztahů
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

či emailem na adresu: seidl.l@kr-vysocina.cz

Josef Hoff mann pro J. & L. LobmeyrMZA v Brně – Státní okresní archiv Jihlava

Odpověď označte heslem „soutěž“.
Nejzajímavější příběhy odměníme vstupenkami na 
výstavu a knižními publikacemi. Více informací o výstavě 
najdete na www.dolnorakouska-vystava.cz

Vysočina (kid) • V těchto dnech vrcholí v sociální 
komisi rady kraje diskuse o krajské koncepci pro-
rodinné politiky. Jakmile koncepci komise schválí 
a projde i radou a zastupitelstvem, bude Vysočina 
v podpoře rodin pracovat velmi systematicky.

Starostka Hlubokého Marie Svobodová vítá hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka ve své obci. Foto: archiv kraje

Hluboké (jis) • Po oran-
žové stuze za spolupráci 
se zemědělským subjek-
tem letos krajská komise 
soutěže Vesnice roku 
2009 udělila obci Hlu-
boké další, tentokrát už 
nejvyšší titul. 

Starostka obce Marie Svobodová 
z rukou hejtmana Jiřího Běhounka 
a ministra pro místní rozvoj Rosti-
slava Vondrušky převzala také cenu 
Zastupitelstva kraje Vysočina pro 
vítěznou obec soutěže – ocenění 
Vesnice Vysočiny, na které již nyní 
upozorňuje zcela nová dvojice víta-
cích značek u vjezdu do obce. 
Místní kronika z roku 1920 prv-

ní občanské aktivity v této části 
Vysočiny datuje už do 14. stole-
tí. O sedm století později v novém 
svazku kroniky přibude záznam 
o jednom velkém vítězství.
Obec Hluboké už 17. rokem vede 

starostka Marie Svobodová, která 
zarputile zvelebuje obec, stará se 
o obecní majetek a úspěšně čerpá 
evropské i regionální granty.

(Pokračování na str. 8)
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Lidé získají informace ve stanu

„Schodek plnění daňových pří-
jmů oproti stejnému období loň-
ského roku činí momentálně 
zhruba 200 milionů korun,“ ozná-
mil náměstek hejtmana pro oblast 
financí Vladimír Novotný. Díky 
rozumně postavenému rozpočtu 
kraje ve výši 97 procent příjmů 
loňského roku není tedy skuteč-
ný propad 50 milionů tak fatální. 
Podle Vladimíra Novotného při-

šel první propad příjmů v břez-
nu. Následovalo vyrovnání, ale 
v červenci došlo k dalšímu veli-
ce citelnému propadu. „V přípa-
dě kraje Vysočina jde v červen-
ci o necelých 200 milionů, o kte-
ré jsme přišli vlivem zatím nej-
hlubšího propadu sdílených daní 
v historii kraje,“ nechal se slyšet 
Novotný.
Schodek rozpočtů je přitom 

z velké části způso-
ben hospodářským 
poklesem. Všechny tři 
rozhodující typy daní, te-
dy DPH a daně z příjmů 
fyzických a právnických 
osob, jsou totiž úzce pro-
pojeny se stavem ekonomi-
ky. Na velké zlepšení kraj 
Vysočina nespoléhá, ani 
ho neočekává. Kraj i jím 
zřizované organizace při-
stoupily k preven-
tivnímu plánu 
šetření. Úřad 
u s m ě r ň u j e 
provozní vý-
daje, zavedly 
se společné 
nákupy energií 

a materiálu. Každý odbor 
si preventivně vyčleňu-
je nezbytné výdaje, hle-
dají se úspory v jed-
notlivých případech až 
do výše deseti procent 
plánovaného rozpočtu. 

„Žádná úsporná opatření 
se netýkají projektů, které 
jsou financovány z evrop-
ských dotací, vedení kraje 
nebude omezovat ani plá-

nované investiční ak-
ce, neboť v přípa-

dě našeho regionu 
jsou na ně vázány 
stovky pracov-
ních příležitos-
tí,“ vysvětlil No-

votný.

Krajský propagační stan je skutečně impozantní. Fota: archiv kraje

Kraj se bude prostřednictvím 
stanu prezentovat nejen na vy-
braných akcích, které finančně 
podporuje, ale následně i na ak-
cích, které úřad pravidelně orga-
nizuje v rámci svých marketin-
gových aktivit. 
„Jako instituce, která se co nej-

více snaží úsporně hospodařit 
s veřejnými prostředky, jsme na-
ši představu mohli začít praktic-
ky realizovat teprve v letošním 
roce s pomocí fondů EU,“ uvedl 
Ladislav Seidl z krajského oddě-
lení vnějších vztahů.
V rámci projektu Vítejte na Vy-

sočině, na který Vysočina získa-
la finanční prostředky z ROP Ji-
hovýchod, vznikly propagační 
tiskoviny, mimo jiné o přírodě 
kraje nebo brožury představují-
cí region jako výjimečné území 
s výjimečnou nabídkou atrakti-
vit v různých formátech a jazy-
cích. Právě tyto materiály budou 
k dispozici v rámci krajské road 
show. Součástí projektu je i prá-
vě probíhající natáčení videospo-
tů a propagačního filmu o kraji 
Vysočina. „Cílem projektu Vítej-
te na Vysočině je zvýšit všeobec-
nou povědomost široké veřejnos-
ti o kraji Vysočina jako turistic-
ké destinaci. Projekt má výrazně-
ji propagovat Vysočinu jako celo 
evropsky přitažlivou destinaci 
cestovního ruchu nabízející řa-
du lákavých atraktivit cestovní-
ho ruchu a kvalitních a originál-

ních doprovodných služeb umož-
ňujících vícedenní pobyt,“ připo-
mněl krajský radní pro regionální 
rozvoj Martin Hyský (ČSSD). 
Zmiňovaná aktivita má kraji také 
pomoci obecně zvyšovat souná-
ležitost občanů regionu s krajem 
Vysočina jako institucí. 

Projekt Vítejte na Vysočině při-
jde na 6,7 milionu korun. Z toho 
uhradí 85 procent EU, zbylé ná-
klady rovným dílem připadnou 
kraji a státu. „Za tyto peníze se bu-
deme atraktivní formou prezen-
tovat na vybraných akcích, které 
mají široké spektrum návštěvníků 

– od aktivních i pasivních sportov-
ců přes mládež až po posluchače 
vážné hudby, a to jak z kraje Vy-
sočina, tak z České republiky i ze 
zahraničí,“ doplnil Ladislav Seidl.

Krajská kasa udržela tisíce míst

Krajská samospráva všude 
tam, kde je to ze zákona mož-
né a přípustné a umožní to vý-
sledky řádných výběrů, přidělu-
je zakázky dodavatelům z Vyso-
činy. Zároveň se snaží investice, 
na které má peníze, uskutečnit 
co nejdříve. „Loni jsme napří-

klad do nemovitého majetku in-
vestovali asi 320 milionů korun, 
letos je to 1,1 miliardy,“ vypočí-
tává Libor Joukl a doplňuje: „In-
vestice do krajských silnici loni 
byly 850 milionů, letos 2,3 mi-
liardy a k tomu ještě další prá-
ce a peníze krajských silničářů 

v hodnotě 650 milionů korun. 
Celkem tedy tři miliardy.“
Na jedno pracovní místo ve 

stavebnictví je třeba práci za asi 
1,2 milionu korun. Při stavbách 
silnic jsou to asi tři miliony na 
jedno pracovní místo. „Celkem 
jsme tedy udrželi zhruba 2000 
pracovních míst. Ze statistik vy-
plývá, že jedno pracovní mís-
to v uvedených oborech na sebe 
váže tři až čtyři pracovní mís-
ta v subdodavatelských subjek-
tech. Tím, že nyní hodně inves-
tujeme a dáváme práci firmám 

z Vysočiny, jsme tedy pomohli 
udržet šest až osm tisíc pracov-
ních míst v našem kraji,“ spočí-
tal Joukl a dodal: „Všechny pe-
níze byly použity z krajského 
rozpočtu s maximálním využi-
tím evropských dotací a bez dal-
šího dlouhodobého zadlužování 
kraje.“
Pokud se kraji podaří udržet 

současnou úroveň získávání ev-
ropských peněz a umožní to 
i příjmy rozpočtu, chce podob-
ně podporovat firmy z Vysočiny 
i v příštích letech.

Vysočina (jis) • Novou, nevšední a neúřední 
formu prezentace zvolil kraj Vysočina pro letošní 
druhou půlku roku. Na závěrečném koncertu 
Mezinárodního festivalu Petra Dvorského 
v Jaroměřicích nad Rokytnou představil nový 
koncept prezentace kraje. Mobilní kontaktní 
stan v krajských barvách vybavený krajskými 
tiskovinami a školeným promotýmem.

Zbyněk Čech ze sekretariátu hejtmana s krajským radním Josefem Matějkem stan využili na festivalu Petra Dvor-
ského v Jaroměřicích. Fota: archiv kraje

Kde můžete vidět krajský stan:
říjen: 12. Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Jihlava

říjen, listopad: Festival Modré dny, Žďár nad Sázavou

prosinec, leden: FIS TOUR DE SKI – World Cup (Zlatá lyže), Nové Město 
na Moravě 

Na podzim se region 
vrhne na zdravý styl

„První kampaň, do níž se zapo-
jí řada měst a obcí kraje Vysoči-
na, nese název Evropský den bez 
aut,“ vypočítal krajský 
radní pro regionální 
rozvoj Martin Hys-
ký (ČSSD). Tento 
den připadá na 22. 
září a celá řada ob-
cí ho pojme v šir-
ším měřítku pod hla-
vičkou Evropského týd-
ne mobility, který bude pro-
bíhat od 16. do 22. září 2009. 
Hlavní motto kampaně pro tento 
rok zní: Naše město – naše klima. 
Bude se jednat o aktivity zlepšující 
kvalitu ovzduší, zajišťující bezpeč-
nou a spolehlivou hromadnou do-

pravu nebo omezující hluk v obyt-
ných částech měst.
Další kampaní budou Dny zdraví 

ve Zdravých městech, ob-
cích či regionech. Ta-

to kampaň proběh-
ne ve dnech 4.–17. 
října 2009 ve spo-
lupráci s mnoha or-

ganizacemi z nezis-
kového sektoru, zdra-

votnickými zařízeními, 
školami apod. Smyslem 

celé akce bude informovat ob-
čany o tom, jak správně pečovat 

o své zdraví, jak předcházet zdra-
votním potížím a zároveň předsta-
vit aktivity, které pomohou k jejich 
dobré fyzické i duševní pohodě.

Ženou regionu roku 2009 
je radní Marie Kružíková
Vysočina (jis) • Historicky prv-
ní vítězkou soutěže Žena regio-
nu, kterou pořádá Denik.cz 
a společnost Provident 
Financial s.r.o, se sta-
la krajská radní pro 
školství Marie Kruží-
ková (ČSSD). Bývalá 
starostka Brtnice na 
Jihlavsku a zároveň 
dlouhodobá učitel-
ka zvítězila v hlasová-
ní čtenářů regionálního 
tisku, které pro-
bíhalo v mi-
nulých týd-
nech na inter-
netu. „Jsem velice mile překvape-
ná. Vůbec jsem nečekala, že mne 
bude někdo v této soutěži nomi-
novat. O to více si tohoto vítězství 
cením,“ uvedla Marie Kružíková.
O titul Žena regionu 2009 se mo-

hou ucházet ženy, kterým se poda-

řilo dosáhnout vynikajících výsled-
ků v jedné ze šesti následujících 

kategorií: politika a veřejná 
správa, věda a výzkum, 

vzdělávání a zdravot-
nictví, business, cha-
ritativní činnost ne-
bo umění, kultura 
a sport. Nominovány 
mohou být ženy, kte-
ré společnost finanč-

ně nebo morálně nedo-
ceňuje za práci nebo ak-

tivity, při kterých 
umí skloubit 
veřejný a ro-
dinný život. 

Soutěž má za cíl vyjádřit veřej-
né uznání ženám, které dokážou 
svým aktivním přístupem k životu 
motivovat ostatní a obohacovat je-
jich život. Mimo soutěží krásy se 
jedná o vůbec první klání, jež oce-
ňuje práci žen ve společnosti.

Vysočina (mav) • Podzim na Vysočině bude ve 
znamení kampaní, které upozorní na problémy 
dnešní moderní společnosti a zároveň ukážou 
zajímavou formou možný způsob řešení.

Vysočina (jis) • Krajský rozpočet se v důsledku 
dopadů hospodářské krize nemění. Propad 
plánovaných příjmů za sedm měsíců letošního roku 
dosahuje zhruba 50 milionů korun, což je zatím 
částka, kterou je kraj schopen pokrýt z vnitřních 
rezerv a rozumně nastavenými úsporami.

Novotný: Přišel čas na úspory

Vysočina (kid) • Tím, že se v době krize kraj snaží 
dávat práci především firmám z Vysočiny, přispěl 
k udržení až 8000 pracovních míst. Měsíčníku 
Kraj Vysočina to řekl náměstek hejtmana pro 
majetek a dopravu Libor Joukl (ČSSD).

Informace o školním roce 
2009/2010
Vyučování ve školním roce 2009/2010 bude 
zahájeno v úterý 1. září 2009. Do lavic základ-
ních škol v kraji Vysočina usedne 41 300 žá-
ků. Střední školy bude na Vysočině navštěvo-
vat 26 000 žáků. První pololetí bude ukončeno 
ve čtvrtek 28. ledna 2010 a školní rok skončí 
ve středu 30. června 2010. Podzimní prázdni-
ny připadnou na čtvrtek a pátek 29. a 30. října 
2010. Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. 
prosince 2009 a vyučování bude opět zaháje-
no v pondělí 4. ledna 2010. Pololetní prázd-

niny připadnou na pátek 29. ledna 2010. Jar-
ní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro 
kraj Vysočina stanoveny v termínu 8.–14. úno-
ra 2010. Velikonoční prázdniny připadnou na 
čtvrtek a pátek 1. a 2. dubna 2010. Zápis do 
1. ročníku základní školy se uskuteční v obdo-
bí 15. 1.–15. 2. 2010.

Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů je 
připraveno:
• 275 mateřských škol (z toho 271 zřizova-

ných obcí, 1 krajem, 3 jiným zřizovatelem)
• 267 základních škol, přičemž je 134 úpl-

ných, 116 malotřídních a 17 „speciálních“ 

škol (249 zřizovaných obcí, 14 krajem a 4 ji-
ným zřizovatelem)

• 72 středních škol (52 zřizovaných krajem 
a 20 jiným zřizovatelem)

• 14 vyšších odborných škol (9 zřizovaných 
krajem, 5 jiným zřizovatelem)

• 25 základních uměleckých škol (18 zřizova-
ných obcí, 6 krajem a 1 jiným zřizovatelem)

• 20 domů dětí a mládeže (11 zřizovaných 
obcí, 7 krajem a 2 jiným zřizovatelem)

Kraj Vysočina zřizuje k 1. 9. 2009 celkem 
95 škol a školských zařízení.



�� ��www.kr-vysocina.cz

3 STRANA | SRPEN 2009 Kraj Vysočina AKTUALITY / TÉMA

Ukrajinci navštívili náš region

Nemocnice zaručují bezpečí

Procházka na náměstí v Telči.

Povodně řádily v 58 obcích, 
nejhorší byla situace na Žďár-
sku a Pelhřimovsku. „Pokud jde 
o konkrétní obce, pak škody za 
více než šest milionů korun od-
haduje obec Těchobuz, a to pře-
devším na komunikacích a ryb-
nících. Mezi další obce patří Pro-
setín na Bystřicku s vysokou ško-
dou na komunikacích a obec Tři 
Studně na Novoměstsku, kde pří-
valové deště poškodily kanaliza-
ci, komunikace a rybníky,“ uvedl 

Jaroslav Mikyna z krajského od-
dělení vodního hospodářství.
Obce také evidují nejvyšší ško-

dy na svém majetku – asi 41 mi-
lionů korun. Soukromníci hlásí 
škody zejména na rybnících ve 
výši zhruba pěti milionů a čty-
ři miliony je hodnota zničeného 
majetku kraje. 
V celé České republice se škoda 

po letošních letních bouřích za-
tím odhaduje na šest miliard ko-
run.

Povodně napáchaly škody 
za desítky milionů korun

Ministr slíbil krajům nápravu
Vysočina (jis) • Krajům letos chybí na dofi-
nancování sociálních služeb minimálně 800 
milionů korun. S příslibem řešení přijel za zá-
stupci krajů na Vysočinu ministr práce a sociál-
ních věcí Petr Šimerka. Do poloviny září chce 
ve svém rozpočtu najít odpovídající zdroje, což 
má situaci v sociálních zařízeních uklidnit. 
Letošní státní rozpočet počítal s konečným 

příspěvkem na sociální služby ve výši 4,5 mi-
liardy korun. Rozpočtovaná částka však neko-
respondovala se skutečnou potřebou regionů, 
a tak došlo postupně k jejímu navýšení na šest 
miliard. „I přes dodatečná navýšení stále ješ-

tě chybí poskytovatelům přibližně minimálně 
800 milionů korun. Po intenzivních jednáních 
ministerstva se sociální komisí AKČR se má 
situace do poloviny září vyřešit,“ uvedl před-
seda komise a náměstek hejtmana Karlovar-
ského kraje Miroslav Čermák. V Jihlavě tedy 
na úrovni krajů probíhala diskuze okolo klíče, 
podle kterého by se mělo další kolo dotací roz-
dělovat. Své ke klíči si řekne i ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí.
„Pokud jde o financování sociálních služeb 

v následujícím roce 2010 – kraje mne již se-
známily se svým odhadem výše nárokovaných 

dotací. V tuto chvíli jsme na částce 5,4 miliar-
dy korun. Jsem připraven o tuto částku v roz-
počtu usilovat, ale definitivní číslo bude zřejmé 
až po sestavení návrhu státního rozpočtu pro 
rok 2010 v září,“ uvedl ministr práce a sociál-
ních věcí Petr Šimerka.
V případě Vysočiny na letošní dofinancování 

sociálních služeb chybí zhruba 75 milionů ko-
run. Podle radního pro sociální věci Petra Kr-
čála (ČSSD) je nutné, aby se pozornost zamě-
řila do budoucna více na poskytování terénních 
služeb a aby se rozšířilo vícezdrojové financo-
vání této aktivity.

„Nemocnice Třebíč splnila 
v červnu 2009 požadavky národ-
ních akreditačních standardů a ob-
držela od Spojené akreditační ko-
mise ČR certifikát o udělení akre-
ditace na dobu od 23. 6. 2009 do 
22. 6. 2012,“ uvedla náměstky-

ně ředitele nemocnice pro ošetřo-
vatelskou péči Eliška Klimešová. 
Certifikát, který třebíčská nemoc-
nice získala jako 38. takové zaří-
zení v Česku, má pacientům ga-
rantovat bezpečnější péči.
Nemocnice Třebíč stejně jako 

ostatní krajské nemocnice v Jih-
lavě, Havlíčkově Brodě, Pelhři-
mově a Novém Městě na Moravě 
prošla přísným šetřením nezávis-
lých a kvalifikovaných auditorů 
Spojené akreditační komise ČR. 
„Sledovali veškerý pohyb pacien-
ta nemocnicí od přijetí přes různá 
vyšetření, léčbu na lůžku i v am-
bulanci, prováděné zákroky až po 
propuštění,“ vzpomíná Eliška Kli-
mešová a dodává, že získání certi-
fikátu o udělení akreditace je pro 
pacienty zárukou, že prioritou ne-
mocnice je poskytování profe-
sionální a kvalitní zdravotní péče 
s důrazem na maximální bezpeč-
nost pacientů a zaměstnanců, pé-
če zaměřená na minimalizaci rizik 
a prevenci pochybení.
 „Velký podíl na naplnění pade-

sáti akreditačních standardů a je-
jich zavedení do každodenní pra-
xe má aktivní podpora a intenzivní 
práce všech zaměstnanců. Všech-
ny naše nemocnice nyní čeká ne-
lehká cesta k udržení a zlepšování 
nastaveného systému kvality, ke 
kterému přispívají také pravidel-
ně prováděné interní audity,“ uve-
dl hejtman Vysočiny Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD).
Akreditací nemocnice signalizu-

je nejen, že splnila všechny poža-
dované standardy, ale také snahu 
soustavně se zlepšovat a systema-
ticky snižovat množství rizik pro 
pacienty i zaměstnance. Akredi-
tace je dobrovolná. V České re-
publice je něco kolem dvou sto-
vek nemocnic a léčeben, pouze 38 
z nich má národní akreditaci.

Zaměstnanci ústavů 
sbírali zkušenosti venku

Během cesty skupina projížděla i přes Alpy. Na snímku krajský radní 
Petr Krčál. Foto: archiv kraje

Vysočina (kid) • Evropské poznatky v péči o seniory jsou tím nejcenněj-
ším, co si můžeme z cest přivézt. Po návratu z pracovní cesty po zaříze-
ních sociální péče v Rakousku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku to řekl kraj-
ský radní pro sociální věci Petr Krčál (ČSSD). 
Radní cestu absolvoval spolu s pracovníky krajských sociálních zařízení. 
Navštívili například dva švýcarské domovy pro seniory a dva ústavy pro 
handicapované. „Velmi inspirujícím pro nás byl způsob financování. Švý-
caři domovy pro seniory financují prakticky z důchodového systému, te-
dy vlastně z peněz, které senioři naspořili,“ uvedl Petr Krčál. V případě 
švýcarského modelu péče o handicapované se mu prý líbilo, že klienti 
umí společně pracovat. „Viděli jsme jakési malé farmy, kde chovají drob-
ný dobytek a zemědělské produkty potom prodávají,“ uvedl Petr Krčál.

Vysočina (kid) • Bezmála 50 milionů korun. Tak je 
vysoká škoda, kterou na Vysočině letos napáchaly 
letní bleskové povodně po přívalových deštích.

Vysočina (jis) • Všech pět krajských nemocnic 
na Vysočině už má potvrzení kvality péče. Do 
třebíčské nemocnice dorazilo oficiální osvědčení 
o splnění kritérií národních akreditačních 
standardů koncem června.

Vysočina (jis) • Krajský úřad 
obhájil titul Podnik podporující 
zdraví. Závěry auditu a celkové 
hodnocení jej posunuly mezi pod-
niky podporující zdraví 2. stupně.
V červnu proběhl v rámci obha-

joby titulu podrobný audit zamě-
řený na kontinuitu již dříve dosa-
žených výsledků v oblasti podpo-
ry zdraví na pracovišti, na jejich 
zlepšování, návaznost na pracov-
ní podmínky a zdravotní stav za-
městnanců. Auditoři ze Státního 
zdravotního ústavu konstatova-
li, že během hodnoceného období 

úřad výrazně prohloubil opatře-
ní zaměřená na prevenci a podpo-
ru zdraví, plánuje a realizuje opat-
ření k ozdravení pracovního stylu 
zaměstnanců a dbá na celkovou 
sociální politiku společnosti za-
jišťující stabilní pracovní sílu. 
 „Mezi zcela konkrétní opatření 

řadíme preventivní bezplatná oč-
kování omezující rizika onemoc-
nění klíšťovou encefalitidou pro 
kolegy z odborů pracovně se po-
hybující v otevřeném terénu – 
v lesích,“ uvedla koordinátorka 
projektu Soňa Měrtlová. Dalším 

krokem ke zvýšení stupně titu-
lu Podnik podporující zdraví bu-
de například plánování náprav-
ných opatření vztahujících se na 
zvýšená zdravotní rizika v oblas-
ti nadváhy, nevhodného stravová-
ní a stresové zátěže. „Při realizaci 
konkrétních opatření využijeme 
výsledky rozsáhlého dotazníko-
vého šetření, které jsme připravi-
li ve spolupráci se závodním lé-
kařem a kterého se zúčastnili té-
měř všichni zaměstnanci. V těch-
to dnech vrcholí vyhodnocování 
získaných dat,“ uvedla ředitelka 

Sekce ekonomiky a podpory kraj-
ského úřadu Eva Janoušková.
Aktivity směřující ke zlepšení 

pracovních podmínek a ke zvýše-
ní fyzické aktivity budou na kraj-
ském úřadě pokračovat i v dal-
ších letech. A to jak v rámci zvy-
šování nabídky fyzických aktivit, 
tak i zlepšování pracovního pro-
středí. Ocenění Podnik podporu-
jící zdraví je úřadu, podle plat-
ných pravidel, propůjčeno na 
dobu tří let. Fyzicky si zástupci 
krajského úřadu převezmou oce-
nění v říjnu.

Krajský úřad je zdravá firma

Akreditace krajských nemocnic:
2008 Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice No-

vé Město na Moravě, Nemocnice Jihlava

2009 Nemocnice Třebíč

Vysočina, Zakarpatská oblast (jis) • Desetičlenná 
delegace ze Zakarpatí v čele s předsedou Zakar-
patské oblastní rady Mychajlem M. Kičkovským 
navštívila Vysočinu.

Na programu dvoudenní ces-
ty byla kromě pracovního jednání 
i návštěva krajské záchranné služ-
by, jihlavské nemocnice nebo také 
prohlídka vodní elektrárny na Da-
lešické přehradě.
„Přestože smlouva o spolupráci 

se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny 
je podepsána teprve rok a půl, jde 
o nejrychleji se rozvíjející partner-
ství. Společné projekty se však neo-
mezují pouze na stavební akce, kon-
krétně rekonstrukce tamních škol, 
ale probíhají také v oblasti kulturní 
a sociální,“ uvedl hejtman Vysoči-

ny Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 
Tématem jednání byla příprava pro-
jektů na příští rok a jejich spolufi-
nancování, podzimní cesta vyso-
činských podnikatelů do Zakarpatí, 
možná spolupráce zdravotnických 
zařízení, vzájemné kulturní výmě-
ny uměleckých souborů a další.
Delegace ze Zakarpatí si během 

návštěvy Vysočiny stihla prohléd-
nout budovu a technické vybavení 
krajské záchranné služby, několik 
oddělení jihlavské nemocnice ne-
bo také informační centrum jader-
né elektrárny Dukovany. Na přá-

ní ukrajinské strany byla do pro-
gramu zařazena i návštěva školy 

a kláštera v Nové Říši a prohlídka 
vodní elektrárny Dalešice.

Mychajlo Kičkovský se pozdravil i se zastupiteli Ivem Rohovským (ODS) 
a Pavlem Šlechtickým (KSČM), kteří stáli u zrodu spolupráce obou regionů.

Jednání byla přátelská, ale vážná. Fota: archiv kraje

Vysočina, Dolní Rakousko (jis) • 
Na konci srpna navštívil Dolnora-
kouskou zemskou výstavu dvou-
settisící návštěvník. Stalo se tak 
v rakouském Raabsu a štěstí se 
usmálo na rodinu Haahnovu a je-
jich dvě dcery Klaru (2) a Lauru 
(7). Pro celou rodinu bylo velkým 
překvapením setkání s hejtma-
nem Vysočiny Jiřím Běhounkem 
a dolnorakouským hejtmanem Er-
vinem Pröllem.
Dolnorakouskou zemskou výsta-

vu zhlédlo jen v Telči téměř 50 ti-

síc návštěvníků. Další tisíce lidí 
se účastnili po celé Vysočině do-
provodných akcí. „Přeshraniční 
výstava je dosavadním vyvrcho-
lením spolupráce mezi sousedy - 
Dolním Rakouskem a Vysočinou. 
200 tisíc návštěvníků je vynikají-
cím úspěchem a již nyní se těším 
na dalšího výročního hosta výsta-
vy. Zájem veřejnosti je pro nás 
důkazem, že prvotní myšlenka je-
dinečného projektu byla správ-
ná,“ uvedl při společném setkání 
v Raabsu Jiří Běhounek.

Dolnorakouská výstava 
měla jubilejní návštěvníky

Rodině Haahnových gratulují hejtmani Vysočiny Jiří Běhounek a Dolního 
Rakouska Ervin Pröll (vpravo). Foto: archiv kraje
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Inzertní manažer:

Klára Černíková

tel.: 777 789 600

e-mail:
cernikova@ces-

kydomov.cz

Jihlava – Hruškové Dvory III

JSME VAŠE JISTOTA - STAVÍME PRO VÁS JIŽ 10 LET!

17.10. 2009 VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!

V JIHLAVĚBYDLENÍNOVÉ

Jihlava – Hruškové Dvory III
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prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414

www.provapo.cz

•Funkční bez přípojky vody,
odpadu, el. proudu.

 I na dobírku.•
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Srdce na dlani
   

Setkání klientů zařízení sociální péče v kraji Vysočina
pod záštitou hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka

a radního kraje Vysočina Petra Krčála

6. října 2009      Sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program:
9:30  slavnostní zahájení - taneční skupina Berušky z Polničky, pěvecký 

a taneční soubor Huculyk z Vilšanského dětského domova na 
Zakarpatské Ukrajině

10:00-14:00  hlavní program - kulturní vystoupení klientů zařízení sociální 
péče s tematikou lidových kultur přímořských států (ukázky tanců, 
cvičení, písničky, scénky)
doprovodný program - ukázky výrobků klientů zařízení sociální 
péče - ochutnávka krajových specialit - promítání filmu Malý 
princ, který natočili klienti ústavu sociální péče Těchobuz, 
společně s klienty dalších ústavů ze Slovenska a Polska - 
autogramiáda herců filmu Malý princ - vázání uzlů

14:00  závěr

PLAVBA KOLEM SVĚTA SE SRDCEM NA DLANI VI.

podporující MÍSTNÍ AGENDU 21 a udržitelný rozvoj na Vysočině

Soutěž je určena všem 
lidem z Vysočiny, 
zvláště těm, kteří:

• nejsou lhostejní k pro-
středí, v němž žijí,

• přemýšlí o budouc-
nosti,

• chtějí aktivně přispět,

• mají rádi Vysočinu,

• rádi mění rutinu,

• mají smysl pro humor,

• jsou tvořiví.

SOUTĚŽ O CENY 
Kategorie A – SLOGAN  
Kategorie B – VTIP  
Kategorie C – REKORD 21

Ukončení soutěže 30. září 2009.

Nejlepší zaslané příspěvky v každé ka-
tegorii budou oceněny.
Vybrané vtipy a slogany budou sloužit 
k další propagaci v rámci projektu 
Vysočina 21.

Kraj Vysočina vyhlašuje tuto soutěž v rám-
ci probíhajícího projektu Vysočina 21.

Cílem projektu je zvýšení informovanosti 
obyvatel kraje o MÍSTNÍ AGENDĚ 21, 
která usiluje o zavedení principů trvale 
udržitelného rozvoje do praxe.

Zúčastnit se můžete i Vy!

Kategorie A – SLOGAN
Navrhněte krátký slogan, který vystihne podstatu MÍSTNÍ AGENDY 21 a udržitelného 
rozvoje v kraji Vysočina.
Pokud si nejste jistí, co MÍSTNÍ AGENDA 21 a udržitelný rozvoj ve skutečnosti zname-
nají, využijte informací na: www.ma21.cz nebo http://www2.nszm.cz/ur/ 

Kategorie B – VTIP
Vytvořte vtip, kterým zábavnou formou přiblížíte základní problematiku MÍSTNÍ AGEN-
DY 21 nebo udržitelného rozvoje Vysočiny. Vtipy můžou být psané, kreslené či kombi-
nované.

Kategorie C – REKORD 21
Cílem je shromáždit rekordní počet dvacet jedniček – napište nám co nejvíce symbolů, 
označení, názvů, výskytů 21 ve Vašem životě, ve Vašem okolí, doma, v zaměstnání, 
v zájmové činnosti..., kde má číslo 21 nějaký smysl (smysl výstižně popište).

Motto: „21. století - MÍSTNÍ AGENDA 21 - projekt Vysočina 21“

Soutěž pro veřejnost
o nejlepší slogan, vtip a rekord

Tento projekt je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

Defi nice udržitelného
rozvoje – (UR)
Udržitelný rozvoj je takový způ-
sob rozvoje, který uspokojuje 
potřeby přítomnosti, aniž by 
oslaboval možnosti budoucích 
generací naplňovat jejich vlastní 
potřeby.

Důležitá je rovnováha tří základ-
ních pilířů udržitelného rozvoje 
– pilíř ekonomický, sociální a ži-
votního prostředí.

Co to je MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21)?
I když se tento název možná zdá být poněkud zvláštní, je možné ho 
snadno vysvětlit: 

Místní odkazuje na Vaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případ-
ně region.

Agenda je slovo latinského původu a znamená program nebo také sou-
hrn činností, které je potřeba vykonat pro dosažení cíle.

21 odkazuje na 21. století a sním spojené problémy, které lidstvo bude 
muset řešit. Vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

Způsob zapojení do soutěže: 
Soutěžní slogany, vtipy a rekordy zasílejte na adresu: 
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (na obálku napište Vysočina 21 – SOUTĚŽ).
Povinné údaje: jméno, adresa, rok narození a kontakt

Kontakty:
M. Vencovská: 564 602 556, vencovska.m@kr-vysocina.cz
Z. Krpálková: 564 602 562, krpalkova.z@kr-vysocina.cz        Více informací: www.kr-vysocina.cz/zdravykraj
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Udržitelný rozvoj obce / regionu / světa
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Společnost T.S.BOHEMIA a.s. doporučuje systém Windows Vista® Home Premium

VÁŠ OSOBNÍ
ELEKTROMARKET

T.S.BOHEMIA a.s.
tř. Legionářů 10, Jihlava
585 157 494, jihlava@tsbohemia.cz 
www.tsbohemia.cz

Změna cen vyhrazena. Foto je jen ilustrační. Monitor není součástí počítače.

9.024,-9.024,-s DPH a všemi poplatky
 s DPH a všemi poplatky

Barbone W JIMIBarbone W JIMI
UltraUltra
Intel Atom 330/2GB/320GB/DVDRW/KBC/MG/Intel  Atom 330/2GB/320GB/DVDRW/KBC/MG/
Windows Vista Home PremiumWindows Vista Home Premium

ZLATÁ POKLADNA 

OTEVŘENA
Zlatá pokladna se pro Vás otevřela 
16.6., a bude uzavřena 21.11.2009.

V tomto období Vám rozdáme k vybraným produktům 
poukázky v celkové hodnotě 15 milionů Kč.

Nevěříte? Přesvědčte se na vlastní oči v našich 
katalozích nebo na www.tsbohemia.cz/zlatapokladna

ROZDÁME 
15 MILIONŮ
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Hledáme chalupu,
chatu, statek
na Vysočině.

Rychlá platba,
tel 608 444 424
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www.pks.cz
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PKS MONT, a.s.
Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou
fax: 566 697 392
e-mail: mont@pks.cz
Záruka kvality!
âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

VOLEJTE ZDARMA 

800 23 00 23

HALA

ZAVÁDùCÍ

CENY!

Akce se vztahuje na cenové nabídky zhotovené v období 1.8. - 15.9. 2009.

Zavádûcí ceny na PKS okna z profilu Deceuninck Zendow 
obdrÏíte pouze pfii uzavfiení smlouvy do konce záfií 2009! 

NOVÁ

TECHNOLOGIE
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Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory krásným větám, které čtete ve 
studijním plánu svého dítěte, realita je taková, že jeho handicap ve škole 
nikoho nezajímá. Dyslektik, dysgrafik, či majitel jiné podobné poruchy? 
Pro učitele prostě hlupák, který pomalu čte a ještě pomaleji chápe. 

Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se doma učí dlouhé hodiny, ovšem 
výsledky ve škole tomu rozhodně neodpovídají. Jakoby vůbec nechá-
palo, co čte, natož, aby dokázalo text někomu přetlumočit. Nakonec 
vám nezbude nic jiného, než denně nastudovat několik předmětů 
a znovu je dítěti odvykládat. Což o to, pokud trénujete na pozici uči-
tele v základní škole, není to na škodu. Jsou-li vaše ambice přece jen 
trochu jiné, zřejmě vás několikahodinová denní ztráta zrovna nadše-
ním nenaplňuje…

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 pomáhá dětem 
a studentům jakéhokoliv věku zvládat problémy se čtením, psaním či 
pravopisem pomocí specializovaného individuálního doučování. Na zá-
kladě dosavadních výsledků se zdá, že i tyto děti máji šanci zařadit se 
mezi úspěšné studenty a zajistit si tak uplatnění v životě. Studijní centrum 
ve svém programu používá speciální studijní technologii, která odhaluje 
konkrétní překážky, na které student může během studia narazit, a naučí 
ho, jak je zvládat. Není náhoda, že studijní technologii vymyslel člověk, 
který ji potřeboval každý den, byl to filozof, vědec, spisovatel, cestovatel 
pan L. Ron Hubbard. Na základě výsledků z použití této technologie zalo-
žili vysokoškolští profesoři v USA před 32 lety neziskovou organizaci se 
jménem Aplikovaná scholastikaTM (v překladu: Praktický vzdělávací sys-
tém). V rámci Aplikované scholastiky nyní používají tuto technologii ve 
více než 600 školách a vzdělávacích organizacích na celém světě. 

No, nebudu přehnaný optimista, který věří, že si tento program najde 
v dohledné době cestu do našich základních škol. Ale díky bohu, my 
si můžeme najít cestu k němu. Iva Nováková

BASIC, Havlíčkova 30 Jihlava + Lipová 488 Pelhřimov
telefon 725 774 710 a 775 040 808

DYSLEKTIK NEZNAMENÁ HLUPÁK

Zázrak? Asi jo…
„Co jsem ve škole nepochopil za pět hodin, i když jsem popsal 15 stránek, pochopil 
jsem ve studijním centru za deset minut. (Popsal jsem dva řádky).“ student, 14 let
„Míša je těžký dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik s diagnózou LMD. Těžko se sou-
střeďuje, trpí poruchou chování a učení. Vyzkoušeli jsme všechny možné pro-
středky – terapie, domácí učitele atd. – bohužel s chabým výsledkem. A najed-
nou se stal zázrak; objevili jsme studijní centrum 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 spo-
kojeného, šťastného. Děkujeme!!!“ paní N.
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Most spojil rozdělenou obec

Libor Joukl právě přestřihnul pásku při otevření nového mostu.

Ve Zboží byly otevřené dveře

 „Na vašich obličejích vidím, 
že očekáváte veskrze slavnost-
ní událost, na kterou jste dlouho 
čekali. Jak by také ne. Vždyť je 
to Váš domov a domov každého 
z nás je místo, kam se rádi vrací-

me, kde žijeme s našim i nejbliž-
šími, a který je také bezpečným 
místem všech událostí, her a sou-
náležitostí s nejbližším okolím. 
A že Váš domov je opravdu krás-
ný se přesvědčíte při prohlídce 

budovy,“ pozval ve slavnostním 
projevu klienty domova i zvěda-
vé návštěvníky z okolí k prohlíd-
ce krajský radní pro sociální věci 
Petr Krčál (ČSSD).
„Stavba byla zahájena 26. úno-

ra 2007, kdy dodavatel stavby za-
čal s rekonstrukcí lůžkové části, 
údržby, pracovní terapie, čistíren 
odpadních vod a celkové rekon-
strukce budovy zámku. Jednotli-
vé etapy rekonstrukce si vyžáda-
ly přes 85 milionů korun. Kraj ze 
svého rozpočtu zaplatil 24 milio-

nů, ostatní peníze byly příspěv-
kem ministerstva práce a sociál-
ních věcí, kterému chci za vede-
ní kraje Vysočina opravdu velice 
hlasitě poděkovat. Byla to pomoc 
zásadní a v pravou chvíli, protože 
po obnažení nosných konstrukcí 
bylo konstatováno, že celá stati-
ka budovy je v havarijním stavu. 
Proto bylo provedeno i náročné 
statické zajištění objektu, včet-
ně všech navazujících stavebních 
úprav,“ zrekapituloval náměstek 
hejtmana Libor Joukl (ČSSD).

Děti se ve škole naučí 
poskytovat první pomoc
Vysočina (jis) • Během pěti let 
prošlo v kraji Vysočina praktickým 
školením první pomoci více než 30 
tisíc žáků a studentů. Projekt Prv-
ní pomoc do škol začal být znám 
i mimo náš kraj, stal se vyhledá-
vaným tématem diplomových pra-
cí a dal vznik odbornému manuá-
lu výuky.
„Moderní první pomoc zvládne 

každý, kdo má dvě ruce, umí počí-
tat do třiceti a chce pomoci. Urči-
té návyky člověku navždy zůstáva-
jí v paměti. Je jen třeba je tam do-
stat vhodnou formou podané a vy-
světlené informace o základech 
poskytování první pomoci,“ uve-
dl hejtman Vysočiny Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD). V minulých 
letech se projektu První pomoc do 
škol v našem regionu i opakovaně 
účastnilo téměř 700 škol a učilišť 
a výukou prošlo asi 97 procent čtr-
náctiletých a přes 55 procent sedm-
náctiletých studentů.
Výuka na základních školách bu-

de v novém školním roce probíhat 

v lednu až červnu 2010 v rozsahu 
deseti vyučovacích hodin a před-
nášky povedou kvalifikovaní lek-
toři spolků Českého červeného kří-
že, zdravotnické záchranné služby 
a další odborníci. „Největší prostor 
budeme po zkušenostech z minu-
lých let věnovat srdečně plicnímu 
oživování, první pomoci při zlome-
ninách, poranění hlavy a páteře ne-
bo krvácení. Ve spolupráci s kole-
gy složek integrovaného záchran-
ného systému dojde i na přiblíže-
ní konkrétní práce záchranářů vč. 
postupů při hromadném neštěstí – 
například při povodních,“ upřesnil 
Tomáš Halačka z krajského odbo-
ru zdravotnictví.
Středoškolští studenti ve věku 

17 let absolvují tříhodinovou výu-
ku vedenou profesionálními zdra-
votníky od září do prosince 2009. 
V jejich případě je cvičení zamě-
řeno na komunikaci s dispečin-
ky tísňových linek, laickou pomoc 
u akutních stavů a nácvik život za-
chraňujících úkonů.

Náměšťská agentura 
hlídá ekologickou výuku
Náměšť nad Oslavou (jis) • No-
vým krajským koordinátorem envi-
ronmentálního vzdělávání, výcho-
vy a osvěty (EVVO) se na Vysoči-
ně stala agentura ZERA z Náměště 
nad Oslavou. „Jejím úkolem v ná-
sledujících měsících bude zejména 
mapovat oblast nabídky a poptávky 
po ekologické výchově a souvisejí-
cích aktivitách v našem regionu,“ 
přiblížil krajský radní pro životní 
prostředí Zdeněk Ryšavý (ČSSD). 
Součástí plánovaných činností bu-

de také vytvoření jednotného infor-
mačního portálu a uspořádání od-
borné konference.
Agentura ZERA bude cíleně vy-

hledávat a dokumentovat lidské 
a finanční zdroje. Koordinátor má 
v letošním roce primárně za úkol 
vytvořit databázi realizátorů EV-
VO, kalendář akcí a to vše umís-
tit na nově vytvořený portál EV-
VO. Portál bude přehledně mapo-
vat a informovat, co se v kraji v en-
vironmentální oblasti děje.

V nemocnici se lidé učí 
žít se střevním vývodem
Jihlava (zn) • V září začne v jih-
lavské nemocnici fungovat edu-
kační centrum, jehož personál 
bude poskytovat zvláštní péči 
stomikům. Podobné centrum ne-
má v kraji Vysočina obdoby. 
Vyvedení stomie je pro pacienta 

náročnou životní situací. Hlavním 
úkolem vyškoleného personálu 
edukačního centra bude pomáhat 
postiženým zvládnout problémy 
života s vývodem, informovat je 
o dostupných pomůckách a o vý-
ši úhrad pojišťovnami, pomáhat 
zvládat složité psychické problé-
my způsobené novou situací.
Edukační centrum bude fungo-

vat v rámci Nemocnice Jihlava 
ve třetím patře interního pavilonu 
vedle kožního oddělení.
Plánuje se, že v rámci tohoto 

edukačního centra bude provozo-
vána i poradna pro ženy po abla-
ci prsu, nutriční poradna a porad-
na pro pacienty s Alzheimerovou 
chorobou. Jednotlivé poradny bu-
dou mít přesně vymezené ordi-
nační hodiny.
Výstavba edukačního centra 

i jeho vybavení budou financová-
ny z prostředků nemocnice a ze 
sponzorských darů. Jeho služby 
budou zcela hrazeny z veřejného 
pojištění.

Studenti vysoké školy 
dostávali své diplomy

Jihlava (jis) • Hejtman Jiří Bě-
hounek, který je zároveň členem 
správní rady Vysoké školy po-
lytechnické Jihlava, se zúčastnil 
slavnostních promocí absolventů 
této školy. V historické aule vyso-
ké školy si převzalo diplom a titul 
bakalář 244 studentů, kteří úspěš-
ně složili předepsané státní zkouš-
ky v oborech finance a řízení, ces-
tovní ruch a počítačové systémy.
Vysoká škola polytechnická se 

sídlem v Jihlavě je neuniverzit-

ní veřejnou vysokou školou, která 
byla zřízena v roce 2004. V sou-
časné době poskytuje škola vzdě-
lání v oborech finance a řízení, 
cestovní ruch, počítačové systé-
my, aplikovaná informatika, po-
rodní asistentka a všeobecná se-
stra. Od září letošního roku by do 
prvního semestru studia mělo na-
stoupit přibližně 900 studentů. 
V akademickém roce 2009/2010 
bude na VŠPJ studovat celkově asi 
2400 studentů.

Most vypadá opravdu masivně. Fota: archiv kraje

Číchov (kid) • Obyvatelům Čí-
chova slouží zbrusu nový most, 
který odolá i velké vodě. V čer-
venci jej začali používat. Most 
v Číchově strhla jarní povodeň 
v dubnu roku 2006. Od té doby 
zde byl pouze provizorní most ze 

Státního fondu hmotných rezerv, 
který unesl jen auta do pěti tun. 
Ostatní museli využívat objížď-
ku, kterou zde pomáhal vybudo-
vat kraj a která tak obec praktic-
ky dělila na dvě poloviny. Ten zá-
roveň poskytnul peníze na zpra-

cování projektu nového mostu. 
„Dnes už most stojí a součás-
tí stavby byla i částečná protipo-
vodňová opatření. Číchovu by tak 
most měl vydržet,“ usmíval se při 
předání náměstek hejtmana pro 
dopravu Libor Joukl (ČSSD).

„Je dobře, že kraj dokáže pomo-
ci i malým obcím s takto závaž-
ným problémem,“ přidal se člen 
krajského zastupitelstva Václav 
Kodet (KDU-ČSL), který ještě 
jako krajský náměstek pro dopra-
vu u zrodu obnovy mostu stál.

Zboží (jis) • Přes tisíc lidí si přišlo v polovině srpna 
prohlédnout nově zrekonstruovaný Ústav sociální 
péče ve Zboží. Den otevřených dveří tak představil 
veřejnosti objekt zámečku a přilehlých budov, 
který prošel dvouletou náročnou přestavbou.

Radní navštívil žabí tůňky

Mokřady jsou ideálním prostředím pro vzácné obojživelníky.
Podmáčená místa poskytují zázemí chráněným rostlinám – například vachtě 
třílisté. Fota: archiv kraje

Třebíčsko (kid) • Krajský radní 
pro životní prostředí Zdeněk Ry-
šavý (ČSSD) se přímo na mís-
tě seznámil s některými lokalita-
mi, kterých se týká připravovaný 
krajský projekt Biodiverzita. Na-
vštívil lokality Štěměchy a Pod-

lesí na Třebíčsku, kde s místní-
mi ochránci přírody diskutoval 
o nejlepším způsobu, jak unikát-
ní místa zachovat pro příští ge-
nerace. „Zajímal jsem se přede-
vším o vliv přirozeného kosení 
luk na rostliny i živočichy a chtěl 

jsem vidět místní podmínky, pro-
tože program Biodiverzita je ur-
čený pro účinnou pomoc a rych-
lou záchranu ohrožených míst,“ 
řekl Zdeněk Ryšavý. Krajský 
program Biodiverzita předpoklá-
dá získání evropských peněz na 

záchranu mokřadů a tůní, které 
kvůli zemědělské výrobě a zarůs-
tání plevelnými stromy postup-
ně vysychají. Na Vysočině jde asi 
o 20 míst a program kraj připra-
vuje v těsné spolupráci s místní-
mi ochránci přírody.

Biatlon ovládl Nové Město

Soutěž se v Novém Městě ko-
nala na základě pověření Mezi-
národní biatlonové federace a je 
jedním z vrcholů biatlonové letní 
sezóny. Zú-
častnilo se jí 
na 150 spor-
tovním špiček 
z 15 zemí.
Slavnostní-

ho ceremoniálu, který byl i vy-
jádřením podpory tomuto mladé-
mu sportu, se zúčastnil i hejtman 
Vysočiny Jiří Běhounek (nez. za 
ČSSD) a krajský radní pro soci-
ální oblast Petr Krčál (ČSSD). 

„Jsem rád, že takováto mis-
trovství se konají na našem kra-
ji. Biatlon je sice mladý sport, 
ale o to více jsou klub a spor-

tovci moti-
vováni sna-
hou vybu-
dovat v No-
vém Městě 
na Moravě 

moderní středisko biatlonu, kte-
ré bude hostit zanedlouho spor-
tovce z celého světa. Věřím, že 
i kraj Vysočina vytvoří podmín-
ky k realizaci celého projektu. 
Svůj podíl musí vyjádřit i před-

stavitelé státu. Přeji všem spor-
tovcům a organizátorům ty nej-

lepší výsledky,“ řekl na úvod 
hejtman Jiří Běhounek.

Nové Město na Moravě (jis) • Špičky biatlonu se 
v srpnu sjely do Nového Města na Moravě, aby zde 
soutěžily v otevřeném Mistrovství Evropy v letním 
biatlonu 2009.

Hejtman Jiří Běhounek zahajuje biatlonové klání. Foto: archiv kraje

Biatlonové středisko v Novém 
Městě bude hostit sportovce 

z celého světa.



Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 18. září. Tři vy-
losovaní obdrží zajímavé ceny. 
Můžete využít i e-mailovou ad-
resu tajenkyvysocina@ceskydo-
mov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: 
V Humpolci se roku 1869 narodil 
antropolog Aleš Hrdlička. Zemřel 
roku 1943 ve Washingtonu.
Výherci z minulého čísla: P. Černá, 
Rouchovany, J. Míková, Proseč- 
Obořiště, F. Buhlík, Senožaty.
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�Fire – Trophy 2009
• 4. září
15.30 Prolog – jízda k cíli v regi-
onu Dolnorakouské zemské výsta-
vy, následně přátelský večer v ha-
sičské zbrojnici Gars.
• 5. září 
7.00 Registrace vozidel v hasičské 
zbrojnici Horn. 
9.00 Start se zahajovacím cere-
moniálem v Hornu, jízda přes Irn-
fritz do města Raabs an der Tha-
ya, přes hranice do hasičského 
muzea Heraltice. 
14.00 Jízda Heraltice – Jihlava.
Od 16.00 výstava vozidel s ná-
slednou slavnostní přehlídkou na 
náměstí.
• 6. září
9.30 odjezd ze shromaždiště do 
Telče (31 km), tam polední pau-
za do 13.00.
13.00 Odjezd z Telče přes Dobers-
berg (hasičské museum) do města 
Gars am Kamp.
17.00 Přehlídka vítězů.

�5. září
Hasičský den, republiková sou-
těž dobrovolných hasičů v požár-
ním útoku a soutěž mladých hasi-
čů, náměstí, Telč

�6. září
Cesta pohádkovým městem, 
zábavné odpoledne pro rodiče 
s dětmi, Havlíčkovo náměstí, Hav-
líčkův Brod, 13.00

�5.–6. září
Zámecký den, 100. výročí koná-
ní císařských manévrů u Velkého 
Meziříčí, zámek, Velké Meziříčí

�8. září
Slavnostní otevření Atletické-
ho stadionu Tomáše Dvořáka, no-
vý atletický stadion u ZŠ Nádraží, 
Bystřice nad Pernštejnem

�12. září
Dny Evropského historické-
ho dědictví, všechny památky 
zpřístupněné veřejnosti, Havlíč-
kův Brod, Humpolec, hrad Orlík, 
Telč, Třešť
Agrární a potravinářský den, 
výstava zemědělské a komunál-
ní techniky, slavnosti piva, vin-
né trhy, Masarykovo náměstí, Pel-
hřimov
Folklorní slavnosti, celoden-
ní přehlídka folklorních souborů 
z celé České republiky i ze zahra-
ničí spojená s trhem lidových ře-
mesel, Karlovo náměstí, Třebíč

�13. září
Myslivecké slavnosti, troube-
ná svatohubertská mše, kynolo-
gové, hon na lišku, ukázky výcviku 
dravců, kostel sv. Jakuba, zámecký 
park, Chotěboř

�12.–13. září
Oživený zámek, desátý roč-
ník netradičních prohlídek zám-
ku, tentokrát na motivy filmové-
ho muzikálu Starci na chmelu, Ná-
měšť nad Oslavou

�16. září
Karel Plíhal, koncert, Městské di-
vadlo, Žďár nad Sázavou, 19.30

�19. září 
Noční prohlídka hradu s výsta-
vou živých obrazů, horní nádvoří 
hradu, Ledeč nad Sázavou, 20.00

�25. září
Tančírna, Blue band, Taneční 
klub Pelhřimov, KD Máj, Pelhři-
mov, 20.00

�26. září
Svatováclavské časy, historic-
ké vystoupení, příjezd sv. Václava 
s družinou, řemeslný trh, Telč

�28. září
Den pro starou Brtnici, měst-
ské slavnosti, divadelní a hudební 
vystoupení, výstavy, promítání vi-
deofilmů, projížďky koňským po-
vozem, řemeslný jarmark, Brtnice

�27. srpen – 20. září
Slavnosti jeřabin, kulturní akce 
ve Žďáru nad Sázavou, výstavy, di-
vadelní představení, koncerty

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

V Kamenici nad 
Lipou lze navštívit 
(tajenka), což byl 
hudební skladatel 

a autor mnoha oper, 
pantomim, kantát 

a i jiných děl.

Autor:
K.Lear

Voláním 
sehnat

Vydávat 
tíkavý zvuk Rodič 5 Pražská SPZ Tenký povlak Slovní 

pomoc
Mužské 
jméno Tavení Značka tónu Autor epic-

kých děl

Otisk

Obyvatel
Británie

Zápor
Kdo slouží

2. díl 
tajenky Primát

Chytat Vojenská 
prodejna

Zkratka 
americké TV 

společ-
nosti

Část ruky Cpát

Kdo kontrolu-
je jízdenky Tahleta

Chemické 
vlákno

1000 kg Podřadné 
zboží

Úspěšné 
písničky

1. díl
tajenky

Tvořit 
tepáním

Citoslovce 
smíchu Mámení

Biblická 
pramáti Část úst

Pokrm z rýže Značka na-
šich praček

Svatebčan 
nářečně)

Piva pro 
řidiče

Značka 
ruthenia

Řecky 
„vzduch“

Filmový 
záběr

Polynéský 
nápoj Činnost

Anglicky 
„ono“ Tihleti Domácí zvíře Předložka

Obyvatel 
Indie Vanout Opět Nervový 

zaáškub

Rusky „z“
Náspy Zamečet 

(řidčeji)

Značka 
voltampéru

Dětský 
pozdrav

3. díl 
tajenky

Osminozí
členovci POMŮCKY: 

Aralac, ATS,
iz, pilav.Ševcovská 

nit Judský král Zamečení

Za odměnu 
jedou lidé 
na muzikály
Vysočina, Praha (kid) • Odmě-
nění zaměstnanci krajských pří-
spěvkových organizací se podíva-
jí do Prahy na muzikály. S podpo-
rou krajské rady a za přispění fi-
rem z regionu pojedou nejprve na 
konci září na muzikál Mona Li-
sa do divadla Broadway zaměst-
nanci krajských školských zaří-
zení a v polovině prosince se pak 
zaměstnanci zdravotnických a so-
ciálních organizací a krajské sprá-
vy silnic podívají na muzikál Kle-
opatra. 

„Rádi bychom tímto způsobem 
poděkovali zaměstnancům našich 
příspěvkových organizací, kte-
ří pečují o děti, seniory či handi-
capované, starají se o naše zdra-
ví a v době, kdy si my ostatní vy-
chutnáváme vánoční pohodu, oni 
bez ohledu na své pohodlí udr-
žují kraj průjezdný,“ řekl náměs-
tek hejtmana Libor Joukl a dodal: 
„Poděkování patří všem podnika-
telům a firmám, kteří se na organi-
zaci a zajištění tohoto projektu po-
dílejí. Věřím, že se naše vzájemná 
spolupráce bude rozvíjet stejně 
úspěšně jako doposud.“

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z EHP/NORSKA

Vzhledem ke skutečnosti, že 
právě v okolí kostela sv. Ví-
ta je doloženo nejstarší osídlení 
Pelhřimova, se tento objekt řa-
dí k nejvýznamnějším stavbám 
města. Původně gotický kostel 
pocházející z poloviny 13. stole-
tí byl v průběhu století několikrát 
stavebně upravován. Na počátku 
17. století přestavbu ovlivnila re-
nesance, což je dnes patrné ze-
jména na ochozech a v lodi kos-
tela. Po ničivém požáru v roce 
1646 byl kostel přestavěn v teh-
dy módním barokním stylu. Od 
přesunutí farní správy na kostel 
sv. Bartoloměje do centra měs-
ta fungoval objekt jako hřbitovní 
kostel, a to až do roku 1787, kdy 
josefínské reformy výrazně ome-

zily pohřbívání na hřbitovech na-
cházejících se přímo v centrech 
sídel.
Samostatně v blízkosti kostela 

stojící věž pochází z roku 1575 
a sloužila nejen jako zvonice, ale 
také jako vstupní brána na hřbi-
tov. V polovině 18. století byla 
věž zvýšená o jedno patro a zís-
kala nynější podobu. 
Skvostem mezi vnitřním vyba-

vením a zároveň nádherným soli-
térem v interiéru kostela sv. Víta 
je hlavní oltář pocházející z ro-
ku 1687. Jedná se o raně barokní 
portálový sloupcový oltář zasvě-
cený sv. Floriánovi, jenž je na ol-
tářním obraze také znázorněn. Po 
obou stranách obrazu stojí zlace-
né plastiky biskupů a v nástavci 

oltáře je umístěna zlacená socha 
zemského patrona sv. Václava, 
který drží palmovou ratolest mu-
čednictví a královské jablko. Ol-
tář sv. Floriána v kostele sv. Víta 
v Pelhřimově je ze šesti podpoře-
ných projektů z FM EHP/Norska 
jedinou movitou kulturní památ-
kou. V rámci restaurování byly 
sňaty nevhodné novodobé povr-
chové úpravy, následně byly do-
plněny poškozené části a bylo 
provedeno zlacení soch a oltářní 
architektury. Mimořádná pozor-
nost byla věnována restaurování 
centrálního obrazu.
Zrestaurovaný oltář je dnes oz-

dobou nedávno kompletně zre-
konstruovaného kostela, který 
v současnosti slouží jako výstav-

ní síň, místo pro konání slavnost-
ních obřadů a pro pořádání kon-
certů vážné hudby.

Klenot kostela sv. Víta – oltář sv. Floriana

Žďár nad Sázavou (jis) • 
Konventnímu kos-
telu Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Mikuláše, 
který se nachází v are-
álu žďárského zámku, 
byl vatikánským kon-
siliem udělen titul 
Bazilika minor.

 „Zpívejte Pánu píseň novou, ne-
boť on činí zázraky,“ ocitoval bib-
lickou pasáž při zahájení slavnos-
ti svěcení krajský radní Petr Kr-
čál (ČSSD) a pokračoval: „Toto 
opravdu zázrak je, zázrak v po-
době této nádherné baziliky mi-
nor – díla, které je hodno pro kaž-
dého z nás velkého obdivu. Vel-
kého obdivu si zaslouží i pan fa-
rář Záleský a všichni ti, kteří se 
na obnově podíleli. Kraj Vysoči-

na se od roku 2004 pravidelně po-
dílel částkou převyšující 1,5 mili-
onů korun. Věřím, že i do budouc-
na se najde vůle krajských zastu-
pitelů investovat do tak skvostné 
památky.“
V současné době je kostel cen-

trem života nejenom farníků 

a poutníků, ale všech, kteří se 
chtějí seznámit s pozoruhodnou 
památkou, kterou budoval stavitel 
Jan Santini. Turisté i poutníci zde 
hledají a nacházejí krásu umění 
architektury i duchovní inspiraci. 
Slavnostní mši sloužil brněnský 
biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Obřad viděly stovky lidí. Foto: archiv kraje

Vatikán povýšil kostel

Kraj potřebuje podporu
Vysočina (if) • Kraj Vysočina při-
hlásil do soutěže Dobrá rada nad 
zlato vyhlášené Národním vzdělá-
vacím fondem projekt Vyso-
čina 21. 
Tento projekt je zaměřen 

na zvyšování informovanos-
ti obyvatel kraje Vysočina o míst-
ní Agendě 21 prostřednictvím sro-
zumitelného přiblížení základních 
myšlenek udržitelného rozvoje ja-

ko záležitosti, která se bezprostřed-
ně dotýká způsobu života každého 
jednotlivce.

Vedle propagace těchto princi-
pů v médiích využívá projekt kon-
krétních akcí k aktivnímu zapoje-
ní občanů kraje. V rámci realizace 

tohoto projektu již proběhly akce 
jako například Čistá Vysočina, do 
které se zapojilo přes 6000 obyva-

tel z Vysočiny sběrem odpa-
du kolem silnic, nebo na ak-
ci Bambiriáda, kde byly pro 
děti připraveny zajímavé 

soutěže na téma udržitelného roz-
voje. Řada dalších aktivit projektu 
Vysočina 21 na svou realizaci ješ-
tě čeká.

Kde hlasovat pro projekt Vysočina 21:
www.topregion.cz/contest.do

Letní fotografická soutěž 
s www.region-vysocina.cz
Kraj Vysočina je krajem příznivým pro oko zvídavého fotogra-
fa. Snímky pořízené náhodou nebo čistě účelově často doku-
mentují neopakovatelné situace, nádheru památek a krásy pří-
rody. Pro fotografy amatéry je po roční přestávce opět na letoš-
ní prázdniny připravena fotosoutěž vyhlášená turistickým portá-
lem www.region-vysocina.cz. Velká letní fotografická soutěž se 
hraje o zajímavé ceny.

Jak na to? Pokud fotíte digitálním fotoaparátem, pošlete foto-
grafie na e-mailovou adresu: fotosoutez@kr-vysocina.cz. Ve-
likost fotografií neupravujte a zašlete je v pořízené velikosti. 
V případě, že fotografie tvoří balík dat větší než 10 MB, pošlete 
je na CD/DVD poštou na níže uvedenou adresu nebo prostřed-
nictvím webových služeb pro předávání datových balíků. Do e-
-mailu i dopisu nezapomeňte připsat svoje jméno, příjmení, te-
lefon a místo, kde byla fotografie pořízena, nebo název zachy-
ceného objektu. 

V případě, že fotíte na klasický film, fotografie zasílejte na adre-
su: Vysočina Tourism, příspěvková organizace, P.O.BOX 85, Žižko-
va 16, 586 01 Jihlava. Obálku označte heslem,„FOTOSOUTĚŽ“. 
Do obálky připište své jméno a příjmení, kontaktní e-mail, tele-
fon a nezapomeňte popsat místo, kde byla fotografie pořízena. 
Fotografie zaslané do soutěže se nevrací. 

Každý účastník letní fotografické soutěže může přihlásit maxi-
málně 6 fotografií, a to až do 15. října 2009.

Zasláním fotografií do této soutěže každý zasílající souhla-
sí s jejich využitím po skončení soutěže s uvedením autora pro 
propagaci turistické nabídky kraje Vysočina (turistický portál 
www.region-vysocina.cz, www.lyze-vysocina.cz, www.visitvy-
socina.com, www.vysocina-region.cz, www.vysocinatourism.cz, 
wwww.kr-vysocina.cz a další stránky spravované organizací Vy-
sočina Tourism a KrÚ Vysočina, pro výrobu tištěných materiálů 
kraje Vysočina, na výstavách, pro inzerci v tisku atp).

Odměněni budou soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech. 
Oznámení vítězů a vítězných fotografií bude zveřejněno 15. prosin-
ce 2009 na turistickém portále www.region-vysocina.cz.
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Vesnicí Vysočiny je obec Hluboké
(Pokračování ze str. 1)
„Hluboké s 216 obyvateli bylo ze 

30 přihlášených obcí z kraje Vyso-
čina šestou nejmenší hodnocenou 
obcí. Přestože v obci není škola 
ani školka, najde se zde dostatek 
aktivních lidí, kteří dokážou s dět-
mi a mládeží organizovat kulturní 
a sportovní akce, kterých se v obci 
pořádá pěkná řádka. Krajská hod-
notící komise ocenila zejména po-
spolitost občanů, zapojení mlá-
deže do obnovy obce, činnost ze-
mědělců pro obec, pěknou úpravu 
obce, péči o veřejná prostranství 
a zeleň v obci,“ zdůvodnil rozhod-
nutí poroty její předseda Josef Za-
hradníček.
Obci Hluboké na dálku popřál 

i bývalý hejtman a nyní přede-
sda klubu ODS v krajském za-
stupitelsvu Miloš Vystrčil. Obec 
jej na oslavy pozvala, Miloš Vy-
strčil však nemohl přijet a proto 
starostce Hlubokého alespoň na-
psal. „Mám radost, že právě Va-

še obec v prestižní soutěži uspěla. 
Jste vlastně takovou výkladní skří-
ní Vysočiny směrem k Jihomo-
ravskému kraji, ale především jste 
příkladem pro ostatní obce,“ uve-
dl Vystrčil a svůj dopis zakončil: 
„Přeji vám všem v Hluboké hod-
ně sil a štěstí do celostátního ko-
la. Nepochybuji o tom, že budete 
Vysočinu dobře reprezentovat a já 
vám k tomu přeji úspěch a pev-
né nervy. Přesto, když to náhodou 
všechno nedopadne úplně podle 
Vašich představ, nevěšte hlavu, ne-
máte proč. Toho hlavního jste do-
sáhli, obec funguje, drží pohroma-
dě a obyvatelé mají zájem a pomá-
hají. To si myslím, je pro každou 
starostku a nakonec pro všechny 
obyvatele obce ta nejlepší a nej-
krásnější odměna.“
Krajská devítičlenná porota letos 

udělila celkem 16 ocenění. Zce-
la poprvé bylo například vyhláše-
no mimořádné ocenění za nejlep-
ší projekt ze strukturálních fondů, 

které získala obec Křižánky. „Ko-
mise ocenila naše nové Vzdělávací 
centrum, projekt byl spolufinanco-
ván z fondů EU a státního rozpoč-
tu. Po celou dobu realizace mohla 
veřejnost sledovat průběh prací na 
záběrech z webové kamery,“ uvedl 
starosta Křižánek Jan Sedláček.
„Mezi obce, které letos bodova-

ly v krajském kole soutěže, roz-
dělí kraj na finančních a věcných 
darech zhruba půl milionu korun. 
Víme, že tyto symbolické odmě-
ny nevyřeší problémy, které obce 
v současné době trápí. Ty se kraj 
i do budoucna pokusí léčit napří-
klad podporou z Programu obno-
vy venkova nebo vypisováním cí-
lených grantových programů sa-
mozřejmě v závislosti na aktu-
álním vývoji ekonomiky,“ uvedl 
hejtman Vysočiny Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD) a současně vyslo-
vil přesvědčení, že Hluboké jistě 
uspěje i v celostátním kole sou-
těže.

Hejtman Jiří Běhounek a ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška předávají starostce Hlubokého Marii Svobo-
dové titul.

Radní Josef Matějek blahopřeje starostovi Slavíkova Václavu Němcovi k oranžové stuze.
Radní Marie Kružíková předala knihovnicím z Kamenice diplom za vzorné vedení obecní knihovny.

Starosta Bořetína Stanislav Koukal převzal od radního Petra Krčála cenu 
naděje.

Obyvatelé Hlubokého se o slav-
nosti předvedli tím nejlepším 
a nejhezčím, co v jejich obci je.

Tamní hasiči například vyvezli na 
slunce jedinečnou prastarou a do-
dnes funkční stříkačku.

Radní Zdeněk Ryšavý předal zastupiteli Horní Krupé Janu Votavovi zelenou 
stuhu za péči o zeleň v obci. Fota: archiv kraje


